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Indledning

Når dette materiale stilles til rådighed for andre, kan det være nødvendigt at
give besked om dets historie, så at brugeren kan vide, hvad han kan vente at
finde i det, og ikke mindst hvad han ikke kan vente at finde.

Når jeg begyndte at læse Koldinghus birks tingbøger, var det egentlig for at
skaffe noget stof om de sogne, jeg beskæftigede mig med i min
slægtsforskning. Jeg anskaffede mig mikrofilmene til tingbogen 1748-61
for nu at begynde med en periode, hvor oplysningerne om slægterne var
nogenlunde rigelige. Som læseapparat benyttede jeg forresten et af dem, der
er beregnet til microfiche. Det kan man godt uden at ødelgge filmene, og
fordelene er indlysende: Man kan sidde hjemme med det, og man kan få en
ordelitlig arbejdsstilling, hvilket de moderne læseapparater vist sjældent
tilbyder!

Snart opdagede jeg, at det var uhyre vanskeligt at finde bagud i filmen, hvis
man opdagede, at en sag havde større interesse end først antaget. For det
første har tingskriverne ikke altid været så nøje med at angive, hvornår
sagen sidst blev behandlet, og for det andet har det sine vanskeligheder at
"skimme" en side, hvor den ene sag efterfølger den anden, uden at skriveren
har efterladt tomme linjer mellem de enkelte sager. Det måtte man nemlig
ikke. Siderne skulle "fuldskrives" fra øverst til nederst, uden margin og
uden tomme linjer. Der er endda skrivere, der har fulgt denne anvisning så
samvittighedsfuldt, at de ikke engang starter med ny linje, når de skal i gang
med en ny sag.

Jeg havde altså brug for at notere mig, hvor sagerne forekom. Og så tog jeg
skridtet fuldt ud og noterede mig side for side, hvad der forekom af sager.

Så kunne jeg ikke dy mig for også at antyde indholdet af sagerne, i alt fald
når det drejede sig om sager, der endte med en domfældelse. Dommen selv
siger jo noget om, hvad der foregået i sagen, og hvad den drejer sig om.
Altså gav jeg et kort referat af dommene. Men kun af dem. Hvis en
langstrakt sag endte med, at der blot blev optaget tingsvidne, så lod jeg mig
nøje med det, uanset hvor mange spændende ting, der måtte være blevet



sagt undervejs i sagen. Jeg læste det knapt nok. For hovedformålet var at se,
hvor den ene sag endte og den næste begyndte. Jeg havde endda også den
tanke, at jeg jo ikke skulle tage finderglæden fra andre ved at afdække
noget, der lige så godt kunne være blevet liggende i disse vanskeligt
tilgængelige bøger, indtil rette vedkommende gjorde sin egen frydefulde
opdagelse.

Sådan var det med læsningen af tingbogen 1748-61. Jeg fortsatte med 1761-
70 og dernæst forfra med tingbøgerne 1719-61 med stigende appetit på at
meddele indholdet i sagerne, især småtingene som f.eks. hvad folk kunne
sige til hinanden den gang. Senere da jeg er gået i gang med nogle ældre
tingbger for Anst-Jerlev-Slavs herreder, gik jeg endnu videre i den retning,
og da arbejdet jo først og fremmest skal være til fornøjelse for mig selv, har
jeg nu også tilladt mig at behandle særligt indgående det stof, som jeg har
fundet om de sogne og byer, som min slægtsforskning især har drejet sig
om: Det er Vorbasse og Hjarup sogne og en enkelt by i Egtved sogn. Denne
mere hæmningsløse tilgang til stoffet præger måske min allersidste ekstrakt
af Koldinghus birks tingbøger, nemlig året 1719, der er blevet indført i
Anst-Jerlev-Slavs tingbog for 1718-19.

Een ting har stået fast gennem hele arbejdet med ekstrakterne. Og det er
selve indretningen af dem. Fra først til sidst er noteret side for side, hvad
der forekommer af sager. Hvis der står en dato som indledning til et notat,
henviser den til, hvornår sagen sidst har været til behandling, og hvis der
står en dato til slut, viser denne hen til næste behandling. Når en sag
forekommer for sidste gang, kan der være en beskrivelse af indholdet. Og
det er altid til denne beskrivelse i ekstrakten, at registrene henviser. Det er
ikke til de tilsvarende sider i tingbogen.

Arbejdet er som nævnt sket på grundlag af mikrofilm. Hvis teksten har
været for vanskelig at læse (i de gulnede hjørner eller inde ved den indre
margin, der ikke altid kan komme med på film), så har jeg accepteret dette,
og så er der altså stadig en del at hente i originalerne. Det er der også, hvor
jeg rentud ikke har kunne forstå teksten!

Med venlig hilsen,
Johs. Lind,
Spurvevænget 41, 6710 Esbjerg V.



P.S.
I de nyere ekstrakter er beskrivelsen af sagens indhold ikke mere henlagt til
den afsluttende behandling, men gengives på den aktuelle tingdag.



Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt
over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil
sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at
skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler
indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet.
Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver
enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man hjemlåne til sit bibliotek den pågældende
mikrofilm og dernæst ret let finde hen til det sted, hvor yderligere
oplysninger skal søges.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at
sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i
ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

Anst herreds tingbøger

1660-61

Efterfølgende ekstrakter af Anst herreds tingbøger er kun fuldstændige i
den forstand, at jeg så vidt muligt har gjort notat om hver tilførsel. Men da
min egen interesse især gælder Hjarup sogn, er det kun notater herom, der
refereres nogenlunde udførligt. Ellers skal man kun regne med at finde
sagernes hovedpersoner; det vil for skifters vedkommende sige det
pågældende ægtepar og de børn, der nævnes i skiftet, så vidt muligt med
formyndere. - Kaldsmænd nævnes normalt ikke ved navn, ejheller de, der
sammen med fogederne har været ude til skifte, eller andre, hvis
hovedfunktion har været at vidne.

Hver tingdag begynder med et notat om, hvem der har fungeret som
dommer, skriver og "vindingsmænd". Dem nævner jeg normalt ikke. En
undtagelse kan jeg gøre, hvis der optræder personer, som jeg personligt har
interesse i; det vil især sige folk fra Hjarup. Tilførsler vedr. Hjarup refererer



jeg ofte mere udførligt end andre, og de kan således også bidrage til at give
indtryk af, hvordan også andre tilførsler i tingbøgerne er udformet.

Navne er normalt gengivet i en form, der findes naturlig idag. En
undtagelse kan gøres, når et navn ikke har en indlysende parallel i nutiden.
Det gælder både person- og stednavne.

Hvor det er muligt, lader jeg en tilførsel begynde med en dato, der angiver,
hvornår sagen sidst har været for i retten.

Hver tingbog efterfølges af nogle registre på personer, steder og emner. Da
hovedparten af sager drejer sig om gæld, er dette emne ikke optaget i
emneregistrene. Det ville blot medføre, at så godt som alle tingdage blev
anført!

Hvor det drejer sig om sager, der har været fremme flere tingdage, vil der i
registrene normalt kun være henvisning til den sidste dato, en sag
behandles.

Tingbogen 1660-1661

(Tingbogen begynder midt i mikrofilm 30014)

Denne bog er noget medtaget, især i øverste hjørne og et felt midt for
nederste kant, mest hen mod bogens slutning. Disse felter fremstår mørke
på mikrofilmen, men kan muligvis læses i originalen.

Anno 1660 den 15. maj blev bogen med 94 blade autoriseret til brug for
herredsskriver Anders Jepsen af Nagbøl.

1660

Torsdag den 17. maj:

Joen Jakobsen af Noes herredsfoged, Anders Jepsen, herredsskriver. -
Vindingsmænd: Anders Hansen i Gesten, Christen Christensen i Roved,
Mads Pedersen i Ferup, Niels Andersen i Bække, Anker Basse i Geising,
Iver Sørensen i Store Anst, Anders Knudsen i Gesten.



Ridefogeden, et vidne:

Anders Jørgensen, ridefoged til Koldinghus varede og tilsagde enhver, som
til stede var, at her efter denne dag i Herrens navn skal ting og ret holdes, så
at enhver efter denne dag kan søge deres sager til tinget og ske deres ret
herefter som tilforn, dog kan på nogle tingdage .... Tilsagde at anmelde,
hvad gårde som står øde, og hvis der er arvinger til de gårde og boliger, som
er fradøde, at de vil angive det og fæste ..

Torsdag den 24. maj:

Christen Davidsen i Bække, et vidne:

Maren Christens af Bække beklager sig, at hun for 2. gang er blevet
overfaldet i sit hus af Jes Sørensen i Anst(?). Skader bevidnes. Man har
frataget hende hendes jerngryde, 2 skp. mel ....

Den 1. juni:

Varsel for Joen Lassen, Kirsten Peder Skrædders og Dorthe Peder Hansens,
alle i Skanderup, til sl. Anders Joensen i Gelballe hans arvinger at møde i
Skanderup til skifte efter sl. Las Christensen og hans hustru.

Skifte efter Las Christensen og hustru Kirsten Joensdatter mellem deres
børn Joen og Jeppe Lassen og Kirsten og Maren Lasdøtre.

Varsel til Hans Lauridsen p.v.a. Kirsten Peder Skrædders i Skanderup og
hendes børn at møde til skifte i Skanderup efter sl. Peder Skrædder, om han
på sin hustrus vegne vil havde noget dertil at svare.

Skifte i Skanderup hos sl. Peder Pedersen Skrædder mellem hans
efterlevende hustru Kirsten Madsdatter med tilforordnede og begærende
værge Hans Christensen sammesteds og parrets fælles børn: Maren
Pedersdatter (på hendes vegne hendes trolovede fæstemand Joen Lassen i
Skanderup), Mads Pedersen og Bould Pedersdatter med deres værge,
farbroderen Laurids Pedersen i Skanderup. Item Kirsten Pedersdatter i
Habdrup, som ikke var til stede, men tilforn har fået sin medgift af boet.



Varsel til forskellige til skifte efter Peder Hansen i Skanderup.

Skifte i Skanderup hos sl. Peder Hansen mellem hans efterladte hustru
Dorthe Peders med hendes formynder og trolovede fæstemand Poul
Christensen i Skanderup og Peder Hansens datter Anne Pedersdatter med
Anders Jepsen i Nagbøl som tilforordnet formynder.

Ingen folk befunden ved tinget at holde ting med fra den 1. juni og indtil
den 12. juli.

Torsdag den 12. juli:

Varsel p.v.a. Peder Hansen, født i Skanderup, til Jørgen Stub i Skanderup
for gæld. Opsat 14. dage. Se 2/8.

Torsdag den 19. juli:

Ridefoged Anders Jørgensen, et vidne: Christen Jensen i Vamdrup, Jørgen
Stub i Skanderup, Peder Nielsen i Refsinghoved, Anders Lauridsen i
Gelballe, Niels Iversen i Lejrskov og Mads Pedersen i Ferup, sandemænd i
herredet, har den 13. og 14. juli været til syn på alle huse, gårde, boliger og
møller, som fandtes i herredet. De aflægger rapport om stedernes tilstand,
og om beboerne, hvis der er nogen. Hjarup sogn og by: Selvejer Anne Knud
Buchs død, hvortil findes hendes søn Las Buch, samme gård findes ganske
ruineret og fordærvet. - Selvejer Gregers Kjeldsen, ½ gård, afbrændt,
hvortil findes hans søn og datter. - Selvejer Hans Gregersen, ½ gård. - Nis
Pedersen, ½ gård, findes ganske ruineret og fordærvet. - Selvejer Nis
Iversen, ½ gård, afbrændt, steden hans arvinger tilhører. - Selvejer Nis
Gregersen, ½ gård, ganske ruineret og fordærvet. - Selvejer Lene Marchus,
hvortil findes hendes søn Jesper Marchorsen, ½ gård, ganske ren afbrændt. -
Selvejer Hans Jensen, død, hvortil findes hans søster boende i Skanderup,
og ganske ruineret. - Jens Steffensen, selvejer og ganske ruineret og
fordærvet. - Krontjener Niels Jørgensens gård, ganske ren afbrændt. -
Krontjener Mikkel Gregersen, hvortil findes Anne Knud Iversens, gården
ganske ruineret og fordærvet. - Krontjener Lauge Hansen, død, hvortil
findes Johan Christensen, salshuset næsten på fald og ganske fordærvet, det
vestre hus ni fag nedfalden, de andre huse ganske ruineret og fordærvet. -
Krontjener Knud Iversen, død, hvortil findes hans hustru G., ganske ren



afbrændt. - Krontjener Las Christensen gård, ganske rent afbrændt. -
Krontjener Jens Jepsen Kjær, lever hans børn til samme gård, ganske
spoleret, ruineret og fordærvet. - Krontjener Knud Nielsen eller Las Nielsen
gård, ganske ren afbrændt, og findes ingen dertil. - Krontjener Ebbe
Gregersen gård, og ganske ren afbrændt, findes to piger dertil. - Krontjener
Hans Nielsens gård har præsten i fæste, som var og ganske spoleret og
ruineret. - Kronbolig Laurids Pedersen, bolig, ganske ruineret og fordærvet.
- Kronens bolig Jørgen .... i lige måde ruineret og fordærvet. - Kronens ....
et hus, ganske ruineret. - Præstegården, ganske ren afbrændt .... præstens
boliger, afbrændt. - Noch et ganske ruineret og fordærvet ...

Varsel til Mette Knuds... i Horskær med hendes lavværge Nis Jensen ibidem
at møde til skifte i Bønstrup hos Laurids Hansen.

Skifte i Bønstrup hos Laurids Hansen efter hans hustru Margrethe
Jensdatter. Alt var udi denne besværlige krigstid bortrøvet, så der ganske
intet befandtes. Der var kun en gammel hest, som slet ingen ting var værd.

Nis Christensen i Gamst et vidne: Der har været syn hos ham til vurdering
af alt, hvad der fandtes. Og da var alting udi denne besværlige krigstid
henrøvet, så aldeles intet befandtes uden aleneste to gamle kister uden låg.

Torsdag den 26. juli:

Mads Pedersen i Ferup har givet varsel til Niels Pedersen, rådmand i
Kolding, at møde til skifte efter sl. Poul Pedersen i Ferup.

Skifte efter Poul Pedersen i Ferup. Krav om 80 slettedaler i børnepenge til
Niels Jensen, en arv efter hans sl. fader Jens Nielsen, der tilforn boede i
Ferup. Der fandtes intet i boet, alt løsøre bortrøvet. Ifølge rådmand Niels
Pedersens regnskabsbog er der en gæld på 4½ slettedaler.

Torsdag den 2. august:

Peder Nielsen i Refsinghoved lovbød 2. gang halvparten af den selvejergård
i Lejrskov, han er påfødt og nu sidst påboede. Niels Iversen i Lejrskov bød
pva. søsteren Margrethe Iversdatter sølv og penge. 9/8



Varsel for Mikkel Pedersen, foged på Sønderskov, til Jakob Steffensen i
Seest (varselsmændene har talt med hans hustru Mette Poulsdatter), at svare
Mikkel Pedersen pva. dennes husbond Niels Hansen, der sagsøger ham for
en grå hoppe, som findes hos ham og skal være hans husbonds eje. Den er
blevet frarøvet ham i krigstiden. Jacob Steffensen bør føre hoppen til tinget.
Opsat 8 dage. 9/8

12/7. Hans Grosse i Vranderup for Peder Hansen ibd. ctr. Jørgen Joensen
Stub i Skanderup for gæld. Denne dømmes til at betale.

Peder Nielsen i Gelballe stævner Jens Hansen Stepping i Farkrog til
lovbydelse og skøde, som han idag agter at gøre Jens Lassen i Skanderup,
nu boende i Gelballe, på den gård, Jens Lassen nu påbor, og som Peder
Nielsen er født på og har arvet efter sin broder sl. Søren Nielsen.

Ved Anders Jepsen i Nagbøl lovbød Peder Nielsen ovennævnte selvejergård
i Gelballe. Jens Lassen i Gelballe bød sølv og penge, efter som de derom
var forenede. Jens Hansen Stepping samtykkede på egne og søskendes
vegne.

Skøde til ovennævnte Jens Lassen og hustru Mette.

Torsdag den 9. august:

2/8. Peder Nielsen i Refsinghoved lovbød 3. gang halvparten af den
selvejergård i Lejrskov, han er påfødt og nu sidst påboede. Niels Iversen i
Lejrskov bød pva. søsteren Margrethe Iversdatter sølv og penge.

Peder Nielsen i Refsinghoved tinglyser et mageskifte mellem ham og hans
steddatter Margrethe Iversdatter med samtykke fra hendes brødre og værgen
Niels Iversen i Lejrskov. Peder Nielsen i Lejrskov skal have den halve gård
i Refsinghoved, som sl. Niels Jørgensens hustru Margrethe Iversdatter har i
pant, imod at Margrethe Iversdatter får den halve gård i Lejrskov, som
Peder Nielsen påboede. Der blev fremlagt tingsvidne af 1656 på, at Niels
Jørgensen havde pantsat gården til Margrethe Iversdatter som hans
trolovede fæstemø. Den må Peder Nielsen og hustru Berette Jørgensdatter
nu overtage.



Skøde fra Peder Nielsen i Lejrskov til Margrethe Iversdatter i Lejrskov på
½ gård i Lejrskov.

Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde bønderne i de sogne, kongen har
underlagt hospitalet, at yde tiende af det korn, der blev avlet indeværende
år.

Varsel til Peder Nissen Sottrup i Vester Vamdrup til idag at svare Anders
Lauridsen i Gelballe.

2/8. Mikkel Pedersen, foged på Sønderskov for sin husbond Niels Hansen
mod Jakob Steffensen i Seest, der har medbragt hoppen. - Det bevidnes, at
hoppen er opfødt i Otte, og at polakkerne har frataget Niels Hansen i
Sønderskov hoppen sidste år ved Valborgsdags tide. - Jakob Steffensen har
købt den af Søren Iversen i Seest. Dom: Eftersom Niels Hansen her idag
lovligt selvtolvte har bevist, at hoppen er hans egen opfødning, og at den
blev ham frataget af polakkerne, vidste jeg derfor ikke andet herpå idag for
retten at kende, end samme forn. hoppe bør at være forn. Niels Hansen
følgagtig og forn. Jakob Steffensen sine købepenge efter Ko. Maj.s
forordning at erstatte og betale skadesløs. (23/8)

Torsdag den 16. august:

Ridefoged Anders Jørgensen tilsiger sandemændene at møde og syne alle
kirkerne i herredet samt alle skove førstkommende mandag, hvorledes de
efter denne besværlige krigstid ved magt findes.

Torsdag den 23. august:

Varsel til forskellige om at møde til skifte efter sl. Hans Madsen i Gesten og
hans hustru Maren Hanskone.

(9/8). Mikkel Pedersen, foged på Sønderskov, pva. sin husbond Niels
Hansen ctr. Søren Iversen i Seest. Gav ham til sag for en hoppe, som han
idag 14 dage her ved tinget har hjemlet Jakob Steffensen i Seest. Påstår, at
Søren Iversen skal bevise, hvor han har fået hoppen fra, eller lide derfor
som vedbør. Opsat 8 dage.



Eske Pedersen i Bække, et varsel til adskillige i en sag, hvor han beskylder
Jens Jørgensen i Bække for at have taget noget af hans sl. broders gods til
sig. Jens Jørgensen svarede, at Eske Pedersen havde taget forn. hans broders
huse til sig udi ..... med gevalt. Hans Christensen i Asbo begærede
tingsvidne.

Torsdag den 30. august:

Hans Christensen i Asbo ctr. forskellige skyldnere. Opsat 8 dage. 4/10

Jens Jørgensen i Bække og Sidsel Jørgensdatter er stævnet for at svare
ovennævnte Hans Christensen, om han har noget at svare på, hvad han har
de andre indstævnede at beskylde. Han har intet at modsige i nogen måde.

Torsdag den 6. september:

Anders Jepsen i Nagbøl er i dommers sted.

Jens Thomsen i Asbo har stævnet Anders Knudsen i Gesten med forbud
mod at flytte eller føre det byg, som var sået i Ebbe Jensens jord, indtil så
længe han har det i øvrigheds og arvingers minde.

Christen Iversen i Dollerup pev. og pva. sine søstre Anne og Mette
Iversdøtre ctr. broderen Peder Iversen for gæld i arv efter forældrene. Opsat
14 dage. 29/9

Torsdag den 13. september: blev ingen ting holdt.

Torsdag den 20. september:

Læst tre opsættelser. Opsat i 8 dage.

Torsdag den 27. september:

6/9. Christen Iversen i Dollerup pev. og pva. sine to søstre Anne og Mette
Iversdøtre ctr. Peder Iversen og hans hustru for ialt 510 slettedaler som arv
efter deres sl. forældre. Der fremlægges tingsvidne på, at sl. Peder Iversen i
Dollerup har akkorderet med sin broder Christen Iversen og sine to søstre



om arven efter deres sl. forældre. Dom: de skal nyde deres betaling af Peder
Iversens boslod, hvis løsøret ikke strækker til.

Torsdag den 4. oktober:

Vurderingsmænd udnævnt til at stå skifte i Lejrskov efter Niels Jepsen.

30/8. Hans Christensen i Asbo ctr. en del debitorer. Dom: De skal betale.

Henvisning til 23/8. Eske Pedersen i Bække får dom over diverse skyldnere.
De skal betale.

Der afhjemles syn på alle skove i Anst herred.

Ligeledes på udlagte gårde og gods i herredet.

Torsdag den 18. oktober:

Anders Jepsen i Nagbøl på vegne af Boulde Mortens æsker fogeder med
fire mænd at holde skifte efter hendes sl. husbond Morten Eriksen Koch den
19/10. Se 25/10

Torsdag den 25. oktober:

Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde alle, som har fæstet kgl. gods her i
herredet, at de idag inden 8 dage skal yde deres stedsmål og fæstepenge
eller have deres fæste forbrudt.

Christen Jensen i Vester Vamdrup ctr. Peder Nielsen Sottrup i Vester
Vamdrup for gæld: penge, der arveligt er tilfaldet Christen Jensen efter hans
sl. søn. - Dom: Peder Nielsen Sottrup skal betale.

Hans Bertelsen i Horskær ctr. Peder Nielsen Sottrup i Vester Vamdrup for
gæld. Dom: Han skal betale.

Hans Bertelsen gav ham så til sag for 8 skp. rug. Peder Nielsen svarede, at
han havde betalt noget derpå med penge og 1 skp. byg, og tilbød at gøre
regnskab for rugen. Hans Bertelsen kunne ikke nægte, at der var betalt
noget af. Dom: De skal gøre rigtigt regnskab inden 15 dage.



Anders Jepsen i Nagbøl ctr. Peder Nielsen Sottrup for gæld. Opsat 4 uger.

Christen Jensen i Vester Vamdrup ctr. Hans Pedersen i Lille Anst for gæld,
hans hustrus fader sl. Jens Gregersen i Anst havde til Christen Jensens søn
sl. Broder Christensen i forbindelse med overtagelse af gården. Hans
Pedersen er ikke mødt. Dom: Han skal betale.

18/10. Skifte efter sl. Morten Eriksen Koch i Seest mellem hans efterladte
hustru Boulde Simonsdatter med hendes formynder og broder Niels
Simonsen Dall, borger i Kolding, og Morten Kochs børn: Erik Mortensen
(Bodils stedsøn) med hans formynder og farbroder Niels Eriksen Koch i
Bramdrup, item parrets to fælles døtre ...

Torsdag den 2. november:

Blandt vindingsmændene er Las Buch i Hjarup.

Kongebrev: Herredsfogeden, en sandemand og to andre trofaste
dannemænd skal med fuldmagt fra menige herredsmænd møde i
København den 11. november der at hylde og sværge bemeldte vores
nådigste herre og konge, kong Frederik den Tredie og det kongelige hus til
arvekonge over Danmarks rige. - På de menige herredsmænd fremstod 24
dannemænd (heriblandt Johan Christensen i Hjarup), som gav fuldmagt til
herredsfogeden Joen Jakobsen i Vranderup, item Jørgen Stub i Skanderup,
som er sandemand, samt til to lovfaste dannemænd, nemlig Knud Buch i
Skanderup og Kjeld Jakobsen i Seest.

Torsdag den 8. november:

Nis Basse i Geising i fogedens sted.

Varsel til hver mand i Bække at svare ridefoged Anders Jørgensen.

Varselsmænd afhjemler, at de har været for Dollunds port og der talt med en
dreng, der sagde sig at hedde Jens, og lovligt kaldet sl. velbyrdige Eiler
Høgs efterladte børn og arvinger til tinget idag imod, hvad velfornemme
Anders Madsen, slotsskriver på Skanderborg slot agter at tage beskrevet.
Denne fører vidner på, hvordan det gik hans ejendom på Dollundgård i



forbindelse med svenskernes indfald og Eiler Høgs senere overtagelse af
gården.

Torsdag den 15. november:

Slotsskriver på Skanderborg slot Anders Madsen stævner ved fuldmægtig
Anders Jepsen i Nagbøl sl. Erik Olesen i Geising for gæld og kræver
indførelse i gården. Opsat 14 dage. Se 10/1

Torsdag den 22. november: Snestorm, så ingen kunne komme.

Torsdag den 29. november: I lige måde.

Torsdag den 6. december:

Nis Basse i Geising stævner på vegne af Iver Sørensen i Store Anst Christen
Christensen i Rossund for en seng, god for 20 daler. Opsat 14 dage.

Anker Jensen Buch i Seest stævner Søren Hansen, Søren Iversen og Jakob
Steffensen i Seest.

Torsdag den 13. december:

Anders Jepsen i Skanderup stævner på vegne af Jens Eskesen Jens Pedersen
og hustru i Skanderup, Laurids Thulesen og hustri ibidem samt Hans
Jensen.

Torsdag den 20. december:

Thomas Mogensen i Søgård stævner Peder Madsen og hustru i Øster
Vamdrup for gæld. Opsat til førstkommende snapsting.

Ende på det forgangne år i Jesu navn. Ende. .

1661

Begyndes i Herrens navn på det ny år 1661.

Torsdag den 10. januar:



Nis Basse i Geising på vegne af Maren sl. Hans Basses i Store Anst og sl.
Las Basses børn stævner Jep Buch i Nagbøl. Opsat 14 dage.

15/11. Fhv. slottesskriver på Koldinghus, nu slotsskriver på Skanderborg
slot Anders Madsen stævner ved fuldmægtig Anders Jepsen i Nagbøl sl.
Erik Olesen i Geising for gæld og kræver indførelse i gården ved
herredsfogeden og uvildige selvejerdannemænd og gården tilvurderet for
den takst, den nu er værd. Ingen er mødt på Erik Olesens vegne. Dom:
Anders Madsen bør have nam og vurdering i boet, og hvis ikke løsøre
befindes, da ved herredsfogeden og uvildige selvejerdannemænd at have
indførsel i gården til sin fulde betaling.

Torsdag den 17. januar:

Hans Nielsen i Lunderskov stævner Nis Ebbesen i Dollerup for gæld. 28/2

Anders Jepsen i Nagbøl stævner Jep Buch ibidem m.fl. for gæld: 2 heste,
som de har fået af ham i kontribution til en ridtmester, der lå i Viuf, inden
de svenske indkom i landet. Opsat 8 dage.

Anders Jepsen i Nagbøl har for Jep Knudsen i Rand lovbudt den halve part
af den halve gård, som Jep Knudsen påbor. Søren Sørensen i Egholt byder
sølv og penge på vegne af sin søster Birgitte Sørensdatter, der er Jep
Knudsens hustru.

Jep Knudsen tinglyser pant i halvparten af sin halve gård til sin hustru på
100 rdl., som han har annammet med sin hustru.

Anders Jepsen i Nagbøl stævner Hans Jensen, der er barnefødt i Skanderup.

Anders Jepsen i Nagbøl tilbyder på 3. ting sl. Jens Pedersen i Skanderup
hans arvinger den bolig, Jens Pedersen påboede, om nogen af dem vil have
den. Og han begærede for sig selv og for Jens Eskesen i Nagbøl de penge,
sl. Jens Pedersen er skyldig.

Torsdag den 24. januar:



Anders Hansen i Gesten stævner Oluf Nielsen ibidem for gæld. Opsat 14
dage.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Iver Sørensen i Bække og Hans
Thomsen i Gesten.

Hans Thomsen i Gesten og Iver Sørensen i Bække stævner Oluf Nielsen.

Anders Jepsen i Nagbøl og Jens Eskesen stævner Christen Jensen i Holsted
vedr. den bolig, som sl. Jens Pedersen beboede, og hvis gæld de ønsker
betalt.

Anders Jepsen og Jens Eskesen i Nagbøl sagsøger sl. Jens Pedersens
arvinger (navnene nævnt) og gør krav på boligen. Ingen er mødt op. Dom:
kreditorerne bør have gården.

Torsdag den 31. januar:

Anders Jepsen i Nagbøl stævner Søren Nissen Krage og Mikkel Jepsen i
Rossund, Jep Kjeldsen i Store Anst, Nis Christensen i Gamst, Hans
Thomsen i Vester Gesten og Jens Henriksen i Geising.

Torsdag den 7. februar:

Iver Sørensen i Store Anst stævner Nis Buch ibidem for gæld. Opsat 14
dage.

Iver Sørensen i Store Anst lovbyder for pant den selvejergård, han påbor.
Niels Hansen i Store Anst byder sølv og penge på vegne af Margrethe
Pedersdatter, født i Wumb i Nykirke sogn, Iver Hansens fæstemø.

Pantebrev fra Iver Sørensen til Margrethe Pedersdatter.

Skifte efter sl. Hans Madsen i Seest. Enken er Else Poulsdatter med
formynder og trolovede fæstemand Erik Christensen i Seest. Fælles børn:
Maren Hansdatter og Mads Hansen med formynder hr. Peder Jørgensen i
Hjarup og Karen og Anne Hansdøtre med den tilformodede stedfader Erik
Christensen som formynder.



Skøde til Erik Christensen i Seest på vegne af hans hustru Elsa Poulsdatter
og hendes arvinger fra sognepræst Anker Jensen Buch i Seest på vegne af
hans hustru Boulde Madsdatter på al den ejendom, der kan være tilfaldet
Boulde Madsdatter af den gård, hun er født på, og som hendes sl. broder
Hans Madsen nu sidst påboede. Ejendommen har 3 gange været lovbudt af
Joen Jakobsen i Vranderup.

Jakob Hansen og Kjeld Jakobsen i Seest, hvem det nu er tilfaldet at være
formyndere for Hans Jakobsens børn, tog Bertel Pedersen i Seest i hånd på
egne vegne og på vegne af sl. Anders Christensen ibidem hans børn og gav
afkald på den forløfte, Bertel Pedersen og Anders Christensen for den
minde, sl. Simon Madsen havde udlovet til Hans Jakobsens børn i Seest af
den gård, han påboede, eftersom den sl. mands hustru Mette Poulsdatter har
afbetalt samme børn.

Jakob Hansen, værge for sin broder Hans Hansen, og Kjeld Jakobsen,
værge for Peder Hansen, slutter på børnenes vegne en venlig kontrakt med
Jakob Steffensen i Seest på vegne af Mette Poulsdatter og hendes børn, sl.
Simon Madsens arvinger (kontrakten er i fuld ordlyd).

Torsdag den 14. februar:

Vidner har været med Anders Jepsen i Nagbøl den 24/8 1660 til Hans
Thomsen i Gesten, og da vedkendte Anders Jepsen sig sl. Margrethe
Hansdatter i Rood hendes brudekiste, som hendes navn fandtes udskåret på
med årstallet 1647, samt andet indbo. Anders Jepsen forbød Hans Thomsen
at afhænde huset, thi Anders Jepsen berettede, at dette tilhørte Iver
Andersen i Rood og hans sl. hustru Margrethe Hansdatter. Hans Thomsen
blev spurgt, om han vidste intet af Iver Andersens og hans sl. hustrus
klæder at sige, hvor de var blevet. Hans Thomsen svarede, Jo dem vidste
han gode rede til. 21/2

På egne og ridefogedens vegne stævner Hans Christensen i Skanderup Hans
Andersen i Lejrskov for gæld. Opsat 6 uger.

Torsdag den 21. februar:



Hans Christensen i Skanderup har stævnet Niels Olufsen, der sidst har boet
i Gelballe, for at svare på, hvad Hans Christensen vil tage beskrevet p.v.a.
Ko. Maj. og Kirsten Gydesdatter.

Peder Nielsen i Refsinghoved: i denne vinter er der i hans gård blevet
fjernet to hjul af hans vogn, og det er bevist, at Niels Olesen i Gelballe
skulle have stjålet dem. Han fandt ham hos Anders Lauridsen i Gelballe og
beskyldte ham straks. Niels Olesen bekendte og tilbød betaling, og de blev
straks forligt. Niels Olesen lovede 2 rdl. for hjulene, og Anders Lauridsen
sagde god for dem (hvilket Anders Lauridsen bekræfter). Peder Nielsen fik
den ene rdl. med hjem.

14 mænd skal erklære sig om Niels Olufsen af Gelballe, hvorledes han har
skikket sig, mens han var her i herredet. De vidste, at han har været beråben
for tyveri. Sidste juledag var Nis Pedersen af Ravsing og hans svoger
Laurids Bertelsen af Vildbøl i Skanderup kirke og siden i Gelballe og søgte
og lyste efter Niels Olufsen og to heste, som de berettede, at Niels Olufsen
havde frastjålet Nis Pedersen i Rafsing. Da rømte Niels Olufsen bort.

Peder Ebbesen i Refsinghoved stævner Hans Hansen i Øster Gesten,
Christen Sørensen i Vester Gesten og Nis Jepsen ibidem.

Niels Pedersen i Refsinghoved og Anders Nielsen i Gamst har været i
Refsinghoved hos sl. Niels Jørgensen for at syne alt, hvad rørende efter ham
befandtes. Det fandt ikke andet end en gammel lågløs kiste og et gammelt
skab vurderet for 1 slettedaler samt en gammel .... Peder Ebbesen begærede
vidne beskrevet.

Søren Nissen Krage i Rossund stævner Iver Sørensen i Anst for gæld. Opsat
14 dage.

14/2. Hans Thomsen i Gesten bekender, at der adskillige af Iver Andersens
og hans hustrus i hans gård befindes. Han lover Anders Jepsen i Nagbøl, at
det skal blive til stede og forvaret, til skifte skal holdes.

Peder Nielsen i Refsinghoved, Anders Lauridsen i Gelballe, Hans Lauridsen
i Hobdrup, Jep Buch og Jep Jensen i Nagbøl samt Hans Bertelsen i Horskær



vidner om, hvor mange svin skovene kan tage ved fuld olden. Det
gennemgås by for by.

Peder Krage i Store Anst bekendtgør på egne vegne og på vegne af Anders
Gregersens arvinger, at de havde kautioneret for Nis Nielsen i Rossund over
for Peder Nielsen Krage sammesteds for 20 slettedaler. Et tingsvidne herom
er blevet borte og amortiseres.

Torsdag den 28. februar:

17/1. Hans Nielsen Bull i Lunderskov fik idag ved sin fuldmægtige Anders
Jepsen i Nagbøl dom over Nis Ebbesen i Dollerup for 11 slettedaler. Han
var ikke mødt. Skal betale.

Torsdag den 7. marts:

Ridefogeden lod læse lensmandens forbud mod skovning. Intet må hugges
uden særlig kongelig ordre, det være sig af krontjenere eller selvejere.

Mageskifte mellem Joen Jakobsen, Peder Hansen, Anders Nielsen og Hans
Jensen i Vranderup.

Jakob Steffensen i Seest stævner Erik Christensen ibd. 11/4

Afkald: Las Hansen i Gamst har på vegne af Gertrud Iversdatter, sl. Søren
Sørensens i Glibstrup, som nu er Las Hansens hustru, modtaget hendes
anpart af den selvejergård, hun påboede med sl. Søren Sørensen, fra sin søn
Per Sørensen i Glibstrup og dennes broder.

Christen Christensen i Verst stævner Niels Høg i Refsinghoved.

Ridefogeden lod læse lensmandens ordre, at intet må hugges i Koldinghus
lens skove efter denne dato uden særlig kgl. ordre og lensmandens seddel,
og hvad sedler slotsherren (lensmanden) har udgivet, vil han have genkaldt.

Torsdag den 14. marts:

Anne Knuds i Gesten stævner forskellige til skifte efter sl. Knud Poulsen i
Gesten.



M. Hans Laugesen i Gamst stævner ved Nis Basse i Geising Per Noes i
Gamst for gæld. Opsat 14 dage. 25/4

Niels Iversen i Lejrskov stævner Hans Christensen og Niels Christensen i
Lejrskov og deres moder Mette Christens for gæld. Opsat 14 dage.

Mads Pedersen i Ferup stævner Anders Jensen i Egholt for gæld. Opsat 14
dage.

Niels Iversen i Lejrskov stævner Oluf Nielsen og Jørgen Nielsen i Gesten
og Gregers Pedersen i Refsinghoved for gæld. Opsat 14 dage.

Jep Lauridsen i Lejrskov stævner Hans Christensen i Lejrskov for gæld.
Opsat 14 dage.

Peder Gregersen i Refsinghoved stævner Oluf Nielsen og Jørgen Nielsen i
Gesten og får tingsvidne på, at den ambolt, som Peder Gregersen har
vedkendt sig hos Oluf og Jørgen Nielsen, er hans egen, og at den i denne
fejdetid er ham frakommet.

Torsdag den 21. marts:

Christen Jensen i Vamdrup, Niels Iversen i Lejrskov, Erik Christensen og
Jakob Steffensen i Seest samt Jep Lauridsen i Lejrskov har været med
skovrider, skovfoged og skriver til syn i alle herredets skove for at syne
vindfælder efter stormen forleden og aflægger rapport.

Nis Jepsen i Gesten stævner Anders Nielsen og Las Hansen i Gamst, Peder
Nielsen og Peder Ebbesen i Refsinghoved, Niels Pedersen ibidem samt
Peder Pedersen og Jens Pedersen i Gesten for gæld. Opsat 6 uger.

Anders Jepsen i Nagbøl og Hans Christensen i Skanderup stævner Peder
Nissen Sottrup i Vamdrup.

Iver Hansen i Geising på vegne af Niels og Peder Christensen i Lejrskov
stævner Gertrud Peders i Geising, Kirsten Jepsdatter ibidem og Peder
Nielsen i Refsinghoved for gæld. Opsat 6 uger.

Torsdag den 28. marts:



Hans Christensen i Skanderup stævner som formynder for Gunder
Thulesdatter sl. Mads Jepsen Lunds(?) ibidem adskillige til skifte efter sl.
Mads Lund(?).

Skifte efter sl. Mads Jepsen i Skanderup mellem hans efterladte hustru
Gunder Thulesdatter og deres børn: Karen og Margrethe Madsdøtre med
deres morbror og lavværge Laurids Thulesen i Skanderup. - Da befandtes
ganske intet efter den sl. mand efter denne besværlige krigstid, aleneste 1
gl. skab.

Delefoged Hans Christensen i Skanderup tinglyser 3. gang p.v.a.
vadestedrider Niels Sørensen, at denne tilbyder at give og gøre alt hvad kgl.
tyngde som falder på den krongård i Ravnholt, som sl. Henrik Wichmand
skovrider påboede og fradøde, og som Niels Sørensen nu har i fæste.

Peder Nielsen i Refsinghoved, Peder Ebbesen ibidem på vegne af sin
fæstemø Margrethe Iversdatter, Niels Iversen og Peder Iversen i Lejrskov
lovede at ville give skøde til Godske Iversen i Lejrskov på den selvejergård
i Lejrskov, som Peder Nielsen i Refsinghoved nu sidst påboede.

Knud Pedersen Linbekker, barnefødt i Kolding, nu boende i Gesten, og
Anne Knud Poulsens i Øster Gesten med hendes tiltagne værge og
formynder Jep Knudsen i Rood er komet til forlig om den selvejerbolig i
Øster Gesten, som sl. Knud Poulsen påboede og fradøde. Knud Pedersen
skal beholde stedet og alt, hvad der tilhørte Knud Poulsen. Han skal betale
Anne den part, der er hendes og påtage sig evt. gæld.

Torsdag den 11. april:

Peder Sørensen i Gren, Malt herred kender, at han på vegne af sin hustru
Maren Peders i Gren er forligt med Jep Madsen i Højrup om den arvepart,
der kan tilfalde hende efter forældrene i den selvejergård i Højrup, sl. Espen
Sørensen påboede og døde. Han takker for betaling. De vil for deres
vedkommende give Jep Madsen skøde. Jep Madsen skal betale evt. gæld
efter Espen Sørensen. Hvad hun kan arve efter sl. Jørgen Sørensen i Ferup,
det skal hun have, når hendes andre søskende får deres part.



Jep Madsen i Højrup kender at have forligt sig med Maren Espensdatter i
Højrup om hendes arvepart i hendes fædrene gård i Højrup, som sl. Espen
Sørensen påboede. Han betaler 60 slettedaler for den.

7/3. Jakob Steffensen i Seest har stævnet Erik Christensen ibidem for gæld
efter hans sl. fader Christen Madsen til sl. Hans Jakobsens børn. Sl. Simon
Madsen i Seest var børnenes gods betroet, og han havde indsat pengene hos
Christen Madsen. - Erik Christensen er ikke mødt. Han dømmes til at
betale.

Jens Eskesen i Nagbøl stævner Jep Buch ibidem for gæld. Opsat 6 uger.

Torsdag den 25. april:

Peder Sørensen i Glibstrup stævner Iver Lauridsen i Gesten for noget gøde,
han har ført fra Jørgen Nissens gård. Opsat 14 dage.

Joen Andersen i Seest kender at skylde til Anders Jepsen i Nagbøl 3
slettedaler, som hans sl. fader Anders Christensen skyldte ham.

Peder Nielsen i Refsinghoved lovbyder med fuldmagt fra Peder og Niels
Iversen i Lejrskov og Margrethe Iversdatter i Refsinghoved og hendes
formynder og trolovede fæstemand Peder Ebbesen ibidem 3. gang den
selvejergård i Lejrskov, som Peder Nielsen sidst påboede og har solgt til
Margrethe Iversdatter halvdelen af. Godske Iversen i Lejrskov bød sølv og
penge på egne vegne og på vegne af sin trolovede fæstemø Beate
Pedersdatter i Hauslund.

Skøde til Godske Iversen.

De samme (skødegiverne) giver arveafkald efter deres sl. søster Maren
Iversdatter og takker for betaling.

14/3. Mester Hans Lauridsen i Gamst, sognepræst, ved fuldmægtig Nis
Basse ctr. Peder Christensen Noes i Gamst og hans arvinger for gæld.
Debitor er ikke mødt. Han dømmes til at betale.



Erik Christensen og Joen Andersen i Seest tinglæser en kontrakt: Erik
Christensen skal have Joen Andersens fædrene gård i Seest, som hans sl.
forældre Anders Christensen og Maren Joensdatter fradøde. Erik
Christensen skal have skøde fra Joen Andersen, hans svoger Nis Ebbesen i
Dollerup og hans broder Jep Andersen i Seest. Erik Christensen skal til Joen
Andersen afstå i fæste den krongård i Seest, som han har haft og som sl.
Christen Madsen fradøde.

Hans Christensen i Skanderup stævner nogle mænd i Seest på vegne af
slotsskriveren Niels Madsen og Anders Jepsen i Nagbøl.

Sognepræst Hans Lauridsen i Gamst stævner ved Nis Basse i Geising Nis
Buch i Anst for gæld. Opsat 6 uger.

Ridefoged Anders Jørgensen lader oplæse kgl. missiv om, at der herefter
skal være en accisseforvalter over Koldinghus len, der skal møde til hvert
herredsting for at udgive sedler til dem, der ingen ting har at lade formale.
Herefter skal tinget holdes ved Brem høj på Gelballe mark, eftersom det
bedst og bekvemmeligst for toldforvalteren befindes tinget i Anst herred at
besøge.

Torsdag den 2. maj:

Varsel til Peder Nielsen i Refsinghoved, Maren Madsdatter i Geising, Peder
Mikkelsen i Gelballe, Søren Steffensen i Kolding, Maren Pedersdatter
ibidem, Jep Jensen i Hjarup og Anne Olufsdatter i Skanderup med hendes
børn og deres lavværge at møde idag til skifte efter sl. Erik Hansen med
hans efterladte hustru Ellen Eriks.

Skifte efter sl. Erik Hansen i Skanderup mellem enken Ellen og kreditorer.
Alting er ganske aldeles ruineret og plyndret i denne besværlige krigstid, og
der er ikke noget værd at antegne. Hans Thomsen begærer tingsvidne på
vegne af sin søster Ellen.

Anders Jepsen i Skanderup på vegne af sl. Peder Hansen i Skanderup hans
enke Dorthe stævner Joen Jørgensen i Skanderup for gæld. Opsat 14 dage.

Torsdag den 9. maj:



Niels Iversen i Lejrskov angav, at forleden onsdag indkørte i hans toft ved
huset Elsa Mikkelskone ibidem og dér ulovligt ranede og fratog ham 30
alen lærred. Hun bekendte siden i Hans Christensens hus i Lejrskov, at hun
havde 7 alen tilbage deraf. Han begærede, at hun blev straffet og erstattede
ham lærredet.

Torsdag den 16. maj:

Varsel til slotsherren Steen Bilde imod lovbydelse og skøde, som Joen
Andersen i Seest, Jep Andersen ibidem og Nis Ebbesen i Dollerup idag
agter at gøre Erik Christensen i Seest og hans hustru Else Poulsdatter på den
gård i Seest, som sl. Anders Christensen og hans hustru Maren Joensdatter
fradøde.

Joen Andersen i Seest og Erik Christensen ibidem et vidne:

Skifte efter sl. Anders Christensen mellem hans efterladte børn og arvinger:
Joen Andersen, Jep Andersen i Seest og Kirsten Andersdatter i Dollerup
med hendes husbond og værge Nis Ebbesen i Dollerup og på den anden
side kreditorerne. Der fandtes intet andet end selvejergården. Børnene fik
forlig med kreditorerne. Erik Christensen skal overtage gården.

Anders Jepsen lovbød med fuldmagt fra Joen Andersen og Jep Andersen i
Seest og Nis Ebbesen i Dollerup og hustru Kirsten Andersdatter 3. gang den
selvejergård i Seest, som sl. Anders Christensen og Maren Joensdatter
fradøde. Erik Christensen og hustru Else Poulsdatter bød sølv og penge.

Skødet til Erik Christensen.

Iver Madsen i Gamst stævner nogle folk for gæld. Opsat 14 dage. 27/6

Erik Christensen i Seest vedstod diverse gæld til Jep Andersen i Seest for
hans part af fædrene gård.

24. maj:

Thomas Christensen æskede på kongens vegne græspenge indbetalt, da
tiden allerede er forfalden.



Peder Nielsen i Refsinghoved stævner hver mand i Lejrskov by, bl.a. for en
hest, han havde ydet dem i krigens tid. Opsat 14 dage.

Ridefoged Anders Jørgensen ctr. hver mand i Bække by. De indstævnte er
ikke mødt op. De dømmes til at betale.

Ridefogeden lod læse kgl. missiv af 16/1: der skal i lenets skove hugges
100 favne langved, at levere inden Sct. Hans.

Torsdag den 30. maj:

Til brug ved landstinget får Iver Hansen i Bønstrup tingsvidne på, at Anne
Pedersdatter af Bønstrup, som var Iver Hansens hustru, har i al ukyskhed
besmittet sit ægteskab uden al billig årsag med adskillige tyske og polske
udi denne forleden fejdes tid. Hun blev befængt med en slem smitsom
sygdom, og efter behandling hos bartskæreren rejste hun bort til andre
steder.

Varsel fra ridefogeden, slotsskriveren, herredsfogeden og herredsskriveren
samt delefogeden til enhver gårdmand og boelsmand i hele Skanderup sogn
undtagen i Nagbøl og hele Vamdrup sogn undtagen i Habdrup samt Anst,
Jordrup og Lejrskov sogne om indskrivelsespenge, så mange som har fæstet
kongens gårde eller boliger og det ikke i jordebogen har ladet indskrive,
samt så mange som har holdt skifte på fogeders og herredsskrivers vegne.
Opsat 6 uger.

Torsdag den 6. juni:

Erik Christensen i Seest begærede skifte efter sl. Christen Madsen og hans
sl. hustru Boulde Christens i Seest.

Torsdag den 13. juni:

Erik Christensen i Seest stævner nogle folk til skifte efter sl. Christen
Madsen og sl. hustru Boulde Christens.

Skifte efter ovennævnte mellem deres efterladte børn Erik Christensen i
Seest, Mads Christensen samt Margrethe og Inger Christensdøtre på den



ene side og kreditorer på den anden.

Erik Christensen i Seest og Jakob Steffensen har indgået aftale om et
gældsbrev på 10 slettedaler, som sl. Christen Madsen skyldte Simon
Madsen. Erik Christensen skal have huset.

Erik Christensen og Jakob Steffensen i Seest lader læse et forlig af 16/10
1660: der har været nogen tvistighed om en bygning, som den sl. mand
Hans Madsen, der boede i Seest, imod sin sl. broder Simon Madsen havde
tilforpligtet sig at færdiggøre i den gård i Kolding, Simon Madsen iboede,
så vel som flere regnskaber dem imellem. Nu er der indgået forlig om, at
Erik Christensen betaler til Simon Madsens arvinger 60 rdl.

Jakob Steffensen tinglyser, at eftersom han skal besidde sl. Simon Madsens
gård i Seest med hans efterladte hustru Mette Poulsdatter, som han nu har
efter Guds forsyn indladt sig i ægteskab med, så tilbyder han mandens børn:
Mads Simonsen og Maren Simonsdatter, at de skal blive hos Jakob
Steffensen og deres mor, indtil Gud vil forsyne dem med brød hæderligt
andre steder. Når de bliver myndige og forlader stedet, skal de have 20
slettedaler hver.

Torsdag den 20. juni:

Der blev ikke holdt ting, fordi der ikke kunne blive 7 eller 8 mænd.

Torsdag den 27. juni:

Peder Nielsen i Refsinghoved stævner på vegne af Peder Christensen i
Hauslund(?) Anders Lauridsen i Gelballe for gæld. Opsat 6 uger.

16/5. Iver Madsen i Gamst ctr. debitorer. De dømmes til at betale deres
gæld.

Torsdag den 4. juli:

Erik Christensen i Seest og Mads Christensen i Olderup på vegne af sin
søster Inger Christensdatter i Seest barnefødt har indgået forlig: Erik
Christensen skal give sin søster 16 rdl. for hendes arvepart efter hendes sl.



fader Christen Madsen og moder Boulde Christens. Erik Cristensen
leverede straks pengene til sin broder Mads, der lovede at tage søsteren til
sig og underholde hende i 4 år, og siden give hende pengene, når hun bliver
forsørget på anden måde. Mads Christensen gav arveafkald.

Anders Madsen i Gamst kvitterer for 32 slettedaler, som tilhører hans
broderdatter Abelone Sørensdatter som arv efter hendes forældre sl. Søren
Madsen og moder Gye Sørens, der boede og døde i Gamst. Han vil give
hende de renter, man plejer at give af børnepenge. Og eftersom han agter at
besidde hendes sl. faders gård, så tilforpligter han sig at give hende 10
slettedaler, når Gud vil, at hende kan stedes et stykke brød skamløst, og
eftersom hendes sl. moders kiste endnu er i behold, så har Anders Madsen
taget den til sig, og han vil give hende den, når hun får brug for dem. -
Mads Christensen begærede tingsvidne på sin søsters vegne, og Anders
Jørgensen begærede tingsvidne på Hans Madsens vegne.

Ridefogeden forbød 3. gang al ulovlig sæd, at ingen det måtte afføre.

Torsdag den 11. juli: for få folk til at holde ting.

Torsdag den 18. juli:

Niels Iversen i Lejrskov giver varsel til Hans Pedersen i Kragelund.

Jens Hansen i Nebel kender, at han har solgt til Niels Iversen i Lejrskov en
hvid hoppe, der siden blev ham frataget og nu er hos Hans Pedersen i
Kragelund, hvor Niels Iversen har vedkendt sig den. Andre vidner, hoppen
er den samme, og den tilhørte Niels Iversen, indtil polakkerne tog den fra
ham. Der har været indgået et forlig om, at Niels Iversen skulle betale Hans
Pedersen 4 sldlr. 1 mk.

Niels Iversen i Lejrskov og Peder Iversen på egne vegne og på vegne af sin
broder Goedske Iversen ibidem samt Per Ebbesen i Refsinghoved på vegne
af sin hustru Margrethe Iversdatter gav deres svoger Jens Hansen i Nebel
afkald for en arv efter deres sl. søster Jens Hansens sl. hustru Sidsel
Iversdatter, som boede og døde i Nebel.



Ko. Maj.s varsel til adskillige for overhørighed i at age ballisater(?) til
Frederiksodde. Opsat 14 dage.

Anders Jepsen i Nagbøl stævner Jep Buch og Jep Jepsen ibidem for udlæg,
han har gjort under krigen. Opsat 6 uger. 28/11

Torsdag den 25. juli:

Iver Pedersen i Bastlund i Ringøje sogn stævner Eske Pedersen i Bække for
gæld. Opsat 4 uger. 5/9

Hr. Anker Buch i Seest stævner Erik Christensen i Seest for vin og brød,
som præsten selv har lagt ud i den besværlige krigstid, og som slotsherren
har befalet at skulle betales af Seest kirkes indkomst. Opsat 14 dage. 8/8

Ridefogeden varer alle, der plejer at gøre hovning til kongens have ved
slottet, at møde i haven, når de bliver tilsagt.

Ridefogeden stævner alle mand i Lejrskov sogn, som er kongens bønder og
ejere. De var tilsagt forleden at age det egetømmer(?) til Frederiksodde.
Mener, at selvejerne bør have deres husbondhold forbrudt og continuere
deres fæste. Opsat 14 dage.

Torsdag den 1. august:

M. Hans i Gamst stævner forskellige for resterende korntiende. Opsat 14
dage. 19/9

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård p.v.a. Mette sl. Poul Nielsen og hendes
børn stævner Jep Buch i Nagbøl. Opsat 14 dage. 19/9

Kgl. stævning til hver mand i Vamdrup sogn, både krontjenere og sejvelere,
for overhørighed med at age egetømmer til Frederiksodde. Mener, de bør
have deres husbondhold/fæste forbrudt. Opsat 8 dage.

Iver Madsen i Gamst på egne vegne og på vegne af søstersønnen Iver
Jessen, der er barnefødt i Refsgård, Jep Kjeldsen i Store Anst p.v.a.
hustruen Kirsten Iversdatter, Anders Iversen, barnefødt i Rood, og Søren
Madsen i Verst p.v.a. hustruen Karen Madsdatter gav Nis Jepsen i Gesten



afkald på arv efter sl. Hans Madsen, som boede og døde i Gesten, undtagen
det pant, som findes i Store Anst fra sl. Morten Iversens gård; det skal være
Iver Madsen i Gamst følgagtigt. Iver Madsen har fået 10 dlr. p.v.a. sin
søstersøn.

Nis Jepsen i Gesten tilstod sig at være skyldig til Dorthe Jepsdatter i Gesten
for hendes arvepart efter sl. Hans Madsen i Gesten. Den skal udbetales om
2 år. Iver Madsen i Gamst fik tingsvidne.

Las Christensen i Søgård med fuldmagt fra svogeren Claus Ebbesen i
Vindgoff lovbød 3. gang den halve selvejergård i Dollerup, Claus Ebbesen
er født på, og som hans bror Nis Ebbesen nu påbor. Nis Ebbesen i Dollerup
bød sølv og penge.

Skøde til Nis Ebbesen i Dollerup.

Torsdag den 8. august:

Ridefogeden stævner Anders Lauridsen i Gelballe for gæld. Opsat 14 dage.
19/9

Kongens varsel til alle bønder og tjenere i Anst sogn og til Hans Basse i
Store Anst og hustru og Niels Hansen ibidem og hustru, og til Iver
Lauridsen ibidem.

Kongens varsel til Laurids Mikkelsen i Egholt.

Vidner har synet Jep Nielsen i Egholt, har fundet 4 blodige sår. Han har
sagt, at Laurids Mikkelsen i Egholt har slået ham.

Thomas Christensen i Lejrskov stævner Johanne Hanskone i Ferup og
hendes lavværge for gæld efter hendes sl. husbond Hans Hansen i Ferup.
Opsat 14 dage. 22/8

Iver Buch af Lejrskov stævner Jep Buch i Nagbøl. - For dom stod Thomas
Frandsen i Lejrskov og vandt efter recessen, at nu forgangen da polakkerne
var i landet, og de da var i Lejrskov en del af dem og røvede og tog, hvad
de kunne finde, da og fandt de nogen gældsbreve i Iver Buchs hus



sammested, hvoriblandt de sagde, der var et på Jep Buch i Nagbøl, men
hvad det så var eller ikke, det vidste han ej. Men forn. Iver Buch truede
(troede?) polakkerne, eftersom de af samme gældsbreve blev vis på, han
havde så stor tilstand, ville de have pint ham for penge. Og var Thomas
Frandsen forn. vidne gestændig. Iver Buch begærede det beskrevet. Og
udiblandt disse forn. breve fra Iver Buch var bortrøvet, fandtes et gældsbrev
på Jep Buch i Nagbøl lydende på 244 dlr., som Iver Buch gav sin broder Jep
Buch til sag for. Noch derforuden for 22 skp. boghvede, som ganske intet
deraf var afbetalt før nu, siden freden blev sluttet, havde han af Jep Buch
herpå bekommet først 7 slettedaler, 1 hoppe for 4 dlr., et gris for 3 mk., 1
skp. mel, 1 skp. malt, ni mk. flæsk, en grov blagens lagen, noch adskilligt
andet for 1 dlr. Ellers alt andet resterer. Opsat 6 uger.

Iver Buch i Lejrskov stævner Anders Jensen og Peder Mikkelsen i Egholt.
De skal fremlægge, hvad bevis de har på, hvad der findes i gården, de er
inddraget i. De burde have ladet det registrere.

Peder Sørensen i Glibstrup varer Gertrud sl. Søren Sørensens, nu Las
Hansens i Gamst med hendes lavværge og Søren Sørensen i Glibstrup med
hans lavværge at møde til skifte efter sl. Søren Sørensen.

Skifte efter sl. Søren Sørensen i Glibstrup mellem hans efterladte hustru
Gertrud og deres fælles børn: Per Sørensen og Søren Sørensen med
stedfaderen Las Hansen i Gamst som formynder.

25/7. Hr. Anker Jensen Buch i Seest har stævnet Erik Christensen i Seest. -
Præsten har i krigens tid selv vedligeholdt messebrød og vin til Seest kirke,
både før og efter at han og sognefolkene måtte rømme fra deres huse til
Kolding. Da kunne sognefolkene ikke komme til Herrens nadver i deres
sognekirke, hvorfor præsten har betjent dem i Kolding hospitalskirke, ikke
alene de føre og karske, som der kunne komme til kirke, men endogså de
syge og skrøbelige i den store og langvarige svaghed og sygdom, som da
grasserede i Kolding. Han har ikke siden 1657 fået den forordnede ydelse af
kirkens indkomster. Lensmanden har befalet, at kirkens værge i Seest skal
betale af kirkens indkomster. Kirkeværgen er Erik Christensen, han har
modvilligt undslået sig og har forholdt præsten betaling. - Erik Christensen
svarede, at præsten har ladet nedlægge i kirken både af hans børn og hans



broder, som ikke til kirken er betalt, og formente, at præsten skulle tage sin
betaling deri. - Dom: Erik Christensen skal betale præsten hans udlæg.

Torsdag den 15. august:

Erik Christensen i Seest stævner p.v.a. Seest kirke Niels Sørensen Dall i
Kolding for to lig, nemlig hans moder og hans broder, som han har ladet
opføre fra Kolding og selvvilligen har ladet dem nedsætte i Seest kirke. Han
æsker derfor kirkens rettighed, af hvert lig fire slettedaler, og desforuden at
svare øvrigheden og kirkens formynder, hvo ham har tilstedt forn. lig at
nedsætte i Seest kirke. Opsat 4 uger.

Torsdag den 22. august:

8/8. Thomas Christensen i Lejrskov med fuldmagt fra Maren sl. Søren
Hansens i Asbøl har stævnet Johanne Hanskone i Ferup og hendes lavværge
for gæld efter hendes sl. husbond Hans Hansen Kjær i Ferup. Hun har ikke
holdt rigtigt skifte. Dømmes til at betale gælden til Søren Hansen og
arvinger.

Torsdag den 29. august:

Johanne sl. Hans Kjærs i Ferup varer Maren Sørens i Asbøl at møde til
skifte i Ferup efter sl. Hans Kjær.

Skiftet holdt 15/8 mellem enken og kreditorer.

Søren Krage i Rossund stævner Peder Krage i Store Anst for gæld. Opsat 6
uger.

Torsdag den 5. september:

Blandt vindingsmændene er Poul Felling i Geising og Christen Jensen i
Hjarup.

Kgl. varsel til alle kongens bønder og krontjenere i Anst herred ved
delefoged Hans Christensen i Skanderup for resterende landgildesmør, der
forfaldt til Sct. Hans 1661. - Skyldnerne angives sogn for sogn. - Hjarup
sogn: Hans Gregersen, Nis Pedersen: 1 pund smør, - Hans Jensen, Jens



Steffensen: 1 pund, - Niels Jensen: 1 tønde, - Mikkel Gregersen: ½ tønde, -
Lauge Hansen: ½ tønde, - Knud Iversen: ½ tønde, - Las Christensen: 1
fjerding, - Jens Jepsen Kjær: 1 fjerding, - Las Jensen: 1 fjerding, - Ebbe
Gregersen: 1 fjerding, - Hans Nielsen ½ fjerding. - Skyldnerne dømmes til
at betale inden 15 dage.

Thomas Lauridsen og Jep Lauridsen (fuldmægtig: Nis Basse i Geising),
barnefødt i Vrå varer Iver Buch i Lejrskov og hustru, Jens Andersen af Vrå
og hans søster Anne Jørgens med lavværge om syn i Vrå på den gård,
Christen Andersen påboede og fradøde og havde i pant.

Syn på den 1/3 part gård, som sl. Christen Andersen havde i pant og
påboede. Af et hus på opr. 10 fag var kun 4 stolper tilbage ... Nis Basse fik
tingsvidne på børnenes vegne.

Nis Basse tilbød p.v.a. Thomas og Jep Lauridsen sl. Christen Andersens
hustrus arvinger den ovennævnte 1/3 gård. Ellers vil de selv tage den i brug.

25/7. Velfornemme Mads Mortensen i ... på vegne af sin husbonds tjener
Iver Pedersen i Bastlund i Ringøje sogn ctr. Eske Pedersen i Bække for
gæld til sl. Hans Jensen i Bastlund for tre okser, han havde købt i krigens
tid, hvilket bevises med sognepræstens seddel i Ringgive sogn, som har
besøgt på embeds vegne forn. Hans Jensen i Bastlund på sit yderste, at han
da har bekendt, forn. Eske Pedersen ham skyldig at være forn. 33 dlr. 2 mk.
for forn. tre gråhjelmede okser. Det samme er blevet bevidnet på Tørrild
herredsting. - Eske Pedersen svarer, at han har betalt til Hans Brun i
Vorbasse, som ham samme penge har affordret efter sl. Hans Jensens
sendingsbrevs videre indhold: "Kære Eske Pedersen, gør vel, og send mig
mine penge med Hans Brun udi Vorbasse, som jeg på mine vegne sender til
Eder at affordre for tre øxen, I mig afkøbt haver. Hvilke jeg og dem
fornøden have. Beder, at I ikke fortænke mig, for jeg lader Eder så dristigt
tilskrive. Gud befalet. Af Bastlund den 26. september Ao. 1659. N.B.". -
Eske Pedersen fremlægger også en anden skrivelse, hvor nogle mænd
bevidner, at de har været til stede ved betalingen. - Dommeren tør ikke
afsige dom, men henviser sagen til landsdommeren.

Torsdag den 12. september:



Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Peder Nissen Sottrup i Vester
Vamdrup.

Hans Christensen i Skanderup pva. sin stedsøn Iver Thulesen ibidem
stævner Knud Olesen i Skanderup for gæld. Opsat 14 dage.

Peder Nielsen i Gelballe stævner Hans Thulesen i Vrå.

Nis Jepsen i Gesten stævner Søren Mortensen, Jep Nissen og Anders Nissen
i Bække for gæld. Opsat 14 dage. 24/10

Jep Jepsen i Nagbøl stævner Hans Nissen i Lille Anst.

Delefoged Hans Christensen lod læse en seddel fra slotsfoged Jakob
Lauridsen Bech: Der har været adskillige klager over ægterne, at bønderne
måtte køre omkring i herredet med en og anden. Herefter må ingen vogne
tilsiges i herredet eller tilstedes, før end der foreligger seddel fra kongen,
feltherren, rigsråden, lensmanden eller slotsfogeden. På lørdag skal alle
sognefogeder møde i Kolding med specifikation over frimænd, sandemænd,
præstetjenere og medhjælpere samt ødegårde. Ved og hø skal indleveres
uden forsømmelse.

Torsdag den 19. september:

Blandt vindingsmændene: Hans Knudsen i Hjarup.

8/8. Ridefogeden ctr. Anders Lauridsen i Gelballe for gæld. Han er ikke
mødt og dømmes til at betale, hvis ikke kan skal have indvisning i sin
selvejergård. (Stævningen er sket ved Laurids Pedersen og Jep Jessen i
Hjarup).

Mogens Nielsen, tjenende i Vranderup, stævner Anders Lauridsen i
Gelballe for gæld. Han er ikke mødt og dømmes til at betale; evt.
indvisning.

Otte mænd vande, at for dom stod Hans Gregersen i Hjarup med fuldmagt
på Thyer Jensdatter ibd. hendes vegne, og hun selv her idag hos standendes,
og var det idag lovlig hans tredie ting, der han på hendes vegne have



standen og lovbuden den halve selvejerbondegård, grund og ejendom, der
forbemeldte Thyer Jensdatter med hendes sl. husbond Nis Gregersen
påboede, og tilbød fædrene jord til næst fædrene frænde og mødrene jord til
næst mødrene frænder efter loven. Så fremstod her idag for tings dom
Christen Jepsen i Hjarup på sin egen og på hans kære hustru Mette
Svendsdatters vegne ibd. og bød derfor sølv og penge, efter som de derom
tilforn var forenet. Og stod Ko. Maj. ridefoged Anders Jørgensen på Ko.
Maj.s og slotsherrens vegne for dom og til vedermålsting og stod dem for
fuldkommelig kald og varsel for forn. lovbud og vinde.

Christen Jepsen i Hjarup, et skøde: Otte mænd vande, at her idag lydeligen
fremgik for tings dom Hans Gregersen i Hjarup med fuld fri vilje på Thyer
Jensdatter ibd. hendes vegne, og hun selv og her idag godvilligen hos
standende, og med deres fuld fri vilje og velberåd hu solgte, skødede og
ganske aldeles afhændede fra Thyer Jensdatter og fra hendes arvinger og
ind til Christen Jepsen i Hjarup og til hans hustru Mette Svendsdatter ibd.
og til deres arvinger al den halve selvejerbondegård, grund og ejendom i
Hjarup, forn. Thyer Jensdatter med hendes husbond Nis Gregersen tilforn
påboede og han fra hende og samtlige deres børn efter ham er fradød.
Hvilke forn. huse, gård, grund og gårds sted samt ager og eng, jorder, skov
og mark, toftejorder, eller enemærke, stub og stykker, forter og fælled,
fiskevand eller fægang, tørvegrøft eller lyngslæt, vådt eller tørt, slet og
aldeles ganske intet undtagen over al Hjarup slov og mark af arilds tid
tillagt haver, så vidt en fuldkommelig otting jord udvise kan over al forn.
Hjarup skov og mark, det skal forn. Christen Jepsen og hans forn. hustru
Mette Svendsdatter og deres arvinger have, nyde, bruge og beholde for et
frit, fast, enehænds og uigenkaldende købt køb til evindelige eje og
ejendoms rettighed efter denne dag udi alle måder. Og takkede forn. Hans
Gregersen på forn. Thyer Jensdatters vegne så vel og forn. Thyer Jensdatter
selv forn. Christen Jepsen og hans forn. hustru godt for god og nøjagtig
betaling for samme forn. halve selvejergård, grund og ejendom, så de derfor
skal være ganske kvit, fri og krævensløs holden i alle måder. Og forn. Hans
Gregersen så vel og Thyer Jensdatter derfor her idag lovede og
tilforpligtede dem samtligen og for deres arvinger at frifrelse, hjemle og
fuldkommenligen tilstå forn. Christen Jepsen og hans forn. hustru og deres
arvinger samme forn. halve gård, grund og ejendom med al sin tilliggelse,
som der nu tilligger og af arilds tid tillagt haver, for alle og enhver deres



påtale, som derpå kan tale eller tale lade, men nogen lovmål eller rettergang
i nogen måder, og for vanhjemmels brøst og forsømmelse at stå til rette og
skadesløs at holde udi alle måder. Og stod forn. Hans Gregersen her idag
med forn. Thyer Jensdatter såvel og Thyer Jensdatter selv, med forn.
Christen Jepsen på sin egen og hustru Mette Svendsdatters vegne for dom
og til vedermålsting, udi hånd taget ham samtykke og bistand, samme forn.
skøde og vinde ord efter andet som forskrevet står. At dette så passeret er,
det vinde vi forn. M. (Navnet Svendsdatter er stavet Suensdatter).

Hans Hansen i Gesten stævner Eske Pedersen i Bække for en rødblisset
hest, som han forleden ved Valborgdags tide har købt af ham for 14 sldlr.
(hvilket Eske Pedersen tilstår). En kaptajnløjtnant har vedkendt sig hesten
og taget den med, idet han oplyste, at den tilhørte en af hans ryttere, hvem
den var blevet frataget. Hans Hansen kræver pengene tilbagebetalt. Det
dømmes Eske Pedersen til.

Eske Pedersen i Bække stævner Christen Davidsen ibidem vedr. samme
hest. Opsat 4 uger. 17/10

Christen Jepsen i Hjarup, et vidne: Otte mænd vidnede, at for dom stod
Hans Knudsen i Hjarup, Kjeld Gregersen, Jep Hansen og Jep Jensen ibd.,
de vandt efter recessen, at de nu for en tre dages tid siden synede og så sl.
Nis Gregersen i Hjarup hans ½ selvejergård, hvad mangel derpå fandtes; da
først synede de salshuset, der fattes 9 døre, 4 vægge, item mangler murværk
og loftestand(?) samt vinduerne, item findes der brech på taget mangler
begge endegavle, på ladehuset mangler der 15 vægge og 2 gavle, 2 døre,
den tredie del af taget på begge sider, på det øster hus fattes der 10 vægge, 2
døre mangler, 1 leide, noch tag på to fag på den vester side. Og var forn.
med deres vinde gestændige, som forskrevet står.

1/8. Nis Basse* i Geising med fuldmagt fra M. Hans Laugsen i Gamst ctr.
en del af Gesten sogn for resterende tiende. - En del er mødt frem og kan
ikke fragå kravet. De dømmes til at betale.

1/8. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård p.v.a. Mette sl. Poul Nielsen og
hendes børn ctr. Jep Buch i Nagbøl for renter af 200 sldlr. Jep Buch er mødt
og har bekræftet med ed, at renten er betalt til det år, fjenderne kom ind i
landet. Han mener, at Rasmus Jepsen bør fremlægge rigtig fuldmagt fra



Mette Pouls til at indfordre rentepengene, og ellers bør han være kvit af
kravet. Rasmus Jepsens myndighed gælder tilsyn med boet, indtil der er
holdt rigtigt skifte, men ikke indfordring af gæld. Derfor dømmes Jep Buch
ikke idag til at betale noget.

Torsdag den 26. september: ikke folk nok.

Torsdag den 3. oktober:

Delefoged Hans Christensen ctr. Christian Katelhudt i Seest og Joen
Andersen ibidem, som ikke vil gøre ægt og arbejde til Ko. Maj. af de gårde,
de påbor, lige med andre deres naboer. Opsat 6 uger.

Mads Jessen i Egholt stævner Thomas Lauridsen og Jep Lauridsen i Vrå
med flere til lovbud og pant, som Mads Jessen agter at gøre Laurids
Mikkelsen i Egholt på det selvejerværing, han påbor.

Mads Jessen lovbød tredie gang den selvejerbolig, han hidtil har påboet i
Egholt, og tilbød den i pant. Laurids Mikkelsen i Egholt bød sølv og penge.

Mads Jessen i Egholt pantsætter gården fra sig og sine arvinger til Laurids
Mikkelsen at have, nyde, bruge eller bruge lade.

Torsdag den 10. oktober: for få folk.

Torsdag den 17. oktober:

19/9. Eske Pedersen i Bække stævner Christen Davidsen (Carsten
Davidsen?) ibidem vedr. hest. Det bevidnes, at forleden år ved bygsæds
tide, da Eske Pedersen og Christen Davidsen skiftede hest med hverandre,
og da bekom Eske Pedersen af Christen Davidsen den rødblissede hest, som
Hans Hansen i Gesten har fået af Eske Pedersen. Eske Pedersen gav en grå
hest i bytte, men vidnerne ved ikke, hvor mange penge han skulle give i
tilgift. Christen Davidsen bekender, at han lovede Eske Pedersen 1 rdl. i
tilgift for hesten.

Eske Pedersen sagsøger også Christen Davidsen for nogle klæder, som han
har stjålet fra ham, samt for gæld. Opsat 14 dage. 31/10



Christian Kettel, Jakob Steffensen og Kjeld Jakobsen i Seest har foretaget
mageskifte. Christian Kettel bifalder det mageskifte, som sl. Hans Eriksen
og gjort med sl. Simon Madsen.

Registrering på den øde og ruinerede halve gård i Seest, som sl. Hans Kjær
er fradød.

Torsdag den 24. oktober:

Peder Nielsen i Gelballe stævner Anders Lauridsen ibidem. Peder Nielsen
er blevet frastjålet en hoppe, som nu findes hos Anders Lauridsen. Hoppen
er til stede ved tinget. Peder Mikkelsen i Gelballe har solgt hoppen til Peder
Nielsen, en måned før den blev stjålet. Peder Nielsen kræver, at Anders
Lauridsen skaffer hjemmel for hoppen eller lider, som vedbør. Opsat 8
dage. 31/10

Varsel fra Anders Lauridsen i Gelballe til Hans Thulesen i Vrå, om han ville
tilstå, at Anders Lauridsen havde købt hesten af ham. Det vedstod han.

12/9. Nis Jepsen i Gesten stævner Søren Mortensen, Jep Nissen og Anders
Nissen i Bække for gæld. De er ikke mødt. Dømmes til at betale.

For retten stod Anders Lauridsen i Gelballe og sagde, at dersom forn. Peder
Nielsen kunne bevise sig til forn. hoppe med samtlige hans grander og
ejermænd, som findes i forn. Gelballe, ville han noksom dermed være
tilfreds, hvilket Peder Nielsen erbød sig at ville gøre. De stod til
vedermålsting med hinanden. 31/10

Torsdag den 31. oktober:

Jakob Lauridsen Bech, slotsfoged på Koldinghus, bekendtgør, at alle som
agter sig at være fri for Ko. Maj. ægter og arbejde at gøre, skal vise,
hvormed de er friholdt, og af hvem de er tilsat nogen bestilling at forvalte
og betjene.

Samme tilspurgte menige herredsmænd, så mange som var til stede, om de
ikke ved, at husfogederne på Koldinghus altid har nydt olden-vindfælderne
og græsningen, som kunne blive i kongens dyrehave ved slottet, og om de



ikke ellers i andre måder har haft opsyn dermed så vel som næstliggende
skove. Item om de ikke og altid har haft bønderne i Koldinghus len på
kongens vegne at byde og befale med, hvad ægter, arbejde de til slottet og i
andre måder skulle gøre, og ingen andre har haft sig dermed at befatte. Så
fremstod efterskrevne 24 dannemænd, nemlig (navnene) ... at det er dem
fuldt vitterligt, så længe de kan mindes, har kongens husfogeder på
Koldinghus altid nydt dyrehavens afgrøde, græsning, olden samt
vindfælder, og de derimod igen havde flittig opagt til den både med tilsyn,
udvisning og andet, som kunne forefalde, og ikke ellers nogen anden har
haft at byde og befale her i Koldinghus len med, hvad ægt og arbejde
bønderne til slottet eller andre steder skulle gøre, end husfogederne. -
Derefter spurgte slotsfogeden herredsmændene, om de har set, hørt eller
fornemmet ham skyde noget vildt, eftersom han undertiden både i skovsyn
og anden sin betilling på kongens vegne er redet igemmem vildtbanen med
sin bøsse for usikkerhed både for fremmede skytter og andre, og om han
ikke altid har haft flittig indseende med vildtbanen og dens skade at
afværge. De svarede, at de aldrig har set eller hørt ham skyde noget vildt,
men altid har haft flittig indseende til vildtbanen. - Alle herredsmænd har
været varet om at svare slotsfogeden imod fornævnte vidne.

I lige måde er de blevet stævnet til at svare mod, hvad kongens fuldmægtige
vil tage beskrevet over dem. 7/11

Slotsfogeden tilforordnede følgende til at gøre langægter: Hans Oluf i
Skanderup, Jep Lauridsen i Lejrskov, Godske Iversen ibidem og Iver
Lauridsen i Gesten.

Christen Jensen i Vamdrup stævner Laurids Pedersen Skrædder i Skanderup
for gæld.

24/10. Peder Nielsen stævner Anders Lauridsen i Gelballe og Hans
Thulesen i Vrå. Vidner bekræfter, at den sortbrune hoppe, som Peder
Nielsen har vedkendt sig hos Anders Lauridsen i Gelballe, er den samme,
som Peder Nielsen har købt af Peder Mikkelsen i Gelballe. Den blev siden
stjålet og findes nu hos Anders Lauridsen i Gelballe.

24/10. Peder Nielsen i Gelballe, en dom (sagen om den sortbrune hoppe).
Anders Lauridsen i Gelballe mener, at Peder Nielsen skal søge sin



oprejsning hos Hans Thulesen. Men da Peder Nielsen lovligt har bevist sin
hjemmel og Anders Lauridsen tilmed i retten har erklæret, at han ville være
tilfreds, hvis Peder Nielsen kunne tilbevise sig hoppen med sine egne
grander, hvilket Peder Nielsen i dag har gjort, så bør hoppen følge sin rette
ejermand, Peder Nielsen, og Anders Lauridsen skal betale omkostningerne.

17/10. Eske Pedersen i Bække for Søren Pedersen i Kolding ctr. Carsten
Davidsen (Christen Davidsen?) i Bække. Han dømmes til at betale.

Delefoged Hans Christensen i Skanderup på vegne af kongen og slotsherren
varer Vamdrup sognemænd om, at de skal fæste kirkens anpart af
korntienden i Vamdrup sogn, såfremt andre ikke skal antage den.

Torsdag den 7. november:

Knud Olesen Buch i Skanderup stævner forskellige til skifte efter sin kone
sl. Maren Jensdatter.

Skifte hos Knud Olesen Buch i Skanderup efter hans hustru sl. Maren
Jensdatters arvinger på den ene side og ham selv på den anden side.
Arvinger er blevet varslet med både landstings- og hjemvarsel.

Oluf Nielsen Buch gav Knud Olesen Buch arveafkald for det, som er
tilfaldet ham efter hans forældre og hans sl. broder Poul Nielsen, og som
Knud Olesen Buch har haft i værgemål. Oluf Nielsen har modtaget penge,
pant og anden betaling og takker for god betaling.

Christen Christensen i Gamst stævner forskellige til skifte i Rossund efter
sin sl. hustru Gertrud Hansdatter.

Skiftet efter Gertrud Hansdatter mellem hendes efterladte børn, nemlig
Søren Pedersen (med Peder Hansen i Paby eller Iver Sørensen i Anst som
formynder) og Gertrud Hansdatter samt Christen Christensens barn Maren
Christensdatter, der har sin far som formynder.

Ridefoged Anders Jørgensen og bønderne Bertel Pedersen, Erik
Christensen, Mads Eriksen og Jakob Steffensen i Seest stævner Anne
Andersdatter, sl. Peder Nielsens i Kolding at svare bønderne mod opsigelse



og vidne og ridefogeden mod beskyldning og dom. Hun har haft Seest
mølle i fæste, møllen er brøstfældig, og der resterer afgift. Opsat 4 uger.
19/12

Knud Olesen Buch i Skanderup med flere har været til syn på sl. Las
Jepsens gård, som Jens Jørgensen nu har i fæste. Alle huse er nedfaldet og
tildels bortført siden forleden års store vejr og blæst. Og befindes ej mere
jord dertil end 2½ otting, medens på de andre steder i byen, som befindes
fulde gårde, agtes hver gårds ejendom for fire otting jorder. - Der har været
udstedt varsel om synet af Jørgen Stub i Skanderup på vegne af dennes søn.

24 dannemænd vidnede, at der aldeles intet gods befandtes efter sl. Hans
Iversen i Vranderup og ej heller efter hans hustru sl. Anne Pedersdatter
(denne besværlige krigstid). Alt var ganske ruineret og øde, indtil Joen
Jakobsen fik stedet i fæste.

Landstingsvarsel til sl. Hans Iversens kreditorer.

Torsdag den 14. november: for få folk.

Torsdag den 21. november:

Blandt vindingsmændene: Poul Felling af Geising.

Joen Lassen i Nebel og Hans Kjeldsen i Ferup lovbød 3. gang på vegne af
deres hustruer så meget ejendom, som dem kan være arveligt tilfalden i den
selvejerbondegård i Ferup, sl. Peder Poulsen og hans hustru påboede. Thule
Pedersen i Ferup bød sølv og penge.

Skøde til Thule Pedersen i Ferup: Joen Lassen i Nebel på vegne af hustruen
Karen Pedersdatter og Hans Kjeldsen i Ferup på vegne af hustruen
Magdalene Pedersdatter skødede deres andel til Thule Pedersen i Ferup, den
andel de har arvet efter deres sl. fader Peder Poulsen af Ferup, forhen
delefoged i Anst herred.

Thule Pedersen lover sine svogre Joen Lassen og Hans Kjeldsen at betale al
den gæld, hans sl. fader bortskyldte.



Thule Pedersen lovbyder 3. gang sin selvejergård i Ferup i pant. Joen
Jakobsen i Vranderup byder sølv og penge på vegne af Linne Hansdatter.

Thule Pedersen vedstår at have modtaget af sin hustru Linne Hansdatter 350
slettedaler.

Aftale om aftægt til Maren sl. Peder Poulsens i Ferup (ved svigersønnen
Joen Lassen), der har opladt og afstået sin gård til Thule Pedersen.

Skifte hos sl. Niels Jepsen i Lejrskov mellem hans efterladte hustru Linne
Marchorsdatter (med hendes formynder og husbond Hans Andersen i
Lejrskov) og deres barn Maren Nielsdatter, der som formynder har Nis
Ebbesen i Dollerup.

Skifte efter sl. Maren Jepsdatter i Gelballe eller Maren Iver Iversens mellem
hendes efterladte børn og kreditorerne.

Torsdag den 28. november:

Jakob Steffensen i Seest stævner Erik Christensen i Seest for gæld. Opsat 6
uger.

31/11. Ridefoged Anders Jørgensen har stævnet kongens bønder og tjenere i
Anst, Gesten og Jordrup sogne, så mange som har siddet overhørig og ikke
aget det tømmer til Frederiksodde, de var befalet. De er ikke mødt.
Dømmes til hver at bøde 1 rdl. eller lide vurdering på deres gods.

Vidne om syn på træbroer i herredet på vejen mellem Kolding og Ribe.

Kirsten og Mette Gydesdøtre i Gelballe stævner Jep Buch i Nagbøl, Mads
Clemmensen i Skanderup og hans børn og arvinger. På begges vegne
fremlagde Kirsten Gydesdatter et håndskrevet, hjemmegjort pantebrev på
Mads Clemmensen på 35 slettedaler og 20 danske skilling, som sl. Gyde
Andersen i Gelballe har forstrakt ham med med pant i et engskifte, idet
Gyde Andersen skulle have pantet, indtil gælden var betalt. Hun
fremlægger også et gældsbrev fra Jep Buch.



Ridefogeden m.fl. har stævnet Johanne Hans Kjærs i Ferup for gæld. Hun er
ikke mødt. Dømmes til at betale.

(18/7). Anders Jepsen i Nagbøl på egne vegne og på vegne af Konrad
Schmidt, borger i Kolding, ctr. Jep Buch og Jep Jepsen i Nagbøl samt Jens
Jepsen med børn og arvinger for gæld fra fejdetiden. De dømmes til at
betale.

(18/7). Anders Jepsen ctr. de samme for en del omkostninger, han har haft
for dem under svenskernes indfald. Opsat 15 dage.

Torsdag den 5. december:

Blandt vindingsmændene er Poul Felling i Geising.

Niels Sørensen, vadestedrider i Kolding, varer, at de, der drager til Ribe,
skal herefter rejse .... den rette vej. Hvis de bruger den anden vej ....

Torsdag den 12. december:

....

Delefogeden stævner en del navngivne bønder i henhold til slotsskriverens
restanceliste for betaling af landgilde ifølge kommissærerne. De skal betale
deres landgilde inden 15 dage eller lide nam og vurdering. Indlæg fra Iver
Nielsen i Drabæk mølle: han er tiltalt for skyld af et øde, afbrændt
møllested, som han har overtaget for at genopbygge det. Dertil har han
brugt al sin formue. - Dom: Alle skal betale inden 15 dage. (Se 19/12)

Delefogeden lader på vegne af kongen og slotsherren læse en seddel: Der
findes adskillig urigtighed med kongens og kirkens anpart af korn- og
kvægtiende. Korn skulle være betalt inden fastelavn og kvæg inden Sct.
Hans. Så slotsskriveren befales straks at lade alle dem advare til tinge, som
har korn- og kvægtiende i fæste.

Delefogeden lod også læse en anden seddel fra slotsherren: Eftersom
erfares, at en del kirkeværger begynder med adskilligt ved kirkerne at lade
forfærdige og tager en del udygtige embedsfolk og betinger med dem, som



de selv synes, uanset at sligt tilforn er sket i min egen nærværelse .....
befales, at ingen af kirkeværgerne ... understår sig med nogen embedsfolk at
betinge, uden at det sker i min egen eller min fuldmægtiges nærværelse, på
det kirkernes bedste kan søges.

Jørgen Skøt i Refsinghoved stævner Anne Knuds og hendes søster Kirsten
Hansdatter i Gesten for gæld efter deres sl. fader. - De er ikke mødt.
Dømmes til at betale.

Torsdag den 19. december:

7/11. Erik Christensen, Mads Eriksen på egne vegne og på vegne af Bertel
Pedersen samt Jakob Steffensen i Seest opsagde det forløft, som de havde
anlovet på Jens Møllers vegne i Seest eller Vranderup mølle, at de dermed
intet ville have med at gøre efter denne dag.

Iver Madsen i Gamst stævner Søren Christensen ibidem for gæld. Opsat 6
uger.

Varsel (ved Jep Jessen og Søren Hansen i Hjarup) på kongens vegne til alle
kongens bønder og tjenere i Anst og Hjarup sogne.

....

7/11. Ridefoged Anders Jørgensen ctr. Anne Andersdatter, sl. afgangne
forrige ridefoged til Koldinghus hans efterleverske (Anne sl. Peder
Nielsens) i Kolding ang. Vranderup mølle og en enghave dertil, som hun
har fået i fæste, så længe hun holder møllen ved magt og giver dertil, samt
af engen, årligt den sædvanlige afgift. Nu har møllen ligget øde i
langsommelig tid og er ikke igen blevet forbygt. Heller ikke tilforn i
fredstid har hun ydet sin afgift. - Hun er ikke mødt. - Da møllen ligger øde,
og Anne Peder Nielsens ikke i ringeste måder anfanger med nogen bygning
til møllens fortsættelse, så kongen kan få sin retmæssige afgift deraf, og det
tilmed også er kongens bønder til skade, som plejer at besøge møllen, og
restancen på afgift går tilbage til 10 år før krigen, så dømmes hun til at have
sit fæste af møllen og engen forbrudt, og de skal bortfæstes til en anden,
som vil opbygge møllen og siden udrede afgiften.



(Se 12/12). Syn på Drabæk mølle, hvad der er blevet forbygt, siden den
blev afbrændt af svenskerne. Opbygningen er godt i gang. Mølleren har selv
købt materialerne og betalt arbejderne. Kun mølleakslen var der i forvejen.
Hans udgifter opregnes. Han har ikke kunnet betale afgift endnu, men har
blot kunnet forsørge sig selv og sin familie.

Med varsel til ridefogeden aflægges der vidnesbyrd om, at hr. Mads Poulsen
i Verst hans sogne er så forarmede og folket hendøde, så at der findes ikke
uden een mand i hovedsognet og 7½ gårde, som er besat i hans annexsogn
(det drejer sig om Verst og Bække sogne). Ellers befindes de ganske øde..
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Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt
over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil
sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at
skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler
indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet.
Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver
enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man hjemlåne til sit bibliotek den pågældende
mikrofilm og dernæst ret let finde hen til det sted, hvor yderligere
oplysninger skal søges.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at
sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i
ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

Anst herreds tingbog 1664

(Tingbogen findes på mikrofilm nr. 30014)

Anno 1664 den 7. januar er denne dag forordnet til Anst Herreds ting,
hvorudi findes et hundrede tresindstyve og to blade (numereret,
igennemdraget og forseglet), hvorudi tingskriveren Anders Jepsen haver
rigtig at indskrive på tinget, hvis som for retten passerer. Og skal ikke
tilfordriste på noget løst papir at skrive det ganske år igennem på tinget. Og
ellers udi andre måder med brevpenge og andet sig forholde, så som han
agter at forsvare. Ex Coldinghus, ut supra. (underskrift).

Begyndelse på dette nye år i Jesu Christi navn. Amen.

Torsdagen den 7. januar Anno 1664

ting holdt. Joen Jacobsen i Vranderup herredsfoged i Anst herred, Anders
Jepsen i Nagbøl skriver. Vindingsmænd: Jep Buch i Nagbøl, Hans Bertelsen



i Horskær, Iver Pedersen ibd., Jørgen Stub i Skanderup, Hans Veuff ibd.,
Jens Lassen Gelballe, Nis Basse i Geising og Nis Jepsen i Gesten.

Hans Christensen i Skanderup tilsagde herredsmændene, at de skal møde
mandag morgen med deres heste og vogne at fremføre kornet, som er ydet,
på sine forordnede steder.

Peder Sørensen i Glibstrup stævner Hans Vra i Lille Anst, Maren Christens
i Vamdrup med lavværge Søren Hansen i Geising samt Peder Pedersen i ...
for gæld. Hans Vras gæld er penge, som hans hustrus fader sl. Jens
Gregersen skyldte Peder Sørensen. Maren Christens gæld er penge, som
hendes sl. mand skyldte Peder Sørensens far. Opsat 14 dage. Se 21/1

Torsdag den 14. januar:

Søren Lauridsen, rådmand i Kolding, lovbød 1. gang en otting jord på Seest
mark. Den har ligget til Mads Poulsens gård i Hejls. 28/1

Præsten Niels Pedersen Kragelund i Lejrskov lader ved Jep Lauridsen i
Lejrskov læse et brev: Han har forleden ladet fremlægge på vegne af hr.
Niels' børns formyndere et pantebrev og andre beviser på gæld, som Niels
Hvolbøl skyldte deres sl. fader med pant i Hvolbølgård. Præsten selv vil
ikke befatte sig med gården. Hvis formynderne heller ikke vil, må
amtmanden tage sig af det.

Torsdag den 21. januar:

Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde alle bønderne i herredet, både fri
mænd og andre, at de i morgen skal møde på slottet at tage korn, som skal
skibes.

På vegne af Thomas Christensen Vandel i Kolding stævner Anders Hansen i
Gesten Hans Graver i Vranderup og hans hustru Kirsten Andersdatter,
tjenende Joen Jacobsen ibidem, samt Karen Andersdatter i Gelballe med
hendes husbond og værge Peder Mikkelsen ibidem og Jep Andersen,
tjenende i Gelballe, for gæld efter deres sl. moder Maren Anderskone eller
sl. Iver Iversens. Opsat 6 uger. 24/3



Maren Sørens i Asbøl stævner Mads Pedersen i Højrup for gæld. Opsat 6
uger. 3/3

Niels Iversen i Lejrskov stævner Jens Thomsen i Asbo for gæld. Opsat 6
uger.

Maren Sørens i Asbøl frigav idag Mads Pedersen i Højrup for al, hvis
værgemål han var af slotsherren tilforordnet at skulle have haft.

Hans Debert i Gelballe stævner Jep Buch i Nagbøl og Thomas Mikkelsen i
Gelballe for gæld til sl. Gyde Andersen i Gelballe, Hans Deberts hustrus
fader. De kan ikke fragå gælden og dømmes til at betale.

Se 7/1. Peder Sørensen i Glibstrup stævner Søren Hansen i Geising og
hustru for gæld efter hustruens tidligere mand sl. Anders Christensen i
Geising. Søren Hansen anfører, at der intet fandtes efter hans sl. formand
andet end gården selv, og den bør Peder Sørensen søge sin betaling i. -
Dom: Hans hustru skal betale eller lide nam og vurdering i sit bo, og hvis
det ikke slår til, skal Peder Sørensen tage sin betaling i Anders Christensens
efterladte gård.

Jørgen Stub i Skanderup får efter 6 ugers opsættelse dom over Skanderup
bymænd for 3 rdl., han i fejdetiden har udlagt til brandskat. - De skal betale.

Dom over Thomas Mikkelsen i Gelballe for gæld til Jørgen Stub. Han skal
betale.

Voldgift: Der har nogen tid været trætte mellem Anders Jepsen i Nagbøl og
Laurids Thulesen i Skanderup om et selvejerboel i Skanderup, som sl. Jens
Pedersen påboede og havde pantsat til Anders Jepsen. De har givet sagen til
voldgift. Anders Jepsens voldgiftsmænd er ridefoged Anders Jørgensen,
rådmand Baltzer Nielsen og sandemand Jørgen Stub i Skanderup. Laurids
Thulesen har udnævnt delefoged Hans Christensen i Skanderup, samt Knud
Buch og Hans Væver i Skanderup. Herredsfoged Joen Jakobsen blev af
samtlige udnævnte valgt til opmand. - Anders Jepsens voldgiftsmænd
fremlægger et gældsbrev fra Jens Pedersen til Anders Jepsen og Jens
Eskesen i Nagbøl på 122 slettedaler plus renter, for hvilket beløb Jens
Pedersen havde pantsat sin gård til Anders Jepsen og sl. Eske Andersen. Det



oprindelige pantebrev er forsvundet i krigstiden, og Jens Pedersen lover
med nærværende skrivelse at forny og genopfriske pantebrevet, når Gud vil,
at der ting og ret igen holdes skal. - Der er tingsvidne af 24/1-1661 på, at
Anders Jepsen tilbyder Jens Pedersens arvinger at overtage gården mod at
betale gælden, og ved dom af 24/1-1661 er boligen tildømt de to krediroter.
- I et tingsvidne af 11/10-1662 vidner sl. Jens Pedersens egen søn Christen
Jensen i Holsted om, hvilke jorder der tilhørte boelet. Det er frasolgt den
gård i Skanderup, som Laurids Thulesen nu påbor, og det skal årligt levere
12 sk. eller 3 mk. smør til gården. - Anders Jepsen har bekostet gårdens
reparation. - Anders Jepsens voldgifts mænd mener, at han skal beholde
gården, til arvingerne betaler. Deres indstilling er dateret 19/6-1664. Jørgen
Joensen Stub har skrevet under med initialer. - Laurids Thulesens
voldgiftsmænd indstiller, at dersom Anders Jepsen skal beholde den jord,
der ligger til boel'et foruden den toft og kålgård, som ligger ved huset, da
skulle han årligt give til hjælp til hans gårds skyld 1 pund smør, 4 skp.
havre og ½ af den overskat, Laurids Thulesen udgiver. Herom bliver der
enighed.

Søren Krage, tjenende i Nagbøl, fik dom over Iver Sørensen i Store Anst
om betaling af gæld.

Torsdag den 28. januar:

Nis Basse i Geising i fogedens sted.

14/1. Søren Lauridsen, rådmand i Kolding, lovbyder 3. gang på egne vegne
og på vegne af bl.a. Jep Lauridsen i Lejrskov en otting jord i Seest mark.
Den har ligget til Mads Poulsens gård i Hejls.

Bertel Christensen i Kragelund stævner Gyde Pallesen i Ferup for gæld.
Opsat 14 dage.

Eske Pedersen i Bække har stævnet Eske Christensen i Skovager i Skads
herred til at påhøre vidner: At Eske Pedersen 2 år før seneste fjendes indfald
o. Mikkelsdag købte af Maren Pedersdatter i Bække det boel, som hun
påboede (samt noget mere). Og Eske Christensen har for vidnerne bekendt,
at han skyldte nogle penge til Eske Pedersen og hans søster, fornævnte
Maren Pedersdatter.



Ridefoged Anders Jørgensen stævner Mads Jessen i Gamst.

Torsdag den 4. februar:

Nis Basse i Geising m.fl. bevidner, at Søren Sørensen i Agersbøl og
Christen Mikkelsen i Egholt er fattige mænd og trænger til forlindring og
afslag på deres halve frihedspenge og mere. Rasmus Jepsen på
Vamdrupgård, delefoged i herredet, var stævnet til at påhøre vidnet.

Niels Andersen i Bække ctr. Bent Nielsen i Hundsholt for gæld efter
sidstnævntes fader. Bent Nielsen mener, at hans søskende skal betale hver
sin part. Dom: Han skal betale sin egen anpart.

Iver Sørensen i Store Anst, et vidne: Nis Jepsen i Gesten og Nis Buch i
Store Anst og Hans Basse ibidem har sammen med fogederne stået skifte
26/7 1660 i Store Anst efter sl. Las Mikkelsen Basse hans sl. hustru Karen
Las Basses mellem deres børn og arvinger: Karen Lasdatter (formynder:
hendes trolovede fæstemand Iver Sørensen af Rossund), Mette og Maren
Lasdøtre samt Mikkel Lassen, som med polakkerne måtte udrejse (deres
formyndere: Nis Basse i Geising på fædrene side og Knud Olesen Buch i
Skanderup på mødrene side). Der er tilgodehavender; "efter sl. Las Basses
egen bekendelse udi hans sygdom, efter H. og højlærde mand Mester Hans i
Gamst hans bevis, til boen skyldig 6 sldlr.". I lige måde blev fremlagt sl.
Las Basses bekendelse udi hans svaghed, der hans sognepræst hr. og højl.
mand M. Hans Laugesen i Gamst var hos ham, og han da udi hans og
mange andre godtfolks nærværelse har bekendt. at disse efterskrevne ham
den sl. mand skyldige og pligtige er .... Bekendelsen var underskrevet med
præstens egen hånd. - Hvis Gud barmhjertigt vil hjemføre den kære broder
Mikkel Larsen Basse til hans fædrene land til dem igen, så skal han have sin
arvepart af det, de tre pigebørn har fået.

12. februar: næst efter taksigelsesdag.

Hans Christensen i Asbo stævner Iver Pedersen i Horskær for gæld. Opsat 6
uger. 24/3

Iver Pedersen i Horskær har stævnet til skifte efter sl. Peder Gregersen i
Refsinghoved.



Skifte efter sl. Peder Gregersen i Refsinghoved mellem hans efterladte
hustru og børn: Iver Pedersen i Horskær, Gregers Pedersen i Refsinghoved,
Jep Pedersen ibidem, Sidsel Pedersdatter i Gesten (formynder og husbond:
Anders Thomsen i Gesten), Mette Pedersdatter (formynder og husbond:
Oluf Nielsen i Gesten), item enken Maren Peders (tiltagen værge: Peder
Nielsen i Refsinghoved), - alle disse på den ene side og på den anden side
kreditorerne. Der var gæld. Alle mandens arvinger frasagde sig
ejendommen. Iver Pedersen i Horskær afstod fra alle sine krav, for at
kreditorerne des bedre kunne komme til deres betaling, dog at alt, hvad der
bliver tilbage efter gælden, må komme den sl. mands yngste søn Jep
Pedersen til bedste.

Varsel (ved Jep Jessen og Laurids Pedersen i Hjarup) til alle kongens
bønder og tjenere i en række sogne fra slotsskriveren på Koldinghus, der
ved sin tjener Iver Skelde skaffer et vidne på, at en del bønder ikke har
kunnet tåle at give mere af deres landgilde for 1662 og 1663 end anført (by
for by). Hjarup: Christen Jensen, trediepart, - Christen Jepsen 2/3 gård,
halv, - Hans Gregersen ½ gård, halv, - Johan Christensen ½ part (eller er det
fjerdepart?), - Jens Jepsen Kjær 1/3 gård, fjerdepart landgilde, - Christen
Jepsen, Laurids Skrædder, Jep Jepsen, boelsmænd, fuld.

Slotsskriveren får også vidne på, hvilke gårde der er forarmede, øde eller
har frihed, og altså ikke skal betale landgilde. - Hjarup: Las Buch 1 gård,
øde, - Las Christensen, ½ gård, afbrændt, - Jens Steffensen 1/3 gård,
afbrændt, - samme ½ gård øde, - Hans Jensen 1 gård, øde, - Niels Pedersen
1/3 gård, forarmet, - Gregers Kjeldsen 1 gård, afbrændt, - Marchor Nielsen
½ gård, afbrændt, - Niels Jensen ½(?) gård, afbrændt, - hr. Peder Jørgensen
½ gård, nyligen tilkommen, eftersom præstegården er afbrændt, - Las
Jensen 1 gård, afbrændt, - Knud Iversen 1 gård, afbrændt, - Ebbe Gregersen
1 gård, afbrændt, - boelsmænd: Jep Jensen, øde, - Peder Gregersen,
afbrændt.

Vidnerne blev bekræftet af hver mand, der den dag besøgte tinget.

Torsdag den 18. februar:

Varsel (ved Jep Jessen og Laurids Pedersen i Harup) til Jep Madsen i
Hjanderup (Skanderup?) fra ridefoged Anders Jørgensen p.v.a. borgmester



Simon Andersen Daure i Kolding og Søren Lauridsen i Kolding, rådmand,
og deres medkonsorter samt på vegne af Maren Hansdatter af Hjarup
hendes formyndere til samfrænders opkrævelse på den selvejergård i
Hjarup, sl. Hans Jensen påboede og fradøde at svare imod samfrænders
afsigelse og imod vinde.

Anders Jørgensen, ridefoged, udnævnte efterskrevne dannemænd i Anst
herred til samfrænder at møde på mandag førstkommende i Hjarup at sætte
og taxere den selvejerbondegård i Hjarup, sl. Hans Jensen påboede og
fradøde, nemlig Knud Olesen Buch i Skanderup, Las Buch i Hjarup, Nis
Basse i Geising, Jep Jepsen i Nagbøl, Nis Ebbesen i Dollerup, Anders
Lauridsen og Jens Lassen i Gelballe, Peder Nielsen i Refsinghoved, Thule
Pedersen i Ferup, Laurids Thulesen i Skanderup, Hans Thulesen i Vrå, Niels
Iversen i Lejrskov, alle forn. mænd samtl. med herredsfogeden og skriveren
at møde næstkommende mandag i Hjarup at sætte, vurdere og taxere den
selvejergård, huse, grund og ejendom i forn. Hjarup, sl. Hans Jensen
påboede og fradøde, og det i dag otte dage her på tinget fra dem at give
beskrevet. 25/2

Varsel for Christen Jepsen i Aldrup, herredsfoged i Skads herred. 31/3

Varsel til Hans Pedersen i Kragelund (gæld), sl. Christen Andersens hustru
af Oxlund nu boende i Bække, Niels Bentsens arvinger i Kragelund, Oluf
Jensens i Bække, Peder Sørensen i Kragelund (for slagsmålsbøde), Søren
Henriksen, Gyde Pallesen i Ferup, Jep Buch i Nagbøl (gæld efter sl. Jens
Lauridsen i Lejrskov), Jep Knudsen i Roy, Las Nielsen i Vranderup mølle,
Anders Jepsen i Nagbøl, Mads Jessen i Egholt og Jens Hansen i Vrå. Udsat
14 dage.

Varsel for Eske Pedersen i Bække til Niels Andersen ibidem og Søren
Jensen i Kragelund for gæld. Udsat 6 uger.

Torsdag den 25. februar:

18/2. De dannemænd, der var blevet udnævnt til samfrænder til vurdering af
gården i Hjarup, som Hans Jensen har beboet, med undtagelse af Hans
Gregersen, som idag lå på sin sygeseng, aflagde deres vidnesbyrd. De har
den 22/2 med ridefogeden, herredsfogeden og delefogeden (Laurids Jepsen



på Vamdrupgård) synet gården i Hjarup. Der gengives et brev fra
amtmanden: Eftersom erfares, at der findes tvistighed om den
selvejerbondegård i Hjarup, afgangne Hans Jensen påboede og fradøde, da
på Ko. Maj. min allernådigeste herres vegne samtykkes, at samme gård af
tolv samfrænder, eller selvejerbønder, må taxeres og vurderes efter loven og
recessen. Ex Coldinghus den 21. februar Anno 1664. Wulf von Buchwaldt.
... Det befindes, at sl. Hans Jensen har efterladt sig en stor vidtløftig gæld,
og kreditorerne ikke derom kan enes, og der er ikke nogen af Hans Jensens
arvinger, der vil overtage gården og betale gælden. Blandt kreditorerne er
Maren Hansdatter. Gælden beløber sig til 556 sldlr. 3 mk. 4 sk. Der er en
landstingsdom af 5/11-1662, der tilkender kreditorerne indvisning i gården.
Samfrænderne har vurderet gården til 300 sldlr.

Herforuden den 22/2 af Peder Nielsen i Refsinghoved, Jep Jepsen i Nagbøl,
Anders Lauridsen i Gelballe og Nis Ebbesen i Dollerup en vurdering af
gods, som efter sl. Hans Nielsen af Hjarup er befundet og af hr. Peder
Jørgensen fremvist.

Torsdag den 3. marts:

Thomas Lauridsen i Uhre og Jens Pedersen i Vrå pva. sin hustru Karen
Lauridsdatter lovbød 3. gang 1/3 selvejergård på Vrå og Lejrskov mark. Jep
Lauridsen med fæstemø Karen Madsdatter af Højrup bød sølv og penge.

Skøde til Jep Lauridsen fra ovennævnte efter deres sl. fader Lauge Thomsen
med moder Marie Lauges.

Jep Lauridsen tilstår gæld til sin broder Thomas Lauridsen, der skal bo frit
hos ham på livstid.

Fire mænd udnævnes til at stå skifte efter sl. Morten Iversen i Store Anst.

21/1. Maren Sørens i Asbøl ctr. Mads Pedersen i Højrup for gæld. - Han
dømmes til at betale.

Torsdag den 10. marts:



Mester Niels Pedersen Kragelund, præst til Erst og Jordrup sogne, har ved
sin fuldmægtige Jep Lauridsen i Lejrskov givet landstingsvarsel til alle sl.
mester Knud Pedersen Kragelund, fordum sognepræst i Vedel (Vejle og
Hornstrup sogne), som uformodentligt ved døden blev hedenkaldet udi den
bedrøvelige krigstid, hans kreditorer at møde i Lejrskov præstegård. Niels
Kragelund er broder til den afdøde.

Jep Lauridsen fremlagde desuden en seddel fra præsten med stævning til
andre.

Hans Christensen i Skanderup bekendtgør, at der anvises til kaptajn Jørgen
Andersen i Falster, til hans løjtnant Niels Jensen og fenrik Hans Jørgensen
til deres årlige besoldning og løn efterskrevne fire gårde i Anst herred.
Skanderup: Hans Christensen, Søren Nielsen, Hans Nielsen, Mikkel
Kjeldsen, Anders Joensen. Hjarup by og sogn: Lauge Hansen: 1 dlr. penge,
1 ørte havre, ½ td. smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 24 læs ved,
2 mk. (Lauge Hansen er forlængst død, se 19/6-1660), "hvilke fornænvte
gårde forbemeldte kapt. Jørgen Andersen og kans kompagniofficerer som
løjtnant og fenrik udi alle måder skal have at nyde og bruge, lige som ko.
maj. landofficerer gårdene tilforn nydt og brugt, og er hermed den forrige
assignation på samme gårde ophæven og magtesløs, og begyndes at give af
landegilden fra Philippi Jacobi 1663 næst forleden til Ko. Maj.s
fuldmægtige og betjente i amtet". Den kg. krigskommissær har
underskrevet.

En lignende bekendtgørelse for fire gårde i Geising og Møgel Gesten.

Ditto i Uhre.

Fredag den 18. marts: Fredagen efter de forordnede bededage.

Varsel for Iver Nielsen, foged på Estrup, til Peder Hansen i Påby og Iver
Sørensen i Store Anst (formynder for Søren Pedersen, der er barnefødt i
Rossund), Christen Christensen i Gamst og Hans Nissen i Lille Anst ang.
den selvejergård i Rossund, som Christen Christensen i Gamst senest
påboede. De tilbydes gården, om nogen vil antage den. 24/3

Varsel til Knud Thøgersen i Øster Gesten fra ridefoged Anders Jørgensen.



Torsdag den 24. marts:

18/3. Iver Nielsen fra Estrup, samme varsel - pva. hans husbond fru
Margrethe Ridtz.

12/2. Hans Christensen i Asbo stævner Iver Pedersen i Horskær for gæld
efter hans sl. fader Peder Gregersen i Refsinghoved. Iver Pedersen
fremlagde en forpligt af 5/12 1660, at Iver Pedersen havde frastået sin
fædrene ejendomsgård i Refsinghoved, som hans sl. fader tilforn havde
opladt til ham, og den var gået tilbage til hans sl. fader. Mente at skulle
være fri for Hans Christensens tiltale, og at Hans Christensen burde søge sin
gæld i ejendommen. Dom: Da gælden befindes at være sl. Peder Gregersens
egen gæld, og han har efterladt sig selvejergård, bør Hans Christensen have
nam og vurdering i sl. Peder Gregersens gård, og hvis der ikke kan betales
af boet, da at have indførelse i gården til fuld betaling, og Iver Pedersen
være fri.

21/1. Anders Hansen p.v.v. Thomas Christensen i Vandel ctr. arvinger efter
Maren Iver Iversens i Gelballe for gæld. Herimod blev der fremlagt et
skiftebrev efter sl. Maren Anderskone: at der ganske ingen løsøre efter den
sl. kvinde i ringeste måder befandtes, men befindes en selvejergård i
Gelballe, den sl. kvinde påboede og fradøde, og ganske intet hendes børn og
arvinger efter hende har fået. Dom: Thomas Christensen bør søge sin
betaling i den sl. kvindes efterladte selvejergård.

Torsdag den 31. marts:

Varsel for Jens Pedersen i Vrå til Anne Nielskone i Jordrup, Else Nielsdatter
ibd. med lavværger og Rasmus Mikkelsen i Jordrup, Paaske Nielsen og
Poul Nielsen ibidem for gæld efter sl. Niels Andersen i Jordrup. Opsat 6
uger. 26/5

18/2. Christen Jepsen i Aldrup, herredsfoged i Skads herred, p.v.a. Hans
Christensen ctr. Hans Jensen i Egholt for gæld til sl. Jens Lauridsen i
Lejrskov, Jep Knudsen i Roved for gæld, Las Nielsen i Vranderup mølle,
Jep Buch i Nagbøl for gæld til sl. Jens Lauridsen i Lejrskov, nu Hans
Christensen i Vejen, eftersom sl. Jens Lauridsen var hans formynder. Dom:
De skal betale.



Jep Lauridsen i Lejrskov, Thomas Christensen ibidem m.fl. bevidner, at
Mads Pedersen Kjær i Ferup, Peder Sørensen i Vrå m.fl. er så forarmede, at
de ikke kan formå at udgive deres friheds- eller arbejdspenge, som de
resterer med for 1663, - efter ordre fra slotsherren, at de måtte bekomme
armodsvinde.

Torsdag den 14. april:

Varsel for Jep Lauridsen i Lejrskov og Hans Thilche i Uhre til alle kongens
bønder og tjenere i Lejrskov sogn at svare Jep Lauridsen og Hans Thilche,
som er Erst kirkes værge vedr. kirkens jordskyld. Opsat 6 uger. 9/6

Varsel for Niels Iversen i Lejrskov pva. Margrethe Jepsdatter i Lundgård til
Jep Jepsen i Nagbøl for gæld. Opsat 4 uger.

Hans Thilche i Uhre fremlagde pva. præsten mester Niels Pedersen
Kragelund en registrering af 23/3 1663 efter præsten Knud Pedersen
Kragelund, fordum præst i Vejle og Hornstrup sogne.

Torsdag den 21. april:

Ridefoged Anders Jørgensen varer hver mand i herredet, at de på mandag
skal møde med deres heste og vogne i Seest til Kjeld Jakobsen der at tage
kongens tømmer, som der er indlagt, at nedføre til Frederiksodde, og de,
som er svagt kørende, at lægge vognlaug to om en vogn.

Kongens varsel (ved Jep Jessen og Laurids Pedersen i Hjarup) til alle
kongens bønder og tjenere i herredets sogne at svare mod skovsynsvidne.

Varsel til alle Lejrskov sognemænd at svare Hans Christensen i Skanderup
vedr. penge, han har udlagt for dem til stiftskriveren. Opsat 14 dage.

Jørgen Stub i Skanderup, Jep Buch i Nagbøl, Niels Iversen i Lejrskov og
Mads Pedersen i Ferup vidner om personer, der er så forarmede, at de ikke
kan give frihedspenge for det forgangne år.

Lignende vidnesbyrd.



Jørgen Stub og Laurids Thulesen i Skanderup, Las Christensen i Søgård,
Hans Lauridsen i Habdrup, Niels Iversen i Lejrskov, Mads Pedersen i
Ferup, Anders Lauridsen i Gelballe, sandemænd, så og Hans Christensen i
Skanderup vandt, at de fordum var udnævnt af tinget og den 4. og 5. april
var med slotsfogeden Jakob Lauridsen Bech at syne herredets skove.

Anders Jepsen i Nagbøl stævner Iver Hansen i Bønstrup for gæld. Opsat 6
uger.

Torsdag den 28. april:

Blandt vindingsmændene: Laurids Pedersen i Hjarup. - Intet passeret, som
skulle føres til bogs.

Torsdag den 5. maj:

Kongens og Seest bønders varsel til bønder og tjenere vedr.
savskærerpenge; 13 karle holdt med kost i Seest i 9 uger. Enhver i herredet
skal betale sin anpart. Opsat 14 dage. 2/6

Ridefoged Anders Jørgensen tilsiger så mange, som ikke forgangen, da de
var varet at møde i Ødsted i Jerlev herred på mønstring med deres soldater,
at de ... som fattes soldater, samt de soldater, som ikke da mødte, at de nu
ufejlbar skal møde i Kolding førstkommende mandag, at rullerne (?) kan
blive kompletteret efter kongens befaling.

Anders Jørgensen ctr. de herredsmænd, der ikke har færdiggjort deres
gærder. Kræver dem idømt en rigsort til kongen for deres overhørighed.
Opsat 14 dage.

Søren Bull i Lunderskov stævner Kirsten Hansdatter i Dollerup for gæld
efter hendes sl. broder iflg skiftebrev af 20/3 1663. Opsat 14 dage. 20/5

Torsdag den 12. maj:

Varsel for Thomas Christensen i Lejrskov til Jep Jepsen i Nagbøl for gæld.
Opsat 14 dage.



Borgmester Simon Andersen i Kolding stævner Laurids Albredsen i Seest,
der skal forklare, hvem der har tilladt ham at drage ud til det boel i Seest,
som ligger på det Hejls jord, og hvad hjemmel han har til at besidde det.
Denne svarer, at han har fæstet det af Niels Simonsen, borger i Kolding,
hvem han har givet 8 sldlr. i fæstepenge og lovet at gøre noget årligt
arbejde. Niels Simonsen har til gengæld lovet at hjemle og forsvare ham
husværelsen.

Anno 1664 den 20. maj:

Arveafkald på arv efter sl. Karen Sørensdatter Poul Pedersens, som boede
og døde i Bække, fra Hans Nielsen i Erst (Asbo?) på egne vegne og pva.
søstrene Mette, Maren og Anne Nielsdøtre, Jørgen Madsen i Vejen pva.
hustru Maren Jørgens, Niels Christensen i Surhave(?), Jep Andersen i
Hulkjær pva. hustru Maren Christensdatter, Knud Nielsen i Jernou pva.
hustru Maren Hansdatter til deres svoger Poul Pedersen i Bække.

5/5. Søren Bull i Lunderskov stævner Kirsten Hansdatter i Dollerup for
gæld iflg skiftebrev af 20/3 1663 efter hendes sl. broder Peder Hansen, som
boede i Dollerup. Dom: Hun skal betale.

Torsdag den 26. maj:

Varsel fra Anders Nielsen af Ribe pva. amtskriveren på Riberhus til Sidsel
Pedersdatter i Gesten, Mette Pedersdatter ibidem, Maren sl. Peder
Gregersens af Refsinghoved og hendes søn Jep Pedersen, nu boende i
Gamst, med enhvers lavværge, item Iver Pedersen i Horskær og Gregers
Pedersen i Refsinghoved samt til Christen Hansen i Gamst med fader Hans
Christensen ibidem. Opsat 4 uger. 23/6

Arveafkald fra Hans Christensen i Asbo med fuldmagt dateret Kirkeby den
23/5 1664 fra Thomas Jørgensen i Gjerndrup til Poul Pedersen i Bække på
arv efter hans slægt Karen Sørensdatter, hustru til Poul Pedersen, som
boede og døde i Bække.

31/3. Jens Pedersen i Vrå ctr. Anne Nielskone i Jordrup, Else Nielsdatter
ibd. med lavværger og Rasmus Mikkelsen i Jordrup, Paaske Nielsen og



Poul Nielsen ibidem for gæld efter sl. Niels Andersen i Jordrup. De er ikke
mødt. Dom: De skal betale hver sin anpart.

Torsdag den 2. juni:

Præsten Niels i Lejrskov stævner Mads Pedersen i Ferup og Hans
Christensen i Lejrskov. 1 tingdag. 7/7

5/5. Delefoged Rasmus Jepsen pva. kongen og Seest mænd ctr. alle kongens
bønder og tjenere i herredet vedr. 13 karles kost i 9 uger. De har savet det
tømmer, som blev nedført til Frederiksodde (Fredericia). Seddel fra
amtmanden: Eftersom Seest bymænd sig beklager en tid lang at have
underholdt soldaterne, som fra Frederiksodde er udskikket at save kongens
tømmer, og de af en del af herredsmændene intet til betaling derfor kan
bekomme, da har ridefogeden Anders Jørgensen at lægge det på al Anst
herred, den ene så vel at give dertil som den anden, og samme betaling, så
vidt ret og billigt eragtes... Blandt de fremmødte er Nis Basse i Geising og
Niels Iversen i Lejrskov. De mener, at de ikke er pligtige at betale nogle
savskærerpenge, eftersom de aldrig tilforn sligt er påbuden, ej heller de
nogen kgl. befaling derpå haver hørt, at de slige penge til savskær skulle
enten for kost eller løn udgive. Eftersom de fattige folk med store skatter,
fripenge og anden landgilde højligen skattes og besværes, så de ej andre
udgifter kan tåle at udgive. De mener, at de bør være fri for slig kost og
savskærerpenge, som de aldrig tilforn har været besværet med. - Dommeren
henholder sig til amtmandens ordre og dømmer dem til at betale.

Torsdag den 9. juni:

Skøde fra Simon Andersen, borgmester i Kolding, på egne vegne og pva.
mester Anker Sørensen i Kolding, sognepræst og provst i Brusk herred, og
pva. Morten Nielsen Panch, borgmester, og Søren Lauridsen, rådmand i
Kolding, til mandhaftige Christoffer Adolf Dinna og hans kæreste Anne
Marie Brinch, nu i Seest, på en fuld otting selvejerbondejord på Seest mark,
der har tilhørt sl. Mads Poulsen i Hejls.

Christoffer Adolf Dinna forpligter sig til årligt at betale 2 rdl. til rådmand
Søren Lauridsen eller til sl. Mads Poulsens gård.



Hans Christensen i Asbo stævner pva. sin husbond Steffen Steffensen og
Jep Nissen i Bække for gæld. Opsat 6 uger.

14/4. Jep Lauridsen i Lejrskov fik dom over Lejrskov sognemænd, der
resterer med deres jordskyld til Erst kirke. De skal betale.

Torsdag den 16. juni:

Gik idag intet beskreven, som til bogs skulle indføres.

Torsdag den 23. juni:

Jens Andersen i Kolding stævner Rasmus Mikkelsen i Jordrup for gæld med
pant i jorden. 30/6

Med varsel til Anders Hansen Gamst i Kolding, Las Hansen i Gamst,
Christen Hansen, født ibidem, med formynder og fader Hans Christensen
ibidem lovbyder Anders Nielsen i Gamst 3. gang på egne vegne og på
vegne af sin hustru del halve selvejergård i Refsinghoved, som Niels
Pedersen Høg påbor og bruger. Anders Nielsen, skriver på Riberhus, bød på
vegne af sin principal amtskriver Vilhelm Brochmand og hans kæreste
Margrethe Brochmands sølv og penge.

Skøde på nævnte gård.

26/5. Vilhelm Brochmands forskriver Anders Nielsen har sagsøgt de
indstævnede vedr. den gård, sl. Peder Gregersen har beboet (se 12/2).
Forlanger på grund af gæld, at Vilhelm Brochmand får indvisning på
gården. - Dom: Han får den ønskede indvisning, indtil fuld betaling sker.

I lige måde har samme stævnet Christen Hansen i Gamst med fader Hans
Christensen vedr. den halve selvejergård i Refsinghoved, som sl. Hans
Pedersen havde pantsat til Peder Nielsen i Refsinghoved. Der fremlægges et
tingsvidne af 13/3-1651, hvor 8 dannemænd (heriblandt Knud Iversen af
Hjarup) bevidner at have hørt, at Hans Pedersen i Gamst tilstod gæld til
Peder Nielsen i Lejrskov med pant i halvparten af det boel i Refsinghoved,
som Niels Pedersen Høg påbor og bruger. - Dom: Christen Hansen i Gamst,
der har arvet gården, har fået lovligt varsel om at indløse gården, men har



ikke gjort det. Derfor skal Vilhelm Brochmand og hans kæreste nyde gården
til evindeligt eje.

Torsdag den 30. juni:

Christen Iversen i Store Anst stævner Iver Nielsen i Drabæk mølle for gæld.
Opsat 8 dage.

Varsel til alle kongens bønder og tjenere hid at svare kongens fuldmægtig.

Delefoged Rasmus Jepsen på Vamdrupgård forbød 3. gang al ulovlig sæd
det at flytte eller nogen steder at føre.

Han sagsøgte dem, der resterer med ægter, de har været befalet at gøre til
Frederiksstad, og kræver de forsømmelige dømt til at bøde for hver mil og
for ulydighed 3 rigsort. Opsat 14 dage. 14/7

23/6. Jens Andersen i Kolding ctr. Rasmus Mikkelsen i Jordrup for gæld
med pant i jorden efter sl. Peder Hansen i Jordrup, der havde pantsat til sl.
Las Jensen ibidem. Rasmus Mikkelsen har antaget gården efter Peder
Hansen. - Dom: Jens Andersen bør nyde og bruge de pantsatte engjorder, til
han får gælden betalt.

Jonas Boysen i Kolding stævner Jørgen Stub i Skanderup, fordi han har
taget til sig Jep Lassen, født i Skanderup, som tjente Jonas Boysen, men
siden lod sig antage af Jørgen Stub. Der var aftalt, at karlen for tjeneste 14
dage før påske til mikkelsdag 1663 skulle have 10 daler og 3 skp. havresæd;
karlen holdt ikke sit løfte, men kom i tjeneste hos Jørgen Stub, der derved
har forbrudt den halve løn til Jonas Boysen og kongen. Opsat 14 dage.

Delefogeden stævner Hans Basse i Store Anst med Poul Lassen og Mads
Pedersen i Skanderup som vidner i et klagemål mellem Hans Basse og
Thøger Poulsen i Skanderup. Det bevidnes, at forgangne Riber marked
onsdag før midsommerdag, da søgte Hans Basse Thøger Poulsen hinsides
den lille kro med en vognkæp, kylede den efter ham og ramte ham ved
albuen. Thøger Poulsen er blevet synet, og der er fundet et hul på venstre
arm ved albuen. Opsat 14 dage. 14/7



Jep Jensen og Laurids Pedersen i Hjarup afhjemlede, at de idag 14 dage
varede Hans Nielsen i Hjarup idag at svare Jørgen Smed i Rechelis Eig
(Riglandseg) hans fuldmægtige Rasmus Jepsen på Vamdrupgård mod vinde.
Otte mænd vande, at for retten fremstod Rasmus Jepsen på Jørgen Smeds
vegne, og var det idag tredie ting, der han haver standen og forbøden, hvad
ulovlig sæd som der findes sået udi sl. Ebbe Gregersens gårds grund, og var
tingsvidne derefter begærende.

Nis Basse i den sag ...

Varsel til slotsherren fra Iver Madsen i Gamst og Joen Jakobsen i Vranderup
at svare imod opsigelse og imod vinde. De opsiger idag for 3. gang kongens
anpart af korntiende, som de hidtil har haft i fæste.

Med varsel til slotsherren Wulf von Buchwaldt opsiger Hans Thulesen i Vrå
og Niels Sørensen ibidem hver en krongård i Vrå, den ene har Hans
Thulesen selv haft i fæste; den anden havde Niels Sørensens hustru i fæste
med sin forrige husbond Niels Lauridsen.

Vedsted Mikkelsen i Skanderup ctr. Margrethe Wuffs (Olufs?) ibiden. Knud
Buch, Laurids Thulesen og Iver Thulesen, Skanderup fulgte forgangne
søndag og mandag 14 dage om natten efter begæring med Vedsted
Mikkelsen ned i hans toft, og da fandtes Margrethe Wuffs (Uluf?) dernede
med en sæk græs(?), som hun havde skåret i samme toft. Siden på mandag
synede de toften, og der var skåret 10 eller 12 steder græs den nat og
tidligere. Mikkel Kjeldsen i Skanderup var med til synet. 14/7

Varsel for Vranderup Hjor (hyrde) til Mads Pedersen i Gelballe at svare
Vranderup Hjor.

Med varsel til Peder Uluf (Vluf?) i Verst lovbød Iver Hansen i Verst pva.
Niels Jensen, født i Verst, og Christen Christensen Uluf den gård i Verst, sl.
Jens Pedersen Uluf fradøde, til Søren Madsen i Verst.

Skøde på samme gård fra Niels Jensen, født i Verst, og Christen Christensen
Uluf og Kirsten og Karen Pedersdøtre, født i Verst, til Søren Madsen og
hans hustru Karen Madsdatter.



Torsdag den 7. juli:

2/6. Præsten Niels i Lejrskov stævner Mads Pedersen i Ferup og Hans
Christensen i Lejrskov. Sagen opsat 8 dage, da herredsfogeden ikke er til
stede. 14/7

Niels Munch i Bække stæver Niels Andersen ibidem for gæld. Opsat 4 uger.

Niels Sørensen i Vrå lovbyder 3. gang den gård, han påbor, til pant. Jens
Poulsen fra Jelling byder sølv og penge.

Pantsætning af gården.

Torsdag den 14. juli:

30/6. Delefogeden ctr. Hans Basse i Anst for overfald. Kræver bøde efter
lovens 3. bog, 27. kap. eller 28. kapitel samt erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste. Opsat 4 uger. 25/8

7/7. Præsten Niels Pedersen Kragelund i Lejrskov stævner Mads Pedersen i
Ferup og Hans Christensen i Lejrskov. Eftersom der skal være udbredt til
snak og rygte om Karen Thomasdatter i Lejrskov for trolddom, hvorudover
hun sit skudsmål og sognevidne af mange sognefolk har været forårsaget at
begære, om nogen af dem for noget sådant at beskylde, men hun fik et godt
vidnesbyrd i den sag og sit sognevidne skrevet og underskrevet af præsten
og mange sognefolk undtagen Mads Pedersen i Ferup og Hans Christensen i
Lejrskov, hvilke synes noget herimod i denne sag at have at sige, eftersom
de ikke med samtlige sognemænd ville underskrive, da har M. Niels i
Lejrskov for sagens og sandheds bedre oplysning, at sådan afskyelige
gerninger, om der ellers er noget om, kunne blive åbenbaret og tilbørligt
straffet, lovligt lade kalde forn. nemlig Mads Pedersen og Hans
Christensen, og for retten tilspørge, om de hende for trolddom kan
beskylde. Men eftersom de ikke har villet møde at svare, er sagen over dem
til seks ugers dag blevet optaget, og efterdi det idag er domsdag, satte M.
Niels i rette og endelig formener, de enten med præsten og menige
sognefolk bør at underskrive eller og, de tvende for sig selv, selv at give
hende et sær vidnesbyrd, enten ondt eller godt, eller at lide under dele og
lovmål, og var herpå dom begærende. - Herimod mødte i retten forn. Mads



Pedersen i Ferup og Hans Christensen i Lejrskov. De har hidindtil ikke
beskyldt hende for nogen trolddom, men efterdi der findes ældre mænd i
sognet, som hende bedre er bekendt, må de give hende hendes sognevidne.
Præsten begærede vidne beskrevet.

Jens Poulsen, nu boende i Vrå, tilstod gæld til Niels Sørensen i Vrå, at
betale mikkelsdag.

Jens Poulsen i Vrå tilstod, at eftersom Niels Sørensen i Vrå har pantsat til
ham den to part gård, han påboede, skal Niels Sørensen og hans kone og
børn bruge og beholde i samme gård bulshuset, som er 7 fag stort, nord i
gården og et andet 7 fags hus syd derfor samt et stykke kålgårdsjord.
Aftægtsbestem melser.

Med varsel fra Joen Jakobsen i Vranderup og menige sognemænd til
slotsherren og Anders Madsen, stiftskriveren i Ribe stift, samt Jakob
Lauridsen Bech, slotsfoged til Koldinghus bevidner nogle mænd, enhver
efter deres alder og minde, at så langt de kan huske, så har det altid været
brugeligt i Harte sogn, at når en mand ikke havde fuldt et år ti stykker af
hver slags småkvæg, som kunne tiende af, da havde de altid givet årligt for
hvert føl 4 sk., for en kalv 2 sk., for et lam 1 sk. og for en gris 1 sk.

Iver Nielsen, foged på Estrup, stævner på vegne af fru Margrethe Ridtz til
Estrup slotsherren Wulf Buchwaldt samt Peder Hansen i Påby, Christen
Christensen i Rossund, nu boende i Gamst og Iver Sørensen i Store Anst
vedr. den selvejergård i Rossund, sl. Søren Pedersen og sl. Peder Sørensen
sidst påboede og fradøde og Christen Christensen i Gamst senest ejede. Han
æsker den rettighed, der skal udredes til konge og husbond, og mener, at
eftersom ingen af arvingerne vil antage gården og svare kongen den årlige
afgift og husbonden hans rettighed, så bør selvejet være forbrudt, og fruen
bør kunne nyttiggøre gården som andet fæstegods. Opsat 6 uger. 25/8

30/6. Vedsted Mikkelsen i Skanderup ctr. Margrethe Wuffs (Olufs?) ibiden.
Opsat endnu 4 uger.

30/6. Delefoged Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. dem, der resterer med
ægter med tømmer, de har været befalet at gøre til Fredericia, og kræver de
forsømmelige dømt til at bøde for hver mil og for ulydighed 3 rigsort, "og



eftersom forandring her i herredet er sket, og vi siden Valborgsdag sidst
forleden er skyldig at svare til Riberhus, da formener jeg, at dette sagefald
bør at følge Koldinghus, eftersom det forskr. tømmer skulle have været
bortført før Valborg dag". Opsat 4 uger. 18/8

Torsdag den 21. juli: ikke folk nok.

Torsdag den 28. juli:

Frands Carel, foged på Roy, stævner Iver Lauridsen i Øster Gesten. Frands
Carel havde antaget en karl (Jakob N., født på Sjælland), som skulle tjene
ham til mikkelsdag 1664. Karlen fik sidste påske fri til at rejse hjem for at
oppebære en arv. Han havde lovet at komme igen, men lod sig så ansætte af
Iver Lauridsen. Frands Carl sætter i rette, at de begge skal lide efter kong
Christian IV's reces. Opsat i 4 uger.

Niels Sørensen i Anst ctr. Hans Pedersen i Lille Anst: Iflg. tingsvidne af 7/3
1663 har de aftalt, at til gengæld for, at Niels Sørensen solgte til Hans
Pedersen den halve gård i Store Anst, som Søren Poulsen fradøde, skulle
Hans Pedersen betale al Niels Sørensens faders gæld. Nu har Iver Madsen i
Gamst krævet Niels Sørensen for gæld, skønt han skulle have søgt sin
betaling hos Hans Pedersen. Opsat 4 uger.

Kongens varsel (bl.a. ved Laurids Pedersen og Jep Jessen i Hjarup) til alle
kronens bønder i Seest og Hjarup sogne at svare ridefogeden Anders
Jørgensen.

Maren Hansdatter i Uhre klager på vegne af sin mand Peder Hansen Kloster
over Hans Thiche i Uhre hans hustru samt over Matthias Nissen i Uhre;
forgangne søndag aften, da han drog fra Ferup fra barsel, overfaldt de ham,
og da slog de ham, så han derover ligger på sin seng, og der er fare for hans
liv. Dersom han derover inden år og dag afgår ved døden, da klager hun på
sin mands vegne over dem for hans bane.

Torsdag den 4. august:

Blandt vindingsmændene er Hans Thiche i Uhre.



Kongens varsel til hver mand i Lejrskov sogn og til Anders Lauridsen i
Gelballe, de første til at svare ridefogeden mod vidne og syn og den sidste
at svare mod beskyldning om gæld. - Han dømmes til at betale.

Synsmænd har med ridefogeden været til syn på efterskrevne huse og gårde
i Anst herred. Rapporten indeholder beskrivelse af de pågældende gårdes
tilstand med angivelse af besætning og udsæd. Hjarup sogn: Hans
Gregersen: 3 huse brøstfældig på tømmer og tag, har 1 kvie, 3 tdr. partesæd.
Christen Buch: 3 huse ganske forfalden på tømmer og tag, har 1 kvie, 2 skp.
rugsæd, 2 skp. byg, 3 skp. havre. Christen Snogdal: 3 huse, brøstfældig på
tømmer og tag, har 4 køer, 4 ungnøds kvier, ½ s... Nis Geising: 2 huse, fast
øde på tømmer og tag, har 1 kvie, 2 skp. bygsæd, 2 skp. havre. Jens
Steffensen: 1 hus nogenledes ved magt, de andre afbrændt, ingen sæd eller
kvæg. Christen Halkjær: 3 huse nogenledes ved magt, det øster hus
brøstfældig på tømmer og tag, har 4 køer, 3 ungnøds kvier, 2 ungnøds stude,
½ sæd. Den halve krongård, præsten hr. Jens Pedersen ibor: 4 huse ved
magt, ½ sæd. Kjeld Gregersen: et stykke stolpehus nyligen opsat, ellers er
gården ganske afbrændt, har 2 køer, 1 ungnøds kvie, 1 ungnøds stud, 4 skp.
rug, 4 skp. byg, 1 tønde havre, 2 skp. boghvede. Hans Jensens gård: øde,
findes 3 huse, ganske brøstfældige på tømmer og tag. Gregers Kjeldsen: 1
gård. Niels Jensen: 1 gård. Knud Iversen: 1 gård. Iver Marquorsen, Laurids
Jensen: 1 gård. Søren Marquorsen: 1 gård, ganske afbrændt og uden sæd,
uden til Søren Marquorsens gård har Jørgen Carstensen sået 1 td. byg, 1 td.
havre og 5 skp. boghvede. Boelsmænd: Christen Jepsen: 1 hus nogenledes
ved magt, har 1 kvie, 2 skp. rug, 2 skp. byg, 3 skp. havre, 1 skp. boghvede.
Hans Nielsen: 1 hus nogenledes ved magt, har 2 køer, 1 ungnøds stud. Jep
Jessen: 3 gamle huse, har 2 køer, 1 ungnøds stud. Laurids Pedersen: 1
stykke hus, som er forfalden, har ...(her ender teksten).

Torsdag den 11. august:

Blandt vindingsmændene: Christen Jensen og Johan Christensen i Hjarup.

Varsel til alle kongens bønder og tjenere at svare mod synsvidne.

For fru Margrethe Ridtz giver Iver Nielsen, foged på Estrup, varsel til
slotsherre Wulf von Buchwaldt og Peder Hansen i Påby, Christen
Christensen i Gamst og Iver Sørensen i Store Anst til samfrændevur dering



af den gård i Rossund og Lille Anst, som Christen Christensen i Gamst
påboede.

Tolv (navngivne) dannemænd har været opkrævet til ovennævnte
samfrændevurdering. Ejendommen befandtes øde og husene ganske
ruineret og forfaldne. Den blev vurderet til 70 slettedaler.

Synsmænd har synet, hvad sæd der fandtes sået i de øde gårdes jorder, som
nu ligger til Riberhus her i Anst herred. (Megen jord er blevet taget i brug
af nabobønder eller af bønder, som har haft pant i jorden).

Torsdag den 18. august:

Blandt vindingsmændene: Christen Jepsen i Hjarup.

Varsel til kongens bønder og tjenere om at svare ridefogeden mod
beskyldning og dom vedr. skovhugstpenge.

14/7. Delefoged Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. dem, der resterer med
ægter med tømmer, de har været befalet at gøre til Fredericia. Herimod
mødte Jep Buch i Nagbøl på egne vegne og på vegne af de andre
medhjælpere og kirkeværger: Da recessen tilholder, at præstens
medhjælpere og kirkeværger skal være forskånede for ægt og arbejde,
tilmed Ko. Maj. brev at være forkyndt, hvad bønderne skal have for hvad
ægter, de gør, nemlig for hver mil 2 mk. og recessen tilholder præstens
medhjælpere for ægt og arbejde fri at være, og de, som nogen ægter gjort
haver, derfor intet have bekommet, ejheller dem nogen afkortning på deres
fripenge, skatter eller på landgilde derfor i ringeste måder kan bekomme,
formente de derfor denne tiltale bør fri at være. - Dom: .. så efterdi at vores
velb. hr. slotsherres seddel og befaling er for mig fremlagt, som udi sin
mening indeholder, at enhver skulle gøre forskr. ægter, og ingen derfor
måtte være befriet, enten præstens medhjælpere, sandemænd eller andre,
vidste jeg dem derfor ikke at turde befri, men tilfinder disse forskr.
indstævnte, som med foreskr. ægter har siddet overhørig, at betale for æver
ægt og for hver mil efter ko. maj. brev og desuden at lide for ulydighed
efter loven.

Torsdag den 25. august:



Varsel for Anders Mattesen i Bække til Eske Pedersen i Bække, som er Iver
Jakobsen Brun, indvåner i København, og hans medconsorter deres
fuldmægtige over deres gods i Bække sogn, at påhøre vidner. Det bevidnes,
at der er 7 gårde i Bække by, som alle giver lige meget i skyld og landgilde,
så Anders Mattesen eller hans formænd har ikke givet mere end de andre.
De har heller ikke holdt nogen kro med nogen slags varer i de 30-40 år,
vidnerne kan mindes.

14/7. Iver Nielsen, foged på Estrup, på vegne af fru Margrethe Ridtz til
Estrup; sagen om gården i Rossund. Det var sl. Per Sørensen, der senest
påboede gården, og hans søn Søren Pedersen skal være berettiget til den.
Hans formynder er farbroderen Iver Sørensen i Store Anst. Hans morbror er
Peder Hansen i Påby, og hans stedfar er Christen Christensen, der nu bor i
Gamst. Da ingen af dem har villet antage gården, har fruen ladet den taxere
(se 11/8), og den blev vurderet til 70 slettedaler. Heroverfor opregnes
gårdens gæld til fruen siden 1660. En af gældsposterne er "til sættingsmænd
og samfrænder for en tønde øl, brændevin, tobak og piber, som de bekom
den dag vurdering og taxering angik, bedrager sig .. til 5 sldlr. 3 mk. 12
sk.". Ialt er der en gæld på over 122 sldlr. foruden dette års landgilde. -
Ingen af de indstævnede er mødt op til gensvar. Dom: da ingen vil overtage
gården og udrede gælden, og den gode frue selv har måttet udrede skatten
til kongen og ingen indtægt har haft på den, eftersom den har ligget øde og
ingen af arvingerne vil tilholde sig den, så bør gården med rette følge den
gode frue for den taxering, samfrænderne gjorde, og Søren Pedersen med
formynder og arvinger har forbrudt deres ret.

14/7. Delefogeden ctr. Hans Basse i Anst for at have slået Thøger Poulsen i
Skanderup. Har krævet bøde efter lovens 3. bog, 27. kap. eller 28. kapitel
samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Dom: Hans Basse skal bøde 3
rigsort til Ko. Maj. og til bonden efter loven.

Torsdag den 1. september:

Varsel for Jørgen Staelsen, borgmester i Vedel, til forskellige for gæld.
Opsat 14 dage.

Varsel for Anders Jepsen i Nagbøl på egne vegne og pva. hr. Jens ibidem
ctr. en del debitorer. Opsat 14 dage.



Maren Iversdatter Knud Pedersens i Gesten klagede over Iver Lauridsen i
Gesten, at han på Gesten gade har overfaldet og slået hende på hendes
mund og stødt hende for hendes liv, at hun derefter spyttede blod. Desuden
skar han hende med en høle på hendes højre arm, så hun befrygter sig at
blive før igen. Se 8/9

Torsdag den 8. september:

Peder Jensen Hee i Frederica stævner præsten Niels Pedersen Kragelund for
gæld. Opsat 6 uger. 20/10

Se 1/9. Knud Pedersen i Gesten stævner pva. sin hustru Iver Lauridsen
ibidem for vold. Opsat 4 uger. 27/10

Anders Hansen stævner Peder Skrædder i Øster Gesten. Opsat 8 dage. 15/9

Jens Poulsen i Vrå stævner Jes Skomager i Vrå for 5 stk. agerjord, han har
pløjet og tilsået af den gård, Jens Poulsen påbor. Det var ham forbudt at
bortføre de 2 stykker byg og 1 havreager; men det har han gjort. Opsat i 4
uger.

Thomas Christensen i Lejrskov stævner Iver Buch ibidem for gæld. Opsat 6
uger.

Torsdag den 15. september:

Varsel ved Jep Jessen og Knud Lauridsen i Hjarup til Peder Madsen i Øster
Vamdrup at svare Anders Jørgensen ridefoged pva. Mads Madsen, der
tjener i Kolding.

Otte mæne vande, at her idag for retten fremstod Boulde Madsdatter i Øster
Vamdrup, Maren Jensdatter ibidem og Kirsten Madsdatter i Hjarup, de
vandt med opholdne fingre efter recessen, at det dem noksom i Guds
sandhed fuldvitterligt er, at Mads Madsen, som nu tjener i Kolding, tilfaldt
nogen arvepart efter hans sl. forældre hos Peder Madsen i Øster Vamdrup,
som er hans broder, men hvor meget det var, vidste de ikke, og ej de vidste,
hvorledes Mads Madsen og sin broder Peder Madsen deres forening var
derom, og hvad det var betalt, heller og ikke det vidste de ej, men hvis sig



var anbelangende med .. løn, de omtvister, vidste de ganske intet om i
nogen måde.

Ridefogeden har stævnet hver mand i Lejrskov sogn, som resterer med
smørskyld. - Enhver dømmes til at betale, hvad han ifølge jordebogen
resterer.

Med varsel ved Jep Jessen og Knud Lauridsen i Hjarup har ridefogeden
stævnet Hans Christensen i Skanderup for resterende arbejdspenge i 1662-
64, mens han var delefoged i herredet. Hans Christensen tilbyder at klarere
med det allerførste, hvad der rester. - Han dømmes til at klarere inden 15
dage.

8/9. Anders Hansen i Gesten på vegne af Knud Madsen i Gesten Peder
Skrædder i Øster Gesten for gæld. Opsat 5 uger.

Torsdag den 22. september:

Hans Steffensen i Almind har pva. Jens Nielsen i Hauffue stævnet Anders
Lauridsen i Gelballe for gæld. Han dømmes til at betale.

Joen Giodtzen i Rosseholt stævner Anders Knudsen i Gesten for gæld.

Fredagen næst efter Mikkelsdag (30/9):

Blandt vindingsmændene: Christen Jepsen, Las Buch, Nis Pedersen, Hans
Knudsen og Laurids Pedersen af Hjarup.

Hans Christensen i Lejrskov har stævnet til skifte.

Skifte i Lejrskov hos Hans Christensen mellem denne og hans søn Christen
Hansen på den ene side og kreditorerne på den anden. Blandt gældsposterne
er der ifølge rådmand Jens Pedersens bog 3 daler for 1 td. øl til Hans
Christensens og hans sl. hustrus bryllup, - og nu til skifte ½ td. øl for 1 rdl. -
Gælden overstiger aktiverne.

Torsdag den 6. oktober: for få folk.

Torsdag den 13. oktober:



Gik her idag ganske intet, som til bogs skulle eller burde at indføres, end
som der blev nogle sedler fra øvrigheden hidskikket, læst og påskrevet
anlangende om skat, skyld og landgilde, som skulle leveres nu straks uden
nogen længere ophold.

Torsdag den 20. oktober:

Bertel Pedersen og Erik Christensen i Seest anlagt sag mod Joen Andersen
ibidem for gæld ifølge stiftskriverens skriftlige indlæg om, at Joen
Andersen resterer på vegne af sin sl. fader Anders Christensen for gæld til
kirken, som kirkeværgerne skal inddrive. - Han dømmes til at betale.

Vidne om nogle materialer, som var indlagt i Seest kirke til dennes
fornødenhed, og som i krigstiden blev bortrøvet af fjenderne. Niels Jensen
Skiøffuerdækker vidner, at i 1656 købte Seest kirkeværger sl. Christen
Madsen og Anders Christensen af sl. Peder Udtsen i Kolding et læs kalk, et
halvt tusinde mursten og ½ skippund bly, som de indkøbte til Seest kirkes
fornødenhed, og det blev indlagt i Seest kirke. Kjeld Jakobsen, Niels
Hansen og Mads Eriksen bevidnede, at disse materialer med hvad der ellers
var indlagt i kirken, blev røvet af fjenderne. Lignende skriftligt vidnesbyrd
fra præsten Anker Buch.

Bertel Pedersen og Erik Christensen i Seest, Christen Iversen i Store Anst,
Iver Lauridsen i Gesten, Laurids Thulesen i Skanderup, Iver Buch i
Lejrskov og Christen Sørensen i Lunderskov vandt, at der i år ingen olden
er i herredets skove.

Rasmus Jepsen udi den sag hørte Joen Jacobsens varsel: til hver mand i
Gamst, Glibstrup, Geising og Store Anst vedr. korntiende, der i Anst sogn
er lagt til Kolding hospital. Vor gunstige lensmand fordrer på de fattiges
vegne fuld kornafgift. Anst sogn har beholdt tienden. Sagen opsat i 8 dage,
og Joen Jacobsen skal skaffe lensmandens seddel om, hvem der skal betjene
retten i dommers sted og der dømme Joen Jakobsen selv i denne sag. 15/12

8/9. Peder Jensen Hee i Frederica stævner præsten Niels Pedersen
Kragelund for gæld. Sagen er af provsten blevet henvist til verdslig ret.
Præsten mener, at provstens henvisningsdom er ulovlig. For det første er
den ikke skrevet på det forordnede papir. "For det andet fordi M. Hans i sin



rasende vrede forviste mig døren, satte sig så ned og dømte over mig
fraværende til verdslig ret, da den skyldige endelige med rette bør at være
til stede og høre sin dom, ved så ikke, enten den ved dag eller nat i
drukkenskab blev skrevet og udstedt". Og for det tredie er den unøjagtig, thi
dersom Mester Hans ikke havde den fornuft eller forstand selv at dømme
udi den sag, burde han den at henvist til offentligt landemode og ikke draget
mig fra min ret. Præsten skyder sig igen ind under gejstlig ret og kræver
dommen beskrevet, så han kan appellere. - Dom: Så efter tiltale og gensvar
og den sags lejlighed, da eftersom med provstens M. Hans Laugesens
henvisningsdom til verdslig ret bevises, at M. Niels Pedersen i Lejrskov
efter ... obligation skyldig er Peder Jensen Hee 21 rdl., hvilken obligation
for provsten i rette er bleven fremlagt, som formelder, at gælden til sidst
forleden pinsedag skulle have været betalt, dog ikke efterkommet, hvilken
gæld M. Niels idag her for retten ikke har benægtet eller i ringeste måder
fragangen, ved derfor ej anderledes derudi at dømme, end bemeldte M.
Niels jo pligtig er og bør at betale Peder Hee forn. 21 rdaler med billig
anvendte bekostning inden 15 dage, eller og derfor at lide nam og vurdering
i hans bo, gård og gods, ihvor det findes, efter Ko. Ma. forordning. Hvad
sig anbelanger, at M. Niels Pedersen skal have taget håndskriften pludseligt
fra provsten, da hans vederpart den fremlagde sin fordring med at bevise,
synes mig, deraf rejser sådan sag, som jeg eller nogen underdommer imod
recessen ej må dømme i, hvorfor jeg den post for mine højærede
overdommere, de gode velb. landsretsdommere vil have hedenfunden.

Torsdag den 27. oktober:

David Bertelsen i Sommersted stævner (ved Jep Jessen og Laurids Pedersen
i Hjarup) Anders Lauridsen i Gelballe for gæld. Opsat 6 uger.

8/9. Knud Pedersen (Knud Lybækker) i Gesten pva. sin hustru ctr. Iver
Lauridsen ibidem for vold. De er blevet forligt. Iver Lauridsen lover for den
skade, han uformodentligt har gjort hende, 2 rdl. i rede penge, og så vil hun
ikke mere derover klage over ham for sin skade; dog øvrighedens sag deri
uforkrænket.

Anders Hansen i Gesten beskyldte Knud Lybækker ibidem for ikke at give
skat, og for at have solgt tømmer og brudt husene ned, hvortil Knud



Pedersen Lybækker svarede, at det var løgn. Delefogeden begærede
tingsvidne.

Hans Bertelsen i Horskær og Hans Lauridsen i Habdrup har synet Maren
Knuds i Gesten hendes arm; der var et ar på højre arm over håndleddet. Hun
havde berettet, at det havde Iver Lauridsen skåret med en høle.

Torsdag den 3. november:

Intet at føre til bogs.

Torsdag den 10. november:

Eske Pedersen i Bække stævner Niels Andersen i Bække, Gødske Olesen i
Knudsbøl, nu tjenende i Asbo, og Peder Ebbesen i Gamst for gæld. Opsat i
2 og (for Peder Ebbesen) 6 uger. 15/12 og 26/1

Niels Andersen i Bække bekender at have annammet af Anders Jepsen i
Nagbøl 2 håndskrifter, som han Niels Andersen til Eske Pedersen i Bække
har udgivet, vedr penge, som af Eske Pedersen havde forlov til at måtte
annamme, og derfor Anders Jepsen skal blive holdt ganske fri.

Niels Andersen i Bække stævner Eske Pedersen ibidem for gæld for Eske
Pedersens hustrus begravelse og lejersted i Bække kirke plus anden gæld.

Anders Jepsen i Nagbøl stævner hver mand i Seest by (nogle undtagelser
nævnt) for forskellig gæld, bl.a. skriverpenge. Opsat 8 dage.

Skifte i Vester Vamdrup efter sl. Christen Jensen mellem på den ene side
hans efterladte hustru Maren Christens (med tiltagen lavværge Hans
Bertelsen i Haskær og hendes børn med afdøde og på den anden side Jens
Christensen i Vamdrup, Anne Christensdatter ibidem (formynder: Hans
Lauridsen i Habdrup) og Karen Christensdatter ibidem (formynder Hans
Sørensen i Knudsbøl). Jens Christensen har ladet sig over tale til og har
samtykket i, at hans to søskende må arve lige med ham.

Torsdag den 17. november:



Hans Thomsen Uluf i Skanderup ctr. Hans Thicke i Uhre. Opsat 14 dage.
12/1

Torsdag den 24. november:

Intet at føre til bogs.

Torsdag den 1. december:

Anders Jepsen i Nagbøl ctr. Iver Jepsen Buch i Lejrskov for gæld. Han
dømmes til at betale.

Torsdag den 8. december:

Ridefoged Anders Jørgensen ved fuldmægtig Erik Christensen i Seest ctr.
kongens bønder og krontjenere i Seest, Hjarup og Lejrskov sogne for
resterende kornskyld. - De dømmes til at betale.

Torsdag den 15. december:

Blandt vindingsmændene: Christen Jepsen i Hjarup.

Amtskriverens varsel til kongens bønder og tjenere. - Iver Pedersen Skelde
fører på amtskriverens vegne vidner (bl.a. Las Buch i Hjarup) på, at
efterskrevne (sogn for sogn) ikke har kunnet give mere i landgilde end her
angivet. - Hjarup sogn: Christen Jepsen af 2/3 gård halvpart, - Hans
Gregersen ½ gård, halvpart, - Christen Jensen Halkjær, halvpart, - Las
Christensen, fjerdepart, - hr. Peder Jørgensen, halvpart, - Christen Jensen,
fuldt, - Laurids Pedersen, Jep Jessen, fuldt.

Et andet vidne: Efterskrevne findes øde og forarmede, af hvilke ingen
arbejdspenge kunne bekommes, undtagen af nogle halvt. Hjarup sogn: Las
Buch 1 gård, øde, - Nis Iversen, Gregers Kjeldsen ½ gård, øde, - Nis
Pedersen 1/3 gård, øde, - Lene Marquors ½ gård, øde, - Hans Jensen, Jens
Steffensen 1 gård, øde, - Niels Jørgensen 1 gård, øde, - Knud Iversen 1
gård, øde, - Las Jensen 1 gård, øde.

De efterskrevne nyder deres gårde fri for arbejdspenge formedelst deres
bestilling, så vel som og dem, der er udlagt til officerer: Lejrskov sogn og



by: Niels Iversen 1 gård, sandemand, - Jep Lauridsen 1 gård, sognefoged og
præstens medhjælper. - Uhre: Hans Thicke 1 gård, præstens medhjælper. -
Anders Pedersen, Søren Hansen 1 gård, officertjener. - Ferup: Mads
Pedersen 1 gård, sandemand. Jordrup sogn og by: Carsten Smed 1 gård,
præstens medhjælper, - Jes Hansen Vorbasse 1 gård, sognefoged. Skanderup
sogn og by: Laurids Thulesen 1 gård, sandemand, - Hans Christensen 1
gård, delefoged, fri for landgilde og arbejdspenge, - John Lassen 1 gård,
Mikkel Kjeldsen ½ gård, Søren Nielsen og Hans Nielsen 1 gård, alle udlagt
til officertjenere, - Jørgen Joensen Stub 1 gård, sandemand. - Nagbøl:
Anders Jepsen 1 gård, herredsskriver, - Jep Buch 1 gård, præstens
medhjælper. - Gelballe: Anders Lauridsen 1 gård, sandemand. Hjarup sogn
og by: Christen Jensen Halkjær 1 gård, sognefoged, - Johan Christensen 1
gård, officertjener, - Christen Jepsen 1 gård, præstens medhjælper. Vamdrup
sogn og by: Rasmus Jepsen 1 gård, sognefoged, - Habdrup: Hans Lauridsen
1 gård, sandemand, - Søgård: Las Christensen 1 gård, præstens medhjælper
og sandemand. Anst sogn og by: Christen Iversen 1 gård, sognefoged. -
Geising: Niels Sørensen Basse 1 gård, præstens medhjælper, - Jep Hansen,
Hans Andersen 1 gård, officertjener. Gesten sogn og by: Anders Hansen,
Niels Jepsen 1 gård, sognefoged. - Møgel Gesten: Jørgen Videsen, Niels
Mikkelsen 1 gård, officertjener. - Refsinghoved: Peder Nielsen 1 gård,
præstens medhjælper. Verst sogn og by: Søren Madsen 1 gård, præstens
medhjælper. Seest sogn og by: Erik Christensen 1 gård, sognefoged. -
Bertel Pedersen 1 gård, præstens medhjælper. - Vranderup: Joen Jakobsen 1
gård, herredsfoged, fri for landgilde og arbejdspenge.

Desligeste alle andre boelle og huse, som findes efter jordebogen og ikke
udi forbemeldte armodsvinde findes indført, de er alle øde og nogle ganske
forarmet.

Iver Pedersen Skelde pva. sin husbond Johan Bodenholdt, slotsskriver på
Koldinghus, ctr. kongens bønder og tjenere for skriverskæppe, de ikke har
ydet. De dømmes til at betale.

(10/11). Med varsel til Eske Pedersen i Bække fører Albredt Jensen på
Sønderskov pva. sin tjener Niels Andersen i Bække vidner: Poul Pedersen
og Anne Andersdatter i Bække har hørt og set, at Eske Pedersens søn og
datter, Søren og Mette, fik t skp. bygmalt af Niels Andersen på vegne af



Eske Pedersen. - Andre vidner har hørt Eske Pedersen og Niels Andersen
gøre regnskab, og at Eske Pedersen blev Niels Andersen noget skyldig.
Eske Pedersen havde bedt vidnerne om at bede skriveren Anders Jepsen i
Nagbøl levere nogle papirer, han havde hos sig, og som Eske Pedersen
havde leveret til ham. - Eske Pedersen svarede, at det var købevidner. (Se
26/1)

10/11. Eske Pedersen i Bække ctr. Niels Andersen i Bække, Gødske Olesen
i Knudsbøl, nu tjenende i Asbo, og Peder Ebbesen i Gamst for gæld. - Eske
Pedersen fik dom over Gødske Olesen. Han skal betale.

Med varsel til enken(?) i Knud Bundesens væring i Lejrskov fører Jep
Madsen i Højrup vidner: Iver Hansen i Geising vidner, at Knud Bundesen i
Lejrskov for ham har bekendt, at han gav med Espen Sørensen i Højrup til
hjælp med hans gæld 3 læs ved m.m. Mads Pedersen i Højrup, Knud Jensen
og Knud Nielsen i Højrup bevidner, at forbemeldte sl. Knud Bundesen gav
noget korn og anden hjælp til Espen Sørensens gårdskyld.

Bertel Pedersen i Seest er i dommers sted i efterfølgende sag:

20/11. Joen Jakobsen i Vranderup har stævnet alle sognemænd i Anst sogn
for resterende korntiende, som kongen har lagt til de fattiges underhold på
Kolding hospital. Herimod mødte Rasmus Jepsen på Vamdrupgård på
vegne af sin husbond og Anst sognemænd, han mente, det var
tiendetagerens egen forsømmelse, at tienden ikke er kommet ind. Joen
Jakobsen: Sognemændene vedgår, at de har beholdt tienden på kærven, så
er de pligtige at give den og friholde ham. - Dom: efterdi Anst sognemænd
ikke fragår eller benægter, at de jo selv tienden hos dem i kærven har nydt
og beholdt, ikke heller det Joen Jakobsen tilbudt eller leveret, vidste jeg
dem derfor ikke at befri, men tilfinder dem deraf afgiften at udgive..
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Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt
over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil
sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at
skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler
indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet.
Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver
enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man hjemlåne til sit bibliotek den pågældende
mikrofilm og dernæst ret let finde hen til det sted, hvor yderligere
oplysninger skal søges.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at
sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i
ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

Anst herreds tingbog 1665

Det bemærkes, at der er særlige vanskeligheder med at skelne mellem
bynavnene Uhre og Vrå.

(Tingbogens begyndelse findes på mikrofilm nr. 30014)

Anno 1665 d. 11. januar er denne bog forordnet til Anst herredsting,
hvorudi findes et hundrede firesindstyve og seks blade papir (numererede,
igennemdraget og forseglet), hvorudi tingskriveren Anders Jepsen haver
rigtig at indskrive på tinget alt, hvis som for i retten det hele år igennem
passerer. Og sig ikke til fordriste på noget løst papir at skrive, og ellers udi
andre måder med brevpenge og andet sig efter recessen forholde, så som
han agter at forsvare. Coldinghus, ut supra, (underskrift).

Anno 1665 opkrævet ransnævninge, nemlig Nis Basse i Geising, Bertel
Pedersen og Erik Christensen i Seest, Christen Jensen i Hjarup, Hans
Knudsen i Øster Vamdrup, Iver Buch i Lejrskov og Hans Thulesen i Vrå
som og Anders Hansen i Gesten.



Torsdag den 12. januar holdt Joen Jacobsen i Vamdrup, herredsfoged udi
nst herred og Anders Jepsen i Nagbøl, herredsskriver i forskr. herred

Vindingsmænd: Søren Bull i Lunderskov, Iver Sørensen i Store Anst, Hans
Basse ibidem, Peder Sørensen i Glibstrup, Jep Lauridsen i Lejrskov, Mads
Jessen i Gamst, Peder Ebbe sen, samme sted, og Peder Rasmussen i
Dollerup. Sekshøring idag, der af ingen gjordes fornøden, for ingen den
havde behov.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner på vegne af øvrigheden
sognemændene i Anst, Gesten og Jordrup sogne samt præsten Niels
Pedersen Kragelund i Lejrskov.

Der føres vidner på, at den gang, da feltherren fik det gods i Anst herred til
Riberhus, da var der to huse på Peder Christensen Noes i Gamst hans gård.
Det ene var et 7 fag salshus og det andet 11 fag ladehus. Rasmus Jepsen får
tingsvidne.

Søren Jepsen i Knudsbøl vidner, at han kort før jul var med præsten Niels
Pedersen i Lejrskov hans folk, og præsten var selv nærværende, i Knudsbøl
skov på Sidsel Lauridsdatter i Knudsbøl hendes skovpart og huggede en
bøg, som M. Niels lod hjemføre til sin gård. Hans Sørensen i Knudsbøl
bevidner, at M. Niels noget før jul huggede to bøge på nævnte skovpart. Der
er flere vidner. Rasmus Jepsen begærer tingsvidne.

Rasmus Jepsen stævner Gesten og Jordrup sognemænd, fordi de efter
feltherrens seddel af 25/12 skulle være kørt til Ribe med feltherrens frue,
men ikke mødte op i Store Anst med deres heste og vogne. opsat 14 dage.
26/1

Hans Sørensen i Knudsbøl stævner Anders Hansen ibidem for gæld. Opsat
6 uger.

Otte mænd vandt, at her idag for retten fremstod Jørgen Stub i Skanderup,
Laurids Thulesen ibidem, Las Christensen i Søgård, Hans Lauridsen i
Habdrup, Christen Iversen i Store Anst, Hans Sørensen i Knudsbøl og Nis
Jepsen i Gesten; de vandt samtlig med opholdne fingre og ed efter recessen,
at de nu forgangne den 5. sjette og 7. december sidst forleden var med



herredsskriveren Anders Jepsen i Nagbøl og med delefogeden Rasmus
Jepsen på Vamdrupgård til syn til alle huse og gårde i Anst herred, så mange
som er lagt under Riberhus, hvorledes de nu befindes og de dertil behøver
deres gårde med at forfærdige; og da først: Anst sogn, Gamst, Glibstrup,
Geising, Vester Gesten, Øster Gesten, Rossingholdt, Jordrup sogn og by,
Knudsbøl, Skanderup, Nagbøl, Dollerup, Drabæk mølle, Lunderskov,
Gelballe, Rolles mølle, Vamdrup sogn, Bønstrup, Søgård, Øster Vamdrup,
Vester Vamdrup, Habdrup, Vamdrup mølle, Vranderup. (Tilførslen strækker
sig over folieside 4 til 18b og gennemgår detailleret hver enkelt bygning).

17/11. Hans Thomsen Uluf i Skanderup stævner Hans Thicke i Uhre,
formedelst han forleden sammen med nogle soldater har frapantet ham en
kjortel for nogle soldaterpenge, de formente, han med dem skulle udgive.
Det mener han ikke at have været pligtig til, og han er ikke i lægd med dem.
Søren Sørensen i Agersbøl fremlægger som fuldmægtig for Hans Thicke en
seddel om Hans Ulufs pligtige bidrag. Han er pligtig at give den tredie part
officergård i Uhre og det boel i Egholt for 5 tdr. 2½ skp., 2 album hartkorn.
Sedlen er til lægdsmændene Hans Thicke i Uhre og Søren Sørensen i
Agersbøl, underskrevet i amtskriverens fravær af Iver Skelde. Hans Uluf
har fået tilbudt, at han kan indløse pantet; men det har han ikke villet. Idag
forklarer han det med, at han ikke så kjortlen på det tidspunkt.
Lægdsmændene svarer hertil, at det var, fordi soldaten havde kjortlen med
sig til Fredericia og ikke ville slippe den, inden han fik sine penge. - Dom:
Hans Thicke har med sedlen bevist, at Hans Uluf er i lægd med Hans
Thilcke og hans lægdsmænd, og Hans Uluf har ikke fremlagt bevis på, at
han skulle være fri for det lægd eller være tillagt et andet. Han bør hjemløse
sit pant, om han ellers vil have det; og Hans Thicke bør være fri for hans
tiltale.

Torsdag den 19. januar:

var det en svar sne og knog, at der ingen folk samme dag mødte til stede at
holde ting og ret med.

Torsdag den 26. januar:

Blandt vindingsmændene: Las Christensen og Jep Jessen i Hjarup.



Anders Jepsen i Nagbøl for Søren Marquorsen, møller i slottet mølle, ctr.
Anders Lauridsen i Gelballe for gæld. - Han dømmes til at betale.

(15/12). Albredt Jensen, foged på Sønderskov, for sin husbonds tjener Niels
Andersen i Bække ctr. Eske Pedersen ibidem for gæld. Eske Pedersen har
tidligere nægtet al gælden, men fogeden hævder, at det meste siden er
blevet bevist. Han fremlægger tingsvidne af 15/12 samt et tingsvidne fra
Ribe gæsteting 8/12 1664 om, at i forgangen brandenborgers tid satte Niels
Andersen i Bække en kasse tobak ind til en borger d‚r til forvaring; den
hentede Eske Pedersen uden Niels Andersens vidende og vilje, og han
sagde, at det var en skælm, der havde sat den ind. Albredt Jensen minder
om, at Eske Pedersen også på Anst herredsting har gjort sig skyldig i
æreskænden, da han kaldte vidnerne for købevidner. Opsat 14 dage. 9/3

10/11. Eske Pedersen i Bække ctr. Niels Andersen ibidem for gæld på
grundlag af et gældsbrev af 28/3 1664. Han dømmes til at betale.

Anders Lauridsen og Hans Debert i Gelballe er af amtskriveren blevet
pantet for hhv. et stykke rødt klæde og en lædertrøje for deres resterende
skyld. Idag tilbyder Joen Jakobsen på amtskriverens vegne, at de kan
indløse deres panter inden lørdag.

12/1. Delefoged Rasmus Jepsen ctr. Gesten og Jordrup sognemænd, fordi de
efter feltherrens seddel af 25/12 skulle være kørt til Ribe med feltherrens
frue, men ikke mødte op i Store Anst med deres heste og vogne. - Så
mange, som har været forsømmelige, dømmes til at betale 3 rigsort for
ulydighed.

Sejr Andersen og Peder Sørensen i Glibstrup var med delefogeden Rasmus
Jepsen i Gamst til syn på sl. Peder Christensen Noes, som boede
sammesteds, hans huse og gård. På det 7 fags salshus og den 11 fags lade
var der en del mangler. Noget af tømmeret har Rasmus Jepsen ladet nedføre
til Iver Madsen i Gamst.

Fredagen næst efter kyndelmisse, som var den 3. februar:

Rasmus Jepsen stævner på vegne af feltherren alle Gamst bymænd
undtagen præsten på grundlag af en seddel af 8/11 fra amtskriveren på



Riberhus, der mener, at bønder, der er naboer til øde gods, bør være
skyldige at svare for det øde gods' bygninger i hver by, det være lidet eller
stort, både det, som er bestående, og det, som på jorden liggende er, og ifald
noget herefter deraf bliver afbrækket og fra steden bortføres, skal naboerne
for sådant svare og derfor stande til rette. - Og eftersom Rasmus Jepsen
med tingsvidne beviser, at Peder Christensen Noes i Gamst hans gård og
bygning meget at være forsvækket og en del deraf borttaget og forarget
siden hans exc. hr. rigens feltherre samme gård med hvis andet, han her i
herredet haver bekommet, er blevet bemægtiget, satte derfor idag udi alle
dom og rette, om forskr. Gamst bymænd jo ikke efter tingsvidnes
formelding og efter amtskriverens seddels indhold bør samtligen at gøre
bygningen så god som det efter forrige synsvidnes indhold var, medmindre
de den skyldige udlægger og det beviseliggør, at den derudi ene skyldig er
og skaden gjort haver. Opsat 14 dage. 16/2

Torsdag den 9. februar: Ingen ting holdt på grund af snestorm.

Torsdag den 16. februar:

3/2. Mændene fra Gamst aflægger ed på, at de aldrig har bekommet det
ringeste af Peder Christensen Noes' gårds bygning, og de har heller ikke set
eller fornemmet nogen tage det, og de ved ikke, hvor det er blevet af. 9/3

Torsdag den 23. februar:

Ridefoged Anders Jørgensen stævner alle kongens bønder og krontjenere
samt kirke- og præstetjenere i en del sogne for skovhugstbøder. Opsat 14
dage. 16/3

Anders Jørgensen ctr. Mads Jessen i Gamst for gæld. Opsat 6 uger.

Mads Pedersen i Højrup for Jep Lauridsen i Vrå (Uhre?) ctr. Niels
Christensen i Højrup for 10 mk., som han skylder ham i løn fra fejdetiden.
Opsat 6 uger.

Thyge Nissen i Vejen ctr. Jørgen Stub i Skanderup for leglønpenge 10 daler
og for en kvinde, som han holdt hos ham i hans hus i Vejen i ti uger for 3
mk. om ugen. Opsat 6 uger.



Torsdag den 2. marts: Ingen folk ved tinget.

Torsdag den 9. marts:

Albredt Jensen på Sønderskov ctr. Poul Pedersen i Bække for skovhugst.
Opsat 8 dage.

Samme stævner Hans Christensen i Asbo til at vidne om nævnte skovhugst.

16/2. Dom: Blev de Gamst bymænd her idag for Rasmus Jepsens tiltale
frikendt, anlangende sl. Peder Noes i Gamst hans gårds bygning, eftersom
de ganske intet er overbevist deri noget deraf har bekommet eller fra steden
bortført, vidste fogeden dem derfor intet i den sag noget at lide, men for
samme tiltale fri at være.

26/1. Albredt Jensen, foged på Sønderskov, for sin husbonds tjener Niels
Andersen i Bække ctr. Eske Pedersen ibidem for gæld. Der citeres en del fra
Niels Andersens "opskrift": en lyskærte, en kasse tobak, en hest, som han
mig afkøbte i Vejle, noch hentede jeg ham en tønde øl i Kolding, vognleje 1
mk., en lånt sæk, papir til en dom, på kirkens vegne 4 rdl., for et kirkeboel
afgiften deraf i 5 år, 600 teglsten, som jeg købte af han formand Niels
Jørgensen for 6 dlr., men som han har forholdt mig. Han kræver gælden
betalt samt Eske Pedersen straffet for æreskænden. - Herimod fremlægger
Eske Pedersen et brev fra Anders Jepsen Buch om de gældsbreve, han har
haft liggende, samt sit eget skriftlige indlæg, hvori han tilbyder ed på, at
han ikke skylder noget; og han henviser til et forlig, der tidligere er blevet
indgået mellem parterne. Niels Andersen bør gøre sine krav bedre
beviselige. - Dom: Efterdi Niels Andersens opskrift ikke er anskreven ved
vis år, dag og tid, hvornår Eske Pedersen sådan vare eller gæld skulle have
bleven skyldig, tilmed en del udi forleden fejdetid dem at have været
imellem, hvilke tilforn efter kgl. forordning skulle have væet ordieldt og
omtalt, om det ellers nogen magt skulle have, foruden alt dette kan klarligen
ses og betragtes af den kundskab, hans egen sognepræst og sjælesørger,
hæderlig mand hr. Mads Poulsens skriflige i denne sag har gjort, at han i
flere godtfolks nærværelse forenede begge hans sognemænd Niels
Andersen og Eske Pedersen om den gældsfordring, Eske Pedersen søgte
Niels Andersen for til Anst herredsting efter derpå skriverens bevises
indhold, som var efter rigtig obligation penge 38 dlr. 2 mk. og derforuden



resterende rentepenge 22 dlr 2 mk., hvilken samme over deres forening er
bleven aftalt til 20 rdl., hvorpå Niels Andersen samme stund gav Eske
Pedersen sit skadesløsbrev på samme penge 21 rdr. og ej anden skyld eller
gæld på enten sider da videre blev omrørt, deraf slutter jeg, at dersom
bemeldte Niels Andersen havde haft nogen oprigtig og sandfærdig tilkrav
til Eske Pedersen, havde det den tid gjortes fornøden til afregning imod sin
vederpart; thi man giver ikke gerne sin hånd og brev ud til den mand, han
have selv gæld at kræve hos; for sådan årsags skyld dømmer jeg Eske
Pedersen fri for de 20 rdl. 1 mk. 6 sk., opskriften om formelder; men hvad
den æsreskænden, at Eske Pedersen skulle have sagt, at det er købevidner,
Niels Andersen har med sig, anbelanger, angår ære og lempe, må ej derfor
imod recessen dømme i den post, vil jeg for mine højtærede dømmere de
velb. gode landsdommere have hedenfunden.

Torsdag den 16. marts:

Peder Hansen i Kolding pva. Maren Christensdatter ctr. Sidsel
Christensdatter, der findes hos Jep Madsen i Højrup angående en væv
(weffuell), der tilhørte sl. Christen Smed og nu med rette tilhører hans datter
Maren Christensdatter som arv. - Dom: Da det bevises, at Sidsel
Christensdatter har fået den væv, der tilhørte Christen Eskensen Smeds
datters sl. moder, og Peder Hansen på pigens vegne tilbyder de købepenge,
den har kostet Sidsel Christensdatter, så bør Maren Christendatter nyde sin
sl. moders væv og erstatte den anden hendes købepenge.

Hans Lauridsen i Habdrup stævner på egne vegne og på vegne af Maren
Christensdatter Jep Buch i Nagbøl, Peder Sottrup i Øster Vamdrup og
Gregers Andersen ibidem for gæld. Gregers Andersens gæld er en gæld til
Hans Lauridsens sl. fader, og han påberåber sig at have betalt noget deraf.
Opsat 6 uger. 27/4

Peder Sørensen i Glibstrup stævner Knud Thøgersen i Gesten for gæld.
Opsat 6 uger.

23/2. Ridefogeden ctr. alle, der resterer med skovhugstbøder for 1663-64. -
De dømmes til at betale.



Nis Jepsen og Anders Knudsen i Gesten fremlagde et forlig mellem dem.
Der har været nogen tvistighed angående hvad gæld og pant som Nis Jepsen
har at fordre efter pantebrev til sl. Hans Madsen i Gesten i en halv gård,
som sl. Hans Gregersen påboede i Gesten. Nis Jepsen har arvet
pantebeviset. Efter forliget skal hver af dem have en otting jord over al
Gesten mark af samme halve gårds tilliggende. Nis Jepsen kan bruge eller
lade bruge sin anpart, indtil han lovligt bliver udløst. Og hvis der viser sig
at være mere gæld, skal de to betale lige meget. Nis Jepsen skal beholde
salshuset, og Anders Knudsen ladehuset, og de skal betale lige meget til
øvrigheden.

Udi Dimmelugen (den stille uge) blev ingen ting holdt.

Torsdag næst efter Påske helligdage, 30. marts:

Blandt vindingsmændene: Laurids Pedersen i Hjarup.

Peder Lauridsen i Fitting i Vorbasse sogn stævner ved Anders Andersen i
Skødebjerg og Niels Jensen i Fitting Hans Mogensen i Galsthoved og
Thomas Mogensen i Hovborg. Hans Jensen i Vorbasse Nebel vandt, at han
for 5 uger siden så, at Thomas Mogensen i Hovborg borttog et læs hø af
Peder Lauridsen i Fitting hans hæs, som stod i Baldersbæk enge, som Peder
Lauridsen der selv har avlet og bjerget. Benned Olesdatter i Fitting og Peder
Jensen ibidem vandt, at de for 5 uger siden så Hans Mogensen og Thomas
Mogensen tog hver et læs hø af Peder Lauridsens hæs. Jep Nissen, Jørgen
Pedersen og Jakob Hansen i Bække vandt, at de da kom kørende fra
Baldersbæk enge med et læs hø.

Varsel fra Hans Uluf i Skanderup til Laurids Thulesen ibidem og hans
svend Thøger Poulsen. Hans Uluf havde fundet Thøger Poulsen i færd med
at hugge på hans skovpart og havde derfor frapantet ham en økse. Samme
dags aften tog Thøger Poulsen en tømme(?) fra Hans Ulufs dreng, som han
kørte på gaden. Idag er det 1. tingdag, hvor Hans Uluf kræver nævninge og
tilbyder ham øksen. Se 6/4.

Torsdag den 6. april:



Poul Garp i Noes ctr. Søren Hansen og hustru i Geising. - Gertrud Nisdatter
i Geising vandt, at hun for 8 dage siden stod i sin faders plantebed og så, at
Poul Garps to døtre Elsebe og Dorthe Poulsdøtre Garps stod i deres
plantebed og såede kålfrø; så kom Søren Hansen og hans hustru med en bør
møg, som de strøede ud på plantebedet over kålfrøene. Else Pedersdatter
vidnede det samme.

Ridefogeden stævner hver mand i Lejrskov sogn.

Delefoged Rasmus Jepsen på Vamdrupgård på vegne af sin husbond og
Peder Hartesen i Vester Vamdrup ctr. Lauge Hansen ibidem. Nis
Christensen i Vamdrup vidner, at han den 20/3 kom gående med Peder
Nissen og Frederik Hansen fra marken, og da kom deres hyrde (hjor) imod
dem og sagde, se skulle gå afsted, de slår hverandre ihjel. Så løb de vesten
ind i Peder Hartesens gård og så da, at Lauge Hansen kom ud af Peder
Hartesens gård med en voll(?) i hans hånd og et hønde(?) under hans arm,
og Harte Pedersen den tid stod i hans faders lauf(?), og ikke de hørte, han
talte nogle ord, og imidlertid svor de og bandede til hverandre, forbemeldte
Lauge Hansen og så Peder Hartesen Ques, at djævelen og satan skulle fare
udi hverandre, og da bad Peder Hartesen Ques, at de skulle drages til
minde, at Lauge Hansen gjorde dem uførem i deres egen gård. Peder Nissen
havde sagt til Lauge Hansen, at det var stor skam, at de skulle skændes
sådan, eftersom de var søskendebørn. - Dette er 2. tingdag, hvor Peder
Hartesen beklager sig over Lauge Hansen, fordi han den 20/3 ved
middagstide, da Peder Hartesen var i Ribe, kom ind i hans gård og med
skændsord, truen, banden og undsigen overfaldt hans hustru og søn Harte
Pedersen uden skyld og brøde, så bemeldte hans søn næppelig kunne blive i
hans gård for Lauge Hansen, men måtte fly ind i huset ... Og eftersom den
fattige, gamle mand ikke selv forstår lov og ret sin sag at udføre, har derfor
mig, Rasmus Jepsen sagen på Ko. Maj. vegne overgivet. - Delefogeden
kræver udnævnt 12 nævninge, og herredsfogeden udnævner Jep Buch og
Jep Jepsen i Nagbøl, Iver Madsen i Gamst, Las Hansen ibidem, Hans
Bertelsen i Horskær, Nis Ebbesen i Dollerup, Nis Buch, Peder Krage og
Iver Luchesen i Store Anst, Niels Skøt i Vamdrup, Sejr Andersen og Peder
Sørensen i Glibstrup, hvilke forskrevne 12 vederhæftige dannemænd skal
skille i sagen. Opsat 8 dage. 13/4



(med fol. 40a ender filmrulle nr. 30014 - filmrulle nr. 30015 begynder med
fol. 39b)

Se 30/3. Hans Thomsen Uluf i Skanderup kalder 2. gang ransnævninger
angående en tømme, som Thøger Poulsen i Skanderup, tjenende Laurids
Thulesen ibidem, har ranet og frataget Hans Ulufs søn. Se 13/4

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner pva. Johan Brunleben i Store Anst
Hans Uhre i Lille Anst og fremlægger et købebrev af 22/7 1662 på den gård
i Store Anst, som sl. Søren Poulsen påboede, og som Hans Uhre havde
forpligtet sig til at give Johan Brunleben skøde på. Opsat 14 dage.

Iver Buch i Lejrskov stævner Jep Buch i Nagbøl for 3 daler. Opsat 6 uger.

Torsdag den 13. april:

Blandt vidnesmændene: Las Buch i Hjarup.

6/4. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård pva. feltherren og kongen stævner
nævningene i sagen mellem Peder Hartesen og Lauge Hansen til at gøre
deres tov.

6/4. Hans Thomsen Uluf i Skanderup fører vidner imod Thøger Poulsen:
Lidt før påske så et vidne, at Laurids Thulesens svend Thøger Poulsen løb
ud af hans husbonds gård og sagde, at Hans Uluf tog en økse fra ham i
skoven, og nu kom hans søn kørende ad gaden med et læs ris, og nu ville
Thøger Poulsen gå ud at tage hans tømme fra ham til gengæld. Siden kom
han tilbage med en tømme i hånden. Vidnet havde sagt, at tømmen ikke var
lige så god som øksen, men Thyger Poulsen svarede, at han vel skulle bære
øksen hjem igen. Andre vidner har set, at Thøger Poulsen tog tømmen. Et
vidne, som havde sagt til ham, at han burde tilbagelevere tømmen, fik til
svar, at Hans Uluf nok skulle få tømmen igen, når han fik sin økse. Thøger
Poulsen erklærer i retten, at han ingen tømme har fået. Hans Uluf angiver,
at tømmen er 1 mk. værd. 20/4

6/4. De 12 nævninge, der skal skille i sagen mellem Lauge Hansen og Peder
Hartesen, påkaldes. 20/4



Ridefoged Anders Jørgensen stævner pva. slotsskriveren Iver Nielsen Smed
i Drabæk mølle for restance for 1663-1664, 10½ tdr. mel 2 rdl.= 21 rdl.
Opsat 8 dage. 27/4

Las Buch i Hjarup, Jep Jessen og Laurids Pedersen ibidem, Knud Buch i
Skanderup, Nis Basse i Geising og Christen Iversen i Store Anst vidner, at
den fjerdepart selvejergård i Hjarup, som Jens Steffensen påboede og
fradøde og en af hans døtre sidder ved, at den bliver ganske øde, så kongen
ikke kan få sin rettighed deraf, medmindre sl. Jens Steffensens søn Ole
Jensen (født i Hjarup), som siges nu at tjene som soldat under det tyske
regiment i København under en kaptajn Johan Debryn, kan gives pas og
afsked, så han kan drage hjem til sin sl. faders gård. Jørgen Stub begærer
tingsvidne pva. Tye Jensdatter i Hjarup.

Torsdag den 20. april:

13/4. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård begærer pva. Peder Hartesen i Vester
Vamdrup 3. gang, nævningene at skille sagen, som angår husfred og
gårdfred. - Nævningene vidste da ikke at kunne befri Lauge Hansen, men
svor ham gårdfred over og derfor at bøde til kongen og bonden efter loven
og recessen.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Iver Lauridsen i Gesten for
restance i skyld og landgilde. Mener, han bør have sit fæste forbrudt. Opsat
8 dage. 27/4

Søren Hansen i Geising har haft nogen tvist med Poul Garps datter i Noes
og gør nu afbigt: Han har ikke noget at påsige hende andet end som ærligt,
kristeligt og godt er i alle måder.

13/4. Hans Thomsen Uluf i Skanderup opkalder 4. ting ransnævningene til
at skille og dømme i sagen med Thøger Poulsen. Knud Buch i Skanderup
med Mads Pedersen i Højrup var fyldingsmænd, som her idag for retten
tilfandt ransnævningene at gøre deres ed og tov. Så fremkom
ransnævningene. En af dem, nemlig Hans Kundsen i Øster Vamdrup, ligger
på sin sygeseng, men de andre erklærer, at Thøger Poulsen har ranet den
tømme og derfor skal bøde 3 mk. til bonden og 3 mk. til kongen.



Ridefoged Anders Jørgensen forbød nogen at beskæftige sig med det øde
gods, hvor det end findes.

Torsdag den 27. april:

Hans Thulesen i Vrå var den dag i fogedens sted.

13/4. Ridefoged Anders Jørgensen ctr. Iver Nielsen i Drabæk mølle for
resterende afgift: 10½ tdr. mel eller 21 rigsdaler. - Denne svarer, at det er
ham fattige mand umuligt at give afgiften formedelst de bekosninger, han
har haft på møllen, eftersom den var afbrændt og ganske øde; han mente, at
han lige som andre møllere burde havde 2 års frihed. - Dom: Han skal
betale afgiften.

20/4. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård pva. Peder Hartesen ctr. Lauge
Hansen i Vamdrup. Mener, han bør betale efter Chr. III's reces 22. kapitel:
15 mk. til kongen og 15 mk. til bonden. Opsat 8 dage. 5/5

Jakob Steffensen i Seest stævner alle mænd i Seest by undtagen præsten for
9 rdl., som Jakob Steffensens formand sl. Svend Madsen på alle bymænds
vegne havde udlagt til sl. Peder Utzen i Kolding til en cornet. Opsat 6 uger.
15/6

Jep Knudsen i Ravnholt stævner Jep Nielsen i Egholt: eftersom Jep
Knudsen og fire andre naboer havde lejet Jep Nielsens søn Hans Jepsen til
deres fæ at vogte, og de ham derpå forgangne vinter en tid lang havde født
og opholdt med kost, og Jep Nielsen nu for kort tid siden imod deres vilje
og minde har taget drengen bort fra dem, så bør han skaffe drengen tilbage i
hans tjeneste eller erstatte dem, hvad skade de har lidt eller kan komme til
at lide. Opsat 14 dage. 11/5

16/3. Hans Lauridsen i Habdrup på egne vegne og på vegne af Maren
Christensdatter ctr. Jep Buch i Nagbøl, Peder Sottrup i Øster Vamdrup og
Gregers Andersen ibidem for gæld. Gregers Andersens gæld er en gæld til
Hans Lauridsens sl. fader, og han påberåber sig at have betalt noget deraf. -
Dom: Jep Buch i Nagbøl og Peder Sottrup i Vamdrup dømmes til at betale,
hvad de skylder sl. Christen Jensen i Vamdrup, hans hustru og børn.



20/4. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård fremlagde en seddel fra Wilhelm
Brochmand på Ribe amtstue, om at han har skullet tage dom over Iver
Lauridsen i Gesten på hans fæste, formedelst han sin skyld og landgilde
ikke i rette tid har betalt; men hans svoger Hans Christensen i Asbo har bedt
for ham, at det denne gang måtte ham skænkes. Det ønske opfyldes, og Iver
Lauridsen står frem og lover, at det ikke skal ske mere.

Hans Bertelsen i Horskær stævner Hans Thulesen i Vrå. Opsat 4 uger.

Fredag den 5. maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag:

27/4. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård pva. Peder Hartesen ctr. Lauge
Hansen i Vamdrup. Mener, han bør betale efter Chr. III's reces 22. kapitel:
15 mk. til kongen og 15 mk. til bonden. Opsat 8 dage. 11/5

Delefoged Rasmus Jepsen på Vamdrupgård fremlyser en hest og nogle ting
tilhørende den karl, hesten er rendt fra.

Hans Lauridsen i Habdrup, Las Christensen i Søgård, Christen Jensen i
Hjarup og Las Buch sammesteds har været til syn på Hjarup præstegård og
præstens annexgård i Vester Vamdrup. Begge var ganske ren afbrændte, så
at deraf ganske intet befindes, og er i sidst forleden fejdetid af de polakker
afbrændt og siden intet derpå endnu forbygt. Hr. Jens Pedersen i Hjarup
begærede tingsvidne.

Mads Pedersen i Egholt stævner pva. sin moder Karen sl. Peder Mikkelsens
Christen Pedersen i Egholt: Han fører vidner ang. den ottende ager, som
ligger nordvest for Christen Haulunds toft, som Karen sl. Peder Mikkelsens
og Christen Haulund nu omtvister, hvem den tilhører. Christen Haulund har
i dette forår tilsået den med havre. Iflg. vidner tilhører ageren Eskes gård,
som Karen sl. Peder Mikkelsens påbor. For 18, 20, 22 år siden, da de første
svenske indfaldt her i landet, blev ageren brugt af den gård upåklaget, og
det har været sådan siden, indtil nu Christen Haulund klager derpå. - Maren
Madsdatter i Geising, som er født på den gård, Christen Haulund nu påbor,
vidner desuden, at da hun boede hjemme hos sin moder, havde hun spurgt
hende, hvor de havde vederlæg for samme ager, eftersom den lå i deres
gårds leje; da havde moderen svaret hende, at de havde vederlæg derfor i
den vestre toft. Se 18/5



Nis Basse i Geising pva. sl. Las Basses børn og arvinger stævner Jep Buch i
Nagbøl og Mikkel Kjeldsen i Skanderup for gæld, Mikkel Kjeldsen for 11
dlr., hvoraf han hævder at have afbetalt noget i korn, og Jep Buch for 5
sldlr. (Mikkel Kjeldsen vil snart betale resten). Opsat 6 uger. 15/6

Torsdag den 11. maj:

5/5. For retten fremstod Lauge Hansen i Vamdrup og lovede at betale til
kongen alt, hvad han med rette for sin forseelse pligtig er, og friholde Peder
Hartesen skadesløs for kongens rettighed, og dermed var parterne venligt
forligt. Delefoged Rasmus Jepsen på Vamdrupgård fik tingsvidne beskrevet.

Jens Nielsen, hospitalsforstander i Kolding, stævner på de fattiges vegne
Peder Sottrup i Øster Vamdrup, Nis Christensen i V. Vamdrup, Peder
Nissen, Frederik Hansen, Peder Skrædder, Laurids Hansen, Lydick
Pedersen, Las Ros og Christen Møller ibidem samt Gunder Jakobsdatter og
Poul Hartesen i Øster Vamdrup, Dorthe Pedersdatter, Anne Laskone og
Søren Friis ibidem for resterende korntiende. Opsat 14 dage. 25/5

Peder Rasmussen i Dollerup byder til skifte i Dollerup efter sl. Kirsten
Hansdatter. Varsel til Mette Hansdatter i Seest med hendes husbond Poul
Sørensen, Dorthe Hansdatter i Kolding, Linne Hansdatter i Odense med
hendes husbond Knud Christensen, Sidsel Hansdatter i Vonsbæk med
hendes husbond Jonans(?) Nielsen, Jep Hansen i Dollerup og Anne
Jepsdatter ibidem.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård fremlyser 2. gang en hest og noget tøj.

27/4. Jep Knudsen i Ravnholt (Raad) ctr. Jep Nielsen i Egholt. Opsat 14
dage.

Torsdag den 18. maj:

Se 5/5. Mads Pedersen i Egholt saggiver pva. sin moder Karen sl. Peder
Mikkelsens Christen Pedersen Hovlund i Egholt, fordi han uden føje
dumdristigt har understået sig i at indføre havresæd i en ager, som tilhører
hans moders gård. Mener, ageren fortsat skal tilhører gården, og at Christen
Hovlund skal have forgjort sin sæd og sit arbejde. Opsat 14 dage. 1/6



Mads Pedersen i Egholt pva. sin moder Karen sl. Peder Mikkelsens gav last
og klage på Christen Hovlund, Jep Nielsen, Laurids Mikkelsen og Mads
Jessen ibidem, fordi de har deres uskårne heste gående på marken iblandt
deres hopper og skårne heste; mener, de bør afskave dem eller holde dem
adskilt fra hopperne.

Delefogeden stævner pva. Anders Styrsbøl i Gamst vidner mod Knud
Jørgensen ibidem: De var hos i Jep Hjulers hus i Gamst, og Anders
Størsbøls datter Maren Andersdatter var der også. Da sagde Knud Jørgensen
til hende, at hun skulle gå hjem til sin moder og sige, at hun skulle lade ham
være i fred, når han gik fra gilde, og vare på hendes faar(?), og så gik Knud
Jørgensen ad døren og sagde, at der skulle fare djævle i den rakkerkvinde,
lod hum ham ikke være i fred. - Samme dags aften var to af vidnerne med
Anders Styrsbøl hos Knud Jørgensen, og da spurgte Anders Styrsbøl ham,
om han ville være sine ord gestændig. Det ville han.

Joen Jakobsen i Vranderup gav last og klage på Hans Graver og Hans
Jensen ibidem, fordi de har optaget hos sig nogle skabede får fra Mads
Ottesen i Kolding. Mener, de bør afskabne fårene.

Synsmænd blev opkrævet til at syne skovene i Anst herred, som er udlagt til
Riberhus.

Torsdag den 25. maj:

Synsmænd har været med ridefoged Anders Jørgensen, herredsfoged Joen
Jakobsen i Vrandrup og skovrider Poul Felding i Geising til syn på alle
skove i Anst herred, som henhører til Koldinghus, at syne hvad der fandtes
hugget uforvist fra Philippi Jacobi dag 1664 til 1665.

De samme synsmænd afhjemler syn på skovene med hensyn til, hvad der er
ved magt.

De samme synsmænd har synet alle huse og gårde i herredet, som ligger til
Koldinghus. Hver gård med dens beboer og tilstand er nævnt. For Hjarups
vedkommende lyder rapporten således:



Christen Halkjær, 1 krongård, 4 huse ved magt.
Johan Christensen, 1 krongård, 2 huse ved magt, 2 nedfaldne og øde.
Las Jensen, 1 krongård, øde og afbrændt.
Lene Marchurs, ½ selvejergård, afbrændt.
Jens Staffensen, ½ selvejrgård, afbrændt og øde.
Niels Jensen, 1 krongård, øde og afbrændt.
Gregers Kjeldsen, ½ selvejergård, øde og afbrændt. Knud Iversen, 1
krongård, afbrændt og øde.
Jørgen Smed, krontjener, afbrændt og nu nyligen et hus på steden opsat.
Kjeld Gregersen, ½ krongård, 2 huse nylig opsat.
Hans Gregersen, ½ selvejergård, 3 huse ved magt.
½ krongård, præsten hr. Jens påbor, 4 huse ved magt, det tredje brøstfældigt
på tømmer og tag.
Hans Jensen, 1 selvejrgård, øde, findes 3 huse ganske brøstfældige.
Christen Snogdal, 2/3 selvejergård, 3 huse ved magt.
Nis Pedersen, 1/3 selvejergård, 2 huse meget brøstfældige.
Boelsmænd: Christen Jepsen, et hus, - Jep Nielsen, 2 huse, - Hans Nielsen,
et hus, - Laurids Pedersen, et hus, - Peder Gregersens øde og afbrændt. -
Thomas Brun(?), Hans Fynbo, Niels Smed, præstens huse, øde og afbrændt.
Alt, som udi forn. Hjarup by som findes afbrændt, er udi næst forleden
fejde af polakkerne bleven afbrændt.
(Synsrapporten findes i tingbogen fol. 60a-64a).

Hans Thulesen i Vrå ctr. Hans Graver i Vranderup for gæld. Opsat 6 uger.

Hans Thulesen i Vrå pva. Søren Kjelst i Høj (Hodde) ctr. Iver Sørensen i
Store Anst om en sum penge, som sl. Hans Jepsen i Henchbøl (der var Iver
Sørensens hustrus forrige mand) har skyldt sl. Christen Thomsen i Heede,
og som nu tilhører hans efterladte hustru og børn. Gælden er ifølge et
gældsbrev dateret Haded den 27/2 1650 på 23 slettedaler. På vegne af Søren
Sørensen Kjelst og sl. Christen Jepsens arvinger sætter Hans Thulesen i
rette, om ikke Iver Sørensen, som har sl. Hans Jepsens hustru, ikke bør
betale. Opsat 6 uger.

Med varsel til slotsherren pva. Ko. Ma., slotsskriveren og ridefogeden
stævner Søren Nielsen Bull i Lunderskov Maren sl. Søren Thomsens i



Asbøl om en enghave, hun tilholder sig, men som ligger til Søren Bulls
gård. Opsat 14 dage. 8/6

11/5. Jens Nielsen, hospitalsforstander i Kolding, har haft en del af
Vamdrup sognemænd i forfølgning for kongens anpart af korntiende. Peder
Sottrup i Øster Vamdrup lovede at levere sin afgift om 8 dage på Kolding
hospital. Det gjorde også Hans Lauridsen i Habdrup på vegne af Peder
Nielsen i Vamdrup. Men de andre, nemlig Las Ross og Christen Møller i
Vamdrup blev dømt til at betale inden 15 dage.

Varsel til Riberhus tjenere i Skanderup, Vamdrup, Anst, Gesten og Jordrup
sogne at svare delefogeden pva. kongen og feltherren imod skovsyn.

Byfoged Erik Hansen i Vejle stævner pva. Anne Rantzau, sl. Claus
Rantzaus efterleverske, Jakob Løjtnant i Seest. Hendes afdøde mand havde
fået af kongen noget jordegods, som han havde solgt til løjtnant Jacob
Nicolaj. Denne har ikke holdt sit løfte om betaling. Opsat 6 uger. 6/7

Peder Rasmussen i Dollerup fremlægger skifte efter sin sl. hustru Kirsten
Hansdatter med varsel til hendes arvinger: Mette Hansdatter i Seest, Dorthe
Hansdatter tjenende i Kolding, Line Hansdatter i Odense, Sidsel Hansdatter
boende i ..., Jep Hansen i Dollerup og Anne Jepsdatter ibidem. - Blandt
gældsposterne er der en til Christen Jensen Halkjær i Hjarup samt udgifter
til begravelsen: 1 tønde øl, som er udtagen til Anne Flyes i Kolding, derfor
3 dlr.; noch 5½ stob brændevin, stobet 1½ mk., er 2 dlr. 4 sk. Item udtog
hos Maren Frederiks ½ tønde øl for 1½ dlr. Lånte ligklæder i Kolding, gav
af dem 3 mk. Item lånte 2 vokslys, som blev sat på hendes sl. lig i kirken,
gav af dem 2 mk.; derforuden havde udtaget i Kolding adskillige speceri,
som blev brugt over begravelsen, for penge 1 dlr. 1 mk.; har brugt 2
flæskebøster(?) og skal give for dem 1½ dlr.; har udtaget hos Jep Jepsen i
Nagbøl 3 ligkistefjæle, skal koste 1½ dlr. Snedkeren for kisten at gøre 1 dlr.;
søm, som blev forbrugt til kisten; håndgreb til kisten og hvad andet videre
der til kisten blev forbrugt, det tilsammen med svendeløn(?) 1 sdlr. Præsten
for sin tjeneste over den sl. kvinde så vel som tilforn over barnet, tilsammen
2 dlr. Har lejet 2 karle, som gav arvingerne varsel at møde til skifte, penge 2
daler, derforuden måtte give dem til rejsepenge og færgepenge 5 mk. 3 sk.

Torsdag den 1. juni:



Carsten Hansen i Bastrup har stævnet skovrider Isak Franch i Skande...,
Laurids Jensen, som tilforn har tjent Carsten Hansen samt Peder Hartesen i
Vester Vamdrup. Vidner forklarer, at de kom gående til Bastrup og ville
have talt med Carsten Hansen, og da så de, at der var en karl ved navn
Laurids, som tjente Carsten Hansen, der sad og flåede et vildsvin ved fruens
ødegård. Han sagde, at han havde slået det med en buløkse. De spurgte, om
han turde gøre det, om det var med hans husbonds minde. Han svarede
dem, at dersom galgen stod for hans dør, ville han have det, og at han
skøttede djævelen om sin husbond; thi han er ikke hjemme; jeg har huden
behov til et par sko. Så om eftermiddagen kom Laurids til Vester Vamdrup
med huden i en sæk. De spurgte ham, hvad han ville med den sækfuld, han
havde på ryggen. Da sagde han, at han ville til Peder Hartesen at have
beredt et svineskind til et par sko. Thi, sagde han, jeg har ingen sko; jeg kan
ikke altid gå med støvler; de er så tunge. Og han sagde, at han nu ikke
længere tjente Carsten. Og da så de, at Laurids gik ind til Peder Hartesen
med sækken. Og Peder Hartesen var den tid i Ribe.

Thomas Christensen Møller i Lejrskov stævner Iver Buch i Lejrskov for en
gæld på 20 dlr. til sl. Jens Lauridsen i Lejrskov, som nu tilhører dennes
datter, som er Thomas Christensens hustru. Opsat 6 uger. 13/7

Knud Buch i Skanderup stævner Oluf Buch ibidem samt de fleste
Skanderup bymænd for en kvie, som de havde i seneste svenske indfald
afkøbt for 5 sldlr., samt for tre ..... tøner, han på alles vegne havde betale.
Opsat 4 uger.

Knud Buch i Skanderup bekendtgør (1. ting), at han ikke herefter vil udrede
enten skat eller skyld, ægt eller arbejde, fripenge eller nogen den gårds
rettighed, Oluf Buch i Skanderup har i fæste; nu må han selv svare
afgifterne.

18/5. Mads Pedersen i Egholt saggiver pva. sin moder Karen sl. Peder
Mikkelsens Christen Pedersen Hovlund i Egholt. Opsat 14 dage. 15/6

Poul Pedersen i Bække pva. af Karen Thomasdatter ibidem stævner sl.
Morten Poulsens børn i Bække med værge Søren Mortensen ibidem til
skifte efter hendes sl. mand Morten Poulsen.



Skifte i Bække efter sl. Morten Poulsen mellem hans efterladte hustru
Karen Thomasdatter og deres fælles børn: Karen og Maren Mortensdatter
med deres værge Søren Mortensen. Enken med formynder forpligter sig til
at give den ene pige en seng så god som 15 daler og at holde drengen i
skole, til han vel kan lære at læse i bøger, og pigen i hendes børnelærdom at
lade blive undervist.

Mester Niels Pedersen Kragelund i Lejrskov stævner sin afdøde broder
mester Knud Pedersen Kragelunds kreditorer (i Ribe) til tinget at modtage
deres proquota betaling af broderens efterladte gods. Dersom de ikke møder
idag, hvor godset bliver dem tilbudt, vil Niels Kragelund lade det blive der
på tinget, det gods som han så lang tid dem til gavn og bedste har forvaret,
og aldrig tage det tiere i sit hus eller have dermed at skaffe. Han fremlagde
en registrering (ordret gengivet). Herimod mødte en fuldmægtig for
velfornemme Bagge Baggesen, rådmand i Ribe. Han fremlagde et
gældsbrev og et indlæg: Niels Pedersen Kragelund har hjemført sin broders
gods til sin gård og har stiltiende mig uafvidende ladet det henstå nogle år
til den 23/3 1664, han har ladet registrere og vurdere, hvad han selv ville
fremvise, hvofor jeg protesterer og formoder, at det tingsvidne, han
begærer, ikke skal være ham til nogen befrielse. Niels Pedersen Kragelund
er forpligtet efter Jyske Lov 1. bog, 26. kapitel at godtgøre gældskravet. Det
er ikke gået så lovligt til med den afdødes efterladte gods, at jeg nu skal
være forpligtet til at modtage proquota af, hvad mig forelægges af gamle,
forslidte klæder, for Kragelund har ført godset fra Vejle til Anst herred, før
det blev registreret eller tilbudt til kreditorerne, og han har ikke frasagt sig
arv og gæld. Baggesen vil godt modtage afdrag på gælden i gode, tjenlige
varer. Hans tilgodehavende er 266 rdl. in specie. - Anders Lauridsen i Ribe
repræsenterer en del andre kreditorer, der indtager en lignende holdning. En
del af gælden er for køb af tøj.

Der aflægges synsrapport om alle herredets skove, der er tillagt Riberhus
vedr. træ, der er hugget uforvist det seneste år. Hver skov gennemgås, og
det anføres, hvem der har hugget og til hvad. I Hjarup fandtes hugget en eg
til en stolpe.

To mænd har været med herredsfogeden på sl. Hans Christensen Skrædders
skovpart i Verst for at gøre indførsel for hr. Mads Poulsen i Verst på



grundlag af en dom af 19/3 1663. Den drejer sig om en gæld på 58 dlr., og
der er påført notat om, at herredsfogeden med to mænd havde været i Hans
Skrædders hus for at gøre udlæg, men der var ikke noget løsøre at gøre
udlæg i. Den skovpart, som præsten nu har fået indførsel i, er en, som Hans
Christensen Skrædder for nogle år siden købte fra sl. Jørgen Videsens
selvejergård i Øster Gesten. Dens beliggenhed og skelsten er anført.

Foranstående dom havde også påskrift om, at to mænd med herresfogeden
havde været i Bertel Gregersens gård i Ravnholt for at gøre udlæg til
præsten i løsøre. Præsten har fået indførelse en en skovpart, som Bertel
Gregersen ligeledes havde købt fra den selvejergård, Jørgen Videsen senest
påboede.

Torsdag den 8. juni:

Varsel for ridefoged Anders Jørgensen til alle kongens bønder og tjenere i
Lejrskov sogn, især Gyde Nielsen, Jens Jørgensen og Bent Nielsen i
Hundsholt, samt hver mand i Vesterby. Alle i Lejrskov sogn skal imorgen
møde i Skærup og tage tømmer at føre til Fredericia, hver man med sine
heste og vogn.

Gregers Madsen i Verst vidnede, at han nu forgangne vinter i den store sne
så, at Bent Nielsen, Jens Jørgensen og Gyde Nielsen i Hundsholt fandtes i
Verst skov og der havde omhugget en bøg; så straks gik han hjem og varede
sine naboer, og straks fulgte nogle mænd med ham til skoven; da stod Bent
Nielsen og Jens Jørgensen og huggede på træet og skørte(?) derpå med
hverandre.

Christen Smed i Seest gav last og klage (1. ting) på så mange, som har sået
korn i den jord, som er kommet fra Jep Andersens gård i Seest og arveligt
er tilfaldet Christen Smed efter hans sl. moder. Der var varsel til Hans
Luckesen og Søren Jepsen i Seest.

25/5. Søren Nielsen Bull i Lunderskov vs. Maren sl. Søren Thomsens i
Asbøl. Opsat 8 dage. 22/6

Oluf Mortensen i Verst indlyste sin slegfredsøn Villads Olufsen i køn og
kuld lige ved ægte børn, så og efter ham at arve lige ved ægte børn i alle



måder. Oluf Mortensen stod til vedermål med Søren Willemsen i Verst, som
er barnets oldefar på mødrene side.

Jep Mogensen i Jordrup stævner Carsten Hansen og Hans Lauridsen i
Jordrup vedr. nogle gærder, som han mener de bør lukke - eller tage ansvar
for den skade, der kan ske på eng og korn.

Brørdrene Jep Buch i Nagbøl og Iver Buch i Lejrskov kundgør en kontrakt.
De har gjort regnskab med hinanden. Jep skylder Iver 60 daler, som han vil
betale i tre terminer. Broderen Hans Buch har underskrevet til vitterlighed.

Torsdag den 15. juni:

Ridefoged Anders Jørgensen forbyder (2. ting) al ulovlig sæd og brug af
ødegårdes enge uden øvrighedens tilladelse.

Delefoged Rasmus Jepsen på Vamdrupgård sagsøger pva. kongen og
feltherren bønder, som henhører til Riberhus, for resterende skyld og
landgilde samt frihedspenge, skriverskæppe og ved. De dømmes til at
betale.

Delefogeden får dom over samme gruppe bønder: De, som ifølge tingsvidne
af 1664 har haft sæd i ødegårdes jord, skal give 12 sk. pr. skæppe sæd;
ligeledes de, som i år har lejet øde jord.

Dom over de samme: De skal betale skovhugstpenge i henhold til
skovsynsvidne.

Dom over Karen Lauridsdatter, tjenende mester Hans i Gamst (hendes
værge og broder er Hans Lauridsen i Habdrup) og Nis Hansen i Store Anst
til lejermålsbøder efter indberetning fra mester Niels i Lejrskov. Niels skal
betale 12 rdl. og Karen 6 rdl.

Rasmus Jepsen pva. amtskriveren på Riberhus får dom over Mads Jessen i
Gamst og Jørgen Bøg i Ravnholt for nogle gældsposter.

Iver Lauridsen i Gesten bliver dømt til at betale 2 rdl. i bøde for slagsmål.
Han har slået Knud Thøgersens hustru i Gesten.



Rasmus Jepsen stævner Hans Thicke i Uhre, fordi han forgangne vinter har
hugget en eg i Jes Hansens enemærke i Jordrup skov til fire stænger. Han
bør skaffe sig hjemmel eller lide som vedbør. Hans Thicke vedgår at have
hugget den eg, men den var ham bevilget af slotsherren til bygningstømmer
og udvist af skovfogeden. Opsat 14 dage. 13/7

Rasmus Jepsen forbød 2. gang ulovlig sæd i jord under Riberhus.

Ridefoged Anders Jørgensen opkrævede Niels Iversen i Lejrskov, Mads
Pedersen i Ferup, Mads Pedersen i Højrup, Hans Thulesen i Vrå, Bertel
Pedersen og Niels Hansen i Seest at møde fredag 8 dage og syne
humlekuler, ympetræer og pilestave i herredet, så vidt som det tilkom
Koldinghus.

Anders Jepsen i Nagbøl stævner pva. hr. Jens Jakobsen i Nagbøl alle
lodsejere i Skanderup for en hommel(?) de har frapantet Jens Jakobsens
tjener i Skanderup; mener ikke, de har adkomst til at påføre ham
nogensomhelst afgift. Opsat 14 dage. 29/6

27/4. Jakob Steffensen i Seest får dom over alle mænd i Seest by undtagen
præsten for 9 rdl., som Jakob Steffensens formand sl. Simon (Svend?)
Madsen på alle bymænds vegne havde udlagt til sl. Peder Utzen i Kolding
til en cornet o.a. De skal betale hver sin anpart.

5/5. Nis Basse i Geising pva. sl. Las Basses børn og arvinger får dom over
Jep Buch i Nagbøl og Mikkel Kjeldsen i Skanderup for gæld (Mikkel
Kjeldsen har fået et forlig om gældens størrelse). De skal betale.

Otte mænd vande, at her idag for retten fremstod Las Buch i Hjarup og
erbød sig til, at han ville udrede alle kongelig tynge af den halve
selvejerbondegård i Hjarup, han er født på og nu ibor, som han og tilforn sig
har vedkendt, så ingen derfor over ham mere som over andre hans naboer
derover skal have at klage, hvorfor han og nu samme gård agter at besidde,
og var herefter tingsvidne begærende.

1/6. Mads Pedersen i Egholt får pva. sin moder Karen sl. Peder Mikkelsens
dom over Christen Pedersen Hovlund i Egholt. Han påstår, at hun skal
beholde jorden i henhold til recessen, som formelder, at hvad bonden har



haft i hånd og hævd i tyve vintre uden last og kære, det beholder man
angerløst og uafvunden, hvorfor Christen Hovlund skal have sin sæd og
arbejde forgjort og tabt. - Dom: at ageren nu som tilforn bør at følge den
gård, Karen Peder Mikkelsens nu påbor.

Torsdag den 22. juni:

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård får dom over Søren Jepsen i Knudsbøl
vedr. et kvindefolk, som hos ham findes, navnlig Anne Lauridsdatter, som
han har besovet iflg. erklæring fra hans sognepræst mester Niels Pedersen. -
Han bør betale sine lejermålsbøder, 12 rdl.

Samme får dom over Jep Lydicksen i Rostlund for noget jord, han har lejet,
og over og Mikkel Jessen ibidem for husbondhold. - Begge dømmes til at
betale.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård forbød (3. ting) på vegne af feltherren
ulovlig sæd og at slå nogen af de øde gårdes engjorder, hvis de ikke har
dem i fæste eller leje.

Carsten Hansen i Bastrup sagsøger Peder Hartesen i Vester Vamdrup efter et
tingsvidne af Frøs herredsting den 18/5 1665: Tre mænd har på Isak
Francks begæring været hos Peder Hartesen i Vester Vamdrup at bese et
vildsvineskind, som Peder Hartesen skulle berede for Carsten Hansen i
Bastrup med en kvæghud, som Carsten Hansen havde ved sin tjener ladet
bære til ham, så vel noget kalk(?) med til beredning. Og ydermere bekendte
Peder Hartesen, at Carsten Hansen selv havde dødet samme vildsvin med
en økse, og Carsten Hansens hunde holdt det fast imidlertid. - Det vidne gav
Carsten Hansen last på, idet han ville det anderledes bevise. Han
fremlægger et tingsvidne af Anst herredsting 1/6 1665 samt sit eget
skriftlige indlæg: Peder Hartesen har sagt til skovrider Isak Franck, at jeg
skulle selv have dødet vildsvinet. Han bør bevise sin påstand eller være en
løgner. - Peder Hartesen mødte frem og benægtede at have sagt, hvad han er
blevet refereret for på Frøs herredsting, hvortil han ikke selv havde været
stævnet. - Dommerens kendelse: Sagen befindes at angå ære og lempe,
hvorfor jeg ej må dømme i den sag og vil have den henfundet til
overdommeren.



Ridefoged Anders Jørgensen (3. ting) forbyder al ulovlig sæd og høavl af
andet end, hvad enhver har i fæste.

8/6. Søren Nielsen Bull i Lunderskov vs. Maren sl. Søren Thomsens i
Asbøl. Opsat 14 dage. 6/7

Torsdag den 29. juni:

Blandt vidnesmændene: Las Buch i Hjarup.

Delefoged Rasmus Jepsen på Vamdrupgård får dom over Anne
Lauridsdatter i Knudsbøl, som har ladet sig besove. Hun skal betale 6 rdl. i
lejermålsbøder eller lide efter recessen.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner hver mand i Jordrup by.
Fremlægger en skriftlig kundskab: Nogle folk i Lund sogn i Vester herred
har vidnet, at Christen Thøgersen, foged på Frøstrupgård, den 8/6 købte af
Rasmus Mikkelsen i Jordrup fire snese bøgelatter for 4 mk. 2 sk. og af Poul
Sørensen og Paaske Nielsens kone i Jordrup elle- og bøgelatter beregnet for
faglatter 4½ snes tilsammen for 2 mk. 4 sk. Og vidnerne selv har købt af
Hans Lauridsen en snes faglatter for 8 sk. En anden har købt af Rasmus
Nielsen 2 snese lange bøgelatter for 2 mk. 5 sk. og 3 snese elle- og
bøgelatter for 12 dlr. Boelsmand Peder Nissen har solgt til en af dem 2
snese ellefaglatter for 17 sk. - Rasmus Jepsen mener, at de Jordrup mænd,
der har solgt bør bøde for uhjemlet til kongen.

Jes Hansen Vorbasse i Jordrup opsagde sin gård i Jordrup. Herimod
fremstod Paaske Nielsen og Rasmus Mikkelsen i Jordrup og Hans
Lauridsen ibidem og lovede at ville antage hans gård og dertil forskaffe en
dygtig mand til at besidde den og udrede og svare, hvad redsel og udgift,
som deraf skal udgives.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner alle bymænd i Seest, Vranderup og
Hjarup og forbyder (3. ting) al ulovlig sæd og høavl.

Anders Jepsen i Nagbøl pva. Christen Smed i Seest forlanger (3. ting)
høsten af den sæd, som er sået i noget jord, der er frakommet Jep Andersens
gård i Seest, og som Christen Smed vedkender sig.



Ridefoged Anders Jørgensen får dom over bønder under Koldinghus for
skovhugst: De skal betale i henhold til synsvidnet.

15/6. Anders Jepsen i Nagbøl pva. hr. Jens Jakobsen i Nagbøl ctr. alle
lodsejere i Skanderup fordi de har pantet Jens Jakobsens tjener i Skanderup
for en udgift, de mente, han skulle erlægge sammen med dem. Præstens
skriftlige indlæg henviser til Jyske Lovs 4. bogs 3. kapitel, som tilholder, at
præsterne må nyde deres gårde fri for al redsel og udgift. Ordene på det 69.
blad lyder, at hver sognepræst skal beholde sin præstegård med al sin
rettighed og rette tilliggelse, som den af arilds tid tillagt haver, og hvad den
med urette er frakommet uden dom og ret, det at komme dertil igen, med
rette. Dernæst tilholder ordinansen, som er beseglet i Ribe, i det 6. kapitel,
at præsterne skal og må oppebære og nyde al frugt og landgilde af deres
præstegårde, som til deres underholdning er tillagt. Da eftersom den halve
otting jord i Skanderup, som de sl. præster mine formænd sig har tilholdt og
jeg mig endnu på præstegårdens vegne i Nagbøl tilholder, er præstegårdens
rette eje og tilliggende i Nagbøl, som jeg med et gammelt tingsvidne ... -
Jørgen Stub af Skanderup begærer sagen opsat i 4 uger. 27/7

Anders Hansen i Gesten ctr. Peder Ebbesen i Gamst for gæld. Opsat 14
dage.

Torsdag den 6. juli:

Varsel fra Rasmus Jepsen på Vamdrupgård til Hans Lauridsen og hustru
Line Sørensdatter, Carsten Hansen og hustru samt Hans Sørensen og Poul
Christensen, alle af Jordrup. - Karen Jeskone i Jordrup klagede over Hans
Lauridsen og hans hustru Line Sørensdatter: De har forlokket deres
tjenestepige fra dem, og som hun kom gående i Carsten Smeds gård, sad
pigen i Hans Lauridsens vogn; Karen Jeskone ville forhindre hende i at
drage bort med de klæder, hun havde fået af hende. Da overfaldt Hans
Lauridsen og hustru hende med mange hug og slag, slog hende omkuld på
jorden. Hun beretter, at hun er frugtsommelig, og erklærer, at dersom hun
eller hendes foster kommer noget til for sådant overfalds skyld inden år og
dag, da anklager hun Hans Lauridsen og hustru derfor. - Hans Lauridsen
mødte til vedermålsting og benægtede, at han eller hans hustru på nogen
måde havde overfaldet Karen Jeskone. - Carsten Hansen vandt, at den 26/6
kom Hans Lauridsen kørende ind i hans gård, nemlig Carsten Smeds, med



noget korn i sin vogn, han ville til mølle med, og da så han, at der sad et
kvindfolk i hans vogn, som havde tjent Jes Vorbasse i Jordrup, og imens
Carsten Hansen bar korn i vognen, kom Jes Hansens kone løbende ind i
gården til bemeldte pige og greb fat i hende, rykkede en hat af hendes
hoved og trak i hendes trøje omkring hendes hals og sagde, at hun ville
have sine klæder tilbage, som hun havde givet hende. Da hørte han samme
pige, nemlig Maren Jørgensdatter, skreg og bad, de skulle hjælpe hende; så
løb Hans Lauridsen til og ville vriste Karen Jeskones hænder af pigens
klæder; Line Hanskone kom løbende til og skændtes med dem. Lidt derefter
så vidnet, at Karen Jeskone lå på jorden, og Line Hanskone stod over
hende, og de droges og havde et siøbskaft(?) imellem sig; men vidnet så
ikke, at de slog hende. - Karen Carsten Hansens vandt som sin mand - med
den tilføjelse, at hun så, at Hans Lauridsen slog Karen Jeskone et lidet klodt
med hans baghånd på hendes ene kind. - Maren Terkilsdatter vidnede, at
hun var hos i Carsten Hansens gård og så, at Hans Lauridsen slog Karen
Jeskone på munden med sin flade hånd og skød hende omkuld på jorden og
sparkede hende tre gange med sin fod i hendes side og for på hendes tynde
bryst, og hans kone slog hende med et siøskaft(?), da hun lå på jorden. - To
mænd har synet Karen Jeskones blå mærker. - Rasmus Jepsen sætter i rette,
om ikke Hans Lauridsen bør bøde efter loven til kongen og til bonden for
slagene og inden 6 uger at stille borgen. Opsat 4 uger. 3/8

Christen Pedersen i Seest pva. Jep Andersens børn stævner Jakob
Steffensen i Seest og Oluf Steffensen i Bramdrup. Christen Sørensen i Seest
vidner, at det næste år efter kejserlig krigs indfald da fik gamle Peder Smed
i Seest Maren Christensdatter i Seest, og siden den tid har Peder Smed altid
brugt noget jord fra Jep Andersens gård, og vidnet har ikke hørt nogen
klage over det. - Jørgen Laugesen i Seest vidner, at siden det første svenske
indfald her i Jylland og til deres seneste indfald da har gl. Peder Smed og
Lauge Hansen, som begge havde to søstre, altid brugt nævnte jord fra Jep
Andersens gård upåtalt. - Jens Andersen i Seest vidner, at siden det
kejserlige indfald, da næste år derefter fik gl. Peder Smed Maren
Christensdatter, og siden derefter, så vel og nogen tid derefter, at Lauge
Hansen af Seest bekom Peder Smeds kvindes søster, har de altid brugt
nævnte jord ulast og upåtalt til nu sidst forleden fejdetid. - Kjeld Jakobsen i
Seest vidner, at han kan mindes i 38 år, omtrent som han fik sin første
hustru, da har han brugt den jord, og nogen stund efter at Lauge Hansen fik



Peder Smeds sl. hustrus søster, brugte de siden jorden sammen indtil sidste
fejdetid. - Peder Smed vidner, at han i ca. 38 år, siden han fik sin første sl.
hustru, hans søn Christen Smeds sl. moder, havde han altid til denne sidste
fjendtlige indfald brugt den jord fra Jep Andersens gård, og fik det til
medgift med sin første sl. hustru, Maren Christensdatter. Og siden da hans
svoger Lauge Hansen bekom søsteren til hans sl. hustru, brugte han samme
jord med ham, og gav de deraf afgift til dem, som boede på Jep Andersens
gård årligt tilsammen 2 mk. - Christen Pedersen sætter i rette, at jorden bør
følge ham efter hans sl. moder som arvejord. - Herimod svarer Jakob
Steffensen p.v.a. Jep Andersens børn, at Peder Smed eller hans søn ikke har
givet eller tilbudt nogen afgift, skat eller skyld siden næst forleden fejdetid,
og dog findes en ager ved Kroghøj, som Peder Smed har brugt siden
fejdetiden. - Christen Smed tilbyder at give den sædvanlige afgift. Opsat 4
uger. (Det er ikke helt klart, hvilken af parterne der repræsenterer Jep
Andersens børn). 3/8

Jep Lauridsen i Lejrskov stævner alle Egholt mænd undtagen Christen
Hovlund for helligbrøde. Nogen har hentet 2 læs hø fra Brunkær på en
helligdag. Opsat 14 dage.

Gyde Nielsen i Agersbøl stævner Niels Andersen ibidem vedr. en arvepart
efter hans sl. forældre. Opsat 8 dage.

22/6. Søren Nielsen Bull i Lunderskov vs. Maren sl. Søren Thomsens i
Asbøl. Med bevilling opsat 14 dage. 20/7

25/5. Byfoged Erik Hansen i Vejle pva. Anne Rantzau, sl. Claus Rantzaus
efterleverske, ctr. Jakob Løjtnant i Seest. Hendes afdøde mand havde fået af
kongen noget jordegods, som han havde solgt til løjtnant Jacob Nicolaj.
Denne har ikke holdt sit løfte om betaling. Dom: Han skal betale gælden
med renter og omkostninger.

Torsdag den 13. juli:

Blandt vindingsmændene: Laurids Pedersen i Hjarup.

15/6. Sagen med Hans Thicke i Asbøl opsat 14 dage. 27/7



1/6. Thomas Christensen Møller i Lejrskov får dom over Iver Buch i
Lejrskov for en gæld på 20 dlr. til sl. Jens Lauridsen i Lejrskov, som nu
tilhører dennes datter, som er Thomas Christensens hustru. Han skal betale.

Torsdag den 20. juli:

Rasmus Jepsen får dom over Hans Christensen i Lejrskov og hustru Anne
Sørensdatter for resterende landgilde af det boel i Skanderup, hun sidst
påboede, samt skriverskæppe. De skal betale.

Varsel til hver mand i Jordrup samt deres kvinder at svare Rasmus Jepsen
på Vamdrupgård på vegne af Jes Hansen i Jordrup, eftersom de løb med
nogen slem tale om Jes Hansen, at de derfor skulle give ham hans skudsmål
og vidne ondt eller godt, hvad de vidste om ham. Bymændene stod frem, og
nogle af dem sagde, at de ingen vidne ville eller kunne forsvare at give
ham, før end menige Jordrup sognemænd blev lovligt hidkaldt og stævnet,
samt deres sognepræst mester Niels Pedersen Kragelund i Lejrskov. Tilmed
svarede mændene her idag for retten, at de enhver ville og skulle rømme
byen, de ibor, og enhver fra sin sted og våning at fragå med så skel, at
forskr. Jes Hansen skal blive der i byen hos dem, hvilket alle forskr.
bymænd bekræftede. Rasmus Jepsen begærede tingsvidne. Se 27/7

6/7. Søren Nielsen Bull i Lunderskov vs. Maren sl. Søren Thomsens i
Asbøl. Søren Bull har stævnet slotsherren, slotsskriver Johan Badenhaupt,
ridefoged Anders Jørgensen foruden Maren sl. Søren Thomsens i Asbøl
med lavværge. Han sagsøger hende for en enghave, der kaldes Ravnholt
Maj, hun tilholder sig, men som tilhører hans fæstegård. Han fremlægger sit
fæstebrev: "Har jeg underskrevne på Ko. Ma. samt min velb. hr. husbonds
gode behag sted og fæst Søren Nielsen, født i Lunderskov, den gård d‚r
samme sted, Jep Iversen Stub fradøde og udi denne besværlige krigstid er
blevet meget ruineret og øde. Hvilken gård med sin rette tilliggelse forskr.
Søren Nielsen skal have, nyde, bruge og beholde hans livstid, dog med slig
condition, han gården igen skal forbygge, give og gøre des sædvanlige
afgift og sig udi alle måder efter recessen skikke og forholde under dette
hans fæstes fortabelse. Ex Kolding, den 3. august 1660 udi min velb. hr.
husbonds velb. hr. Steen Billes fraværelse, Anders Jørgensen, eg. hånd".
Søren Bull påstår, at han har svaret og er blevet krævet for afgift af den
omtvistede enghave lige så vel som af gårdens øvrige tilliggende, hvilket



han beviser med en seddel fra amtskriveren på Riberhus samt en genpart af
en jordebog vedr. de 1000 tdr. hartkorn til feltherren, overført fra
Koldinghus til Riberhus. Her er også Søren Bulls landgilde angivet, og der
er en tilføjelse om, at han også svarer af 4 otting stubjord, som han har købt
fra Knud Buchs gård i Hjarup. Det fremgår, at han har betalt sin landgilde
for år 1664, og der findes intet andet navn anført for landgilden. - Herimod
mødte ridefoged Anders Jørgensen pva. kongen og Maren sl. Søren
Thomsens. Han fremlagde et opladelsesbrev: "Kendes jeg Jep Iversen Stub
i Lunderskov, at jeg oplader for Søren Thomsen i Asbøl min enghave, som
kaldes Ravnholt Maj, at må bekomme i fæste ...", samt et fæstebrev: "Jeg
underskrevne går vitterligt at have fæst nærværende Søren Thomsen i Asbøl
et stykke engjord Ravnholt Maj, som tilforn har ligget under Jep Iversens
gårds grund, som han frivilligt har afstået ... skal årligt give et pund smør på
Jep Iversens vegne". Han fremlægger en seddel fra amtskriveren på
Koldinghus: Enken har siden næst forleden krigsgtid ydet landgilde af
engen, så vidt den ikke er blevet hende efterladt for hendes armods skyld,
hvorimod Søren Bulls gård ikke har leveret mere smør end 3 lispund.
Ridefogeden fremlægger også en jordebog, der viser, at Søren Thomsen
yder af engen landgilde, og ved Søren Bulls gård er anskrevet ved siden, at
Søren Thomsen har fæstet et stk. eng af gården og årligt giver et pund smør.
Ridefogeden sætter i rette, at enken må beholde engen, fordi hun tilbyder at
betale afgiften enten til kongen eller til feltherren. - Dom: Fæstet af engen
til sl. Søren Thomsen er sket på kongens nådige behag og til videre
anordning. Og den jordebog, feltherren har fået fra kongen, viser, at
feltherren blandt det gods, han har fået fra Koldinghus, også har fået sl. Jep
Iversen Stubs gård, som Søren Bull nu påbor, og denne står for den fulde
landgilde og smørskyld, og han bliver affordret den fulde landgilde, også
for enghaven. Hvorfor den bør tilhøre hans gård, som den før har gjort.

Torsdag den 27. juli:

Se 20/7. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner alle Jordrup sognemænd
og deres kvinder samt præsten Niels Pedersen Kragelund i Lejrskov, for at
de skal give Jes Hansen Vorbasse i Jordrup skudsmål. - Præsten vidnede, at
han vel havde hørt adskilligt på Jes Hansen omtalt, men hvad så er eller
ikke, vidste han ikke, thi han for sin person vidste Jes Hansen ikke andet at
beskylde end godt i alle måder. - Hans Lauridsen i Jordrup vandt, at han



havde hørt, at Laurids Jensen og Thomas Jensen i Jordrup her på Anst
herredsting havde sigtet Jes Hansen for at havde stukket to bæster; det ene
døde på tredie dag, og det andet gik med en knude i siden. - Flere
bekræftede, at de havde de også hørt. - Thomas Pedersen i Jordrup og Søren
Jepsen i Knudsbøl vidste ikke andet end godt om Jes Hansen.

13/7. Rasmus Jepsen ctr. Hans Thicke i Uhre, fordi han forgangne vinter har
hugget en eg i Jes Hansens enemærke i Jordrup skov til fire stænger. Mener,
han bør skaffe sig hjemmel eller lide som vedbør. Hans Thicke har vedgået
at have hugget den eg, men den var ham bevilget af slotsherren til
bygningstømmer og udvist af skovfogeden. - Idag frikendes han på det
grundlag.

29/6. Anders Jepsen i Nagbøl pva. præsten Jens Jakobsen ctr. Skanderup
bymænd, der har pantet præstens tjener i Skanderup for tiendekorn. Idag
møder Jørgen Stub og Hans Uluf i Skanderup m.fl. og bekender, at de ikke
vidste, at de havde forset sig ved at pålægge præstens tjener tiende, fordi al
frugt af landgilden tilkom præsten selv. De beder om forladelse; vil ikke
fremover pålægge ham nogen tiende, og de vil søge at skaffe ham den
hammel(?), de frapantede ham, tilbage. Da på det, tvistighed og trætte
imellem dem kunne dæmpes, og anden ulejlighed, som muligt derover
rejses kunne, de fattige mænd til skade, kunne forbigås, har Anders Jepsen
på hr. Jens Jakobsens vegne og behag samme sag denne gang afstået og
ladet falde.

Torsdag den 3. august:

Mads, velb. Christian Vinds foged på Nørholm begærede synsmænd til at
syne en gård i Kragelund, som Hans Pedersen tilforn påboede og har forladt
uden lovlig opsigelse. Se 10/8

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Hans Thieke i Asbøl at påhøre
synsrapport om den gård i Uhre, han sidst påboede. Rapporten indeholder
en omhyggelig gennemgang af bygningerne.

Synsmænd har synet humlekuler og ympetræer, hampefrø og pilestave.
Væksterne er nogenledes ved magt de steder, der er jord og plads til det.



6/7. Christen Smeds sag opsat 14 dage.

Rasmus Jepsen på Vamdrupdgård stævner på feltherrens vegne alle
Riberhus tjenere.

Efter samme varsel giver han Nis Ebbesen i Dollerup og Jens Eskilsen i
Nagbøl til sag for 2 ægter, de modvilligt har forsømt. Den ene var med
havre til feltherrens fornødenhed i Fredericia, den anden med lægter fra
Søgård og Bastrup skov til Ribe ladegård. Han mener, de bør bøde 3 rigsort
for ulydighed samt betale for hver mil. Opsat 8 dage. 10/8

6/7. Ang. det slagsmål med Hans Lauridsen, opsat 14 dage. 17/8

Jørgen Stub i Skanderup, Laurids Thulesen ibidem og Las Christensen i
Søgård har været med delefogeden til syn på al ulovlig sæd, som findet sået
i de øde gårdes jorder, og hvad hø der er høstet derfra. (Gennemgang by for
by). - Hjarup: Las Christensen, 2/3 gård øde, Las Christensen sået rug ½
skp., byg 1½ skp., havre 2 skp.

De samme har synet humlekuler, ympetræer, hampefrøsæd i de jorder, der
henhører til Riberhus. Hvor der er jord, det kan gro på, fandtes en del.

Torsdag den 10. august:

3/8. Delefoged Rasmus Jepsen får dom over Jens Eskesen i Nagbøl og Nis
Ebbesen i Dollerup for deres ægtforsømmelser. De møder frem og forklarer,
at de betaler frihedspenge og derfor ikke burde bøde for nogen ægter. Men
de idømmes for hver ægt en bøde på 3 rigsort.

Varsel for Christian Vind på Nørholm (ved Rasmus Jepsen på
Vamdrupgård). Varselsmændene er Hans Pedersen og Jens Madsen i
Vorbasse, som har varslet hver mand i Kragelund by. Synsmænd har synet
den gård i Kragelund, som Hans Pedersen havde i fæste af Christian Vind,
og som er af Ribe kapitel. Da befandtes der ganske ingen bygning på stedet,
og fandtes ved samme gårds byggested skolde(?) træer, og var deraf
hugget.. En den jord er tilsået med korn. (Se 21/9).



Rasmus Jepsen sætter i rette, at eftersom ovennævnte Hans Pedersen havde
samme gård i fæste og er derfra draget og den ikke lovligt til rette tid har
opsagt og leveret fra sig med syn, da bør han gøre gården så god igen, som
den var, da han antog den, samt svare afgifterne til sin husbond. Opsat 6
uger. 5/10

Varsel for Las Christensen i Hjarup. Var Jens Diriksen og Niels Hansen i
Hjarup, de afhjemlede med opholdne fingre og ed efter recessen, at de idag
otte dage lovligt varede Christen Snogdal og Christen Halkjær i Hjarup og
hid idag at svare Las Christensen på sin egen og de andre Hjarup bymænds
vegne imod tilbud og imod vidne. - Otte mænd vandt, at her idag for retten
fremstod Las Christensen i Hjarup på sin egen og andre Hjarup bymænds
vegne og tilbød forskr. Christen Snogdal og Christen Halkjær deres
kirketiende i kærven, som de formener, de bør at annamme, eftersom der
siges, de skulle være tilforordnet at være Hjarup kirkes værge, hvorfor
Hjarup bymænd tilbød dem, at om de ville tælle med dem, stod det dem frit,
og de siden tiende i kærven til dem ville yde og levere, som de med rette
bør at gøre. Herimod mødte i retten forn. Christen Snogdal og Christen
Halkjær og derimod svarede, at de ikke var kirkeværge, hvorfor de ikke
heller tienden havde med at bestille, men de havde den kirkens forsvar og
stiftskriver den at tilbyde.

Otte mænd vande, at her idag for retten fremstod Las Buch og Christen
Jensen i Hjarup; de vandt efter recessen, at de idag efter befaling var i
Christen Knudsen, hyrde (hjor) i Hjarup, hans hus og bo og der synede og
vurderede, hvad gode og gods som hos ham fandtes, han og sin sl. hustru
havde sig efterladt. Da befandtes der en kvie, som blev vurderet for 6 sldlr.,
et ungnød for 4 daler, tre får for 3 dlr., er tilsammen 13 daler. Derimod var
skyldig til hans broder seks daler, som han skal have hans håndskrift på;
hans sl. hustrus begravelses bekostning 4 dlr, skyldig til Christen Halkjær 1
dlr, til Christen Snogdal 1 dlr. og til Hans Møller 1½ daler, hvortil overskr.
gods blev udsat, og var forn. mænd deres vidne gestændig, og stod Mikkel
Kjeldsen i Skanderup på hans brodersøns vegne til vedermålsting og var
kald og varsel gestændig ved forn. vinde. Christen Knudsen begærede
genpart.



Anders Jepsen i Nagbøl stævner Joen Andersen i Seest, Hans Graver i
Vranderup, Anders Nielsen og Peder Hansen ibidem for gæld. Opsat 14
dage.

Torsdag den 17. august:

Erik Christensen i Seest stævner Maren Christensdatter tjenende Anders
Christensen, skomager i Kolding, Kjeld Christensen i Kolding, Bertel
Pedersen i Seest, Joen Andersen og Jep Andersen ibidem at svare imod
tilbud og vidne. - På vegne af Joen og Jep Andersen i Seest og Nis Ebbesen
i Dollerup tilbød Erik Christensen Maren Christensdatter i Kolding de
penge, som efter sin forrige værge og formynder sl. Anders Christensen i
Seest havde at fordre efter deres kontrakt, 45 slettedaler, som Erik
Christensen frembød på vegne af sl. Anders Christensens børn og arvinger
imod, at der blev givet afkald for samme værgemål. Det skete i overværelse
af hendes broder Kjeld Christensen i Kolding.

Hans Pedersen i Gamst klagede på Mads Jessen ibidem, at han forgangne
søndag eftermiddag, da Hans Pedersen kom gående ved Mads Jessens gård,
da slog han ham på hans mund og tog en sten og slog ham på hans skulder
med og tog ham i håret og slog ham til jorden; han slog ham også et hul i
hovedet; men hvormed han gjorde det, vidste Hans Pedersen ikke. Se 24/8

Amtskriver på Riberhus Wilhelm Brockmand (ved Rasmus Jepsen på
Vamdrupgård) lod fremlægge et pantebrev, som han har tilforhandlet sig.
Det har form af et tingsvidne dateret 25/10 1610: Oluf Madsen i Lille
Gesten erkender at skylde Hans Pedersen i Gamst 72 slettedaler med pant i
en enghave i Sønderskov, som Hans Pedersen må bruge, indtil betaling er
sket. Hans Pedersen skal hvert år yde 2 skp. havre til Oluf Madsens
landgilde, mens han bruger engen. Han har fri hjemmel til rishugst til at
lukke haven med. Tingsvidnet bærer påskrift om at være blevet overdraget
til Wilhelm Brockmand.

Jep Andersen i Seest vedstod en kontrakt, han har gjort med Erik
Christensen i Seest: Erik Christensen har købt Jep Andersens sl. fader
Anders Christensens gård i Seest, den som Erik Christensen nu ibor, thi de
var ikke selv mægtige den at kunne beholde, men måtte afhænde den for at
betale den sl. faders gæld. Jep Andersen har som mindreårig sammen med



sin broder Joen Andersen og svoger Niels Ebbesen i Dollerup givet Erik
Christensen fuldkomment skøde. For nu at Jep Andersen ikke efter denne
dag i nogen måder skulle anke eller eftertale derpå, har Erik Christensen
godvilligt lovet ham 20 slettedaler mere, end han tilforn har lovet, samt
årligt i 3 år 2 skp. bygsæd. Derimod lover Jep Andersen aldrig efter denne
dag at anke eller påtale på sin sl. faders gård, men hjemler ham den
fuldkomment.

3/8. Delefoged Rasmus Jepsen pva. kongen og Jes Hansen Vorbasse i
Jordrup får dom over Hans Lauridsen og hustru Line Sørensdatter ibidem
for deres vold mod Jes Vorbasses hustru Karen Jeskone. Hans Lauridsen
svarer idag blot, at han ønsker genpart af det, der bliver beskrevet. - Dom:
Fordi Hans Lauridsen har slået Karen Jeskone på hendes mund med sin
flade hånd og siden skubbet hende til jorden og sparket hende, så bør han
bøde 3 rigsort til kongen og lige så meget til den, det er gået ud over. Og
eftersom hun er frugtsommelig og det ikke endnu kan vides, om hun eller
hendes foster derover kan komme til skade, da bør han derfor at sætte
borgen eller borge for sig selv. Hvad de blå slag anbelanger, da kan forfares,
at Lene Hans Lauridsens kan have tilføjet Karen Jeskone dem med et
suebschabt(?), og hun må bøde derfor efter lovens 3. bogs 32. kapitel 3
rigsort til kongen og 3 rigsort til den, det er gået ud over, for hvert blåt slag.

Torsdag den 24. august:

Varsel for Rasmus Mikkelsen i Jordrup til Jes Hansen Vorbasse i Jordrup.
Maren Jensdatter i Jordrup vidner, at hun nogen tid før sidste fejdetid kom
gående fra Søren Pedersens gård i Jordrup og ville gå hen til Jens Videsens
ibidem med en havrekjærv(?) under sin arm, at ville give to hopper, som var
hendes sl. broder Laurids Jensens ibidem, og som stod i Jens Videsens gård
i et hus. Og da kom Jes Hansen Vorbasse ud af samme hus, som hopperne
stod i, og da hun kom ind til dem, da var de stukket i lyskerne og var
blodige, og det ene døde derefter på tredie dag, og det andet gik med en
knude i sin ... Men hvo det gjorde, det så hun ikke, og ret egentlig hvor
længe det var før ufredstid, det vidste hun ikke. - Line Sørensdatter og
Maren Jensdatter i Jordrup vidner, at nogen stund efter, at der var sket det
med hopperne, da kom Jes Vorbasse i skænderi med sin hustru og hendes



mor og slog dem; så sagde de til ham: Lader I os ikke være, da skal vi sige
til Laurids Jensen, at I stak hans hopper.

Varsel for Jørgen Stub i Skanderup til feltherrens fuldmægtige,
amtskriveren til Riberhus amt. Det bevidnes, at til Jørgen Stubs gård findes
ikke mere end 2 otting jord, og til en anden fuld gård i Skanderup findes der
til størstedelen af gårdene 4 otting. Og Jørgen Stub har haft ½ gård i byen,
som kun har 1 otting jord, i fæste i 24 år. Den har han brugt sammen med
den, han bor på. De er tilsammen sat for en skyld og for en ægt og arbejde. -
Andre vidner, at Jørgen Stub de seneste 24 år har nydt den 1½ gård for en
skyld og en ægt og arbejde.

Se 17/8. Varsel for Hans Pedersen i Gamst, nu tjenende i Noes, til Mads
Jessen i Gamst. To mænd har synet Hans Pedersen og fundet et lille hul bag
i hovedet. Han har anklaget Mads Jessen. Maren Mortens i Gamst blev
spurgt, om hun kendte noget til det slagsmål forlenden søndag. Hun havde
ganske intet set. Mette Knudsdatter har set Hans Pedersen ligge på jorden
og Mads Jessen hos ham, men hun så ikke, at Mads ... Se 31/8

Torsdag den 31. august:

Nis Basse i Geising i dommers sted.

Med varsel til Hans Vraa (Uhre?) i Lille Anst og alle Rossund mænd
aflægges synsrapport om, hvad der har været sået i jorderne til den gård, sl.
Knud Pedersen Knurborg påboede. Rasmus Jepsen sætter i rette, om ikke de
af Lille Anst og Rossund børe svare skat af gården, eftersom der findes sæd
sået, og de den således gør sig nyttige. Opsat 14 dage.

Se 24/8. Rasmus Jessen sagsøger Mads Jessen i Gamst for det hul, som var
slået i Hans Pedersens hoved. Opsat 14 dage. 5/10

Erik Christensen i Seest fremlagde i henhold til kontrakt indgået med
Maren Christensdatter de 45 daler, som hendes forordnede værge og
formynder Bertel Pedersen af Seest modtog sammen med hende, idet de
kvitterede for alt værgemål, sl. Anders Christensen har haft.



Straks derpå frem og fra sig lagde Bertel Pedersen pengene til Maren
Christensdatter og hendes broder Kjeld Christensen. Disse kvitterede herfor.

Kjeld Christensen i Kolding og hans søster Maren Christensdatter forpligter
sig til, at eftersom der nogen tid lang har været nogen tvist anlangende de
forskrevne penge og hvad andet Anders Christensen har haft i værgemål, da
skal nu de dokumenter og breve, der har verseret i denne sag, herefter være
kasseret, døde og magtesløse.

Jep Andersen, født i Seest, bekender, at Erik Christensen idag på Jep
Andersens begæring har udlagt til hans broder Joen Andersen 15 sldlr. De
skal afskrives på den kontrakt, som Erik Christensen har givet Jep
Andersen.

Torsdag den 7. september:

Hans Lauridsen i Jordrup på vegne af Jordrup bymænd stævner Jes Hansen
Vorbasse ibidem og begærer at få en genpart af den landstingsstævning,
hvormed han har stævnet dem. Han erklærer, at de kan få den om 8 dage
eller før.

Torsdag den 14. september:

Joen Jørgensen Stub i Skanderup stævner Peder Nissen Sottrup i Øster
Vamdrup for gæld. Opsat 14 dage.

Torsdag den 21. september:

Se 10/8. Søren Jensen i Kragelund fremstår og bekender og vedstår det,
tingbogen formelder for 6 uger siden. Se 5/10

Christen Iversen i Store Anst får på vegne af renteskriveren på Riberhus og
andre (bl.a. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård) dom over Anders Lauridsen i
Gelballe og giver ham til sag for noget gæld i penge samt for 3 nød, som
han har taget til foder for Anders Nielsen og har ladet bortkomme til andre.
De to, som er stude og toldfrie, har kostet 12 Rdl. vinteren, og den tredie er
et stk. kvæg til 3 Rdl. Og hverken penge eller fæ er blevet leveret til Anders
Nielsen. - Han dømmes til at betale.



De samme stævner Anders Knudsen i Gesten for gæld. Opsat 8 dage. 28/9

Bertel Gregersen i Kragelund stævner Gyde Pallesen i Ferup for gæld.
Opsat 6 uger.

Torsdag den 28. september:

Der afhjemles oldensyn.

De samme synsmænd har synet Anst bro. Det er angivet, hvor meget
tømmer der skal til en reparation.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård får dom over Peder Sottrup i Øster
Vamdrup og Peder Lauridsen Møllers hustru for gæld. De skal betale.

Anders Jepsen i Nagbøl lovbød på vegne af Joen Jørgensen Stub i Skandrup
(3. ting) den gård i Skanderup, Peder Sottrup nu ibor, og som Joen
Jørgensens hustru er født på. Peder Sottrup byder sølv og penge.

Hans Thicke i Uhre, nu boende i Asbøl, stævner Thomas Møller i Lejrskov,
Thule Pedersen i Ferups og Maren Sørens i Asbøl for begravelsespenge til
Erst kirke af deres døde efter stiftskriverens seddel. Opsat 14 dage.

21/9. Gik idag dom over Anders Knudsen i Gesten, gæld. Han skal betale.

Torsdag den 5. oktober:

Nis Basse i Geising i dommers sted.

10/8. Christian Vind på Nørholm (ved sin foged Mads Hansen) ctr. Hans
Pedersen i Kragelund. Mads Hansen fremlægger bevis på, at gården i
Kragelund er tilfaldet Christian Vind efter sl. Erik Juel. I jordebogen findes
indført: Kragelund: Morten Nielsens enke og Hans Pedersen. Mads
Hansens indlæg: Hans Pedersen har forladt den gård, han fæstede efter sin
sl. faders død, og som han beboede i mange år, og er undveget uden given
årsag. Christian Vind har intet nydt af gården siden krigen, ejheller
skatterne til kongen. Han sætter i rette, at Hans Pedersen er pligtig igen at
antage gården og opbygge den samt betale restancerne for 1660-65 af
landgilde og skatter. - Hans Pedersen bliver spurgt, om han ikke har brugt af



gårdens jord, hvortil han svarer blankt nej. Han vil ikke belægge det med
ed, men henviser til et vidne her af tinget 21/9, at Søren Jensen i Kragelund
har vedstået, at han har sået korn i ejendommens jord. Dernæst fremlægger
Hans Pedersen sit skriftlige svar (er er underskrevet med egen hånd):
Eftersom jeg tiltales af velb. Christian Vind for en gård i Kragelund, som
han foregiver at jeg af den gode mand skulle have haft i fæste, hvilket aldrig
skal bevises, at jeg nogen halve eller hele gårde af den velb. gode mand
eller af hans fuldmægtige stedet eller fæstet har, hvorfor jeg ikke heller
havde mig nogle gårde af den gode mands at opsige eller fradrage. Hans
Pedersen har ikke brugt noget af hans ejendom og skal derfor heller ikke
svare til gården. - Dom: Der er ikke fremlagt bevis på, at Hans Pedersen
skulle have fæstet den omhandlede gård, og han nægter hardeligen, at han
aldrig har fæstet den af nogen eller i ringeste måder har befattet sig med
den; da skal han ikke dømmes til noget at lide, men bør være fri for tiltale.

Torsdag den 12. oktober:

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård på vegne af kongen og feltherren stævner
Jens Jørgensen Stub i Skanderup for at have besovet Else Hansdatter i
Skanderup. Og eftersom hun er i sin barnefødsels nød bortsovet, sætter
Rasmus Jepsen i rette, om ikke Jens Stub bør betale lejermålsbøder både for
sig selv og hende. - Det dømmes han til.

Rasmus Jepsen stævner Jep Buch i Nagbøl, Iver Buch i Lejrskov, Dorthe sl.
Peder Hansens i Skanderup, Gunder Thulesdatter ibidem, Joen Lassen
ibidem samt Iver Smed, der nu bor i Store Anst, for gæld. Opsat 14 dage.
9/11

31/8. Rasmus Jepsen ctr. Mads Jessen i Gamst for det hul, som var slået i
Hans Pedersens hoved. - Dom: Eftersom det ikke nøjagtigt kan bevises, at
det er Mads Jessen, der har gjort det, frikendes han idag.

Torsdag den 19. oktober:

Varsel for Hans Andersen af Skonne(?) til Jes Jensen i Vrå for gæld til Hans
Andersens fader. Opsat 8 dage.

Torsdag den 26. oktober: For få folk til tinge.



Torsdag den 2. november:

Christen Iversen i Store Anst har på vegne af Daniel Kruckor i Kolding
stævnet Johan Brunleben i Store Anst for gæld, som hans fader skyldte for
varer. - Dom: Han skal betale.

Med varsel til slotsskriveren opsiger Thule Pedersen i Ferup på vegne af
alle bymændene deres olden nærværende år, eftersom de ingen svin har at
sætte på olden.

Jens Jespersen i Bramdrup stævner Peder Sottrup i Øster Vamdrup vedr. en
arvepart i den gård, Peder Sottrup bebor. Denne fremlægger et købebrev,
der viser, at Joen Jørgensen Stub i Skanderup har solgt ham gården og vil
være hans fri hjemmel. Det vedgår Joen Jørgensen, og de to tilbyder Jens
Jespersen og hans broder gården, at dersom de vil købe den som en anden
og erstatte dem deres omkostninger og byggeudgifter, så skal de få gården.
Opsat 14 dage.

Torsdag den 9. november:

Ridefoged Anders Jørgensen har stævnet alle kongens bønder og
krontjenere i Lejrskov sogn, Seest og Vranderup byer for deres friheds- eller
arbejdspenge, af hver gård 6 rdl. og de, som sidder to på gården og findes
nogenledes ved magt, 8 rdl. - De dømmes til at betale.

Jep Buch i Nagbøl og Iver Buch i Lejrskov tilbyder kreditorerne efter sl.
Mads Clemmensen i Skanderup det, som denne har efterladt sig, for deres
gældsfordring, eftersom ej andet efter ham fandtes, hvilket kan bevises med
skiftebrevet. - Der er varsel til Hans Laugesen i Gamst, hr. Jens Jakobsen i
Nagbøl, Anders Jepsen ibidem, Rasmus Jepsen på Vamdrupgård, Knud
Buch i Skanderup, Hans Christensen, Joen Jørgensen og Hans Madsen
ibidem samt Hans Christensen i Lejrskov.

Ridefogeden forbyder alle at bortføre noget fra den gård, Hans Thicke sidst
påboede i Uhre.

12/10. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. Jep Buch i Nagbøl og Iver Buch
i Lejrskov pva. sl. Mads Clemmensens børn og arvinger. Han giver dem til



sag for et gældsbrev fra sl. Mads Clemmensen; de tilholder sig gården og
bør betale ham gælden. Herimod mødte Jep og Iver Buch på børnenes
vegne og svarede, at de sig ganske ingen selvejerhuse, -jord eller grund
tilegnede eller vedkendte efter sl. Mads Clemmensen, men tilbød Rasmus
Jepsen så vel som andre kreditorer, hvad der findes af ejendom efter den sl.
mand, og mente, at enhver bør søge sin betaling deri, eftersom de dem
ganske intet har eller agter at befatte sig med den sejvejergård. - Dom:
Efterdi der findes selvejerhuse, -jord og -grund efter sl. Mads Clemmensen
til hans gælds betaling, må Rasmus Jepsen søge sin betaling deri.

12/10. Rasmus Jepsen ctr. Dorthe sl. Peder Hansens i Skanderup og andre
debitorer. Sætter i rette, om de ikke skal betale. (Der er ingen dom anført og
ingen udsættelse, men da irettesættelse og dom ofte kan være næsten
enslydende, er sagen vel blevet afsluttet her med dom).

Hans Christensen i Skanderup pva. Kirsten Andersdatter i Gelballe ctr.
Anders Nielsen i Vranderup for gæld. Opsat 14 dage.

Thule Pedersen i Ferup stævner Hans Basse i Anst for gæld til hans sl.
fader. Opsat 14 dage.

Iver Smed i Anst lover at skaffe Rasmus Jepsen den ambolt, de omtvistes,
når han den ikke længere i minde må beholde.

Torsdag den 16. november:

Hans Christensen i Skanderup ctr. Anders Jepsen i Nagbøl for gæld. Denne
svarer, at han har regnskab med Hans Christensen. Opsat 14 dage. 30/11.
(Se 21/12)

Hans Thomsen i Skanderup stævner Anders Jepsen for gæld. Denne vedstår
gælden og dømmet til at betale.

Anders Jepsen i Nagbøl stævner Hans Madsen i Skanderup for gæld. Opsat
4 uger.

Las Christensen i Søgård var af ... befalet at skrive for retten i disse sager.



Joen Jørgensen Stub i Skanderup lovbød (3. ting) den selvejergård i Øster
Vamdrup, Peder Nissen Sottrup nu ibor. Denne bød sølv og penge. Jens
Jespersen, nu tjenende i Bramdrup, og Gregers Andersen i Vamdrup (pva.
Anker og Nis Gregersen) samtykkede i dette lovbud.

Joen Jørgensen Stub og hustru Gunder Nisdatter solgte og skødede til Peder
Nissen Sottrup og hans kære hustru Maren den gård i Øster Vamdrup, som
sl. Nis Pedersen senest påboede og Peder Sottrup nu ibor.

Peder Nissen Sottrup vedstod gæld til Jens Jespersen, Anker og Nis
Gregersen, 8 daler.

Torsdag den 23. november:

Nis Basse i Geising den dag i dommers sted.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård pva. Anders Styrsbøl i Gamst stævner
Peder Hansen Høg i Gamst. Han har for en 12 dages tid siden taget 1 kvæg
fra Anders Styrsbøl, som han havde i leje af Peder Hansen. Peder Hansen
Høg svarede nej, at han ingen køer havde lejet ham.

Jep Lauridsen i Lejrskov pva. mester Niels i Lejrskov stævner Hans
Lauridsen i Jordrup for en fjerding smør, som skulle være leveret til Sct.
Hansdag, samt korntiende, brændsvin for hans sagefald og frihedspenge.
Opsat 8 dage.

Jep Lauridsen i Lejrskov pva. Erst kirke stævner Thomas Møller i Lejrskov,
Thule Pedersen i Ferup, Sidsel Iversdatter i Seest og husbond og værge,
Hans Christensen i Lejrskov for begravelse, item Hans Christensen for
jordskyld og fæste af kirkejord. Opsat 4 uger.

Anders Jepsen i Nagbøl stævner adskillige (lægdsbrødre) for soldaterpenge
til Hans Thomsen Ulf i Skanderup, som har gået soldat for dem. Opsat 14
dage. 14/12

Samme stævner adskillige for diverse gæld som skriver- og fogedpenge.
Opsat 8 dage.



Torsdag den 30. november:

Søren Hansen i Geising fører vidner: Nis Basse i Geising kan huske 48 år,
og i den tid har der aldrig gået noget arbejde eller hovning til Koldinghus af
den bolig i Geising, som ligger til den gård i Geising, Søren Hansen påbor,
men gården svarede dertil. Men altid, når der var folk i den bolig, har den
svaret til gården. - Anders Basse i Geising kan mindes i 40 år. Han husker
det samme.

Med varsel til Boulde sl. Christen Leches i Kolding fører Jep Lauridsen i
Lejrskov vidner: Rasmus Hansen, tjenende Joen Jakobsen i Noes vidner, at
han næste år før polakkerne kom ind i landet, var han nærværende i Laurids
Kyeds hus i Kolding, og da hørte han, at Christen Lech i Kolding og Jep
Lauridsen gjorde regnskab med hinanden, hvad gæld der imellem dem var,
og da hørte han, at Christen Lech i Kolding sagde til Jep Lauridsen, at så
snart han giver ham 9 mk. danske, så skulle han få hans håndskrift igen på,
hvad han tilforn havde været ham skyldig. - To andre vidner det samme.

16/11. Hans Christensen i Skanderup ctr. Anders Jepsen i Nagbøl. Dom:
Anders Jpesen skal betale i henhold til gældsbrev.

Torsdag den 7. december:

Blandt vindingsmændene: Las Christensen i Hjarup.

Jørgen Stub i Skanderup den dag i herredsfogedens sted.

Iver Buch i Lejrskov stævner Hans Buch i Nagbøl og Jep Buch ibidem for
gæld. Opsat 14 dage.

Joen Jørgensen og Hans Madsen i Skanderup stævner Iver Buch og Jep
Buch for gæld, bl.a. løn til Hans Madsens datter Elsa Hansdatter, som sl.
Mads Clemmensen skyldte hende. Opsat 8 dage. 14/12

Torsdag den 14. december: Blandt vindingsmændene: Las Buch i Hjarup.

7/12. Joen Jørgensen Stub og Hans Madsen i Skanderup ctr. Iver og Jep
Buch for gæld. De vedgik gælden. Dom: Joen Jørgensen Stub og Hans



Madsen skal have nam og vurdering i sl. Mads Clemmensens gård og gods,
og hvis der ikke findes rørende gods, da at have indførsel i hans
selvejergård.

23/11. Anders Jepsen i Nagbøl får dom i sagen mod lægdsbrødre. De skal
betale hver sin andel.

Torsdag den 21. december:

Hans Christensen i Skanderup dommer i denne sag:

Joen Jakobsen i Vranderup får dom over Las Nielsen i Vranderup mølle for
gæld. Han skal betale.

(Se 16/11). Sagen med Anders Jepsen i Nagbøl, at han sagsøger Hans
Christensen i Skanderup, opsættes til første tingdag efter jul.
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Anst herreds tingbog 1666

(Tingbogen findes på filmrulle 30015)

Anno 1666 den 9. januar er denne tingbog forordnet ... sign. Johan
Badenhaupt.

Anno 1666, torsdagen den 11. januar

ting holdt, Joen Jakobsen i Vranderup herredsfoged, Anders Jepsen i
Nagbøl skriver. - Vindingsmænd: Jep Buch i Nagbøl, Jep Jepsen ibidem,
Hans Bertelsen i Horskær, Las Christensen i Søgård, Mads Pedersen i
Højrup, Viste Mikkelsen i Skanderup, Peder Rasmussen i Dollerup og
Godske Iversen i Lejrskov.

Se 7/12?. Sagen mellem Iver Buch i Lejrskov og Jep Buch i Nagbøl ang. at
Jep Buch skylder Iver Buch nogle penge, opsat 3 uger.

23/11. Jep Lauridsen i Lejrskov på vegne af mester Niels Pedersen
Kragelund får dom over Hans Lauridsen i Jordrup for resterende skyld og



landgilde, korntiende og frihedspenge af præstens annexgård, som han nu
bebor. Han kræves dømt til at betale eller have sit fæste forbrudt. - Dom:
Han skal betale eller lidt nam og vurdering og lide efter recessen for sin
overhørighed.

Nis Basse i Geising i forskrevne sager i fogedens sted, eftersom han på
andre steder var i forfald.

Torsdag den 18. januar:

Mikkel Andersen i Ødis på vegne af sin hustru Mette Sørensdatter stævner
Jakob Steffensen i Seest for 6 dlr.; hun har tjent Jakob Steffensens hustrus
forrige mand Simon Madsen. Opsat 6 uger. 1/3

Iver Hansen og Abraham Christensen i Geising får dom over Mikkel Jepsen
i Roved for skyld og landgilde af den gård i Roved, han påbor, og som han
skulle betale sammen med dem, eftersom hans gård tilhører den
ejendomsgård i Geising, Iver Hansen og Abraham Chrsitensen påbor,
hvilket bevises med højsalig kong Hans' udgivne brev. - Han skal betale.

Torsdag den 25. januar: for få folk ved tinget.

Torsdag den 1. februar:

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Las Ros i Vamdrup, Nis
Christensen, Ras Pedersen, Christen Møller og Frederik Hansen ibidem for
skovhugst. Nis Christensen mener, at han har hugget på sin egen skovpart.
Opsat 8 dage. 8/2

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård gav ligeledes Christen Møller til sag for
resterende landgilde og Frederik Hansen for gæld efter hans far til Carl
Nielsen på Vamdrupgård.

Peder Hartesen i Vester Vamdrup stævner Iver Nielsen Smed i Store Anst
for gæld til hans søn Jep Pedersen, løn for at vogte Iver Smeds kvæg
forgangne sommer, 2 sldlr. - Dom: Han skal betale.



Hans Christensen i Gamst fører vidner på, at han og hans hustru Line
Iversdatter er rette og eneste arvinger efter Peder Knudsen, der tjente og
døde i Vonsild præstegård. Han fremlægger også brev fra hr. Johan Rude i
Vonsild om, at den sl. karl i sit yderste havde for ham berettet, at han ingen
flere pårørende havde end Hans Christensen og hustru.

Hans Christensen har også stævnet Anders Knudsen i Gesten for gæld.
Opsat 4 uger. 15/3

Peder Nielsen i Gelballe stævner Mikkel Kjeldsen i Skanderup for en gæld,
der er tilfaldet ham efter hans sl. broder Jep Nielsen. Opsat 8 dage.

Rasmus Knudsen, tjenende i Noes, stævner Jep Lauridsen i Lejrskov for 10
sldlr., der skulle være betaling for en hest. Opsat 14 dage. 15/2

Torsdag den 8. februar:

Blandt vindingsmændene: Christen Jensen i Hjarup og Johan Christensen
ibidem.

Anders Mattesen i Bække stævner Eske Pedersen ibidem til at påhøre
vidner og de øvrige bymænd til at vidne: At Eske Pedersen i Bække holder
kro, både før og efter fejdetiden. - Eske Pedersen stod til vedermål og
opsagde kroen; vil ikke mere holde kro. Anders Mattesen begærede
tingsvidne, og ridefoged Anders Jørgensen begærede genpart.

1/2. Der har været syn på to træer, der er blevet hugget på Mads Jepsens
skovpart i Vester Vamdrup skov, og som delefoged Rasmus Jepsen har Las
Ros og Nis Christensen i forfølgning for. Det har ikke været andet end to
små stumper, og der kunne ikke have været mere end 2 læs ved i hver. Las
Ros forpligter sig til at stille Riberhus amtskriver tilfreds eller forblive
under forfølgning.

Rasmus Hansen, tjenende i Vranderup, stævner Jep Lauridsen i Lejrskov for
7 daler, betaling for en hest. Opsat 8 dage.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Thyge Madsen i Skanderup for
nogle løb, han var tilsagt at løbe af det boel, han ibor. Thyge Madsen mener



ikke, han er pligtig at løbe noget løb andet end til Hjarup by, hvilket han
aldrig har forsømt, når han dertil er tilvaret. Han mener også, at hans
husbond burde være stævnet. Opsat 14 dage.

Rasmus Jepsen på vegne af slotsfogeden stævner Jørgen Stub og Jens
Jørgensen i Skanderup, Margrethe eller Elle Eriksdatter, Dorthe Peder
Hansens og Funder Murmand ibidem samt Anders Lauridsen i Gelballe og
Jep Hansen i Dollerup for resterende tiendekorn. Opsat 14 dage.

Anders Jørgensen fremlyste en hest.

Torsdag den 15. februar:

Blandt vindingsmændene: Christen Jensen i Hjarup og Las Knudsen
ibidem.

Hans Christensen i Asbo stævner Anders Iversen, nu tjenende i Gesten. ret
før sidste svenske indfald i landet gav sl. Iver Andersen i Roved Hans
Christensen hans håndskrift på 20 sldlr., som han tilforn havde været
Anders Risbøl skyldig og bad Jep Knudsen om at underskrive til
vitterlighed. - Maren Hans Christensens vidner, at Iver Andersen fik
pengene af hendes forrige mand Anders Risbøl, og dermed giftede Iver
Andersen sin datter til Store Anst. - Sætter i rette, om ikke Anders Iversen,
der er sl. Iver Andersens søn, bør betale. Opsat 4 uger.

Hans Christensen i Asbo stævner Niels Andersen i Bække at svare ham og
hr. Simon Andersen i Hvejsel vedr. 10 daler, som Niels Andersen har
godsagt sin hustrus sl. broder Hans Pedersen for ved en studehandel, samt
for 4 daler, Niels Andersen forleden år kom til at skylde Hans Christensen.
Opsat 4 uger. 15/3

1/2. Rasmus Knudsen, tjenende i Noes, fik dom over Jep Lauridsen i
Lejrskov for 10 daler. Han skal betale.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Jens Lassen i Gelballe: Jep
Nielsen i Gelballe har noget før ufredstiden lånt Mikkel Kjeldsen i
Skanderup 10 daler og fik et gældsbrev derfor. Han døde i fejdetiden, og
hans breve blev forvildet fra hans arvinger. Det erfares, at Jens Lassen skal



have oppebåret betaling for obligation af Mikkel Kjeldsen. Rasmus Jepsen
sætter i rette pva. sin husbond og dennes tjener Peder Nielsen i Gelballe, der
er arving til sin broder Jep Nielsen, at Jens Lassen bør at vide sig rettighed
til sligt at forrette eller lide som den, der andens gods sig tilegner. - Jens
Lassen svarer, at han ingen breve af Jep Nielsen eller hans broder har
bekommet, ejheller har leveret breve til nogen. Opsat 8 dage.

Torsdag den 22. februar:

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Iver Nielsen Smed, nu boende i Anst,
for stedsmålspenge af Drabæk mølle, som han senest har haft i fæste, og
Iver Luckesen i Anst for skovhugstpenge for 1661.

Torsdag den 1. marts:

Anders Jepsen i Nagbøl pva. Eske Pedersen i Bække stævner Steffen
Steffensen i Bække, Niels Andersen ibidem og Godske Olesen i Asbo for
gæld. Opsat 8 dage. 8/3

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Peder Sørensen i Glibstrup, Mads
Nielsen ibidem, Las Hansen i Gamst og Søren Hansen i Geising. Nis Basse
i Geising vidner, at i de 50 år, han kan huske, da Iver Sørensen boede på det
bolig, Mads Nielsen nu påbor, og Iver Sørensen havde solgt den gård i
Geising, hans svoger Peder Pedersen påboede, da havde sl. Iver Sørensen
undtaget sig på Geising rettighed et stykke skov, Peders lykke, og et stk.
eng, Matter kær, med mere, og da gjorde Iver Sørensen ægt og arbejde og al
kgl. afgift for ½ gård lige med Peder Pedersen i Geising. - Andre, som kan
huske 30-40 år, vidner det samme.

18/1. Mikkel Andersen i Ødis på vegne af sin hustru Mette Sørensdatter ctr.
Jakob Steffensen i Seest for 6 dlr.; hun har tjent Jakob Steffensens hustrus
forrige mand Simon Madsen. Opsat 14 dage.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård på vegne og kongen og rigets feltherre
stævner Peder Sørensen og Mads Nielsen i Glibstrup for ½ gård i Geising
lige ved Søren Hansen ibidem, som Rasmus Jepsen mener de bør svare til. -
Peder Sørensen svarede, at han ikke har vedkendt sig nogen halve gårde. -
Mads Nielsen fremlagde et skøde af 8/10 1663 på, at Niels Knudsen, da



boende i Glibstrup, har tilskødet ham og hans fæstemø Kirsten Knudsdatter
i Sønderby den gård i Glibstrup, som han nogen tid har påboet og har afkøbt
Peder Sørensen i Glibstrup. Han har ikke solgt eller købt nogen ejendom på
Geising mark, og hvis han ikke kan besidde sin ejendom i rolighed uden
trætte, da tilbyder han Peder Sørensen det igen, for hvad han har givet
derfor. Peder Sørensen må selv svare til, hvad ejendom han har forbeholdt
sig på Geising mark. - Dom: Mads Nielsen har bevist, at han ikke har anden
jord end den, der hører til hans gård i Glibstrup, og Peder Sørensen kan ikke
fragå, at skødet er rigtigt, eftersom han selv har udgivet det til Niels
Knudsen. Mads Nielsen skal ikke udrede noget til den halve gård; men
Peder Sørensen, som er ret jorddrot, skal svare dertil, eftersom det med
skødet bevises, at han ikke har afhændet den jord med boligen, men friholdt
den for sig selv.

Anders Hansen i Gesten ctr. Iver Lauridsen i Øster Gesten for gæld. Opsat 6
uger.

Torsdag den 8. marts:

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård har stævnet Riberhus bønder og
krontjenere i Anst herred til at påhøre vidne. 24 dannemænd vidner om
restance på skyld, landgilde og frihedspenge af adskillige årsager, som ved
enhver deres navne findes antegnet, og hvad der resterer, findes efter den
takst, som delefogeden er leveret og ansat for penge, lige som de der er
vedlige og ved magt og den har udgivet, nemlig .... (Tingsvidnet strækker
sig over siderne 16a-22. Herunder anføres dem, der er fritaget - især for
arbejdspenge - på grund af offentlige hverv).
Anst sogn og by: Iver Sørensen, varselsmand, - Christen Iversen,
sognefoged, - 1 boel, Peder Krage, løber med bud og breve efter
øvrighedens befaling. - Geising: 1 gård, Niels Sørensen, præstens medhjæl
per.
Gesten sogn: Lille Gesten: 1 boel, Niels Pedersen, varselsmand, - ½ gård,
Nis Jepsen, sognefoged. - Møgel Gesten: 1 boel, Jørgen Pedersen,
varselsmand.
Skanderup sogn og by: 1 gård, Jørgen Joensen Stub, sandemand, - 1 gård,
Laurids Thulesen, sande mand, - En gård, Hans Thomsen Uluf er 1/4 part
efterladt af årsag, den halve gård er øde, og han den ej uden to år har haft i



fæste, rester 3 Rdl. 12 sk., herforuden rester for frihedspenge af årsag, han
er sognefoged. - Nagbøl: Anders Jepsen, 1 gård, herredsskriver, fri for
fripenge eller arbejdspenge. - Jep Buch, kirkeværge og præstens
medhjælper. - Dollerup: 1 gård, Anders Jepsen, rester halv landgilde, som
han ikke kunne udgive af årsag, gården er øde, og det er ej uden et års tid
siden, han selv gården antog, derforuden rester af samme gård brændsvinet,
som hr. amtskriver ham selv har efterladt, item for frihedspenge af samme
gård, eftersom han er præstens medhjælper og kirkeværge der i sognet, -
Gregers Jensen, 1 bolig, varselsmand. - Gelballe: 1 gård, Anders Lauridsen,
rester af hans gårds landgilde, som han for armods skyld ikke kunne udgive,
7 Rdl. 34 sk., herforuden rester han frihedspenge af årsag, han er
sandemand. - Lunderskov: Et boel, Christen Sørensen, varselsmand.
Vamdrup sogn: V. Vamdrup: 6 boliger, resterer frihedspenge, for de løber
med breve og andet efter øvrighedens befaling. - Habdrup: 1 gård, Hans
Lauridsen, sandemand. - Søgård: 1 gård, Las Christensen, sandemand og
kirkeværge.
Jordrup sogn og by: ½ gård, Carsten Hansen, præstens medhjælper. - 1
boel: Jens Lassen, varselsmand. - Knudsbøl: 1 gård, Hans Sørensen,
sognefoged, - 1 boel, Søren Madsen, varselsmand.
Hjarup sogn: 2/3 gård, Las Christensen, øde, rester landgilde 13 Rdl. 11 sk.
(Kun denne ene gård nævnt i Hjarup sogn).
Ialt resterer 1049 Rdl. 35 sk.

De samme 24 dannemænd giver vidne om, hvad samme gruppe bønder har
betalt eller resterer med. Her nævnes igen for Hjarups vedkommende kun:
2/3 gård, Las Christensen, øde, 1/3 gård, Las Christensen giver 1/4 part.

Der føres vidner på, at det gadehus, Christen Smed i Nagbøl nu ibor, det
står på 2 agerender på præstens gårds tofter. Det har ikke andet at bruge af
Nagbøl mark end, hvad præsten under ham af præstegårdens jord.

Nis Basse i Geising lovbød (3. ting) pva. Peder Nielsen, nu boende i Vejsig,
den halve gård i Refsinghoved, som Peder Nielsen tilforn beboede. Rasmus
Jepsen på Vamdrupgård bød sølv og penge pva. Wilhelm Brochmand,
amtskriver til Riberhus.

Peder Nielsen i Vejsig giver skøde på gården til Wilhelm Brochmand og
frue Margrethe Brochmands.



1/3. Eske Pedersen i Bække fik dom over Niels Andersen ibidem og
Godske Olesen i Asbo for gæld. De skal betale.

Torsdag den 15. marts:

15/2. Hans Christensen i Asbo pva. hr. Simon i Hvejsel. Opsat 14 dage.
29/3

1/2. Hans Christensen i Gamst fik dom over Anders Haud i Gesten for 2
daler. Han skal betale.

Torsdag den 22. marts:

Joen Lassen i Skanderup får dom over Las Nielsen i Seest eller Vranderup
mølle og Laurids Thulesen i Skanderup. De skal betale deres gæld.

Iver Buch i Lejrskov har på vegne af Lejrskov sognemænd stævnet Anders
Madsen, stiftskriver, Johan Boodenhaupt, amtskriver til Koldinghus,
ridefoged Anders Jørgensen, mester Niels i Lejrskov samt Jep Lauridsen i
Lejrskov og Hans Thicke i Asbøl. Eftersom mester Niels i Lejrskov havde
haft kirkens anpart af korntiende der i sognet i fæste, hvilken tiende de ham
i rette tid i kærven har ydet, indtil nu forleden år, da kirkeværgen Hans
Thicke har fulgt med mester Niels i sognet hos hver mand og kirkens anpart
af korntiende annammet og aftalt, hvilken tiende de siden til kirkeværgerne
Hans Thicke i Asbøl og Jep Lauridsen i Lejrskov i deres gårde havde i rette
tider henført og leveret i kærven, hvilket de selv idag for retten ikke kunne
nægte eller fragå, men gestændige var, da eftersom Lejrskov sognemænd
dem nu fordres Ko. Maj. skatter af samme tiende, hvorfor de allerede er
exekverede, da efterdi de ikke tienden i fæste har, men kornet i kærven i
rette tider til kirkeværgerne har leveret, formener de derfor, at
kirkeværgerne selv til deres skat og afgift bør at svare og dem at stande til
rette og betale, hvad skade sognemændene af exekutionen har bekommet,
og de Lejrskov sognemænd, uden kirkeværgerne, for bemeldte skatter og
afgifter bør fri at være. - Iver Buch begærede dom. - Herimod mødte Hans
Thicke i Asbøl og svarede, at eftersom kirkens anpart tiende i Lejrskov
sogn stod uden fæste, da Hans Thicke efter M. Niels' befaling havde
omdraget at tage tal på kirkens tiende og derefter sin part har annammet.
Item svarede Jep Lauridsen, at han så vel som Hans Thicke efter stiftskriver



Anders Madsens befaling har været hos Lejrskov sognemænd og tilbudt
dem tienden, og de ville den ikke annamme eller beholde, og siden derefter
da kom de Højrup og Ferup mænd kørende til Asbøl med deres tiende og
lod det afkaste for Hans Thickes dør. Og eftersom Hans Thicke eller Jep
Lauridsen ikke havde den kirketiende i fæste, ejheller de den begærer,
formener de derfor, at sognemæn dene med dem bør skatten deraf at udgive,
til de med dem tager eller den til andre fæstet bliver. Opsat 14 dage. 5/4

Torsdag den 29. marts:

Christen Iversen i Store Anst har stævnet en del (navngivne) mænd til
samfrænder sæt og vurdering på den gård i Dollerup, sl. Peder Iversen
påboede og fradøde, at give deres afsigt idag.

Anders Mattesen i Bække stævner alle Asbo og Bække sognemænd, især
Eske Pedersen i Bække, at svare Anders Mattesen og ridefogeden. Opsat 8
el. 14 dage.

Hans Lauridsen i Vranderup stævner Hans Nielsen Bull i Lunderskov at
svare Hans Graver vedr. gæld. Opsat 14 dage.

Nis Jepsen i Gesten pva. Anne Hansdatter ibidem, et afkald:

Hans Graver i Vranderup pva. sin hustru, Jep Andersen i Gelballe, Peder
Mikkelsen ibidem pva. sin hustru Karen Andersdatter, Oluf Christensen
ibidem pva. sin fæstemø Kirsten Andersdatter - de gav Nis Jepsen i Gesten
pva. Anne Hansdatter ibidem afkald på alt, hvad de kan have haft at fordre
hos hende efter Iver Andersen, barnefødt i Gelballe, som hendes sl. fader
Hans Olesen, som boede og døde i Gesten, var værge for. Hun har betalt
deres tilgodehavender.

15/3. Jens Iversen i Asbo fik dom over Niels Andersen i Bække for 10
daler, han til hr. Simon i Hvejsel var skyldig for en stud, og for 4 daler, som
Niels Andersen skyldte Hans Christensen. - Han skal betale.

De dannemænd, der var blevet opnævnt til samfrænder at sætte, vurdere og
taxere den gård i Dollerup, sl. Peder Iversen og hans sl. hustru Gye
Hansdatter senest påboede og fradøde, har været med ridefoged,



herredsfoged, herredsskriver og delefoged på stedet og foretaget deres
vurdering. Der er stor, vidtløftig gæld efter de afdøde, og der har været
nogen tvistighed, fordi der er mange kreditorer, der har gæld at fordre,
hvorfor Riberhus amtskriver Wilhelm Brochmand har bevilget taksering
ved 12 samfrænder. Der er ikke andet at betale gælden med end gården selv.
Bl.a. er der gæld til broderen Christen Iversen i Store Anst og søstrene
Maren og Mette Iversdøtre samt Anne og Mette Iversdøtre. Gælden beløber
sig ialt til 1146 sldlr. 3 mk. foruden udgifter til samfrændevurderingen og
fogederne. I vurderingen af gårdens værdi indgår "de store skatter, som der
nu langt mere end nogen tid af gamle tider har været på bonden", og at
"jordegne bønder er nu mere besværet, end som de nogen tid har været
tilforn, desligeste og skoven dem mere forment at bruge, end som nogen
forrige tider været haver". Og gården er meget ruineret. Alligevel har
samfrænder ne vurderet gårdens værdi til 60 slettedaler, og den kan ikke på
nogen måde vurderes højere. Kreditorerne kan ikke få mere end 3 eller højst
4 skilling pr. daler. - Da eftersom gården skulle komme sl. Peder Iversens
søster, som endnu lever, til nytte og bedste, tilmed de og ganske intet efter
deres sl. forældre for deres tilfaldne arvepart i ejendommen, som dog ej til
sl. Peder Iversen var bortskødet, og meget mindre for deres rørende havde
bekommet, .. så har en del af kreditorerne, nemlig Christen Iversen i Store
Anst, Hans Bertelsen i Horskær, Jep Jepsen i Nagbøl, Hans Andersen i
Lejrskov og Anders Hansen i Gesten afstået aldeles fra deres fordring, og
Anders Jepsen i Nagbøl har afstået fra nogle børnepenge.

Torsdag den 5. april:

Se 22/3. Iver Buch i Lejrskov fører vidner: Da de nu forgangne sommer
med flere Højrup og Ferup mænd var til Hans Thicke i Asbøl at levere ham
kirkens anpart af korntiende, efter at Hans Thicke tilforn havde været med
mester Niels at tage tal på tienden, da så de, at Hans Thicke tog tal på
bemeldte tiendekorn af og på hver mand og annammede det, og de leverede
det på de steder, han begærede, og siden skrev hans hustru hver mand af for
deres korntiende. De så ikke, at nogen kastede eller afvæltede nogen
korntiende i Hans Thickes gård. Andre vidner, at Hans Thicke hos dem har
affordret deres part af tienden. - Der har været givet varsel til stiftskriver
Anders Madsen, amtskriver Johan Badenhaupt, ridefoged Anders



Jørgensen, mester Niels Pedersen Kragelund i Lejrskov samt til Jep
Lauridsen ibidem og Hans Thicke i Asbøl.

22/3. Iver Buch i Lejrskov pva. Lejrskov sognemænd ctr. Jep Lauridsen og
Hans Thicke, opsat 14 dage. 19/4

Torsdag den 12. april: indfaldt Skærtorsdag. Ingen ting holdt.

Torsdag den 19. april:

Varsel for Thyge Jakobsen, skovrider i Elbo herred på vegne af Hugo
Lydtzo, amtmand på Anderskov slot (Hugo Ltzow på Antvorskov). -
Varselsmændene Laurids Skrædder og Jep Jessen i Hjarup har stævnet
amtsforvalter Johan Badenhaupt samt hver mand i Hjarup by imod syns
opkrævelse på gårde og skove på den gode mands gods i Hjarup lørdag
førstkommende. Udnævnt: Las Christensen i Søgård, Hans Christen sen i
Skanderup, Laurids Thulesen og Vedsted Mikkelsen i Skanderup, Christen
Jensen og Christen Jepsen i Hjarup.

5/4. Iver Buch i Lejrskov pva. Lejrskov sognemænd ctr. kirkeværgerne Jep
Lauridsen i Lejrskov og Hans Thicke i Asbøl. - Disse fremlagde en seddel
fra stiftskriveren: Eftersom erfares, at Lejrskov sognemænd ikke vil give
kvartalskatten af kirkens tiende, siden mester Niels Pedersen den har
opsagt, men protesterer imod kirkeværgerne og formener, de samme skat af
kirkens tiende skulle yde, formedelst de har annammet tienden på kærven,
så er det ret og billigt i sig selv, at kirken må tiende sin tiende, som dog
desværre er ikkun ringe, men ikke de bør med rette at lægge kirken nogen
tynge på med kvartalskatter deraf at udgive, medmindre de havde tienden i
fæste, men kun har den besværing at annamme tienden på kirkens vegne.
Det er ikke sædvanligt, at kirkeværgerne giver kvartalsskat af kirketienden,
medmindre de har tienden i fæste. Stiftskriveren sætter i rette, at
kirkeværgerne bør være fri for tiltalen, og at sognemændene bør betale hver
sin anpart, indtil tienden bliver lovligt fæstet. - Dom: Sognemændene har
leveret tienden til rette tid, og mester Niels har tienden i fæste, og det er
ikke bevist, at han sig den lovligt til tinge har frasagt. Sognemæn dene bør
være fri for at betale skatten, og øvrigheden, som har den magt ved militær
exekution at søge skatten, at søge den hos de modvillige og forsømmelige.



Anders Jepsen i Nagbøl ctr. Hans Skrædder i Skanderup for gæld. Opsat 6
uger.

Torsdag den 26. april:

Nis Basse i Geising er i fogedens sted.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Iver Nielsen Smed, der nu bor i
Roved, Iver Luckesen i Store Anst samt hver mand i Geising by for
resterende skovhugstbøder og anden restance. Opsat 14 dage. 10/5

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Anne Sørens i Knudsbøl for lejermål,
hun har begået med Vide Hansen i Egtved. Opsat 14 dage.

Otte mænd vandt, at her idag for retten fremstod Las Christensen i Søgård,
Laurids Thulesen og Vedsted Mikkelsen i Skanderup, Christen Jensen og
Christen Jepsen i Hjarup, de vandt samtlig med opholdne fingre og ed efter
recessen, at eftersom de her af forn. ting idag otte dage lovligen var
opkrævet, da var de nu forgangen den 21. april sidst forleden til syn til de
gårde boliger og deres skoves parter udi Hjarup, som den velb. gode mand
Hugo Ltzow, amtmand på Antvorskov Slot er af Hans Ko. Maj. udlagt og
den velb. gode mand nu tilhører, og det udi den velb. gode mand hans
fuldmægtige velagte mand Thyge Jakobsen udi Trelde, skovrider udi Elbo
herred, så vel og herredsskriveren her i herredet deres overværelse. Da først
blev synet og besigtet huse, gårde og bolighere, hvorledes de med bygning
nu ved magt findes:
Hans Gregersen, tre huse brøstfældige på tømmer og tag.
Jens Steffensen, 1/3 part gård, et hus nogenledes ved magt, de andre i
fejdetiden afbrændt.
½ krongård, præsten hr. Jens påbor, 4 huse ved magt.
Kjeld Gregersen, ½ gård, som var afbrændt, og derpå oprejst og forfærdiget
2 huse.
1 gård, Hans Jensen, øde, findes tre huse, ganske brøstfældige på tømmer
og tag.
En halv gård, Gregers Kjeldsen, Niels Jensen 1 gård, Knud Iversen 1 gård,
½ gård Jesper Marchorsen,
Laurids Jensen 1 gård, alle udi forleden fejdetid afbrændt og ligger øde.
Mads Sørensen, 1 gård som og var i fejdetiden blevet afbrændt, hvorpå er



nu nyligen opsat to huse.
Item Johan Christensen og Carsten Hansen, 1 gård, findes to huse
nogenledes ved magt, 4 fag hus nyligen opsat, de andre huse er øde.
Christen Jepsen, et bulshus, nogenledes ved magt.
Hans Nielsen, et bulshus, nogenledes ved magt.
Jep Jessen, et bolig, tre gamle huse nogenledes ved magt.
Laurids Pedersen, et stykke bulshus, som er forfaldent.
Item og samme dag og tid synede og besigtede skovene, som findes til
forskr. gårde. Da befandtes der nærværende år intet forhugget, som kunne
agtes at opskrives, men ellers befindes forn. gårdes skovparter på over- og
underskov ved magt, undtagen sl. Hans Jensens skovpart, som er udvist og
forhugget til Hans Ko. Maj. fornødenhed og brug.

Item afhjemlede (forskrevne) Laurids Pedersen og Jep Jessen i Hjarup, at de
idag otte dage varede Jesper Marchorsen, tjenende hr. Jens Jakobsen i
Nagbøl, og idag hid at svare velb. Hugo Ltzow, amtmand på Antvorskov
Slot, hans fuldmægtige imod tilbud og imod vidne. - Otte mænd vande, at
her idag for retten fremstod Hans Christensen i Skanderup med fuldmagt på
velb. Hugo Ltzow, amtmand på Antvorskov Slot, på hans så vel som på
hans fuldmægtige Thyge Jakobsen i Trelde, skovrider i Elbo herred, hans
vegne, og her idag tilbød Jesper Marchorsen, nu tjenende hr. Jens i Nagbøl,
den halve selvejergård i Hjarup, han er påfødt, om han den vil antage og af
den udrede alt, hvad kgl. afgifter, så vel som og at udrede deraf til
husbonden, som med rette deraf bør at gives og udredes deraf med rette, da
skulle han og den før andre bekomme; ellers de nødes den til andre at
bortfæste, hvo den vil antage og den tilbørlige rettighed deraf vil udgive,
hvorefter han har sig at rette og forholde.

Torsdag den 3. maj:

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård varer pva. kongen og feltherren alle Ko.
Ma. bønder, som svarer til Riberhus, at svare imod skovsyn.

Mads Knudsen pva. forbemeldte(!) borgmester Hans Nielsen fremlagde et
følgebrev dateret Lejrskov den 8/8 1665, som Rasmus Jepsen på
Vamdrupgård har givet fra sig på egne vegne og på vegne af sin hustru og
hendes medarvinger til borgmesteren. Det drejer sig om et lovbudsvidne og
pantebrev fra Jep Buch i Nagbøl til sl. Corell Nielsen på Vamdrupgård med



pant i et enemærke og en anden enghave for 200 slettedaler. Nu tilhører det
borgmesteren. Jep Buch vedkender sig pantebrevet og lover at betale.

Laurids Mikkelsen i Egholt gav fra sig beskrevet, at han har pant i et
selvejerbolig i Egholt af Mads Jessen ibidem for 80 slettedaler (30/10
1661). Så eftersom Niels Andersen, der nu tilholder sig i Agersbøl, af Guds
forsyn bekommer Laurids Mikkelsens datter Maren Lauridsdatter til ægte,
har Laurids Mikkelsen afstået pantet til Niels Andersen og hans trolovede
fæstemø at gøre sig det nyttigt, til det bliver indløst. Mads Jessen i Egholt
erklærede sig tilfreds med overdragelsen.

Niels Andersen, tilholdende i Agersbøl, af faderlig affektion imod sit
fattige, moderløse barn Karen Nielsdatter, alligevel hans middel er ringe, vil
give hende i stedet for det, hun kunne tilfalde efter hendes sl. moder Mette
Nielskone, penge, 52 slettedaler. Han skal give hende dem, når hun får brug
for dem, dog skal de stå renteløst hos faderen, til hun bliver 14 år. Han vil
give hende underhold og lade hende oplære i katekismus og børnelærdom.
Laurids Mikkelsen i Egholt tog vidnet beskrevet. Hans Andersen i Lejrskov
fik genpart.

Der afhjemles syn på skove i Anst herred, der henhører til Riberhus, hvad
der var forhugget.

Torsdag den 10. maj:

26/4. Ridefoged Anders Jørgensen fik dom over de Geising bymænd for
resterende skovhugstbøder. De skal betale.

(26/4). Ridefoged Anders Jørgensen gav Iver Nielsen Smed, nu boende i
Roved, til sag for hans fæstepenge af Drabæk mølle, som han tilforn iboede.
Opsat 4 uger.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner hver mand i Jordrup by for 3
vogne, de efter feltherrens befaling skulle være mødt med i Anst den 30/4
for at tage læs og køre det til Fredericia. Mener, de bør bøde 3 rigsort for
ulydighed. Opsat 14 dage. 31/5



Hans Christensen i Asbo stævner pva. sin husbond Jørgen Due til Halkjær
Niels Andersen i Bække for skyld og landgilde. Opsat 14 dage. 21/6

Fredagen næstefter den forordnede faste- og bededag, som var den 18.
maj:

Der var ikke vindingsmænd nok til, at retten kunne blive betjent.

Fredagen dernæstefter, som var efter Kristi Himmelfartsdag, nemlig
den 25. maj:

Ridefoged Anders Jørgensen tilvarer alle Koldinghus tjenere, at de skal
levere til Fredericia deres resterende tømmer og favnved.

Ridefoged Anders Jørgensen har stævnet til afsigelse af skovsyn. Der
afhjemles syn på de skove i herredet, der hører til Koldinghus, for
skovhugst.

Torsdag den 31. maj:

Niels Sørensen i Vrå har stævnet Hans Nielsen i Jordrup at svare mod
lovbud og pant, som han agter at gøre Hans Pedersen, der nu tilholder sig i
Vrå, på den 2 part gård i Vrå, Niels Sørensen påboede. - Han lovbyder
gården til pant, og Hans Pedersen byder sølv og penge.

Niels Sørensen erkender gæld til Hans Pedersen, nu boende i Vrå, på 200
slettedaler i rede penge og fornøjelige gode varer, som han har forstrakt
ham med, med pant i den 2 parts gård, som han må nyde og bruge, til pantet
bliver indløst. Dog er undtaget et stk. salshus og ladehus, ialt 14 fag, som
Niels Sørensen og hans hustru skal bruge på livstid.

Niels Sørensen i Vrå og Hans Pedersen ibidem tinglyser aftale om aftægt:
Niels Sørensen og hustru Karen Nielskone skal i deres livstid beholde de 14
fag hus med tilhørende kålgårdsjord, der efter begges død skal tilfalde
gården. Hans Pedersen har lovet at give Niels Sørensens to børn Anne og
Maren Nielsdøtre hver 5 Rdl., når de stedes et ærligt stykke brød, eller de
det og udi andre måder dem tiltrænger.



10/5. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård får dom over Jordrup bymænd for
ægtforsømmelse. De skal betale 3 rigsort for ulydighed.

Torsdag den 7. juni:

Nis Basse i Gejsing pva. Sune Pedersen i Kolding stævner Anders Styrsbøl i
Gamst for gæld. Opsat 8 dage. 14/6

Torsdag den 14. juni:

Hans Bertelsen i Horskær er i fogedens sted. Blandt vindingsmændene: Las
Buch i Hjarup.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. Jørgen Stub i Skanderup; gav ham til
sag for et løb, han mellem fredag og lørdag næst før pinsedag skulle have
gjort af den halve gård, han har i Skanderup foruden den, han påbor, med en
rytter, som skulle tilvare om jagt, da hans højhed prinsen var i Kolding.
Mener, han bør bøde 3 rigsort for ulydighed. Opsat 8 dage.

Med stævning til Mads Nielsen i Glibstrup, Søren Hansen i Geising og
Rasmus Jepsen på Vamdrupgård opsiger Peder Sørensen i Glibstrup 3 stk.
jord og skov, som hans sl. oldefar havde tilforhandlet sig fra den gård i
Geising, Søren Hansen nu ibor, og tilforn har været brugt til det væring i
Glibstrup, Mads Nielsen nu ibor. Peder Sørensen beretter, at han aldrig har
brugt jorden og ikke vil have dermed at gøre, men frasiger sig jorden, og
øvrigheden må antage den som krongods og bortfæste den, eller den må
komme til gården igen i Geising. (Se 21/6)

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård forbyder 1. ting al ulovlig sæd og
høavling.

Anders Jepsen i Nagbøl stævner Peder Madsen og Peder Sottrup i Øster
Vamdrup, den ene for gæld og den anden for betaling for nogle breve. Opsat
8 dage. 26/7

Varsel for Las Buch i Hjarup var Harte Pedersen i Hjarup og Niels
Simonsen ibidem, de afhjemlede efter recessen, at de idag 8 dage lovligt
varslede Mads Sørensen i Hjarup og idag hid at svare Las Buch imod



beskyldning og imod dom, og forskr. Las Buch gav forn. Mads Sørensen til
sag for 1 rugager, som var udsat til Ko. Maj. for hans frihedspenge, som
Mads Sørensen selv siden har indhøstet og ikke pengene betalt forn. forn.
Las Buch på Mads Sørensens vegne, til Ko. Ma. fuldmægtige Hans
Christensen i Skanderup, der forlovet og godsagt haver; satte derfor i rette,
om Mads Sørensen ikke jo bør at holde Las Buch samme løfte skadesløs og
pengene inden 15 dage at betale, eller og derfor at lide nam og vurdering i
hans bo, god og gods, ihvor det findes, og var herpå retmæssig dom
begærende. Blev tildømt inden 15 dage at betale, eller og derefter at lide
nam og vurdering i hans bo, god og gods, ihvor det findes, efter
forordningen.

Anders Lauridsen i Gelballe har på vegne af Gelballe mænd stævnet hver
mand i Skanderup by og klager over, at de lader deres kvæg og bæster
indtage og skatter dem strengt, og de vil ikke lukke deres gærder om deres
nordre mark og enge, som ligger op til Gelballe fælles mark. Han sætter i
rette, om ikke de skal lade deres bæster være i fred. Opsat 8 dage. 28/6

Poul Felding, skovrider, aflyste alle ulemmede hunde, at de enten skulle
lade dem blive bundet eller hugge foden af dem.

7/6. Nis Basse i Gejsing får pva. Sune Pedersen i Kolding dom over Anders
Styrsbøl i Gamst, der skylder for noget tøj, han har købt. Han skal betale.

Torsdag den 21. juni:

(Se 14/6). Rasmus Jepsen på Vamdrupgård har stævne Peder Sørensen i
Glibstrup, Mads Nielsen ibidem og Søren Hansen i Geising at svare imod
syn og møde på Geising skov og mark den 19/6 og idag at svare mod syns
afsigelse. Synsmændene Nis Basse i Geising, Henrik Steffensen ibidem,
Jørgen Stub, Hans Christensen, Knud Buch og Laurids Thulesen i
Skanderup, Las Christensen i Søgård, Hans Lauridsen i Habdrup, Anders
Lauridsen i Gelballe, Christen Iversen, Nis Buch og Peder Krage i Store
Anst har synet de tre stykker jord. De ligger øde, og ingen nyder dem. De
kan ikke agtes højere end 1/10 af gårdens landgilde.

Anders Hansen i Knudsbøl klagede (1. ting) på Anne Hansdatter, fordi hun
har slået hans hustru.



10/5. Albrecht Jensen, foged på Sønderskov, ctr. Niels Andersen i Bække
for skyld og landgilde, ialt 40 Rdl. 15 sk. - Niels Andersen mødte og
fremlagde 2 fæstebreve (begge gengivet i fuld ordlyd). Det ene er af 27/8
1661: Mikkel Pedersen fæster på vegne af sin husbond frue Anne Skiel sl.
velb. Mandrup Dues til Halkjær til Niels Andersen den halve gård i Bække,
som hans broder Gyde Andersen fradøde uden fæste; han kan beholde den
på livstid og skal de tre første år have frihed derpå. Det andet er dateret
24/11 1662: Jørgen Skiel til Halkjær fæster til Niels Andersen i Bække den
halve gård, som Adser Pedersen iboede og fradøde. Han får frihed for
skyld, landgilde, ægt og arbejde i 3 år. - Dom: Niels Andersen skal ikke
betale noget for de år, han har haft frihed; men hvad der efter de tre års
frihed kan restere, skal han betale.

Torsdag den 28. juni:

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård forbød (3. ting) al ulovlig sæd og
engbjergning.

Nis Basse i Geising på vegne af mester Hans i Gamst har stævnet nogle
mænd til at vidne angående en toft i Øster Gesten, liggende syd og øst for
Iver Lauridsens, om den ikke tilhørte sl. Oluf Jørgensen, der boede og døde
i Øster Gesten i den gård, Iver Lauridsen nu ibor. Der er også givet varsel til
Nis Jepsen og Anders Knudsen, om de har noget derimod at svare. -
Vidnerne bevidner, at Søren Olesen i Øster Gesten købte en toft liggende
syd og øst for Iver Lauridsen i Øster Gesten fra den selvejergård i Vester
Gesten, Hans Gregersen og Jens Gregersen tilforn påboede, og siden købte
Oluf Jørgensen i Øster Gesten samme ejendomstoft af Søren Olesens
arvinger, nemlig Sidsel Sørensdatter og hendes mand Thomas Jensen. -
Sidsel Sørensdatter i Gesten vidner selv, at hun og hendes mand havde solgt
toften til Oluf Jørgensen, og der var en årlig afgift på 1 mk. til den gård,
toften tilforn var frakøbt. - Iver Lauridsen blev spurgt, om han havde noget
at indvende. Han svarede, nej, eftersom han erfarer, at det er en
ejendomstoft, og dens skyld følger med til gården, den først er frakommet.

Ligeledes varsel til Abraham Christensen og Iver Hansen i Geising samt
Søren Christensen i Gamst at svare Nis Basse på vegne af mester Hans, der
giver dem til sag for noget gæld. Opsat 14 dage. 16/8



Christen Klausen i Knudsbøl gav last og klage over Christen Gertsen
ibidem, fordi han natten mellem mandag og tirsdag forleden uge overfaldt
og slog hans søn, som han lå i marken og vogtede hans kvæg. Han
begærede, at Christen Gertsen måtte blive straffet derfor. Se 5/7

14/6. Sagen mellem Gelballe og Skanderup bymænd opsat til 6 ugers dag.
26/7

Med stævning til alle Bække og Drostrup mænd samt til Jens Iversen i Asbo
forbød Anders Hansen i Gesten på vegne af alle menige Gesten lodsejere og
grander (3. ting), at nogen gravede tørv eller klyne eller foretog nogen
engbjergning, så vidt Gesten mark og rettighed når, medmindre de havde
tilladelse fra samtlige Gesten lodsejere og grander.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård fremlagde et kongebrev (fuld ordlyd), der
med henvisning til de krigsrustninger, der foregår over hele Europa fastslår,
at den eksisterende milits ikke anses for tilstrækkelig og derfor skal
forstærkes. Det er de hidtidige skatter ikke på nær tilstrækkelige til, hvorfor
undersåtterne på landet herefter skal betale yderligere 2 sk. i matrikelskat
pr. tønde hartkorn hvert kvartal, at levere til generalkrigskommissæren.

Samme fremlagde et andet kongebrev, der ligeledes med henvisning til, at
fast hele Europa trindt omkring os står i fuld armatur, og militsen ikke er
tilstrækkelig og skal forstærkes med rostjeneste, pålægger alle og enhver af
adelig og privat stand, som har frit jordegods i hånd og hævd, pr. 300 tdr.
hartkorn at holde en gerust hest, manden så væragtig, som det sig bør,
bevæbnet med tvende gode pistoler og en god degen og forsynet med
kappe(?), støvler, sporer(?), saddel og en tjenlig og dygtig hest, hvilken
rostjeneste skal i så forsvarlig beredskab være til den 15. juli
førstkommende, at den da tilbørlig mønstring kan udstå. Dette skal ske uden
at besvære bonden med noget nyt pålæg. Godser kan lægges i lægd med
hinanden for at udgøre en fuld og hel gerust hest. Der er bestemmelser mht.
nyadelens fritagelse for rostjeneste.

Torsdag den 5. juli:

Ridefoged Anders Jørgensen forbød (3. ting) af afføre ulovlig sæd og
engbjergning.



Christen Iversen i Anst ctr. Iver Nielsen i Roved for penge til tjenestepigen
Sidsel Graversdatter. Opsat 8 dage. 12/7

Se 28/6. Christen Clausen i Knudsbøl ctr. Christen Gertsen ibidem, der har
slået hans søn Poul Christensen (2 blå mærker). Christen Gertsen
forklarede, at drengen tog af hans stavetræ og lægter, han havde hjemaget,
og gjorde sig ild af dem, som han lå i marken ved sin faders kvæg.
Delefogeden Rasmus Jepsen på Vamdrupgård sætter i rette, at Christen
Gertsen bør bøde 6 rigsort. - Dom: Han skal bøde for hvert slag efter Chr.
IV's reces.

Hans Sørensen i Knudsbøl ctr. Thomas Pedersen ibidem: Thomas Pedersens
hest har været i Hans Sørensens korn. Den blev taget ind af Hans Sørensens
dreng og Anders Bødkers hustru; men siden tog Thomas Pedersen sin hest
igen og overfusede Hans Sørensens hustru. Opsat 14 dage. Se 12/7.

Jørgen Stub i Skanderup, Laurids Thulesen og Hans Uluf og Hans
Lauridsen i Habdrup har med herredsskriveren og herredsfogeden været i
Gejsing hos skovrider Poul Felding og Henrik Steffensen angående
delingen af den gård, de begge bebor, så at hver kan nyde den halve part.
Delingen er gengivet i enkeltheder (fol. 60b-63b).

Torsdag den 12. juli:

Rasmus Jepsen pva. velb. Bendix Blume i Holsten ctr. Ditlev Hilderslev i
Refsinghoved for oldengæld, 40 svin … 1 rdl. Svinene er ikke ankommet til
rette tid, hvorfor den gode mands olden er blevet beliggende. - Ditlev
Hilderslev begærer i retten sin kontrakt fremlagt. Den er ikke skrevet på det
forordnede trykte papir, hvor han mener, at den ikke må anses for dom og
rettergang. Dommeren anerkender argumentet og tør ikke lade sagen
fortsætte. Den må indstævnes og bruges på de steder, hvor den kan anses.

Se 29/6 1665. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. Jes Hansen Vorbasse i
Jordrup: han opsagde forleden år den gård i Jordrup, han påboede, og har
alligevel bemægtiget sig samme gård uden hans øvrigheds forlov. Bør lide
som vedbør og desuden fæste gården påny og udrede rettigheden deraf.
Opsat i 14 dage. 26/7



Se 5/7. Hans Sørensen i Knudsbøl fører vidner på, at Thomas Pedersen
ibidem har taget en hest ud af hans hus. Thomas Pedersen havde bedt Hans
Sørensens hustru om tilladelse, men hun havde svaret, at han først skulle
betale den skade, hesten havde gjort. Så gav han hende en del ukvemsord
og tog hesten ud. Nogle har hørt ham sige, at han ville give hende djævelen.
Opsat 14 dage.

Christen Iversen i Store Anst fik dom over Iver Smed i Roved på vegne af
sin pige for 6 mk. 12 sk. - Han skal betale.

Torsdag den 19. juli:

Blandt vindingsmændene: Hans Gregersen i Hjarup.

Hospitalsforstander Jens Nielsen i Kolding ctr. Anders Pallesen og Nis
Lauridsen i Jordrup. Jens Nielsen har sammen med præsten mester Niels
Pedersen Kragelund været ude hos Anders Pallesen for at efterse grundlaget
for kvægtiende. Carsten Hansen i Jordrup var med, og da fandtes der i hans
gård 11 lam og 3 kalve. Hospitalsforstanderen har klaget over, at Anders
Pallesen ikke tilforn ret har tiendet af sit kvæg. Forskr. Carsten Smed var
også med i Jep Mogensens gård, hvor Niels Lauridsen havde sit tilhold, og
da befandtes i hans hus fem lam. - Niels Lauridsen forklarer, at det lam, han
tiltales for, ikke er hans eget; han har ved påsketid solgt et får til Anders
Nielsen, der tjener på Rugballegård, og det har siden fået lam, hvorfor dette
befinder sig i hans fåreflok. Opsat 14 dage. 2/8

Torsdag den 26. juli:

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård pva. sin husbond synsmænd til at syne i de
fem sogne, som hører til Riberhus, hvad der er sået i de øde gårdes jorder
uden hjemmel og minde: Jørgen Stub og Laurids Thulesen i Skanderup, Las
Christensen i Søgård, Hans Lauridsen i Habdrup og Anders Lauridsen,
sandemændene i herredet, samt Nis Basse i Geising, Iver Lauridsen i Lille
Gesten samt Carsten Hansen i Jordrup. Se 2/8.

28/6. Anders Lauridsen i Gelballe pva. alle Gelballe mænd ctr. Skanderup
mænd. De gærder ikke nu som før deres fredeenge mod Gelballe mænds
fællesdrev; bør lukke deres nørremark. - Hans Thomsen Uluf svarede pva.



Skanderup mænd, at de ikke mener, de skal være mere forpligtet til at lukke
end de af Gelballe. Tidligere har de fredet marken til Sct. Martins dag med
gærdsel og stave; men en stor del af gårdene i Skanderup ligger øde, og de
kan ikke formå at lukke om marken. - Dom: Skanderup mænd bør gærde
om deres mark, som de har gjort det før, eller lide skade for hjemgæld.

Niels Lauridsen i Jordrup efterlyste en rugager, som er frataget ham om
natten mellem tirsdag og mandag. Se 27/9.

14/6. Anders Jepsen i Nagbøl fik dom over Peder Madsen i Øster Vamdrup
for gæld. Han skal betale.

12/7. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. Jes Hansen Vorbasse i Jordrup.
Jes Hansen mener ikke, han har forbrudt sin gård; han har udredt afgiften
deraf. - Dom: Så efterdi Jes Hansen Vorbasse ikke i rette tide har opsagt sin
gård efter Ko. Ma. nådigste forordning, ikke heller der mig noget beviseligt
i retten er fremlagt om, at han sig mod sin husbond har forset, hvorfor han
sin gårds fæste kunne have forbrudt, da for sådanne årsagers skyld dømmer
jeg Jes Hansen til fremdeles at blive ved hans gård og svare Ko. Maj. og
husbonden deraf, hvad han med rette kan tilkomme at udrede.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård fremlagde en supplikation til amtskriveren
fra Jes Hansen Vorbasse (den er i tingbogen gengivet i fuld ordlyd): Jeg
fattige mand har været i nogen trætte og forfølgelse for stor uret, som
landstingsdom videre skal udvise, i hvilken trætte jeg kom for skade for
herredstinget at sige så: dersom jeg kunne ikke være i rolighed eller få
nogen forsvar, skulle jeg være nødt til at gå fra min gård, hvorefter Rasmus
Jepsen på Vamdrupgård tog tingsvidne og mente, jeg for de ord skulle være
fra min gård, og han ville fæste den til hvem han ville, hvorefter jeg søgte
Eders fromhed og fik beskeden til Rasmus, han skulle forsvare mig og lade
mig sidde ved gården, hvilket jeg og har gjort og udredet skyld og skat
indtil denne dag. Nu truer Rasmus med at tiltale mig for uhjemlet for
samme gård, hvorfor jeg for kort tid siden på min kære husbonds behag har
taget en anden mand til mig, om han ellers halvt eller helt kunne få fæste;
men nu erfarer jeg, at han ikke er, som han bør være, så jeg fattige mand er
blevet ilde forrådt af ham (manden har tilsået noget af Jes Hansens jord,
men vil ikke være med til at betale afgiften). Da beder jeg om for Guds
skyld, hr. amtskriver vil tage mig i sit forsvar og enten lade mig beholde



min fulde gård ved sin avling, så som den forefindes, eller og, om han skal
høste halv kornet, og jeg al udgiften skal udrede, at jeg da for Guds skyld
måtte vorde gården kvit, som jeg så tit trues med, eller og om jeg skal sidde
endeligen ved gården, jeg måtte få en liden seddel, jeg måtte befries fra
hans trusler, at jeg ikke hver dag skulle sidde og frygte for ham. Jordrup den
2. juli 1666. - Påskrift på brevet: Eftersom delefogeden Rasmus Jepsen mig
har tilskrevet, at supplikanten Jes Hansen forleden år til tinge har opsagt
den gård i Jordrup, han påboede, og delefogeden derover tingsvidne har
forhvervet, og erfares, bemeldte Jes Hansen sig gården tilholder, skal han
forpligtet være gården igen påny at fæste, og hvad ham efter jordebogen og
eller kan tilkomme deraf, tilbørligt og i rette tider at udrede; og befales
delefogeden på denne hans klage at resolvere, om ham noget imod billighed
deri skulle være vederfaret. Ribe den 3. juli 1666, Wilhelm Brochmand. -
Jes Hansen blev påråbt og tilspurgt, om han ville vedkende sig klagen. Det
ville han. Han blev tilspurgt af Rasmus Jepsen, om han havde noget at klage
over Rasmus Jepsen. Jes Hansen vidste ham ikke andet at beskylde end som
godt i alle måder.

Torsdag den 2. august:

Varsel fra Rasmus Jepsen på Vamdrupgård til de fleste sogne.

Nis Basse i Geising pva. mester Hans i Gamst ctr. Peder Skrædder i
Vamdrup for gæld. Opsat 8 dage.

Se 26/7. De opkrævede synsmænd har synet ulovlig sæd og engbjergning,
som er brugt til de øde gårde i de 5 sogne, som henhører til Riberhus og
erfaret, hvad for leje er antaget og for hvor meget. (Rapporten strækker sig
over siderne 71b-74a).

19/7. Hans Thicke i Asbøl pva. mester Niels i Lejrskov og
hospitalsforstander Jens Nielsen i Kolding ctr. Anders Pallesen og Niels
Lauridsen i Jordrup. Han gav Anders Pallesen til sag for en kalv og et lam
og Niels Lauridsen for et lam, som de formenes ikke at have angivet til
tiende. - Anders Pallesen fremlagde en seddel fra hr. Jørgen i Jelling: han
har tiendet ham sidste år. - Niels Lauridsen beviser med en seddel fra
Anders Nielsen, der tjener på Rugballegård, at det lam, ham tiltales for,



tilhører Anders Nielsen. - Dom: De frikendes, fordi de har bevist, at de har
tiendet retfærdigt.

Torsdag den 9. august:

Tingsvidne om øde og forarmet gods samt gårde, der er fri for arbejdspenge
på grund af deres bestillinger, gods der er udlagt fra Koldinghus, samt
andre, hvoraf der ikke er modtaget arbejdspenge 1664-65. Hjarup sogn:
Las Buch, 1 gård, Nis Iversen og Gregers Kjeldsen, 1 gård, Lene Marchors,
½ gård, Hans Jensen og Jens Steffensen, 1 gård, Niels Jørgensen, 1 gård, -
alle øde.
Knud Iversen, 1 gård, afbrændt og øde.
Las Jensen, 1 gård,
Jørgen Carstensen, 1 gård, øde,
hr. Peder Jørgensen, ½ gård, som af præsten besiddes, eftersom hans
præstegård er afbrændt.
(Der opregnes for hele herredet gårde, der er fri for arbejdspenge på grund
af bondens offentlige hverv, eller fordi gårdene er udlagt som officersgårde;
men listen er lidt rodet).

Tingsvidne ved samme vidner om gårde, der har nedsat landgilde og
arbejdspenge p.gr. af fattigdom. For Hjarup sogn nævnes: Christen Jepsen
2/3 gård, de tre parter, Hans Gregersen ½ gård, halvpart, Christen Jensen
Halkjær, fuldt, hr. Jens Pedersen af Hans Nielsens gård, de 3 parter.

Rådmand Søren Lauridsen i Kolding stævner Anders Lauridsen i Gelballe
og Laurids Knudsen i Bøgeskov.

Jep Lauridsen i Lejrskov pva. mester Niels i Lejrskov stævner Mogens
Hvolbøl og Anne sl. Peder Iversens i Lejrskov, fordi de 5. søndag efter
trinitatis har overtrådt deres sabbatsdag og kørt til Kolding hver med et læs
... - De dømmes til at betale 3 rigsort.

Rådmand Søren Lauridsen i Kolding ctr. Anders Lauridsen Fundrup
(Hunderup?) i Gelballe og Laurids Knudsen i Bøgeskov. Søren Danske
(Damke?) har beviseliggjort, at Laurids Knudsen har ladet 20 Rdl. arrestere,
Søren Danske tilhørende, hos Troels Nissen i Hjanderup (Hunderup?), fordi
Laurids Knudsen skal have tilforhandlet sig et gældsbrev af Erik Lauridsen



i Seggelund, lydende på Laue Lauridsen og sin søn Anders Lauridsen, nu
boende i Gelballe. Der nævnes en tinglæsning på Tyrstrup herredsting 6/3
1666 og et gældsbrev dateret Bøgeskov 15/10 1645, og at Søren Lauridsen
på sin søns og søskendes vegne har solgt deres sl. faders gård i Hunderup.
Søren Lauridsen finder sig forurettet, fordi gælden ikke angår hans person.
Han mener, at Anders Lauridsen er pligtig at betale de 20 Rdl. (Teksten
virker noget rodet). - Anders Lauridsen svarer ved at fremlægge en
kvittering fra Erik Lauridsen i Seggelund til Anders Lauridsen i Fundrup
(Hunderup?). Erik Lauridsen har i Haderslev i sin store nød og trang fået
betaling for den håndskrift, som Anders Lauridsens fader Laue Lauridsen er
forlover for, og gældsbrevet skal være dødt og magtesløst, hvor det end
findes. Anders Lauridsen bekræfter med ed, at han har betalt gælden, men
fordi det var i den besværlige krigstid, var hans håndskrift ikke at
bekomme, men var på andre steder hensat i forvaring. - Dom: Anders
Lauridsen frikendes.

Torsdag den 16. august:

28/6. Nis Basse pva. mester Hans i Gamst ctr. Iver Hansen og Abraham
Christensen i Geising og Søren Christensen i Gamst for gæld. - Dom: De
skal betale.

Torsdag den 23. august:

Blandt vindingsmændene: Las Buch i Hjarup.

Og gik idag intet beskrevet, som for retten og i tingbogen skulle indføres.

Torsdag den 30. august:

Søren Jensen i Kragelund gav last og klage over Iver Enevoldsen og Bertel
Christensen ibidem, fordi de igår formiddag har slået hans hustru Anne
Thøgersdatter.

Jep Nielsen i Egholt gav last og klage over Mads Jessen ibidem, fordi han
forleden torsdag morgen slog hans hustru blå og blodig, og over Mads
Pedersen, tilværende i Egholt, fordi han har slået hans søn Jens Jepsen og



skældt Jep Nielsen på hans ærlige navn og rygte og sagt, at han ikke var
bedre end en kæltring og var bandsat i Lejrskov kirke. Se 20/9

Torsdag den 6. september: Ingen ting holdt, for få folk ved tinget.

Torsdag den 13. september:

Ridefoged Anders Jørgensen udnævner folk til at syne de skove, der er
udlagt til Riberhus.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner alle kongens bønder og tjenere i
Lejrskov for resterende arbejdspenge. - På deres vegne mødte Hans
Thulesen i Vrå og svarede, at Lejrskov sogn, som er 21 gårde, havde gjort
en stor del ægter til Fredericia nærværende år (de opregnes), og de har
hugget brænde forleden vinter og kørt det til Fredericia. Der har også været
ægter til Ribe og Haderslev. Foruden alt dette gav de til rytterne
exekverpenge 10 Rdl. foruden deres kost. Item lå der i sognet to musketerer
på exekution for samme tømmer og kostede dem i ni uger foruden deres
eksekverpenge. Han mener, der sker dem uret. Der bør afkortes i deres
frihedspenge for ægterne, fordi kongens brev om arbejdspenge siger, at de
til gengæld skulle være fri for ægt og arbejde, og der dem bekendt ikke
siden er kommet nogen kgl. befaling om, at de sådan køren og arbejde
skulle forrette uden nogen anden afkortning. Andre steder bliver man ikke
besværet med sådanne ægter. - Dom: De skal betale deres frihedspenge, 6
rdl. af hver helgård og 3 rdl. af hver halvgård, medmindre øvrigheden vil
eftergive dem noget på grund af ægterne.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Nis Høg i Gamst og Johanne
Hansdatter, nu tjenende Nis Christensen ibidem, for lejermålsbøder. Der er
en seddel fra mester Hans i Gamst, at han publice har absolveret Johanne
Hansdatter i Gesten kirke for 2 gange at have forset sig mod det 6. bud med
Nis Pedersen Høg. - Dom: De skal betale deres lejermålsbøder.

Jep Lauridsen i Lejrskov stævner Peder Sørensen i Vrå, fordi han nu
forgangen søndag for 14 dage siden i Højrup ved et barsel overfaldt ham
uden nogen billig årsag og gav sig udi pellemet med ham og gjorde ham
skade med en kniv. Opsat 8 dage. 20/9



Gyde Jørgensen i Slav æskede 4 synsmænd til at syne noget eng på
Kragelund mark.

Torsdag den 20. september:

Se 30/8. Jep Lauridsen i Lejrskov har pva. ridefoged Anders Jørgensen
stævnet Laurids Mikkelsen og Christen Pedersen i Egholt til at vidne, om de
fornylig har set Jep Nielsens søn Jens Jepsen i Egholt, som skal være slået.
Det har Christen Pedersen, mens Laurids Mikkelsen intet vidste.

13/9. Samme har stævnet Godske Iversen og Thomas Christensen i
Lejrskov til at vidne om det slagsmål mellem Jep Lauridsen i Lejrskov og
Peder Sørensen i Vrå. De har synet Jep Lauridsen; han havde et skade oven
i hovedet, som syntes at være skåret. Peder Sørensen begærede genpart af
tingsvidnet. Jep Lauridsen sigtede ham for skaden. Opsat 8 dage.

Kornetten Christoffer Adolfdine i Seest anklages for at have slået vangkone
Boulde Christensdatter, Seest, i ansigtet. Hun selv er til stede og klager
over, at han har slået en af hendes fortænder ud og stødt hende for brystet.
Hvis hun dør inden år og dag, har han skylden.

Torsdag den 27. september:

Nis Basse i Geising i herredsfogedens sted.

Varsel fra delefoged Rasmus Jepsen på Vamdrupgård til de fleste sogne.

Se 26/7. Rasmus Jepsen gav Niels Lauridsen i Jordrup til sag, fordi han den
26/7 har lyst ran og det ikke forfulgt, om han ikke bør bøde 3 mk. til
kongen og 3 mk. til bonden. Opsat 8 dage.

Rasmus Jepsen ctr. Claus Ebbesen i Glibstrup for en bøg, han har hugget i
Øster Gesten. Rasmus Jepsen har fundet ham ved stubben med heste og
vogn og en buløkse, som han stod og huggede i toppen med; det bedste af
træet var bortført; han bør lide for uhjemlet. Opsat 8 dage.

Rasmus Jepsen saggiver bønderne under Riberhus for en kgl. ægt med
kurprinsen, de skulle have gjort på hans rejse til København (en del navne



nævnt); mener, der bør lide efter gammel sædvane. Opsat 8 dage.

Jep Buch i Nagbøl stævner hver mand i Skanderup sogn for restancer til
mester Laurids i Fredericia, især Jørgen Stub og hans søn Joen Jørgensen;
også stævning til dem, der har Skanderup kirkejord i brug, for restance.
Opsat 8 dage. 8/11

Torsdag den 4. oktober: Markedsdag i Kolding; ingen folk på tinge at
holde dom og ret med.

Torsdag den 11. oktober:

Blandt vindingsmændene: Laurids Pedersen i Hjarup.

Godske Iversen i Lejrskov har på vegne af Lejrskov sognemænd stævnet
Anders Madsen, stiftskriver i Ribe, mester Niels i Lejrskov, Jep Lauridsen
ibidem, Hans Thicke i Asbøl, amtskriveren på Koldinghus og ridefoged
Anders Jørgensen. Skriftligt indlæg: Eftersom mester Niels Pedersen
Kragelund har kirkens anpart korntiende i fæste og ikke har opsagt den
lovligt til tinge, og dog i 2 år ikke oppebåret afgiften deraf, men forleden år
har kirkeværgerne Hans Thicke og Jep Lauridsen oppebåret, hvad der
tilkom kirken, og eftersom Anders Madsen, kirkens forsvar, dette år har
ladet tælle og tiende med os sognemænd i Erst sogn i nærværelse af Niels
Pedersen Kragelund og m. Anker Sørensen, sognepræst i Kolding, da
eftersom samme tiendekorn endnu ligger hos os og ikke nogen det vil
annamme, tilbyder vi at levere kornet til hvem det med rette bør annamme,
og deraf give kirken sin rettighed, på det hun ikke skal lide skade på den
ringe indkomst, og præsten bør svare afgiften. (Indlægget synes
underskrevet af Anders Jørgensen). - Herimod mødte Anders Madsen,
stiftskriveren, og svarede, at mester Niels havde opsagt tienden til
amtskriveren og har forpligtet sig til aldrig at befatte sig efter den dag,
tienden var opsagt, enten med Erst eller Jordrup sognes korn- og
kvægtiender, og den opsigelse er Anders Madsen på kirkens vegne benøjet
med, i særdeleshed fordi de fattige, ruinerede kirker ikke har nydt af mester
Niels siden forleden fejdetid til deres reparation, og siden den tid har
Anders Madsen ikke een men mange gange ladet byde sognemændene
tienden i fæste, hvilket kirkeværgerne noksom er bevidst; og skal de ikke
ville fæste tienden, har jeg begæret af dem, de ville yde tienden i kærven på



Fårup, efterdi kirkeværgerne i Lejrskov sogn den ikke ville annamme. Jeg
tilbyder nu for retten sognemændende tienden i fæste, hver ørte korn 1 rdl.,
og desforuden vil jeg efterlade dem, hvad øde gods der kan eragtes i
Lejrskov sogn. Og eftersom Anders Jørgensen efter sit indlæg er dom
begærende, henholder Anders Madsen sig til sit værneting; han er ikke
undergivet lov og dom ved Anst herredsting. Anders Madsen har tilbudt
sognemændene tienden i fæste for 30 rdl. til kirken, at levere inden idag 8
dage på Fårup, og da at forskaffe to vederhæftige dannemænd til
kirkeværger. Opsat 14 dage.

Synsmænd bevidner, at der ganske ingen olden er i herredets skove, som
tilhører Riberhus eller Koldinghus.

Samme synsmænd bevidner, at de steder i herredet, der hører til Riberhus,
og hvor der plejer at være poder og piletræer, der findes de nogenledes ved
magt (Gelballe og Hjarup); men på de andre steder er der hede og sand; der
forekommer de ikke, nu som før.

Jep Andersen, barnefødt i Seest, gav Erik Christensen i Seest og hans hustru
Else Poulsdatter afkald for alt, hvad han af dem er lovet af hans sl. faders
gård, som Erik Christensen og hustru nu påbor.

Skifte efter Abraham Christensens hustru Kirsten Abrahams i Geising
mellem ham og hans stedbørn Hans Jepsen (formynder: Eske Hansen i
Sønder Stenderup), Anne Jepsdatter (formynder og morbror: Laurids
Hansen i Strandhuse), og datteren Maren Abrahamsdatter (med faderen som
formynder). Abraham Christensen kan beholde gården, men det står ham
frit for at kvittere den efter årets forløb. Der har været været varsel til Eske
Andersen i Gettrup, Hans Christensen i Gerndrup, Sejr Andersen i
Glibstrup m.fl. (Skiftet strækker sig fol. 90a-93a).

Torsdag den 18. oktober:

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Rasmus Jepsen på Vamdrupgård og
Christen Halkjær i Hjarup pva. Christoffer Chastesen i Ribe.

Item afhjemlede for retten med opholdne fingre og ed efter recessen Laurids
Pedersen i Amnitsbøl og Niels Madsen i Rugsted, de afhjemlede, at de i dag



tre uger var i Viborg og der varsel gav Laurids Berg sammested, item og
samme dag varsel gav Jens Pedersen i Nepsgård og her til Anst herredsting
hid varet med 14 dages, tre, 4-5 og 6-7, otte og ni ugers varsel at svare velb.
Hugo Lutzou, amtmand på Anderskov (Hugo Ltzow, amtmand på
Antvorskov Slot) i Sjælland hans fuldmægtige ridefoged Anders Jørgensen
til Koldinghus imod beskyldning og imod dom, og forn. Anders Jørgensen
på den velb. gode mand hans vegne gav disse forn. indstævnede til sag, at
eftersom forskr. Laurids Berg og Jens Pedersen med andre kreditorer
befindes at have pant og at være indført i en selvejerbondegård i Hjarup her
i Koldinghus len i Anst herred, og samme gård befindes at ligge øde,
samme forbem.te gård sl. Hans Jensen i Hjarup tilforn påboede og fradøde,
og den med flere gårde i Hjarup den velb. gode mand af hans Ko. Maj. er
forundt, og ingen ham til samme øde gård vil svare til skyld, landgilde,
meget mindre hans Ko. Maj. til skatterne, den velb. gode mand og hans
andre bønder der i byen til største afbræk og skade, satte forn. Anders
Jørgensen derfor her idag udi al dom og rette, om disse forn. dannemænd,
som for deres gælds betaling efter sl. afgangne hr. Peder Jørgensen, forrige
sognepræst til Hjarup og Vamdrup sogne, er i forn. ejendomsgård indført,
om de ikke jo og enhver for deres anpart bør at svare til samme forn.
selvejer øde gårds skyld landgilde, og hans Ko. Maj. til sine skatter, som
allerede er forfaldne, så vel som og for hvad som herefter påkommer, eller
de og deres tilkrav og indførsel i samme gård at have forbrudt, og
derforuden husbonden at svare til, hvad som hidindtil forfalden er, og
husbonden siden gården til andre at bortfæste for krongods til ham(?) til sin
skyld og hans Ko. Maj. til sine skatter agter at svare og udrede, og var herpå
retmæssig endelig dom begærende. Så efter tiltale og den sags lejlighed er
forn. indstævnede for retten påråbt, og ingen er mødt herimod at svare, blev
derfor sagen opsat til idag seks uger, og da igen for retten at indkomme.
29/11

Syn på skovhugst i de udlagte skove i herredet.

Syn på olden. Der er ganske ingen.

Claus Lassen i Douding i Tyrsting herred på egne vegne og pva. broderen
Jep Hansen, født i Gamst og sl. broder Jep Lassens børn Holger Jepsen,
Israel Jepsen, Peder Jepsen, Laurids Jepsen og Maren Jepsdatter gav afkald



til Jes Hansen i Roved på egne vegne og på vegne af hans moder sl. Hans
Jensens ibidem og alle hendes børn for alt værgemål, sl. Hans Jensen, som
boede og døde i Roved, har haft at forestå for hans sl. søster Maren
Jensdatter, som boede og døde i Gamst, hendes børn og børnebørn, og
værgemål efter deres sl. moder forskr. Maren Jensdatter. Der er blevet gjort
en aftale efter fejdetiden. Claus Lassen og hans sl. brodersøn Holger Jepsen
samt hans stedfader Jep Thomsen i Kragelund i Øster Snede sogn på vegne
af Holger Jepsens andre søskende stod til vedermålsting med Jes Hansen.

Jes Hansen i Roved pva. moderen Karen Hans Jessens og hans søskende
meddeler, at de har akkorderet med Claus Lassen, nu boende i Douding i
Tyrsting herred, denne på egne vegne og på vegne af hans broder Jep
Hansen, der er barnefødt i Gamst, og af hans sl. broder Jep Lassen, der
boede i Hourum i Huanberg sogn, hans børn, om alt værgemål; Jes Hansens
sl. fader Hans Jensen i Roved har haft at forestå for hans sl. søster Maren
Jensdatter, som boede og døde i Gamst, hendes børn. Da alt blev mistet i
krigen, har Claus Lassen ladet sig nøje med 50 sldlr., som Jes Hansen har
betalt ham.

Torsdag den 25. oktober:

Poul Garp Noes i fogedens sted. - Blandt vindingsmændene: Las Buch i
Hjarup.

Eske Pedersen i Bække ctr. Godske Olesen, nu tjenende mester Niels i
Lejrskov, for gæld med renter i 14 år ifølge forrige dom. Opsat 8 dage. 2/11

Jep Andersen i Gelballe ctr. Joen Lassen i Skanderup for 3 dlr. af hans
resterende løn samt l dlr. i fåreleje(?), han har lovet ham for et nød at
overføde. Opsat 14 dage.

Den 2. november næst efter Alle Helgens Dag:

Blandt vindingsmændene: Christen Jepsen, Christen Jensen og Las Buch i
Hjarup.

Amtskriveren på Koldinghus har stævnet kirkeværgerne: Christen Jensen og
Christen Jepsen i Hjarup (Hjarup kirke), Las Christensen i Søgård og Hans



Lauridsen i Habdrup (Vamdrup kirke), Jep Buch i Nagbøl og Anders Jepsen
ibidem (Skanderup kirke), Niels Andersen i Bække (Bække kirke), Carsten
Hansen i Jordrup (Jordrup kirke), Jep Lauridsen i Lejrskov og Hans Thicke
i Asbøl (Erst kirke) - at svare amtskriverens fuldmægtige Iver Pedersen
Skelde mod beskyldning og dom for restancer. Vamdrup kirke rester for 4 år
22 daler. Hjarup kirke for 2 år 9 dlr. Bække kirke for 2 år 8 dlr. Gesten kirke
for 4 år 16 dlr. Skanderup kirke for 4 år 22 dlr. Erst kirke for 4 år 22 dlr.
Jordrup kirke for 4 år 10 dlr. - Hjarup kirkeværger mødte og tilbød at betale
deres anpart, item Vamdrup kirkeværger mener, at de ikke bør betale en del
af restancen, men kun for de år de har modtaget kirkens indkomst. Anders
Jepsen i Nagbøl begærer pva. Skanderup kirke sagen opsat i 14 dage, fordi
han mener, han har betalt. - Dom: De, der ønsker sig at befri, har ikke
fremlagt noget til bevis. De skal betale.

Eske Pedersen i Bække ctr. Knud Thøgersen i Gesten, Iver Hansen i
Geising og Godske Olesen, nu tjenende mester Niels i Lejrskov, for gæld,
blant andet vedr. et gældsbrev til Poul Mortensen i Bække, som nu tilhører
Eske Pedersen. Opsat 6 uger.

25/11. Eske Pedersen i Bække får dom over Godske Olesen for gæld iflg.
en tidligere dom. Han skal betale.

Skifte i Store Anst efter Niels Hansen mellem hans efterladte hustru Anne
Andersdatter (med tiltagen lavværge Anders Jepsen i Nagbøl) og deres
børn, Margrethe Nielsdatter (formynder: Christen Iversen i Store Anst),
Maren Nielsdatter (forordnet værge: Niels Poulsen i Store Anst). Enkens
tilformodende fæstemand er Peder Jessen i Store Anst. Børnene skal have
deres klæde, føde og ophold på stedet, til de er fyldt 15 år, og forsynes med
øl, mad, sko og klæde, som forsvarligt, og at lade dem lære deres
børnelærdom.

Torsdag den 8. november:

Blandt vindingsmændene: Las Buch i Hjarup.

Jep Lauridsen i Lejrskov pva. mester Niels fremlyser en grå hoppe og en
brun hest, som en thybo har solgt til Peder Bødker i Jordrup; hoppen har



han skiftet med Jes Vorbasse i annexpræstegården, at dersom de nogen
tilhører, kan de finde dem der.

Synsmænd har synet den krongård i Uhre, som Hans Thicke påboede og
fradrog. Bygningerne er stærkt brøstfældige. Frands Andersen i Uhre
begærede tingsvidne.

27/9. Kirkeværgerne i Skanderup sogn fik idag dom over de Skanderup
sognemænd, der havde noget af kirkens jord i brug og ikke havde betalt
deres afgift. - De skal betale.

Torsdag den 15. november:

Las Christensen i Søgård i fogedens sted.

Med stævning til rigets feltherre fører Hans Knudsen i Øster Vamdrup og
Niels Skøtt i Vester Vamdrup vidner: Så længe vidner kan huske har der
aldrig været bygget nogen bolig til den gård i Øster Vamdrup, Hans
Knudsen nu påbor, og der er aldrig krævet eller gjort noget arbejde, hovning
eller givet frihedspenge for nogen bolig af gården. - Ligeså med Niels
Skøtts gård. Da han kom, var der ingen bolig, og heller ikke efterlod han sig
nogen.

Peder Sørensen i Glibstrup stævner Iver Luckesen i Store Anst.

Torsdag den 22. november:

Blandt vindingsmændene: Christen Jensen i Hjarup.

Ridefoged Anders Jørgensen får dom over kongens bønder og tjenere i
Lejrskov og Seest sogne for resterende landgilde, arbejdspenge og sagefald.
- De skal betale deres skyld, landgilde og sagefald samt frihedspengene,
såfremt øvrigheden ikke vil efterlade dem dem.

Las Christensen i Søgård og Hans Lauridsen i Habdrup, kirkeværgerne i
Vamdrup sogn har stævnet hver mand i Øster Vamdrup og Niels
Christensen i Vester Vamdrup for noget kirkeeng, som Øster Vamdrup
mænd har ladet deres kvæg drive ind på siden sidste ufredstid, og som



kirkeværgerne har gjort regnskab for årligt 1 rdl. Mener, de bør erstatte dem
pengene for hvert år. - Herimod svarer Peder Sottrup i Øster Vamdrup, at de
ikke har den eng i fæste, og den er ikke lovligt blevet lyst i fred siden
fejdetiden. Opsat 14 dage.

Las Christensen giver Peder Sottrrup til sag for 1 rdl., han har lovet
hospitalsforstander Jens Nielsen for ham, og Niels Christensen for 7 mk.
Peder Sottrup svarer, at Las Vindgof(?) ikke har lovet for ham og ikke er
blevet bedt om at gøre det, og han agter ikke at betale ham. Men han bliver
overbevist på stedet og tilbyder så at betale Las Christensen, så snart han
kommer hjem. Opsat 14 dage.

Jep Lauridsen i Lejrskov fremlyser pva. mester Niels 3. gang en hest og en
hoppe. Iver Nielsen, foged på Estrup, begærer genpart.

Hans Habdrup stævner Iver Smed i Roved for en buløkse, god for en
slettedaler, han har betalt men ikke fået. Opsat 14 dage.

Torsdag den 29. november:

Blandt vindingsmændene: Las Buch, Hjarup.

Thomas Christensen i Lejrskov får dom over Iver Buch ibidem for gæld iht.
tidligere dom. - Han skal betale.

Jens Hansen i Påby og Las Madsen i Harte på deres egne vegne og pva.
deres moder Kirsten sl. Mads Pedersens i Harte og pva. samtlige Mads
Pedersens arvinger betalte 18 slettedaler til Mads Knudsen, fuldmægtig for
Hans Nielsen til Skovsgård, borgmester i Mariager. Det er, hvad sl. Mads
Pedersen i Harte skyldte sl. Jens Sørensen, der tjente på Koldinghus, og
som nu tilkommer borgmesteren. De fik afkald.

18/10. Ridefoged Anders Jørgensen som fuldmægtig for Hugo Ltzow,
amtmand på Antvorskov, ctr. Laurids Berg i Viborg og Jens Pedersen i
Nepgård, der sammen med andre kreditorer har fået indføring i gården, men
ikke betaler landgilde og skatter deraf. Gården er betegnet som den, sl.
Hans Jensen tilforn har beboet, og som præsten har brugt. Idag mødte hr.
Jens Pedersen i Hjarup på egne vegne og Knud Olesen Buch i Skanderup og



Las Buch i Hjarup på vegne af sl. afgangne Hans Nielsen i Hjarup hans
datter Maren Hansdatter, og hr. Jens Pedersen på sin egen for sin gælds
tilkrav i forskr. øde gård, og Knud og Las Buch for forbemeldte piges
tilkrav og indførsel, erbød dem at svare herefterdags husbonden til sin
rettighed og Ko. Ma. til sine skatter og rettighed at svare, så vidt dem
enhver efter deres indførsel og anpart med rette kan tilkomme, med flere
ord og tale dem derom imellem. Så efter tiltale, gensvar og den sags
lejlighed, så og efterdi der befindes og bevises at have standen skifte efter
sl. hr. Peder Jørgensen i Hjarup, og forbemeldte kreditorer med andre flere
for deres gælds fordring efter sl. hr. Peder Jørgensen udi forbemeldte gård at
være indført, og ingen af kreditorerne hidindtil for gårdens skyld landgilde
eller skatterne har svaret, husbonden og hans andre bønder til største afbræk
og skade, vidste jeg derfor ikke andet herpå idag for ret at kende, end forn.
indstævnede kreditorer jo med rette enhver bør at svare, så vidt de med rette
af gården kan tilkomme og klarere, hvad som rester, eller også enhver, som
heri findes forsømmelig, de at have deres indførsel og ejendom udi forskr.
ejendomsgård forbrudt, og husbonden sig at nyttiggøre.

Torsdag den 6. december:

Blandt vindingsmændene: Kjeld Gregersen i Hjarup.

Amtskriver Johan Badenhaupt på Koldinghus får ved sin fuldmægtige Iver
Pedersen Skelde af Kolding dom over mester Niels Pedersen Kragelund i
Lejrskov for restancer: præstegæsteri 1662-66: 13 slettedaler, kontor- og
regnskabspenge for 2 år, han har været kirkeværge både for Erst og Jordrup
kirker 1662-64: 16 dlr., item for et stiftsbolig i Lejrskov, årligt et brændsvin,
rester derfor i tre år: 3 dlr., ialt 32 dlr. Sagen har været henvist fra gejstlig til
verdslig ret. - Han skal betale.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner hver mand i Bække sogn, især Eske
Pedersen, der søges for 2 års landgilde og arbejdspenge til hans husbond i
København. Eske Pedersen svarer, at han forleden år gjorde rigtig rede og
regnskab med sin husbond, og da blev hans husbond ham 12 dlr. skyldig.
Han fremlægger regnskab for skatten på 3 ødegårde på hans husbonds
vegne og byder sig til regnskab, og den, der så bliver skyldig, skal betale.
Opsat 6 uger.



Ridefoged Anders Jørgensen ctr. Eske Pedersen: Anders Mattesen i Bække
beklager sig over, at han hidtil har udlagt skat i Bække by for krohold siden
kongens befaling om skatterne ankom, og det ikke kan bevises, at Anders
Mattesen nogen kro skal have holdt, enten han eller hans formand, hvilket
han beviser med tingsvidne af 25/4 1664 samt et andet tingsvidne af 8/2
1666, der beviser, at Eske Pedersen både før sidste fejdetid og siden derefter
har holdt kro, og Eske Pedersen samme dag har stået for retten og opsagt
kroeriet; og alligevel har Anders Mattesen udlagt skatten. Anders Jørgensen
sætter i rette, at Eske Pedersen bør svare og udrede skat og skyld af
kroholdet herefter samt bøde til kongen 10 Rdl. for hvad kro han til denne
dag uden øvrighedens forlov har holdt. Opsat 6 uger.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård pva. feltherren ctr. Anders Pallesen i
Jordrup, der den 21/11 har overfaldet og slået Niels Lauridsen ibidem.

Torsdag den 13. december:

Oplæst kongebrev om, at der af hver td. hartkorn skal gives ½ skp. rug og af
200 td. hartkorn en god okse, som er tjenlig til at slagte, eller 12 daler, etc.

Torsdag den 20. december:

Der befandtes ikke så mange vindingsmænd, at retten kunne blive betjent.
Alle sager, der skulle have været for retten idag, er opsat til første tingdag
efter jul.
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Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt
over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil
sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at
skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler
indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet.
Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver
enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man hjemlåne til sit bibliotek den pågældende
mikrofilm og dernæst ret let finde hen til det sted, hvor yderligere
oplysninger skal søges.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at
sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i
ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

Anst herreds tingbog 1668

(Tingbogen findes på filmrulle 30015)

Forordning af tingbogen. Herredsskriver Anders Jepsen har siderne fra
øverst til nederst at fuldskrive og må ikke fordriste sig til for retten at skrive
på noget løst papir, men straks indføre i tingbogen, hvad der passerer for
ting og dom.

I Jesu navn begynder vi vores ting og ret at holde og bruge udi dette nye år
1668 den 9. januar.

Ransnævninge, som forgangen har været, nemlig Bertel Pedersen og Erik
Christensen i Seest, Nis Basse i Geising og Christen Jensen i Hjarup, denne
dag deres nævning frasagde, eftersom de det deres lovlige tid har forestået.
Og igen i deres sted blev udnævnt til ransnævninge: Mads Pedersen i



Højrup, Hans Uluf i Skanderup, Las Buch i Hjarup og Søren Krage i Store
Anst.

Torsdag den 9. januar:

i herredsfogedens fraværelse, eftersom han udi svaghed er gerådet, da i hans
sted Christen Iversen i Store Anst. - Vindingsmænd: Søren Bull, Jep
Mogensen, Christen Sørensen, Poul Sørensen, Oluf Knudsen, Nis
Christensen, Mads Jessen i Egholt og Peder Møller i Drabæk mølle.

Og gik idag intet beskrevet, som udi tingbogen kune blive indført, af årsag
herredsfogeden ikke selv mødte til tinget.

Torsdag den 16. januar:

ting holdt, Nis Basse i Geising i herredsfogedens sted, Anders Jepsen i
Nagbøl skriver. Vindingsmænd: Hans Bertelsen i Horskær, Iver Thulesen i
Skanderup, Peder Rasmussen i Dollerup, Claus Ebbesen i Glibstrup,
Frederik Hansen i Vamdrup, Søren Krage i Anst, Sejr Andersen i Glibstrup
og Poul Christen sen i Jordrup.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner på vegne af amtskriveren på
Riberhus hver mand i Skanderup, Vamdrup, Anst, Gesten og Jordrup sogne,
de 5 sogne der hører til Riberhus, og får tingsvidne angående gods, der er
øde og forarmet eller i andre måder resterer i landgilde og andet for 1664.
Hjarup sogn (der iøvrigt ikke er et af de 5 sogne!):
2/3 gård, Las Christensen, 10 skp. rug, 12 skp. byg, 6 rdl. 31 sk. landgilde,
øde og afbrændt.
1/3 gård, Las Christensen, 15 skp. havre, 3 rdl. 23 sk. landgilde.
Summa Hjarup sogn, resteret landgilde og frihedspenge 10 rdl., rug 10 skp.,
byg 12 skp., havre 15 skp. Summa summarium restance Anst herred anno
1664: landgilde og arbejdspenge 602 rdl. 11 sk. 1 1/4 d. samt korn og ved.
(Tilførslen strækker sig over siderne 3a-9a).

Ridefoged Anders Jørgensen stævner på egne vegne og på vegne af hr.
Knud i Seest og kirkeværgerne ibidem Christoffer Adaulf Faudina i Seest
samt hver mand i Seest.



Jep Buch i Nagbøl, Las Christensen i Søgård, Christen Jensen Halkjær og
Las Buch i Hjarup har den 13. januar med mester Hans Laugesen i Gamst,
sognepræst til Anst og Gesten sogne og provst i Anst herred, og ridefoged
Anders Jørgensen samt herredsskriver Anders Jepsen i Nagbøl været
forsamlet i Seest kirke at syne en plads i kirken mellem alteret og koret,
som Christoffer Adolfaudina i Seest foregiver at have
generalkirkekommissærens tilladelse en stol for hans hustru der ind imellem
at sætte, og at besigte, om sligt kunne ske gudstjenestes forrettelse uden
forhindring. Da befandtes på samme sted, han stolen til sin hustru begærer,
fonten at stå lige på det samme sted, som endeligen først skal borttages, og
ellers nu ingen bekvemmelig sted i kirken kan bekomme, tilmed kan de,
som går til alterets sakramente, ikke sætte sig på det sædvanlige sted, om
der skal opsættes nogen stol, dog bjælken, som de, der går til Guds bord
sætter sig på, er allerede en mursten bredt forflyttet op til alteret, hvor og
skriftestolen skal stå, på nordsiden af alteret, ret næst oven ved pladsen,
som den stolestade begæres; tilmed skulle samme stolestade være så nær op
til skriftestolen, at præsten ikke kan forrette hans embede for deres påhør,
som skal stå i samme stol, om der nogen derudi findes, når han skrifter; og
er sligt ganske ufornødent og usædvanligt på slig ubelejlig sted at sætte
nogen stol, eftersom der til gården, han ibor, befindes at være fremmer
stolestade midt i kirken, hvormed hans hustru kan være fornøjet, som hun
hidtil har været det; og der er også færre folk i menigheden nu end tidligere.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Sejr Andersen i Glibstrup. 20/2

Ridefoged Anders Jørgensen stævner alle Bække bymænd at svare ham på
vegne af Anders Mattesen i Bække. 27/2

Søren Mortensen i Bække blev tilspurgt, om Eske Pedersen, Iver Sørensen
og Elias Smed ikke holder kro i byen. Han svarede, at han havde købt
brændevin i Bække og ladet det hente hos Elias Smed og hans hustru, og
undertiden hos hans nabo, og vel havde han nogen gange drukket en skefuld
brændevin eller to i Iver Sørensens hus. Dernæst blev Elias Smed og hans
hustru tilspurgt, hvor længe de havde holdt kro i Bække, hvortil de svarede,
et års tid havde de holdt kro der, og Eske Pedersen havde givet dem lov.
Herimod mødte Eske Pedersen, der ved sin højeste ed erklærede, at han
aldrig havde givet dem lov, og at han ikke heller selv havde befattet sig



dermed i nogen måde. - Anders Jørgensen satte i rette, om Elias Smed for
det krohold, han efter egen bekendelse og imod kgl. forbud har haft, samt
Eske Pedersen for det krohold, han har haft både før denne forleden fejdetid
og sidenhen til den 8/2 1666, da han ifølge tingsvidne frasagde sig det, ikke
bør bøde 10 rdl. til kongen. Opsat 14 dage.

Elias Smed i Bække angav en brændevinskedel, som de har og agter at
bruge, og tilbød at betale kongen afgift deraf. Han vil lade den stemple, når
nogen vil forrette det.

Eftersom nogen tvist og trætte er falden mellem husfogeden på Koldinghus
og Anders Jepsen og Jep Buch i Nagbøl, og tingskriveren Anders Jepsen
ikke må skrive i egen sag, er derfor tilforordnet af amtskriveren Niels
Hansen Horskær i Seest imellem dem i samme sag at skrive, hvad for retten
passerer.

Anders Jepsen og Jep Buch i Nagbøl har stævnet Jakob Lauridsen Beck,
slotsfoged på Koldinghus og hans tjener .... at svare dem på Skanderup
kirkes vegne. Morten Nielsen vidnede, at han i 1666, da han tjente Anders
Jepsen i Nagbøl, var med hans anden karl Hans Buch i Nagbøl, hver med
heste og vogn udskikket til Kolding med Anders Jepsens anpart af
kirketiende i stråen, og tilbød slotsfogeden, som har den i fæste, sammen
med størsteparten af Skanderup bymænd tienden; men han ville ikke
modtage den, og de måtte føre den hjem igen. Item vandt Hans Ulf og
Laurids Thulesen i Skanderup, at de samme år, efter at de såvel som menige
sognemænd var tilvaret i kirken på en bestemt tid og dag at holde beredskab
deres tiende at lade skifte, da efter at præsten sin part havde bekommet,
andendangen bragte de også slotsfogedens anpart til Kolding og tilbød det
for hans dør, men han ville ikke modtage det, og de måtte tage kornet med
tilbage. - Anders Jørgensen spurge på vegne af slotsfogeden, hvorfor denne
ikke ville modtage det. Svar: Han havde ikke haft sine tjenere oppe ved
dem, da tienden blev skiftet, og for det andet foregav han, at det var
regnvejr. Men vidnerne fastholdt, at de kom tørt til byen og til slotsfogedens
dør med kornet. - Nogle vidner forklarer, at de siden havde aftalt med
slotsfogeden at give ham rent korn. - Anders Jørgensen tilspurgte Anders
Jepsen og Jep Buch, om enten slotsfogeden eller nogen på hans vegne var



til stede, da tienden blev skiftet. Nej, men de havde også siden aftalt
levering i rent korn med ham. Se 6/2

Torsdag den 23. januar: For få folk til, at retten kunne blive betjent med
otte mænd.

Torsdag den 30. januar:

Nis Basse i Geising i herredsfogedens sted. - Blandt vindingsmændene:
Bonnik Pedersen i Hjarup.

Mads Pedersen i Højrup pva. sl. Jørgen Jensen ibidem hans søn og arvinger
ctr. Jep Knudsen i Ravnsholt for gæld af 1650 til Jørgen Jensen. Opsat 6
uger.

Anders Jepsen i Nagbøl pva. krigskommissær på Sjælland Severin
Lauridsen til Sparresholm og hans fuldmægtige Søren Pedersen tilbyder
Hjarup sognemænd kongens anpart af korntienden i sognet i fæste; om de
ellers før nogen anden vil have fæstet, skal de også få det for den
sædvanlige afgift.

Torsdag den 6. februar:

Se 16/1. Frederik Jakobsen pva. sin fader Jakob Lauridsen, slotsfoged på
Koldinghus, ctr. Anders Jepsen og Jep Buch i Nagbøl for den tiende, de
ikke har leveret forleden år. Anders Jepsen tilbød at levere tienden.

Varsel for Søren Pedersen af Sjælland på vegne af sin principal Søren
Lauridsen til Sparresholm, kgl. krigskommissær, var Jep Hansen og Jens
Dideriksen i Hjarup, de afhjemlede, at de idag otte dage lovligt varede hver
mand i Hjarup at svare forbemeldte kommissærs fuldmægtige imod tilbud
og imod vidne. - Otte mænd vande, at her idag for retten fremstod Anders
Jepsen i Nagbøl med fuldmagt på Søren Pedersen af Sjælland og på hans
principals Søren Lauridsen til Sparresholm Ko. Ma. krigskommissær i
Sjælland deres vegne, og var det idag lovlig hans anden ting, der Anders
Jepsen på forbemeldte kommissærs og hans fuldmægtiges vegne har stået
og tilbudt Hjarup sognemænd Ko. Ma. anpart korntiende i Hjarup sogn, og
om de den i fæste vil annamme for den sædvanlige afgift, som deraf plejer



at udgives, skulle de den før andre bekomme, hvorefter de kan vide dem at
rette, idag anden tingdag dem tilbydes.

Torsdag den 13. februar:

Blandt vindingsmændene: Las Buch i Hjarup.

Jens Nielsen, hospitalsforstander i Kolding, får dom over Nis Christensen i
Vester Vamdrup, Christen Møller og Peder Skrædder ibidem samt Iver
Hansen i Bønstrup for korntiende, som de resterer med efter aftingningen. -
De skal betale.

Anders Jepsen i Nagbøl tilbyder 3. gang Hjarup sognemænd at overtage
kongens anpart af sognets korntiende.

Varsel for Christen Jensen i Hjarup på sine egne og samtlige Hjarup
bymænds vegne var Jep Lassen og Svend Christensen i Hjarup, de
afhjemlede med opholdne fingre og ed efter recessen, at de idag otte dage
lovlig varsel gav Søren Pedersen af Sjælland og talte mundtlig med ham og
ham på sine egne og på sin principals Søren Lauridsen til Sparresholm, Ko.
Maj. krigskommissær i Sjælland hans vegne imod vidners forhør at svare
Hjarup bymænd idag til Anst herredsting, om han agter at have noget
derimod at sige.

Otte mænd vande, at her idag for retten fremstod Las Christensen i Søgård,
Hans Bertelsen i Horskær, Vidste Mikkelsen i Skanderup og Mikkel
Kjeldsen, sammesteds, de vandt samtlige med opholdne fingre og ed efter
recessen, at det dem enhver i Guds sandhed fuldvitterligt er, at i Hjarup
sogn og by har tilforn, da byen var besat, været 12« (gårde), deraf er øde:
Knud Iversens hele gård, Las Jensens hele gård, Las Christensens hele gård,
Niels Jørgensens halve gård, Hans Jensens hele gård, nylig vedkendt og
hidindtil intet avlet dertil, Lene Marchors, nyligt fæstet, Kjeld Gregersens «
gård, nyligt fæstet, hvilke således befindes, som forskrevet står, vandt og
gestændige var forbemeldte mænd og bad dem derpå så sandt Gud
tilhjælper.

Anders Hansen i Gesten stævner Anders Knudsen i Vester Gesten for gæld
og Peder Sørensen Skrædder i Øster Gesten for gæld til Knud Madsens



børn i Gesten. Opsat 14 dage. 26/3

Torsdag den 20. februar:

16/1. Ridefoged Anders Jørgensen fik på vegne af Aksel Gausse Løjtnant
dom over Sejr Andersen i Glibstrup vedr. en gæld af 1657. - Han skal
betale.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård får på vegne af kongen og feltherren dom
over bønder i de sogne, der henhører til Riberhus, for resterende
skovhugstbøder. - De skal betale.

Kjeld Jakobsen i Seest stævner Jep Nielsen ibidem for en tønde rug, han
havde sået i jorden til den gård, han har opladt for Jep Nielsen, og som
denne skulle godtgøre. Opsat 6 uger. 2/4

Så mange bønder og tjenere, som er indstævnet fra de 5 sogne, der henhører
til Riberhus, sagsøges for resterende skyld, landgilde, arbejdspenge og
andet. Opsat 8 dage.

Torsdag den 27. februar:

Ridefoged Anders Jørgensen får dom over Mads Jessen i Vrå vedr. et
gældsbrev dateret Ferup 1654. - Han skal betale.

16/1. Anders Mattesen i Bække ctr. Elias Smed og hans hustru samt Eske
Pedersen ibidem. Anders Mattesen holder ikke kro, men giver bondeskyld
og skat for krohold, og han har tilmed bevilling til at holde kro iflg. en
seddel fra amtskriveren: Eftersom Anders Mattesen i Bække årligt skatter
og skylder af et krohold der i byen, endog han ikke hidtildags har
nogensinde holdt enten krohus eller med øl og brændevin salg, og en del
andre mænd der i Byen holder samme krohold vedlige og bruger deres
næring og intet derfor vil udgive, da efterdi han befindes for samme krohus
i matriklen taxeret og deraf alene giver skat og konributioner, på Ko. Maj.
min allernådigste Herres vegne tillades forn. Anders Mattesen alene at må
holde samme kro der i byen, forbydes alle de andre mænd i Bække boende
er at gøre ham nogen forhindring deri i nogen måder og ikke nogen af dem
sig tilfordriste eller med befatte at sæge enten øl eller brændevin, og haver



højeste bemeldte Ko. Maj. ridefoged i Anst herred herover at holde og have
indseende med, at de sig herefter retter, såfremt de ikke derfor vil lide som
det sig bør. Konding den 22. nov. 1667. Rudolf Faust. - Anders Mattesen
fremlægger tingsvidner af 16/1 og af 2/2 1666. Han tilbyder de andre, at
dersom de vil holde ham fri for kroholdets skat og udgift, må de for hans
person gerne holde kro, hvem der lyster. Han sætter i rette, om ikke Elias
Smed og Eske Pedersen bør bøde 10 rdl. til kongen for deres ulovlige
krohold og desuden erstatte ham hans omkostninger og skade. - Dom: De
skal bøde 10 rdl. hver og herefter lade være med at befatte sig med krohold;
hvis de gør det, skal de bøde til de fattige på hopsitalet ... (?)

Hans Pedersen i Vrå ctr. Hans Christensen i Lejrskov for et par klæder,
Hans Christensen fik af Hans Pedersens broder Mads Pedersen i Ferup og
Hans Pedersen har part i for 4 slettedaler. Hans Christensen vedgår at have
fået klæderne, men han har også betalt for dem. Opsat 14 dage. 12/3

Otte mænd vande, at her idag for retten fremstod Christen Jensen Halkjær i
Hjarup, Hans Gregersen, Kjeld Gregersen og Johan Christensen
sammesteds, de vandt samtlige med opholdne fingre og ed efter recessen, at
de nu forgangen den 24. februar med var i Hjarup, da denne efterskr.
kontrakt og forening blev sluttet og samtykket, og passeret som følger:
Eftersom Anders Jørgensen, ridefoged til Koldinghus, af velb. hr. Steen
Bilde forrige amtmand på Koldinghus har været befalet at have opsyn med
sl. Hans Nielsen af Hjarup hans datter Maren Hansdatter med hvad gods
den sl. mand hendes fader hende havde efterladt, hvilket han således
hidindtil gjort haver, som han agter at forsvare, da eftersom Maren
Hansdatters rette falden værge Knud Buch i Skanderup med sin søsters
børns værgemål, han har haft under hænder, så højt har været besværet, at
han ikke videre kunne besværes, tilmed Las Buch i Hjarup, hvilke begge to
er Maren Hansdatters arvefaldne værger, som nu for kort tid siden har
antaget gård og grund, at han nu sådant kan betroes, hvorfor Anders
Jørgensen har forhvervet dom over forbemeldte Knud Buch og Las Buch, at
de samme værgemål skal tage under hænder, for des årsags skyld var
Anders Jørgensen forskr. den 24. januar med Knud og Las Buch i
herredsfogeden Joen Jakobsen i Vranderup og herredsskriveren Anders
Jepsen i Nagbøl samt i deres forbemeldte Christen Halkjær, Hans
Gregersen, Kjeld Gregersen og Johan Christensen i Hjarup alle deres



overværelse i hæderlige og vellærde mand hr. Jens Pedersen i Hjarup,
sognepræst til Hjarup og Vamdrup sogne, hans hus været forsamlet, om des
beskaffenhed til endelig ende at slutte og efterkomme. Da først
overleverede Anders Jørgensen ridefoged fra sig til forskr. Maren
Hansdatters formyndere Knud og Las Buch først 1 indførsel af Anst
herredsting udstedt år 1662 den 11. december, som han efter landsdommers
doms formelding af Viborg landsting udstedt den 5. november 1662 han og
til dem leveret, haver ladet forn. Maren Hansdatter indføre i sl. Hans
Jensens i Hjarup hans efterladte selvejergård grund og ejendom for penge
339 slettedaler 1 mk. 1 sk. I lige måde efter forbemeldte landsdommers
doms formelding er samme dag sket indførsel i forn. ejendoms gård på
velvise borgmester Simon Andersen i Kolding og Søren Lauridsen,
rådmand ibidem, deres og medkonsorters vegne, efter forskr. indførsels
formelding for penge 217 slettedaler 2 mk. 3 sk. Hvilke begge fordringer
bedrager sig i en sum penge 556 daler 3 mk. 4 sk. Da eftersom samme
ejendomsgård i forleden krigstid er bleven ruineret og udi langsommelig tid
standen øde, og samme gård med de tilliggende huse, jord, grund og
ejendom ikke er god for overskrevne kreditorers fordring til fulde at betale,
er de derom fornet gården og des tilliggende ejendom efter loven at lade
taxere, har derfor med øvrigheds tilladelse den ved 12 samfrænder ladet
taxere; efter forfunden samfrænders afsigts indhold sket er, på Anst
herredsting anno 1665, den 25. februar er udstedt, og er da bleven vurderet
for penge tre hundrede slettedaler, hvis tingsvidne på des medfart han tillige
med andre tilhørige breve fra sig leverede. Da når som helst man det udi
regning anser, tilkommer bemeldte Maren Hansdatter efter ejendommens
taksering på sin anpart penge 187 daler 8 sk., borgmester Simon Andersen,
Søren Lauridsen rådmand og deres medkonsorter penge 112 daler 3 mk. 8
sk., hvilken fordring sl. hr. Peder Jørgensen, forrige sognepræst til Hjarup
og Vamdrup sogne, hans arving efter købebrev og andre dokumenters
indhold med rette tilkommer; de øvrige penge, som er 74 daler 1 mk.,
Maren Hansdatter har mere i ejendommen end sl. hr. Peder Jørgensen hans
arving, er bemeldte Maren Hansdatters formyndere Knud og Las Buch med
den hæderlige, vellærde mand hr. Jens Pedersen i Hjarup nu fader og
formynder for sl. hr. Peder Jørgensens datter og arving, således forenet: at
eftersom Maren Hansdatter på tre års tid har været i hr. Jens Pedersen hans
hus, og hende midlertidig hæderligen og vel forsørget, haver hendes
formyndere formedelst godtfolks råd og tilskyndelse afslagen penge 44



daler 1 mk.; den øvrige summa, som er penge 30 slettedaler, erbød hr. Jens
Pedersen sig Maren Hansdatter at betale, hvorpå han lovede at gøre hendes
fyrmyndere nøjagtig forsikring på samme kapital, at betale dem på Maren
Hansdatters vegne, når pigen bliver hendes fulde 18 år gammel, og
desmidlertid at stå renteløst; hvormed formynder ne var tilfredse, og
dermed hr. Jens Pedersen på sl. hr. Peder Jørgensens datter og arvingers
vegne, at nyde den halve part af forn. sl. Hans Jensens sejvejerhuse, - gård,
-grund og -ejendom, og Maren Hansdater den halve part af samme forskr.
huse, gård, grund og ejendom, sl. Hans Jensen sig har efterladt. - Samme
dag er husbygninger synet og besigtet, hvorledes bygningen nu forefindes:
Salshuset: 14 fag, hvori findes væglukkelse af egebuler i 7 vægge, og de
andre udhugget af grebningen og bortstjålet, skorstenen og ovnen nedbrudt
og borte, ingen døre eller indvendig af skærværk eller andet i samme hus.
Det østre hus: 13 fag, findes væglukkelse i 16 vægge. Det nørre hus: 12 fag,
hvori findes 10 bulvægge. Samme hus står for fald.

Derefter leverede Anders Jørgensen fra sig til Maren Hansdatters
formyndere Knud og Las Buch efterskr. håndskrifter og breve: Først 1
skøde lydende på Nis Mikkelsen i Skanderup af Anst herredsting udstedt
den 4. juni anno 1607, som lyder på et enemærke i Skanderup skov, kaldet
Lindholt, som i forrige tider har ligget til den gård i Skanderup, Laurids
Thulesen nu påbor. - Item et andet skøde, lydende på Nis Hansen i Hjarup
dat. den 28. juli Ao. 1636, samme Lundholt enemærke af Las Iversen i
Skanderup og til Nis Hansen i Hjarup og til hans arvinger er her skødet og
solgt. - I lige måde købebrev derpå dateret Hjarup den 1. juni Ao. 1636. -
Noch et vinde udstedt 1652 den 29. april anlangende en forlig mellem sl.
Hans Nielsen og hans sl. broder Knud Nielsen. - Endnu et pergamentskøde
lydende på sl. Mogens Eriksen i Kolding og hans hustru på noget ejendom
ved Kolding. - 1 dom og tvende håndskrifter over sl. Hans Jensen i Hjarup,
som henhører til den landstingsdom og indførsel, tilforn indført og fremlagt
er. - Et tingsvidne på Las Buch i Hjarup og hans sl. moder dat. Ao. 1649
den 29. november lyder på halv tredsindstyve slettedaler til sl. Hans Nielsen
skyldige er. - Et håndskrift dateret Kolding den 14. august 1654 lyder på
100 slettedaler, hvorpå er leveret til forsikring ovenskrevne
pergamentskøde, hvorpå resterer penge 17 slettedaler. - Et andet håndskrift
lyder på Inger sl. Mogens Eriksen i Kolding dat. den 12. november Ao.
1654 lyder på 89 daler 2 mk., hvorpå resterer penge 24 daler 1 mk. 12 sk. -



Noch et håndskrift dat. den 26. juni 1656 på Jep Buch i Hjarup lyder på
penge 17 daler. - Las Christensen tilforn boende i Hjarup hans håndskrift
dat. den 3. januar 1643 lyder på 20 daler. - Mikkel Kjeldsen i Skanderup
hans håndskrift dat. den 9. juni Ao. 1657 lyder på 16 daler, hvorpå rester de
15 daler. - Christen Knudsen nu hyrde (hjor) i Gelballe hans brev udgivet
1657 den 7. maj lyder på penge 3 daler. - Knud Buch i Skanderup til sl.
Hans Nielsen skyldig penge 2 daler.
Derforuden blev fremvist og til formynderne leveret: først 1 bryggerkedel
veget (vægt?) 2 lispund og 6 mk., vurderet for penge 14 daler 2 mk. 1 anden
kobberkedel veget veget 14 mk. for penge ti mk. 1 gryde for penge 3 mk, 1
anden gryde for 2 mk. En bolster dynevår for 6 daler, to lagen for 10
rigsdaler, 3 pudevår for 1 daler. En drejls hånddug for 1 daler, en bygkuns
dug for 1 daler, et gammelt trykt skørt og en fifskaftes trøje for 1« daler, 1
kåbe vurderet for 4 daler, et stort skrin for 3 mk. Når dette forskr. vurderede
gods og tilstandende gæld bliver sammenregnet, som Maren Hansdatter
efter hendes sl. forældre er tilfalden, bedrager det sig ud en summa penge
180 slettedaler 1 mk. 12 sk. danske, som er foruden hvad som efter sl. Hans
Jensen var at fordre, som de, der forud i Hans Jensens den halve part grund
og ejendom er indført, som før er meldt, og uden 30 slettedaler, hr. Jens
Pedersen deraf for den anden halve part udaf sin egen fordring af samme
ejendomsgård skal fra sig lægge, såvel og foruden 1 skøde på Lundholt
enemærke i Skanderup skov, hvilket alt Maren Hansdatter tilkommer, det
og alt hendes forn. formyndere Knud og Las Buch til dem under hånd og
værgemål har annammet, og Maren Hansdatter dertil at svare som rette
værger og formyndre med rette hør og bør at gøre i alle måder, hvilke dette
overskr. således udi mellem dem alle ovenskr. passeret og samtykket er, det
vandt og bekræftede forn. mænd ord efter andet, som forskrevet står,
hvorefter Knud og Las Buch, så vel hr. Jens Pedersen i Hjarup på sin
steddatters vegne var tingsvidne begærende.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner hver mand i de sogne, der
henhører til Riberhus.

Samme stævner Anders Lauridsen i Gelballe for gæld til amtskriveren på
Riberhus. Opsat 8 dage. 5/3



Samme spurgte på vegne af amtskriveren på Riberhus, om nogen har set
denne fiske eller lade fiske i nogen af kongens søer eller damme, der findes
i de 5 sogne, der nu tilhører Riberhus. Nogle af mændene stod frem og
erklærede, at det havde de ikke. Og heller ikke de andre herredsmænd
vidste ham noget at beskylde.

Torsdag den 5. marts:

Mikkel Kjeldsen i Skanderup ctr. Thule Hansen i Dollerup. Denne var
tidligere lægdsmand til at opkræve flæskeskatten, og Mikkel Kjeldsen
havde tilbudt sin anpart, 12 sk., på Skanderup kirkegård. Thule Hansen
vedstår at have fået pengene tilbudt og ikke at have villet modtage dem,
fordi han mente, der tilkom ham mere. Thule Hansen havde ladet Mikkel
Kjeldsen eksekvere med en rytter, og det kostede ham 2 mk. Han ønsker
erstatning. Opsat 14 dage.

27/2. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård får dom over Anders Lauridsen i
Gelballe for gæld til amtskri veren på Riberhus (efter forrige dom af 21/9
1665). Han skal betale.

Varsel for Rasmus Jepsen på Vamdrupgård var Peder Nielsen i Skanderup
og Svend Christensen i Hjarup, de afhjemlede, at de idag otte dage lovligt
varede hver mand i Hjarup by uden præsten idag hid at svare Rasmus
Jepsen mod vidners forhør og imod hvad andet han over dem agter at tage
beskrevet. - Otte mænd vandt, at her idag for retten fremstod Christen
Halkjær og Christen Snogdal i Hjarup, Las Buch og Kjeld Gregersen
ibidem, Hans Gregersen sammested, de vandt, at den 2/3 gård i forn.
Hjarup, Las Christensen senest påboede, som han om Sct. Mikkelsdag sidst
forleden kvitterede, da om Sct. Mikkels dag tider stod den gærde om hans
botoft nogenledes ved magt, og var næsten sat med egestaver. Dernæst
fremstod for retten Las Christensen i Søgård, Hans Lauridsen i Habdrup,
Vidste Mikkelsen og Mikkel Kjeldsen i Skanderup, de vandt efter recessen,
at de igår, som var den 4. marts, var med Rasmus Jepsen på Vamdrupgård
og synede det gærde, som var om den 2/3 gård i Hjarup, Las Christensen
senest påboede, som var omkring hans botoft, hvorledes den nu forefindes;
da ved den søndre side på samme botoft, med gaden, halvfjerde snese
tren(?) fandtes ej enten ris eller staver, på den østre side halvfemte snese
tren fandtes ej uden seks staver, ellers ris og staver borte. Satte forn.



Rasmus Jepsen derfor idag i al rette, om menige Hjarup bymænd ikke jo
bør at opsætte forn. gærde igen med gode staver og ris, så det kan stå for et
fuldt syn, og desforuden at lide som for andet uhjemlet for gærdet, de har
borttaget, medmindre de fremviser dem, som skaden og gerningen gjort
haver. Så fremstod her idag for retten Christen Halkjær, Christen Snogdal,
Kjeld Gregersen, Hans Gregersen, Hans Nielsen, Las Buch, Mads
Sørensen, Jep Degn, Jep Jessen, Oluf Jensen, Bonnik Pedersen, Christen
Jepsen, hvilke alle her idag ved deres højeste ed nægtede, at de ej enten selv
eller nogen af deres folk havde taget enten staver eller gærdsel fra forn.
gørde, tilmed og undskyldte Christen Halkjær Johan Christensen så vel og
Carsten Hansen, som ikke idag var til stede, at de og derudi ganske fri og
ikke noget af samme gærder i ringeste måder har bekommet.
Dernæst fremstod idag for retten Christen Nielsen, hjor i Hjarup, og ikke
nægtede, at han jo havde taget noget af forbemeldte gærde af hvad der lå på
jorden og han fandt for hans fødder, og sagde, at al den skade, han på
samme gærde gjort havde, kunne han betale med 2 læs ris, tilmed berettede
Christen Nielsen, at der var en kvinde til Hans Gregersen, som og havde
taget af samme gærde; satte i rette, om de ikke jo bør at bøde og lide for
uhjemlet og skaden erstatte og betale skadesløs. Opsat til idag 8 dage.

Torsdag den 12. marts:

Nis Basse i Geising i herredsfogedens sted.

Ridefoged Anders Jørgensen får dom over bymænd i Lejrskov, Verst og
Seest sogne for adskillige restancer. De skal betale.

27/2. Mads Pedersen i Ferup bekender, at han har overleveret Hans
Christensen i Lejrskov det par klæder, som Hans Christensen sagsøges for
af Mads Pedersens broder Hans Pedersen. Hans Christensen får tingsvidne.

Torsdag den 19. marts:

indfaldt Skærtorsdag, som er i dimmelugen, blev ingen ting eller ret holdt,
men alting, som den dag skulle have været forrettet, blev opsat til næste
tingdag efter påske.

Torsdag den 26. marts:



13/2. Anders Hansen i Gesten får dom over Anders Knudsen ibidem og
Peder Sørensen Skrædder i Gesten. De skal betale.

Idag første ting til Anders Mattesen i Bække, for han ikke har mødt sin
vinde og sandhed at aflægge om, hvad der kan være mellem Eske Pedersen
og smeden i Bække angående krohold.

Jakob Lauridsen, slotsfoged på Koldinghus, stævner hver mand i Skanderup
sogn og får tingsvidne på, at Hans Nielsens og Søren Nissens gård i
Skanderup ligger øde samt om øde gårde i Lunderskov og Dollerup. Ingen i
sognet er endnu kommet op på fuld sæd efter krigstiden.

Torsdag den 2. april:

Blandt vindingsmændene: Laurids Pedersen i Hjarup.

20/2. Sagen med Kjeld Jakobsen i Seest opsat 8 dage.

Nis Basse i Geising har stævnet Karen Knudsdatter i Øster Gesten og Mette
Pedersdatter i Vester Gesten: Vidner forklarer, at nu forgangne 2. pinsedag
hændte det sig i Gesten kirke på samme tid da hæderlige og vellærde Søren
Nielsen i hæderlige og højlærde mand mester Hans Laugesen i Gamst,
sognepræst til Anst og Gesten og provst i Anst herred, hans sted stod på
prædikestolen og oplæste evangeliet, da Mette Pedersdatter af Gesten stod i
et gangstade iblandt de andre kvindfolk, da kom Karen Knudsdatter i
Gesten og i kirken og trådte ind i samme stol, som Mette Pedersdatter stod,
og holdt sig ved gangstadet, og stod så og traktes, så Mette Pedersdatter
skød og trykkede på Karen Knudsdatter, så hun greb om stolen og holdt sig
derved, og da Mette Pedersdatter fornam, hun kunne ikke blive ved gangen,
stod hun tilbage i den stol næst bagved.

Mette Pedersdatter i Geising stævner til skifte i Geising efter sl. Abraham
Christensen. De indstævnede er Eske Hansen i Sønder Stenderup, Laurids
Hansen i Strandhuse og Søren Hosekræmmer i Kolding.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård har indstævnet Anders Poulsen i Vamdrup,
Lauge Hansen ibidem og hans hustru Anne Lauges. Han spørger Anders



Poulsen (1. ting), om han vil vedstå, hvad han i Vamdrup kirke har beskyldt
Anne Lauges for. Se 9/4

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Frederik Hansen og Nis
Christensen i Vamdrup, Lydick Pedersen, Poul Hattesen og Lars Ros
ibidem. Frederik Hansen er stævnet for den halve gård, han ibor og har
tilforhandlet sig af Nis Christensen ibidem. Denne vedgår, at han med
øvrighedens tilladelse har opladt gården til Frederik Hansen. - Lydick
Pedersen og Poul Hattesen er stævnet for hver deres bolig, som de besidder
uden fæste, om de ikke bør fæste dem eller lide for uhjemlet. De tilbød at
tage fæste, så snart de havde penge til det. - De blev dømt til at fæste eller
og at have det i øvrighedens minde, hvis de det besidder uden fæste, eller at
kvittere stederne.

Skifte i Geising efter sl. Abraham Christensen mellem hans efterladte
hustru Mette Pedersdatter (lavværge: Bertel Jensen i Lunderskov) og sl.
Abraham Christensens datter Maren Abrahamsdatter (formynder:
farbroderen Peder Krage i Store Anst) samt kreditorerne. Sl. Jep Hansen har
tilforn boet på gården og er død der; han er far til Abraham Christensens to
stedbørn.

Torsdag den 9. april:

Peder Sørensen i Glibstrup ctr. Hans Basse i Store Anst og Jep Pedersen i
Gamst for gæld, 7 daler og renter deraf i 4 år, som han tilforn havde et
stykke eng i brug for. Hans Basse svarede, at han var ham intet skyldig og
ikke ville svare ham samme penge, medmindre han viste ham brev og segl.
Peder Sørensen gjorde sin højeste ed på, at pengene ikke var betalt. Hans
Basse forklarede, at nogen tid før polakkertiden, da de havde været i
kongejagt, da kom Søren Sørensen i Glibstrup i klammeri med Hans Olesen
i Gesten i sl. Iver Andersens gård i Roved, og fordi Hans Basse da hjalp sl.
Søren Sørensen ud af samme klammeri og slagsmål, gav han ham gælden
efter og flyede ham siden hans brev. Opsat 14 dage. 23/4

Samme Peder Sørensen kræver, at Jep Pedersen i Gamst betaler ham den
bøg, han har hugget fra ham, og bøder til øvrigheden. Opsat 14 dage.



Se 2/4. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård tilspurgte Anders Poulsen i Vester
Vamdrup, om han ville vedstå den bekendelse, han for nogen tid siden
havde gjort i Vamdrup kirke om Anne Lauges i Vester Vamdrup. Han
svarede, at Anne Lauges og hendes huskvinde røbede det selv først, ellers
havde det vel bleven, som det var. Hvad de røbede? At han og Anne Lauges
havde bedrevet hor med hinanden. Ridefoged Anders Jørgensen formanede
Anders Poulsen, at han skulle betænke sig vel, at han ingen på ære med
usandfærdighed beløj. Så svor han med sin højeste ed og sagde, at så sandt
hjælpe ham Gud og hans hellige Ord til salighed, da er det i Guds sandhed,
at han desværre har bedreven letfærdighed og horeri med forskr. Anne
Lauges efter hendes egen begæring forleden vinter, da hendes mand Lauge
Hansen en nat ikke var hjemme, da som han var kommet i sin seng, og
Anne Lauges lå i sin seng, sagde hun til ham, som de lå hver i sin seng, "Vil
I nu drage af eders skjorte, så må I komme hid og ligge hos mig". Han
svarede, "Det er ikke maner, at jeg skulle drage af skjorten", men gik så til
hende i sin skjorte, og lå så hos hende natten over. Hvilke forberørte ord
Anders Poulsen idag for retten gestændig var. Derefter blev Anne Lauges
tilspurgt for retten, hvad hun herimod ville svare. Hn fremstod for retten,
faldt på knæ og nægtede ved sin højeste ed de skammelige ord, han hende
pådigtede, og svor højt, at det var usandfærdigt, hvad han hende påsagde. -
Dernæst fremlagde Rasmus Jepsen en seddel fra hr. Jens Pedersen i Hjarup:
Anno 1667 den 14. søndag efter Trinitatis, som var den 8. september, har
Anders Poulsen i Vamdrup menighed åbenbarlig bekendt og afbedet sin
synd imod det sjette bud beganget med Anne Lauges i Vester Vamdrup.
Datum Hjarup den 7. april 1668, Jens Pedersen Velling. - Da eftersom sådan
skammelig og uhyrlig beskyldning ikke enten af gejstlig eller af verdslig
øvrighed kan lides, og det nu så langsommelig tid har gået i svang, som af
egen bekendelse og af sognepræstens seddel kan erfares, satte Rasmus
Jepsen i rette, om de det ikke med hverandre ved retten bør at udføre, så at
den skyldige tilbørligt kan blive straffet, og sådan forargelse af Guds
menighed kan blive udryddet. - Da eftersom slig skammelig gerning os
forekommer, og det nogen tid har henstået, da på det, at slig uhyrlig gerning
kan blive straffet og den skyldige at lide, formener jeg, de det ved vores
lands lov og ret bør tilbørligt at udføre, så enhver kan komme til, som
skyldig er, at straffes for deres forseelse, andre til eksempel og eftersky. Se
16/4



Christen Iversen ctr. Iver Sørensen i Anst for gæld. Opsat 4 uger.

Torsdag den 16. april:

Ridefoged Anders Jørgensen opkrævede sandemændene til at møde mandag
i Seest og derefter tage syn på uforvist skovhugst.

Se 9/4. Lauge Hansen i Vester Vamdrup gav på vegne af sin hustru Anne
Lauges Anders Poulsen i Vester Vamdrup til sag for hans løgnagtige ord og
tale, han havde bekendt offentligt i Vamdrup kirke den 8. september, at han
skulle have bedrevet letfærdighed og skam med min hustru, hvilke hans
uhyrlige og utilbørlige, løgnagtige ord og letfærdige tale, hvormed han
agter ærlige mennesker med at bedrøve og slig hans løgnagtige tale og egen
munds pladder han aldrig skal bevise, men lettelig udsiges slige utilbørlige
ord og tale at være sagt af den, som ikke skøtter om sin egen ære og
reputation. Han satte i rette, om ikke Anders Poulsen for sådan sine
usandfærdige, løgnagtige ord og tale bør at bevise eller derfor at lide som
en løgner og æreskænder og derforuden at straffes som ordinansen og
recessen formelder. Opsat 14 dage. 1/5

Torsdag den 23. april:

Anders Jepsen i Nagbøl angav (3. ting) på vegne af Niels Smed i Verst en
brændevinskedel og begærede kongens stempel og værk derpå.

9/4. Peder Sørensen i Glibstrup hans sag mod Hans Basse i Anst opsat 14
dage.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård opkrævede sandemændene til at syne alle
huse og gårde og boliger i de 5 sogne, der hører til Riberhus.

1. maj:

Blandt vindingsmændene: Christen Jepsen og Oluf Jensen i Hjarup.

Oplæst kongebrev om, at de, som til Riberhus har været henlagt, nu igen til
Koldinghus skal høre og svare, så som de har gjort tilforn.

16/4. Lauge Hansens sag opsat 14 dage. 14/5



Peder Rasmussen i Dollerup, et afkald af sin sl. hustru Kirsten Nielsdatters
arvinger: Jep Jepsen i Nagbøl på egne vegne og på vegne af sin hustru
Dorthe Nielsdatter og sine svogre Bertel Nielsen i Janderup og Christen
Nielsen i Kærup og Knud Nielsen, barnefødt i Kærup, gaf afkald på arv
efter deres sl. søster.

Peder Rasmussen vedstår, at foruden det, som arvingerne nu har fået, skal
han give dem 20 daler, at betale i 2 afdrag.

Torsdag den 7. maj:

Peder Orlof af Ribe har erhvervet kgl. benådningsbrev over Koldinghus,
Haderslevhus og Skanderborg len på at skære heste og svin for den billige
løn, som andre før ham har gjort det, og ingen andre må gøre ham nogen
forfang i hans værk og arbejde i nogen måde. Han har idag med 24 af
herredsmændene på de menige herredsmænds vegne aftalt, at han skal have
24 sk. danske for 1 hest at skære og seks sk. danske for et svin at udskære,
både for sig selv og sine svende, årligt, imedens han forretter sit arbejde
forsvarligt og oprigtigt. To gange om året skal han lade sig finde her i
herredet på de belejlige tider. De 24 herredsmænd har lovet, at de ikke vil
lade deres svin og heste skære hos andre. Der er straf for at benytte andre.

Poul Garp i Noes ctr. Nis Basse i Geising angående en kirkesti, som Poul
Garp agter at tilholde sig over Nis Basses toft. Hver mand i Geising by og
Maren Madsdatter ibidem er blevet stævnet til at vidne. Det første vidne har
ikke set nogen gå den vej. Maren Madsdatter forklarer, at på de tider, da
hun tjente sl. Erik Olesen i Noes, da undertiden, når de ikke kørte til kirke,
gik de når vejen var skiden over Nis Basses toft, og de gik til døren og
fulgtes så med hverandre til kirke. - Thomas Pedersen: Da han tjente i Erik
Olesen i Noes, kørte han og hans sl. hustru til kirke og fulgte den rette forte,
og deres folk gik samme vej enten før eller efter dem. Men han vidste ikke,
at de havde nogen kirkesti af Noes over Nis Basses toft.

Ridefoged Anders Jørgensen har stævnet hver mand i Seest og Verst sogne
til at påhøre skovsyn.

Las Christensen i Søgård, Hans Lauridsen i Habdrup, Niels Iversen i
Lejrskov, Mads Pedersen i Ferup, Thule Pedersen ibidem, Anders



Lauridsen i Gelballe, sandemænd i Anst herred, samt Bertel Pedersen i
Seest, præstens medhjælper ibidem, har været med ridefogeden og
skovfogeden til syn på uforvist skovhugst. (Der er synet i flere sogne end de
to ovennævnte).

Mette Hansdatter i Verst klagede over Niels Nielsen Kloster ibidem, der har
slået hende uden årsag.

Torsdag den 14. maj:

Blandt vindingsmændene: Oluf Jensen i Hjarup.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. Niels Nielsen Kloster i Verst, der skal
have slået Mette Hansdatter ibidem. Las Christensen i Søgård, Hans
Lauridsen i Habdrup, Mads Pedersen og Thule Pedersen i Ferup har synet
Mette Hansdatter og fundet blå slag. Rasmus Jepsen sætter i rette, at han
skal betale for hvert blåt slag. Opsat 14 dage. 28/5

Mads Christensen i Skanderup begærer dannemænd til at syne jorden til den
gård, han har købt af Oluf Buch i Skanderup, idet han formener, at Joen
Jørgensen har frahæftet ham noget jord.

1/5. Lauge Hansens sag opsat i 14 dage. 28/5

Torsdag den 21. maj:

Hans Bertelsen i Horskær i herredsfogedens sted, eftersom berettes, at han
skal være på sin sygeseng.

Anders Poulsen i Vester Vamdrup ctr. Lauge Hansen ibidem. Han stævner
nogle til at vidne ang. den berygtelse, Anne Lauges er kommet i med
Anders Poulsen. Maren Pedersdatter og Maren Lydicks i Vamdrup vidner,
at de hverken har set, fornemmet eller ved andet om Anne Lauges, end godt
i alle måder.

Torsdag den 28. maj:

Christen Pedersen i Egholt har stævnet Niels Iversen i Lejrskov, Jep Jepsen
og Niels Jepsen i Nagbøl til lovbudsvidne og skøde, som han agter at gøre



deres fader Jep Jepsen i Nagbøl på den halve gård, Jep Jepsen påbor.

Christen Pedersen lovbyder 3. gang på egen vegne og på vegne af sin hustru
Kirsten Jepsdatter dennes anpart af den fjerdepart gård i Nagbøl, deres fader
Jep Jepsen og hans hustru Dorthe Jeps nu påbor, og som Kirsten Jepsdatter
har arvet efter sin sl. moder Anne Bertelsdatter Jep Jepsens, samt hvad hun
senere kan arve i gården efter sin fader Jep Jepsen. Jep Jepsen og hustru
Dorthe Nielsdatter bød sølv og penge.

Christen Pedersen gav Jep Jepsen skøde på ovennævnte arvepart samt
arveafkald.

14/5. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. Niels Nielsen Kloster for at have
slået hjorkonen Mette Hansdatter. Niels Kloster kunne ikke fragå sagen. -
Dom: Han skal bøde 3 rigsort til kongen for hvert blåt slag og 3 til kvinden,
eller værge for sig med nævn.

14/5. Lauge Hansen i Vester Vamdrup pva. hustruen Anne Lauges ctr.
Anders Poulsen for hans påstand om at have bedrevet hor med hende. -
Anders Poulsen stod ved sine ord og fremlagde et skriftligt bevis: Kendes
vi, Peder Jensen Bundtmager, Jens Throlsen og Poul Jensen, borger og
indvåner i Kolding, og vitterligt gøre, at Mette Bertelsdatter, tjenende
hæderlige og vellærde mand hr. Anker Mogensen, kapellan her ibidem, har
for os vidnet og berettet, eftersom hun formedelst forfald i hendes tjeneste
ej det til tinge kan aflægge, og det således som følger, nemlig at forleden
vinter, imidlertid hun var til huse hos Lauge Hansen i Vester Vamdrup, da
engang ved juletid, som han var rejst af byen på nogle dages tid at arbejde,
hørte og så hun en aften, at bemeldte Lauge Hansens hustru Anne Lauges,
imidlertid hun lå i hendes seng, sagde til deres svend Anders Poulsen, som
da tjente dem og lå inde i samme stue udi hans seng: "Anders, vil du drage
din skjorte af dig og gå nøgen over gulvet til mig, da måtte du ligge hos
mig". Og da han det ej ville gøre, bad hun ham atter siden og sagde: "Drag
din skjorte på dig, og est du så nogen ærlig karl, så kom til mig". Så gik
forn. Anders Poulsen i sengen til hende og lå hos hende den nat over. Og
efter at forn. Mette Bertelsdatter berettede det forbemeldte Lauge Hansen i
hans forn. hustrus nærværelse, da nægtede hun det ikke, men svarede ham,
at han vel vidste, at det var ikkun for narreri, han en nats tid eller tre havde
ligget hos hende. At forn. Mette Bertelsdatter således for os berettet og ved



sin helligånds ed med oprakte fingre afsagt og vunden haver, som
forskrevet står, som hun videre til tinge, om fornødent gøres, vil vinde og
stadfæste, det bekræfter vi med vores egne hænder her underskre vet.
Actum Kolding den 22. april 1668 (navnene). Hvorudover Anders Poulsen
formente sig at befri, han Anne Lauges forbemeldte ord og rygte ikke først
havde påsagt. - Med flere ord og tale dem derom imellem var så efter tiltale,
gensvar og den sags lejlighed, så og efterdi det befindes at være ære og
lempe anrørende, vidste jeg mig ikke derfor herpå at kende, men findet det
hen ind for min gunstige velb. overdommer. Des til vitterlighed.

Torsdag den 4. juni:

Otte mænd vande, at her idag for retten fremstod Peder Hattesen, Poul
Hartvigsen i Vamdrup, Hans Lauridsen i Habdrup, Frederik Hansen i
Vamdrup, Iver Sørensen og Peder Krage i Store Anst, de vande samtlige, at
det dem enhver fuldt vitterligt er i Guds sandhed, at Iver Jørgensen, borger
og indvåner i Kolding, Karen Hansdatter Hans Nielsens i Hjarup, Maren
Hansdatter David Hjulers boende i Tøstrup, de er fuldkommen
søskendebørn til sl. afgangne Peder Pedersen, barnefødt i Ribe, som boede
og døde i Nykøbing i Falster, hans rette sande arvinger med Peder Nielsen
på Sauer og Mads Nielsen til Nakskov, eftersom han ingen søskende har i
live, og ganske ingen nærmere arvinger befindes end disse rette sande
arvinger.

Stævning fra ridefoged Anders Jørgensen til alle herredsmændene.

Gyde Nielsen i Hundsholt opsagde (1. ting) den halve gård i Hundsholt, han
har haft i fæste.

Tingsvidne: Nis Basse i Geising og Peder Sørensen i Glibstrup: Iflg. en
dom af 28/8 1662 har man med herredsfoged og vurderingsmænd besøgt sl.
Oluf Jørgensens gård i Gesten for at gøre udlæg for gæld, som han havde til
mester Hans Laugesen i Gamst. Der var intet at gøre udlæg i, hvorfor
præsten havde begæret indførsel ved uvildige selvejerbønder. De har så
været med herredsfogeden i gården den 12/6 1663 og gjort indførsel for
præsten, så han kunne bruge gården (eller den part, der blev gjort indførsel
i), til han fik sin betaling.



Syn over gårdene i Anst herred, herunder de 5 sogne, der har været under
Riberhus, men nu igen tilhører Koldinghus, hvorledes bygningerne
befindes, og hvad som er øde. (Tingsvidnet strækker sig over siderne 58a-
73b).
Hjarup:
1 krongård, Christen Halkjær, 4 huse, nogenledes ved magt.
« krongård, som hr. Jens Pedersen påbor. Salshuset 13 fag, et ladehus 13
fag, ved magt, et hus 10 fag og et 12 fag fattes nogle lejder. Præstegården i
forleden fejdetid afbrændt.
1 krongård, Johan Christensen og Carsten Hansen, 14 fag salshus, fattes
lejder på sønder side, 1 ladehus 13 fag, mangler og lejder. Johan oprejst 6
fag ny hus.
1 krongård, Mads Sørensen, et salshus 11 fag og et andet 9 fag nylig opsat,
fattes vægge og gavl.
1/3 part selvejergård, Oluf Nielsen, 1 salshus 11 fag ved magt, noch 1
ladehus 8 fag, nylig opsat, fattes væglukkelse.
« krongård, Laurids Skrædder, 5 fag hus opsat af ny, fattes vægge og gavle,
findes noget ny tømmer på stedet.
1 krongård, Kjeld Gregersen, 1 salshus 12 fag og to andre huse 30 fag for
nogen tid opsat, ved magt, uden gavl og vægge, som behøves til det ene.
1 selvejergård, Hans Gregersen, salshus 13 fag, ved magt, det nørre hus 10
fag mangler lejder på 2 sider, det østre hus 8 fag er brøstfældigt.
1 selvejergård, Christen Snogdal og Niels Geising. Christen Snogdal hans
salshus ved magt, 2 andre huse 17 fag mangler væglukkelse. - Niels
Geising, 1 hus 19 fag er ganske brøstfældigt.
1 selvejergård, Las Buch, salshus og et ladehus ved magt, et hus
brøstfældigt.
1 selvejergård, Hans Jensen fradøde, findes 47 fag hus, som er ganske
brøstfældigt
. 1 bolig, Christen Jepsen, 1 salshus 7 fag ved magt, et lidet hus 7 fag fattes
vægge.
1/3 part gård, Hans Christensen, 10 fag salshus brøstfældigt på tømmer og
tag, et bifang nylig opsat, fattes vægge og gavle.
1/3 part gård, Bonnick Pedersen, øde.
1 krongård, Knud Iversen påboede, øde.
« krongård, Niels Jensen, øde.
« parten, Hans Nielsen, tjenermand



. 1/3 part gård, Las Christensen, øde.
1 kronbolig, Hans Nielsen, 1 hus nogenledes ved magt.
1 kronbolig, Hans Knudsen, opsat 7 fag hus, som fattes vægge og gavle.
1 kronbolig, Clemend Lassen, 4 fag nogenledes ved magt, et gammelt
salshus brøstfældigt.
1 gadehus, Jep Jessen, 8 fag, fattes lejder på nørre side, findes et gammelt
forfaldent hus, 4 fag.
« krongård, Jep Jessen og Christen Jepsen, oprejst 6 fag hus.
1 krongård, øde, som Poul Lassen nylig fæstet haver.

Syn på uforvist skovhugst.

Torsdag den 11. juni:

Anders Jepsen i Nagbøl forbød - 1. ting - ulovlig sæd og engbjergning.

Torsdag den 18. juni:

Jep Buch i Nagbøl i herredsfogedens sted.

Iver Buch i Lejrskov har stævnet Thomas Thøgersen og mester Niels
Pedersen i Lejrskov samt vidner: Thomas Thøgersen har et hul i sit gærde
ind mod Iver Buchs toft, og her er det gået heste igennem ind på Iver Buchs
jord. Han har haft tre af præstens heste i hus, som var kommet ind på hans
toft gennem hullet.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Knud Smed i Gamst og Niels Høg
og samtlige hans folk at svare på beskyldning.

Torsdag den 25. juni:

Oluf Christensen af Ribe pva. amtskriver Wilhelm Brochmand ctr. Anne sl.
Ditlev Hildersens i Refsinghoved for resterende forpagtningspenge, 100 rdl.
Opsat 6 uger.

Oluf Christensen af Ribe begærer synsmænd til at syne Refsinghoved.

Ridefoged Anders Jørgensen har stævnet hver mand i Lejrskov sogn,
Jordrup sogn, Verst sogn, Hjarup sogn samt Hans Christensen i Hjarup,



Vamdrup sogn - at svare ridefogeden og delefogeden.

Efterskrevne resterer med deres frihedspenge for 1665 (hver mand med sin
gæld). Der er for år 1666 og til 1667 ganske ingen frihedspenge udgivet af
Lejrskov eller Verst sogne, item ej heller af Vranderup by, men eftersom de
derfor var ved retten forfulgt, og deres kvæg derfor udvurderet, havde de
tvende gange været med samme udvurderede kvæg i Kolding og det for
pengene fremskikket og det af hans excellence marskallen efterladt.

Torsdag den 2. juli indfaldt Mariæ Besøgelsesdag, blev derfor ting
holdt den 3. juli:

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård har stævnet alle Vester Vamdrup bymænd
til syn på Vamdrup mark. Han vil ikke vil ikke lukke to gærder, som
bymændende har tildelt ham at lukke, for han har ingen jord på det sted.
Bymændene mener, han bør lukke gærderne, som hans formænd altid har
gjort. Opsat 8 dage.

Søren Møller i Slotsmøllen og hans søn Markus Sørensen stævner Anders
Lauridsen i Gelballe. De har pant i en enghave. Ifølge deres aftale skal
Anders Lauridsen bjerge høet og Søren Møller selv hjemføre det, og hvis
det ikke beløber sig til 4 læs, skal Anders Lauridsen supplere. Det har han
ikke efterkommet. Opsat 14 dage.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård pva. Riberhus stævner hver mand i de 5
sogne, der før svarede til Riberhus, og får tingsvidne om restancer på grund
af øde, forarmet gods eller gods, der i andre måder ikke har givet landgilde
eller arbejdspenge. (Strækker sig over siderne 80a-87a). Hjarup sogn:
2/3 gård, Las Christensen, rug 10 skp., byg 12 skp., smør 4 R.., landgilde 4
rdl. 7 sk., arbejdspenge 4 rdl., øde.
1/3 gård, Jes Jepsen Kierd, havre 20 skp., landgilde 2 sk., er nyligt blevet
øde.

Lambert Nielsen i Gamst, et skiftebrev efter hans sl. formand sl. Nis
Christensen, som boede og døde i Gamst: Skifte mellem Nis Christensens
efterladte hustru Boulde Hansdatter (værge: trolovede fæstemand Lambert
Nielsen) og ægteparrets børn, Maren, Kirsten og Anne Nisdøtre
(formynder: farbroderen Søren Christensen i Gamst) og kreditorerne.



Børnene må bo hjemme hos Lambert Nielsen og deres mor, til de bliver 15
år. Bodil Hansdatters første søn hedder Hans Pedersen, der er stedsøn til sl.
Nis Christensen. Han har intet fået tilsagt efter sin fader Peder Pedersen,
hvorfor Iver Hansen i Bønstrup, hans morbror, skal give ham 12 daler i
børnepenge; det er penge, han skyldte til sin sl. svoger og søster.

Nis Basse og Iver Smed i Geising begærer synsmænd til at syne deres
marker.

Torsdag den 9. juli:

Johannes Mieting af Holsten får på vegne af sin svogerske Anne sl. Ditlev
Hildersens af Refsing udpeget vurdingsmænd til skifte efter sl. Ditlev
Hildersen.

Nis Basse i Geising stævner Nis Garp og fader Poul Garp i Noes, Christen
Nielsen, boende i Geising, Rasmus Jensen og Frands Jensen ibidem, vedr.
syn på et stk. jord, som er indelukket på Geising gade. Synsmænd har synet
et gærde, der begynder en snes stave øst for det hus, der hører til Noes og
går ned til Nis Basses gård. Geising grander beklager sig, at det indelukker
deres fælles gadejord. De beklager sig også over, at der på deres gade er
blevet gravet efter ler. - Nis Basse fremstod på samtlige Geising granders
vegne - 1. ting - og gav last og klage på den indelukkelse, som Poul Garp i
Noes og hans søn Nis Garp har ladet indelukke på Geising gade, samt den
lergrav, de har opkastet på gaden.

Jørgen Basse i Geising har stævnet Nis Garp i Noes og hans tjenestepige
Karen N. at svare ham og Iver Smed i Geising imod syn på Geising mark.
Synsmænd bevidner, at der er blevet høstet på en eng, der skal have ligget
til den gård i Geising, Peder Pedersen tilforn påboede, og som Jørgen Basse
nu har i fæste. Poul Garp i Noes sagde til Nis Basse i Geising, at han skulle
have sagt til mester Hans i Gamst, at engen hørte til Iver Hansens gård. Nis
Basse svarede og sagde, at det var løgn.

Henrik Steffensen, der kan huske 34 år tilbage, bevidner, at i den tid har
engen altid været brugt til den gård Peder Pedersen påboede, og som Jørgen
Basse nu har i fæste; men om det er kirkejord, ved han ikke. Iver Hansen



bekræfter det bortset fra den tid, Søren Hansen boede der. Han siger, engen
er kirkejord.

Med varsel til Nis Garp og Poul Garp i Noes samt deres tjenestefolk er der
blevet holdt syn på et stk. eng, der skal ligge til den gård i Geising, Iver
Smed nu har i leje. Anker Basse i Geising vidner, at for ca. 47 år siden
tjente han sl. Hans Thulesen i Geising; da var han med ham at slå det
engstykke og hjemføre høsten til den gård, Iver Smed nu har i brug. Andre
vidner noget lignende.

Torsdag den 16. juli: Intet gik beskrevet.

Torsdag den 23. juli:

Varsel for Iver Buch i Lejrskov var Eske Knudsen i Lejrskov og Jens
Hansen i Egholt idag for retten skulle have afhjemlet deres varsel og blev
afvist, formedelst Jens Hansen ikke var sine fulde år at kunne tilstedes
nogen ting ved tinget at forrette, eftersom hans sognepræst foregav, at den
unge person ikke har været til alters eller kan sin børnelærdom, som sig bør.
Erbød sig i retten hans vederpart Thomas Thøgersen i Lejrskov og erbød sig
uden videre kald og varsel at gå med ham i rette. Iver Buch gav ham til sag:
Da Iver Buch den 29/6 kom kørende fra marken med et læs lyng, kom der
nogle bier flyvede over hans hoved og satte sig i hans vestre toftegærde, og
han så ingen mennesker, der fulgte efter bierne. Og efter at bierne havde sat
sig i gærdet, kørte han i marken efter et læs lyng, eftersom han ingen folk
havde hjemme at hjælpe sig at stokke bierne, og da han kom hjem igen med
sine folk, sad bierne endnu stille på samme steed, og han så ingen folk hos
dem. Så lånte han en kube og tog sine folk til sig og stokkede bierne i den
og satte den på stedet, og siden om aftenen tog Thomas Thøgersen kuben
med bierne hjem til sin bigård. - Thomas Thøgersen bekræftede dette
forløb. Iver Buch mener, at Thomas Thøgersen skal bevise, at bierne var
kommet fra hans bigård, eller lide som for andet uhjemlet. Thomas
Thøgersen svarer, at Iver Buch aldrig skal bevise, at Thomas Thøgersen har
holdt sig til andet end, hvad der var Guds og hans eget, og at Iver Buch
gjorde uret, idet han, der selv ingen bier havde, har stokket hans bier uden
at tilkendegive det for ham. Han mener vist også, at bierne sad uden for Iver
Buchs ejendom. Mester Niels erklærer, at gærdet ganske vist er Iver Buchs,



men at grunden er hans, og at gærdet stod anderledes før fejdetiden. Opsat i
8 dage. 30/7

Thomas Andersen i Lejrskov hørte forleden 30/6 Thomas Thøgersen skælde
Iver Buch for en skælm, hvortil Iver Buch svarede, at var var han selv, indtil
han havde bevist det. Poul Salomonsen har hørt noget lignende. Iver Buch
sætter i rette, at Thomas Thøgersen skal bevise sin æreskænden eller lide
dele og tiltale, hvorimod Thomas Thøgersen benægter at have sagt det.
Opsat 8 dage. 30/7

Torsdag den 30. juli:

23/7. Iver Buch og Thomas Thøgersen er i godtfolks nærværelse blevet
forligt, så at Thomas Thøgersen idag gør afbigt for sin æreskælden. Han
skal tilbagelevere bisværmen med kube og sætte den i Iver Buchs toft i
aften, når bierne er i stilhed, dog kongens sag deri uforkrænket, og hvis
Thomas Thøgersen igen overfalder Iver Buch med ukvemsård, skal han
bøde 10 Rdl. til de fattige og det samme til hans kgl. højhed.

Jens Sørensen af Fredericia pva. mester Laurids Pedersen Alling, rektor i
Fredericia, ctr. Jep Buch i Nagbøl og Joen Jørgensen i Skanderup samt hver
mand i Skanderup sogn. Skrivelse fra rektor: Han har fæstet korntienden til
Skanderup mænd for 24 slettedaler, og har også eftergivet dem af sin løn 12
tdr. korn, da de beklagede sig over misvækst i 1665. Dernæst har de oprettet
fæstebrev med ham på 20 tdr. rug og 12 tdr. byg årligt. I år bliver høsten
rigelig, og hvis de ikke vil levere deres afgift, bør det forbydes dem at
bringe kornet fra deres marker til laderne. - Rektors fæstebrev til Skanderup
sognemænd oplæses. - Herimod mødte Jep Buch i Nagbøl, Joen Jørgensen i
Skanderup og nogle få af bymændene og svarede, at det fæstebrev, menster
Laurids Pedersen påberåber sig her at have udgivet til sognemændene, ikke
er, som de var blevet enige med ham om. De har endnu det fæstebrev, de fik
hos tidligere slotsherre på Koldinghus Jørgen Sefeldt på vegne af kongen;
det havde rektor lovet at konfirmere og stadfæste, hvilket han ikke har gjort;
han skulle ikke pålægge dem andet end den sædvanlige afgift, som de
tidligere har givet; men han har med en latinsk glose indført noget, som de
ikke havde vidst hvad betød. De vil give, hvad de plejer at give.



Erik Christensen i Seest pva. Hans Madsens arvinger stævner Jens Poulsen
ibidem; han har den 21/7 ved nattetide borttaget ca 2 læs hø af sl. Hans
Madsens arvingers gods i Skoustrup, som findes indelukket med gærdsel og
staver. Opsat 14 dage.

Oluf Jensen Væver i Seest klagede over Lauge N. hos Søren Jepsen og
Anders Hansen hos Bertel Pedersen, for de forgangen søndag var i hans hus
og ville pante ham for et gærde og de der overfaldt og slog hans hustru i
hendes eget hus uforskyldt i alle måder, at Ko. Maj. ridefoged det ville anse
og forhjælpe ham og hans hustru til fred i deres hus. Se 6/8.

Torsdag den 6. august:

Ridefoged Anders Jørgensen har stævnet Mattis Ebel og hans søn Gabriel
Mattisen i deres fængsel på Koldinghus. Han lod fremstille ledig og løs for
retten de to personer, som med sig ind i retten bar noget bly, både i tavler og
i en jerngryde, hvori var smeltet noget bly, som Mattis Ebel har stjålet fra
Lejrskov kirkes våbenhus. Der oplæses en bekendelse, som er gjort på
Koldinghus:
Anno 1668 den 20. juni sidst forleden var kirkeværgerne af Lejrskov sogn,
navnlig Hans Tit i Asbøl og Jep Lauridsen i Lejrskov og beklagede, at
Lejrskov kirke tre gange fast på tre års tid på blyet er berøvet og bortstjålen
af ugudelige mennesker og nu imellem sidst forleden tirsdag og onsdag om
nattetide er bortstjålet fra bemeldte kirke på den vestre side på våbenhuset
ved elleve eller tolv tavler bly, og da den ene kirkeværge om morgenen ved
solens opkomst, navmlig Hans Tit, ledte om tvende af hans heste og da gik
forbi kirken, som ligger i slet mark, og så samme bly nyligen var borte, da
gik han straks til den anden kirkeværge Jep Lauridsen i Lejrskov og gik så
til kirken, om dets beskaffenhed nogen kundskab kunne komme; da fornam
de, at der havde holdt en vogn ved samme kirke, som havde kørt derfra,
sønder og vesterpå hen til landevejen, som går imellem Kolding og Ribe, og
fulgte så samme vognspor, indtil de kom udi Mattis Ebels gård i Skærup. Så
gav de deres sognepræst, hæderlige og højlærde mand mester Niels
Pedersen Kragelund det til kende, som straks udrejste til Kolding og gav
hans kgl. højhed hr. hofmarskal samt husfogeden Jakob Lauridsen dets
beskaffenhed til kende. Da eftersom Mattis Ebel, hans hustru Anne
Jensdatter, hans søn Gabriel Mattisen så vel og hans datter Martha



Mattisdatter her på Koldinghus er blevet indført med en del smeltet bly og
en del i tavler, hvoraf noget af det smeltede bly findes i jerngryde, da først
blev tilspurgt Anne Jensdatter, forbemeldte Mattis Ebels hustru, hvor de
havde bekommet det bly, som fandtes i deres hus i Skærup, som de nu er
med anholden, hvortil hun svarede, at hun og hendes mand har haft både det
bly og den gryde, som det smeltede bly findes i, siden den sidste svenske
krigs tid; noch bestod bemeldte Anne Jensdatter, at der bor en pottemager i
Fredericia, som hun solgte et lispund bly til, og var smeltet i samme gryde,
som her findes på slottet. Og beretter hun, at samme pottemagers kvinde
begærede, at hun ville fly hende noget mere, og sagde, der bor 1 mand ved
Kolding, som hun havde givet en Rdl. på købet, og han var ikke kommet
dermed, dog hun havde bekommet meget bly af ham tilforn. Dernæst blev
tilspurgt forbemeldte Mattis Ebels datter, om hun vidste noget om samme
stjålne bly, som fandtes i hendes forældres hus. Da svarede hun, at hun ikke
var hjemme, da hendes forældre hjemkom, som var nu sidst forleden
onsdag morgen, og da berettede de for hende, at havde været i Kolding, og
da lå samme bly i hendes forældres hus, og de begyndte at smelte noget
deraf i den samme gryde, som her nu findes. I lige måde blev Gabriel
Mattisen forhørt, om han vidste noget af samme stjålne bly, som fandtes i
hans faders hus, hvortil han svarede, at samme bly blev ikast i hans faders
hus af de svenskes krigsfolk, den tid han boede i Odder i Hads herred.
Samme dag blev og forhørt forbemeldte Mattis Ebel om samme bly, hvor
han det havde bekommet, hvortil han da intet andet ville bekende, end
havde fået det af svenskens krigsfolk i sidste fejdetid. Den 25. juni var
forskr. Gabriel Mattisen til videre forhør, og da bekendte han, at hans fader
og moder slog ham til at køre deres vogn til Lejrskov kirke, da han selv
fader og moder med var, og tog blyet af kirken og lagde det i deres vogn og
kørte dermed til Skærup til deres hus. Anden dagen derefter om morgenen
tidligt begyndte hans fader og moder at smelte af samme bly. Noch
bekendte at have med været med sin fader og moder norden Vejle om
nattetide og tog der et læs bly af Sindbjerg kirke og førte det igennem Vejle
til deres hus og det smeltede i stykker, og siden førte hans forældre det til
Ribe og solgte det. Og da de kom hjem tilbage igen, da havde de fire får og
1 kobberkedel med dem hjem på deres vogn. Nu bekender han, at forleden
år, da svinene var på olden i skoven, var der nogle soldater oppe i Skærup
fra Fredericia, som lod hugge noget tømmer til materiale(?), hvilke var
disse som kender: Dirik Hensken, Henning Brun, Hans Jakobsen, Niels



Bennedsen Rød, Peder og Hans Grat; da var de i hans faders hus i Skærup
og der slagtede fire eller fem svin, som de havde stjålet i skoven, og så tog
flæsket med dem til Fredericia. Noch bekendte han, at hans fader greb et
rådyrlam i skoven noget før pinsedag sidst forleden, som nu forefindes
skindet af. Dernæst bekendte han, at Henrik Jensen Kjetting han kom til
hans fader nu forleden vinter noget efter jul med en brunstjernet hoppe og
skiftede med hans fader, og gav hans fader Henrik Kjetting igen en hvid
hest; siden efter påske kom der en mand af Eskeroed, som kendte sig ved
samme hoppe; så gav hans fader ham penge for 6 slettedaler og fik så
hjemmelsseddel af samme mand. - Bemeldte dato er i lige måde forhørt
forbemeldte Mattis Ebel, og da bekendte han som følger: Den 19. juni sidst
forleden kørte han med hans hustru, og hans søn Gabriel Mattisen kørte for
dem, vester fra Skærup hen ad Ribervejen, og da de kom til Harte kirke,
kørte de over ved Stenvad mølle op til Lejrskov kirke og lod deres heste gå
i græs og bedede (biete); så kørte de noget vesterpå og lod, som de ville
have været ad Ribe; siden kørte de tilbage igen til forbemeldte Lejrskov
kirke om natten; siden gik han og hans hustru Anne Jensdatter ind i
våbenhuset og tog ligbåren og klavrede op på den vestre side af våbenhuset
på bemeldte kirke og begyndte at nedbryde af samme bly; da kunne de ikke
få en ringe del deraf, for blyet var så hårdt tilslagen, men faldt en stor del
ned, som de tog og lagde på deres vogn og kørte hjem med til deres hus i
Skærup, som er det samme bly, han, hans hustru og søn her på slottet er
med anholden. Dernæst tilspurgte hæderlige og vellærde hr. Hans
Rasmussen til Otting og Falling sogne forbemeldte Mattis Ebel, om han
vidste noget af hans bryggerke del, som ham blev frastjålet den høst,
polakkerne udrejste, og begærede at vide, hvem den havde taget, hvortil han
svarede, han ikke det vidste, men skulle spørge Rasmus Nielsen Fellerup,
som har kun et øje; han ved besked derom. Dernæst bekendte bemeldte
Mattis Ebel, at Oluf Sørensen, som bor i Fellerup tillige med tvende Hans
Kams (?) søstre, tog en kliffkrog om nattetide af hans gård og gik udi hr.
Christen Hansens gård i Odder og gik op på taget og ned ad skorstenen og
der bortstjal, hvad som der blev bortstjålet den tid af velbemeldte hr.
Christen Hansens hus, hans huses gods og formue.
Den anden lyder og som føger: Den 3. juli bekendte Gabriel Mattisen, som
er på slottet anholden, at kvæghjorden i Fellerup med tvende Hans Kams
søstre er gået ned i hr. Christen Hansens skorsten i Odder med en kliffkrog
om nattetide bortstjålen, hvad udi hans hus er bortstjålet, som hans fader



forhen har omtalt. I lige måde bekender bemeldte Gabriel Mattisen, at han
med var med hans fader og moder og kørte den vogn til Sindbjerg kirke om
nattetide og taget bly. Den 3. juli bekendte bemeldte Mattis Ebel at have
stjålet bly af Lejrskov kirke, som der er bortstjålet. Item bekendte han, at
han og hans hustru har bortstjålet bly af Sindbjerg kirke, som det nu i
foråret har stjålet og det ført til Ribe og solgte hos en mand inde på den
venstre hånd, som man indkører i byen, hvor de det har smeltet så nær som
et stykke, som han solgte i Fredericia til en pottemager, og fik derfor, som
han solgte i Ribe, 10 sldlr., mens han det, som han solgte i Fredericia 3«
mk. danske. Endnu også bekendte Mattis Ebel, Hans Rasmussen, som bor i
Pinstrup at have stjålet, og berettede bemeldte Mattis Ebel 2 kobberkedler
og 1 messingkedel 1 stor bysse(?) og en stor vogntømme(?) fra Rasmus
Jørgensen Thulstrup. Endnu bekendte Mattis Ebel at have været i horeri,
siden han fik hans ægtekone, med løsagtige kvinder. I lige måde bekendte
Mattis Ebel at have skudt fem harer, som Røde Peder Soldat har båret ned
til Fredericia i en poshe(?). Og på deres bagrejse, som de kom fra Ribe, tog
de fire får og en kobberkedel og en jerngreb(?) i Store Anst, som de brød
blyet af med, som Mattis Ebel bekender. Item bekendte Mattis Ebel, at hans
hustru var for fire år i Sjælland, og Hans Jensen i Herslev var også derovre
med hende, da stjal de tilsammen en hest, som de antvortede en ved navn
Niels Jensen, født i Tise, som blev dermed grebet og hængt. Men de kom
fra den gerning.
Og tilspurgte forn. Anders Jørgensen ovenbemeldte Mattis Ebel og søn
Gabriel Mattisen, om de samme bekendelse endnu fuldkomment vedstod,
hvortil de svarede ja. Og ydermere tilspurgte dem, om dette bly, som de her
for retten har indbåret og hos dem lå, om det var det samme bly, de af
Lejrskov kirkes våbenhus efter deres forrige bekendelse havde bortstjålet,
hvortil Mattis Ebel svarede, det var det samme, og sagde, Gud bedre mig,
jeg har gjort den gerning. Men min søn Gabriel Mattisen blev slagen og
tvunget til af mig og min hustru at følge med os, både at tage dette bly og
det bly af Sindbjerg kirke, og stod ved vognen uden for Lejrskov kirkegårds
mur og tog vare på den, imidlertid jeg og min hustru brød blyet af
våbenhuset og bar det i vognen. - Satte forn. Anders Jørgensen i rette og
formente, Mattis Ebel for slig hans begangne tyveri, som hos ham findes, så
vel og mere efter hans egen bekendelse, beganget haver, bør derfor at lide
til galge og gren, og ejermanden sine koster at beholde. I lige måde sattes i
rette, om forbem. Gabriel Mattisen, som i sligt tyveri at bedrive havde



medværet, jo ikke bør at være i hans Ko. Maj.s vores allernådigste herre og
arvekonges nåde og unåde og straffes på Bremerholm i arbejde, og var
derpå retmæssig dom begærende.
Og så blev af herredsfogeden på tinget udnævnt fire uvildige dannemænd,
nemlig Mads Pedersen i Højrup, Mads Eriksen i Seest, Iver Thulesen i
Skanderup og Las Nielsen Smed i Vranderup mølle, hvilke han på hans Ko.
Maj.s og rettens vegne befalede samme stjålne bly for penge at taxere, og
dem til underretning fremlagde Anders Jørgensen et skriftligt bevis ud af
skjøffertækkeren Niels Jensen, Casparis Høflig ridefoged i Elbo herred,
Hans Simonsen Falantin, glarmester borger og indvåner i Kolding, som
samme bly havde vejet, og var i vægten et skippund og 8 skippund med
jerngryden, som en del af det smeltede bly var i, som ovenbemeldt fire
mænd, som dertil blev udnævnt, taxerede for 16 Rigdsdaler.
Da efter slig forberørte lejlighed og vores lov og lands rets anledning har
herredsfogeden til sig taget efterskrevne dannemænd dommen i disse sager
med ham at afsige, nemlig Nis Basse i Geising, Las Christensen i Søgård,
Christen Iversen i Anst, Hans Lauridsen i Habdrup, Vidste Mikkelsen i
Skanderup, Hans Uluf ibidem, Godske Iversen i Lejrskov og Søren Bull i
Lunderskov, hvilke tillige med herredsfo geden heri senterede, at efterdi
Mattis Ebel her for reten for os fremstilles med noget bly, som er vurderet
for seksten rigsdaler, som han bekender at have stjålet af Lejrskov kirkes
våbenhus, ved vi ej rettere derpå at kende, end han jo dermed har forbrudt
sit liv i galge og gren, medmindere hans Ko. Maj. ham benåde vil, og
ejermanden igen til sine koster. Anlangende Gabriel Mattisen, som Mattis
Ebel beretter ikke at have været i håndgerningen med ham, dog med været
sligt tyveri at bedrive, dømmer ham derfor udi hans Ko. Maj.s vores
allernådigeste herres og arvekonges nåde og unåde. Des til vitterlighed.

Nogle mænd vidner, at de har været med Niels Jensen, skjøffertækker af
Kolding, til syn til Lejrskov kirke på det bly, som var bortstjålet af samme
kirke, og syntes dem, at samme bly, som nu sidste gang blev afstjålet, ikke
kunne købes igen for 30 rigsdaler. Noch berettes, at kirken 3 gange tilforn
på blyet er blevet berøvet.

Mattis Ebel bekendte efter sin forrige bekendelse, at de fire får, den
kobberkedel så vel jernkreffuen(?), de tog i Anst, førte de til deres hus, og
var der den tid, de blev taget.



Med stævning til Wilhelm Brochmand, amtskriver på Riberhus, er der
blevet holdt skifte efter sl. Ditlev Hildersen i Refsinghoved mellem enken
Anne sl. Ditlev Hildersens (tiltagen formynder: Oluf Thomsen i Jelling) og
ægteparrets børn Gunner Ditlevsen og Hans og Poul Ditlevsen. Deres
formynder: hr. Johannes Millitrich af Preise begærede tingsvidne på vegne
af sin svogerske Anne sl. Ditlev Hildersens.

Se 30/7. Ridefoged Anders Jørgensen på vegne af Oluf Vævers hustru i
Seest stævner nogle mænd til at vidne om, at Oluf Vævers hustru ifølge
hendes klage er i sit eget hus blevet slået og overfaldet af Anders Hansen og
Lauge Jensen. Vidnerne forklarer, at de forleden søndag var i byen at pante
en del for deres forseelse efter grandevide. De var også hos Oluf Væver for
at pante ham for et hul i hans gærde, og da de kom til huset, var døren
lukket; så gik de hen i hans vognhus og ville tage en vogn, og som Oluf
Vævers hustru det ville forhindre, da Anders Hansen og Lauge Jensen stod
og droges med hende om vognen, så de, at hun rev sig på en geil rude på
huset, men ikke de så, at Lauge Jensen eller Anders Hansen rørte hende det
ringeste.

Torsdag den 13. august: Intet beskrevet.

Torsdag den 20. august:

Hans Jessen af Ribe pva. amtskriver Wilhelm Brochmand spurgte Nis
Knudsen, tjenende på Refsingho ved, hvor mange træer han har hugget fra
roden, mens han har tjent på Refsinghoved. Han har hugget 16, hvortil
kommer det, som andre karle har hugget. Og efter sl. Ditlev Hildersens død
har enken befalet ham at skaffe ildebrændsel. Han fortæller også om
rugavlen og om et hus, der blev taget ned. Og Ditlev Hildersen havde givet
en del bønder lov til at grave tørv og klyne på gårdens mark.

Mads Christensen i Skanderup gav fra sig beskrevet, at søndag for 3 uger
siden kom Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ridende til deres grandestævne
og satte sig på en af stokkene. Da sagde han Hans Uluf og mig: Hvilken af I
to dannemænd skal betale mig de 6 skp. boghvede, som I, Mads
Christensen, er mig skyldig? I eller Hans Uluf, som har sagt god derfor.
Hvortil Mads Christensen svarede ham, at dersom han var ham noget
skyldig, skulle han søge ham med lands lov og ret. Så svarede Rasmus



Jepsen, det var godt, han krævede ham nu intet mere. Så rejste Rasmus
Jepsen sig op og drog sin degen ud og sagde, han skulle skifte det med ham
på steden. Så flyede Mads Christensen hjem i sin gård, kom Rasmus Jepsen
ridende med sin blotte degen i hånden; så mødte Mads Chistensen ham
uden for gården med en høfork i sin hånd. Da Rasmus Jepsen så den, satte
han sin degen ind og tog til en pistol og slog krudt på; så flyede jeg ind, da
jeg det så udi min lade, og da så, at Rasmus Jepsen tumlet sin hest inden
min gårds led, og da han kom uden gården, bandede han, at dersom han var
bedre end en skælm, da skulle han komme ud til ham; og kom så inte.
Oluf Nielsen Buch i Skanderup vidnede, at han forleden den 26. juli hos var
på Skanderup grandestævne, og da kom Rasmus Jepsen på Vamdrupgård
ridende, bød god dag og satte sig hos dem på en af stokkene og tilspurgte
Mads Christensen og Hans Uluf, hvilken af dem etc. (som ovenfor). Og
Mads Christensen sagde, at Rasmus Jepsen vel havde fået mere af ham med
urette end de seks skp. boghvede, hvortil Rasmus Jepsen svarede, at en
ærlig mand holder det, han lover, men en skælm går derfra. - Vidnet blev
tilspurgt, om ikke Mads Christensen svarede, "En skælm er du, og den skal
du blive". Det ville vidnet ikke nægte, men han huskede ikke alle ordene. -
Rasmus Jepsen drog sin kårde og sagde, Kom, nu vil vi skifte det. Så rejste
Mads Chrisensen sig og sagde, Ja, bi ret, nu skal jeg møde dig. Så løb han
hjem og hentede en høfork og mødte Rasmus Jepsen dermed på stenbroen
uden for Laurids Thulesens, og som de slog sammen med kården og forken,
flyede Mads Christensen tilbage ind i hans gård; men vidnet så ikke, at
Rasmus Jepsen var inden for hans gårds led. Vidnet så også, at Mads
Christensen tog en sten og ramte Rasmus Jepsen dermed i ryggen, som han
holdt på gaden på sin hest. Så tog Rasmus Jepsen en af sine pistoler og slog
ham(?) derpå, og som han ville skyde den af i vejret, bad han mændene,
som stod omkring, de ville drages til minde, han ikke ville skyde efter
nogen, men i vejr og vind. - Et andet vidne kan tilføje, at da Mads
Christensen havde stukket Rasmus Jepsen med forken, sagde denne: Du
stak mig som en skælm, samt at Mads Christensen også slog ham med en
plovstryge, som han holdt i Mads Christensens gårds led på sin hest.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Mads Christensen i Skanderup,
barnefødt i Seest, for et gældsbrev på 36 slettedaler. Hans broder Erik
Christensen har underskrevet til vitterlighed. Gældsbrevet er skrevet på
almindeligt papir og indeholder et løfte om, at Mads Christensen vil



bekræfte dets indhold på forordnet papir. Rasmus Jepsen sætter i rette, at
Mads Christensen skal holde dette løfte. 27/8

Torsdag den 27. august:

Jep Buch idag forordnet at være i dommers sted.

Joen Jakobsen i Vranderup ctr. Jens Pedersen ibidem. Vidner forklarer, at de
forleden søndag den 16/8 så, at Jens Pedersen stod om formiddagen på de
tider, folk gik til kirken, og huggede et hul på Joen Jakobsens vestre
toftegærde og trak en hest over i hans toft. Item vedstod Jens Pedersen, at
han også lørdagen forinden havde hugget et andet hul i gærdet. - Synsmænd
beskriver hullerne. - Joen Jakobsen lyste (1. ting) husfred og gårdfred for
slig ulovlig gerning. Og eftersom gerningen var sket om søndagen i
kirketiden, formener jeg, forbemeldte Jens Pedersen ikke alene dermed har
foragtet Guds bud og befaling, både loven og recessen og ordinansen,
vanhelliget sabbaten, modvilligt forholdt sig fra kirken og forsømt kirke og
Guds ords hørelse, forarget den hele menighed og forsømt sin næste med
slig voldsgerning at bedrive. Han mener, Jens Pedersen bør udstå kirkens
disciplin og give til de fattige efter øvrigheds sigelse samt bøde 3 rigsort for
helligbrøde. Opsat 8 dage.

Christen Iversen i Anst pva. Jep Graugersen ctr. Hans Vraa i Anst for gæld.
Opsat 14 dage. 10/9

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. Mads Christensen i Skanderup. Denne
begærer sagen indbragt for hans kgl. højhed på slottet og lensmanden; han
vil give sig i deres hænder. Formente, at derfor ingen dom over ham
desmidlertid bør over ham at forhverves, og dermed gik af tinget, satte sig
på sin hest og red hjem. Hvorimod Rasmus Jepsen svarede, at sligt svar og
udflugt, som ikke er grundet i øvrigheds befaling, ikke bør kome hans
retfærdige sag til nogen forhindring. Men sagen opsttes 8 dage. 3/9

Torsdag den 3. september:

Slotsfoged Jakob Lauridsen ctr. Anders Lauridsen i Gelballe for gæld iflg.
forrige dom. Opsat 3 uger.



Slotsfoged Jakob Lauridsen Bech beretter, at han forleden vinter
forhvervede tingsvidne i en sag mellem ham og Skanderup kirkeværge og
samme tid dertil leverede forordnet papir, hvilket tingsvidne han af
ridefogeden tilforn havde ladet affordre, dog ikke fået, hvorfor han idag for
retten affordrer samme vidne. Han leverede 2 mk. til skriverløn. Hvorimod
Anders Jepsen svarede, at samme vinde aldrig tilforn uden en en gang det af
ridefogeden har på slotsfogedens vegne været begæret før nu idag af
slotsfogeden selv, og ikke nu havde det ved sig, men erbød sig samme vinde
inden i morgen aften eller lørsag morgen tidligt ham at indlevere, men
ingen penge han tilforn har fået, begærer og ikke heller denne gang, men
forhåbes godt til slotsfogeden, at den gode mand mig min umage vil på
anden måde godtgøre.

Joen Jakobsen i Vranderup ctr. Jens Pedersen ibidem ang. de to huller i
gærdet. De er formedelst godtfolks imellemforhandling således forligt.
Efterdi Jens Pedersen bekender sligt af misforstand og vankundige folks råd
og tilskyndelse at have gjort, hvilket han nu fortryder, hvorfor han inden i
morgen aften skal reparere gærdet med nye stave og gærdsel, eller lide dele
og agtes for den mand, der sin forpligt ikke holder. Hvad angår det
mageskifte, som Joen Jakobsen har gjort med sine naboer, erklærer Jens
Pedersen sig fuldt tilfreds og lover ved ære og lempe aldrig mere derpå at
tale eller tale lade. Forliget berører ikke kongens sag og kirkens myndighed.

Velfornemme mand Hans Jessen af Ribe pva. amtskriver Wilhelm
Brochmand har stævnet Anne sl. Ditlev Hildersens, som endnu skal findes
på Refsinghoved, og Johannes Meletreus, der hævdes to gange at have ladet
amtskriveren stævne til tinge uden at sagsøge ham og dermed påført ham
udgifter og tidsspilde; han sagsøger ham også, fordi han har taget ophold på
gården. Enken sagsøger han på grund af den kontrakt, han havde med
hendes afdøde mand. Den ville han have set gennem fingrene med over for
den fattige enke; men når hun nu ved sin svoger Johannes Meletreus
sagsøger ham, så sætter han i rette, om hun ikke bør erstatte ham den skade,
der er sket på kontrakten. Herimod mødte velforstandige mand Jens
Sørensen Steensgaard af Fredericia pva. Johannes Meletreus og påstår, at
amtskriveren bør søge ham ved hans værneting. Hans Jessen mener, at
eftersom sagen er forfalden her i herredet, bør Meletreus også svare her. På
vegne af enken svarer Jens Sørensen, at han mener, at en kvinde bør være



fri for delemål. Hun har ingen kontrakt og kan så ikke svare til nogen sådan,
helst fordi amtskriveren på skiftet har fået fuld nøje for, hvad han havde at
fordre. Hvad angår tingsvidnet med karlen, vil hun have sig det forbeholdt.
Hans Jessen mener, at hun ikke har givet sig fra arv og gæld, men i alle
måder bemægtiget sig sin sl. mands bo, hvori også genpartskontrakten
formenes at være. Jens Sørensen svarer, at ved skiftet har enken overdraget
hele boet til kreditorerne, hvis fordringer oversteg boets værdi, så hun og
hendes børn arvede aldeles intet. Hans Jensen fremlægger et brev fra
Johannes Meletreus til amtskriveren vedr. overtagelse af gårdens rug som
betaling, og spørger, hvad meningen har været med det. Opsat 4 uger. 1/10

Ridefoged Anders Jørgensen har stævnet Knud Buch i Skanderup, Las
Buch i Hjarup og Maren Hansdatter ibidem, at de idag skal svare ham imod
dom. Han gav dem til sag efter sin opskrift for adskillige rejser og
bekostninger til hjemting og til landsting, som han på vegne af Maren
Hansdatter har bekostet, 17 daler 2 sk. Opsat i 4 uger.

Item afhjemlede Jep Jessen og Clemend Lassen i Hjarup, at de idag 8 dage
hid varede Hans Nielsen i Hjarup idag at svare ridefogeden imod vidners
forhør og imod beskyldning og dom. Otte mænd vidnede, at her idag for
retten fremstod Johan Christensen og Carsten Hansen i Hjarup, de vandt
efter recessen, at de som imorgen bliver 14 dage var udi Christen Halkjær
hans hus og så Kirsten Madskone i Hjarup, da var hun slagen udi næse og
mund, at hendes mund var blodig og reisen, hvilket hun klagede over Hans
Nielsen i Hjarup, at han havde gjort hende, som han og ikke for retten
fragik. Item og vandt Hans Knudsen i Hjarup, at han og hans hustru Elsa
Sørensdatter forgangen, som imorgen bliver 14 dage, så de Hans Nielsen i
forskr. Hjarup slog Kirsten Madskone ibidem to slag med hans hånd, og det
sidste slag faldt hun på jorden, hvilket vidne de idag gestændige var, og
Elsa Sørensdatter det med sin egen hånd bekræftede. Satte Anders
Jørgensen derfor idag udi al dom og rette, om Hans Nielsen ikke jo bør og
pligtig er at bøde for jordslag til Ko. Maj. og til bonden efter loven. Blev
tildømt at bøde til hans Ko. Maj. og til den, han har vedbrudt, efter loven og
det inden 15 dage eller og derfor at være nam og vurdering undergivet. Des
til vitterlighed.



Las Smed i Seest mølle pva. Peder Lassen i Hjortkær ctr. Kirsten
Gydesdatter i Gelballe med hendes husbond og værge for gæld. Opsat 6
uger.

Las Christensen i Søgård ctr. Jørgen Stub i Skanderup for gæld. Opsat 14
dage. 17/9

27/8. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. Mads Christensen i Skanderup.
Denne fremlægger et skriftligt indlæg: Ingen retsindig dannemand kan med
rette tilkende mig at betale det, som jeg aldrig har nydt eller bekommet.
Rasmus Jepsen lovede mig sl. Mads Clemendsens gård i fæste og derpå
forskaffe mig amtskriverens fæstebrev på Riberhus, hvilket han ikke har
efterkommet, mig fattige mand til stor nagdel, skade og pengespilde, uanset
jeg dertil har levert ham 5 Rdl. og til indskrivelse og ridefogedens penge 10
mk. danske og derforuden givet ham selv en rigsdaler for hans umage,
hvilke penge jeg formener han mig med billighed igen bør at betale, på det
jeg ikke på høje steder forårsages mig at beklage. Anseende han er en mand
sligt skulle forstå, ikke noget på stemplet papir er skreven os imellem, men
kan eragtes at skulle ske, når han mig mit fæstebrev efter hans løfte
forskaffet, hvorfor jeg formener aldeles intet at være ham med rette skyldig,
men for sådan hans uretmæssige tiltale fri at være .. - Rasmus Jepsen
fremlagde herimod fæstebrevet, som han havde lovet Mads Christensen på
gården: Amtmanden på Riberhus fæster til Mads Christensen tre parter af
den gård i Skanderup, som Knud Olufsen Buch sidst påboede, på livstid.
Eftersom samme tre part gård nu på bygninger og avling befindes ganske
øde, og til den ende, at samme kan føres i sin forrige tilstand, er ham derpå
bevilget 3 års frihed for landgilde, ægt og arbejde. Han har betalt 5 rdl.
Fæstebrevet, der citeres i fuld ordlyd, er dateret 4. maj 1667. Hermed
beviser Rasmus Jepsen, at han har holdt sit løfte. Mads Christensen
begærer, at sagen opsættes, til hans kongelige højhed og hans hærmarskal
kommer til slottet, og erbyder sig så i deres hænder, efterskom han ingen
trætte kan tåle at udstå. Rasmus Jepsen samtykker heri. Se 24/9

Torsdag den 10. september:

27/8. Christen Iversen i Anst får pva. Jep Graugersen dom over Hans Vraa i
Anst for gæld. Han skal betale.



Hans Vraa i Anst ctr. Jep Graugersen for gæld. Opsat 14 dage.

Torsdag den 17. september:

Amtskriveren på Koldinghus har stævnet hver mand i herredet til at svare
hans restanceskriver Jesper Pedersen. - Vidner: efterskrevne har udgivet for
året 1667 som følger (anført), i lige måde, hvad der i herredet findes øde og
forarmet, så vel og de, som er bevilget frihed, som er af de tjenere i
herredet, som før var til Koldinghus.

Samme får dom over alle bønder i herredet undtagen Gesten sogn for
resterende smørskyld. De skal betale.

Jesper Pedersen fører vidner: Erik Christensen og Bertel Pedersen i Seest
var ved sidste påsketid inde i Mette Peder Helts hus i Kolding. Da indkom
Villads Hansen i Veif og havde at forrette med Jesper Pedersen, som også
var der, angående en ungnøds stud, som Jesper Pedersen med herredsfoged
og vurderingsmænd havde gjort udlæg i for resterende landgilde. Han kom
ind, satte sig og sagde, at Jesper Pedersen skulle beholde studen og give
ham noget til. De gjorde så rigtighed med hinanden. Jesper Pedersen fik
(vistnok) kun for selve restancen, men ikke noget til herredsfogeden for
vurderingen, ejheller skriverskæppe. Villads Hansen havde takket ham for
god betaling, og de drak lidkøb.

3/9. Las Christensen i Søgård ctr. Jørgen Stub i Skanderup for gæld. Opsat 4
uger. 15/10

Torsdag den 24. september:

Blandt vindingsmændene: Christen Jepsen i Hjarup.

Peder Sørensen i Glibstrup havde sendt varselsmænd, som havde været for
Koldinghus port, men blev afvist, fordi den ene person ikke havde været til
Guds bord, og de havde tilmed ikke stævnet skriftligt.

Se 3/9. Mads Christensen i Skanderup begærer sin beskyldning at vide
imod Rasmus Jepsen på Vamdrupgård. Denne svarede, at eftersom han



havde begæret sagen opsat, til hans kgl. højhed eller hofmarskallen kom
tilbage til slottet, må sagen hvile til 6. uge.

Varsel for Christen Jepsen i Hjarup var Jep Jessen og Clemend Lassen i
Hjarup, idag for retten afhjemlet, at de idag 8 dage varede Mads Hjor i
Hjarup idag hid at svare Christen Jepsen imod beskyldning og imod dom,
gav ham til sag for en kvie (qu), han for kort tid siden jagede for ham karsk
og sund, og som han har spurgt at have løben osent(?) på marken, så at
stude skulle have redet den ihjel, og fandt den død på marken, og ikke han
den enten reddede eller flyede hjem. Satte derfor i rette, om han ikke bør
ham samme qu at betale skadesløst eller være nam og vurdering, blev opsat
i 14 dage. 15/10

Mads Friis og Mads Christensen i Seest gav last og klage over Peder og
Christen N. (tjenende hhv. kornetten og Mads Eriksen), fordi de forleden
søndag om natten kom ind i deres hus og gjorde klammeri i huset, og da de
kom ud af huset, slog de deres vinduer ind med sten, så de nær havde ramt
børnene i huset og ramte Mads Christensens hustru med en sten, så hun nær
var styrtet. - Jep Christensen i Seest vidnede, at natten mellem søndag og
mandag, som han lå i sin seng, hørte han, at kornettens og Mads
Christensens svende kom ind i Mads Friis' hus, som han har i leje af Peder
Jensen, og gjorde klammeri, og da de kom ud, slog de sten ind og ramte
Mads Christensens hustru på hendes arm. Jep Jepsen og Søren Jepsen har
synet: et vindue var slået ind. Hvorefter ridefoged Anders Jørgensen idag
lyste for husfred og gårdfred og 1. ting indkalte nævning.

Ridefoged Anders Jørgensen pva. Peder N., tjenende Mads Eriksen i Seest,
klagede over Christen N., der tjener kornetten i Seest, for slagsmål.
Synsmænd vidner, at Peder var lidt blodig og havde et lille hul over øjet, og
hans ene arm var ligesom lidt ridset. Ridefogeden sætter i rette, at Christen
N. bør betale bøde. Opsat 4 uger.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. Christen Møller i Vamdrup for to fjæle,
som han har fundet i hans gård, og som Rasmus Jepsen vedkender sig.
Christen Møller siger, at han har fundet dem ved Vamdrup mølle, og lover
at bringe ham dem hjem igen i morgen.



Iver Jensen i Verst gav afkald til sin morbroder Iver Madsen i Gamst for alt
værgemål, denne har haft.

Torsdag den 1. oktober:

3/9. Hans Jessen pva. amtskriveren i Ribe ctr. Johannes Meletreus af Pretz
og Anne sl. Ditlev Hildersen. Denne mødte og forklarede, at straks efter
hendes sl. mands død tog hendes svoger Johannes Meletreus alle hendes sl.
mands breve og dokumenter til sig, også kontrakten. Hun bad Hans Jessen
om at føre alting til det bedste hos amtskriveren. Hun vil tale med ham og
begærer derfor sin sag opsat 4 uger. - Johannes Meletreus er ikke mødt.
Sagen mod ham opsættes 14 dage.

Frederik Hansen i Vamdrup ctr. Lauge Hansen ibidem for gæld til Dorthe
Frederiks i Habdrup. Det er penge, der tilkommer Frederik Hansen og hans
moders søster. Opsat 14 dage.

Mænd af Bække vidner, at der i Bække sogn findes 14 tdr. hartkorn, som
ingen sig vedkender. Tersbøl i Verst sog er udlagt til Las Jensen. Hildbrand
ligger øde. Restanceskriver Jesper Pedersen får tingsvidne på vegne af
amtskriveren.

Torsdag den 8. oktober:

Ridefoged Anders Jørgensen gav hver mand i herredet til sag for kgl. ægter,
de har forsømt; så mange som ikke kan bevise, at de har gjort den sidste
kongeægt, bør betale og bøde for overhørighed. Opsat 8 dage. 15/10

Ridefoged Anders Jørgensen opkrævede sandemænd i herredet at møde, når
de får bud, for at foretage oldensyn.

Ridefoged Anders Jørgensen pva. Mads Christensen i Skanderup stævner
delefogeden Rasmus Jepsen på Vamdrupgård til at høre vidner ang. deres
slagsmål.

Iver Hansen i Geising stævner Hans Christensen i Lejrskov, Niels
Christensen i Højrup og Peder Christensen i Lejrskov til lovbydelse og



skøde, som han agter at gøre sin fæsteenke Else Pedersdatter på den halve
gård i Geising, han nu påbor.

Vidner fra Skanderup: De var hos den 26/7 på Skanderup grandestævne, da
Rasmus Jepsen på Vamdrup gård kom ridende til dem og bad god dag og
tilspurgte Mads Christensen, om han ville betale ham den boghvede, han
skyldte ham, eller Hans Uluf, som havde godsagt derfor, skulle gøre det.
Mads Christen sen svarede, at han ikke var ham noget skyldig, men han
skulle søge ham med lands lov og ret, og de gav hverandre adskillige ord;
så sagde Rasmus Jepsen til Mads Christensen, En ærlig mand holder det,
han lover; men en skælm går derfra. Og han sagde, at han skulle komme ud,
de ville skifte det. Så løb Mads Christensen hjem efter en husfork, og
Rasmus Jepsen sad på sin hest og red på gaden med sin degen i hånden. Så
kom Mads Christensen ud på gaden imod ham med sin fork i hånden. Så
slog de sammen imod hverandre, og Rasmus Jepsen tog sin pistol og skød
fængkrudtet af og vendte sin hest i Mads Christensens gårds led. Så tog
Mads Christensen en sten og ramte Rasmus Jepsen dermed på hans ene
side, som han holdt på sin hest uden for gården. De har skældt hinanden for
skælm. - Et vidne: Rasmus Jepsen red med sin hest og pistol uden for Mads
Christensens gårds led og brændte fængkrudtet af, men han kunne ikke se,
hvorefter han sigtede (mette). - Et vidne har set, at Mads Christensen stak
Rasmus Jepsen med sin fork i hans højre lår oven for hans støvlekrave;
siden drog Mads Christensen sig jo mere tilbage ind i sin gård, og Rasmus
Jepsen efter ham med sin pistol i hånden, og han var inden for Mads
Christensens gårds led. Så vendte han hesten og skød fængkrudtet af. Så
slog Mads Christensen ham med en plovstryge og med en sten, som han sad
på hesten.

Jes Joensen bekræftede Oluf Buchs vidnesbyrd den 20/8. Mads Christensen
begærede genpart.

Varsel for Christen Jensen Halkjær i Hjarup var Svend Christensen i Hjarup
og Niels Hansen samme steds, de afhjemlede, at de i dag otte dage varede
Christen Jepsen i Hjarup imod vidners forhør. Vandt efter recessen Hans
Gregersen i Hjarup, at det ham vitterligt er i sandhed, at den ko, som for
nogen tid siden døde i marken for Christen Jepsen, den havde af og til løben
orendt i sommer(?) igennem. Item vandt Christen Snogdal og Kjeld



Gregersen i Hjarup, at de havde hørt og at hjordens pige bekendte for dem,
da hun ville jage køer af byen, da kunne de ikke få forne (fårene?
fornævnte?) ud, så løb studen efter samme forn. ko (qu), som siden om
dagen døde i marken. Hvorefter Chisten Halkjær var tingsvidne begærende,
og Christen Jepsen genpart.

Iver Hansen i Geising ctr. Peder Sørensen i Vrå for gæld. Opsat 4 uger.

Ridefoged Anders Jørgensen fik dom over Iver Smed i Geising for
halvparten af hans fæstepenge, som resterer af møllen, han havde i fæste.

Samme fik dom over Anders Lauridsen i Gelballe for gæld til Hans Nissen
Lyrsholm i Flensborg. Han skal betale.

Torsdag den 15. oktober:

Blandt vindingsmændene: Christen Halkjær, Oluf Jensen og Christen
Jepsen i Hjarup.

Nis Basse i Geising pva. sl. Las Basses børn i Anst ctr. Hans Basse i Anst,
Jep Buch i Nagbøl og Mikkel Kjeldsen i Skanderup for jordleje af en halv
otting jord i 8 år. Mikkel Kjeldsen siger, at han har betalt 6 daler til Iver
Sørensen. Opsat 8 dage. 26/11

8/10. Sagen mod dem, der har forsømt deres ægter. Ridefogeden tilbød at
stå herredsmændene for varsel, om de kan føre noget bevis at befri sig med.

Efter opsættelse i 6 uger (!) tildømmes Hans Debert og hans hustru i
Gelballe at betale de halve penge, nemlig 9 daler, som de skylder Karen
Christensdatter i Hjortkær.

17/9. Las Christensen i Søgård fik dom over Jørgen Stub i Skanderup for
gæld. Han skal betale.

Iver Hansen i Geising lovbød 3. gang den halve gård i Geising, han påbor,
til pant. Bertel Jensen i Lunderskov pva. sin kones søster Elsa Pedersdatter,
Iver Hansens fæsteenke, bød sølv og penge. Så pantsatte Iver Hansen
gården til Bertel Jensen pva. Elsa Hansdatter(!) for 40 daler.



24/9. Christen Jepsen af Hjarup hans sag opsat 3 uger. 5/11

Hans Bertelsen i Horskær i herredsfogedens sted i følgende sag:

Nis Basse i Geising og Knud Olufsen Buch i Skanderup pva. sl. Las Basses
børn i Anst ctr. Joen Jakobsen i Vranderup. Gav ham til sag efter skiftebrev
på vegne af Mikkel Lassen, Mette og Maren Lasdøtre for 44 slettedaler 3
mk. med renter siden 1660. Joen Jakobsen vedstår at have skyldt den sl.
mand 50 daler, hvorpå er betale 22« daler. Dem vedgår Iver Sørensen i Anst
at have modtaget. Joen Jakobsen tilbyder at betale resten, men mener, at han
bør være fri for renterne, da det ikke er hans skyld, at pengene har stået så
længe. Angående de 4 rdl., den sl. mand har opskrevet mig for, er det for
opladelsen af den halve Vorbasse tiende, som den sl. mand for mig skal
have opladt, som Iver Sørensen i Anst efter hans hustrus beretning var
gestændig at have modtaget. På grund af fejdetiden fik Joen Jakobsen aldrig
nogen fordel men kun skade. Og han mener ikke, han skal betale, hvad han
aldrig fik noget vederlag for. Opsat 14 dage. 29/10

Torsdag den 22. oktober:

Syn på det bolig i Glibstrup, Mads Nielsen nu påbor. Det har ikke mere jord
end de 2 andre boliger der i byen. Den engjord, der ikke ved synet blev
opmålt, tilbød Mads Nielsen at bytte med en af de andre, om nogen ville
bytte. Og Peder Sørensen i Glibstrup bekendte idag, at Mads Nielsen ikke
havde nydt eller taget andet i brug end det, der med rette tilligger hans bolig
efter hans skødes indhold.

Oldensyn afhjemles: Der er i år ingen olden i herredet. Blandt
synsmændene var Las Buch i Hjarup.

Erklæring af 24/10 om, at eftersom tingskriveren ikke har mere papir at
skrive på, så har han fået tilladelse til at bruge de blade, der følger herefter.

Torsdag den 29. oktober:

Blandt vindingsmændene: Hans Gregersen og Christen Jepsen i Hjarup.



Iver Pedersen Skeld af Kolding ctr. Jakob Hansen, Mads Eriksen, Kjeld
Jakobsen og Hans Hartesen, alle i Seest, for gæld. Dom: De skal betale.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård ctr. Mads Christensen i Skanderup: Af
tingsvidnerne den 20/8 og 8/10 kan erfares, hvorledes Mads Christensen har
tiltalt Rasmus Jepsen på Skanderup gade den 26/7, idet han har sagt, at
Rasmus Jepsen med urette har fået noget af Mads Christensen, og skældt
ham for en skælm. Det bør han bevise eller lide derfor som en løgner samt
betale sagsomkostninger. - Mad Christensen nægter at have skældt Rasmus
Jepsen for en skælm eller påsagt ham noget utilbørligt. - Så efterdi nogle af
vidnerne udviser, at Mads Christensen har skældt Rasmus Jepsen for en
skælm, som er ære og lempe anrørende, og ingen benægtelse til hjemting
må gælde, vidste jeg mig derfor ikke herpå at kende, men findet det hen ind
min velb. højtærede overdommer.

15/10. Sagen mod Joen Jakobsen for sl. Las Basses børn opsat 4 uger. 26/11

Torsdag den 5. november:

15/10. Sagen mellem Christen Jepsen og hyrden i Hjarup opsat endnu en
uge med henblik på forlig. 19/11

Torsdag den 12. november:

Herredsfogeden og skriveren var til stede ved tinget, men de kunne ikke få
folk nok til at holde ting med, eftersom det var et ganske skident vejrlig
med regn og blæst. Sager, der var opsat til idag, udsættes en uge.

Torsdag den 19. november:

Jep Buch i Nagbøl i herredsfogedens sted, eftersom han er indstævnet til
landstinget.

5/11. Gik idag intet beskrevet, som skulle til bogs indføres, videre end den
sag med Christen Jepsen i Hjarup og hyrden ibidem, blev endnu idag med
partikulær bevilling opsat til idag 8 dage og da her igen for retten at
indkomme.



Torsdag den 26. november:

Jep Buch i Nagbøl i herredsfogedens sted, eftersom fogeden til landstinget
er indstævnet.

Erik Christensen i Seest har stævnet Hans Jepsen i Seest, Hans Iversen
ibidem og Las Smed i Vranderup mølle. På vegne af hustru og stedbørn
søger han Hans Jepsen for gæld iflg. bevis efter sl. Jep Sørensen, og Hans
Iversen efter hans sl. formand sl. Hans Sørensens Kjærs gældsbevis til sl.
Hans Madsen i Seest. Opsat 14 dage.

Som kirkeværge sagsøger Erik Christensen Las Nielsen i Vranderup mølle
på Seest kirkes vegne for en årlig afgift af møllen i 6 år. Las Smed svarer, at
møllen ikke er indført i Seest kirkebog, og den ligger i Vrandrup eller Harte
sogn. Opsat 14 dage. 10/12

Erik Christensen, Hans Iversen, Hans Jepsen og Søren Jessen i Seest, Knud
Buch i Skanderup og Christen Jepsen i Hjarup vidner: at før sidste fejdetid
var der 2 kværne i Vranderup mølle; den blev øde i fejdetiden, og nu er der
kun 1 kværn. Dette bekræftes af hver mand, der idag har søgt tinget.

(15/10). Nis Basse i Geising og Knud Buch i Skanderup ctr. Jep Buch i
Nagbøl. Da denne idag er i herredsfogedens sted, udsættes sagen 8 dage.
3/10

Hans Christensen i Vejen gav afkald til sin svoger Thomas Christensen i
Lejrskov for alt værgemål, som dennes formand sl. Jens Lauridsen har haft
for ham at forestå vedr. arv efter hans sl. fader hr. Christian, som var
sognepræst til Vejen og Læborg sogne.

15/10. Nis Basse i Geising og Knud Buch i Skanderup pva. sl. Las Basses
børn i Anst ctr. Hans Basse i Anst. Skiftebrevet efter Las Basse 26/7 1660
nævner et bevis af 1653 om « otting jord, som tilhører sl. Las Basse, og
Hans Basse nu har i brug og begærer at måtte beholde, hvorfor han har
lovet at give børnene 15 mk. årligt. Der er restance for 8 år. - Dom: Han
skal betale.

Hans Bertelsen i Horskær i dommers sted i følgende sag:



29/10. Nis Basse i Geising og Knud Buch i Skanderup pva. sl. Las Basses
børn i Anst ctr. Joen Jakobsen i Vranderup. Opsat 8 dage. 3/12

Søren Thomsen, barnefødt i Ferup, giver fuldmagt til Nis Basse i Geising til
at lovbyde den 1/3 part gård i Ferup, som han er født op, og derefter at give
skøde til broderen Jep Thomsen i Ferup.

Nis Basse lovbyder nævnte gård. Jep Thomsen i Ferup byder sølv og penge.

Torsdag den 3. december:

26/11. Nis Basse i Geising og Knud Buch i Skanderup pva. sl. Las Basses
børn i Store Anst ctr. Jep Buch i Nagbøl. De har sagsøgt ham ifølge
skiftebrev og forrige dom af 15/6 1665. - Dom: Han skal betale med renter
og skadegæld.

26/11. Nis Basse i Geising og Knud Buch i Skanderup pva. sl. Las Basses
børn i Anst ctr. Joen Jakobsen i Vranderup. Sagen opsættes i 8 dage, om der
kan blive forlig.

Torsdag den 10. december:

26/11. Erik Christensen i Seest pva. Seest kirke tr. Las Nielsen i Vranderup
mølle. Opsat 14 dage.

Las Nielsen i Vranderup mølle har stævnet Bertel Pedersen og Erik
Christensen, kirkeværgerne i Seest: Vidner forklarer, at der findes ganske
ingen jord på Seest mark, der tilhører Vranderup mølle. Denne ligger i
Harte sogn.

Torsdag den 17. december:

(Dagens tilførsler er indledt på sædvanlig vis med angivelse af
herredsfoged, tingskriver og vindings mænd. Der er intet notat om, at der
ikke har været noget at føre til bogs, hvilket sikkert betyder, at de resterende
suppleringsblade er forsvundet, se 22/10).
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Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt
over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil
sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at
skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler
indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet.
Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver
enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man hjemlåne til sit bibliotek den pågældende
mikrofilm og dernæst ret let finde hen til det sted, hvor yderligere
oplysninger skal søges.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at
sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i
ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

Anst herreds tingbog 1670

(Tingbogen findes på filmrulle 30015)

Den 13. januar 1670 er denne bog forordnet til tingbog med 146 blade for
tingskriver Anders Jepsen.

I Jesu Christi navn begynder vi med ting og ret at holde udi dette ny år, og
efter ofte begæring og affordring er idag, som indfalder den 3. februar, mig
tingbogen af hr. amtskriver Rudolf Faust tingbogen bleven leveret. Forskr.
dag Ao. 1670

ting holdt. Joen Jakobsen i Vranderup herredsfoged, Anders Jepsen i
Nagbøl skriver. Vindingsmænd: Iver Sørensen, Christen Iversen og Søren
Krage i Store Anst, Sejr Andersen i Glibstrup, Knud Thøgersen i Gesten,
Anders Knudsen ibidem og Søren Nissen Basse i Geising.

Jep Lauridsen i denne sag forordnet at sidde i herredsfogedens sted:



Joen Jakobsen i Vranderup har stævnet Jørgen Junghans i Kolding, visiterer
i Kolding, og Jens Christen sen, portner, og desuden både hele og halve
gårdes mænd i Seest at vidne. Ingen af disse er mødt idag, hvorfor Joen
Jakobsen fordeler dem.

Ridefoged Christian Nielsen har den 16/12 stævnet alle Ko. Ma. bønder og
tjenere i Lejrskov, Seest, Hjarup og Verst sogne for idømte bøder for
uforvist skovhugst ifølge tingsvidne af 7/5 1668. - Dom: De bør fremvise
kvittering for, at de har betalt eller har fået bøderne eftergivet, eller lide nam
og vurdering.

Torsdag den 10. februar:

Blandt vindingsmændene: Christen Jensen og Christen Jepsen i Hjarup.

Iver Thulesen i Skanderup har stævnet vidner til at forklare, hvad der skete
mellem ham og hans modparter Hans Thomsen Uluf og Jens Jørgensen
Stub i Skanderup, Jep Lassen og Jørgen Stub ibidem. - Knud Buch i
Skanderup: var gået i seng, så han vidste intet. - Oluf Nielsen Buch:
Forleden søndag, da mange godtfolk var samlet til begravelse efter sl. unge
Oluf Buch, da hørte han, som han lå i sin sygeseng inde i en anden stue, at
Hans Uluf bød Iver Thulesen ud at ville slås med ham. Da bad Iver
Thulesen om, at han måtte være i fred, han havde ingen lyst til klammeri.
Da hørte han, at Vidste Mikkelsen svarede og sagde, "vil du ikke forsvare
dig, så vil jeg". - Thomas Hansen, der på samme tid lå på sin sygeseng hos
Oluf Buch, vidnede det samme. - Gregers Thomsen: Om aftenen, da lysene
var tændt, var han der i huset og hørte, at Hans Uluf bød Iver Thulesen ud
at ville skifte med ham, hvad dem imellem var. Da svarede han, at han
havde ikke lyst til klammeri, og begærede fred. Da svarede Viste Mikkelsen
(som ovenfor). Så løb Viste Mikkelsen og Hans Uluf sammen, og Hans
Uluf slog Viste Mikkelsen ned på gulvet. Så kom der folk og skilte dem ad.
Mens dette skete, så han sig tilbage; da lå Iver Thulesen på jorden og Jens
Stub oven på ham og slog på ham med sin næve. - Dorthe sl. Peder
Hansens: Da Viste og Hans Uluf løb sammen, gik lyset ud; så løb hun og
fik lyset tændt. Da lå Jens Stub oven på Iver Thulesen og havde ham i håret.
- Anne Pedersdatter: Har set og hørt Hans Ulufs opfordring til Iver
Thulesen og at denne begærede fred af sandemænd og dannemænd, etc.
Hans Uluf kastede Viste Mikkelsen på ilden. Da hun så sig om, lå Jens Stub



oven på Iver Thulesen og havde sin ene hånd i struben og slog ham på næse
og mund med den anden; han tog også et stykke af hans krave og kastede
det ud på gulvet. - Sidsel Thyges: Hans Uluf og Iver Thulesen havde talt om
en eg, som sidstnævnte havde fået udvist på Hans Ulufs skovskifte. "Jeg har
fået den udvist af øvrigheden til at forbedre Ko. Maj. gård med", havde Iver
Thulesen sagt. - Rasmus Knudsen, der tjener Vidste Mikkelsen: Mandagen
derefter gik han og Hans Kjeld op ad Skanderup gade. Da kom Jep Lassen
kørende. Rasmus Knudsen sagde til ham: "I har været i en slem klammeri i
aftes, så at mig tykkes, at Iver Thulesen har ej uden lidet bat(?) deraf, han
har fået en hel hob hug". Dertil svarede Jep Lassen: "Det skar(?) ikke,
havde han ikke givet mig de bedre ord i aftes til min broders, da skulle han
have fået flere; og så skal de få, alle de, der holder med ham; for han er en
skælm". - Iver Thulesen er blevet synet: blå og blodig i ansigtet, noget hår
afrevet.

Iver Thulesen på egne vegne og ridefogeden på kongens satte i rette, om
Jens Stub, som slagsmålet rørt og gjort haver, så vel som enhver de andre
bør lide og undgælde til kongen og den, de har forbrudt sig imod. Opsat 14
dage.

Thomas Mikkelsen i Vranderup har stævnet Iver Lauridsen i Gesten, Knud
Jensen i Rodevad og Ebbe Jensen ibidem vedr. skifte i Vranderup efter hans
sl. formand Anders Nielsen mellem dennes enke Birthe Anderskone (med
Thomas Mikkelsen som formynder og trolovet fæstemand) og hendes børn:
Jens Andersen (tilforordnet værge: Iver Lauridsen i Gesten), Else
Andersdatter og Maren Andersdatter (formyndre: Knud Jensen og Ebbe
Jensen i Rådevad) samt kreditorerne. Heriblandt er rådmand Zune Pedersen
med en fordring til Anders Nielsen og hans sl. fader Niels Andersen iflg. en
dom ved Kolding byting af 9/5 1666. Ved skiftet har Thomas Mikkelsen og
enken lovet at give hver af pigerne en seng god for 12 slettedaler, som de
skal blive betalt, når de stedes et ærligt stykke brød, eller de dem i andre
måder fornøden har. Jens Andersen skal få et høved godt for 10 slettedaler
om 16 år, og hvis han dør forinden, skal samme ti daler være døde og
magtesløse, og ingen af arvingerne skal have noget derfor at søge.

Torsdag den 17. februar:



Varsel til alle kongens bønder og tjenere i Vamdrup sogn at svare Jesper Ky
(Jesper Kyed) i Kolding pva. kongen og amtskriveren. Opsat 8 dage.

Christen Jensen Halkjær i Hjarup i denne sag i fogedens sted:

Joen Jakobsen i Vranderup ctr. toldinspektør Jørgen Junghans i Kolding og
Jens Christensen, portner i Kolding Sønderport. Birthe sl. Kjeld Jakobsens i
Seest: forleden år ved pinsetide, da der stod skifte i Seest efter sl. Kjeld
Jakobsen, blev der udsat til fogeden og skriverløn en kvie, som var med
kalv. Og eftersom hun ikke beholdt over sin gæld uden 1 ko, som endda
tilhørte kirken, begærede hun, om muligt var, at måtte beholde kvien og bød
herredsfogeden til, om han kunne være tjent med noget fodring til noget fæ,
så ville hun gerne forunde ham det, dersom han ellers ville mage det så, at
hun kunne beholde kvien. Så blev de forligt om, at jeg skulle føde ham et
par stude, som han lovede at jeg måtte beholde til min plov i foråret,
eftersom alle hendes bæster så nær som to i hendes sl. husbonds gæld
bortkom. Og som hun beretter hende ved høj middagstid dem blev tildrevet,
som Jens Portner siden imod hendes vilje af hendes hus udtog og bortdrev. -
Andre bevidner det samme. Og flere vidner (heriblandt Christen Snogdal i
Hjarup) bekræfter, at Seest by ligger i Koldinghus len i Anst herred, og de
fløjer, som står mellem Seest mark og Vonsild mark, Hjarup og Ødis mark,
de mellem Haderslevhus len og Koldinghus len og imellem Holsten og
Jylland gør skel. (Se 23/6)

Restanceskriver Jesper Pedersen har pva. amtskriveren stævnet bønderne i
en del sogne og giver dem til sag for resterende landgilde. Kirkeværgerne
giver han til sag for regnskabspenge. Opsat 14 dage. 3/3

Las Christensen i Søgård har stævnet Peder Hansen Skrædder i Vamdrup,
Peder Nissen og Christen Møller ibidem for noget korn, de skylder ham.
Opsat 14 dage.

Rådmand i Kolding Balder Nielsen pva. sl. hr. Mads i Verst hans børn ctr.
en del skyldnere. Opsat 14 dage. 3/3

Torsdag den 24. februar:

Blandt vindingsmændene: Hans Gregersen og Las Buch i Hjarup.



Jep Lassen i Skanderup giver beskrevet, at der har været noget klammeri
mellem Iver Thulesen i Skanderup og Jens Jørgensen samt Hans Uluf og
Visted Mikkelsen. Formedelst godtfolks forhandling er de blevet forligt. Da
eftersom Jep Lassen dagen efter klammeriet skulle have ladet nogle ord
falde, som kunne være Iver Thulesen hans ærlige navn og rygte til
forklejnelse, hvilket Jep Lassen næger at have sagt, men idag ved sin ed
bekræfter, at han ikke ved andet om Iver Thulesen end det, som en ærlig
mand vel egner og anstår.

Torsdag den 3. marts:

Las Christensen i Søgård idag i herredsfogeds sted, eftersom berettes
herredsfogeden at være svag.

17/2. Restanceskriver Jesper Pedersen får dom over nogle bønder for
resterende skyld og landgilde. De skal betale.

17/3. Balder Nielsen pva. sl. hr. Mads Poulsen i Verst hans børn ctr. Iver
Hansen i Geising. Opsat 14 dage. Sagen mod de øvrige skyldnere ligeledes.
24/3

Torsdag den 10. marts:

Ridefogeden fremlagde en kgl. forordning om, at broerne nu straks skal
forfærdiges.

Hans Christensen i Skanderup ctr. Iver Nielsen Smed i Geising for
resterende mølleskyld 1661 efter sl. Anders Madsen, som da var
slotsskriver, hans restances indhold, og Iver Nielsen dengang boede på
Drabæk mølle. Hans Christensen søges for samme penge af sl. Anders
Madsens arvinger, fordi han den gang var delefoged og skulle indfordre
restancerne. Opsat 14 dage.

Hans Jessen, hyrde i Skanderup stævner Christen Knudsen, hyrde i Hjarup
og Christen Christensen, der befinder sig samme sted. Denne er også blevet
varet for hyrdens dør i Skanderup, som han senest tjente. Christen
Christensen havde tilsagt Hans Jessen sin tjeneste til Mikkelsdag, men
undveg af sin tjeneste for en tid siden ved nattetide. Han bør erstatte sin



tjenesteforsømmelse og lide som en, der overtræder kgl. forordninger,
medmindre han har haft lovlig årsag til at undvige. Opsat 14 dage.

Torsdag den 17. marts:

Der var ikke så mange folk ved tinget, at retten kunne blive holdt, eftersom
herredsfogeden var til landstinget, og der desuden blev spurgt, at
kommissærerne var i Kolding for at modtage ed af undersåter ne på
kongens vegne.

Torsdag den 24. marts:

Med stævning til rådmand Søren Lauridsen i Kolding, Jep Lauridsen i
Lejrskov og Jep Mogensen i Lunderskov lovbyder Anders Lauridsen i
Gelballe på egne vegne og på vegne af sin hustru Karen Anderskone den
halve part af deres gård, så vidt den ikke er bortsolgt eller pantet, til pant til
deres forhåbende svoger Lauge Mikkelsen, der er barnefødt i Gelballe.
Denne og hans formodende fæstemø Maren Andersdatter bød sølv og
penge, hvorefter Anders Lauridsen og hustru pantsatte deres gård til Lauge
Mikkelsen og hans tilforhåbende fæstemø Anders Lauridsens datter Maren
Andersdatter.

3/3. Rådmand Balder Nielsen pva. sl. hr. Mads Poulsens børn i Verst ctr.
skyldnere. De dømmes til at betale.

Torsdag den 7. april:

Las Christensen i Søgård idag i fogeds sted. - Intet gik beskrevet.

Torsdag den 14. april:

Herredsfogeden er ikke til stede. Skal være ved landstinget.

Torsdag den 21. april:

Anders Knudsen i Gesten og Rasmus Lauridsen ibidem vidner, at Svend
Nielsen i Drostrup forgangne år tjente Niels Jakobsen, som da boede i Raad
(Roved?), fra Mikkelsdag 1668 til påske 1669, og da han drog fra ham, tog



han sig en gård an i Drostrup på mester Gregers i Ribe hans stavn, og ikke
han begav sig i tjeneste hos nogen mand efter den dag.

Poul Felding i Geising ctr. Poul Garp og Nis Garp i Noes, hans datter Else
Poulsdatter og hans dreng. Vidnerne er ikke mødt. Opsat 14 dage.

Torsdag den 28. april:

Nis Basse i Geising pva. mester Hans Laugesen i Gamst ctr. Knud Smed i
Gamst og Niels Høg ibidem for gæld. Opsat 4 uger. 26/5

Las Christensen i Søgård ctr. Gunder Jakobs i Øster Vamdrup for
kirketiende. Opsat 6 uger.

Skanderup sognemænd stævner rektor Laurids Pedersen Alling i Frederica.
Han har modtaget varslet uden for tinget, men mener, det burde gives for
hans bopæl. Herredsfogeden afviser sognemændene. Se 2/6

Torsdag den 5. maj:

Ridefoged Christian Nielsen har stævnet kongens bønder og tjenere vedr.
syn på uforvist skovhugst.

Mads Pedersen i Ferup angiver en brændevinskedel, som han har købt af
Daniel Kobbersmed i Kolding, og tilbyder at give kongen afgift af og at
lade den stemple.

Med stævning til deres moder Anne Nielskone i Jordrup lovbyder Paaske
og Poul Nielsen i Jordrup til deres svoger Rasmus Mikkelsen og hans
hustru Else Nielsdatter den gård i Jordrup, som deres sl. broder Anders
Nielsen senest påboede, og som de har arvet efter deres sl. fader Niels
Andersen, som boede og døde i Vranderup, og som deres moder efter hans
død havde opladt og afstået til dem. Rasmus Mikkelsen bød sølv og penge,
hvorefter de gav ham og hans hustru skøde og arveafkald.

Rasmus Mikkelsen forpligter sig til at klæde, føde og underholde sin
svigermor og forsørge hende i hendes alderdom.

Las Christensen i Søgård i dommers sted:



Herredsfoged Joen Jakobsen i Vrandeup og Las Nielsen Smed i Vranderup
mølle har indgået forlig. De har intet at sige hinanden på.

Den 13. maj, som indfaldt efter Vor Herres himmelfærds dag:

Jep Buch i Nagbøl i fogedens sted.

Med varsel til Hans Pedersen, Maren og Else Mortensdatter samt Paaske
Nielsen i Jordrup lovbød Mads Pedersen i Vejle til Christen Gertsen og Poul
Nielsen i Jordrup den halve gård ibidem, som sl. Laurids Thomsen senest
påboede, og som Mads Pedersen for sin gældsfordring lovligt er indført i.
De to bød sølv og penge.

Skøde fra Mads Pedersen til Christen Gertsen og Poul Nielsen på samme
halve gård. Vedr. indførelsen er der en henvisning til dom af 5/11 1663.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård pva. Laurids Lauridsen, født i Jordrup,
(fuldmagt af Gatterup) stævner Hans Madsen i Skærup, Hans Nielsen Bull i
Gelballe, Peder Nissen Sottrup i Øster Vamdrup og Iver Hansen i Bønstrup
for gæld. Hans Madsen og Peder Sottrup ifølge gældsbreve, Hans Nielsen
Bull ifølge gældsbrev fra hans hustrus broder Thomas Mikkelsen og Iver
Hansen for en bøsse, han har lånt af Laurids Lauridsen, som han skal levere
tilbage eller betale med 5 daler. Opsat 14 dage. 26/5

Iver Buch af Lejrskov opkrævede mænd til skifte mellem ham og hans sl.
hustrus arvinger.

Torsdag den 19. maj:

Iver Hansen i Bønstrup stævner Christen Jepsen i Hjarup for en bøsse, som
Iver Hansen har lånt ham, og som han selv har lånt af Laurids Lauridsen, og
efter Christen Jepsens egen beretning denne har fået af Iver Hansen med
Laurids Lauridsens billigelse. Han kræver, at Christen Jepsen tilbageleverer
bøssen så god, som han fik den, eller betaler 5 rdl. - Opsat 4 uger. 26/5

Torsdag den 26. maj:

Blandt vindingsmændene: Bonnik Pedersen i Hjarup.



Med stævning til Anders Hansen i Gesten fører Jens Pedersen ibidem
vidner. Hans Thomsen i Gesten vidner, at Eske Sørensen i Gesten, som
boede i den gård, Iver Thomsen og Peder Thomsen siden boede i og
fradøde, stod i det gangstade i Gesten kirke i den fjerde stol i
karleskammelen oven for kirkedøren i de 12 år, han mindes, ulast og
upåkæret; dog skal det have været med bevilling, af den årsag at Iver og
Peder Thomsen havde havde hans søster; og siden Eske Sørensen var død,
holdt Iver Thomsen sig til samme gangstade og stod der, imens han levede.
- Andre vidner, at Søren Eskesen stod i stolestadet og efter ham Iver
Thomsen, mens han levede. (Se 2/6)

Iver Thulesen i Skanderup stævner Hans Jessen, hyrde i Skanderup, for 3
får, han havde ham på marken forsømt, og som døde. Opsat 14 dage.

13/5. Rasmus Jepsens dag for Laurids Lauridsen opsat 4 uger. 23/6

28/4. Nis Basses sag for mester Hans Laugesen i Gamst opsat til 6. uges
dag. 9/6

19/5. Sagen mod Christen Jepsen om bøssen opsat til 6. uges dag. 23/6

Restanceskriver Jesper Pedersen Røj får på vegne af kongen og amtskriver
Rudolf Faust tingsvidne om restance: Erik Christensen i Seest, Christen
Jensen Halkjær i Hjarup, Hans Uluf og Iver Thulesen i Skanderup, Nis
Buch i Store Anst, Anders Hansen i Gesten, Iver Buch og Jep Lauridsen i
Lejrskov, de vandt, at efterskrevne i Anst herred befindes forarmede og en
del, som er øde, samt de, som frihed haver, der hr. amtskriver på
Koldinghus intet af kan bekomme, medmindre han vil drive dem fra hus og
hjem, er disse som følger: (Tingsvidnet strækker sig over siderne 35b-40b,
her bringes et skønsomt udvalg): Nagbøl: Anders Jepsen, tingskriver,
befindes udi stor gæld, som han før og i forleden fejdetid er med betrykket,
hans bestillings indkomst ganske ringe, nemlig sin gård fri for ægt og
arbejde, den største og bedste del af den ringe indkomst, som fandtes ved
bestillingen, men ved vrang beretning, ved en i Kolding by nu boende,
haver ham fratagen, tilmed et års tid stor svaghed iblandt hans kvæg, ved
langsort (lungesot?) nedstyrtet, og derover højligen behøver afkortning på
skyld og landgilde, så vidt den gunstige høje øvrighed ham af nåde ville
benåde. Hjarup sogn og by: Kjeld Gregersen, den halve gård frihed. Laurids



Skrædder, ½ gård frihed. Svend Christensen, 2/3 part gård frihed. Hans
Nielsen, ½ gård, halv. Hans Knudsen, den halve gård frihed. På Johan
Christensen rester de to parter. Hans Christensen rester alt og kan intet af
bekommes. Bonnik Pedersen, 1/3 gård frihed, de 2/3 del øde. Poul Lassen,
½ gård, rester tredie part, den ½ gård øde. Noch giver efterskrevne bønder
som følger: (navn og ydelse). Det bevidnes, at de foranstående resterer som
angivet, og det er dem umuligt formedelst deres armods skyld, og såfremt
de ej med kone og børn skal gå fra gårdene, kan betale. Og amtskriveren
har ikke fået det og kan heller ikke få det. Der er gjort ægt og arbejde til
Koldinghus og ydet det årlige kul og ved til Koldinghus efter jordebogen til
forrige husfoged Jakob Lauridsen Bech.

Torsdag den 2. juni:

Anders Sa i Glibstrup forordnet at skrive (skriften er vanskelig at læse).

Se 28/4. Varsel til magister Laurids Pedersen Alling, rektor ved Fredericia
skole. Knud Buch i Skanderup forklarer, at i 1664 kom magister Laurids til
Skanderup. Der blev talt om tienden, og magister Laurids lovede at
stadfæste deres gamle fæstebrev. I 1666 var han igen med i Skanderup i
Vedsted Mikkelsens hus. Mester Laurids sagde, at dersom sognemændene
ville udlægge frøkenstyr, ville han holde dem fri af kvartalsskatterne.
Nogen tid derefter var han med Jørgen Stub i Skanderup og Jep Buch i
Nagbøl(?) i mester Laurids' hus, hvor de skulle have det stadfæstelsesbrev
på tienden efter det gamle fæstebrev, som han havde lovet dem. Da lånte
han dem fjeren og ... til at skrive brevet på, som de leverede ham, og han
gemte det i sit skab ... Mester Laurids nægter ikke, at han havde lovet dem
at stadfæste det gamle fæstebrev.

Ridefoged Christian Nielsen har stævnet Gregers Madsen i Verst. Hans
hustru er for nogen tid siden død, og han har ikke efter loven på 30. dagen
efter hendes død holdt rigtigt skifte og registrering. Nu fornemmes, at han
igen har befriet sig og ført en fremmed kvinde ind i det fælles bo. Hvis han
dør, kan det gå ud over hans fattige, umyndige børns arv. Dette bør
øvrigheden have tilbørligt opsyn med. Han bør holde rigtigt skifte og
stævnes som den, der ikke vil agte kongens ret og forordning. - Gregers
Madsen svarer, at når han skikker dem bud, så kommer de og vel.
Ridefogeden havde spurgt, om han havde begæret enten ham eller nogen



rettens betjente til sig at holde skifte, hvortil han svarede nej. - Dom: Han
skal holde skifte og desuden lide for ulydighed.

(Se 26/5). Jens Pedersen i Gesten stævner Anders Hansen ibidem angående
et stolestade i Gesten kirke, som Jens Pedersen og hans broder Peder
Pedersen omtvister med andre. - Jes Olesen vidner, at før det kejserlige
indfald her i landet, da han var i Gesten sogn, da så han, at Eske Sørensen
og Oluf Gregersen stod i stol sammen. Og eftersom Oluf Gregersen havde
Eske Sørensens søster til ægte, stod de ved gulvet, lige som de kom til. -
Hans Hansen: Søren Eskesen stod i det omtvistede stolestade, som var i den
4. stol fra kirkedøren og opad i karleskammelen. Og efter ham stod Peder
Sørensen, som og ville holde sig til samme gangstade, hvorom Iver
Thomsen og Peder Sørensen kom i tvist, og Iver Thomsen stod siden i
samme gangstade. (Se 16/6)

Torsdag den 9. juni:

Jens Pedersen Ravn i Hostrup på vegne af Hostrup bymænd har stævnet alle
lodsejere i Viuf til at påhøre vidner. Peder Pedersen Smed i Seest, barnefødt
i Hostrup, kan huske 16 år før det kejserlige indfald og var i sin fødeby
Hostrup i 40 år og så til sine forældres kvæg i Hostrup og Viuf skove. Da
var der intet gærde på markskellet mellem Hostrup og Viuf skove undtagen
hvor der var enghaver, og mens han var i Hostrup, gik der horn imod horn
og fælles mod fælles og hverandres kvæg uindtagen.

26/5. Nis Basse i Geising fik dom pva. mester Hans Lauridsen. Skyldnerne
skal betale.

Iver Lauridsen i Gesten gav klage på Knud Thøgersen ibidem, fordi han har
overfaldet og slået hans hyrdepige Sidsel Pedersdatter. I lige måde klagede
Knud Thøgersen over, at Iver Lauridsens pige havde overfaldet og slået
hans datter. Opsat 4 uger.

Torsdag den 16. juni:

Blandt vindingsmændene: Clemend Lassen i Hjarup.



Hans Christensen i Asbo har stævnet Knud Thøgersen i Gesten for et svin,
som Hans Christensen har overleveret ham og lagt i hans vogn levende og
veltilpas, for at han skulle bringe det til Iver Lauridsen i Gesten. Svinet
døde på vejen. Opsat 6 uger. (Se nedenfor). 4/8

(Se ovenfor). Hans Hansen i Gesten vidner, at nu forleden fredag den 27.
maj, da han og andre mænd kom fra Varde (Vare) og var inde i Hans
Christensen i Asbo hans hus, da som de der var inde og biede, da bad Hans
Christensens hustru ham om at tage to svin med til Gesten til deres svoger
Iver Lauridsen. Han svarede, at han ville vel tage et, hvis Knud Thøgersen
ville tage det andet, hvortil Knud Thøgersen svarede ja. Sa bandt de svinene
og lagde dem i hver sin vogn og tøvede der noget efter, og siden kørte de
dermed hjem, og da de kom midt imellem Øster og Vester Gesten, kørte
Knud Thøgersen foran den. Da råbte han til dem og sagde, at svinet var
død, og da de kom hen til ham, da var det dødt, som han sagde.

(Se 2/6). Anders Hansen i Gesten har stævnet Peder og Jens Pedersen
ibidem. - Iver Madsen i Gamst vidner, at på de tider, han var hjemme, da
stod Eske Sørensen, som boede og døde i Gesten, i det fremmerste
stolestade i den fjerde stol i karleskammel fra kirkedøren og opad. Efter
ham stod hans søn Søren Eskesen i samme gangstade. - Godske Olesen: Da
han var i Gesten, stod Søren Eskesen i det omtvistede gangstade, og Iver
Thomsen stod i det andet stolestade i samme stol.

Torsdag den 23. juni:

Iver Buch i Lejrskov tilforordnet at sidde i dommers sted.

(Se 17/2). Joen Jakobsen i Vranderup ctr. Jørgen Gauch, toldbetjent i
Kolding, Niels Nebel, vadrider, og Jens Christensen, portner i Kolding
Sønderport. - Las Nielsen Smed i Vranderup mølle vidner, at han var hos
den første søgnedag efter julehelligdagene i Kolding, og som han kom ind
til rådmand Balder Nielsen, sad Joen Jakobsen ved bordet hos ham, og
mens de var der i huset, kom Niels Nebel, vadestedri der, indgangende og
satte sig ved bordet hos os. Sagde han til Joen Jakobsen, "Jeg har talt med
fenrik Hans og Jens Portner om eders stude; vil I give mig 4 Rdl., da skal I
få dem hjem med eder, og aldrig skal der blive tadt(?) mere på dem", hvortil
Joen Jakobsen svarede nej, at han aldrig vil givet dem en skilling, fordi jeg



formener, jeg har ingen uret gjort med mine stude. Et andet vidne forklarer
det samme.

Iver Hansen i Bønstrup har stævnet Lauge Hansen i Vamdrup. Opsat 6 uger.

26/5. Iver Hansen i Bønstrup ctr. Christen Jepsen i Hjarup. Denne lover at
betale det halve for bøssen, eftersom den i sidste fejdetid er frakommet, og
så vidt kan han friholde Iver Hansen.

26/5. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård pva. Laurids Lauridsen fik dom over
de indstævnede. De skal betale.

Torsdag den 30. juni:

Sejr Andersen i Glibstrup i fogedens sted, da herredsfogeden er indstævnet
til herredag.

Hr. Søren Nielsen i Verst ctr. Søren Knudsen ibidem og hustru Anne Sørens
for halvparten af et hus, Søren Nielsen har lejet ham. Søren Knudsen
vedstod gælden og tilbød at betale, men eftersom han ved nattetide er
undveget fra huset og det nu står øde, så mener Søren Nielsen, at han skal
stå til rette for hans tab. Det er et hospitalsbolig i Verst, som Søren Nielsens
sl. formand hr. Mads Poulsen havde antaget øde og opbygget, og som den
sl. mand tilforn havde i fæste, og det er siden imod Søren Nielsens vilje og
måske med vrang beretning angivet og dermed bortfæstet, og Søren Nielsen
tilbyder at fæste boelet til sædvanlig afgift samt en daler mere til de fattige.
Har krævet, at Søren Knudsen fra sig leverer sit fæstebrev, hvilket ikke er
sket. Søren Nielsen mener, at eftersom hans formand har fæstet og opbygget
boelet, så er han selv den nærmeste til at nyde og bruge det, og Søren
Knudsens fæstebrev bør gøres magtesløst. Opsat 14 dage.

Niels Andersen i Vester Vamdrup og Niels Sørensen i Øster Vamdrup har
stævnet Las Christensen i Søgård og Regel Ross ibidem samt adskillige
andre. - Peder Hattesen i V. Vamdrup og Poul Hattesen ibidem vandt, at de
forleden var hos Las Christensen i Søgård og Hans Lauridsen i Habdrup og
tilbød dem pva. de fleste sognemænd deres fæstepenge igen, de til ham
havde udlagt og fæstet Vamdrup kirkes korntiende for, 18 rdl. Dertil svarede
de, at eftersom de var blevet stævnet til tinget, ville de svare dem idag her



på tinget. - Sagen drejer sig vistnok om, at Las Christensen og Hans
Lauridsen har overdraget tiendefæstet til sognemændene, men der er nogle,
der ikke vil være med. De, som er med i det pågælden de forlig, mener, at
de øvrige må rette sig efter det forlig, de fleste har indgået. Opsat 14 dage.
4/8

Torsdag den 7. juli:

Kirkeværgerne Anders Hansen og Iver Lauridsen i Gesten har stævnet
samtlige sognemænd i sognet samt amtskriver Wilhelm Brochmand på
Ribehus for hans bopæl i Roved (Rood) og Refsinghoved) og Peder
Ebbesen og Niels Høg i Gamst for kirkens korntiende, der resterer for nogle
år. Opsat 4 uger. 4/8

Anders Hansen i Gesten har stævnet Peder og Jens Pedersen ibidem med
forbud mod at indhøste rugen fra noget jord.

Torsdag den 14. juli:

Sejer Andersen i dommers sted, da herredsfogeden er til herredage.

Hans Knudsen i Øster Vamdrup har stævnet Peder Nissen Sottrup ibidem
med vidner: at noget jord, der udgør 1/8 af Hans Knudsens jord, ikke hidtil
har været tiltaget af hverken Peder Sottrup selv eller hans forgængere. -
Hans Knudsen sætter i rette, om ikke Peder Sottrup er pligtig at yde til ham,
hvad tiende der kan falde af omvundne jord, eftersom Hans Knudsen selv
har fæstet al kirkens tiende i stråen af sin gårds jorder, og årligt levere den
til ham - eller lide for uhjemlet. Opsat 4 uger.

Efter anfordring af skovfoged Hans Christensen i Skanderup og skovrider
Poul Felding i Geising blev udnævnt Jørgen Stub i Skanderup, Laurids
Thulesen ibidem, Las Christensen i Søgård og Hans Lauridsen i Habdrup,
sandemænd, til at syne noget i Gelballe skov.

Torsdag den 21. juli:

Sejer Andersen i Glibstrup i dommers sted. Herredsfogeden er til herredage.
Intet at forrette.



Torsdag den 28. juli: For få folk ved tinget.

Torsdag den 4. august:

Sejer Andersen i dommers sted.

30/6. Den sag med de Vamdrup sognemænd udsat 8 dage. 11/8

Iver Lauridsen, Jens Pedersen og Hans Hansen i Gesten ctr. Iver Sørensen i
Bække, Søren Mortensen og Graugers Christensen ibidem vedr. noget eng,
som de i nogle år har slået. Opsat 14 dage.

7/7. Sagen på Gesten kirkes vegne opsat 14 dage. 18/8

16/6. Hans Christensen i Asbo fik dom over Knud Thøgersen i Gesten for
det svin, han på vejen havde omkommet. Han skal betale den halve part.

Hans Christensen i Skanderup og Poul Felding i Geising har stævnet hver
mand i Gelballe og Lunder skov at svare på skovsyn. Synsmændene
afhjemler om forhugning. Intet af træet var bortført undtagen barken, som
var flået af træerne. Der er kgl. ordre om, at intet må hugges, hverken
forvist eller uforvist.

Torsdag den 11. august:

Nis Basse i Geising i fogeds sted.

Hans Christensen i Asbo ctr. Anders Lauridsen i Gelballe for gæld.
Skyldneren tilstod gælden og blev dømt til at betale.

4/8. Niels Sørensen i Øster Vamdrup og Niels Andersen i Vester Vamdrup
pva. en del af sognemændene contra en del af de andre. Eftersom den
største part af Vamdrup sognemænd har aftalt med Las Christensen i Søgård
og Hans Lauridsen i Habdrup om kirkens anpart kirketiende, de havde i
fæste, til samtlige sognemænd at skulle forblive, hvilket også sket er,
samme tiende enhver sin anpart i sognet den forleden 30. juni er tilbudt at
beholde, og de derimod igen skulle hverandre bistå med fæstepenge til
tienden at udlægge, og siden den sædvanlige udgift til kirken eller hvad
påbydes med skatter og andet, enhver efter sin anpart som de med rette kan



tilkomme deraf at udlægge, og de indstævnte imod de andre sognemænd
deri findes modvillige og ikke vil fæste enhver sin anpart for de steder, de
har i fæste, meget mindre for hvad øde gods de har i hævd og brug. Niels
Sørensen og Niels Andersen satte i rette, om ikke de indstævnede bør følge
de fleste af deres sognemænd, enhver sin tiende at fæste, så vidt de med
rette kan tilkomme, og at være lige i vinding og tab ved andre deres
rensbrødre, uanset recessen tilholder, hvad de fleste vedtager, må de andre
ikke kuldkaste, eller og de pligtige at være deres tiende, i kærven, til
Kolding eller anden steds, hvor man den kan forhandle, at henføre, eftersom
de fleste sognemænd ikke kan skifte nogle få mænds korn i så mange
poster. - Dom: Kun nogle få af de indstævnede er mødt, og de har ikke
fremlagt noget til deres befrielse. De skal fæste deres tiende med de fleste
hver for sin gård og betale hvad afgift de kan tilkomme lige med deres
andre rensbrødre. De, som findes modvillige, skal levere tiende til andre i
stråen, som dertil vil svare.

Torsdag den 18. august:

Jep Buch af Nagbøl i fogeds sted.

Restanceskriver Jesper Pedersen stævner pva. amtskriveren hver mand i
nogle sogne. (For Hjarups vedkommende er varselsmændene Knud
Christensen og Christen Carstensen i Hjarup).

Christen Iversen i Store Anst ctr. Peder Jessen ibidem for gæld. Opsat 14
dage.

4/8. Sagen mod Gesten sognemænd opsat 8 dage.

24 mænd (heriblandt Christen Jensen Halkjær og Las Buch i Hjarup) vandt,
at de så og hørte, at for retten fremstod amtskriver Rudolf Fausts
fuldmægtige Jesper Pedersen og oplæste en restance over Anst herred på
resterende landgilde for 1668 og 1669, som de vedkommende ikke kunne
nægte eller havde noget at fremlægge til befrielse. (Tingsvidnet går fra side
62b til 75a).
Hjarup:
Las Buch, ½ gård frihed.
Hr. Jens Pedersen 1/3 gård, rester fuldt.



Christen Jensen ½ gård, frihed.
Johan Christensen ½ gård, rester de to parter. den ½ gård øde.
Poul Lassen ½ gård rester fuldt, den halve gård frihed.
Christen Jepsen og Jep Lauridsen rester rug og smørret.
Hr. Jens Pedersen af Hans Nielsens gård rester fuldt.
Item rester for 1669:
Lunderskov: Niels Bulle ... noch giver han af 4 otting stubjord, som er købt
af Knud Buchs gårds jord i Hjarup 6 skp. havre.
Hjarup sogn og by:
Las Buch: 2 sk. leding, 5 skp. rug, 5 skp. byg, 1 ørte havre, 1 brændsvin, 1
mk. hår, 1 mk. lysegarn, i sommer og vinterheste, rester 3 mk. for den øde
gård. Af alt dette rester den ½ part, som er for den øde gård som berettes,
den anden part er ydt efter jordebogen.
Laurids Skrædder: 1 sk. leding, 10 sk. årlig p., 1 fdr. ... sild, ½ brændsvin, ½
mk. hår, ½ mk. garn, i 16 sommer- og vinterheste 1 rdl. 1½(?) jægerheste.
Noch rester 8 skp. havre og 3 mk. danske. Las Buch: 1/3 gård.
Hr. Jens: 1/3 gård, 2 sk. danske, 4 mk. danske årligt penge, 2 tønder 1 skp 3
fjd. havre, 2 mk. danske på brændsvinet, 16 mk. smør 2/3 mk hør, 2/3 mk.
danske på brændsvinet, 16 mk. smør, 2/3 mk. hør, 2/3 mk. garn, 4 mk.
danske udi sommerheste, 1 mk. danske for jægerheste.
Hans Nielsen ½ parten af dette efterskrevne: 1 daler p., 1 ørte havre, ½
tønde smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2 mk. garn, øde.
Johan Christensen 1 daler penge, 10 skp. havre, 4 pund 1 mk. smør, 1 lam,
1 brændsvin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 2 mk. hår.
Hans Christensen 1 ørte havre, 1 fjering smør, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns.
Poul Lassen ½ part gård, ½ ørte rug, ½ ørte havre.
Las Buch: 7 sk. p., 1 ørte byg, 1 fdr. smør, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns.
Hr. Jens Pedersen 1 daler penge, 1 ørting smør, 1 brændsvin.

Torsdag den 25. august:

Peder Sørensen i Glibstrup klagede over Claus Ebbesen ibidem, fordi han
forleden fredag formiddag kom til ham på en af hans agre i marken,
overfaldt og slog ham med en sten ved hans ene øje og slog ham et slag på
hans arm.



Restanceskriver Jesper Pedersen forkyndte en seddel fra amtskriveren
Rudolf Faust med advarsel til samtlige Skanderup sognemænd, at de skal
yde kirkens korntiende, som han har i fæste, næste mandag i Kolding. - En
del af de tilstedeværende sognemænd svarede, at de endnu ikke havde alt
deres korn indhøstet; men de vil levere det, når de har fået kornet i hus.

Torsdag den 1. september:

Blandt vindingsmændene: Christen Snogdal og Kjeld Gregersen i Hjarup.

Jesper Pedersen Røj gav Skanderup sognemænd til sag for kirketienden,
som amtskriverens hustru har i fæste. Opsat 14 dage.

Poul Skovrider krævede på jægermesterens vegne synsmænd til at syne
skovene for, hvad olden der er i år. De 8 sandemænd blev udnævnt.

Brødrene Jens og Peder Pedersen i Gesten stævner amtskriveren på
Riberhus Wilhelm Brochmand (med varsel på hans bopæl i Rood og
Revsinghoved) samt hans fuldmægtig på Rood og Refsinghoved Philip
Laurids og hans avlskarl Nis Knudsen. De fører vidner angående det korn,
der er blevet dem frahøstet. Fuldmægtigen vedstår, at han har ladet kornet
høste og bortkøre på amtskriverens befaling. Se 8/9

Simon Eskesen i Gamst stævner Knud Smed ibidem. Opsat 8 dage.

Søren Mikkelsen i Jordrup stævner Hans Pedersen ibidem for en ..., som har
været hans hustrus sl. faders og nu med rette tilhører hende, eller 5 daler. -
Dom: Søren Mikkelsen skal have enten den eller 5 daler.

Torsdag den 8. september:

Blandt vindingsmændene: Johan Christensen i Hjarup.

Hans Nielsen i Kolding har pva. amtskriveren stævnet løjtnant Johan
Vidtmark i Børkop; men stævnin gen har ikke været lovlig. Kaldsmændene
skal afhjemle deres varsel rigtigt om 8 dage.

Skovrider Poul Felding har på vegne af oberjægermesteren stævnet hver
mand i en række sogne (varselsmændene for Hjarup sogn er Johan



Christensen og Christen Carstensen i Hjarup) til at påhøre oldensyn
afhjemlet. Jørgen Stub i Skanderup, Laurids Thulesen ibidem, Las
Christensen i Søgård, Hans Lauridsen i Habdrup, Niels Iversen i Lejrskov,
Thule Pedersen, Mads Pedersen i Ferup samt Anders Lauridsen i Gellerup
afhjemler og meddeler en fordeling af olden på bønder og krontjenere.

Med varsel til Anders Jepsen og Anne Jepsdatter med deres stedfar Hans
Luckesen i Seest og deres formynder Jakob Steffensen ibidem lovbød
Christen Sørensen i Seest 1. gang noget ejendom i Seest.

Varsel for Kjeld Gregersen i Hjarup var Christen Sørensen og Niels
Pedersen i Skanderup, de afhjemlede efter recessen, at de idag 8 dage
varede Anne Knuds i Hjarup med hendes husbond og formynder Hans
Gregersen samme sted, idag hid at svare Kjeld Gregersen imod beskyldning
og imod dom, gav Anne Knuds til sag for seks daler, der resterer af hans
løn, han hende og hendes forrige sl. husbond aftjent har før denne forleden
sidste fejdetid, satte i rette, om hun ham jo ikke med rette bør at betale
inden 15 dage skadesløs eller og derefter at være nam og vurdering
undergivet, æskede dom. Sagen opsat i 4 uger.

Mikkel Kjeldsen i Skanderup ctr. Hans Nielsen ibidem ang. noget tvist som
er imellem dem. Blandt vidnerne er Jørgen Stub, der var hos forleden år hos
Mikkel Kjeldsen og forligede ham og Hans Kjelde ibidem om et gærde
mellem deres tofter. Mikkel Kjeldsen skulle lukke det ene og Hans Kjelde
det andet, idet dog Mikkel Kjeldsen skulle skaffe et læs ris dertil. Herefter
skulle ingen af dem rejse trætte herom under straf af en tønde øl. Blandt
vidnerne er Kjeld Gregersen i Hjarup. - Sara Thomasdatter i Skanderup
vidner, at forleden søndag gik Hans Kjelds lam i Mikkel Kjeldsens toft; det
var gået over det gærd, som Hans Kjelde selv skulle lukke, og da Mikkel
Kjeldsen ville tage lammet af sin toft, kom de i tvistighed. Han satte i rette,
at Hans Nielsen Kjelde bør holde det gærde ved lige og desuden bøde en
tønde øl samt lide efter sin forpligt af Anst herredsting den 21/5 1665.

Se 1/9. Amtskriveren i Ribe fører vidner om de jordstykker, han er i tvist
om med brødrene Jens og Peder Pedersen i Gesten. Når de ellers var i brug,
har de tidligere ligget til den gård, amtskriveren nu har, men allerede 4 år
før ufredstiden har brødrene høstet nogle af agrene. Et af vidnerne er Birthe



Pedersdatter, hvis sl. fader Peder Sørensen tidligere havde den gård,
amtskriveren nu har. Se 22/9

Torsdag den 15. september:

Amtskriveren på Koldinghus har stævnet løjtnant Vitmog, nu i Børkop, og
Svend Korporal i Kolding til at påhøre vidner. Ved midsommertid kom
Svend Korporal med ti musketerer op til Seest og krævede nogle penge,
som Erik Christensen og de andre lægdsbrødre havde lovet løjtnant Vitmog
for en soldat at holde af deres lægt. De betalte pengene bortset fra Jep
Sørensen. Korporalen og musketererne frapantede ham så 25 alen blågarns
lærred og en liden trøje, hvilket de førte med sig til Kolding og indlagde i
korporalens hus og beholdt det hos sig, til han løste det med penge.

Christen Sørensen i Seest lovbyder 2. gang noget ejendom i Seest.

Torsdag den 22. september:

Blandt vindingsmændene: Hans Gregersen i Hjarup.

Se 8/9. Med stævning til brødrene Jens og Peder Pedersen i Vester Gesten
fører amtskriveren i Ribe ved sin fuldmægtige Oluf Pedersen vidner om de
omtvistede jordstykker. Se 10/11

Dorthe Fruns i Kolding har stævnet Hans Christensen i Skanderup for gæld
iflg. tidligere dom. 6/10

Nis Jepsen i Gesten i dommers sted:

Joen Jakobsen i Vranderup har stævnet Niels Olesen, byfoged i Kolding, til
at påhøre vidner: De var for 3 uger siden i Kolding, og som de stod på
gaden uden for sl. Hans Marchorsens dør, da så de, at bysvenden kom
løbende fra Junghans og løb ind til Lisbeth Rosses, som han straks kom
derudfra igen, og da så de Joen Jakobsen i Vranderup kom straks gående
over gaden efter ham, og uden for Junghans' dør kom Niels Olesen hastigt
gående fra Junghans imod ham og sagde, "Jeg har længe nok biet efter
eder". Da svarede Joen Jakobsen, "Jeg har haft bud i eders hus og andre
steder i byen at søge efter eder, for jeg vidste ikke, hvor I var", og sagde,



"Vil I følge mig med til Junghanses og skaffe min ret over ham?". Da
svarede Niels Olesen, "Jeg har nu andet at bestille". Da spurgte Joen
Jakobsen ham atter, "Når vil I da følge mig?". Svarede han, "Det kan jeg nu
ikke sige, men vil I følge mig på en kaldskøll(?), så vil vi tales videre ved".
Og Niels Olesen gik fra ham ned ad gaden, og Joen Jakobsen gik tilbage
igen ind til Lisbeth Rosses.

Torsdag den 29. september:

indfaldt Sct. Mikkelsdag, og om andendagen, tinget skulle holdes, fandtes
ikke så mange folk ved tinget, at retten kunne blive betjent.

Torsdag den 6. oktober:

Blandt vindingsmændene: Hans Gregersen i Hjarup.

Balder Nielsen i Kolding har pva. sl. Jep Andersens børn i Seest stævnet
Søren Simonsen i Dons, Søren Jepsen i Seest, Poul Mikkelsen og Hans
Pedersen ibidem samt Christen Snedker i Seest. Christen Skedker har
lovbudt noget ejendom i sl. Jep Andersens børns gård, og han bør bevise,
hvad ret han har dertil. Balder Nielsen fremlægger skøder og dokumenter,
der skal bevise, at ejendommen tilhører børnene: Et skøde af Anst
herredsting 28/6 1621: Jens Stub i Skanderup giver på vegne af Karen
Hanskone i Seest skøde til Anders Madsen på hendes arvepart efter hendes
sl. fader Anders Madsen og sl. moder Anne Anderskone i den halve gård i
Seest, Poul Andersen fradøde, samt på hendes arvepart efter hendes sl.
broder Poul Andersen. - Skøde af Anst herredsting 29/11 samme år: Eske
Andersen i Nagbøl giver på vegne af Thomas Jepsen Skrædders hustru i
Kolding Birgitte Andersdatter skøde til Anders Madsen i Seest og hans
hustru Maren Anderskone på Birgitte Andersdatters arvepart efter hendes sl.
broder Poul Andersen i den gård, Anders Madsen nu påbor. - Skøde af Anst
herredsting 23/9 1630: Niels Andersen Bøgvad giver på vegne af Birgitte
Andersdatter skøde til Anders Madsen og hans hustru Anne Anderskone på
hendes arvelod i den gård, Anders Madsen påbor, som sl. Jes Olufsen
forhen påboede. - Skøde af Anst herredsting 26/3 1640: Hans Pedersen i
Bønstrup giver pva. Oluf Iversen i Seest skøde til Anders Madsen og hustru
Maren Anderskone på arvepart efter Oluf Iversens sl. morbror Jes Olesen
og sl. moder Karen Olufsdatter i den gård i Seest, Anders Madsen påbor. -



Balder Nielsen hævder herefter, at Christen Snedker eller hans svoger
Simonsen på sin hustrus vegne ikke kan have nogen ejendom i den gård at
lovbyde eller sælge. Han begærer dom. - Herimod mødte forn. Christen
Sørensen Snedker i Seest og hans svoger Søren Simonsen i Dons. De
fremlagde et indlæg, som er dateret den 20/3 1651 og underskrevet af
Christen Sørensen Snedker: Det drejer sig om "den gård i Seest, som min
hustru Anne Madsdatters broder Anders Madsen nu påbor og hans søn Jep
Andersen og Ellen Steffensdatter nu har opladt". Min hustrus fader Mads
Andersen, som var barnefødt på samme går, har arvet efter hans fader sl.
Anders Madsen den tredie part i samme hele gård, og forn. min hustrus
fader har sig efterladt en søn, som hidtil har besiddet samme gård, og tre
døtre, Anne Mette og Kirsten Madsdøtre, som forn. den tredie part er
tilhørige. Er så min hustru Anne Madsdatter den 5.(?) part i samme hele
gård på hendes fædrene arv beregnet; formener, at hendes kvota ikke lovligt
kan bortsælges eller skødes, før end den efter loven er lovbudt og betalt. -
Herefter Christen Snedkers indlæg: Min hustru er berettiget til en arvepart
efter sin sl. moder Anne Madsdatter i den gård i Seest, Søren Jepsen nu
påbor. Hendes sl. morfar Mads Andersen havde den 3. part i, og som hendes
sl. moder for hendes arvepart deri videre har været tillagt end de 5 stykker
jordsmon, som altid har været til det hus i Seest, hendes far Christen
Sørensen nu påbor, og som han fik til medgift med sin hustru, forn. Anne
Madsdatter, af hvilke 5 stk. jord Ellen Jep Andersens (Ellen Steffensdatter)
ham det bedste stykke fra huset til sig vil aftrænge, tilmed formenes han
også at have en ko fri på græs, som han altid har haft til stedet. Der sker den
fattige gamle mand uret heri, at hans hustrus arverettighed, som han fik i
medgift, nu skuolle formindskes og fratages, som i så mange år har ligget til
huset. Han mener, at Christen Sørensen bør nyde de 5 stk. jord kvit og frit.
Ellers må samfrænder komme til gården og udvise hans hustrus arvepart.
Christen Sørensen vil gerne betale afgifterne af huset, og Søren Jepsen vil
ikke kunne nægte, at det har han tilbudt. Opsat til (ingen dato angivet).

22/9. Aksel Willumsen af Kolding pva. Dorthe Fruns ctr. Hans Christensen,
ladefoged i Skanderup for gæld efter dom af 26/8 1669.

Regimentskriver Anders Lindvig tilspurgte på vegne af oberst en person
ved navn Rasmus Knudsen, hvad adkomst han har til den gård i Skanderup,
han tilholder sig, eftersom han ej findes i regimentsjorde bogen indført. Han



svarede, at han ikke havde sit fæstebrev hos sig og ikke heller vidste, at han
ville vise Anders Lindvig det, om han drog med ham til byen, eftersom han
begærede at se det. Så forbød Anders Lindvig ham at befatte sig med
gården, for han havde fremvist lovlig adkomst. Da svarede Rasmus
Knudsen, at han ville vise ham det, når han kom til byen, hvorpå Anders
Lindvig begærede de 8 mænd at drages til minde, og han fik tingsvidne.

Torsdag den 13. oktober: For få folk ved tinget.

Torsdag den 20. oktober: For få folk ved tinget. I lige måde den 3.
november.

Torsdag den 10. november:

Se 22/9. Sagen mellem amtskriveren i Ribe og brødrene Jens og Peder
Pedersen opsat 3 uger.

Torsdag den 17. november: For få folk ved tinget. Ligeledes den 24/11.
Herredsfogeden i forfald.

Torsdag den 1. december:

Blev læst den forordning om, hvorledes der herefter skal forholdes med
skovene. Herredsmændene begærede kopi, men ridefogeden ville ikke lade
den forblive så længe, men tog den med sig til Kolding.

Knud Nielsen i Gelballe ctr. Mads Hyrde ibidem for 2 får, der er
bortkommet på marken. Mener, at han, der tager sin løn for at passe deres
får og kvæg, bør svare for det bortkomne. Opsat 4 uger.

Torsdag den 8. december:

Erik Koch i Bramdrup ctr. Erik Christensen og Bertel Pedersen i Seest for 4
rdl. i løfte for Christen Smed og Søren Jessen i Seest. Opsat 6 uger.

Torsdag den 15. december:

Christian Benfeldt har stævnet Las Hansen i Gamst samt nogle vidner.
Christen Iversen i Anst, Niels Gregersen, Anders Nielsen og Knud Smed i



Gamst samt Sejr Andersen i Glibstrup vidnede at de var til stede i Gamst
den 27. november, da efterskrevne kontrakt blev sluttet mellem korporalen
Christian Benfeldt og Las Hansen: Christian Benfeldt har overtaget fra Las
Hansen den halve gård, hele salshuset og det østre hus samt halvparten af
rugsæden, gødningen og noget andet. Og Las Hansen lover at konfirmere
kontrakten på stemplet papir. - Las Hansen svarer i retten, at siden
korporalen har fået magt til at oppebære hans skyld, da havde han fået en
del ydelser (penge, en ko, malt m.m.). Han tilbyder ham at betale, hvad der
endnu kan restere, og vil selv beholde sin gård nu som før. Og anden
kontrakt vedstår han ikke i nogen måde, eftersom det, som korporalen
fremviser, er sket i drukkenskab. Der blev talt om meget andet imellem
dem. Korporalen satte i rette, om ikke Las Hansen bør efterkomme sin
forpligt og konfirmere kontrakten på stemplet papir. Opsat 4 uger.

Peder Sørensen i Glibstrup ctr. Poul Steffensen i Gamst. To mænd har været
med Peder Sørensen til syn i Gamst på noget bøg, der fandtes i Poul
Steffensens gård. Der var en rodhuggen bøg, der syntes at være kommet fra
en stub på Peder Sørensens skovpart. Men de vidste ikke, om det var fra
den stub. Peder Sørensen sætter i rette, at Poul Steffensen skaffer sig
hjemmel til bøgen. Opsat til snapstinget.

Jesper Kyed i Kolding stævner pva. sin husbond amtskriveren Rudolf Faust
hver mand i Nagbøl og Dollerup samt Anders Lauridsen i Gelballe for deres
resterende kirkekorntiende. Nu bør de betale i rede penge og lide efter
recessen, fordi de ikke har leveret i rette tid og imod loven har indført
kornet, skønt de den 2. søndag efter trinitatis blev advaret i Skanderup kirke
om, at ingen måtte gøre det, før end kornet var blevet talt. - Anders Jepsen i
Nagbøl mødte og svarede, at sognemændene har tienden i fæste hos
stiftskriveren, og tienden må forblive på stråen i sognet imod, at de årligt
svarer kirkens rettighed til kirkeværgerne, hvilket kan bevises med
fæstebrev. Opsat 6 uger.

Ende på dette forleden år. Gud giver os et glædeligt nyt år, som nu næst
Guds hjælp indfalder. Gud give lykke.
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Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt
over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil
sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at
skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler
indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet.
Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver
enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man hjemlåne til sit bibliotek den pågældende
mikrofilm og dernæst ret let finde hen til det sted, hvor yderligere
oplysninger skal søges.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at
sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i
ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

Anst herreds tingbog 1671

(Tingbogen findes på filmrulle 30015)

Den 11. januar 1671 har R. Faust forordnet denne tingbog med 124 blade,
hvorpå tingskriveren Anders Jepsen har fra øverst til nederst at indskrive,
hvad det hele år igennem passerer, og han må ikke fordriste sig til at skrive
noget på løst papir, men det skal indføres i tingbogen; og med breve, penge
og i andre måder skal han forholde sig efter recessen, sådan som han agter
at forsvare det og under straf som vedbør.

I Herrens navn begynder vi dette nye år

Ao 1671, torsdagen den 12. januar

ting holdt, Joen Jakobsen i Vranderup h.foged, Anders Jepsen i Nagbøl
skriver. Vindingsmænd: Thule Pedersen i Ferup, Hans Kjeldsen i Højup(?),
Ib Mogensen i Lunderskov, Peder Hansen og Thomas Mikkelsen i



Vamdrup, Thomas Frandsen i Lejrskov, Jep Lauridsen og Knud Buch i
Skanderup.

15/12. Jørgen Andersen, underskriver på Koldinghus, pva. amtskriver
Rudolf Faust fremlagde nogle dokumenter i sagen mellem Rudolf Faust og
de Nagbøl og Dollerup mænd.

Arvingerne efter Iver Buch i Lejrskov hans sl. hustru Anne Eskesdatter:
Jakob Thomsen i Søholm, herredsfoged i Elbo herred, og broderen Niels
Thomsen i Bølling, Jep Mogensen i Lunderskov, Mads Pedersen i Øster
Vamdrup pva. Maren Hansdatter, der er født i Bastrup, de gav arveafkald til
deres svoger Iver Buch for arv efter deres sl. slægt Anne Eskesdatter.

Torsdag den 19. januar:

Var slud og skidenligt vejr. Ingen mødt undtagen skriveren og en ung
person fra slotsskriveren.

Torsdag den 26. januar: For få folk.

Fredag efter Kyndelmisse, 3. februar: For få folk.

Torsdag den 9. februar:

Underskriver Hans Nielsen har pva. amtskriveren stævnet kongens bønder
og tjenere for resterende skyld og landgilde. - Dom: De, der ikke har betalt,
skal gøre det.

Samme stævner Peder Møller i Drabæk mølle for halvparten af hans
mølleskyld for 1668 og fuld mølleskyld for 1669 og 1670. Opsat 14 dage.
30/3

Torsdag den 16. februar: For få folk.

Torsdag den 23. februar:

Jep Jepsen i Nagbøl i fogeds sted.



Nogle mænd fra Lille Anst og af Vamdrup sogn er blevet stævnet af Carsten
Hansen i Bønstrup. Han er ikke mødt op, så de frikendes, til de bliver
stævnet påny.

Torsdag den 2. marts:

Blandt vindingsmændene: Christen Jensen Halkjær i Hjarup. - Intet tilført.

Torsdag den 9. marts:

Blandt vindingsmændene: Hans Gregersen i Hjarup. - Intet tilført.

Torsdag den 16. marts:

Kontrakt: Thomas Mogensen i Øster Vamdrup har opladt sin bolig for
Laurids Nielsen ibidem, der skal yde aftægt til Thomas Mogensen og
hustru. Han skal giftes med Karen Olufsdatter, og hendes arv efter hendes
sl. fader Oluf Hansen vil Laurids Nielsen betale ham. Thomas Mogensen
skal hvert år give en daler til skyld. Laurids Nielsen har fået boelet i hånd
og hævd sidste Mikkelsdag og skal friholde Thomas Mogensen for al kgl.
tyngde og anden afgift.

Peder Nissen Sottrup i Øster Vamdrup ctr. Hans Knudsen ibidem om noget
jord, de omtvistes. Vidner forklarer, at de ikke ved, hvorledes den
omtvistede jord er kommet fra Hans Knudsens gård; den er ikke blevet
brugt til Hans Knudsens gård så længe de han huske. De ved ikke af, at der
er gået nogen afgift af den jord til Hans Knudsens gård. Se 30/3

Torsdag den 23. marts: blev ingen ting holdt for strengt og farligt vejrlig.

Torsdag den 30. marts:

9/2. Amtskriveren ctr. Peder Nielsen Møller i Drabæk mølle for mølleskyld.
Sætter i rette, at han skal betale sin gæld og have sit fæste forbrudt. - Dom:
Han skal betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering. Og eftersom han
sig så langt over tiden med sin mølleskyld har opholdt, bør han derfor sit
fæste at have forbrudt, med mindre øvrigheden ham det af nåde vil
efterlade.



Se 16/3. Hans Knudsen i Øster Vamdrup ctr. Peder Nissen Sottrup ibidem
med stævning fra herredsfoge den: Sagen drejer sig om otte agre og 3 stk.
engjord (beregnet for 1/8 af Hans Knudsens gårds tilliggen de), som Peder
Sottrup har i brug, men som Hans Knudsen siger tilhører hans gård og alle
steder falder i gårdens leje i 8 indtægter mellem hans andre rensbrødre og
bymænd. Peder Sottrup bør fremvise, hvad adkomst han har dertil, da
kronens jord ikke må forvildes fra kronen og henvendes under hans selvejer
bondegård. Stævningen er underskrevet af Joen Jakobsen Buch. - Peder
Sottrup svarer, at han ikke har mere jord i brug, end det, der hører til hans
gård. Opsat 4 uger. 11/5

Torsdag den 4. april:

Amtskriveren har stævnet (den tidligere restanceskriver) Jesper Pedersen
Røj til at påhøre, hvad bønderne i herredet har at vidne. (Lignende vidner
føres i amtets øvrige herreder). Mand for mand redegør for, hvad han har
ydet i afgift til restanceskriveren. Hjarup: Hans Gregersen i Hjarup har ydet
fuldt for år 1668. Hans Nielsen ibidem for 1668 løste hans køer fra Jesper
Pedersen og gav ham 5 rdl. Christen Jensen Halkjær i Hjarup vandt, at han
har givet til Jesper Pedersen fuldt for år 1668 og for 1669. Johan
Christensen, og i Hjarup, har givet for 1668 6 daler. Christen Jepsen og Jens
Lauridsen har givet fuldt for år 1668 og for år 1669 i Christen Halkjær i
Hjarup hans hus, som Christen Halkjær selv med dem vedstod, at de havde
givet ham fuldt. Jesper Pedersens fuldmægtige Jens Jørgensen i Kolding
begærede genpart af tingsvidnet og fremlagde et skriftligt svar: Begærer, at
hvad enhver angiver og beretter, måtte straks for retten i tingbogen indføres.
Hvis der er nogen, han ikke har ført til indtægt, vil han svare til det; men
om nogen mundtlig, vrangelig beretter, har han sig forbeholden sig på at
erklære. Han beder om, at de indbetalte afgifter specificeres på penge, korn,
smør og redsel og arbejdspenge, idet det ikke har været ham betroet at
holde korn- eller smørregnskaberne.

Amtskriveren har stævnet kirkeværgerne i herredet for restancer. - Jep Buch
i Nagbøl mødte og svarede, at han havde betalt sin part for et år. Anders
Jepsen ibidem svarede på Skanderup kirkes vegne, at han havde haft to
stude af amtskriverens på foder og græs i år, hvert år for 4 daler, og
derforuden havde han ikke fået betaling for sin bestilling i 3 år, og han



mente, at der burde modregnes deri. - Så efter tiltale, gensvar og den sags
lejlighed, så og efterdi kirkeværgerne med contori og regnskabspenge af
enhver deres kirker resterer, og Skanderup kirkeværger derimod har
regnskab, vidste jeg derfor ikke andet, end så mange, som rigtig befindes
med noget at resterer, jo bør det inden 15 dage at betale eller og derfor at
lide nam og vurdering i deres bo, god og gods, hvor det findes.

Amtskriveren har stævnet Henrik Steffensen i Geising for gæld for
sædehavre. - Dom: Han skal betale.

Hans Hansen i Refsgård stævner Jens Christensen i Skøde for gæld, 9 daler
i løn. Opsat 14 dage.

Jep Mogensen i Lunderskov stævner Iver Thulesen i Skanderup for gæld.
Opsat 8 dage. 13/4

Torsdag den 13. april:

Se 6/4. I tilknytning til amtskriverens tingsvidne om betaling til Jesper
Pedersen angiver nogle bønder, hvad de har betalt. Han Gregersen i Hjarup
melder, at han for år 1668 har betalt penge 3 daler 4 mk.

Jens Pedersen i Egholt har været i nogen tvist med den hyrde ved navn
Bertel Mikkelsen om en stud, der i vinter var faldet på isen, så den ikke
kunne komme til rette. De har indgået forlig, så hyrden skal give Jens
Pedersen pant for 3 daler i et stykke rugager i Mogens Rasmssens jord samt
et andet skifte til løsning Sct. Hansdag.

6/4. Jep Mogensens sag mod Iver Thulesen opsat 14 dage.

Med stævning til amtskriveren får Peder Nielsen Møller i Drabæk mølle
vidnesbyrd fra 24 dannemænd om, at Drabæk mølle er meget forskyldet, og
når der er tør sommer, især som nu de 2 sidste år, da vandet formedelst den
store tørke og hede tørrede hen, har han ikke kunnet få vand at male med, så
han kunne tjene sin mølleskyld, så godtfolk deromkring, som han havde sin
møllesøgning af, måtte køre fra ham med deres korn og til andre møller.



Torsdag den 20. april var Skærtorsdag, på hvilken dag ingen ting blev
holdt.

Torsdag den 27. april:

Skovrider Poul Felding har pva. jægermesteren stævnet Rasmus Jepsen på
Vamdrupgård og Niels Andersen i Vester Vamdrup samt alle krontjenere i
Store Anst by og i Glibstrup samt i Gesten sogn m.fl. for resterende
oldengæld af deres svin for 1670. Rasmus Jepsen og Niels Andersen bør
svare for Vester Vamdrup skovs part, som de på egne og sognemændenes
vegne skal have fæstet. De to mener ikke, at de er pligtige at svare mere end
deres egne anparter. Dem vil de betale. Andre sagsøgte fortæller, at de ikke
har haft nogen nytte af olden sidste år; den var forrådnet. Atter andre har
slet ikke haft svin på olden. Opsat 14 dage. 6/6

Med stævning til amtskriveren får Rasmus Pedersen og søn i Vester
Vamdrup tingsvidne vedr. kontribu tion. Niels Andersen i V. Vamdrup
bekræfter at have fået 4 mk. 14 sk. af ham for Laurids Friises halve gård for
august kvartal 1670, og pengene er leveret på de tilbørlige steder. Noget
lignende bekræfter Peder Hartesen i Vamdrup. Til lægdsmanden Peder
Hansen Skrædder har han leveret 1 mk. og 10 sk. for okse- og flæskeskat af
Laurids Friises gård. Han har ikke haft mere af det øde jord i brug end den
½ part af Laurids Friises gård, som han også rigtigt har betalt skatterne for.
Og hverken han eller hans søn har haft jord i brug af præstens annexgård,
siden de kom til Vamdrup by at bo.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård stævner Christen Rasmussen Møller i
Vester Vamdrup. - Vidner har forleden år i høsttiden været med Rasmus
Jepsen for at syne noget havre ved Horskær vang, hvor der var gjort skade
af heste for 3 tdr. havre. Det var Christen Møllers heste. Denne kunne ikke
fragå det. Rasmus Jepsen kræver erstatning. Opsat 14 dage.

Samme stævner samme for 2 egefjæle, som Christen Møller uden tilladelse
har borttaget fra Rasmus Jepsens ålegård ved Vamdrup mølle. Han har
efterlyst dem til grandestævne og til tinge og siden fundet til i Christen
Møllers gemme. Christen Møller havde lovet at tilbagelevere dem, og det er
ikke sket endnu. Opsat 14 dage. 11/5



Jens Pedersen i Vranderup og Jens Hansen ibidem angav 1. gang, at de i
påskedagene var nedbudt til Vranderup mølle til gæst på deres fælles øl og
d‚r var blevet slået af Las Møllers karle.

Torsdag den 4. maj:

Jens Pedersen i Vamdrup, Jens Hansen ibidem og hr. Christen Madsen i
Påby stævner Las Nielsen Møller i Vranderup mølle og hans svende Jens og
Thøger samt Niels Hansen, der tjente i møllen. To mænd har synet Jens
Pedersen, Jens Hansen og hans fader Hans Jensen. Der var bl.a. en del
snitsår.

Ridefogeden saggiver på grundlag af ovenstående tingsvidne de
indstævnede, og på vegne af præsten saggiver han svenden Jens Nielsen
efter præstens skriftlige indlæg: Eftersom min sognemand Las Nielsen
Møller havde indbudt til gæst nogle af sine naboer på 2. påskedag, og af
nogen tvistighed, dem samme tid imellem har været, er forårsaget en grov
og åbenbar forseelse om andendagen, som var 3. påskedag, af hans svend
Jens Nielsen den tid, gudstjeneste skulle begyndes, at han da med pistoler
og gevær red imod Vranderup, og som jeg hører, påny udfordrede godtfolk
af byen, som han skal have været i klammeri med om aftenen, videre
ulykke og skade at søge, skød og braverede, så det kunne høres både af mig
selv samt andre ved kirken forsamlede; da såsom jeg sådan afskyelig
forargelse og uterligheder i min menighed ikke uden stor bekymring og
fortrydelse eragte og formener, haver jeg ikke burdet eller kunnet lade dette
således forblive, men ... hos den retmæssige dommer og rettens betjente på
Anst herredsting, at samme menneske ej alene som sin rette sognekirkes
forældere(?), men som Guds ords og sabbatens åbenbare krænker og
overtræder bør for slig forargelig forseelse derfor med kirkens disciplin
åbenbart at straffes og multere så som forsvarligt til de fattige at udgive.
Fuldmagt gives ærlige og velforstandige Christian Nielsen dette at sætte i
rette af mig, mit indlæg at igen stille, når det er lovligt læst og påskrevet.
Actum Påby præstegård, den 1. maj 1671. Christianus Matthia. Opsat 14
dage. 18/5

Med stævning til amtskriveren fører Rasmus Pedersen i Vester Vamdrup
Hans Lauridsen i Habdrup som vidne på, at denne for 1670 har modtaget
den første termin prinsessestyr af Laurids Friises halve gård.



Torsdag den 11. maj:

Joen Jørgensen i Skanderup stævner Peder Nissen Sottrup og Hans Knudsen
i Øster Vamdrup til at påhøre vidner (Dorthe Olufsdatter i Lejrskov og
Anne Olufsdatter i Hvolbøl) ang. noget bondejord på Øster Vamdrup mark,
som Peder Nissen og Hans Knudsen nu omtvister. Se nedenfor.

Las Nielsen i Vranderup mølle stævner Hans Jensen i Vranderup og Jens
Pedersen ibidem.

Dorthe Olufsdatter i Lejrskov og Anne Olufsdatter i Hvolbøl vidner, at ca.
6-7 år før sidste svenske fejde da købte Nis Pedersen, som da boede i Øster
Vamdrup, af Jørgen Bonde i Vejen, Mads Bonde i Estrup og Ole Smed
ibidem på hans hustru Karen Lauridsdatters vegne noget, som kaldes
bondejord, og så længe de kan mindes, har det altid været kaldt bondejord,
som ligger på Øster Vamdrup mark og hører til den gård, Peder Nielsen nu
påbor, og det blev købt til hans gård for en købt køb fra forn. Jørgen Bonde,
Mads Bonde og Ole Smed. Joen Jørgensen begærede tingsvidne på sin
hustrus vegne.

Rasmus Jepsen på Vamdrupgård og Niels Andersen stævner hver mand i
Vester Vamdrup for deres oldengæld, som de har fæstet på egne og samtlige
Vester Vamdrup granders vegne, og som de nu søges af jægermesteren for.
Rasmus Jepsen tilbyder sig for sin part at betale dobbelt imod 1 gård i byen,
og Niels Andersen vil betale sin part. De sætter i rette, at alle grander bør
betale hver sin part, så vidt de efter synsvidnet kan tilkomme. Opsat 14
dage.

27/4. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård fik dom ver Christen Møller i V.
Vamdrup: Han skal erstatte den skade, der er gjort på Rasmus Jepsens
havre, samt betale for de fjæle, han har borttaget fra ålegården.

Hans Thomsen Uluf forbyder pva. samtlige Skanderup grander 3. gang de
Gelballe mænd at komme på deres mark eller skov med deres skabede
bæster under straf som vedbør.

Jep Buch i Nagbøl stævner Oluf Knudsen i Lunderskov og hans hustru Else
Olufs og giver hende til sag for noget garn, som han havde ladet nedføre til



Lunderskov til hende at væve, et pund uldgarn; og siden blev hentet af
hende selv 5 mk., noch derforuden siden 1½ mark, og da det i væven igen
kom hjem, var det kun et pund. Hun bør betale, hvad der mangler. Opsat 6
uger. 22/6

30/3. Hans Knudsen i Øster Vamdrup ctr. Peder Nissen Sottrup ang. noget
ager- og engjord. - Peder Sottrup fremlagde et tingsvidne af 16/3 af Anst
herred og et af Malt herred den 8/4 1671: Peder Olesen Smed i Estrup og
Anne Olufsdatter i Maltbæk har vidnet, at 6-7 år før svenskerkrigen ..
(samme indhold som vidnet den 11/5). Et skøde af 16/11 1665: Joen
Jørgensen Stub i Skanderup skøder på egne vegne og på vegne af sin hustru
Gunder Nisdatter til Peder Nielsen Sottrup og hustru Maren den halve gård
i Øster Vamdrup, som sl. Nis Pedersen senest påboede. Jens Jespersen,
barnefødt i V. Vamdrup, fremstod også. Gregers Andersen i Ø. Vamdrup
stod til vedermål pva. Anker og Nis Gregersen. Peder Sottrup fremhæ ver,
at der ingen vidner er på, at jorden skulle have ligget til Hans Knudsens
gård, og han mener dermed at have fri hjemmel til sin gård. Adspurgt af
herredsfogeden, om der går nogen afgift af den omtvistede jord, svarer han,
at hans formand gav afgift af jorden, og det gør han også selv. Hvor han
yder afgiften? På sine tilbørlige steder! Han ville ikke angive noget bestemt
sted. - Dom: Det ses ikke, at Hans Kundsen har nogen rettighed til jorden.
Og Peder Sottrups skøde viser udtrykkeligt, at han ikke har købt andet end
den halve gård, han påbor, med dets rette tilliggende, og det omtaler slet
ikke særligt købt jord, men den har sin fuldkomne lod både i ager og eng
lige med andre af hans rensbrødre, hvilket bevises med tingsvidne af 14/7-
1670. Dommeren ved derfor ej anderledes herpå at kende, efter de
dokumenters anledning, jeg har haft for mig i rette, end billigen eragter ret
at være, omtvistede selvejerbondejord jo at være sl. Nis Pedersens
arvingers, især fordi den sl. mand det for 16 år siden har købt og betalt.

Torsdag den 18. maj:

4/5. Den sag med Las Nielsen i Vranderup mølle hans karle, som med
rytterne(?) har at forrette, så vel som med den sag, hr. Christen i Påby hans
fuldmægtige imod Jens Møller har at procedere, opsat i 8 dage. Se 8/6

Jens Hansen i Påby pva. velb. kornet Gabriel Grube ctr. Iver Buch i
Lejrskov for resterende penge, han har lovet ham iflg. en kontrakt,



formedelst han skulle holde en munderet rytter for ham. - Dom: Han skal
betale.

Med stævning til amtskriveren opsiger Jep Jepsen i Nagbøl og Godske
Iversen i Lejrskov på vegne af sl. Peder Christensen Hauflund, som boede i
Egholt, hans umyndige datter den otting jord, den afdøde har haft i fæste.

Ligeledes opsiger Peder Sottrup og Peder Terkelsen i Øster Vamdrup den ½
øde gård i Øster Vamdrup, Peder Sørensen senest påboede, og som de har
haft i leje.

Torsdag den 25. maj:

Las Nielsen i Vranderup mølle har stævnet nogle folk til at vidne og påhøre
vidner om tvistigheden 2. påskedag. - Christen Smed vidner, at han med
flere var budt til Las Nielsen til gæst; da om aftenen, efter at lys var tændt,
så han, at da Jens Vorbasse (Jens Pedersen Vorbasse) sad ved bordet hos Las
Nielsen, rev han et glas omkuld, som stod på bordet iskænket med øl; om
glasset gik i stykker, eller om han gjorde det med forsæt, vidste vidnet ikke.
Noget derefter så han, at Jens Vorbasse rev to bægre omkuld, som stod på
bordet med øl. Så spurgte Las Nielsen ham ad, om han gjorde det med
forsæt eller ikke. Så stødte Jens Vorbasse noget af håret af sit hoved og
sagde, "Så meget skøtter jeg derom". Derefter slog Jens til en kovsken, som
stod på bordet fuld af brændevin, så at både kovsken og vinen faldt over på
Las Nielsen, som han sad ved bordet; men vidnet vidste ikke, om han
gjorde det med forsæt eller ej, for han havde ikke kovskenen i sin hånd. Så
slog Las Møller Jens Vorbasse på hans mund med sin baghånd, så blodet
gik ud af hans næse. Så gik Las Møller fra bordet. - Jakob Steffensen i Seest
så, da Jens Vorbasse slog til en kovsken fuld med brændevin, og Las
derefter slog ham på munden, at blodet fulgte efter. - Hans Graversen kan
tilføje, at da det var sket, gik lyset ud. Han hørte ikke om aftenen, at nogen
udfordrede hinanden, kun at Hans Jensen sagde til Jens Nielsen, "Kan min
søn ikke bestå dig, så skal jeg møde dig". Se 8/6

Korporal Christian Benfeldt i Gamst pva. Vranderup ryttere og bymænd
forbyder Las Nielsen i Vranderup mølle at komme på Vranderup mark med
hans kvæg eller bæster, medmindre det sker med samtlige granders
billigelse.



Torsdag den 1. juni var Herrens Himmelfærds dag.

Fredag den 2. juni:

Blandt vindingsmændene: Las Buch og Hans Gregersen i Hjarup.

Jep Jepsen i Nagbøl og Mads Pedersen i Egholt stævner Niels Iversen og
Godske Iversen i Lejrskov til lovbydelse og skøde, som Mads Pedersen og
hustru Maren Jensdatter vil gøre til gamle Jep Jepsen i Nagbøl på den halve
gård i Nagbøl, Maren Jensdatters forældre fradøde. - Jep Jepsen i Nagbøl
bød sølv og penge.

Skøde på gården. Maren Jensdatters forældre var Jens Jepsen og Karen
Mogensdatter, og hendes sl. broder Iver Jensen og Niels Jensen havde arvet
gården. Broderen Niels Jensen udrejste sammen med polakkerne i sidste
fejdetid og er ikke kommet hjem igen. Man ved ikke, om han er levende
eller død. Hvis han kommer tilbage, står hans arv friholden, og Jep Jepsen
må så selv finde en aftale, men ellers er denne arvepart omfattet af skødet.

Torsdag den 8. juni:

Skovfoged Niels Sørensen begærer pva. jægermesteren synsmænd til at
syne herredets skove. Herreds mændene vares om, at de, der begærer
udvisning til bygningstømmer, hjultømmer, stave eller gærdsel, skal melde
det på skriverstuen inden 1/7.

Mads Nielsen i Glibstrup ctr. Christen Iversen i Store Anst for penge, han
har kautioneret for Peder Sørensen i Glibstrup for, da de forleden år var
forsamlet i Christen Iversens hus til et forlig ang. det bulshus, Mads Nielsen
påbor, og noget bondejord på Geising mark. Mads Nielsen skulle have
selvejer jorden til sin væring. Den svarer til den halve gårds udgifter imod
Peder Træskomands gård i Geising. Peder Sørensen har lovet at give Mads
Nielsen 10 rdl., hvorpå der straks blev betalt 2 rdl. Resten, de 8 rdl., skulle
betales i 2 afdrag, og Christen Iversen kautionerede. Opsat 14 dage. Se 22/6

Se 18/5 og 25/6. Belangende det slagsmål, som 2. påskedag om aftenen er
sket i Seest eller Vranderup mølle, er det idag ret 6. uges dag, hvorfor
ridefoged Christian Nielsen begærede dom. - Dom: Tilfindes Las Nielsen



og hans svende at betale kongens rettighed for sår og skader i henhold til
synsvidne.

Las Buch i Hjarup på egne vegne og på vegne af sin hustru Maren
Olufsdatter frastår til sin kære broder Las(!) Buch, og i Hjarup, den
arverettighed, som forn. Las Buch har eller kunne have i den gård i Hjarup,
som de begge er påfødte og Las Knudsen Buch siden har beboet og
Christen Knudsen Buch efter deres derom gjorte broderlige akkord nu til
førstkommende Philipi Jacobi dag 1672 skal antage og bebo, nyde, bruge
og beholde, hvorimod Las Knudsen Buch og hustru til aftægt på livstid skal
have til byggested samt kålgårdsjord af samme gårds toft imellem gården
og den gårdstoft, hr. Jens Pedersen påbor, 42 favne i længden og 20 favne i
bredden, som Las Buch selv skal bebygge og opsætte, nyde, bruge og
beholde begge deres livstid. Hvorefter Las Buch og hans broder Christen
Buch hver for sig var vidne begærende.

27/4. Gik idag dom over de krontjenere, der resterer med oldengæld. De
skal betale.

Torsdag den 15. juni:

På vegne af ridtmesteren opsiger korporal Christian Benfeldt Nis Garp i
Noels 1. gang, fordi ridtmesteren selv vil bebo gården.

Med stævning til løjtnant Bortel de Ransier opsiger Thomas Mogensen i
Øster Vamdrup 1. gang sin gård på grund af armod.

Med stævning til Peder Nissen Sottrup i Øster Vamdrup forbyder Joen
Jørgensen i Skanderup nogen at befatte sig med den jord på Øster Vamdrup
mark, der kaldes bondejord.

Niels Jensen i Knudsbøl opsiger 1. gang det væring i Knudsbøl, som han
ikke længere agter at bebo.

Torsdag den 22. juni:

Skovrider Poul Felding lod læse en befaling vedr. gejstlighedens skove.



Korporal Christian Benfeldt i Gamst stævner pva. ridtmesteren Thomas
Mogensen i Øster Vamdrup. Eftersom han har opsagt boligen af fattigdom,
skal han svare udgifterne så længe og derefter stille kaution for boligens
rette vedligeholdelse.

Thomas Mogensen i Øster Vamdrup opsiger 2. gang sit boel.

Med stævning til korporal Christian Benfeldt i Gamst fører Poul Garp i
Noes vidner på, hvorledes Noes gård befandtes, da Poul Garp antog den
efter fejdetiden. I foråret 1661, da Poul Garp kom til Noes, da var gården
ganske ruineret, så der manglede vinduer, døre, lofteskaud, gavle, og ganske
ruineret og øde ..

Korporal Cbristian Benfeldt opsagde pva. sin strenge ridtmester Svanelund
2. gang Niels Garp i Noes.

Joen Jørgensen i Skandeurp forbyder 2. gang ulovlig sæd og engbjergning
på den jord, som han med sin hustru har arvet efter hendes sl. forældre.

Se 8/6. Christen Iversen i Store Anst stævner Peder Sørensen i Glibstrup for
penge, han har lovet for Peder Sørensen til Mads Nielsen i Glibstrup. Peder
Sørensen møder og svarer, at han ganske intet skylder Christen Iversen eller
Mads Nielsen. Han har betalt for det, han har fået. Opsat 14 dage.

Nis Jepsen og Iver Lauridsen i Gesten stævner hr. Søren Nielsen i Verst.

Anders Hansen i Gesten stævner hver mand i Gesten sogn samt Niels Høg
og Peder Ebbesen i Gamst og Anne Ditlevs i Skanderup for kirketiende og
regnskab, der er uklareret for 1663-70. Opsat 14 dage.

11/5. Jep Buch i Nagbøl hans sag opsat 14 dage.

Søren Jessen i Gelballe stævner pva. bymændene hver mand i Skanderup by
og vangmanden Peder Nielsen ibidem og saggiver vangmanden, fordi han
har lovet dem tjeneste at vogte deres mark, men uden årsag er undveget ved
nattetide af sin tjeneste. Han havde husværelse hos Knud Nielsen i hans
ladehus. Han burde have advaret menige grander, om han var blevet
forurettet af nogen der i byen, så at de efter deres vide og vedtægt kunne



have straffet dem, der i så måde havde forset sig, og også Knud Nielsen,
som han boede hos, så han kunne have haft hans gods i opsyn. Han er
ulovligt undveget af sin tjeneste og bør indfinde sig igen eller lide dele, og
de, som har antaget ham, bør lide efter recessen. Opsat 8 dage.

Søren Nielsen i Skanderup opsiger 2. gang det bolig i Skanderup, der
tilhører hr. Jens Jacobsen ibidem.

Niels Jensen i Knudsbøl opsiger sin væring. Stævning til amtskriveren.

Torsdag den 29. juni:

Skovrider Poul Felding har på vegne af jægermesteren stævnet Jes Hansen
Vorbasse i Knudsbøl. Vidner har været med Poul Felding til syn i Knudsbøl
skov, som var forhugget uforvist. De fik påvist en eg i Jes Hansen
Vorbasses toft samt andet træ. De fandt også træ hos Mikkel Gabriels i
Knudsbøl. Se nedenfor.

Regimentskriver Anders Nielsen gav til kende, at Peder Ebbesen, Hans
Christensen og Jep Pedersen i Gamst, som berettes at være fuld
søskendebørn til en karl ved navn Christen Pedersen, som tjente Hans
Hansen i Øster Gesten, og for ham beklager og angiver, hvorledes forn.
Christen Pedersen for nogen tid siden var med forskr. hans husbond Hans
Hansen til et barsel hos Anders Hansen i Vester Gesten og der er bleven
borte og ej med sin husbond hjemkommen, ikke heller siden den tid
fornummen ham. - Hvis nogen ved, hvor han er at finde, skal de meddele
det.

Korporal Christian Benfeldt opsagde 3. gang Nis Garp i Noes.

Thomas Mogensen i Øster Vamdrup opsagde 3. gang sin bolig. Christian
Beenfeldt siger hertil, at han skal forlade boelet til den lovlige tid og stille
borgen for, hvad der tilkommer ham at udrede af boelet. (Se 13/7)

Se ovenfor. Den ulovlige skovhugst, Poul Felding idag har ført vidner på.
Opsat 14 dage.



Søren Nielsen i Skanderup opsiger 3. gang over for hr. Jens Jakobsen i
Nagbøl sit boel. Præsten spørger ham, om han i nogen måde har forurettet
ham. Nej, men årsagen er boligens ringe brug og de store skatter og hans
anpart af rytter- og soldaterhold, øvrigheden har pålagt ham, som hans
formænd før ham aldrig har været påbudt.

Mette Høgs i Gamst har stævnet korporal Christian Benfeldt for gæld:
betalingen for en ko, Anders Lauridsen i Gelballe har købt af hende, og som
korporalen har kautioneret for. - Han vedgik sin gæld og blev dømt til at
betale.

Joen Jørgensen i Skanderup lyser 3. gang forbud mod at befatte sig med den
jord, der kaldes bondejord. Peder Nissen Sottrup herimod fremlægger
skriftligt indlæg: Han har købt jorden af Joen Jørgensens hustru (henviser til
sit skøde). Der er først kommet tvist om jorden, efter at Hans Knudsen i
Øster Vamdrup har rejst den. Jeg har svaret udgifterne. Hans forbud har
ingen magt til skade for mig, eftersom jeg vil bevise, at han har solgt mig
den jord sammen med det andet.

Torsdag den 6. juli:

Mester Hans Laugesen i Gamst ctr. Kirsten sl. Jep Knudsens i Ravnholt
med lavværge og steddatter Mette Jepsdatter med hendes værge Gregers
Pedersen i Gesten for resterende kvægtiende. Dom: De skal betale.

Korporal Christian Benfeldt i Gamst har stævnet samtlige Gamst grander
undtagen præsten. Opsat 8 dage.

Carsten Hansen i Bastrup har stævnet Laus Mors ibidem og får vidne ang. 2
engskifter, at de ligger til Poul Hansens og Mads Mikkelsens gård i Bastrup.

Christen Iversen i Store Anst fremlagde herredsfogedstævning til Søren
Krage ibidem, Søren Bull i Lunderskov og Anne Nielsdatter, der tjener
Christen Halkjær i Hjarup, til at vidne om, at onsdag efter påske forleden år,
om da ikke Peder Sørensen og Mads Nielsen i Glibstrup med flere godtfolk
var forsamlet i Christen Iversens hus for at forlige Peder Sørensen og Mads
Nielsen om den langvarige trætte, der havde været imellem dem om det
boel og anden ejendom på Geising mark og skov, som hans formand havde



haft til samme bolig, og d‚r afgjorde fuld redsel for ½ gård lige med Peder
Pedersens ½ gård i Geising, og fordi Peder Sørensen havde adskilt den boel
i Glibstrup, Mads Pedersen bor på, skulle udredes den fulde halve gårds
pligt, som Peder Sørensen blev fordret for, - om de da ikke hørte, at de
sådan blev forligt, at Mads Nielsen skulle til sig tage de to stykker eng og et
skovskifte i Geising skov, som fra Peder Pedersens gård i Geising er lagt til
hans bolig, og om Mads Nielsen da ikke tiltog sig samme ejendom til sit
bolig og herefter skulle udrede den halve pligt og rettighed, og at Peder
Sørensen da lovede at give Mads Nielsen 15 slettedaler. De 2 rigdsdaler
betalte han straks, resten skulle betales i 2 terminer, 4 rdl. til Mikkelsdag og
4 rdl. den følgende påske. - Søren Krage havde været til stede, men vidste
ikke, hvordan forliget blev sluttet. - Søren Bull havde hørt, at Peder
Sørensen lovede Mads Nielsen 10 Rdl. med jorden og betalte straks 2 rdl.
Christen Iversen kautionerede for de 8 daler. - Anne Nielsdatter vidnede
som Søren Nielsen.

Fornævnte Christen Iversen ctr. Peder Sørensen for de 8 rdl. han har borget
for. Opsat i .. dage.

Anders Mattesen i Bække fik udnævnt synsmænd til at syne hans hus,
hustru og folk, hvorledes de af korporalen Christian Benfeldt i Gamst igår
blev medhandlet.

Korporal Christian Benfeldt ctr. Anders Lauridsen i Gelballe for gæld, han
har kautioneret for over for Mette Høgs (se 29/6), og som denne nu har fået
dom over ham for. Opsat 8 dage. 24/8

Mester Hans Laugesen i Gamst ctr. Gregers Pedersen i Vester Gesten.
Præsten har den 25/9 1664 (1669?) fæstet til ham et præstebolig og derpå
forundt ham 2 års frihed på den betingelse, at han imidlertid skulle
forsvarligt forfærdige huse og holde dem ved magt og siden give de
sædvanlige afgifter og skatter. Der nævnes en aftale af 28/4 1667 (1669?).
Den har han ikke overholdt, og han har fornylig ulovligt forladt boliget.
Præsten saggiver ham desuden for afgift og skat 1669, 70 og 71. Mener, han
bør betale de resterende penge, kvittere boligen forsvarligt i rette tid og
svare udgifterne indtil da. Opsat 14 dage. Se 13/7

Torsdag den 13. juli:



(Se 29/6). Thomas Mogensen i Øster Vamdrup har til rette tid opsagt det
væring i Øster Vamdrup, han påboede, formedelst armod. Det var tildelt
løjtnant Bertel DeRansir. Denne har sagsøgt ham for nærværende års afgift
og forlangt stillet kaution for boliget. Løjtnanten har nu bekvemmet sig til,
at hvis uvildige dannemænd kan taxere den engbjergning og rugsæd, som er
sået til boliget, vil han det annamme i fuld betaling. Thomas Mogensen
takkede for løjtnantens tilbud. Synsmænd blev udnævnt.

Skovrider Poul Felding i Geising ctr. Peder Sørensen i Glibstrup. - Henrik
Steffensen i Geising vidnede, at han forleden søndag så Peder Sørensen
komme gående ind i Poul Skovriders gård, og i det samme kom skovrideren
agende ind i sin gård. Peder Sørensen klagede, at der var stjålet et træ fra
ham, 18 alen langt. Poul Felding svarede, at hvis han kunne bevise, hvem
der havde været hans skademænd, skulle de blive straffet. Så tog Poul
Felding Peder Sørensen med sig ind i sit hus, og vidnet hørte så intet til
dem, før end kvindfolkene kom løbende ud og råbte på ham, at han skulle
komme ind, de slår hinanden. Og efter at de to gange havde råbt, kom han
ind og så da, at Poul Skovriders paryk lå på jorden, og Peder Sørensen
havde fat i hans kjortel. Han skilte dem ad og fik Peder Sørensen ud ad
døren. Derefter tog Peder Sørensen en vognkæp, som han ville have søgt
Poul Skovrider med. - Margrethe Henriks vidnede det samme. - Maren
Madsdatter var kommet ind lidt før og havde set, at de havde hinanden i
håret; hun fik dem adskilt og fik Peder Sørensen ud af døren. - Jens Madsen
havde set, at Maren Madsdatter stod uden for og holdt på Peder Sørensen,
og havde hørt, at Peder Sørensen begærede at måtte komme ind i gården
efter sin hat og handske.

Med stævning til slotsherren Otto Bilde og skotsskriveren Rudolf Faust
fører hr. Jens Jakobsen i Nagbøl vidner på, at det bolig i Nagbøl, som ligger
til præstegården, er opbygget på en toft i byen, som kaldes Klejnsmed toft
og ligger på præstegårdens agerender. Den har intet tilliggende uden hvad
præsten forunder ham årligt af præstegårdens jord.

Se 6/7. Nis Basse i Geising pva. mester Hans i Gamst ctr. Gregers Pedersen
i Vester Gesten. Synsmænd har været til syn på det præstebolig i Vester
Gesten, som Gregers Pedersen senest påboede og nu er fradraget.
Brøstfældigheden beskrives. Se 20/7



Torsdag den 20. juli:

Se 13/7. Nis Basses sag pva. mester Hans Laugesen i Gamst ctr. Gregers
Pedersen opsat 8 dage. 27/7

Anders Mattesen i Bække ctr. Jep Nissen ibidem. Der har været holdt syn
på noget engjord, som er blevet opædt af Jep Nissens bæster, ca. et læs hø.
Anders Mattesen havde taget den ene af hestene i hus, men Jep Nissen
havde taget den ud igen uden tilladelse og uden at betale for skaden.
Kræver betaling, samt at Jep Nissen bøder, fordi han har taget sin hest ud
uden forlov. Opsat 14 dage.

Anders Hansen og Iver Lauridsen, kirkevæger i Gesten sogn, har stævnet
Gesten sognemænd for resterende kirketiende 1663-70 efter stiftskriverens
regnskab. En del af sognemændene sagde, at de skyldte ingen resterende
tiende. For de har årligt af deres korn aftalt deres tiende retfærdigt til kirken
og indlagt den i god forvaring i forhåbning, at kirkeværgerne ville have
annammet det i rette tid. - Anders Hansen svarede, at de ikke ville
annamme det, fordedelst han ikke var kirkeværge. Derfor blev der fremlagt
en seddel: "Eftersom Anders Hansen og Niels Jepsen i Gesten er for nogle
år siden forordnet til kirkeværger og præstens medhjælpere i Gesten sogn
og imidlertid ingen regnskab gjort for kirkens korntiende, kvægtiende,
jordskyld eller anden kirkens indkomst, som de med rette havde burdet,
hvorfor på kong. maj. vegne befales bemeldte tvende mænd straks at
hidkomme til Kolding, uden længere ophold, og gøre den tilbørlige
rigtighed for kirkens indkomst, såfremt de ikke derfor vil stande til rette
som vedbør. Actum, Kolding d. 18. august 1669 (1667?), Anders Madsen",
hvilken seddel idag så vel som den 19. august 1669 (1667?) her for retten
blev læst og påskrevet. - Sognemændene formener derfor, at Anders
Hansens og Nis Iversen (Nis Jepsen?), som var kirkeværger, burde have
søgt kirkens tiende i rette tid, men den blev liggende hos dem og fortæret af
rotter og mus, dem til ingen nytte. Og de bør svare kirkens indkomst. Opsat
14 dage. 10/8

Torsdag den 27. juli:

Blandt vindingsmændene: Christen Jensen Halkjær og Mads Sørensen i
Hjarup.



Anders Hansen i Gesten har på kirkens vegne stævnet Knud Thøgersen
ibidem for en kirketoft, han bruger og har tilegnet sig uden forlov og fæste.
Han bør lide derfor samt erstatte, hvad han hidtil har brugt. Opsat 8 dage.

20/7. Sagen Nis Basse i Geising pva. mester Hans i Gamst ctr. Gregers
Pedersen opsat 3 uger. 10/8

Torsdag den 3. august:

Kvartermesteren ctr. Peder Skrædder i Vester Vamdrup. Der har været holdt
syn på hans bolig, som han er frarømt. Brøstfældigheden beskrives. Han er
ulovligt draget fra huset og har ikke klareret rettigheden deraf.
Bygfældigheden ville have været mindre, om han havde opsagt det lovligt.
Han bør lade bygnin gerne forsvarligt reparere og opsige huset lovligt.
Opsat 14 dage. 17/8

Skovrider Poul Felding har stævnet Lambert Nielsen og Jep Hjuler i Gamst
samt Peder Sørensen i Glibstrup for uforvist skovhugst af en bøg, hvilket
Peder Sørensen selv har anmeldt og idag beskylder Jep Hjuler (Jep
Pedersen) for. Han bør skaffe sig hjemmel eller bøde derfor. Opsat 14 dage.

Samtlige Nagbøl og Dollerup grander er stævnet for at svare anlangende et
videbrev, som granderne imellem hverandre agter at stifte til samtliges
nytte, gavn og bedste, eng og korn at hegne og frede samt al anden
grandernes nytte, gavn og bedste at vedligeholde. Jep Buch i Nagbøl sætter
irette, om ikke samtlige grander og ejermænd jo bør og pligtige er
videbrevet med samtlige grander at ved tingsvidne beslutte til ende og
samtykke og derfor at lide videre lovmål, dele og tiltale. Opsat 14 dage.
14/9

Torsdag den 10. august:

Blandt vindingsmændene: Las Buch i Hjarup.

Synsmænd (bl.a. Johan Christensen i Hjarup) aflægger rapport om uforvist
skovhugst i alle herredets skove.

20/7. Sagen med Gesten kirkeværge med bevilling opsat 8 dage. 17/8



For retten fremlagt en seddel: Eftersom jeg min tjener Jens Nielsen,
barnefødt i Tjæreborg, nu har afskediget fra Vranderup mølle og han efter
sin forpligt har forføjet sig på mit gods i fornævnte Tjæreborg, må herefter
enhver, som har noget at tiltale ham for, søge ham på hans bopæl og ved
hans værneting. Underskrevet Påby, den 6/8 1671, Hans Rotkierche(?).

27/7. Nis Basses sag pva. mester Hans opsat 14 dage. 17/8

Torsdag den 17. august:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

3/8. Kvartermesterens sag ctr. Peder Skrædder i V. Vamdrup opsat 14 dage.
14/9

10/8. Sagen med Gesten kirkeværger opsat 8 dage.

Bent Nielsen i Hundsholt ctr. Niels Pedersen i Højrup. Han skal udgive sin
part af htk. 5-7-1-0 til rytterhold. Bent Nielsen rider, og Niels Pedersen er
lagt til ham. Opsat 14 dage. 31/8

Restanceskriver Hans Nielsen pva. amtskriver Rudolf Faust har stævnet
alle, der svarer til Koldinghus. Otte mænd vidner om dem, der tjener og
svarer til Koldinghus og som er forarmede og ikke kan udgive deres
landgilde for 1670 under deres største ruin og skade.
Hjarup sogn og by:
Svend Christensen 2/3 part, Ole Jensen 1/3 part, forarmet.
Hans Nielsen, ½ gård, forarmet.
Hans Knudsen og Jep Hansen, ½ gård, frihed til 1673.
Carsten Hansen og Johan Christensen, forarmet, kan intet give.
Christen Halkjær, ½ gård, frihed til 1673, den ½ gård øde.
Hans Christensen Ødis, øde.
Bonnik Pedersen, 1/3 part frihed til 1671.
Las Christensen, 2/3 part øde.
Jens Lauridsen, forarmet.
I Seest sogn nævnes bl.a. Christian Nielsen, ridefoged, frihed efter kgl. maj.
brev på livstid.



10/8. Mester Hans Laugesen i Gamst får efter 6 uger dom over Gregers
Pedersen i Vester Gesten. Denne kan ikke nægte, at han har været i mester
Hans' hus og bolig efter aftale med mester Hans. Han er fradraget boliget
ulovligt, og med synsvidner er bevist, hvorledes det nu forefindes. Med 10
dlr. 3 mk. 12 sk. kan han befri sig. Han bør lade boliget reparere og kvittere
det til rette tid og svare for det indtil da.

Torsdag den 24. august:

Jep Buch i Nagbøl i fogeds sted.

Peder Sørensen i Glibstrup har stævnet Jep Pedersen Hjuler i Gamst,
Anders Styrsbøl og Lambert Nielsen ibidem. - Claus Ebbesen i Glibstrup
vidner, at han mandag efter Sct. Hansdag så, at Jep Hjuler selvanden med to
vogne kom kørende fra Peder Sørensens enemærke læsset med træ til
Gamst, og Peder Sørensen var på den tid til marked i Ribe. - Skovrider Poul
Felding og hans hustru Mette Hansdatter vidner, at Jep Hjuler havde været i
deres hus og bekendt for dem, at han ikke havde hugget den bøg fra Peder
Sørensen alene, men Anders Styrsbøl og Lambert Nielsen var med ham, og
de var lige gode om det. Siden har Anders Styrsbøl bekendt for Poul
Felding, at han fik rodkøret af bøgen, og han fik ikke mere ud af det end en
snes lætter.

6/7. Christian Benfeldt fik dom over Anders Lauridsen i Gelballe vedr.
borgen. Han skal betale.

Torsdag den 31. august:

Jep Buch i Nagbøl i herredsfogedens sted.

Læst kongens trykte forordning af 1/8 1671 om omslagsterminer i Fyn og
Jylland.

Nis Basse i Geising har på vegne af mester Hans i Gamst stævnet Peder
Skrædder i Øster Gesten. Anne Anderskone i Vester Gesten vidner: hun
boede med sin forrige sl. husbond på deres 3 part gård i Øster Gesten, som
Peder Skrædder nu påbor. I næstsidste fejdetid havde de noget af Gamst
præstegårdsjord i brug og gav deraf præsten hans rettighed, landgilde, ægt



og arbejde; men hvor det jord ligger, ved hun ikke. - Hans Hansen i Øster
Gesten: kan mindes i 20 år og ved, at Knud Madsen og Knud Poulsen i
Gesten havde noget af Gamst præstegårdsjord i fæste på Gesten mark.

Der har været syn på noget jord på Øster Gesten mark, som har været
tilsået, men som mester Hans Laugesen vedkender sig.

17/8. Bent Nielsen i Hundsholt fik dom over Niels Pedersen i Højrup for
det, han skal give af sin gård til rytterens underhold: Han bør yde sin
rettighed efter kgl. forordning til Bent Nielsen, som rider derfor.

Torsdag den 7. september: for få folk ved tinget.

Torsdag den 14. september:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Korporal Christian Benfeldt, nu tilholdende sig i Gamst har stævnet Poul
Steffensen i Gamst for den 2. termin af hans gård, eftersom Poul Steffensen
tidligere har akkorderet med korporalen om at holde en munderet rytter.
Poul Steffensen svarer, at han har regnskab imod korporalen. Opsat 8 dage.
21/9

Med stævning til Rasmus Nielsen i Seest og Jep Jørgensen ibiden efterlyser
Poul Lassen i Vonsild noget korn, der er frahøstet ham på Seest mark. Jep
Jørgensen vedstår at have høstet noget havre. Han kræves at erstatte det og
lide som for uhjemlet. Opsat 14 dage.

3/8. Kvartermesteren ved fuldmægtig Mads Madsen ctr. Peder Hansen
Skrædder i Vester Vamdrup. Kvartermesteren har kvarter i Søgård. Peder
Skrædders bolig er udlagt til hjælpekvarter for kvarter- mesteren. Peder
Skrædder har uden lovlig opsigelse forladt stedet. Han har ikke klarereret
rettigheden, og der er påvist bygfældighed. - Dom: Peder Skrædder resterer
med en del af boligens udgift og mankerer med bygfældighed. Han bør
udgive afgiften til rette tider, han sig det lovlig frasiger at erlægge, tilmed
hvad som hidindtil resterer inden 15 dage at betale skadesløst. Han skal
forholde sig efter kongens forordning, og hvis han derimod gør, derfor at
lide som vedbør.



Las Christensen i Søgård er dommer i denne sag:

3/8. Jep Buch på vegne af størstedelen (mendiel) af Nagbøl og Dollerup
mænd får dom over dem, der ikke vil underskrive deres vide og vedtægt:
Granderne er påråbt og ikke alle er mødt. Alle granderne bør med hinanden
beslutte og et videbrev på samtlige deres gavn og bedste, så vidt ret er, den
ene med den anden at nyde og det med første at efterkommes, når videre
påæskes ved tingsvidne at bekræve(?), og hvo derimod går, at lide videre
lovmål, dele og tiltale.

Torsdag den 21. september:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted. Skriver sammesteds Philip Brun. Blandt
vindingsmændene: Laurids Buch i Hjarup.

Skovfoged Niels Sørensen, overjægermesterens fuldmægtige, har varet Erik
Christensen i Seest, Jakob Steffensen ibidem, Ole Jensen i Hjarup, Johan
Christensen ibidem, Iver Thulesen i Skanderup og Jørgen Basse i Geising at
syne herredets skove, hvad olden nærværende år derpå findes. - De
afhjemler deres syn, som de har foretaget sammen med
overjægeremesterens fuldmægtige Peder Seiberg, skovrideren og
skovfogederne. Det anføres, hvor mange tal svin af kronens og bøndernes
der kan komme på olden.

14/9. Korporal Christian Benfeldt ctr. Ole Steffensen (Poul Steffensen).
Opsat 3 uger. 12/10

Nis Basse i Geise (Geising) på egne vegne og på vegne af naboerne Jørgen
Basse, Iver Hansen og Henrik Steffensen har stævnet Niels Garup (Nis
Garp) i Noes til syn på Geising mark idag formiddag vedr. en mark, der er
blevet dem fraslået. - Synet afhjemles.

Peder Sørensen i Glibstrup ctr. Jep Pedersen Hjuler i Gamst, Anders
Madsen og Lambert Nielsen ibidem for en bøg i hans enemærke (tingbogen
10/8 og tingsvidne 24/8). Han kræver, at de betaler for bøgen og
tilfredsstiller øvrigheden. Jep Pedersen Hjuler og Lambert Nielsen nægter at
have hugget bøgen fra Peder Sørensen. Ydermere årsagede Jep Hjuler



Lambert Nielsen, at han ikke har med ham været at hugge nogen bøge fra
Peder Sørensen i nogen ulovlig måde. Opsat 14 dage. 5/10

Nis Basse i Geising dommer i denne sag:

Jep Buch i Nagbøl har stævnet Anders Jepsen, Jens Eskildsen og Christian
Smed ibidem til at svare mod synsvidne. Man har synet noget havre, der var
ganske nedtrådt af Jep Buchs naboers bæster, fæ og svin. Det er blevet
anslået til 6 tønder.

Jep Buch i Nagbøl har stævnet Rasmus Jepsen (der af den nye skriver
kaldes Rasmus Ibsen) på Vamdrupgård. Niels Lauridsen i Nagbøl vidner, at
han i 1668 var i Tømmerby med nogle bøgebøl, som Rasmus Jepsen på
vegne af oberst Schach havde købt af Jep Buch. Efter deres aftale leverede
han dem til Søren Hansen, der gav ham en seddel med tilbage til Rasmus
Jepsen om leverancen. Rasmus Jepsen fik sedlen og gav ham 1 rdl. Nu
stævnes han for resterende 11 mark. Opsat 14 dage. 5/10

Torsdag den 28. september: For få folk ved tinget.

Torsdag den 5. oktober:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted. Philip Brun er skriver.

Eftersom vor allernådigste herre og konge har forundt og beskikket Peter
Nymand at være herredsfoged, da har han nu først betrådt sin bestilling nu
idag og betjent retten.

Jep Buch i Nagbøl ctr. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård. Vidner skal
forklare, hvad de har set og hørt, da Rasmus Jepsen mødte hr. Jens i Nagbøl
og Jep Buch, som kom agende imellem kirken og Skanderup. - Rasmus
Pedersen i Vester Vamdrup: Da kom hr. Jens Jakobsen og Jep Buch
kørende, og Rasmus Jepsen mødte dem og bød goddag. Da sagde Rasmus
Jepsen: "Jeg mener, vi skulle være naboer og gode venner; mig synes, at I er
meget streng imod mig". "Hvad så", sagde Jep Buch. "Jo", sagde Rasmus
Jepsen, "for I har taget mine svin i hus før end der er brændt på skoven". Da
svarede Jep Buch, "Da har vangmanden taget dem ind". - Rasmus Jepsen
spurgte, hvorfor han havde tiltale til ham. Men det ville Jep Buch først sige



ham, når han kom for ting med ham. Rasmus Jepsen sagde: "En skælm, der
er dig noget skyldig, om det mig er". Jep Buch: "Du har lokket mit folk fra
mig". Rasmus Jepsen: "Nej, hun er kommet til mig i mit hus og ladet sig
leje". Jep Buch: "I skal miste hende, hun vil blive længere i min tjeneste".
Rasmus Jepsen gav ham så et slag med skaftet af sin vidshammer(?) bag
over hans hoved. Så sprang Jep Buch af vognen og tog efter en vognkæp sig
at befri mod Rasmus Jepsen. Da uddrog Rasmus Jepsen en sabel og hug
efter Jep Buch to hug, hvorimod Jep Buch sig da befriede med sin kæp. Da
skiltes de fra hinanden, og Rasmus Jepsen sagde, at de skulle vel findes en
anden gang.

21/9. Jep Buch i Nagbøl ctr. Rasmus Jepsen på Vamdrupgård. Opsat 14
dage. 19/10

21/9. Sagen mellem Peder Sørensen i Glibstrup og Jep Pedersen, Albert
Madsen og Lambert Nielsen i Gamst opsat 14 dage. 19/10

Torsdag den 12. oktober:

Mester Niels Pedersen Kragelund i Lejrskov har stævnet Hans Nielsen i
Jordrup, præstens annextjener, og Carsten Hansen ibidem. Hans Nielsen er
stævnet for skyld og landgilde. Carsten Hansen skal svare på, med hvad
hjemmel han er flyttet ind på præstegården, formenende, at han ikke må
afføre hvad gods og fæmon, han på gården har indført, medmindre han
dertil vil svare. Opsat 14 dage.

Korporal Christian Benfeldt har indlagt en kontrakt med Poul Steffensen i
Gamst ang. rytterhold, hvilken han af herredsfogeden er blevet forholden,
formedelst den ikke er på stemplet papir, efter Poul Steffen sens begæring.

Jens Pedersen i Egholt opsiger på vegne af samtlige Egholt mænd deres
skovs olden.

21/9 (Se også ovenfor). Poul Steffensens indlæg imod korporal Christian
Benfeldt: Eftersom korporalen med mig og mine medbrødre og naboer har
akkorderet at holde en fuldt munderet rytter for os i kongens tjeneste imod
den udgift, han efter kgl. forordning har at søge, og søger mig med proces
for nogen rest deraf, han formener hos mig skulle restere, så er mit korte



svar: Jeg har redet selv for mig og mine brødre indtil den 16/2. Siden har vi
aftalt med korporalen, at han skulle holde en rytter for os. Jeg har den 16/2
frastået hest og sadel... hylster og pistoler samt degen og gehæng, som
havde kostet til sin formand 41 daler 1 mk., hvoraf mine brødre har betalt
en del og jeg selv 14 daler 1 mk. 13 sk. Desuden har jeg leveret til Christen
Benfeldt i penge 4 daler 1 mk.; han har fået et svin til 3 mk., 2 læs hø 5 mk.
samt noget korn, et krudthorn fuldt med krudt, et par sporer, ialt for 23 daler
3 mk. 13 sk. for min egen halve gård, der er på htk. 3-2-0-0, hvorved
dommeren kan eragte, hvad jeg må restere efter kgl. forordning.

21/9 (se også ovenfor). Korporal Christian Benfeldt ctr. Poul Steffensen.
Opsat 14 dage. 26/10

Torsdag den 19. oktober:

Claus Ebbesen i Glibstrup, Sejr Andersen og Mads Nielsen ibidem har
stævnet Peder Sørensen i Glibstrup for 2 mark, der var hans part af
betalingen for at få fårene vogtet i sommer. - Han svarer, at kvinden ikke
havde vogtet hans får længere end ca. 5 uger (hvilket han vil betale for), før
end hun blev syg, og siden fødte han hende sammen med dem i 14 dage,
mens hun var syg; så nødtes han til at føre sine får af by og lade dem vogte.
Desuden havde Claus Ebbesen og Mads Nielsen forleden år uden årsag
deres får af by, og de betalte ikke noget. Opsat 14 dage.

5/10. Sagen mellem Peder Sørensen i Glibstrup og Jep Pedersen, Albert
Madsen og Lambert Nielsen i Gamst opsat 14 dage.

Korporal Christian Benfeldt mødte på regimentskriverens vegne med tiltale
mod Peder Sørensen for kongens sag.

Niels Sørensen i Øster Vamdrup har stævnet Peder Sørensen Sottrup
ibidem. Han bør svare ham sin part af sin gårds udgift iflg. kgl. forordning
til mundering og svare ham til hestens underhold. Peder Sørensen svarer, at
han vil yde af sin gård efter forordningen.

Jep Buch stævner Peder Rasmussen i Dollerup og Mads Sørensen, der
tjente hr. Jens Jakobsen i Nagbøl. De skulle have været vidner. Bør lide
dele, hvis de ikke møder i retten.



5/10. Der skulle idag være gået dom mellem Jep Buch i Nagbøl og Rasmus
Jepsen på Vamdrupgård. Denne møder og siger, at der ikke bør fældes dom
over ham, før end Jep Buch har bevist, at han skylder ham noget. Opsat 14
dage.

Torsdag den 26. oktober:

Regimentskriver Anders Nielsen begærer indført i tingbogen, at eftersom
han ikke altid kan være til stede ved tinget, så befuldmægtiger han
velfornuftige Jep Pedersen Ky.

12/10. Sagen mellem korporal Christian Benfeldt og Poul Steffensen og
medinteressenter Iver Madsen og *Jep Pedersen i Gamst er blevet bilagt, og
korporalen lover at holde en rytter for deres gårdes parter, så længe
mændene udgiver til ham deres rettighed på bemeldte rytter.

Jep Buch i Nagbøl stævner Rasmus Jepsen på Vamdrupgård til at påhøre
vidner. Der skal gives nyt varsel. Sagen er siden blevet bilagt. (Denne
sætning synes at være føjet på senere, idet den nye skriver lader en del plads
stå åben mellem hver tilførsel).

Laurids Hansen i Gamst og korporal Christian Benfeldt stævner Niels Høg,
Søren Christensen, Anders Tørsbøl og Søren Iversen i Gamst. De er udlagt
til korporalen sammen med Laurids Hansen, og denne har indlagt sig hos
ham og har fra den første begyndelse nydt lys, ildebrand, seng og denne
fornødenhed, husværelse både til ham, hans heste og fodring. Laurids
Hansen betaler lige med de andre og mener derfor, at hans medbrødre skal
være med til at holde korporalens kvarter efter deres kvota, "på det jeg
fattige mand ej mere overlast som mine medbrødre vederfares". 9/11

Torsdag den 2. november:

Jens Hansen i Fårkrog har givet varsel til Laurs Pedersen, ridefoged i
Københoved, om han har noget at svare på kongens vegne imod vidners
påhør ang. et stk. eng til hans gård. Peder Hertugsen (Hartvigsen?) og Poul
Hertugsen i Vester Vamdrup vidner, at det stk. eng, der ligger øst for Jens
Hansens gård i Fårkrog, at den halve part deraf købte sl. Hatte Iversen i
Fårkrog af Bertel Hansen i Skustrup. Den anden halve part købte Oluf



Nielsen i Skustrup af sl. Bertel Hansen. Og engen har været brugt i 30 år til
den gård i Fårkrog, sl. Hatte Iversen påboede og Jens Hansen nu ibor, så og
til den gård i Skustrup, som sl. Ole Nielsen påboede og Mads Tusen nu
påbor, ulast og upåkæret.

Kirsten Gydesdatter i Gelballe fremstod og beskyldte Iver Mikkelsen
ibidem for at have været årsag i hendes sl. mands død, idet han fulgte en
rytter ind i hendes gård, som stak ham ihjel, mens Iver Mikkelsen selv stod
hos.

Ridefoged Christian Nielsen lod opkræve mænd til at syne broer i herredet.
- Fire mænd mere opkræves.

Torsdag den 9. november:

Ridefoged Christian Nielsen stævner sl. Christen Jensens kvinde for skifte
efter hendes mand, hvor der blev udsat til fogedpenge en kvie og to får, som
hun endnu har hos sig. Opsat 8 dage. 23/11

Samme har stævnet Joen Andersen i Seest pva. Karen Mikkels for en
kontrakt, han har gjort med hende. Opsat 14 dage. 23/11

26/10. Sagen ml. Las Hansen og hans modparter opsat 14 dage.

Torsdag den 16. november: For få folk til, at retten kunne blive betjent.

Torsdag den 23. november:

Nis Basse i Geising pva. mester Hans i Gamst ctr. Sejr Andersen i
Glibstrup, Iver Lukassen i Store Anst og Niels Hansen ibidem for gæld.
Opsat 14 dage.

Kvartermester Albret Johansen i Søgård ctr. Anders Knudsen i Gesten for
hans part af, hvad der skal gives kvartermesteren for den karl, han holder til
at ride for ham. Opsat 14 dage.

Jørgen Mikkelsen i Gelballe ctr. Kirsten Giedes ibidem og Anders Jepsen i
Nagbøl, hhv. for hendes anpart i rytterhold og ham vist for noget lignende.
Opsat 14 dage. 7/11



9/10. Ridefoged Christian Nielsen sag mod sl. Christen Jensens kvinde i
Jordrup (Jarup) og mod Joen Andersen i Seest opsat 14 dage.

Torsdag den 30. november:

Jep Buch i herredsfogedens sted.

Søren Danske (Søren Damke?) i Kolding læste en dom for retten og var
begærende fyldest udlæg efter dommens formelding, og at herredsfogeden
vil være ham følgagtig til de ind....

Torsdag den 7. december:

Forkyndt kgl. forordning af 22/11 ang. konsumption m.m.

23/11. Jørgen Mikkelsen i Gelballe hans sag mod Gyde Nielses ibidem samt
Anders Jepsen i Nagbøl opsat 14 dage.

Torsdag den 14. december:

Blandt vindingsmændene: Christen Buch og Mads Sørensen i Hjarup.

Amtskriveren har stævnet lægdsmændene til at vidne om, hvorledes
gårdene findes ved magt.

Ridefoged Christian Nielsen har stævnet nogle dannemænd til at vidne om
syn på sl. Joen Jakobsen i Vranderup. For retten fremstod Niels Iversen i
Lejrskov, Thule Pedersen i Ferup, Mads Pedersen ibidem, sandemænd, samt
Hans Lauridsen Graver i Vranderup, Hans Jensen ibidem, Thomas
Mikkelsen og Jens Pedersen, de vandt, at de har været med ridefogeden
efter lensmandens skriftlige ordre i Vranderup at syne sl. Joen Jakobsen,
forrige herredsfoged, hans døde legeme, der var oplagt på strå, eftersom
adskillig snak var opkommet om årsagen til hans død, og da beså de hans
bare legeme fra hovedet og til fødderne på alle sider. De så ganske ingen
mangel eller skade på hans krop eller andet på ham, end som på en anden
ærlig mand, som er strådød. - Så mødte til vedermål sl. Joen Jakobsens
efterlevende enke Karen Jensdatter, hendes broder Peder Ravn, som på
hendes og deres børns vegne tilspurgte menige herreds mænd, om nogen



kunnne fremsige eller gøre forklaring på den letfærdige løgn om det sl.
menneske havde ført på bane, da det at ville fremsige, at slig en løgner
kunne blive strafffet andre til eksempel, hvortil ingen vidste ham at svare.
Ellers mente (mindede?) han dem derom haver inkvireret på det at
eftersøge, hvorfra den tale er kommet, hvorefter Christian Nielsen er
tingsvidne begærende og Peder Ravn genpart.

Herredsfoged Peter Nymand har stævnet Knud Smed og Søren N. Gav
Knud Smed til sag, fordi han havde ... uden minde i en uskiftet lade, og
satte i rette, om han ikke skulle skaffe hjemmel eller lide efter loven. Gav
Søren Jensen i Egt til sag for nogen penge, som skulle have været på stedet
efter den sl. mands død, Hans Jensen i Jordrup (Hjarup?) og ej fandtes,
hvorfor han har tiltale til ham, med sin ed at aflægge, hvad ham derom er
bevidst.

Bertel Jensen i Lunderskov stævner Ole Knudsen ibidem for 4 rdl. til
rytterhold. Opsat 14 dage.

Torsdag den 21. december:

Jep Buch i Nagbøl i herredsfogedens sted og Niels Hansen i Seest i
skriverens sted.

Iver Buch i Lejrskov har pva. regimentskriver Anders Nielsen stævnet
Kirsten Gydesdatter i Gelballe. Han tilspørger hende, om hun vil vedstå sin
klage, som hun har givet for lensmanden, hvortil hun svarer ja. Tingsvidne
til Iver Buch og genpart til Peder Hansen(?) i Påby.

Christen Iversen i Anst ctr. Anders Christensen i Skanderup. Opsat 8 dage.

Anders Hansen i Gesten ctr. Knud Thøgersen i Øster Gesten og Joen
Gydesen(?) i Ravnholt og Kirsten Jeppes ibidem. Opsat 14 dage.

Rasmus Mikkelsen i Jordrup ctr. Niels Pedersen i Højrup for hans betaling
til rytterhold. Opsat 14 dage.

---
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Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt
over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil
sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at
skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler
indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet.
Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver
enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man hjemlåne til sit bibliotek den pågældende
mikrofilm og dernæst ret let finde hen til det sted, hvor yderligere
oplysninger skal søges.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at
sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i
ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

Anst herreds tingbog 1675-76

Tingbogen begynder på filmrulle 30015. Den er meget medtaget og
mangler en del sider. På en af de første sider er der med en sen håndskrift
skrevet 43. Siderne er forvitrede især i det øverste hjørne, hvor
sidenummeret skulle findes. Længere fremme bliver siderne mere læsbare.

Ukendt dato, sikkert 7. januar:

(Første tilførsel synes at vedrøre een og samme sag).Der føres et tingsvidne.
Der nævnes en sl. Thomas Jepsen ... Anst sogn ... korntiende i fæste ... sl.
Thomas Jepsen i Noes ... sl. hr. Peder i Vorbasse den halve part ... sl. Jørgen
Knudsen i Kolding ... Las Basse, Nis Pedersen i Gamst. Der sættes i rette,
om ikke de indstævnede, der resterer med deres korntiende, jo pligtige er at
klarere og betale den. Da fremstod for retten hr. Laurids Aagaard,
sognepræst til Anst og Gesten sogne til vedermålsting og fremlagde på de
indstævnedes vegne nogle dokumenter: et kongebrev om en gård, der til
evig tid skal høre til et præstebo. ... - Et gammelt tingsvidne af MDXXXIII,
hvori nævnes herredsfoged Jep Buch, hr. Mads Iversen. - Et privilegium af



Frederik III. - Et tingsvidne, hvor nogle præster bevidner, at der af deres
annexgårde ikke er blevet tiendet andet end til præsterne alene, og
hospitalsforstander Jens Nielsen i Kolding vidner noget tilsvarende. - Et
tingsvidne af Anst herredsting den 27/7 1665. - Ydermere fremlagde i retten
hr. Laurids Aagaard et skriftligt indlæg: Jørgen Basse i Geising og Mikkel
Jepsen i Roved har stævnet Niels Poulsen og Jep Kjeldsen, boende på min
annexpræstegård i Anst, samt Claus Ebbesen på præstegårdens tilliggelse i
Glibstrup, alle tre præstens tjenere, fordi de ikke har givet deres tiende til
kirken lige som de andre sognemænd. Der henvises til dokumenterne,
hvoraf fremgår, at præsten skal nyde al frugt og tiende af gårdene. Der
henvises til sl. Joen Jakobsens dom den 27/7 1665. De sagsøgte bør være
kvit og frie af denne ulovlige tiltale. - Dom i herredsfogedens fravær: Af
præstens dokumenter og hans skriftlige indlæg erfarer dommeren, at denne
sag er gejstlig rettighed angående, som har været lagt til præstens
underholdning, hvorfor dommeren tilspurgte præsten, som han stod for
retten, om han havde givet stiftamtmanden og biskoppen den sag til kende,
hvortil han svarede nej. Af disse årsagers skyld og sagens beskaffenhed
vidste dommeren ikke at kunne understå sig andet herpå at kende eller
dømme, at dersom sognemændene ikke vil lade bero med samme
omtvistede sag, end at have den til landemode for gejstlig ret henfunden.

Torsdag den 14. januar:

Blandt vindingsmændene (de 8 mænd): Las Buch i Hjarup.

Søren Jepsen i Seest får tingsvidne efter en skriftlig aftale: Anno 1675 den
2. januar er han blevet forenet i Den Hellige Treenigheds navn med sin
forhåbende svoger Hans Pedersen således, at Hans Pedersen skal af Guds
guddommelige providens og forsyn have Søren Jepsens datter Kirsten
Sørensdatter til ægte, og med hende har Søren Jepsen afstået og opladt den
halve gård i Lunderskov, som han har i fæste, hvorimod Hans Pedersen skal
give ham og hans hustru Bodil Nielsdatter en aftægt, der er nærmere
specificeret.

Knud Basse i Øster Vamdrup og Hans Christensen i Vester Vamdrup har på
kirkens vegne stævnet Peder Sottrup i Øster Vamdrup og Anne Nielskone i
Vester Vamdrup samt alle Vamdrup sognemænd, som har kirkens anpart af
korntienden i fæste. De giver de to til sag for, hvad de skylder kirken for



1672-73, eftersom samtlige sognemænd den 29/5 1670 har udgivet en
forpligt på, at de vil betale til kirken 18 Rdl. stedsmålspenge for kirkens
korntiende, og derpå siden den 31/5 kvinden Anne Niels Andersens og
Niels Sørensen har forpligtet sig på samtlige sognemænds vegne at betale
de 18 rdl. inden Sct. Hans. De forrige kirkeværger er Peder Sottrup og Niels
Andersen; de er kommet til at skylde kirken 17 rdl., 2 ort, 3 sk. Opsat 14
dage. 28/1

Torsdag den 21. januar:

Peter Neymand herredsfoged, Bartram Pedersen herredsskriver og Niels
Basse i Geising til besegling.

Peder Sottrup i Øster Vamdrup, et vidne: Peder Nissen Sottrup fremlagde et
købebrev af Joen Jørgensen i Skanderup ang. noget købejord på Øster
Vamdrup mark, kaldet bondejord, som Joen Jørgensen har solgt til Peder
Sottrup, der havde givet ham et gældsbrev på 15 sldlr. Han har betalt dem
og forlanger skøde.

Joen Jørgensen i Skanderup, et lovbudsvidne. Han lovbyder 3. gang det
selvejerkøbejord på Øster Vamdrup mark, bondejord, som findes indkøbt til
sl. Nis Pedersens gård, som Peder Sottrup nu påbor. Denne byder sølv og
penge.

Peder Sottrup, et skøde på ovennævnte bondejord, købt til Nis Pedersens
gård, som Peder Sottrup nu påbor. Købebrev af 3/6 1671.

Torsdag den 28. januar:

Peter Neymand herredsfoged i Anst herred, Bartram Pedersen
herredsskriver ibidem. 8 mænd: Jep Buch i Nagbøl, Iver Buch i Lejrskov,
Nis Basse i Geising, Anker Sørensen ibidem, Nis Ebbesen i Dollerup, Las
Christensen i Søgård, Hans Lauridsen i Habdrup og Jokum Damke i
Glibstrup.

14/1. Knud Basse i Øster Vamdrup og Hans Christensen i Vester Vamdrup
får dom over Peder Sottrup i Øster Vamdrup og Anne Nielskone i Vester
Vamdrup. Efter tiltale og den sags lejlighed, og eftersom denne sag tilforn



for mig har været i rette og det blev frafunden, formedelst at alle de, som
formentes deri at skulle være interesseret, ikke havde bekommet kald og
varsel, og man derfor ej kunne rettelig vide, hvem disse 17 rdl., 2 ort, 3 sk.
billigen tilkom til kirken at betale, men som nu samtlige sognemænd i
Vamdrup sogn, som kirkens anpart korntiende i fæste haver, herimod er
stævnet og parterne derom her for retten er forhørt, såvel kirkebogen
oplæst, men da ikke anderledes kunne sluttes, end jo Peder Sottrup og sal.
Niels Andersen, som var kirkens værger i de åringer, er blevet pengene
resterende, og det tilkom dem at udfordre og kirken til regnskab at føre,
hvilket ikke af dem er efterkommet, hvorfor jeg efter slig lejlighed ikke
vidste anderledes at dømme, end at Peder Sottrup og sl. Niels Andersens
arvinger bør betale pengene.

Torsdag den 4. februar: for få folk.

Torsdag den 12. februar:

Peder Sottrup i Øster Vamdrup på egne vegne og Las Buch i Hjarup på
vegne af Anne Nielskone i Vester Vamdrup fører tingsvidne med stævning
til Las Christensen i Søgård og Hans Lauridsen i Habdrup samt til samtlige
Vamdrup sognemænd, som har kirkens anpart af korntienden i fæste. De
spørger mange af sognemændene, om ikke de 18 rdl., som Peder Sottrup og
sl. Niels Andersen ifølge kirkebogen skyldte kirken, her for retten for nogle
år siden blev leveret til Las Christensen i Søgård og Hans Lauridsen i
Habdrup efter fæstebrevets indhold. Hans Bertelsen i Horskær og flere
svarede med ed, at de 18 rdl. var fæstepenge for kirkens anpart korntiende,
som sognemændene samme tid havde fæstet. Las Christensen og Hans
Lauridsen mødte til vedermål og svarede, at de penge, som de havde fået af
dem, var deres egne penge og ikke kirkens, eftersom de dem tilforn selv
havde udlagt. Se 11/3.

Jep Nielsen i Asbøl fører vidner på, at en enghave, kaldet Ravnholt maj, har
i forrige tider ligget til den gård i Lunderskov, som Søren Bull påbor, og
havde nogen tid været fra samme gård og er kommet til gården igen, og
endnu ligger en del af samme have til bemeldte gård, og at Jep Nielsen i
Asbøl ikke bruger noget af den enghave. Hvortil Søren Bull i Lunderskov
svarer, at han selv bruger sin part af samme enghave, så meget som ligger
til hans gård.



Skovrider Poul Felding i Geising bekendtgør en seddel om, at alle, som
herefter fordrister sig til at ride i kongens vildtbane med langbøsse eller
hunde, vil blive meldt, og hvis de kommer til skade deri, har de skade for
hjemgæld.

Niels Brun i Kolding stævner Gregers Markussen i Skanderup for
resterende skatter af den gård i Kolding, Mads Philipsen nu bebor og har
købt af Gregers Markussen. Opsat 3 uger. 18/3

Iver Buch i Lejrskov får tingsvidne med varsel til alle dem, der rider som
ryttere i Skanderup sogn. Magister Niels Kragelund i Lejrskov har indgivet
et skriftligt vidnesbyrd om den ulykkelige ildebrand, der forgangne år
påkom Iver Buchs hus og hjem; da hørte han, at der gik en hob skud af i
hans gård, og siden kom hans børn ind og sagde, at nu skød rytterne ild på
Iver Buchs hus; han gik derover og fandt ilden optændt. - Hans Ulf i
Skanderup: stod på Iver Buchs framgulv og så da, at ilden tændtes i husets
mønning mellem begge skorstene. - Søren Bull i Lunderskov vidner det
samme. - Jep Lassen i Skanderup så nogle ryttere skyde i Iver Buchs gård,
men hvem det var, eller hvorefter de skød, vidste han ikke, og da han
derefter var kommet ind i huset, så han ilden optændt. - Peder Skrædder i
Skanderup hørte, der gik nogle skud af i Iver Buchs gård, og så derefter
ilden. - Mogens Hvolbøl hørte skud i gården og så ilden optændes østen for
den vestre skorsten over huset, og der var samme tid ingen ild i Iver Buchs
kølle eller bageovn. Flere vidner noget lignende.

Jep Buch og Anders Jepsen i Nagbøl får tingsvidne. Jep Buch tilspurgte
Hans Ulf i Skanderup, Oluf Buch, Joen Jørgensen og Rasmus Knudsen
ibidem, om de ikke var med i Rudolf Fausts hus i Kolding 1672 og der
hørte, at Jep Buch med ham akkorderede om kirkens tiende, at de den i
sognet i kærven måtte nyde, og at Jep Buch og Anders Jepsen betalte
Rudolf Faust med kirkekorn på menige sognemænds vegne, og om de
fornævnte fire mænd for dem selv og for samtlige sognemænd lovede Jep
Buch og Anders Jepsen, at samme års tiendekorn i forsvarligt rent korn og i
tilbørlig tid skulle blive leveret, hvortil de fire mænd svarede, at de samme
deres løfte har efterkommet, og det resterende korn, som ikke i rette tid blev
leveret, har de med Jep Buch udpantet for.



Jep Buch får på egne vegne et tingsvidne på, at han forgangne år havde sit
tiendekorn færdigt og ville have ført det til Skanderup den tid, de andre
mænd skulle henføre deres, men formedelst ondt vintervejr og snefog blev
han forhindret.

Samtlige boelsmænd i Seest får tingsvidne med stævning til amtmand Otto
Bilde og amtskriver Mathias Eichner(?). - Peder Smed i Seest vidner, at
efterskrevne gadehusmænd i Seest, nemlig Peder Pedersen Hjuler, Søren
Jessen, Iver Pedersen, Hans Kjeldsen, Laurids Jørgensen, Oluf Jensen
Væver og Hans Pedersen, ikke nogen af dem har til deres påboende huse
nogen jords brug, som de enten kan pløje eller så eller avle hø på, undtagen
Iver Pedersen og Oluf Jensen Væver, som begge har så meget jord til deres
huse, at hver af dem kan så 3 fd. korn. Og Søren Jessen har til sit hus
liggende noget engbund, som er så lidet og ringe, at det ikke for nogen
værdi kan taxeres. Andre vidner bekræfter Peder Smeds vidnesbyrd. De
nævnte husmænd kan ikke billigt tåle eller tilkomme at give sådanne
skatter, som dem hidtil har været pålagt.

Peder Bertelsen får på kongens vegne og med stævning til Rudolf Faust i
Kolding et tingsvidne på, at der stod på den gård i Ferup, som Mads
Pedersen påboede og fraflyttede, 14 fag salshus med tømmer og tag, som
Hans Kjeldsen i Hjarup lod nedbryde 1667 nogen tid før jul; han lod huset
bortflytte til Højrup til den gård, han påbor, og da berettede Hans Kjeldsen,
at han havde det med amtskriver Rudolf Fausts vilje og minde at nedbryde
og bortføre. Anno 1668 blev mellem jul og nytår det vestre hus i samme
gård nedbrudt af Ferup bymænd. Og en hammermand(?) af Seest ved navn
Jens Poulsen og Jesper Kyed i Kolding var med til det. Denne var dengang
Rudolf Fausts tjener og var sendt med på hans vegne for at lade huset
nedbryde. Senere blev også nogle fag af det nordligste hus nedbrudt, og
husene blev efter amtskriver Rudolf Fausts befaling ført på nogle af
Lejrskov sognemænds vogne til Bramdrup i Brusk herred til den gård,
Rudolf Faust da havde i fæste. Da husene i Ferup blev nedbrudt, boede d‚r
Jep Thomsen og hans hustru samt Maren Snedkers, som havde forlov af
ridefogeden Anders Jørgensen at bo der, indtil der kom nogen, der ville
fæste gården. - Jep Mogensen i Ferup forklarer, at i 1668 havde han med
ridefogedens vilje noget hø i det vestre hus i gården, og da blev huset



nedbrudt af bymændene i Ferup, og der var en tømmermand af Seest med
ved navn Jens Poulsen. - Ingen er mødt på Rudolf Fausts vegne.

Peder Bertelsen får på egne vegne et tingsvidne med stævning til en del
personer i Kolding samt korporal Ulrich Bech: Lørdag aften den 14/11 1674
kom Peder Bertelsen og korporal Libstorp gående ved Elisabeth Ravns dør i
Østergade i Kolding. Som de stod der og var i klammeri med hinanden med
deres dragne degener, blev de forligt, og begge gik op ad gaden og sagde, at
de ville gå til apotekerens at drikke en pot vin med hinanden, og da de så
kom udfor borgmester Rudolf Fausts dør, da kom der en sten ud fra
borgmesterens hus. Den ramte Christen Nielsen, som tjener ridtmester
Gamb, og som netop da kom gående til korporalen og bad ham om at gå
hjem med sig. Da råbte Christen Nielsen og sagde: "Her kaster de ud af
borgmesterens hus på os med sten". Så vendte Peder Bertelsen og
korporalen sig begge om og sagde: "Hvo som kaster efter os med sten, det
er en hundsfot, og dersom det er med borgmester Rudolf Fausts vilje eller
viden, da er han en hundsfot. Men ved han intet, må han være den, han er,
for os. Og Peder Bertelsen råbte ikke andet til borgmesteren i nogen måde,
og han var hverken ved hans vinduer eller døre, men gik straks lige op til
apotekerens.

Torsdag den 25. februar:

Blandt vindingsmændene: Las Buch i Hjarup.

Niels Andersen Bøgvad i Kolding har stævnet Hans Thomsen Bjerg ibidem
med flere. Han fremlægger en kontrakt under sl. Peder Helts hånd af 3/1
1660 og æsker af Peder Helts arvinger, hvad breve og overdragelser der er
omtalt i kontrakten. Fremlægger et skiftebrev efter sl. Jens Nielsen i
Kolding og hans hustru Sidsel Olufsdatter, dateret Kolding den 28/11 1664.
- Til vedermål fremstår Hans Thomsen Bjerg, der spørger, om Niels
Andersen Bøgvad har flere breve eller adkomster anlangende den omstridte
ejendom på Seest mark. Denne fremlægger så et pantebrevstingsvidne,
dateret Kolding den 19/2 1651 angående, at Niels Andersen Bøgvad i
Kolding har pantsat til Anders Jensen ibidem 5 enge liggende på Højrup
mark, hvilke enge sl. Anders Nielsen Bøgvad igen har indløst.



Hans Thomsen af Kolding med interessenter har stævnet Niels Andersen
Bøgvad. Ved skiftet efter hans hustrus fader sl. Peder Helt er der blevet
fundet en obligation og pantebrev dateret 13/5 1649 fra sl. Anders Nielsen
Bøgvad på 185 slettedaler med pant i noget ejendomsjord i Seest skov og
mark. Denne jord er ikke siden blevet taget i brug af Peder Helt eller hans
arvinger, men er blevet brugt af Niels Andersen Bøgvad og hans forfader,
og det er ikke bevist, at gælden er betalt. Niels Andersen Bøgvad har
forskudt sig fra sit værneting, hvilket bevises med en opsættelse af Kolding
byting den 17/2. Det brev, som hans sl. farbror skal have fået af sl. Peder
Helt, kan ikke anses så gyldigt, at det kan svække Hans Thomsens hustrus
fædrene arv; det kan ikke anses for andet end et benchsbrev(?), efterdi det
ej til tinge er læst, og der meget mindre er taget tingsvidne. Og tilmed skal i
skiftebrevet efter sl. Jens Nielsen om samme ejendom intet være meldt, før
end skiftebrevet var under forsegling, da det med andet blæk og senere stil
er indført. Item har en del af de mænd, som har forvaltet skiftet efter sl. Jens
Nielsen, i lige måde skiftet efter sal. Peder Helt; de er helt genstridige. Hans
Thomsen sætter i rette, at Niels Andersen Bøgvad, som har kendt sig til sin
faders pant, bør og betale for sin faders gæld eller fra sig levere pantet, og
hvis dette nu er i en sådan tilstand, at det ikke rækker til gældens betaling,
bør han også betale differencen. - Opsat 6 uger. Se 8/4

Christen Pedersen Smed i Seest og Joen Andersen ibidem tinglyser - med
varsel til Koldinghus port - et mageskifte.

Anders Jepsen i Bastrup får tingsvidne: De mænd, der tidligere har beboet
det hus i Bastrup, som nu han bebor, har brugt den eng, som kaldes
Laugeskær. Vidnerne har ikke hørt om, at der er gået nogen minde af huset
eller engen til den gård i Bastrup, som Kirsten sl. Carsten Hansens nu
påbor, eller at jorden har været brugt til den gård. Der er varsel til Hans
Carstensen i Bastrup.

Jep Sørensen Kjær i Seest fremlægger et pantebrev fra Niels Andersen
Bøgvad med pant i noget selvejerjord på Seest mark, Kolding otting.

Herredsskriver Bartram Pedersen har stævnet Paaske Nielsen i Jordrup. I
herredsfogedens fravær har Bartram Pedersen forestået skiftet efter sl.
Thomas Mikkelsen i Vranderup. Til rettens betjentes salær blev der
udvurderet en blå tyr for 4 sldlr. Den tog Paaske Nielsen til sig, idet han



sagde, at ridtmester Herman Frands von Schwanewedel ville have den, og
Bartram Pedersen skulle få penge i stedet. Det løfte har han ikke holdt.
Opsat 8 dage.

Torsdag den 4. marts:

Jokum Damke har på vegne af Thomas Mortensen af Kolding stævnet Nis
Hansen i Store Anst for gæld. Opsat 8 dage.

Niels Brun af Kolding ctr. Gergers Marchorsen af Skanderup. Opsat 14
dage.

Jens Lauridsen i Hjarup har med stævningsmændene Poul Jensen i Hjarup
og Peder Hansen i Dollerup stævnet Christen Jensen i Uhr for 6 slettedaler i
rytterhold. Opsat 4 uger.

25/2. Bartram Pedersen ctr. Paaske Nielsen i Jordrup. Opsat 8 dage.

Bartram Pedersen får opnævnt synsmænd til at syne noget jord.

Torsdag den 11. marts:

Blandt vindingsmændene: Christen Snogdal i Hjarup.

Restanceskriver Johan Iversen ctr. Anders Nielsen i Vranderup for
resterende landgilde for 1673. Han kræver gælden betalt samt at Anders
Nielsen får sit fæste forbrudt p.gr. af overhørighed. Opsat 8 dage. 18/3

Se 12/2. Las Buch i Hjarup pva. Anne Nielskone i Vester Vamdrup og Peder
Sottrup i Øster Vamdrup ctr. Hans Lauridsen i Habdrup og Maren
Nielskone i Søgård for 18 rdl., som de skal skylde til Vamdrup kirke for
fæste af kirkens anpart af korntiende af Hans Lauridsen og sal. Las
Christensen i Søgård. Pengene blev leveret dem for nogle år siden her ved
retten, og der blev taget tingsvidne. Og eftersom Peder Sottrup og sal. Niels
Andersens arvinger er tildømt at betale de 18 rdl. til kirken og igen søge
deres regres hos vedkommende. Nu kræver de pengene hos dem, der har
oppebåret dem. Opsat 8 dage. 18/3



Niels Iversen i Lejrskov tinglyser med varsel til Rasmus Hvolbøl et
mageskiftetingsvidne af 26/9 1644. Det omhandler, at Peder Nielsen i
Lejrskov lod læse et gammelt tingsvidne af 1582 og begærede tingsvidne
om, at Niels Pedersen i Lejrskov og Jespersen i Hvolbøl har gjort
mageskifte. Der var varsel til Niels Jørgensen i Hvolbøl.

Herredsfoged Peter Neymand lod læse landstingsvarsel vedr. skifte efter
Niels Nebel, der boede i Seest, som hans enke Karen Niels Nebels agter at
lade holde.

Bartram Pedersen får afhjemlet syn på den ejendom, der har tilhørt sl.
Thomas Jepsen i Noes. Varsel til Niels Garp i Noes.

Bartram Pedersen fremlægger dokumenter. Et forlig mellem sl. Jakob
Thomsen i Søholm og sal. Erik Olufsen i Noes af 1656: Jakob Thomsens
far Thomas Jepsen i Noes havde købt noget jord. Skødet var blevet forvildet
i krigstiden og efterlyses af Bartram Pedersen pva. hans hustru Catharina
Jakobsdatter og andre arvinger efter deres far Jakob Thomsen. - Fremlagde
købebreve: 1) af Hans Nielsen i Lille Velling, dateret Søholm 4/3 1657, 2)
af Thomas Pedersen Randulf i Børup, dateret Taulov-Nebel 24/7 1658, læst
på Anst herredsting 20/3 1662, hvormed Hans Nielsen og Thomas Pedersen
Randulf har solgt noget jord til Jakob Thomsen m.fl., 3) købebrev af Niels
Thomsen og hustru Else Joensdatter i Hjelmdrup dateret 1674 til Bartram
Pedersen på deres lod efter hans sl. fader Thomas Jepsen i Noes i nogle
jorder. Bartram Pedersen vedkender sig jorderne og forbyder alle at befatte
sig med dem, og især Niels Garp i Noes eller nogen af Noes' ejere. Denne
jord vedkommer ikke krongården i Noes.

Torsdag den 18. marts:

Kvartermester Jungvardt lader pva. ridtmester Gamb afhjemle et synsvidne:
Albert Jungvardt og korporal Jørgen Lunding(?) Libstdorf har med Jørgen
Stub i Skanderup, Knud Buch ibidem, Christen Halkjær i Hjarup og Kjeld
Gregersen ibidem være til syn på den halve krongård i Nagbøl, som Jens
Eskesen bebor. Bygningernes mangler er anført. Jens Eskesen møder
herimod og tilbyder at lade husene reparere.



Peder Sørensen i Glibstrup har haft syn på en bøgestub i hans skovskifte.
Han efterlyser træet.

Jep Buch i Nagbøl har pva. Hans Nielsen i Ribe stævnet Sejr Andersen i
Glibstrup for gæld på vegne af det umyndige barn Niels Andersen, søn af
tidligere byskriver i Ribe Anders Hansen. Der er en obligation af 1656, da
der blev gjort regnskab med "min broder" Anders Hansen. Opsat 4 uger. Se
8/4

11/3. Las Buch i Hjarup pva. Anne Nielskone i Vester Vamdrup og Peder
Sottrup i Øster Vamdrup ctr. arvingerne efter sl. Las Christensen i Søgård
og Hans Lauridsen i Habdrup om de 18 rdl. fæstepenge af kirkens tiende. -
Disse gør omstændeligt og med dokumentation rede for forløbet i
fæstesagen. De havde kun overtaget fæstet, fordi det ellers ville blive givet
til udensogns. De vil gerne overtage fæstet igen; men ellers må sagsøgerne
søge de øvrige sognemænd. Så begærede Las Buch og Peder Sottrup dom,
og de sagsøgte begærede genpart. - Dom: Da efter tiltale, gensvar og denne
sags lejlighed, og eftersom Las Buch på Anne sl. Niels Andersens og Peder
Sottrup på sine egne vegne her for retten søger sl. Las Christensen i Søgård
på Markus Nissens vegne og Hans Lauridsen i Habdrup for 18 rdl.
fæstepenge af Vamdrup kirkes anpart korntiende, som forn. Peder Sottrup
og sal. Niels Andersens arvinger efter kirkebogens indhold er tildømt til
kirken at betale, da eftersom forn. Hans Lauridsen i Habdrup på egne og
Markus Nissens vegne her for retten med tingsvidne beviser, at de samme
kirkes tiende ikke imod sognemændenes vilje og minde eller dem til nogen
fortræd at have fæstet, men både før end de fæstede samme tiende, og siden
de den havde fæstet, har de sognemændene den tilbudt med dem for fæste
at minde, og dem endnu i deres indlæg erbyder at svare til alt, hvad dem
kan lovligt overbevises, de sig imod kirken eller deres fæstebrev at have
forset, og intet dem her for retten imod dette deres tilbud er overbevist,
tilmed erbyder forn. Hans Lauridsen på egne vegne og på Markus Nissens
vegne, at dersom de tienden på deres egne personer måtte vinde i fæste, da
ville de give kirken sin fulde afgift og derforuden betale til hende disse
omtvistede 18 rdl., på det de ikke således uden årsag eller forseelse i nogen
måder ubilligen skulle miste dem deres fæste, da eftersom sognemændene
samme tiende efter deres begæring for fæste har bekommet, og de udi deres
fæstebrev dem erbyder at igen give Markus Nissen og Hans Lauridsen deres



udlagte fæstepenge, nemlig 18 rdl., formedelst de samme tiende for
samtlige sognemændene skulle afstå, og samme fæstebrev sognemændene
tilholder bemeldte 18 rdl. til Markus Nissen og Hans Lauridsen straks at
betale. Efter slige omstændigheder, som for mig i rette bevises, ses ikke
forn. Markus Nissen og Hans Lauridsen at kunne frakendes deres udlagte
fæste, som sognemændene sig selvillig har erbudt dem at igengive, men
bemeldte Markus Nissen og Hans Lauridsen for denne Las Buchs og Peders
tiltale fri at være. Men dersom sognemændene forn. tiende til Markus
Nissen og Hans Lauridsen for fæste på deres egne personer igen ville
overlevere, da haver de sig efter deres tilbud, som i deres indlæg findes
indført, at forholde, og hvis sognemændene sig ikke vil lade bekvemme
deres egen tilbud efter fæstebrevets indhold at efterkomme, da har forn.
Peder Sottrup og Las Buch samme omtvistede 18 rdl. ved lands lov hos
dem at søge. (Se 14/5)

11/3. Restanceskriver Johan Iversen får dom over Anders Nielsen Ludvig i
Vranderup for hans resterende landgilde. Han skal betale.

12/2. Niels Brun i Kolding får dom over Gregers Markussen i Skanderup
for resterende skatter af den gård i Kolding, Mads Philipsen nu bebor og har
købt af Gregers Markussen. - Gregers Markussens indlæg: Det tilkommer
mig ikke at betale så meget for det ringe hus; men jeg tilbyder at give efter
kgl. vurdering. Og Niels Brun skylder mig af kongens påbudne skatter for
det år, jeg var kirkeværge, i 1667, af den ejendom, som ham arveligt er
tilfalden og han nu ibor. - Gregers Markussen tilbyder at gøre rigtigt
regnskab. - Dom: Niels Hansen Brun har fremlagt kvittering af borgmester
og råd i Kolding for 1670, da han var byens kæmner og havde byens skatter
og andet regnskab at svare. En del skatter fik han ikke ind, men måtte
alligevel gøre regnskab for dem, heriblandt resterer Gregers Markussen for
et års skatter af et hus, han den tid havde i Kolding, 7 slettedaler, 5 mk. 6
sk. Herimod har Gregers Markussen irettelagt et kontraregnskab og beviser
med underskrevne skattemandtaller og skatmesterens, da Gregers
Markussen også var byens kæmner 1667, at af den grund Niels Brun ibor,
skal han være blevet skyldig det hele års månedlige grundskat, 2 mk. 4 sk.,
samt for bådsmandsskatter og andet, som tilsammen beløber sig til 9 daler.
Gregers Markussen bør gøre rigtigt regnskab med Niels Brun inden 6 uger,



såfremt han dertil ikke med dele vil være søgt. Hvad den ene bliver den
anden skyldig, skal han straks betale med rede penge.

Torsdag den 25. marts:

Peder Sørensen i Glibstrup har stævnet Poul Steffensen i Gamst. - Et vidne
har set ham hugge på et stykke bøgetræ i Peder Sørensens skovskifte, og
har også set hans pige køre træet hjem. Et vidne, der mødte ham, sagde til
ham, at han skulle se til, hvorledes han handlede med mandens skov. Dertil
havde han svaret: "I ser ikke mig, og jeg ser eder ikke heller", og dermed
kørte de hver sin vej. Peder Sørensen begærede tingsvidne, og Poul
Steffensen genpart.

Peder Nielsen i Drabæk mølle får tingsvidne på, at han har fået synet
møllestenene. Den underste var i stykker og ganske ubrugelig. Der er givet
varsel til restanceskriver Johan Iversen.

Torsdag den 8. april:

Blandt vindingsmændene: Las Buch i Hjarup.

Se 18/3. Sejr Andersen af Glibstrup fører vidner mod Hans Nielsen i Ribe:
Peder Sørensen af Glibstrup: Nogle år før sidste svenske fejde var sl.
Anders Hansen af Ribe og Nis Pedersen i Gamst med Peder Sørensens
fader sl. Søren Sørensen i Glibstrup forsamlede hos Sejr Andersen, og da
blev Sejr Andersen og hans broder Anders Hansen således forenet om deres
fædrene arvelod, at Sejr Andersen skulle give sin broder Anders Hansen
100 daler, og dermed var fornævnte Anders Hansen for al sin fædrene arv
fornøjet; men om det var 100 rigsdaler eller 100 slettedaler, vidste Peder
Sørensen ikke. Før end svenskens folk da kom her til landet, da udførte Sejr
Andersen noget gods til Ribe og sendte det ind i sin broder Anders Hansens
hus og gemme for fjenden, og efter at fjenderne var uddraget af landet, da
hørte Peder Sørensen, at Sejr Andersens mor beklagede sig, at hende blev
forholdt en kiste af Hans Nielsen i Ribe, som Sejr Andersen havde indsat
hos sin broder Anders Hansen, som da var død; men hvad der havde været i
kisten, vidste Peder Sørensen ikke. - Anne Pouls var før krigen med til at
drive 2 køer, 1 kvie, 8 får og 12 gæs fra Glibstrup og til Anst, hvor Anders
Hansen lod det modtage af sin tjener; han havde købt det af sin broder; men



hvad det skulle koste, eller om det var betalt, vidste hun ikke, men ved
overdragelsen blev ingen betaling givet. ret forinden havde Anders Hansen
fået 16 skp. sigtet mel af Sejr Andersen. Ang. den kiste, der før fjendetiden
blev indført i Anders Hansens hus i Ribe og blev stående der fjendetiden
over: nogle år derefter lod Sejr Andersen kisten nogle gange affordre, men
den blev ham forholdt af Hans Nielsen i Ribe, der sagde, at Sejr Andersen
ikke fik den, før end han havde betalt, hvad der var imellem dem. I kisten
var der 3 sølvskeer, 1 guldring, en ny messingkedel, som ikke var brugt, 1
ny ubrugt, 2 jerngryder, 8 tinfade, 4 tallerkener, 1 messinglysestage, 1
messinglysesaks, 1 thiispot(?), drejlsspærlagen til 2 senge, 1 dito
sengetæppe, en små lærredsskjorte, som var Sejr Andersen foræret til en
brudgomsskjorte af hans broders hustru, 2 puder med vår på. - Gertrud
Lasses: Sal. Anders Hansen fik engang af sin broder Sejr Andersen 16 skp.
sigtet mel og 12 fedegæs, men om det var betalt, vidste hun ikke. Hendes sl.
husbond Søren Sørensen kom engang ind og sagde til hende, at Sejr
Andersen havde den nat ladet til hans broder Anders Hansen hendrive 2
køer og 1 kvie, men om dets betaling vidste hun ikke. - Hans Christensen:
Før og under fjendernes tid var han til sl. Anders Hansens i Ribe, da så han,
at en grøn kiste stod i Anders Hansens kælder og tilhørte Sejr Andersen, og
da så han, at sl. Anders Hansen og hans moder havde engang samme kiste
oplukket, da viste Anders Hansen ham i kisten 1 guldring med 3 led, 3
sølvskeer, 8 tinfade, 4 ditto tallerkener, 1 drejls spærlagen til 2 senge, 1
drejls sengedække, 2 puder, 1 ny kedel og 1 ny gryde. Videre vidste han
ikke hvad der var deri. Og da sagde sl. Anders Hansen til ham: "Se denne
guldring har min hustru foræret min moder", og så tillukkede Anders
Hansen kisten med godset i, og blev den så bestående i kælderen; og
derefter lod Sejr Andersen samme kiste og gods affordre, men da blev den
ham forholdt af Hans Nielsen. Vidnet har hørt, at Sejr Andersen har fordret
sin udgivne håndskrift af sin broder sl. Anders Hansen, da han har svaret
ham, at den var iblandt hans andre breve forlagt. Han turde intet skøtte, de
skulle ham aldrig blive krævet noget for. - Sejr Andersen krævede
tingsvidne og Jep Buch genpart på Hans Nielsens vegne. 15/4

Hans Andersen tinglæser på vegne af enken Mette Hanskone brev om skifte
hos Niels Pedersen i Højrup efter hendes sl. mand Hans Andersen Smed
mellem hende, hendes fire faderløse børn og kreditorerne. De ringe midler



dækker ikke gælden. Kreditorerne kan intet få. De ringe midler er bevilget
enken og hendes børn til underhold.

Niels Andersen Bøgvad af Kolding læser 3. gang pva. Karen Niels Nebels
et landstingsvarsel til skifte efter Niels Nebel.

Se 25/2. Frands Pedersen Helt på vegne af Hans Thomsen Bjerg af Kolding
ctr. Niels Andersen Bøgvad ibidem. Hans Thomsens skriftlige indlæg:
Såsom der på skifte efter min hustrus fader sl. Peder Helt er fundet en
obligation og pengebrev dateret 13/5 1649 udgivet af sl. Anders Nielsen
Bøgvad på 185 slettedaler, hvori den sl. mand har lovet at betale til
Mikkelsdag derefter eller deraf årligt at give 6% i rente og derfor pantsat
noget ejendomsjord i Seest skov og mark, som ej siden af Peder Helt er
blevet taget i brug, men er blevet brugt af Niels Andersen Bødvad og hans
forfædre, og det er ikke endnu bevist, at summen med renter er betalt,
hvilket eragtes af skifte, som blev holdt efter sl. Peder Helt 1/2 1669. Det
tilkommer min hustru som arving, og da Niels Andersen Bøgvad har
forskudt sig fra sit værneting, gives han til sag her. Der henvises til Kolding
byting 20/2 1675 samt til et tingsvidne derfra af 24/4, hvor Niels Andersen
Bøgvad vidner, at da han kom til Kolding i 1663 og lå nogle uger i
logement for sine penge i sl. Jens Nielsens hus, da gik han mange gange,
når de havde ærinder ved Sønderbro, med sal. Jens Nielsen til Peder Helts
hus, og blandt andre diskurser sagde sal. Jens Nielsen til Peder Helt, at
Niels Andersen Bøgvad skulle have de breve igen om den jord ved Seest
mark. Nogen tid efter kom sl. Jens Nielsen og Niels Olufsen der i huset, da
lå Peder Helt på sin seng, og efter æskningen af Jens Nielsen om samme
breve sagde sl. Peder Helt, at han ikke havde dem. Mette sl. Peder Helts
vandt, at da der skulle stå skifte efter hendes sl. mand, da kom sl. Barbara
Nielsdatter, Niels Andersens formoder, i hendes hjem og begærede de
breve, som var på Seest skov og mark, og som hun ikke ville levere hende
dem, da bød hun hende 20 rdl. og en eng i Teilgård kær; dog ville hun ikke
fly hende dem eller dølge dem, men sagde, hvad breve hun havde, skulle
blive til stede, til skifte skete, hvad de også gjorde. Sl. Barbara Nielsdatter
begærede også af hende, at hun enten ville dølge brevene eller fly hende
dem. Staffen Christensen, Mette Peder Helts broder og lavværge, vidnede,
at han var hos, den gang da Barbara Nielsdater var hos hans søster, og hørte
hendes tilbud. Hans søster havde spurgt ham, hvad han syntes derom, da



svarede han, at han syntes, at dersom hun lovede dig 20 daler eller 100
daler, er det lige meget, og syntes ham, hun kunne få lige meget deraf. Niels
Andersen Bøgvad svarede, at det vidne, Mette Peder Helts havde aflagt, ej
kunne stå ved nogen magt af årsag, hun selv i sagen er vedkommende, så
vel som Hans Thomsen efter sl. Peder Helt har ikke kunnet accepteres af
årsag ej er lovligt givet varsel. Hans Thomsen tilspurgte kaldsmændene,
hvorledes de havde givet Mette Kyds kald og varsel, de svarede, at de på
Niels Andersen Bøgvads vegne har givet Mette Kyds lovligt varsel. Hans
Thomsen svarede imod Niels Andersen Bøgvad, at han ved sig ikke at finde
i Niels Andersens rettergang, enten han skal holde den for visdom eller
lutter gækkeri. - (Herefter følger nogle vidnesbyrd om den eventuelle
forfalskning af skiftebrevet efter Peder Helt). - Niels Andersen Bøgvad
fremlagde et forlig under sl. Peder Hansen Helts hånd: han er kommet i
forlig med sin kære broder Jens Nielsen Bøgvad, byfoged i Kolding, ang. et
pantebrev, som sl. Anders Nielsen Bøgvad har udgivet ang. pantet i den
jord, der kaldes Jep Bøgvads have, samt andre jorder. Peder Helt erklærer at
have modtaget betaling og at ville fremskaffe pantebrev og
overdragelsesbreve inden seks uger. Brevet er dateret 3/1 1660. - Der
fremlægges også et skiftebrev efter sl. Jens Nielsen Bøgvad og hans hustru
sl. Sidsel Olufsdatter, dateret 28/11 1664. 29/4

(Her ender filmrulle 30015 - og rulle 30016 begynder)

Efter at forskellige dokumenter har været fremlagt, indgiver Niels Andersen
Bøgvad et skriftligt indlæg: Hans Thomsen Bjerg har ladet Niels Andersen
Bøgvad stævne angående noget jord i Seest skov og mark, som han mener
skulle tilhøre ham og hans interessenter ifølge en obligation, som han
påberåber sig; men den har ikke den kraft, at den kan agtes imod rigtig
indløsning og afbetaling, og Hans Thomsen bør være pligtig at aflevere
obligationen efter Peder Heldts kvittering. - Sagen optages til endelig dom.
(29/4)

Torsdag den 15. april:

Peter Neymand herredsfoged, Bartram Pedersen herredsskriver, Nis Basse
til forsegling.



Kornet Grubbe pva. ridtmester Gam ctr. Jens Eskelsen i Nagbøl. - Jep Buch
vidner: Mads Andersen har i nogle år haft bolig hos Jens Eskelsen og har
brugt noget af hans jord, også hans søn har brugt noget af jorden, og Nis
Ebbesen i Dollerup har også haft noget af jorden i brug. Det har Jep Buch
også selv. En halv otting jord har tidligere ligget til den gård i Dollerup,
som hr. Jens Jakobsen i Nagbøl har i fæste; den har hr. Jens Jakobsen igen
fået i fæste. - Andre vidner bekræfter noget lignende. - Kornet Grubbe
sætter i rette, at Jens Eskelsen har forbrudt sit fæste og bør afstå sin
ryttergård. Opsat 14 dage. 29/4

Hans Andersen Smed i Ferup stævner pva. Mette Hanskone Steffen
Christensen, Søren Hørkræmmer(?), Hans Mouritsen, alle i Kolding, til
skifte, som Mette sal. Hans Andersens agter at holde hos Niels Pedersen i
Højrup efter sin sal. husbond, som boede og døde i Ferup.

8/4. Jep Buch i Nagbøl pva. Hans Nielsen i Ribe ctr. Sejr Andersen. Opsat
14 dage. 29/4

Jep Buch i Nagbøl pva. Willy Nielsen i Ribe ctr. Oluf Nielsen i Øster
Gesten. Fremlægger 3 obligationer. De to agtes ugyldige, de er for gamle.
Den tredje er af 1656 og agtes gyldig: Oluf Jørgensen i Møgel Gesten har
gæld på 60 sldlr. til Morten Nielsen i Vejrup. - Af gælden tilkommer der
Oluf Nielsen på hans hustrus vegne at betale en søsterlod, eftersom hun er
sal. Oluf Jørgensens datter. Resten tilkommer det hendes broder at betale.
Opsat 3 uger.

Torsdag den 22. april:

Korporal Henrik Grufke lader afhjemle syn på den gård i Gamst, som
Laurids Hansen har påboet og Jep Jepsen, Hans Jessen og Hans Sørensen
nu har i fæste. Brøstfældighed. Der skal 40 daler til for at gøre huset
brugeligt. Kræver dom.

Torsdag den 29. april:

Sal. Joen Jacobsen, forrige herredsfoged, hans efterladte børns formyndere,
nemlig hr. Jens Jacobsen i Nagbøl for Jacob Joensen, Anders Nielsen i
Vranderup for Jens Joensen, Jens Ravn i Horstrup for Christendtze



Joensdatter og Peder Ravn i Skærup for Karen Joensdatter fremlagde en
skifteforretning af 7/3 1673 efter Joen Jacobsen. Hvert af drengebørnene
tilfalder 159 sldlr. 2 mk. 3 sk. 1 alb., og til hvert af pigebørnene 129 sldlr. 3
mk. 1 sk. 2 alb. Formynderne har modtaget pengene. Børnenes stedfar
Anders Nielsen beretter, at der i boet hos hans hustru og deres moder Karen
Jensdatter Ravn foruden Jens Joensens patrimonium er forblevet alle
sengeklæder udelt såvel som kister og skrin, og hvor broder skal og have en
seng så god som 25 rdl., samt hver pige en forsvarlig kiste efter
skiftebrevets udvisning. Det står Anders Nielsen inde for.

Peder Jensen Ravn af Skærup, et vidne. - Peder Jensen Ravn og Thule
Pedersen af Skærup fremlagde skiftebrev af 19/4 1671 efter Thule
Pedersens afgangne hustru sal. Lene Hansdatter med angivelse af arven til
de to umyndige børn Anne og Maren Thulesdøtre, som Peder Jensen Ravn
er tilforordnet formynder for.

Niels Jepsen i Nagbøl, et lovbudsvidne. - Jep Jepsen af Vork og Hans
Jepsen fremlagde et landstingsvarsel til Niels Jensen, barnefødt i Nagbøl,
som med polakkerne i sidst forleden fejdetid her af landet udrejste, enten
han findes inden eller udenlands, for at påhøre lovbud, som Jep Jepsen og
Hans Jepsen, barnefødt i Kærup, agter at give deres broder Niels Jepsen i
Nagbøl og hans fæstemø Birgitte Hansdatter på deres arv efter deres sal.
forældre og søskende. Der er også varsel til Iver Lauridsen i Gesten, Mads
Pedersen i Egholt, Jep Buch i Nagbøl og Anders Jepsen ibidem. - Det er
arven efter 'hans sal. fader' Jep Jepsen og moder Anne Bertelsdatter i den
selvejergård i Nagbøl, hans sal. forældre påboede, samt al lod og part efter
hans sl. søster Karen Jepsdatter. I lige måde lovbød Hans Jepsen sin arvelod
i gården efter sin sl. moder Dorthe Nielsdatter og søster sl. Karen Jepsdatter.
- Niels Jepsen i Nagbøl og trolovede fæstemø Birgitte Hansdatter tilbød at
købe.

Skøde til Niels Jepsen i Nagbøl for foranstående, nemlig Jep Jepsens arv
efter fader Jep Jepsen og moder Anne Bertelsdatter samt efter afdøde Karen
Jepsdatter og Hans Jepsens arv efter hans sl. moder Dorthe Nielsdatter og
søsteren sl. Karen Jepsdatter.

15/4. Kornet Gabriel Grubbe pva. ridtmester Gam ctr. Jens Eskelsen i
Nagbøl med påstand om, at Jens Eskelsen har forbrudt sit fæste og bør afstå



sin ryttergård. Jens Eskilsen indgiver et skriftligt indlæg: Ridtmesteren agter
at antage min ryttergård og uddrive mig fattige, gamle mand med fattige
hustru og umyndige børn og husvild at gøre. Den største del af
brøstfældigheden gælder tækningen, som storm og uvejr for mig og flere
gjort haver. Jens Eskelsen beder om hjælp til lægter og lover at reparere
forsvarligt, selv om der nok skal være gårde under samme kompagni, der
befindes værre, uden at det påklages. Og han resterer ikke med noget af det,
han skal levere til rytterne. Hvad angår den udlejede jord, så er korn og
gødning bragt til hans gård. Ingen jord er frakommet gården. Han led
mange brandskatter i forleden fejdetid, og efter den havde han kun de
tomme, ruinerede bygninger tilbage. - Kornet Grubbe fremæsker fæstebrev
på gården; men et sådant har Jens Eskelsen ikke, for han er født på gården. -
Grubbe begærer endelig dom; den vil blive tilstillet parterne skriftligt og
uden forsegling. (se længere nede på siden).

15/4. Jep Buch i Nagbøl pva. Hans Nielsen i Ribe ctr. Sejr Andersen, en
dom. - Sejr Andersen i Glibstrup møder med en skriftligt indlæg: Der er
rejst sag imod ham på grund af et håndskrift, som er blevet fundet i hans
afdøde broder Anders Nielsen bohave. Den har Sejr Andersen udgivet kort
inden svenskernes indfald, hvor alt blev gården berøvet undtagen det, som
han selv havde ført til sin broder, der købte det af ham og til gengæld
lovede at kassere hans håndskrift, når han kunne komme dertil, hvor det var
i forvaring, hvilket den salige mands død forhindrede, så både midlerne og
gården kun kom Sejr Andersen til gode med stort besvær. Tilmed har Hans
Nielsen forhindret ham i få udleveret sin kiste, hvilket Sejr Andersen vil
forbeholde sig at påtale til sin tid. Forordning af 24/7 1666, pkt. 22 anføres
som argument om, at kravet er forældet Der henvises til tingsvidne af Anst
herredsting den 8/4 og Holmans herredsting den 19/4. I sidstnævnte har
Niels Hansen i Pjedsted vidnet, at han noget før næst forleden krigstid 1657
kom i tjeneste hos Anders Hansen, den forrige byskriver i Ribe og tjente
ham som skriver knapt indtil han bortdøde, og da som folk på landsbyerne
for fjendernes plyndring indsatte deres gods i købstæderne, indbragte Sejr
Andersen i sin broder sal. Anders Hansens hus en kiste med noget gods så
vel som køer, får, nogle gæs, rent korn og en del sengeklæder, som der i
huset blev brugt og forblev, og mens vidnet var der, fik Sejr Andersen ikke
noget tilbage. Sagen optages til doms, som skriftligt vil blive meddelt
parterne. Se 20/5



(Se foranstående). Kornet Gabriel Grubbe pva. ridtmester Gam, en dom:
Ridtmesteren har ved synsvidner bevist, at Jens Eskilsens gård i Nagbøl
skal være ganske brøstfældig og forfalden, og beklager sig over, at Jens
Eskelsen udlejer ager og eng af sin gårds jord, hvoraf eragtes, at Jens
Eskelsen ikke selv er så mægtig, at han selv kan vedligeholde sin gård, men
at han har forset sig mod recessen og forordningen. Dommeren kan ikke
befri Jens Eskilsen for ridtmesterens tiltale, men han har for sin forseelses
skyld forbrudt sit fæste og må udvises til lovlig lovtid og levere gården fra
sig med rugsæd, gærder, lycker og behørig bygning, så at den kan stå for et
lovligt syn og dannemænds sigelse, eller dets værd med rede penge at
betale.

8/4. Hans Thomsen af Kolding, en dom. Eftersom af Niels Andersen
Bøgvad og Hans Thomsen Bjerg, begge borgere i Kolding, adskillige
dokumenter for mig i rette fremlægges, som befindes stridige imod
hverandre, om noget selvejerjord beliggende på Seest rettighed, Hans
Thomsen, som har breve på jorden, sig den tilegner, Niels Andersen, som
har kvittering pengene på jorden at være betalt og det igen at være indløst,
så vel som findes 2 skiftebreve, som er stridige imod hverandre og ikke
overens stemmende om samme jord, tilmed de omtvistede ikke vil agte
hverandres breve uden forbem.te brevs, og findes dog døde mænds hænder
på begge sider. Af slig oplysning og sagens beskaffenhed vidste jeg mig
ikke at turde understå den ene jorden at tilkende eller den anden at
frakende, men har det ydmygst vor gunstige hr. overdommer på sine
tilbørlige steder henfunden. Til vitterlighed under mit signet eller egen
hånd. Actum ut supra.

Nis Garp i Noes, et skøde og lovbud. - For retten fremkom Bartram
Pedersen, herredsskriver, og gav til kende, at han har lovbudt den arvelod,
der er tilfaldet ham på vegne af hustruen Cathrine Jacobsdatter efter hendes
sal. fader Jacob Thomasen Harboe, forrige herredsfoged i Elbo herred i det
selvejendom ved Noes beliggende, som kaldes Grydsten, så og møllemaj så
vel som alt, hvad Bartram Pedersen af ejendomsjord selv kan have tilkøbt
sig. - Nis Garp i Noes bød sølv og rede penge. Skøde til ham og hans hustru
Dorthe.

Torsdag den 6. maj:



holdtes ingen ting, formedelst ingen mødte til stede retten at betjene uden
fogeden og skriveren.

Fredagen den 14. maj:

Korporal Henrik Grufke pva. ridtmester Schwanewedel. - Med varsel til
Søren Hansen Basse i Anst lader han afhjemle syn på den gård i Store Anst,
som Søren Hansen Basse og Mikkel Madsen påbor. De otte fag tilhører
Mikkel Madsen, og de tre Søren Hansen Basse. Mikkel Madsens otte fag er
nogenledes ved magt. Søren Basses fag er meget forfaldne, og der synes at
have været 3 + 14 fag hus m.m., som nu er ganske øde. Se 14/6.

Erik Christensen i Seest pva. amtskriver Mathias Lichner(?) ctr. Las Nielsen
i Vranderup mølle og Peder Nielsen i Drabæk mølle for resterende
landgildemel. Han kræver betaling samt fæstes forbrydelse. Opsat 14 dage.
27/5

(Se 18/3). Peder Sottrup på egne vegne og Las Buch pva. Anne sl. Niels
Andersen ctr. samtlige Vamdrup sognemænd, som har kirkens anpart af
korntienden i fæste. De søger den for 18 rdl. fæstepenge af korntienden,
som Peder Sottrup og sal. Niels Andersens arvinger er tildømt at betale til
kirken, og som for nogle år siden er leveret her på tinget til sal. Las
Christensen i Søgård og Hans Lauridsen i Habdrup. - Herimod mødte
Rasmus Ibsen på Vamdrupgård tillige med en del flere af sognenmændene;
de mener, at de har betalt de penge een gang efter fæstebrevets indhold.
Sagen optaget til dom, som skal blive tilstillet parterne. 20/5

Peder Bertelsen fører pva. amtmanden vidner. Varsel til Hans Skeel og
Jokum Skeel, som varselsmændene har talt med i Kongens Have i
Koldinghus. For Seest bymænd bevidnes, at hver mand, både hel- og
halvgårdsmænd og boelsmænd måtte udlove og forskaffe Hans Skeel en
skp. malt, før end han dem ville tillade eller forunde gærdsel og stave i
skoven at hugge til deres enge og korn med at indhegne. Oluf Jensen kørte
kornet til Kolding og leverede det sammen med Erik Christensen og
Christen Pedersen Smed til Jokum Skeels hustru, der tog imod det. - For
Hjarup vidner Christen Snogdal, Johan Christensen, Kjeld Gregersen, Jens
Lauridsen og Christen Halkjær, at de på samme måde måtte betale med rug.
Det kørte Johan Christensen til Kolding og leverede det til Jokum Skeel. -



Lignende vidnesbyrd fra Skanderup, Højrup, Ferup, Vrå og Uhre. -
Ydermere vandt samtlige forskrevne mænd, at de for hvert læs tørv eller
ved, som blev udvist, måtte herforuden udgive til Hans Skeel eller hans
broder Jokum Skeel stempelpenge. - Ingen var mødt for at svare herpå.

Torsdag den 20. maj:

Se 29/4. Jep Buch i Nagbøl pva. Niels Hansen (Hans Nielsen) af Ribe, en
dom ctr. Sejr Andersen: Da efter tiltale, gensvar og denne sags lejlighed og
eftersom Jep Buch i Nagbøl pva. Hans Nielsen her for mig i rette
fremlægger Sejr Andersens i Glibstrup udgivne revers lydende på 94 rdl. så
vel som 18 års og nogle måneders rente, hvorpå er betalt af Sejr Andersen
20 rdl., som findes på obligationen afskrevet; resten, som er 74 rdl. foruden
den forfaldne rente. Noch en rød regnskabsbog også en del, som Sejr
Andersen har bekommet og sagt god for andre. Hvilken sum penge han nu
skal have under værgemål, som er børnepenge, og svare til. Da som sligt for
mig ud af dokumenterne i rette bevistes og den tiltalte ikke har haft noget
imod denne sin udgivne hånd, som af mig kunne eragtes, sig med at befri,
så vidste jeg ikke Sejr Andersen for denne sag at kunne befri, men han bør
dette sit udgivne skadesløsbrevs hovedstol med sin tilbørlige rente inden 15
dage skadesløs at indfri. - Hvad sig boggælden angår, har Sejr Andersen
nogen regnskab derimod at fremlægge, da de derom at gøre rigtig
afregning, eller også kan Sejr Andersen have nogen videre prætention på
Hans Nielsen for noget, ved jeg ikke deri at kende, men henfinder Sejr
Andersen at søge Hans Nielsen derfor på sine tilbørlige steder.

14/5. Las Buch og Peder Sottrup, en dom contra Vamdrup sognemænd: Det
er blevet bevist med sognemændenes eget fæstebrev, at de samtlige har
været Vamdrup kirkes anpart korntiende begærende. Hans Lauridsen i
Habdrup og nu sal. Las Christensen i Søgård, som den tid på deres egne
personer havde fæste og udlovede at give forn. tiendemænd deres udlagte
fæstepenge igen, nemlig 18 rdl., om de tienden igen til dem godvilligt ville
afstå, hvilket de og har gjort. Og nu strides imellem kirkeværgerne, som
kom efter Hans Lauridsen og Las Christensen, nemlig Peder Sottrup i Øster
Vamdrup og sal. Niels Andersens hustru i Vester Vamdrup om forn. 18 rdl.,
som de findes for i kirkebogen indskreven til kirken at være bleven skyldig,
uanset Peder Sottrup og sal. Niels Andersens efterladte hustru har med



samtl. sognemændene bevist, at Peder Sottrup og Niels Andersen aldrig
bekom en skilling af samme omtvistede 18 rdl. Da efter slig oplysning og
sagens beskaffenhed, som for mig i rette er bevist, vidste jeg ikke
anderledes heri at dømme, end jo enhver af samtl. sognemændene bør sin
anpart med rede penge inden 15 dage at betale forn. omtvistede 18 rdl. efter
deres fæstebrevs indhold, som de sig selv godvilligt har tilbudt til Peder
Sottrup og Niels Andersens efterladte hustru, som de igen til Vamdrup
kirkeværger har at levere.

Mikkel Ottesen pva. amtskriver Mathias Lixen ctr. en del bønder i Ferup,
Højrup, Vrå, Uhre, Jordrup, Ø. Gesten, Gesten og Geising, der ikke er
indkommet med deres fæstebreve til amtstuen for at lade deres navne
indskrive i jordebogen og betale amtskriveren den sædvanlige rigtighed
derfor. 27/5

Peder Nielsen i Drabæk mølle lader med varsel til Peder Bertelsen pva.
kongen afhjemle syn på møllen. Den underste møllesten er i stykker og er
ikke tjenlig til nogen maling. Der fattes også noget tømmer. 10/6

Ridefoged Peder Bertelsen Hagelsen pva. landstingsskriver Laurids Biering
af Viborg stævner hr. Jens Pedersen Velling, sognepræst til Hjarup og
Vamdrup sogne, for en sum penge efter hans formands, sal. hr. Peder
Jørgensens overleverede obligation til hans kære frænde Laurids Biering,
borger i Viborg, på 30 sldlr. - Peder Bertelsen fremlagde også en dom af
Viborg landsting den 18/3: Provst Niels Pedersen har taget sig endelig dom
til i en gældssag, som ham ej vedkom, hvorfor hans dom kendes magtesløs,
og sagen skal indkomme for herredesfogeden, der har at dømme deri efter
recessen. - Jens Pedersen Velling mødte og fremlagde sit indlæg i retten:
Det bevises med skiftebrev, at der for moxen 11 år siden er gjort Laurids
Bering forsvarlig udsæt i en god ejendom beliggende i Hjarup, hvoraf han
vel kunne have været betalt, havde han sig dertil holdt. Og dersom han ej
dermed som andre kreditorer ville været fornøjet, burde han derimod i tide
at have talet og dem tiltalt, som hans kommission havde, imedens det var
beholden, som ham for betaling var udlagt, eller og dertil at have svaret, da
velb. Hugo Lytzau ham derfor til tinget lod citere. - Præsten fremlagde også
en skifteforretning holdt efter sal. Peder Jørgensen 20/6-1664: Laurids
Bering i Viborg tilstod efter obligation 20 rdl. og blev til sin gælds betaling



først indført i Hans Jensens ejendomsgård i Hjarup, hvori sal. hr. Peder efter
rigtig skadesløsbrev og overdragelse har 100 rdl. - Han fremlagde en dom
af 29/11 1666, som i slutningen formelder således: Med skiftet efter Peder
Jørgensen 20/6 1664 bevises, at Laurids Bering og Jens Pedersen i Nepgård
er indført i sal. Hans Jensens ejendomsgård for penge 56 rdl. og siden den
tid af forskr. ejendom hverken har svaret kongen til hans skatter eller
husbonden til hans rettighed, hvorfor de frakendes deres rettighed i Hans
Jensens gård. - Derimod protesterede Peder Bertelsen, og han begærede
endelig dom. - Dom: På grundlag af hr. Peder Jørgensens udgivne
skadesløsbrev til Laurids Bering, og fordi hr. Jens Pedersen Velling på
vegne af sin hustru, der er rette arving, derimod er mødt, men intet har haft
imod denne tilkrav sig med at kunne befri, da eftersom sligt for mig med
pur obligation i rette bevises, vidste jeg ikke hr. Jens Pedersen for denne
tilkrav at befri, men tilfinder Jens Pedersen denne udgivne obligation inden
15 dage at indfri.

Torsdag den 27. maj:

Blandt vindingsmændene: Jens Lauridsen, Svend Christensen, Carsten
Hansen, Mads Sørensen og Jens Dideriksen af Hjarup.

20/5. Mikkel Ottesen pva. amtskriveren, en dom over dem, som deres navne
og fæstebreve i jordebogen ej har villet lade indtegne og derfor
amtskriveren sin sædvanlige rettighed derfor at betale. Johan Clausen af V.
Vamdrup mødte for at betale. De andre skal gøre deres pligt inden 8 dage.

14/5. Mikkel Ottesen pva. amtskriveren ctr. Las Nielsen i Vamdrup mølle
og Peder Nielsen i Drabæk mølle for resterende landgilde. Kræver betaling
samt fæstes forbrydelse. Opsat 14 dage. Se 4/6

Peder Bertelsen har pva. Niels Poulsen i Hjarup stævnet menige Hjarup
bymænd til at vidne samt Kirsten Madsdatter i Hjarup til at svare derpå og
modtage dom. Også hr. Jens Pedersen er stævnet til at svare på vidnesbyrd.
Christen Snogdal og Peder Jensen skal vidne om, hvad de har hørt sagt af
Kirsten Madsdatter om Niels Poulsen. Peder Bertelsen tilspurgte menige
Hjarup bymænd, om nogen af dem vidste Niels Poulsen noget ulovligt at
beskylde eller eftersige i nogen måder, og hvorledes han sig har skikket og
forholdt, imidlertid og så længe han i deres by boet haver. Hvorimod og



dertil svarede Christen Halkjær, Las Buch, Christen Snogdal, Kjeld
Gregersen, Johan Christensen, Oluf Jensen, Hans Knudsen(?), Christen
Jepsen, Christen Buch, Nis Geising, Peder Jensen, Jesper Marchorsen(?) og
Laurids Skrædder, at ingen af dem vidste ham andet end som ærligt og godt
at eftersige eller beskylde, enten hemmelig eller åbenbar, og han sig i alle
måder har anstillet, skikket og forholdet, som en ærlig mand vel egner og
anstår, hvilket således i sandhed at være de enhver for sig ved ed med
oprakte fingre efter recessen bekræftede. Peder Bertelsen for retten
tilspurgte Kirsten Madsdatter, hvad det var for ord og eftertale, som hun
Niels Poulsen i Hjarup havde påsagt, og hvorledes hun er kommet til ham
sligt at eftersige. Hvortil bemeldte Kirsten Madsdatter for retten svarede, at
hun ham ikke noget synderligt har påsagt, andet end som til ham om
nattetider i hans hus er blevet korn tilført med heste, så og tilbåren. Hvilket
hun har set til ham i hans hus er indkommet, men hun ikke ved, hvorfra det
er kommet, eller hvad korn det har været, og samme korn har været i sække,
da det i huset hans er indkommet, dog enten det var hampesække eller
uldne sække, eller hvad af samme sække var, det vidste hun ikke. Ydermere
vandt og vedstod forn. Kirsten Madsdatter, at hun har set, at en karl har
tilført forn. Niels Poulsen bemeldte sække med korn, men hun ikke vidste,
hvad det var for en karl, at således hende i Guds sandhed vitterligt er, som
hun omvundet haver og forskrevet står, og hun ej videre derom var bevidst,
dette bekræftede hun ved ed med oprakte fingre efter recessen og bad sig
derpå Gud til hjælp. - For retten fremkom Christen Snogdal i Hjarup og
Peder Jensen ibidem og efter edens oplysning og til dem var gjort
spørgsmål, vandt de hver for sig ved ed med oprakte fingre efter recessen,
at for nogen tid siden kom Niels Poulsen i Hjarup til dem og bad dem gå
med sig at høre Kirsten Madsdatters ord, og hvad hun ham beskyldte, hvor
de samme tid begge gik med ham, og da tilspurgte de forn. Kirsten
Madsdatters, hvad ord det var, hun havde sagt om Niels Poulsen til præsten.
Dertil svarede hun dem, at hvad hun havde sagt om ham, det ville hun
bestå, når hun kom til præsten, hvor bemeldte 2 mænd da sagde til hende, at
de ikke dermed kunne sige besked fra den, eftersom de var skikkede til
hende at høre, hvad det var for ord, som hun havde sagt om forn. Niels
Poulsen til præsten, og om hun ville være samme ord gestændig. Da
svarede hun dem ydermere, at når hun kom til præsten, så ville hun være
gestændig, hvad hun havde sagt til ham, og mere til. Nogen tid derefter gik
bemeldte 3 mænd efter Niels Poulsens begæring til præsten at forhøre



bem.te Kirsten Madsdatter; da bekendte hun, at hun havde set, der har stået
en hest ved Niels Poulsens dør om natten, som hun kendte det var hr. Jenses
hest, og hun havde set at hr. Jenses (rettet til) en karl kom med sin(?) hest
om natten til bem.te Niels Poulsens dør med korn på. At således udi Guds
sandhed er som forskrevet står, derpå bød enhver af dem sig Gud til hjælp,
hvorefter Peder Bertelsen var tingsvidne begærende, og hr. Jens Pedersen
lod begære genpart.

Torsdag den 4. juni:

Las Buch i Hjarup blandt vindingsmændene.

Erik Christensen af Seest stævner pva. Peder Bertelsen på Koldinghus Bent
Nielsen i Hundsholt.

Se 14/5. Christen Iversen i Anst har pva. ridtmester Schwanewedel stævnet
Søren Hansen Basse i Store Anst og fremlægger tingsvidne af 14/4 med
krav om, at han bør afstå sin gård, fordi han ikke har vedligeholdt den.
Opsat 8 dage. 10/6

Se 27/5. Las Nielsen i Vranderup mølle lader med varsel til amtskriver
Lichme(?) afhjemle syn på møllen. Den har ligget øde siden fjendernes tid,
da den blev slet og aldeles afbrændt. Las Nielsen har ladet møllen opbygge
på egen bekostning og er derover gerådet i stor adskillig gæld til andre
godtfolk. Han kan ikke udstå dette års afgift. 10/6

Torsdag den 10. juni:

4/6. Dom over Søren Hansen Basse i Store Anst: Han har forbrudt sit fæste
og skal aflevere gården, så den kan stå for syn.

20/5. Peder Nielsen i Drabæk mølle fremlagde tingsvidne af 20/5 med
amtmandens påtegning: Han eftergives landgilden for 1674; men dette år og
herefter skal han forbedre sin mølle og stræbe efter at yde kongen fuld
landgilde.

4/6. Peder Nielsen i Drabæk mølle fremlagde pva. Las Nielsen i Vranderup
mølle tingsvidne af 4/6 med amtmandens påtegning: En del af landgilden



eftergives for 1674, men han skal fremover yde den fulde afgift af begge
kværne.

Torsdag den 17. juni:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Blandt vindingsmændene: Las Buch, Oluf Jensen og Mads Andersen af
Hjarup.

Ingen sager at forrette.

Torsdag den 25. juni:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Blandt vindingsmændene: Mads Andersen i Hjarup.

Overforsterens fuldmægtige Peder Sørensen, et vidne mod Hans Lauridsen i
Jordrup for skovhugst. Rasmus Mikkelsen og Laurids Sørensen af Jordrup
vidner, at de har den 17/6 set, at der lå i Hans Lauridsens gård 14 små
risbøge med toppen en del forhuggen samt et læs gærdsel ude ved gårdens
gærde, hvoriblandt fandtes 16 risbøge, som var afhugne således, at af hver
den største ende kunne blive en stav og toppen til at gærde med. De så
samme tid, at Hans Lauridsen kom kørende med et læs gærdsel, 10 unge
risbøge .... og 2 risege, den ene som til en vognstjert. Se 8/7

Christen Iversen i St. Anst pva. ridtmester Herman Frands von
Schwanewedel, et forbudsvidne mod Søren Basse i Anst, Birgitte sal. Hans
Basses, Iver Lucassen, Anders Jessen og Søren Hansen. Dette er tredie ting,
hvor han forbyder dem, som har sået korn i den halve gårds grund i St.
Anst, som Søren Basse hidtil har beboet, at høste og fjerne afgrøden, uden
det sker med øvrighedens tilladelse.

Torsdag den 1. juli:

Blandt vindingsmændene: Christian Snogdal og Oluf Jensen af Hjarup.



Jep Buch i Nagbøl pva. kongen og ridtmester Gamb, et forbudsvidne med
varsel til Jens Eskelsen i Nagbøl og Mads Andersen i Hjarup: at eftersom
ridtmesteren har forhvervet dom over Jens Eskelsen, at han hans gård skulle
afstå, og ridtmesteren har tilspurgt ham, om han ville efterkomme dommen,
og han svarede, at han ikke kunne efterkomme den til den tid, den var
fastsat, hvorfor ridtmesteren havde antaget sig Jens Eskelsens gård. På 3.
ting forbydes det, at Jens Eskelsen og Mads Andersen og alle andre, som
har sået noget i gårdens jord, høster, flytter eller udfører afgrøden uden
øvrighedens tilladelse.

Jep Buch har desuden stævnet Jens Eskelsen og hans hustru Kirsten
Jensdatter ang. en beskyldning, at han skulle have skilt dem fra deres gård.

Torsdag den 8. juli:

Blandt vindingsmændene: Mads Andersen og Oluf Jensen af Hjarup.

Se 25/6. Oberforsterens tjener Peder Sørensen stævner Hans Lauridsen i
Jordrup for skovhugst iflg. tingsvidne af 25/6. Opsat 6 uger. 18/11

Samme stævner Rasmus Mikkelsen og Laurids Sørensen i Jordrup for Hans
Lauridsens heste og vogn, som de har lovet for, og som burde være forbudt.
Peder Sørensen fremlægger de to mænds forlovningsbrev af Jordrup den
17/6: at de har modtaget Hans Lauridsens heste og vogn med læs på, som
de har forpligtet sig til at svare for. De skal fremstille heste og vogn ved
tinget, for at de kan blive vurderet. Opsat 6 uger. 18/11

Eske Pedersen i Bække stævner Mads Jensen i Ferup, Jens Jensen i Bække,
Anders Nissen og Jep Nissen ibidem for gæld. Det drejer sig om
gældsbreve og lån i naturalier. Jens Jensen har i hans indlæg tilnavnet
Thybo. Opsat 6 uger.

Torsdag den 22. juli:

Herredsfoged Peter Neymand stævner pva. hospitalsforstander Jens Nielsen
i Kolding Nis Juel i Knurborg for resterende landgilde. Opsat 4 uger.



Oberforsterens fuldmægtig Peder Sørensen lader afhjemle syn på skovene i
Anst herred. Synsmændene (blandt dem er Oluf Jensen og Mads Andersen i
Hjarup) har været med skovrider Poul Felding og skovfoged Niels Sørensen
ude at syne, hvad der uforvist kunne være hugget, så vel som eragtes
hvorledes bemeldte skove nu forefindes og er ved magt. Synsforretningen
er blevet underskrevet; Oluf Jensen synes at have kunnet skrive sit eget
navn. - Skovhugsten i Hjarup Østerskov: eg til 2 stolper, eg til 2 spær, 1 eg
til 1 stolpe, 1 bøg til 1 læs, en bøg til 3 læs, 1 eg til 1 stolpe, noch en eg til 1
stolpe.

Torsdag den 5. august:

Niels Iversen i Lejrskov har stævnet Hans Andersen i Lejrskov og samtlige
grander og lodsejere i byen til at påhøre synsrapport vedr. en ager på
Lejrskov mark, som han siger er hans. Den er blevet frapløjet nogle furer.

Mikkel Ottesen stævner pva. amtskriver Mathias Lickne alle kronbønder,
som svarer landgilde til Koldinghus, for resterende landgilde, som inden 15
dage bør betales med rede penge. Optaget til dom. 2/9

Mikkel Ottesen stævner pva. Niels Andersen Bøgvad i Kolding Mette sal.
Jep Mogensens i Lunderskov. 12/8

Herredsfoged Peter Neymand har fremlyst en liden brun gilding på 6 år.
Den blev vurderet for 6 sldr.

Torsdag den 12. august:

Jep Buch i Nagbøl stævner pva. ridtmester Gamb Jens Eskesen i Nagbøl til
at møde til syn på den gård i Nagbøl, han er fraflyttet.

5/8. Niels Andersen Bøgvad af Kolding fremlagde en transport
underskrevet af Christen Christensen i Ødis. Christen Christensen har
skyldt Niels Andersen Bøgvad en del penge og har derfor overdraget ham 2
obligationer lydende på Jep Mogensen i Lunderskov. De er begge udstedt i
1655. Opsat 8 dage.

Torsdag den 19. august:



Rasmus Ibsen på Vamdrupgård fremlyser en blågrå og en sort gilding. De
bliver vurderet til 13 sldlr.

Med Rasmus Ibsen som sættedommer fremlyser Peter Neymand en
mørkebrun gilding. Den blev vurderet den 5/8.

Bartram Pedersen stævner Søren Hansen Basse i Store Anst og Birgit sl.
Hans Bassen med hendes lavværge i en sag, som Bartram Pedersen og
Christen Iversen i Store Anst vil føre imod dem. Karen Sørensdater i Store
Anst stævnes som vidne. Dette er 1. varsel.

Torsdag den 2. september:

Mikkel Ottesen lader pva. Peder Bertelsen Nis Basse i Geising og Iver
Thulesen i Skanderup afhjemle deres syn på de blå mærker, de havde synet
på Kirsten Andersdatter af Ferup, og som hun beskylder Peder Madsen i
Højrup for at have tilføjet hende.

Lauge Jørgensen af Verst har stævnet Niels Christensen i Verst til at påhøre
vidner. Det bevidnes, at Peder Iversen, der har boet på den gård, Niels
Christensen nu påbor, har givet Jens Poulsen, der boede på den gård, som
Lauge Jørgensen nu påbor, 10 mk. smør årligt som hjælp til hans landgilde.
- Mette Jensdatter i Anst: hendes sl. far Jens Poulsen fik årligt 10 mk. smør
af Peder Iversen og af hans fader Iver Sørensen, som boede på den samme
gård før ham. Og efter vidnets faders død, da Mette Jensdatter og hendes
husbond sal. Jens Nielsen boede på samme gård, fik de årligt det kvantum
smør fra Peder Iversen. Men vidnet vidste ikke, hvad vederlag Peder
Iversen havde derfor. - Hr. Søren Nielsen i Verst mødte godvilligt og
vidnede, at så længe han havde haft de to gårde i brug, havde han haft
frihed for landgilde undtagen det sidste år, hvor bemeldte Niels Christensen
da betalte ham samme 10 mk. smør af forn. Lauge Jørgensens gård. 16/9.

Jep Buch af Nagbøl pva. ridtmester Gamb fremlægger et skriftligt syn på
den gård i Nagbøl, som Jens Eskesen er fraflyttet.

5/8. Mikkel Ottesen pva. amtskriveren, en dom i sagen mod de kronbønder,
der er i restance. De tiltalte har ikke villet rette for sig. De skal betale inden
15 dage.



Torsdag den 9. september:

Kun herredsfoged og skriver er mødt.

Torsdag den 16. september:

Christian Nielsen af Kolding, en opsættelse. Anders Lauridsen i Gelballe,
Hans Nielsen i Hjarup og Svend Christensen ibidem stævnes for gæld til
sagsøgerens salige formand Anders Jørgensen. Ifølge en attest har Johan
Horstman, herredsfoged i Tystrup herred, Jens Nielsen, snedker i Kolding
og Mikkel Eriksen i Frørup overværet, at Mads Hack i Ødis og Hans
Nielsen, der nu bor i Hjarup, blev forligt om to kværnsten og nogle
livklæder og andet boskab, så og en lang bøsse, som Hans Nielsen havde
forkommmet Mads Hack og sine søsterbørn i Ødis Bramdrup i forleden
fejdetid; derfor skulle Hans Nielsen straks give Mads Hack 10 rdl. og
derforuden al den gæld, som Mads Hack kunne have været Hans Nielsen
skyldig. Der er påskrift om, at Hans Nielsens kvinde har betalt 4 rdl. i 1663,
da Hans Nielsen sad fængslet på Haderslevhus. - Sagsøgeren fremlægger en
obligation af 1656 fra Hans Jensen i Hjarup til sal. Anders Jørgensen på 200
slettedaler. Eftersom Svend Christensen nu påbor og besidder forn. Hans
Jensens gård i Hjarup, må han være pligtig at indløse obligationen. Opsat
14 dage.

2/9. Lauge Jørgensen af Verst ctr. Niels Christensen ibidem. Opsat 4 uger.
21/10

Bent Nielsen i Hundsholt ctr. Niels Pedersen i Højrup for resterende
landgilde, der er tillagt ham for rytterhold. Opsat 14 dage. 30/9

Las Andersen af Krogstrup i Kalvslund herred, et vedkendelsesvidne med
12 mænds ed efter loven. Han tilkendegav, at han for rum tid siden var
forvildet og frakommet 3 unge gildinger, nemlig en sortblå hest på 7 år, en
grå og en brun, hver af den på 6 år, af hvilke han beretter at have spurgt den
brune at være ihændekommet herredsfogeden i Anst herred og de andre to
til Rasmus Ibsen på Vamdrupgård. Begærede at få hestene igen.
Herredsfogeden og Rasmus Ibsen beviste med tingsvidner, at de lovligt
havde fremlyst hestene og ladet dem vurdere. Thi stod idag her for retten
forn. Las Andersen med tvende hans næste grander og naboer, som er



Mikkel Madsen i Langetved og Jørgen Thomsen i Douer, tillige med Oluf
Madsen i Krogstrup, Christen Madsen, Anders Christensen, Jep Nielsen,
Kjeld Nielsen, Laurids Nielsen, Laurids Christensen, Niels Christensen og
Søren Nielsen ibidem, som alle fremgik og svor, at de 3 heste var de
selvsamme, som var frakommet Las Andersen. De stod inde for, at
herredsfogeden og Rasmus Ibsen skulle blive holdt fri for al tiltale. Og til
yderligere sikring spurgtes ridefoged Christian Nielsen, som var til stede,
om han noget herimod havde at sige. Det havde han ikke. - Christen Iversen
i Store Anst var i denne sag i herredsfogedens sted.

Torsdag den 23. september:

Jep Buch i Nagbøl er sættedommer.

Poul Felding, et syn. Synsmænd (heriblandt Christen Halkjær og Christen
Snogdal i Hjarup) har været på syn med skovrider Poul Felding og
skovfoged Niels Sørensen at syne olden, og om der kunne brændes svin
dertil. I ingen af skovene kunne der takseres olden. Poul Felding befaler
bønderne at holde deres svin fra skovene.

Torsdag den 30. september:

Blandt vindingsmændene: Christen Halkjær og Svend Christensen i Hjarup.

Formynderne for sal. Hans Hansen af Gesten hans børn får tingsvidne.
Claus Ebbesen i Gesten er formynder for Oluf Hansen, Niels Jensen Smed i
Verst for Karen Hansdatter, Iver Pedersen i Horskær for Kirsten Hansdatter.
De fremlagde en skifteforretning af 2/6 1673, ifølge hvilken arvelodderne
forbliver i boet hos moderen Mette Olufsdatter (hvis lavværge er Nis Jepsen
i Gesten). Moderen har giftet sig med Oluf Nielsen, der ikke har givet
forsikring for børnenes arv. Det gør han nu.

16/9. Bent Nielsen i Hundsholt ctr. Niels Pedersen i Højrup. Begærer dom.
Sagen optages til doms. 11/11.

Torsdag den 21. oktober:



Jep Pedersen Kyed af Kolding har stævnet Karen Jensdatter Anders
Nielsens i Vranderup til at påhøre et tilbud, han vil gøre hende: om hun for
penge vil indløse det gods, som han med rettens middel den 8/10 lod hende
fravurdere, da skal hun få det for vurderingssummen plus omkostninger.
11/11

Iver Madsen i Gamst lader tinglæse aftægtskontrakt. Han har opladt og
afstået til sin svoger Niels Olufsen den halve krongård, som han hidtil har
haft i fæste. Aftægten beskrives.

16/9. Lauge Jørgensen ctr. Niels Christensen, begge af Verst. Han begærer
dom. Opsat 14 dage. 4/11

Torsdag den 4. november:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

21/10. Lauge Jørgensen ctr. Niels Christensen. Sagen med parternes
bevilling opsat atter 14 dage. 18/11.

Johan Iversen Schmit, fuldmægtig for oberforsteren og vildtmesteren,
påbød samtlige herredsmænd at holde deres svin væk fra skovene, eftersom
de ikke har akkorderet om olden. Den ringe mængde olden, der findes, skal
komme vildtet til gavn.

Samme stævner samtlige herredsmænd for klarering for ulovlig skovhugst
ifølge synet af 22/7. Opsat 14 dage.

Christen Iversen i Store Anst har stævnet Las Buch i Hjarup og Bertel
Christensen i Kragelund til at vidne om det køb, Christen Iversen har gjort
med Erik Eskesen i Kragelund om et par stude. De vidner, at de var til
stede, da Christen Iversen købte et par stude af Erik Eskesen i hans hus.
Han skulle give 18 slettedaler og betalte straks på hånden 3 slettedaler. De
øvrige skulle betales den efterfølgende søndag, hvor Erik Eskesen skulle
levere studene i Christen Iversens gård. De drak lidkøb. - Erik Eskesen
vedstod og bekendte, at han havde solgt de to stude til Christen Iversen,
men han kunne ikke vel miste dem. - Christen Iversen vil betale og kræver
handelen opfyldt. - Dom: Erik Eskesen skal overholde aftalen.



Torsdag den 11. november:

21/10. Søren Bulle i Lunderskov pva. Jep Kyed lyser sit tilbud 3. gang.

30/9. Bent Nielsen i Hundsholt ctr. Niels Pedersen i Højrup. - Niels
Pedersen fremlagde et skriftligt svar: Vi blev forligt med hinanden, at jeg
årligt skulle give ham 10 sldlr., 10 skp. rug, 9 skp. havre, 20 mk. smør, og
dermed lovede han mig fri at skulle være. Niels Jensen her i Højrup
overværede vores forlig. Der er en opregning af, hvad han har betalt. - Bent
Nielsen protesterede og begærede dom. - Dom: Niels Pedersen skal betale
det skyldige inden 15 dage. Se 18/11.

Torsdag den 18. november:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Mikkel Ottesen pva. amtskriver Mathias Lixner stævner alle bønder på det
beholdne bøndergods. 13/1

4/11. Lauge Jørgensen ctr. Niels Christensen, begge af Verst. - Seddel fra
amtmanden: Det bevises med tingsvidne, at der altid er gået 10 mk. smør i
årlig landgilde af den gård i Verst, som Niels Christensen nu påbor, til hjælp
til den gård, Lauge Jørgensen nu påbor. På kongens vegne befaler
amtmanden, at Niels Christensen skal betale. - Dom: Begge gårde har været
selvejergårde og er ved dom tilfaldet kronen, og ingen forandring skete da.
Nu foreligger amtmandens befaling, og Niels Christensen har ikke svaret på
kravet. Han skal betale.

8/7. Johan Iversen pva. overvildtmesteren, en dom. Med synsvidne har
Peder Sørensen bevist, at Hans Lauridsen i Jordrup skal have bedrevet
ulovlig skovhugst og forset sig imod skovordinansens 46. kapitel. Da som
det ære angår, hvorfor jeg ikke tør understå mig deri at kende, men
indfinder det ydmygst for min gunstige hr. overdommer.

8/7. Johan Iversen pva. overvildtmesteren, en dom: Peder Sørensen har
fremlagt en underskreven kaution, at Rasmus Mikkelsen og Laurids
Sørensen, begge i Jordrup, har godsagt for Hans Lauridsens heste og vogn,
som Peder Sørensen havde for ulovlig skovhugst med læs antruffet, og ikke



har deres underskrevne løfte efterkommet, ejheller mod denne tiltale er
mødt. - Vidste ikke anderledes herpå idag for ret at kende, end jo forn.
Rasmus Mikkelsen og Laurids Sørensen jo bør deres underskrevne forpligt
at efterkomme og at svare hr. vildtmesters fuldmægtig til forn. heste og
vogn.

11/11. Bent Nielsen i Hundsholt, en domsbeslutning: Da efter tiltale,
gensvar og denne sags lejlighed, og eftersom forskr. .... domsbeslutning
findes idag otte dage her i tingbogen indført ord fra ord, som den afsagt og
dømt er etc.

Torsdag den 2. december:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Hospitalsforstander Jens Nielsen af Kolding har stævnet Jens Madsen i
Geising, Mads Jessen i Ferup og Jens Sørensen ibidem for resterende
ydeved, der er tillagt de fattige på hospitalet. Han kræver, at de betaler og
straffes for deres ulydighed. - Dom: De skal betale.

Johan Iversen Schmit, et synsvidne. Synsmænd har været til syn i Ferup
med skovrider Poul Felding på Søren Andersens skovskifte for ulovlig
skovhugst, som Mads Jessen Skovløber påviste dem. Det skønnes, at der er
fjernet 16 små læs.

Johan Iversen har stævnet samtlige Ferup og Højrup bymænd til at vidne. -
Thule Pedersen i Ferup vidner, at søndag for otte dage siden om morgenen
kom Niels Hansen af Kolding ridende udi hans gård og begærede og
spurgte, om han ville age ham et læs ved til Kolding. Thule Pedersen
spurgte ham, om han fik flere vogne at age for sig, hvortil han svarede ja;
og så lovede Thule Pedersen ham, at han også villa age ham et læs ud. Han
spurgte Niels Hansen, hvor han skulle tage læs. Så svarede denne, at han
kunne hugge et lempeligt træ i Ferup skov tillige med de andre mænd i
Ferup; så ville han siden, når udvisningen skete, lade det stemple. - Andre
vidner noget lignende. - De huggede bare det ene træ, som stod på Søren
Andersens skovskifte, og det leverede de til Niels Hansens gård i Kolding.
Ingen af dem havde fuldt læs på, for vejen var ond. - Herimod mødte Niels
Hansen af Kolding og svarede, at han vel havde bedt dem om at age hver et



læst ved til Kolding af det træ, han havde stående stemplet i skoven; men
han var ikke i skoven at vise dem at tage læs.

Wilhelm Brockmands fuldmægtige Søren Nielsen af Roye stævner Peder
Pedersen i Refsing, Jens Jensen, Knud Thøgersen og Frederik Hansen for
resterende landgilde. Intet specielt fremvistes, hvorefter denne fordring
lovligt kunne ham tilkendes. Derfor opsat i 14 dage. 16/12

Torsdag den 9. december:

For få folk til tinge.

Torsdag den 16. december:

Jep Buch i Nagbøl forordnet i dommers sted.

Blandt vindingsmændene: Christen Snogdal i Hjarup.

2/12. Wilhelm Brockmands fuldmægtige Søren Nielsen af Roye stævner
Peder Pedersen i Refsing, Jens Jensen, Knud Thøgersen og Frederik Hansen
for resterende landgilde m.m. De vil ikke betale deres afgifter og varer af
korn, heste og køer, som principalen har forstrakt dem med, så han kan
holde virkelig ryttertjeneste til kongen. Frederik Hansen er uden
principalens viden og vilje bortrejst fra stavnen, hvorfor han bør lide efter
recessen som for uhjemlet. Søren Nielsen fremviser et regnskab, der bl.a.
omfatter udgifter til en ridebane. - Ingen mødte pva. Peder Pedersen eller
Frederik Hansen. Knud Thøgersen og Jens Jensen begærede opsættelse,
indtil de kunne få amtskriveren i tale. Opsat 4 uger. 19/1

.

1676

Anno 1676 d. 2. januar findes til dato at være udskreven i denne tingbog et
hundrede og otte blade, findes så igen halvtredsindstyve og to blade papir
igennemdraget, numereret og forseglet, hvorpå tingskriveren til Anst
herredsting Bartram Pedersen haver fra øverste og til nederste på siderne at
fuldskrive, hvad udi dette år for ting og dom passerer, og sig ikke



tilfordrister på noget løst papir at skrive, men straks udi tingbogen indfører,
hvad for ting og dom angår, samt sig med brevpenge og i andre måder at
forholde efter recessen, som han agter at forsvare under straf som vedbør.
Datum Coldinghus, ut supra. Otto Bilde.

Gud allernådigst give os lykke, fred og rolighed i dette nye år. Anno 1676
begyndte vi at skrive og holde ret og dom udi Jesu navn. Amen.

Ransnævninger i Anst herred anno 1676:
Bertel Jensen i Lunderskov.
Oluf Knudsen, ibidem.
Jens Pedersen i Vranderup.
Jakob Andersen i Gesten.
Jørgen Nielsen ibidem.
Joen(?) Jørgensen i Skanderup.
Eske Pedersen i Bække.
Paaske Nielsen i Jordrup.

Anno 1676, torsdagen den 13. januar holdtes Anst herreds snapsting af
Peter Neymand herredsfoged, Bartram Pedersen udi Store Anst
herredsskriver, og Nis Basse i Geising forseglingsmand.

Otte vindingsmænd: Nis Basse i Geising, Peder Sørensen i Glibstrup,
Mikkel Jepsen i Roved, Hans Christensen i Gamst, Nis Buch i Store Anst,
Niels Sørensen, Iver Sørensen og Christen Iversen ibidem.

18/11. Mikkel Ottesen, underskriver på Koldinghus, en dom: Stævnet er
samtlige Koldinghus tilliggende og fra rytteriet beholdne bønder i herredet
og samtlige kirkeværger i herredet for resterende landgilde, kirketiende og
regnskabspenge. Mikkel Ottesen fremlægger en restanceliste, der bærer
påskrift om, at skyldnerne ofte er påmindet om at indfinde sig og betale
restancen. - Dom: de skal betale.

Christen Pedersen Smed i Seest, et vidne. - Mikkel Ottesen stod inde for
varsel. Det bevidnes, at den gård, som Christen Pedersen Smed påbor, på
ingen måde er bedre end nogen anden hel gård i Seest, men på adskillige
steder ringere.



Hans Lauridsen i Habdrup pva. Maren sl. Las Christensens i Søgård og
Markus Nissen i Bønstrup på egne vegne, et afkald. Varsel til adskillige.
Claus Ebbesen i Gesten erklærer, at han har fået af Hans Lauridsen og
Markus Nissen pva. Maren sal. Las Christensens fuld betaling for, hvad
hans hustru Karen Christensdatter er tilfalden efter hendes sal. broder Las
Christensen, og for, hvad sal. Mikkel Christensens børn arveligt (er
tilfaldet) efter deres farbroder Las Christensen. Dem er Claus Ebbesen
formynder for. - Jens Pedersen i Vamdrup bekræfter, at han har fået af Hans
Lauridsen og Markus Nissen (pva. Maren sl. Las Christensens) betaling for,
hvad der er tilfaldet ham og hans søskende efter deres farbroder Las
Christensen. - De kvitterer for 7 søsterlodder. - Søren Pedersen, tjenende i
Dollerup, erklærer at have fået af Markus Nissen i Bønstrup betaling efter
deres morbroder sal. Las Christensen, og takker også for betaling til hans
umyndige søskende, som Markus Nissen hidtil har haft under hænder.

Torsdag den 19. januar:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Nis Basse i Geising er dommer i denne sag:

Iver Buch i Lejrskov, et vidne. - Jep Buch i Nagbøl og Knud Nielsen i
Lejrskov har været med herredsfogeden i skriftlig stævning til Peder Smed i
Lejrskov for at høre, om han ville være gestændig for det, han havde påsagt
Iver Buchs hustru Mette Thulesdatter i Lejrskov. - Thomas Frandsen og Jep
Lauridsen ibidem bevidner, at de for nogen tid siden overværede, at Iver
Buch tilspurgte Peder Smed, hvad det var for ord, han havde påsagt Mette
Thulesdatter. Han svarede, at han gik til Iver Buchs hus med en
kværnspelle, og da han kom for Iver Buchs døre, da var de tillukkede. Da
stødte han en dør op og kom ind. Samme tid så han, at der lå en karl hos
Iver Buchs hustru ved den nørre side ovn, som bedrev letfærdig utugt med
hende. Hvilken snak Peder Smed sagde til Iver Buch at han vel ville sige
ham, men han ej ville derfor enten gå til tinge eller stævne. - Iver Buchs
hustru fremstod og tilbød sin højeste ed på, at hun aldrig i sådanne
utilbørlige gerninger, som hende af Peder Smed løgnagtigt var påsagt, var
skyldig. - Peder Smed blev tre gange påråbt, men der var ingen til at svare
på hans vegne. 17/2



16/12. Søren Nielsen af Roi pva. hans principal begærede dom over
Wilhelm Brochmands tjenere på Refsing for landgilde, forstrækning og
andet. - Dom: Det bevises, at hver af de fire mænd skylder deres husbond
en del penge i årlig skyld og landgilde og adskillig forstrækning, både
penge, korn, heste og kvæg, som han enhver i hans trang har forstrakt dem
med. De, som er mødt, benægter ikke fordringen, men har begæret delation,
hvorfor sagen har været opsat til idag, og dog er ingen betaling sket. De
skal betale.

Torsdag den 3. februar:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Mikkel Ottesen fremlægger pva. amtskriveren og på grundlag af tingsvidner
for 1673 og 1674 ang. det øde og forarmede gods og dem, som har været
forundt frihed, en specifikation af dette gods. De 8 mænd vidnede samme
med så mange af Anst herredsmænd, som var til stede, om specifikationens
rigtighed.

Torsdag den 10. februar:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Blandt vindingsmændene: Oluf Jensen i Hjarup.

Bertel Jensen pva. major Schwanewedel ctr. Mikkel Madsen i Store Anst,
Søren Jepsen i Knudsbøl, Henrik Staffensen i Geising og Poul Felding
ibidem. Opsat 8 dage.

Peder Sørensen i Glibstrup har stævnet Claus Ebbesen i Øster Gesten og
Anders Hansen i Vester Gesten til at vidne om det tilbud, har har givet Nis
Jepsen i Vester Gesten: Han har afkrævet ham skriftligt bevis og kvittering
på, hvad han til ham har betalt til afgift ag det selvejerenemærke, som Peder
Sørensens fader af Jørgen Nissen i Gesten fordum har købt og Peder
Sørensen efter bemeldte hans salige fader Søren Sørensen arveligt er
tilfaldet. Peder Sørensen bekræftede, at han havde betalt til Nis Jepsen af
enemærket, siden det nådigt påbudte rytteri blev udlagt, 18 sldlr, og ellers
tilforn betalt den fulde afgift af enemærket til Nis Jepsen, så længe han



bemeldte sal. Jørgen Nissens gård har haft i fæste, som ved dom er falden
under kronen. Og mens sal. Jørgen Nissens gård var øde, har Peder
Sørensen årligt betalt afgiften, så vidt ham efter skødets indhold tilkom at
udgive af enemærket til dem, som på kongens vegne den oppebar. - Nis
Jepsen svarede, at han ej ville benægte, at han har fået, men at han ej har
specificeret, hvor meget det var. Peder Sørensen tilbød, at hvis han ikke har
givet så meget, som ham tilkommer, af enemærket, så vil han give mere,
sådan som det tilkommer ham efter skødets indhold. - Anders Hansen og
Claus Ebbesen var til stede i Nis Jepsens hus, da Peder Sørensen tilbød Nis
Jepsen 2 slettedaler, som han sagde til dato at være resten af den afgift, han
skulle give af enemærket. Og han havde krævet kvittering. 9/3.

Niels Pedersen Schielde af Ferup fremlagde en befaling fra amtmanden:
Niels Pedersen Schielde har meldt, at den rytter (Las Hansen), han tidligere
har udmunderet, er hjemkommet til ham dødeligt syg; og da han ikke kan
vide, om rytteren er forløbet fra sin officer eller ikke, har han begæret fire
mænd til at bese hans mundering, hvorledes den nu befindes, samt af hans
bekendelse forhøre, så det ham i sin tid kunne være uden fortænkelse og
skade. Fire mænd er anordnet af amtmanden til at høre rytterens forklaring
og bese hans mundering: De har været hos rytteren, som lå syg i Niels
Schieldes hus. Da sagde han til dem, at han tillige med sin korporal Niels
Lyckstør under oberstløjtnant Blichers kompagni lå på ordinance i Vismar,
hvorfra korporalen ham kommanderede med breve til kommissionsråd
Henrik von Støcken, som han afleverede brevene til. De fire mænd spurgte
ham, om han fik noget svar eller videre befaling om brevene, eller om han
af sin officer havde nogen befaling om at ride hjem. Han svarede, at efterdi
han var så nær hjemme, og han selv var svag, tilmed hesten var forreden og
udmattet, tog han sig selv for at ride hjem, sig og hesten at forfriske og
vederkvæge, og tænkte så sig straks til kompagniet igen at forføje. Da
spurgte Niels Schielde ham, hvor meget han havde bekommet af hans løn,
da han først udmarcherede, hvortil han svarede, at han efter hans
ridtmesters befaling bekom, da han herfra udmarcherede, af Niels Schielde
« års løn. - Ydermere synede og beså de 4 mænd rytterens hest, klæder og
mundering, nemlig hesten, som var brudt på ryggen, forreden og udmattet,
vurderede de for 8 rdl., sadel og schaber og som er spoleret og mesten
opslidt, blev vurderet for 1 rdl. 2 mk., en ridetømme for 2 mk., den ene
pistol, som han havde, blev vurderet for 1 rdl., den anden berettede han at



være ham frastjålet. En carabiner blev vurderet for 1 rdl. Karabinerrem og
patrontaske for 1 rdl., en degen og et gehæng for 2 slettedaler, 1 hat for 2
mk., et par støvler, som mesten del er opslidt, med sporer til for 1 rdl., en
køllert for 8 slettedaler. Hans kappe berettede han at være ham frataget på
parti(?) af de svenske.

Niels Pedersen i Højrup stævner Jens Olufsen i Bække for gæld på 10 mk.
danske for en kjortel, som han for et års tid siden har købt af ham og lovede
at betale den straks, hvilket endnu ikke sket er. Opsat 6 uger. 30/3

Torsdag den 17. februar:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Mikkel Ottesen pva. amtskriveren ctr. Eske Pedersen i Bække, fuldmægtig
over sal. Jakob Madsens af København hans jordegods her i Koldinghus
amt beliggende, for resterende rostjeneste af hans principals sal. Jakob
Madsens jordegods i Bække sogn, som er tillagt oberst Poul Benfeldt i
rostjeneste til munderet hest og karls fyldestgørelse, og ikke svarer den
tilbørlige afgift deraf til obersten. Jordegodset, som Eske Pedersen er
fuldmægtig for, beløber sig til 46 tdr. 2 fdk. 2 alb. - Mikkel Ottesen
fremlagde et missiv fra Poul Benfeldt til amtskriveren: "Jeg kan ikke
undlade ham at forstændige, at jeg ved den rytter, som af mit gods holdes,
har til Bække fremsendt den assignation, han mig på Jakob Madsens gods
har givet, hvor samme rytter af en ved navn Eske Pedersen meget ulovligt
er blevet begegnet, som berettes at være fuldmægtig over bem.te gods, idet
han sig ikke aleneste på sit herskab har beråbt, med formening, de skulle
holde dem fri, men endog ham med adskillige trodsig og spottelig ord
afvist, at han med uforrettet sag kom tilbage, så forundrer jeg mig storlig, at
hr. amtskriver ville assignere mig slig gods, som jeg intet andet kan få hos
end fortræd til den skade, jeg har. Beder derhos venlig, han uden længere
ophold ville midle det så, at jeg dog en gang bekommer, hvad mig pro quota
resterer, og at bem.te Eske Pedersen måtte for sin unyttige mundskæld
tilbørlig blive straffet. Jeg findes igen til hr. amtskrivers tjeneste, og næst
guddommelig erønskning forbliver til hans tjeneste beredvillig. Drenderup,
d. 5. febr. 1676, Poul Benfeldt". - Mikkel Ottesen fremlagde dernæst brev
fra amtskriveren om, at Eske Pedersen bør yde rostjeneste af godset samt
straffes for sine unyttige ord, og at der må blive afsagt dom uden



opsættelse, fordi det angår kongens tjeneste. - Eske Pedersen mødte og
fremlagde et brev fra Christian Jacobsen Brun og mente, at fordi
rostjenesten for sal. Jakob Madsens gods holdes i Fyn af hans principaler og
der er indrulleret og på generalmønstringen godkendt, burde de derfor her
være fri. - Derimod protesterede Mikkel Ottesen, der mente, at hans
principal ikke kunne vidne i egen sag. Opsat 8 dage. 24/2.

19/1. Iver Buch i Lejrskov, et deelsvinde. - Sekshøringer: Anker Sørensen i
Geising, Frands Jensen ibidem, Thule Hansen i Dollerup, Eske Pedersen i
Bække, Anders Thomsen i Vester Gesten og Knud Christensen i Hjarup. -
For retten fremlagde Iver Buch et tingsvidne af 19/1 (pag. 112 i tingbogen).
Det er idag hans fulde fjerde ting, hvor han begærer høringsdele over Peder
Smed for usandfærdige ord og eftertale, som han Iver Buchs hustru Mette
Thulesdatter havde påsagt. - Ingen mødte pva. Peder Smed. Sekshøringen
fordelte Peder Smed, som har sagt usandfærdige ord og tale om Mette
Thulesdatter, som han ej tør gestændig være eller dertil at svare. Tingsvidne
til Iver Buch.

Torsdag den 24. februar:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted. Christen Halkjær af Hjarup
forseglingsmænd. Blandt vindingsmændene: Christen Halkjær, Jens
Lauridsen og Christen Lauridsen af Hjarup.

17/2. Amtskriveren, en dom: Sal. Jakob Madsens jordegods i Bække sogn
skal være tillagt oberst Poul Benfeldt i rostjeneste et rytterlægd at
fyldestgøre, og Eske Pedersen er fuldmægtig for jordegodset. Han har ikke
villet svare rostjeneste deraf og beviser heller ikke med kommissærernes
eller amtskriverens hænder, at rostjenesten bliver holdt på andre steder.
Skønt sagen har været opsat 8 dage, er der ikke fremkommet nogen
erklæring fra ham. Eske Pedersen er påråbt 3 gange, men ingen er mødt på
hans vegne. Han skal betale med rede penge den resterende rostjeneste eller
fremvise attester fra de steder, hvor der holdes rostjeneste af godset.

Rasmus Ibsen pva. hr. Jens Pedersen i Hjarup stævner Lydicke Pedersen i
Vester Vamdrup.

Torsdag den 9. marts:



Amtskriveren ctr. ridefoged Christian Nielsen i Kolding, der menes pligtig
til at betale landgilde af den gård i Seest, han har tilholdt sig ham at skulle
være benådiget, medmindre han kan fremvise kgl. konfirmation på
benådningen, "og det for alle de år, jeg her blev amtskriver", og eftersom
det angår kgl. intrader, er søgsmålet skrevet på slet papir. Opsat 14 dage.
30/3.

10/2. Peder Sørensen i Glibstrup ctr. Nis Jepsen i Gesten. Peder Sørensen
tilbød Nis Jepsen 2 slettedaler, som han sagde var resten af, hvad han
resterede til næste mortensdag for afgiften af det enemærke, som hans far,
sal. Søren Sørensen, har købt af sal. Jørgen Nissens gård i Gesten. Peder
Sørensen tilbød også at betale, hvad han videre kunne være skyldig for
enemærket, og krævede til gengæld fuldkommen kvittering. - Nis Jepsen
erklærede, at Peder Sørensen havde givet ham fuld betaling for afgifterne til
Valborg dag 1676.

Torsdag den 30. marts:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

9/3. Ridefoged Christian Nielsen, som er stævnet af amtskriveren for
landgilde af den gård, som ham af kongen er blevet fri forundt på livstid,
indfinder sig; men ingen er til stede på amtskriverens vegne. 13/4.

Niels Andersen Bøgvad af Kolding pva. Mikkel Ottesen ctr. Isak Pedersen
og Jens Pedersen i Bække. - Anders Matthiesen i Bække og Jørgen Nielsen
i Lille Gesten var den 21/3 med herredsfogeden og amtskriverens
fuldmægtig i Isak Pedersens hus, og da fandtes en brændevinskedel og
derhos en bimpel fuld af brændevin. De var også hos i Jens Pedersens hus,
hvor man fandt en bimpel med noget brændevin, hvoraf Jens Pedersens
hustru udtappede og solgte for betaling, mens de var der i huset. De
fremviste ikke nogen tilladelse til at holde kro. De bør lide efter
konsumptionsforordningen, og eftersom brændevinskedlen ikke var
stemplet, bør den være forbrudt. - Dom: De sagsøgte er ikke mødt. Hvis de
har forbrudt sig mod forordningen, bør de undgælde efter forordningen.

Niels Bøgvad af Kolding pva. herredsfogeden og Niels Hansen i Kolding
ctr. Bertel Pedersen i Seest og Hans Jensen ibidem, som skal svare



herredsfogeden Peter Neymand og andre rettens betjente om skiftet efter
sal. Niels Nebel, som han har forvaltet, eftersom Bertel Pedersen var
tilforordnet at være enkens lavværge og Hans Jensen at være formynder for
et af børnene, hvilke to mænd sig vægrer at besegle skiftebrevet. De bør
forsegle det straks eller lide dele efter loven. Opsat 8 dage. 6/4.

10/2. Niels Pedersen i Højrup får dom over Jens Olufsen i Bække. Nu har
sagen været opsat i 6 uger, og der er ikke sket nogen erklæring fra Jens
Olufsen herimod. Han skal betale.

Torsdag den 6. april:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

30/3. Niels Hansen af Kolding ctr. Bertel Pedersen og Hans Jensen i Seest. -
Hans Jensen mødte på begges vegne og fremlagde et skriftligt indlæg: Vi
har ikke fået kammerherrens skriftlige befaling derpå (at være hhv.
lavværge og formynder) og ej heller noget af deres gods, men hun er med
sine børn udflyttet til Kolding og indflyttet i Købing i hendes gård; vi
mener, vi derfor er fri for værgemålet, og jeg Bertel Pedersen har opladt
min gård for min svoger Mads Simonsen og min datter, hvorfor vi
formener, at vi ingen værgemål bør have, eftersom det er et års tid siden,
skiftet stod, og os intet af godset er tilstillet, og skiftebrevet ikke før end nu
begæres forseglet. - Derimod protesterede Niels Hansen og begærede dom.
Opsat 8 dage. 13/4.

Las Simonsen i Store Anst stævner Hans Nissen i Roved for sin hustru
Maren Hansdatters mødrene arvepart, som hendes fader Hans Nissen i
fellig(?) har hos sig. Mener, at Hans Nissen er pligtig til straks at holde
skifte efter sin afdøde hustru, Maren Hansdatters moder, eller også affinde
sig med hans datter Maren Hansdatter med hjemfærd, udflytning og medgift
efter hans løfte og tilsagn lige som hendes fulde søster, hvilken han i lige
måde af felligt bo fra sig givet haver. Opsat 14 dage.

Torsdag den 13. april:

30/3. Niels Bøgvad fremlægger pva. amtskriveren kongens befaling til
amtmanden sal. Otto Bilde af 20/1 1673 om, at de personer, som forrige



benådninger har været meddelt, sig ej dertil kunne holde, før end de
fremviste kgl. konfirmation derpå. Han begærede dom over ridefoged
Christian Nielsen. Sagen blev optaget til dom, som ville blive tilstillet
parterne.

Jep Sørensen Kjær i Seest tinglyste et pantebrev fra Niels Andersen Bøgvad
på 20 rdl. med pant i den jord, som han ejer på Seest mark syd for åen. Den
må Jep Sørensen Kjær bruge de næste 6 år. Og hvis beløbet ikke er betalt
tilbage inden da, må han bruge den 6 år mere. Dog må han ikke forhugge
skoven. Kreditor skal holde gærderne ved lige, og debitor skal betale
afgifterne af jorden. Der er påskrift om et yderligere lån på 60 rdl. og et
løfte fra debitor om, at kreditor skal have første bud, hvis jorden ønskes
solgt.

6/4. Niels Bøgvad begærede pva. Niels Hansen i Kolding dom over Bertel
Pedersen og Hans Jensen i Seest. - Hans Jensen fremlagde på begges vegne
et indlæg: Det kan aldrig bevises, at amtmanden har givet dem værgemålet,
hvilket fordres, når værgemål gives til fremmede. Tilmed har
(skifteforvalteren) forbigået og forskånet fædrene frænder for værgemålet,
som dog findes her i herredet, nemlig Mads Pedersen i Ferup og Mads
Pedersen i Højrup, som begge er vederhæftige og var i slægt og byrd med
børnenes fader sal. Niels Nebel, hvilke det efter loven tilkommer at være
værge, og ikke os som fremmede mænd og i alle måder børnene og deres
forældre uvedkommende. Ejheller er nogen af os så vederhæftige efter
loven, at noget værgemål kan betroes os. Thi jeg, Bertel Pedersen, har
hverken jord, gård eller grund ved at hæfte, men ikkun aleneste nyder mit
ophold og aftægt af min svoger og datter og i min høje alderdom af dem
fødes og underholdes under deres tag, og jeg, Hans Jensen, som sidder på
Hans Kgl. Maj.s gård med mange umyndige små børn, har ej bondejord
eller ejendom og ej er vederhæftig fremmede børns værgemål at forestå
eller dertil at svare. Foruden alt dette er det nu år og dag siden, skiftet skal
være holdt, og imidlertid ej til Anst herredsting af vurderingsmænd og
andre vedkommende afsagt og vedstanden og derfra under forsegling givet
beskreven, som ske burde og her af arilds tid sædvanligt har været, men nu
os fattige fremmede mænd i hast så uformodentlig påtrænges med unødig
proces, at vi skiftebrevet skulle med forsegle, hvilket ikke er billigt og os
aldeles intet vedkommer, eftersom vi ej om skiftets forretning eller



betjening relation eller videnskab haver, ejheller os noget gods i nogen
måde er leveret eller under hænder betroet, og enken nu med hendes børn
og samtlig deres gods og formue til Kolding er udflyttet og sig der i hendes
gård og ejendom i Købing bosat. - Derimod protesterede Niels Bøgvad.
Opsat i 14 dage til yderligere oplysning. 25/5.

Torsdag den 25. maj:

Jep Buch i denne sag i dommers sted:

13/4. Herredsfogeden Peter Neymand og Niels Bøgvad af Kolding pva.
Niels Hansen ibidem fremlagde et skiftebrev efter sal. Niels Nebel i Seest,
hvori Hans Jensens navn findes indført at være forordnet til værge for et af
Niels Nebels efterladte børn. De fremlagde også en seddel og befaling fra
amtskriveren til Hans Jensen i Seest og Bertel Pedersen ibidem anlangende,
at de skiftebrevet skulle forsegle, eftersom Bertel Pedersen til enkens
lavværge var forordnet og Hans Jensen til værge for et af børnene. Sagen
optaget til dom, som vil blive tilstillet parterne skriftligt.

Torsdag den 1. juni:

Niels Bøgvad af Kolding pva. amtmanden, et synsvidne. Alle Vranderup
bymænd er stævnet til at påhøre syn på kongens engskifter i Vranderup maj,
som er volddreven og opædt. Synsmændene har besigtet kongens engmajer;
da befandtes den østre engmaj at være ganske opædt af bæster og en del
skade af svin wråd(?) gjort. Ligeledes den vestre. Men de så ingen bæster
eller svin, og de vidste ikke, hvem de skadevoldende dyr har tilhørt.

Torsdag den 15. juni:

Poul Felding lader afhjemle syn på skovene i herredet vedr. ulovlig
skovhugst siden sidste udvisning.

Torsdag den 22. juni:

Jep Buch i dommers sted.



Major Schwanewedels tjener Bertel Jensen stævner nogle mænd for gæld
og fremlægger specifikation. - Herimod mødte Nis Sørensen Buch i Store
Anst og fremlagde en skriftlig befaling fra major Herman Frands von
Schwanewedel om, at Christen Knudsen i Anst straks skal give Niels Buch
halvpart til sin køller(?), hvilket ham skal godtgøres i hans udgifter. Han
fremlagde desuden specifikation på, hvad han til rytterhold og udmundering
har udgivet i perioden 1/3 til 12/5: 40 rdl. 4 mk. 6 sk., som altsammen var
foruden rytterens og hestens underhold, som er sket på hans egen
bekostning, fra rytteriet af Tyskland hjemkom og indtil de igen nu sidst
forleden afmarcherede til Fyn. Han mener sig at være fri for majorens krav,
og Christen Knudsen, som bebor og bruger halv gård lige med ham, bør og
halv udmundering med ham at bekoste og bør betale de 5 slettedaler, som
Nis Buch søges for. - Derimod fremlagde Christen Knudsen en kvittering,
hvorpå fandtes skrevet: Haver Christen Knudsen betalt til mig underskrevne
15 slettedaler; der er flere kvitteringer. Christen Knudsen mente, han skulle
være fri for de 5 slettedaler, da han havde betalt sin fulde udgift. - Hans
Hansen i Øster Vamdrup: har aftalt med Schwanewedel at give ham for
mundering 20 rdl.; deraf har han leveret til løjtnant Rantzau 10 rdl. og til
kvartermester Lambert von Ham 9 rdl., og for den sidste rdl. skaffede han
selv rytteren en ridetømme. - Knud Basse i Øster Vamdrup: skulle give for
mundering 12 rdl., hvoraf han har leveret til løjtnant Rantzau 6 rdl. og til
kvartermester Ham 4 rdl. og til korporal Poul Sørensen 2 rdl. - Bertel
Jensen begærede endelig dom. Opsat 14 dage. 6/7

Torsdag den 6. juli:

22/6. Major Schwanewedels tjener Bertel Jensen ctr. nogle bønder for gæld
til mundering. De blev hver især spurgt, om det ikke var sandt, at deres
mundering var øde og ruineret, da rytteriet fra Tyskland hjemkom. Derimod
svarede de, at for deres mundering, som var øde, skulle majoren dem igen
mundering lade tilkomme, hvorfor de med ham var akkorderet at skulle
give ham rede penge. Opsat 8 dage. 13/7

Iver Lauridsen i Gesten lyser på vegne af hr. Laurids Nielsen i Gamst og på
egne vegne forbud mod at høste eller fjerne, hvad der måtte være sået i
nogle jorder, der tilhører Iver Lauridsen og hr. Laurids Nielsen. Og Jørgen
Nielsen forbød Øster Gesten mænd at høste og fjerne korn fra de små



stykker kirkejord, der tilhørte ham. Flere forbud. Claus Ebbesen svarede, at
de, der forbød, burde navngive agrene. Oluf Nielsen svarede ligeså. (Se
24/8)

Iver Lauridsen pva. sin myndling Jakob Jepsen og Niels Jepsen pva. sin
broder og søster har stævnet Godske Iversen i Lejrskov, Niels Iversen og
Peder Hauferlund ibidem. Fornævnte Niels Svenske og Iver Lauridsen gav
dem til sag for skifte og deling at holde efter Anne Christensdatter,
fornævnte Niels Svenskes søsterdatter, som Peder Hauferlund, Niels Iversen
og Godske Iversen var formyndere for og hendes efterladte formue
indehaver, idet de mente, at de var barnets rette arvinger på dets moders
side. Opsat 8 dage. 13/7.

Torsdag den 13. juli:

6/7. Major Schwanewedels tjener Bertel Jensen begærede dom i sagen om
gæld for mundering. Forskellige navngivne skyldnere forklarer, at de
allerede har betalt til kvartermester Lambert og/eller korporal Poul
Sørensen. - Dom: Da de ikke kan fremvise kvitteringer, skal de betale. Dog
undtages Jep Lauridsen i Lejrskov, Søren Nissen Krag i Store Anst og Knud
Basse i Øster Vamdrup indtil videre.

6/7. Iver Lauridsen pva. sin myndling Jakob Jepsen og Niels Jepsen pva. sin
broder og søster ctr. Godske Iversen i Lejrskov, Niels Iversen og Peder
Hauferlund ibidem. - Godske Iversen fremstod med et skriftligt indlæg:
Niels Jepsen Svenske og broder Jep Jepsen og hans søster Anne Jepsdatter
samt Iver Lauridsen har sagsøgt dem for en arvepart, som skulle være hos
os efter det sal. pigebarn, som var deres søsterdatter og døde hos Niels
Iversen. Men der er ingen nærmere arvinger end barnets fader(?), som
endnu lever, nemlig Peder Hauferlund, efter Jyske Lov 1. bog kap. 4. Kan
nogen efter loven, recessen eller forordninger bevise sig at være nærmere
arvinger, vil vi gerne holde skifte. - Derimod protesterede sagsøgerne og
begærede dom, idet de formente, at Peder Hauferlund ej videre end som
barnets « efterladte middel arveligen kunne tilkomme på faderens vegne, og
at Niels Jepsen og hans søskende skulle have den anden halvpart. - Dom:
Oldefaderen Peder Hauferlund er som barnets faders fader den rette arving
og skal have udbetalt arven af værgerne. De sagsøgte bør være fri for tiltale.



Torsdag den 10. august::

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Johan Iversen forbød pva. amtmanden alle og enhver at sælge eller afhænde
okser, stude, kvæg eller deslige levende vare til nogen holstenske eller
fremmede, eftersom af toldbetjentene i Kolding var andraget, at kongens
toldrettighed og udførselsforbud dermed vorder forkrænket.

Niels Thomsen af Hjelmdrup, et vidne ctr. Mads Philipsen Smed i Kolding.
- Knud Jensen og Mette Jensdatter af Højrup vidner, at da de den 14/7 kom
kørende langs ad Kolding vester gade, stod Niels Thomsen ved Mads
Philipsen Smeds dør og lod en hest beslå af Mads Smeds svend. Og som
Niels Thomsen stod stille og hold den fod, der blev beslået, kom Mads
Smed løbende ud af sin dør og slog Niels Thomsen i hovedet, så blodet kom
ud, og Niels Thomsen måtte undløbe, og han kom ind ad en dør i et andet
hus. Han havde bedt om fred og tilbudt at betale, hvad arbejde smeden eller
hans svende havde gjort. Vidnerne havde set ham med pungen opløftet i
hånden, og der kom nogle penge ud, som Mads Smed kastede efter ham,
men de vidste ikke, hvor mange der var.

Torsdag den 24. august:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Thonnes Pedersen, rådmand i Kolding, har stævnet Valborg Jakobsdatter,
sal. Christoffer Wolphes i Seest med hendes lavværge og børn og disses
formyndere samt Anders Nielsen i Vranderup og Jakob Løjtnant, som
tilforn har boet i Seest og nu bor i Skanderup.
Valborg Jakobsdatter bemægtiger sig en otting kaldet Hejls jord på Seest
mark, som Kirsten Simons i Hejls havde pantsat til Morten Koch i Seest;
begge er for rum tid siden hensovede. Hun skal vise sin adkomst. Thonnes
Pedersens sal. hustru Dorete Poulsdatter blev i sin enkestand på skifte efter
sal. Morten Koch for en gæld til hende indført i denne otting sammen med
andre kreditorer. Der henvises til ekstrakt af tingbogen den 25/10 1660.
Valborg Jakobsens fader, Jakob Hansen, borger i Kolding, svarede, at skøde
m.m. ville blive fremvist om 8 dage. Sagen opsat 8 dage. 31/8.
Med henvisning til den nye Koldingbog fol. 160 (162?) stævnes Anders



Nielsen for en gæld på 37 slettedaler, 2 mk., 2 sk. for varer og udlæg. - Sejr
Andersen i Glibstrup bad på vegne af Karen Anders Nielsens om 8 dages
udsættelse. Sagen opsat 8 dage. 31/8.
Sagen mod Jakob Hansen Løjtnant drejer sig om en gæld ifølge
regnskabsbogen på 37 slettedaler, 11 sk. for adskillige varer. Opsat 8 dage.

Med stævning til alle herredets bønder, hvis gårde er udlagt til ryttere og
officerer, fremlægger Anders Jepsen i Nagbøl pva. regimentskriver Knud
Pedersen et skriftligt syn på bygningernes tilstand. Synet vil blive indført i
protokollen.

Anders Hansen i Vester Gesten stævner på kirkens vegne Oluf Nielsen i
Øster Gesten vedr. synsvidne og påfølgende landmåling. Opsat 8 dage.

(Se 6/7). Hr. Laurids Nielsen i Gamst stævner Claus Ebbesen i Øster
Gesten, Peder Sørensen, Christen Graversen og Oluf Nielsen ibidem. Claus
Ebbesen og Oluf Nielsen med flere blev tilspurgt, om hr. Laurids Nielsen
havde noget jord og grund på Øster Gesten mark, eller om han det selv
bruger eller lade bruge. De vidste vel, at han havde lod og grund på marken,
men han bruger det ikke selv og har ikke lejet det ud til nogen.

Torsdag den 31. august:

Jep Buch i dommers sted.

24/8. Thonne Pedersen i Kolding ctr. Valborg Jakobsdatter. Dennes fader
fremlægger et skøde fra Tyrstrup herredsting af 18/2 1673, som melder om
en otting jord på Seest mark, der skylder til Haderslevhus. Skødet er fra
Niels Dall i Hejls til Christoffer Adolphs von Dina. - Derimod protesterer
Thonne Pedersen, der mener, at skødet ikke kan eragtes så gyldigt, at det
kan svække hans krav. - Dom vil blive tilstillet parterne.
Sagen mod Anders Nielsen: Sejr Andersen i Glibstrup fremstod som værge
for Karen Anders Nielsens og fremlagde hendes skriftlige indlæg, der vil
blive afskrevet i protokollen. Thonne Pedersen protesterede og mente, at
hendes udflugter ikke skulle anses, efterdi samme fordring, som bogen
udførligt melder, er begyndt anno 1670 og endt i 1671 i juni, og siden er der
tvende gange meddelt regning. Han fremviste desuden Anders Nielsens
underskrevne missiv af 10/11 1671, hvor han vedkender sig gælden. - Dom



vil blive tilsendt parterne.
I sagen mod Jakob Hansen Løjtnant i Skanderup er ingen mødt at svare.
Denne sag opsættes 5 uger. 2/11.

Frands Jensen i Geising ctr. Nis Basse ibidem ....

(------------------ Her mangler der et opslag på mikrofilmen --------------------
------)

Nogle mænd fra Geising er stævnet. Anker Sørensen vidnede, at for ca. 50
år siden havde boelsmændene om sommeren fri græs til så meget kvæg, fæ
og bæster, som de selv kunne føde om vinteren, og de gav ikke noget i
græsleje deraf til Geising bymænd. Og dersom nogen gårdmand ikke havde
kvæg nok til sit græs, fik en boelsmand adgang for sit kvæg, men vidnet
vidste ikke, hvor meget gårdmanden fik i græsleje.

24/8. Thonne Pedersen, rådmand i Kolding, en dom: Eftersom her
fremlægges ekstrakt af amtskriveren af Anst herreds tingbog d. 25. oktober
1660, formeldende at sal. Dorete Poulsdatter i Kolding for hendes
gældsfordring på skifte efter sal. Morten Koch i Seest skal være indført i
bemeldte nu omtvistede otting selvejerjord, og forn. Thonne Pedersen efter
hans forindførte irettesættelse formener, den bemeldte udlagte part i forskr.
otting jord efter hans sal. hustru Dorete Poulsdatter bør ham at tilkomme,
hvorfor blev for retten fremæsket, om noget af de vedkommende kunne
fremlægges eller bevises, forskrevne Dorete Poulsdatters fordring at være
betalt, eller den til hende udlagte part i bemeldte otting jord lovligt at være
indfriet, men efter æskning mødte eller fremlagdes ej andet end Jakob
Hansen, borger i Kolding, som på hans datter Valborg Jakobsdatters vegne
af Seest fremlagde et skøde af Tyrstrup herredsting udstedt den 18. febr.
1673 til sal. Christoffer Adolf Dina i Seest og hans hustru Anne Maria
Brinch udgivet på bemeldte otting jord, hvilket skøde ej er udstedt er
passeret til det herredsting, som jorden er i beliggende. Da turde jeg efter
slig lejlighed mig ikke understå herpå at kende eller dømme, men vil have
det for mine gunstige overdommere på tilbørlige steder ydmygeligst
henfunden.

24/8. Thonne Pedersen contra Anders Lindevig. Eftersom bevises med en
skriftlig missive under Anders Nielsens egen hånd, at han forskr. gæld efter



Thonne Pedersens regnskabsbog vedkendes at være skyldig, hvorpå han og
bekender at være ham regnskab overleveret, som ham er fra hænde
kommen, og derfor begærer han ydermere regnskab derpå måtte meddeles,
hvorefter han anfører at gøre anstalt til gældens betaling, hvilket hans løfte
ej bevises at være efterkommet, eller den af ham vedkendte gæld til Thonne
Pedersen at være betalt. Da vidste jeg efter slig lejlighed ikke forn. Anders
Nielsen at kunne befri for denne Thonne Pedersens tiltale, men tilfinder
forskrevne Anders Nielsen at betale forbem.te 37 sltdr. 2 mk 12 sk. til
velbem. Thonne Pedersen skadesløst inden 15 dages forløb eller nam og
vurdering

(------------------ Hertil går det manglende opslag på mikrofilmen -------------
-------------)

... i hans boe, gods og formue efter lov at lide. Til vitterlighed.

Torsdag den 7. september:

Jep Buch i dommers sted. - Blandt vindingsmændene: Oluf Jensen og
Svend Christensen af Hjarup.

Hjarup kirkeværger, et vinde: Hjemlede med ed og oprakte fingre efter
recessen Peder Hansen og Jep Christensen i Hjarup, at de idag 14 dage
varsel gav for Koldinghus port for tingsvidne, som Christen Halkjær i
Hjarup og Christen Snogdal ibidem på Hjarup kirkes vegne agter at føre og
tage beskrevet, om kgl. maj. amtmand eller nogen på kgl. maj. vegne ville
have noget derimod at svare. - For retten fremlagde bemeldte Hjarup kirkes
værger kirkebogen, hvoraf blev oplæst det sidste års regnskab, som der var
indført og af stiftskriveren underskrevet, beregnet fra Ao. 1674 og til Ao.
1675, hvormed de beviste kirken at være hendes forn. værger skyldig
bleven på samme års regnskab penge: 36 rigsdaler, 3 ort, 1 lbs., som
bemeldte post og regnskab og blev læst og påskrevet. Derefter fremkom for
retten Kjeld Gregersen, Johan Christensen, Mads Sørensen, Jesper
Marchussen, Nis Pedersen, Jens Lauridsen, Anders Jessen og Carsten
Hansen, alle i Hjarup, som tillige med samtlige Hjarup bymænd vandt alle
enhver for sig med ed og oprakte fingre efter recessen, at det dem enhver
udi Guds sandhed vitterligt er, at Hjarup kirke er geråden udi stor gæld og
armod og derfor ej kan formå at udgive hendes cantoripenge til kgl. maj.



amtskriver på Koldinghus, hvorpå de enhver bad sig Gud til hjælp. Derefter
kirkeværgerne Christen Halkjær og Christen Snogdal var tingsvidne
begærende. At så for os otte mænd for ret og dom er vundet og passeret, det
vinde vi med vore signeter eller egne hænder.

Torsdag den 21. september:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Med stævning til samtlige Gesten bymænd og hr. Laurids Nielsen i Gamst
kundgør Øster Gesten lodsejere, at eftersom der hidindtil siden krigstiden
har været urigtighed imellem samtlige Ø. Gesten lodsejere om, hvad
jordsmål og grund dem enhver med rette til deres påboende gårde, som de i
fæste haver, kunne tilhøre og af arilds tid tilligget haver, hvorom de ej
nogen fornøjelig underretning hidindtil har kunnet bekomme, da vil de nu
for at forekomme tvistighed lade sagen afgøre ved uvildige dannemænds
sigelse. Hertil blev udnævnt Nis Basse i Geising, Knud Olufsen i
Skanderup, Iver Madsen i Gamst og Christen Iversen i Store Anst. De skal
førstkommende mandag morgen tidligt mødes med kgl. ridefoged eller
amtmandens fuldmægtig, regimentskriverens fuldmægtig og
herredsfogeden eller den, retten i hans sted er betroet i Øster Gesten og
derfra følge vedkommende.

Torsdag den 28. september:

Jep Buch i dommers sted.

Torsdag den 5. oktober:

Jep Buch i dommers sted.

Christen Hjuler, et lovbudsvidne. - Iver Hansen i Geising lovbød idag 3.
gang pva. Hans Jepsen, som er barnefødt i Geising, og Anne Jepsdatter
ibidem disses lod den halve ejendomsgård i Geising, som de begge er
barnefødt på, og som Anne Jepsdatter bebor. Anne Jepsdatters trolovede
fæstemand Christen Sørensen Hjuler i Geising bød sølv og rede penge efter
samfrænders sigelse eller eget forlig. Hans Jepsen og Anne Jepsdatter
lovede ham skøde. - Og stod Peder Christensen Krag i Store Anst pva.



Maren Abrahamsdatter og Søren Hansen ibidem på sin hustru Gertrud
Sørens og gav samtykke til dette lovbud.

Skøde til Christen Hjuler i Geising på ovennævnte gård.

Torsdag den 12. oktober:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Anders Jessen af Seest fremlagde en skriftlig advarsel fra amtskriveren om
landgilde, fæste og lejepenge, arbejdspenge samt skyldekorn, mølleskyld,
præstegæsteri, cantoripenge og andre penge og species efter jordebogen
inden den 16/10 at indlevere.

Samme fremlagde denne advarsel fra amtskriveren: Eftersom
herredsfogederne i Koldinghus amt ikke til amtstuen indgiver fornøden
relation, når de skal betjene skifter på landet efter kongens tjenere, hvorved
kongens intrader ikke kan søges så tilbørligt, som det burde ske, må de
herefter ikke foretage sådanne skifter, uden at de 8 dage forinden har
tilkendegivet det i amtstuen.

Rasmus Ibsen på Vamdrupgård pva. Beege Lauridsdatter har stævnet nogle
mænd til at vidne om den toft og ejendomsgrund i Bønstrup, som kaldes
Poul Hansens østre toft. Anders Jepsen, Hans Carstensen og Thomas
Sørensen og hustru, alle af Bønstrup, er stævnet til at påhøre vidner. - Det
bevidnes, at Beege Lauridsdatter er sal. Laurids Olufsen og Thrine
Eriksdatters rette ægte datter og fulde arving, og de vidste ikke at beskylde
hendes sal. forældre for andet end som ærligt, sømmeligt og kristeligt er og
ærlige folk tilbørligt anstår. Og den toft, som Anders Jepsen i Bønstrup har
påbygget og nu bebor, er det ejendom, som det her fremlagte skøde af Frøs
herredsting den 26/4 1655 handler om, og det udviser, at Poul Hansen har
solgt jorden til Laurids Olufsen og hustru. Tilmed ved vidnerne, at ingen
har boet på ejendommen siden Peder Terkelsen, som havde Beege
Lauridsdatters oldemor, og begge døde i sidst forleden krigstid, før end
Anders Jepsen samme ejendom har bebygget og beboet. Beege
Lauridsdatter var i sine umyndige år, da Anders Jepsen først bebyggede og
tiltrådte ejendommen; da tjente hun sin føde og sine klæder hos fremmede
folk, og vidnerne har ikke fornemmet, at hun af mangel for føde, klæder



eller nødtørftigt ophold var forårsaget dette hendes arveejendom at sælge
eller afhænde.

Jens Pedersen af Egholt ctr. Hans Jensen og Jens Hansen ibidem. -
Synsmænd har været til syn på Jens Pedersens og Jens Hansens gårds
grund, som de har i fæste. De har synet nogle grunde ved bygningerne og
synes, at Jens Hansens gårds grund var formedelst grundens ypperlighed så
god som Jens Pedersens og bedre, og på den part af samme gårds grund,
som Jens Pedersen tilhører, var der opgravet nogle kampesten, som os
syntes at have været grundvold under et hus, hvoraf nogle var bortført, og
nogle lå på stedet. - Derefter kundgjorde Jens Pedersen, at stenene, som er
opbrudt på hans gårds grund og nogle bortført, havde Jens Hansen og hans
fader Hans Jensen med deres medfølgere opbrudt og henført, hvilket Jens
Pedersen ville forhindre ved tvende dannemænd, nemlig Niels Andersen og
Mads Jessen, som han lod dem forbyde at opbryde og bortføre stenene eller
befatte sig med dem. (Det bekræfter de to dannemænd i retten). Jens
Pedersen gav derfor idag last og klage på Hans Jensen, at han på grund af,
at Jens Pedersen ville hindre ham, voldeligt overfaldt og slog ham til blods
et hul i hans hoved over hans højre øje og et blåt slag på hans højre lår med
en stav. - Hans Jensen benægtede, at han havde nogen stav, men ikke at han
havde slået ham. - Jens Hansen i Egholt og Karen Jensdatter ibidem så den
søndag, at Jens Hansen stod med en økse i hånden og dermed undsagde
Jens Pedersen med de ord, at han ville kløve hans hoved med øksen. Vidnet
Jens Jepsen havde hørt, at Jens Hansen truede og undsagde Jens Pedersen
og sagde, at han skulle forvare sig, at han ikke slog ham et lem i stykker. Et
vidne havde set Hans Jensen og Jens Hansen med deres medfølgere
opbryde stenene og ført dem ind i Jens Hansens gård. Det nægtede Hans
Jensen ikke. Se 9/11.

Mester Anders i Kolding ctr. Jens Hansen i Egholt for gæld. Opsat 14 dage.

Torsdag den 26. oktober:

Jep Buch i dommers sted.

Jakob Staffensen i Seest, et afkaldsvidne: Mads Simonsen i Seest og Anders
Jepsen ibidem pva. af sin hustru Maren Simonsdatter kvitterer Jakob
Steffensen for betaling af alt, hvad dem arveligt kunne tilkomme efter deres



sal. fader Simon Madsen, som boede og døde i Seest, og lover, at den
håndskrift og forskrivning, der var imellem Jakob Steffensen og hans
stedbørn om arven, skal - ihvor den findes - være død, ugyldig og i alle
måder magtesløs og ikke komme Jakob Steffensen eller hans arvinger til
hinder, fortræd eller skade i nogen måde.

Hr. Laurids Nielsen Aagaard i Gamst stævner Anders i Vester Gesten og
hans datter Maren Andersdatter. Anders fik i 1674 2 skp. rug, som han
skulle have betalt med 3« mk. Han bør betale med rede penge. - Maren er
rømt af præstens tjeneste, hvorover hans arbejde er blevet forsømt.
Forældrene bør erstatte ham tabet og hun forføje sig i sin tjeneste. Opsat 6
uger.

Torsdag den 2. november:

Jep Buch i dommers sted.

Claus Ebbesen i Gesten fremlyste pva. Rasmus Ibsen på Vamdrupgård 3.
gang en brunstjernet gilding. Dens værdi blev vurderet til 8 mk. danske og
dens alder til 14 år.

Claus Ebbesen i Øster Gesten fremviser amtmandens bevilling til at føre
vidner og et syn på noget jord på Øster Gesten mark. Anders Hansen i
Vester Gesten fremstod og vidnede om rebdragen jord, hvor meget der
tilkommer den enkelte bonde (hver især nævnt med navn). Det synes at
dreje sig om den formodede eksistens af en otting jord. Nogle vidner
erklærede, at de ikke vidste noget om en otting jord på Øster Gesten mark.
Således også Hans Espensen i Vester Gesten, men han havde vel i forrige
tider på den mark pløjet og sået for sal. Oluf Jørgensen efter hans begæring,
men han ej kunne egentlig vide, hvem samme jord i ejendom tilhørte. Claus
Ebbesen begærede tingsvidne beskrevet på alle Øster Gesten lodsejeres
vegne, undtagen Oluf Nielsen, der vil svare om 8 dage.

31/8. Thonne Pedersen, rådmand i Kolding fik dom den 5/10 og fremlagde
samme dag sit skriftlige indlæg, hvori kan kræver, at Jakob Hansen betaler
sin gæld. - Dom: Thonne Pedersen beviser med rigtig regnskabsbog, at
Jakob Hansen Løjtnant skylder 37 sldlr. 11 sk for adskillige varer. Han skal
betale.



Torsdag den 9. november:

Jep Buch i dommers sted.

Se 12/10. Jens Pedersen i Egholt ctr. Jens Hansen og Hans Jensen ibidem.
Kræver, at Hans Jensen straffes for slag og for blodvinde og baardag og
Jens Hansen for trussel og undsigelse. Han bør stille borgen for tilbørlig sag
eller borge for sig selv efter loven. Han mener, at Jens Hansen er pligtig til
at udlægge sin fader med sin faarekaaeste(?) efter loven, eftersom de begge
er i hus og gård tilsammen, at der af forskel vides kan på hans løsøre, gods
og formue, som søges til nam, eller og at nam og udvurdering i al boens
indehavende gods og formue bør at tages uden forskel. Og eftersom de har
brudt sten af hans grund imod hans vilje, ønsker han, at de bør bøde deres 3
mark. Hans Jensen begærede 14 dages opsættelse. Bevilget.

Maren Simonsdatter af Seest, et pantebrev: Anders Jepsen i Seest pantsatte
til sin hustru Maren Simonsdatter for 300 slettedaler den rettighed, han
arver eller kan være berettiget til i den ejendomsgård i Seest, han påbor og
bruger. Han i hånd tog Mads Simonsen på dennes søsters vegne. Samme
ejendom er lovbudt 3 gange. Jakob Staffensen i Seest samtykkede pva. sin
myndling den umyndige Anne Jepsdatter dette pant.

Torsdag den 30. november:

Jep Buch i dommers sted.

Laurids Thulesen i Skanderup sagsøger Maren sal. Hans Jensens i
Skanderup for 20 slettedaler. Det er gæld ifølge en obligation af 4/3 1666,
som den forrige herredsfoged Joen Jakobsen har underskrevet til
vitterlighed. Dom: Hun skal betale.

Laurids Pedersen i Amnitsbøl pva. datteren Else Lauridsdatter ctr. Niels
Lauridsen i Amnitsbøl, Børge Christensen i Egtved og Jes Pedersen i
Rugsted. Anne Nielsdatter, tjenende i Gamst præstegård: Hun har hørt og
set, at den 28/10 kom Niels Lauridsen med Børge Christensen og Jens
Pedersen ridende ind i Laurids Pedersens gård og stod af deres heste ved
Laurids Pedersens dør, og samme tid var Laurids Pedersen inde i sit salshus
og fik sin davre. Da udkaldte Niels Lauridsen ham fra hans davre og gik



med ham ind i laden, og Niels Lauridsen gik for Laurids Pedersen og kaldte
ham efter sig ind i laden, og da Laurids Pedersen kom ind i laden til Niels
Lauridsen, da tog Niels Lauridsen fat på en kæp og slog ham dermed og
forfulgte ham til hans stuedør med slag af samme kæp, og som de kom til
stuedøren, da udkom Else Lauridsdatter og ville frihjælpe sin fader, som
Niels Amnitsbøl da lå på og havde under sig nedslaget, og som hun da
endelig ophjalp sin fader, at han undkom fra Niels Lauridsen, da greb Niels
Lauridsen hende i hendes hår og slog hende samme tid blå og blodig og
afrev en del af hendes hår; og imens Else Lauridsdatter således ville frelse
og forhjælpe sin fader for Niels Amnitsbøls overvold, da indkom Børge
Christensen og Jes Pedersen at ville have hende derudi for... ........... .............
Laurids Pedersen og Else Lauridsdatter gav last og klage på Niels Lauridsen
slig slag, vold og overlast, som han dem uden årsag har tilført, og beklagede
sig over Børge Christensen og Jes Pedersen, som til slig gernings øvelse var
i flok og følgeskab. - Synsmænd har synet sårene.

Bertel Jensen af Knudsbølgård ctr. Søren Nissen Kroeg i Store Anst for 18
slettedalers gæld til hans rytter Thomas(?) Hansen, som forleden år døde på
det tog for Wismar. Bertel Jensen mener, at Søren Nissen Kroeg skal betale
til rytterens fader Hans Bødker. Opsat 14 dage.

Torsdag den 7. december:

Jep Buch i dommers sted.

Christen Mikkelsen i Stenderup fører vidner. Amtmand Frederik von
Vieregge er stævnet. Iver Buch, der nu bor i Lejrskov, men tidligere har
beboet den gård i Stenderup, som Peder Hansen og Hans Hansen nu påbor,
vidner: Da han boede i Stenderup, som er ungefær 2 års tid efter den
svenske fejde anno 1644 (boede der i 4 år), da ydede han årligt til
Koldinghus amtstue for 1 boelgalt 4 rdl., og han fik ikke hjælp dertil fra den
gård, Christen Mikkelsen nu påbor. - Laurids Hansen og Iver Hansen i
Bønstrup har sammen med sættefogeden været hos Maren sal. Las
Christensens i Søgård for at høre hendes ord om bemeldte gårds afgift og
den nævnte boelgalt, eftersom hun på samme gård er født. Da bekendte hun
for dem, at hun kunne mindes i 40 år, mens hun var hjemme hos sine sal.
forældre, og intet til hjælp eller vederlag bekom af den gård, som Christen
Mikkelsen nu bebor.



Torsdag den 14. december:

Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Regimentskriver Knud Pedersens tjener Jørgen Mortensen fremlagde en
kopi af en kgl. ordre om ryttergårdenes udgifter. Hver ryttergård skal til
rekruttering på rytteren, som samme gård tilhører eller derfor rider, udgive
på førstkommende Mikkelsdag 8 rdl., til jul derefter 6 rdl. og til
næstkommende fastelavn 2 rdl., at betales til regimentskriveren. Og til
gengæld tillades det ikke officererne at kræve mere af ryttergårdenes
besiddere.

Torsdag den 21. december:

Jep Buch i dommers sted.

Mikkel Ottesen har stævnet Niels Amnitsbøl, herredsfoged i Jerlev herred,
Børge Christensen, herredsskriver ibidem, Oluf Mortensen i Bølling og Jes
Pedersen af Rugsted samt Anders Nielsen i Vesterby og en del flere for at
påhøre vidnesbyrd. - Iver Jørgensen i Kolding og Anders Jessen, barnefødt i
Seest, vidner: Den 15/11 var de ved Jerlev herredsting, og da så og hørte de,
at Mikkel Ottesen for retten indkom og noget på sin husbond amtskriverens
vegne havde at forrette. Og derefter førte Oluf Mortensen i Bøgvad et
tingsvidne ved Jes Pedersen af Rugsted anlangende Gyde Jørgensen i Slav
skulle være udlagt til rytterhold og beboede en ryttergård, for hvilket vidne
varselsmændene afhjemlede at have givet amtskriveren varsel for
Koldinghus port, og da Mikkel Ottesen protesterede imod, at amtskriveren
ej var given varsel for hans hus og bopæl, eftersom de vel vidste, han boede
i byen, og han lod det indprotokollere, stod Jes Pedersen af Rugsted
imidlertid for retten og brugte adskillige unyttige ord, hvormed han ville
forhindre Mikkel Ottesen sin mening ej ret at få indført, og havde Jes
Pedersen en seddel, som han først irede Mikkel Ottesen med, at han skulle
se, om det var ret skreven, og om det var smuk skrift, derefter holdt han og
herredsfogeden den imellem dem for Mikkel Ottesens øjne, at han ej skulle
se, hvad i tingbogen blev indskrevet. Derefter tilspurgte herredsfogeden, om
Mikkel Ottesen ville have genpart af samme vidne, hvortil Mikkel Ottesen
straks svarede nej. Herredsfogeden sagde, han kunne nok tage en genpart
deraf. Mikkel Ottesen svarede nej, at han ingen genpart ville have, og



formente, amtskriveren derfor ej var given lovlig varsel, hvorpå han nogle
gange bad de 8 mænd drages til minde. Imidlertid blev han var, at
herredsskriveren indførte i tingbogen, at Mikkel Ottesen genpart var
begærende, og sagde ydermere offentligt(?) for retten, 'enddog jeg nogle
gange har nægtet ej at ville have genpart af vidnet, så alligevel indfører
herredsskriveren i tingbogen, at jeg det er begærende'. Da straks begyndte
Oluf Mortensen Bøgvad med nogle skældsord og sagde til Mikkel Ottesen,
'Hvad er det for karle, som de besegler kamre for?'. Da svarede Mikkel
Ottesen, om han eller nogen vidste ham andet end ærligt at påsige. Oluf
Mortensen svarede, at hvem de beseglede kammerdøre for, er ikke bedre
end skælme. Mikkel Ottesen svarede, at han var en ærlig karl, en skælm
skulle ham andet påsige. Men Henrik Kæltrings pak og anhang var skælme.
Imidlertid slige ord imellem dem passerede, stod Jes Pedersen for retten og
noget havde at forrette. Begyndte straks at ville give sig i klammeri med
Mikkel Ottesen og sagde, 'I otte mænd, drages til minde, jeg kan ikke have
lyd for den kumpan, her står'. Mikkel Ottesen svarede, at han selv måtte
være en kumpan. Imidlertid stod herredsfogeden og begærede lyd. Endelig
skrev han en seddel og læste op for de otte mænd, at Mikkel Ottesen skulle
have gjort ulyd, skældet på Oluf Mortensen og Jes Pedersen, så og givet
herredsfogeden unyttige ord, som dog ingenlunde anderledes passerede, end
som vundet er. Og tilspurgte herredsfogeden de 8 mænd, om de ikke det var
gestændig. En del af de 8 mænd ville ikke være herredsfogeden imod, men
samtykkede, at Mikkel Ottesen gjorde ulyd. Da begærede Mikkel Ottesen,
at de ville stå op for retten og ved deres ed aflægge, hvad ulyd han gjorde,
og hvad skælden og unyttige ord han havde talt. Men de svarede, at de ikke
havde fornøden at stå op for en. Derefter fremæskede herredsfogeden
sekshøringer, som dog ikke for retten indkom, men de stod uden for
tingstavene og afsagde 'Dersom de 8 mænd vidner, at Mikkel Ottesen
gjorde ulyd, bør han derfor at bøde. Dog blev intet af al slig orddeling for
retten i tingbogen indført, ej heller hørte de, om herredsfogeden for retten
affordrede Mikkel Ottesen nogen bøde. - Mikkel Ottesen begærede
tingsvidne. - Derpå blev Christen Smed af Seest 3 gange påråbt for at vidne,
men han mødte ikke. I lige måder blev Mikkel Ottesens kontraparter
fremæsket, men ingen var til stede på deres vegne.

Amtskriver Mathias Lihme fører vidner ctr. Niels Amnitsbøl, herredsfoged i
Jerlev herred, og Børge Christensen, herredsskriver samme sted. - Iver



Jørgensen af Kolding og Anders Jessen, barnefødt i Seest, afgav skriftligt
vidne: Vi underskrevne bekræfter og er gestændig, at vi den 15. nov. næst
afvigte var ved Jerlev herredsting; samme tid så og hørte vi, at Mikkel
Ottesen for retten indkom og på sin husbond Mathias Lihmes vegne æskede
af herredsfogeden Niels Lauridsen genpart af den tingsvidne, som torsdag
den 2. november til bemeldte ting skal være passeret amtskriveren
angående; og så vi, at Mikkel Ottesen fremviste herredsfogedens seddel
skreven på stemplet papir, som han for retten berettede at være en begæring,
at genparten af samme tingsvidne måtte følge. Hvilken seddel Mikkel
Ottesen begærede at måtte lydeligen læses og påskrives, men ikke
herredsfogeden det ville bevilge. Derefter tilspurgte Mikkel Ottesen
herredsfogeden, om Børge Christensen herredsskriver havde leveret ham
samme genpart tingsvidne, hvortil herredsfogeden svarede, at
herredsskriveren havde leveret ham 3 eller 4 tingsvidner, hvilke han havde
hjemme, muligt det kunne være deriblandt. Så tilspurgte Mikkel Ottesen
herredsskriveren, om han havde leveret herredsfogeden det, hvortil han
hverken ville svare nej eller ja. Derforuden hørte vi, at Mikkel Ottesen
begærede at måtte få de 8 mænds navne af tingbogen udskreven, som idag 8
dage næstafvigte var stokkemænd, hvilket ham ej heller måtte tillades. Og
bad Mikkel Ottesen de 8 mænd ville drages til minde, hvad passerede. Dette
vi vil være gestændig, hvor og når fornødent gøres. Iver Jørgensen, Anders
Jessen. - Vidnerne bekræftede med ed det skrevne vidne.

Peder Knudsen af Bække, et lovbudsvidne. - Enevold Eskesen lovbød 3.
gang den trediepart ejendomsgård i Bække, som sal. Enevold Jørgensen
sidst påboede og fradøde, og nu er Enevold Eskesen forundt og overdraget
og for hans mødrene arv af hans fader Eske Pedersen, som samme
tredieparts gård i gælds betaling efter sal. Enevold Jørgensen ved dom er
tilkendt. Fremstod Peder Knudsen i Bække. Han bød sølv og rede penge og
begærede skøde. Eske Pedersen og hans svoger Iver Sørensen samtykkede.

Skøde til Peder Knudsen på nævnte gård.

Eske Pedersen af Bække, et vidne. - Enevold Eskesen af Bække gav til
kende, at eftersom hans fader Eske Pedersen for ham i fæste har afstået og
opladt et kirkeboel, som Eske Pedersen selv påbor, da lover Enevold
Eskesen, at Eske Pedersen må i sin livstid nyde, bruge og beholde samme



kirkebolig og dets tilliggende grund. Eske Pedersen skal selv svare alle
afgifter og må på ingen måde forringe gården. Sønnen overtager den efter
faderens død.

Og er dermed al ting holden og rettergang her i Anst herred dette år 1676 i
Jesu navn forendet og opskrevet. Actum ut supra. Bartram Pedersen.
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Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt
over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil
sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at
skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler
indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet.
Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver
enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man hjemlåne til sit bibliotek den pågældende
mikrofilm og dernæst ret let finde hen til det sted, hvor yderligere
oplysninger skal søges.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at
sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i
ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

Mikrofilm 30016:

Anst herreds tingbog 1679-81

1679

1:

Anno 1679 den 15. august er denne tingbog forordnet til Anst herreds ting,
hvori findes et hundrede halvtredie sinds tyve og seks blade papir,
igennemdraget, nummereret og forseglet. Hvilke herredsskriveren Bartram
Pedersen har at skrive på, hvad det hele år for ting og dom passerer, og
bladene fra øverste til nederste uden nogen margin at fuldskrive og sig ikke
tilfordriste på noget løst papir for retten at skrive. Men hvad der for dom
bliver, haver han straks for ting og dom heri at indføre samt sig ellers med
brevpenge og i andre måder efter recessen at forholde, som han agter at
forsvare under straf som vedbør. Koldinghus ut supra. Rantzau ...

1b:



Udi Jesu Christi Navn Anno 1679 er efterskrevne dannemænd udnævnt og
tilforordnede at være ransnævninger i Anst herred, nemlig Søren Nissen
Kraeg i Store Anst, Anders Skomager i Vester Gesten, Mads Pedersen i
Egholt, Peder Madsen i Højrup, Oluf Nielsen i Øster Gesten, Niels
Simonsen ibidem, Mads Pedersen i Højrup, Mikkel Pedersen ibidem.

Torsdag den 21. august:

Christen Iversen i Store Anst i herredsfogedens sted, Bartram Pedersen
herredsskriver og Peder Nielsen i Gelballe beseglingsmand. 8 Mænd: Peder
Nielsen i Gelballe, Iver Mikkelsen, Peder Mikkelsen, Søren Jessen, Jens
Pedersen, Lauge Mikkelsen, Søren Mikkelsen og Knud Nielsen, alle i
Gelballe.

Christian Ridefoged har pva. regimentskriveren stævnet Jørgen Rasmussen
i Vester Vamdrup, Peder Lauridsen Ross ibm., Knud Basse i Øster Vamdrup
og Iver Jensen ibm. Opsat 8 dage. 28/8.

2:

Hans Sørensen i Knudsbøl gav last og klage over Hans Olufsen Smed ibm.,
formedelst han voldeligt har overfaldet og slået hans hyrdedreng og forjaget
ham fra kvæget, så kvæget derover blev adskilt i kornet, der tog en del
skade.
Derimod gav Hans Olufsen Smed last og klage over Hans Sørensens
hyrdedreng, formedelst han Hans Olufsens hustru har slagen og forjaget
med sten og desforuden slagen hans dreng ti gange og mere, som han videre
agter at bevise.

Torsdag den 28. august:

Peder Neymand er herredsfoged.

21/8. Peder Mollerup pva. regimentskriveren: Peder Ross i Vester Vamdrup
bebor og bruger en ryttergård og har ikke fæstet den; tilmed er gården
forfalden på bygningerne, uanset han har lovet at tage gården i fæste og
bebygge den og til gengæld er blevet tilsagt nogen frihed. Han må være



pligtig til at tage gården i fæste og vedligeholde og opbygge den og svare
alle udgifterne - eller også levere gården fra sig. Opsat 4 uger.

Jens Bertelsen af Hudsted gav last og klage over Poul Nielsens hustru af
Jordrup, formedelst hun voldeligt har overfaldet en lille pige, som er Jens
Bertelsens datter, og slået hende blå og blodig og medhandlet hende
ubilligt.

Søren Bull i Lunderskov, et afkaldsvidne. Jens Christensen, portner i
Kolding, gav til kende, at Søren Bull har betalt for den arvelod, som var
tilfaldet den umyndige Jens Christensen, som Søren Bull var formynder for,
efter hans ... Christen Sørensen, der boede og døde i Lunderskov.

Niels Jepsen af Nagbøl indgiver et skriftligt indlæg: Eftersom den unyttige
proces, som Jep Buch har påført mig underskrevne, er voldgivet i
dannemænds hænder og nu ej længere ophold eller forhaling med dets
endelighed kan tåles, begæres derfor de dannemænd, som sagen er givet i
hånd, ville gøre endelighed og ret, på det jeg kunne vinde(?) og beholde
mine ejendomslande(?) og det, der mig med rette tilhører, ubeskåret. Thi jeg
fornemmer, de i den sag allerede førte vidner noksom udviser, at Jep Buch
til slig ubillig attrå ej i ringeste måder har nogen føje til mine
ejendomslodder(?) sig at tilegne, fordi Jens Eskelsens vidne jo udførligt
melder, at han ikke ved, efter hvad adkomst Eskel Andersen de omtvistede
to stykker jord ved Leyland brugte, endogså vedstår, at Jep Jepsen, min sal.
fader, så vel som Jens Jepsen, min farbroder, påklagede og ikke ville lide, at
Eskel Andersen samme jord brugte. - Anders Jepsens vidne om samme to
stykker jord i lige måde melder udtrykkeligt blandt andet, at min sl. fader
og farbroder vedkendte sig samme jord for deres rette ejendomslod af den
skovpart, og at Eskel Andersen da selv begærede i mindelighed at måtte få
hans sæd og gøde derudaf, og bekendte, det var samtlige granders fælles
græsning, og at min sal. fader og farbroder tog det i brug før sidstfor- leden
svenske fejde. Desligeste vidner jo Kirsten Jenskone, at min sal. fader
begærede, hendes mand Jens Eskelsen samme jord uden trætte ville afstå,
eftersom det lå i sal. faders lod. Iver Smed i Gesten vidner endogså
udførligt, at min sal. fader har sagt til ham, at han havde pløjet samme
stykke jord, for at ikke skulle tilegne sig det. Item bekræfter Jep Jepsen af
Vork, at samme jord ved Løglund hører til min påboende ejendomsgård, og



at han har kørt plov for min sal. fader på samme jord, og at han aldrig har
hørt, forskr. jord andetsteds skulle henhøre end til min påboende gård. ... Så
deraf kan ses, at Jep Buch til forn. min grund at begære ej i nogen måde har
føje. - Om noget jord, som Jep Buch siger er en kirkeotting: Ingen
tingsvidner støtter denne påstand. Den var over 20 år pantsat fra Jep Buchs
far til Eskel Andersen, og det rimer ikke, at nogen på så mange visse åremål
skulle til pant og forsikring udsætte kirkens jord, som han dog selv kun
aleneste har fæstet sin livstid, dens ende eller tid han selv ikke ved, hvor
samme vil være. Ikke heller ses det rimeligt at være, at Eske Andersen, som
var en fornuftig mand, skulle for sine udlånte penge i pant tage kirkens jord
på så måde tilstundende visse års tid, eftersom han vil ikke havde nogen vis
videnskab eller forsikring, hvor længe Jep Buchs fader kunne leve, og efter
hans død var jo den kirkejord, han havde haft, falden for fæste og derfor
ikke kunne hjemles nogen i pant. Og dersom Eskel Andersen havde haft
nogen føje til samme ottings... af min gårds ager, havde han vel taget den i
brug og ikke ladet den ligge udyrket. Endogså vedstår Jep Buch selv, at
samme jord over 40 år har været brugt til min gård, og da er den ikke blevet
last eller påkrævet. - Mener derfor fortsat, at jorden bør følge mig og høre
til min påboende ejendomsgård. - Dette indlæg blev oplæst i
voldgiftsmændenes påhør. Se 4/9.

Jens Christensen, portner af Kolding, æskede, at Hans Pedersen i
Lunderskov i rette ville lægge det originale skiftebrev, som er holdt efter
sal. Christen Sørensen, som boede og døde i Lunderskov. Hans Pedersen
fremlagde det i retten. Det er dateret 19/4 1677. Det blev oplæst, og Jens
Christensen begærede ligelydende genpart.

5:

Torsdag den 4. september: Christen Iversen i Store Anst i dommers sted.

Se 28/8. Jep Buch i Nagbøl har stævnet Niels Jepsen ibidem til at påhøre
syns afsigelse samt Anders Jepsen og Jakob Jepsen med dennes formynder
for om de derimod ville have noget at sige. - Synsmænd har med
sættefogeden Christen Iversen og herredsskriveren den 26/6 været på
Nagbøl mark for at syne noget jord, som Niels Jepsen tilegner sig og har
ladet føre i brug, men som Jep Buch og hans søn har givet last og klage på,
idet de formener, det er kongens og kirkens jord, som de har i fæste. De fik



forevist en del agre og skulle bl.a. vurdere, om visse agre var skovjord eller
agerjord. Parterne har overgivet sagen til voldgift. Og da voldgifts mændene
for 8 dage siden var forsamlet ved tinget for at gøre til ende, da kom Niels
Jepsen med et skriftligt indlæg og lagde i rette, og derefter begærede han
tingsvidne, hvilket Jep Buch beretter var ham uformodende, og derfor
begærede han, at samme syn idag måtte vorde afsagt og beskrevet for
retten. Jep Buch begærede tingsvidne.

6:

Christian Nielsen Ridefoged fremlagde to kgl. forordninger, den ene af 23/8
om korn- og fourageskatter og den anden af 20/8 om ½ krigsstyr til flådens
afbetaling.

Torsdag den 18. september: Christen Iversen i Store Anst i dommers sted.

Blandt vindingsmændene: Christen Snogdal, Christen Buch, Svend
Christensen, Poul Lassen, Knud Lauridsen, Christen Jepsen og Jakob
Jessen, alle af Hjarup.

Torsdag den 25. september: Christen Iversen i Store Anst i dommers sted.

Blandt vindingsmændene: Mads Sørensen, Oluf Jensen, Jens Lauridsen,
Johan Christensen, Carsten Hansen, Søren Mortensen, Christoffer Nielsen
samt Jesper Marchussen, alle af Hjarup.

Torsdag den 2. oktober: Christen Iversen i Store Anst i dommers sted.

Poul Nielsen i Jordrup har stævnet Anne Hanskone i Jordrup til at påhøre et
syn på nogle stykker jord på Jordrup mark, hvor meget der kan avles på
dem. Hans Hansen i Jordrup begærede pva. sin moder Anne Hanskone
tingsvidne beskrevet. Se 16/10

Torsdag den 9. oktober: Christen Iversen i Store Anst i dommers sted.

Christian Nielsen Ridefoged anmelder et varsel angående den døde Hans
Hansen i Stubdrup. 16/10

Torsdag den 16. oktober: Christen Iversen i Store Anst i dommers sted.



Se 2/10. Hans Hansen i Jordrup på sin moders vegne: For retten fremstod
Poul Nielsen i Jordrup, Christen Gertsen, Peder Hansen og Hans Hansen
ibidem, som gav til kende, at såsom nogen tvist og iring var forefaldet
imellem dem på den ene og Anne Hanskone ibidem på den anden side
anlangende hvad agerjord Anne Hanskone til sin påboende bolig, hun har i
fæste, årligt skulle nyde og have til sæd af deres påboende gårds grund, som
efter gammelt skødes udvisning er grønland til to skæpper byg årligt, da på
det al trætte og uenighed kunne dæmpes og forekommes, er kontraparterne
forligte. De forpligter sig og arvinger til årligt af den gårds jord, de samtlige
bebor, at udlægge til det bolig, Anne Hanskone bebor, så meget grøn land
som af uvildige dannemænd kan eragtes fyldest til to skæpper bygsæd.

7b:

9/10. Christian Nielsen Ridefoged kundgjorde, at en del korn og fodring
findes på en af de gårde i Ferup, som er kronen beholden til slottet, og hvor
den afdøde Hans Hansen i Stubdrup blev ihjelslagen og har hensat og ladet
indavle noget korn. Eftersom samme gård rum tid tilforn var øde og blev
med frihed bortfæstet af forn. afdøde karl Hans Hansen, der nu skulle have
haft den i fæste, om han ellers havde levet. Ridefogeden satte i rette, at hvad
korn og fordring som ved samme gård og i dets huse nu findes, derved til
grundens forbedring og konservation bør forblive og udtørres(?). - Ingen
var til stede at svare på den afdødes vegne. - Dom: Kornet og fodringen bør
blive ved gården til dennes forbedring.

8:

Torsdag den 23. oktober: Christen Iversen i Store Anst i dommers sted.

Torsdag den 27. november: Peter Neymand herredsfoged.

Sættefoged Christen Iversen har stævnet Hans Pedersen Vrå i Store Anst,
fordi han har oversiddet en befaling fra amtmanden om at betjene retten
som en af de 8 mænd, da det ham tilkom. Kræver, at han bøder sine 3 mark
for ulydighed. - Det dømmes han til.

8b:



Jens Rasmussen af Skanderup ctr. Søren Bull i Lunderskov pva. Mette
Pedersdatter for hendes resterende løn, 3 slettedaler vinterløn i 1677. Opsat
3 uger.

9:

Torsdag den 11. december: Christen Iversen i Store Anst i dommers sted.

Kvartermester Verner Veiland pva. af ridtmester Grubbe har stævnet Maren
sal. Las Christensens i Søgård og Jep Buch i Nagbøl samt hans søn Christen
Jepsen ibidem. 22/1

Oluf Mortensen i Bølling har stævnet Jerlev Lauridsen i Ødsted,
herredsfoged i Jerlev herred, Søren Sørensen i Høllund og Jes Pedersen i
Rugsted. Han fremlagde tingsvidne af Tirsbæk birketing den 31/5, som bl.a.
formelder, at Hans Christensen, borger i Vejle, samme dag på forn. ting skal
have afhjemlet og vidnet, at han tillige med en person ved navn Mogens
Simonsen ibidem skal have afhjemlet at have varsel givet Oluf Mortensen i
Bølling og hans søn Morten Olufsen imod vidne, som Jerlev Lauridsen,
herredsfoged i Jerlev herred, agtede til Tirsbæk birketing at føre. Fornævnte
Hans Christensen fremstod og aflagde ed på, at han aldrig havde givet
varsel hverken til Oluf Mortensen eller hans søn. Han kendte dem ikke og
vidste ikke, hvor Bølling lå. Hans Christensen bekræftede, at han på Jerlev
Lauridsens vegne havde til Tirsbæk birketing indkaldt Knud Nielsen,
Mikkel Sørensen og Maren Lauridsdatter, alle i Bredal. Det varsel blev
afhjemlet på birketinget og ikke andre. Og da han havde afhjemlet sit
varsel, forlod han tinget, og da straks indgik for retten Jes Pedersen i
Rugsted og Søren Sørensen i Høllund og vandt efter dette varsel, men hvad
de vandt, ved han ikke. - Efter forskrevne varsel fremstod Jens Mogensen
og Laurids Christensen i Vesterby, som vidnede, at da de den påbudne
bededag, som var den 26/4 1678, var i Århus, da så de samme dag imod
aften, at tvende ryttere under ridtmester Ulfeldts kompagni, som de kendte
den ene, nemlig Morten Olufsen af Bølling, tillige med en ved navn Peder
Nielsen kom ridende på Århus gade, og talte de mundtligt med de tvende
ryttere samme tid i Århus.

10b:



Ridefogeden har stævnet Niels Lauridsen i Jordrup og hans søn Christen
Nielsen.

Torsdag den 18. december: Christen Iversen i Store Anst i dommers sted.

Hr. Knud Lauridsen af Seest har indfundet sig i retten, fordi han er blevet
stævnet af en person ved navn Peder Nielsen. Sagsøgeren har ikke
indfundet sig. Præsten fremlagde sit skriftlige indlæg. Dom: Sagen afvises.

11:

Iver Lauridsen i Øster Gesten (pva. Claus Ebbesen) stævner Oluf Nielsen
ibidem (for resterende oldengæld af 8 svin), Anders Knudsen i Vester
Gesten, Terkel Andersen og Knud Thøgersen i Refsing samt Peder
Christensen ibidem for resterende tiende og lånte penge. Opsat 3 uger. 8/1

Alt forskrev. som udi denne tingbog er indført og ej videre for retten at være
forhandlet og passeret på Anst herreds ting fra for her udi meldte 15. august
1679 og til idag, som er d. 18. december samme år, hvilket er den sidste
tingdag her for retten noget vorder udstedt eller mer ommeldte år passerer,
dette sandfærdigt testeres af Bartram Pedersen. Actum ut Supra..12:

1680

Torsdag den 8. januar:

I Jesu Christi navn - anno 1680 Torsdagen den 8. januar holdtes Anst
herreds snapsting, som er det første ting samme år. Og da er tilforordnet
herredsnævninger, nemlig:

Iver Buch i Lejrskov,
Gregers Pedersen i Gesten,
Hans Christensen i Gamst,
Iver Markussen i Uhre,
Oluf Nielsen i Vester Gesten,
Las Poulsen i Gelballe,
Joen Lassen i Skanderup,
Hans Iversen i Seest.



Rettens betjente: Peter Neymand, herredsfoged, Bartram Pedersen i Store
Anst, herredsskriver, og Thyge Mikkelsen i Vester Gesten, beseglingsmand.
Otte mænd: Thyge Mikkelsen i Vester Gesten, Anders Iversen, Jakob
Andersen, Anders Knudsen, Oluf Nielsen, Hans Thomsen, Gregers
Pedersen, alle ibm. og Markus Nissen i Bønstrup.

18/12. Iver Lauridsen har pva. Claus Ebbesen i Øster Gesten stævnet Oluf
Nielsen ibidem for oldengæld af 8 svin på Gesten skov, 1 mk. 8 sk. pr. svin.
Iver Lauridsen og Claus Ebbesen har akkorderet med oberforsteren og
betalt ham oldengælden for skoven. Oluf Nielsen mødte og fremlagde sit
skriftlige svar: Han søges for 2 rdl. oldengæld for svin, som han havde på
deres fælles skov. Han er lige som de andre lodsejer af skoven og skylder
og skatter til øvrigheden. Derfor mener han, at han kan vinde den samme ret
af sin lod både i skov og på mark som de andre. Derfor kan det umuligt
tilkomme ham at betale så meget i oldengæld. Thi Iver Lauridsen og Claus
Ebbesen har betalt 6 rdl. for oldenen, hvormed de har indbrændt vel 3 snese
svin. Han mener, han skal betale for 7 svin, mens det ottende er brændsvin,
som han giver i landgilde. Han vil gerne betale således uden dom. Iver
Lauridsen og Claus Ebbesen har af udegner, som ingen lod har i skoven,
taget 1½ mk. for hvert svin. Opsat 8 dage. 15/1

13b:

Torsdag den 15. januar: Christen Iversen i Store Anst i dommers sted.

Iver Madsen i Gamst ctr. Birgitte sal. Hans Basses i Anst for 7 skp. rug og 2
skp. byg i tiendekorn 1674 på vegne af hendes søn sal. Søren Basse. Opsat
6 uger. 26/2

14:

Ridefoged Christian Nielsen pva. velfornemme Jens Nielsen af Kolding ctr.
Jens Juel i Knurborg for gæld. Han fremlagde en dom af 25/4 1678 og
begærede at få dommen fornøjet og gav Jens Juel til sag for resterende
afgift til Kolding Hospital. Niels Juels hustru mødte og beklagede, at de
formedelst deres store armod ikke kunne betale. - Dom: Niels Juel skal
efterkomme dommen af 1678 og desuden betale sin gæld inden 15 dage.



14b:

8/1. Claus Ebbesen af Øster Gesten og Iver Lauridsen begærede dom over
Oluf Nielsen. Denne tilbød betaling i overensstemmelse med sit givne
tilbud. - Dom: Såsom Iver Lauridsen og Claus Ebbesen har akkorderet og
nydt al olden i Gesten skov for 6 rdl. afgift og derpå efter Oluf Nielsens
beretning indbrændt vel 3 snese svin og af hver, som udejerne på samme
skov havde indtinget, taget til oldengæld 1½ mk., hvilket de ikke har for
retten benægtet, Oluf Nielsen, som tillige med dem og andre grander i Øster
Gesten skov og mark er en lodsejer, formener derfor at vinde den samme ret
af sin lod sammesteds, som han skatter og skylder af, lige ved en af dem
efter pro quota ottings lod og tal og erbyder sig derfor uden doms lidelse
straks at betale, hvad ham til de 6 rdl. fyldestgørelse kan tilkomme med
rette som en lodsejerafgift til oldengæld af hvad svin han har på samme
olden over et brændsvin, han årligt giver til landgilde, efter videre hans
indlæg og gjorte tilbuds formelding. Da vidste jeg efter slige
omstændigheder ikke billigt at kunne frakende Oluf Nielsen sin lod og
skovpart og ej anderledes heri at dømme, end jo Oluf Nielsen, som tillige
med andre hans forn. grander og naboer i skov og mark er lodtagen, bør lige
samme ret til brugelighed og nytte af sin lod pro quota at nyde ved en af
dem efter enhvers ottingslod, eftersom slig akkord med derudaf voksende
profit og .... tillige bør at være lodsejerne til gavn og bedste, hvorimod Oluf
Nielsen pligtig er og bør at betale og udlægge til Iver Lauridsen og Claus
Ebbesen, som for de udlovede 6 rdl. caveret haver, alt hvad ham deri kan
tilkomme med rette at give til oldengæld af hvad svin, som han foruden
hans årlige skyldsvin, videre(?) end til hans ottingslod havde på Gesten
skov, så vidt hans anpart billigen kan beløbe til den udlovede sums(?)
fyldestgørelse, over det som af andre til oldengæld er oppebåren. Hvilket
Oluf Nielsen således inden femten dages forløb har at betale.

15b:

Torsdag den 22. januar: Christen Iversen i Store Anst i dommers sted.

Erik Christensen pva. Seest kirke ctr. Las Nielsen i Vamdrup mølle.
Fremlagde Seest kirkes regnskabsbog. Las Møller skal betale årlig
jordskyld til kirken. Opsat 14 dage.



16:

Jep Jepsen i Gamst og interessenter (hans gårdmænd) har stævnet
borgmester Wilhelm Brochmand og Las Hansen i Glibstrup ang. en otting
jord på Refsing mark. - Iver Madsen i Gamst kan mindes i 20 år før sidste
svenske krig, da har en otting jord på Refsing mark været brugt af og har
tilhørt den krongård i Gamst, som Jep Jepsen, Hans Jessen og Hans
Sørensen nu påbor; men han ved ikke, hvem der har brugt den efter
svenskekrigen. - Søren Christensen i Gamst: den otting jord har i over 30 år
før krigen tilhørt den krongård; beboerne avlede selv høet, og agerjorden
lejede de ud til dem, som det lå nærmest belejligt. Jorden tilhørte den gård,
indtil borgmesteren i Ribe fik Refsinghoved. - Andre vidner noget lignende.
Se 14/4

17:

Niels Nielsen i Hudsted fremlægger et syn på Verst kirke: Kirken fattes
bibel, alterbog og degnebog. Loften er ganske ruineret, nogle bjælker
mangler. Kirkedøren hænger i en hænge uden hængsel og lås. Muren, som
døren skulle hænge i, er også ganske forfalden. Over vinduerne fandtes stor
brøstfældighed. Kirkegulvet fandtes stor mangel for sten. Nogle fjæle og
remme på nørre side er henrådnet, og en opgang af blyet borte så nær som
to tavler ligger opblæst på stedet. Vesterenden på muren mangler også hel
vel hjælp, og søndre side ved den vestre ende fattes seks opgange af blyet
fra neden til oven. Noch fattes 2 tavler af bly på samme side og remmer.
Muren ved vinderne mangler både sten og kalk. Sydøsthjørnet på muren
ganske på fald. Klokken kan ej ringe, fordi huset er ruineret, noget deraf er
nedfaldet, og noget står på fald. Vester stente er ganske øde, og østre stente i
lige måde i bund og grund øde. Kirkegårdsdiget er på alle sider her og der
nedfaldet. - Niels Closter begærede tingsvidne.

17b:

11/12. Jep Buch i Nagbøl og søn Christen Jepsen erbød sig at svare på
regimentskriver Anthoni Barslunds varsel og udvisning fra gården for 6
uger siden. Mener ikke at restere nogen afgift til regimentskriveren; ejheller
at gården skulle være forfalden på grund af hans forsømmelighed; meget er
forbedret. - Markus Nissen af Bønstrup pva. sin moder, kunne svare



ridtmester Grubbe ang. udvisningen af hendes gård for 6 uger siden. - Ingen
er mødt pva. ridtmesteren eller regimentskriveren. - Derfor vides ikke
rettere, end Jep Buch, hans søn Christen Jepsen så vel og Maren Niskone i
Søgård for denne tiltale bør fri at være, indtil de påny lovligt bliver citeret.

18:

Skovrider Poul Felding forbød idag alle og enhver i kongens vildtbane at
holde eller have enten geder eller ustumpede hunde eller noget sligt, som i
nogen måde enten på vildt eller skov kunne forårsage nogen skade.

Peder Nielsen Lund har stævnet hr. Knud Lauridsen Maarslet i Seest med
fuldmagt fra sin morbroder Peder Pedersen, forvalter på Saltøe (?) slot for
gæld. Fremlagde provst Niels Pedersen Kragelunds henvisning til verdslig
ret. På en gæld på 168 sldlr. er betalt med en hest for 16 sldlr. Resten
kræves betalt. - Præsten mener at have kontraregnskab. Fremlægger en
revers og kvittering under Peder Nielsens hånd om afbetaling af en gæld på
47 sldlr., hvorpå der er betalt en sort hest for 16 sldlr. Fordringer til Peder
Nielsen Lund: 1) skaffede hans moder Karen Pedersdatter en vogn til Vejle,
da Peder Nielsen i sin barndom var med hende: 1 sldlr. 2) kom sal. Karen
Pedersdatter atter til mig; då lånte jeg hende 8 (2?) slettedaler og skaffede
hende en vogn 10 mile bort til Jelling(?) for 5 sldlr. 3) kom Peder Nielsens
moster Maren Pedersdatter til mig, som kvitterede sin tjeneste fra Dorete
Frands i Kolding, da jeg forskaffede hende en vogn til Jelling, 6 mk. 4)
Peder Nielsen var hos mig, da for hans kost 8 (2?) rdl., for en vogn på hans
henrejse til Vejle 1 sldlr. - Peder Nielsen Lund protesterede derimod og
mente ikke, han var pligtig at svare til sin moders og mosters regnskab,
eftersom hans stedfader endnu er ved god magt og velstand og er boende på
Herløfstrup på Sjælland. Ham kunne præsten søge sligt hos. Hvad der var
mellem præsten og hans moster, kunne præsten søge hos hende selv og
hendes mand, eftersom hun endnu lever og har en mand, der er præst i
Magleby på Møen. I det øvrige, hvad Peder Nielsens eget regnskab var, som
hr. Knud søger, da erbyder han sig det at decortere hvad omkostning han i
denne sag anskreven har. Opsat 8 dage.

20:

Torsdag den 29. januar: Christen Iversen i dommers sted.



Jens Mikkelsen stævner pva. amtskriveren samtlige beholdne bønder, som
svarer til Koldinghus, for resterende landgilde for 1679. - Dom: De skal
betale inden 15 dage.

20b:

Torsdag den 5. februar: Jep Buch i Nagbøl i dommers sted.

Generalmajorens fuldmægtig Jens Nielsen Croning kundgjorde, at såsom
for nogen kort tid siden er af amtskriver Mathias Friises tjener Jens
Mikkelsen æsket dom over kronens bønder i Anst herred for forfalden
landgilde, da som samme dom er hr. generalmajoren ganske ubevidst, vil
hans exellences fuldmægtig have advaret, at herredsfogeden eller hans
fuldmægtig ikke nogen nam i bøndernes bo derfor udstede før end
generalmajorens videre tilladelse.

Torsdag den 12. februar: Christen Iversen i dommers sted.

Med stævning til Hans Christensen i Lejrskov har Jens Madsen ibibem
fremlagt et pantebrev pva. sin myndling Las Eskesen, Jens Pedersen i Vrå,
Las Espensen i Uhre, Jep Lauridsen og Thomas Lauridsen ibidem, - imod
lovbydelse og pantebrevs beskrivelse, som Maren Andersdatter, sal. Eske
Knudsens af Lejrskov, agter at lade give hendes trolovede fæstemand Jens
Madsen, barnefødt i Højrup. - Hans Christen sen af Lejrskov lovbød 3. gang
pva. Maren Andersdatter det selvejerbolig i Lejrskov i pant for 200 sldlr.
rede penge. Jens Madsen tilbød de 200 sldlr, som han vil indføre til enken
til boets forbedring.

22:

Iver Hansen i Geising, et skadesløshedsvinde: Indlagde et skriftligt
skiftebrev holdt efter sal. Eske Knudsen i Lejrskov den 28/1 1679. Det
indeholder bl.a., at den umyndige Las Eskesen, som fornævnte Iver Hansen
er værge for, efter sin forn. fader har arvet 140 sldlr.,, som tillige med
kornet er forblevet i boet hos moderen. Da, som Jens Madsen af Højrup
efter Guds forsyn og gode venners råd og samtykke har haft trolovelse med
barnets moder Maren Andersdatter, som de ved ægteskab videre agter at
fuldbyrde og lade stadfæste og derfor har antaget boet og ejendommen med



deri indeværende den umyndige Las Eskesens fædrene arv og ejendom.
Skiftebrevet blev læst og påskrevet. Jens Hansen i hånd tog Iver Hansen og
lovede at forpligte sig og sine arvinger at holde dem skadesløse for Las
Eskesens arvepart.

Torsdag den 19. februar: Christen Iversen i fogedens sted.

23:

Henrik Christiansen af Seest på egnes og søskendes vegne begærede, at
Hans Rasmussen i Seest ville contentere dem skadesløst for deres arvepart
iflg. skiftebrev efter deres sal. forældre. Det vil Hans Rasmus sen.

Torsdag den 26. februar: Christen Iversen i fogedens sted.

15/1. Iver Madsen begærer dom over Birgitte Hans Basses i Anst for hendes
afdøde søn Søren Basses resterende korntiende til ham for 1674. Hun svor,
at hendes søn Søren Hansen Basse blev i dannemænds overværelse forligt
om tienden med Iver Madsen, at denne skulle have til betaling en rugager
på Anst mark, og da hendes søn var dømt på sin gårds fæste, og andre
havde fæstet den, lod han Iver Madsen vide, at den ommeldte rugager var
høstfærdig, og de andre havde frahøstet deres rug i samme vang, at Iver
Madsen derfor samme ager skulle lade høste efter forlig. Hun begærede
sagen opsat 8 dage for at føre vidner og begærede sig frikendt, fordi
sønnens gæld ikke vedkommer hende, eftersom han både har hustru og børn
levende. Opsat 8 dage. 4/3

23b:

Hr. Jens Pedersen i Hjarup fremlagde amtmandens fuldmægtig Jens Nielsen
Chronius attest på at være blevet stævnet til at påhøre vidner ang. hans
præstegård og annexgård. Hans Madsen af Skanderup vidnede, at han for
mere end 20 år siden boede på præstens annexgård i Vester Vamdrup, og da
havde han fæstet gården af præsten sal. Poul Sørensen i Hjarup, og han gav
til præsten al gårdens årlige afgift og rettighed; kun af landgilden gav han til
Koldinghus årligt 1 ørte byg, 1 otting smør, 1 rdl. penge og 6 læs ved og
ganske intet videre. Fæstebrevet blev borte i krigstiden, da gården også blev
afbrændt af polakkerne, og siden har den været øde. - Hans Knudsen i



Hjarup tjente for 40 år siden sal. Laurids Pedersen, som boede på
annexgården i Vamdrup; bekræfter Hans Madsens vidnesbyrd. - Hans
Bertelsen i Horskær, Iver Pedersen ibidem m.fl. bekræfter, at gården endnu
er øde, og så længe nogen af dem kan mindes, har den været præstens
annexgård, og at præsten deraf har nydt al rettighed med de nævnte
undtagelser.

24b:

Hr. Jens Pedersen, et tingsvidne:
Christen Halkjær i Hjarup, Christen Snogdal, Las Buch, Johan Christensen,
Hans Knudsen, Oluf Jensen og Knud Lauridsen, alle i Hjarup, Hans
Bertelsen i Horskær, Iver Pedersen ibidem, Markus Nissen i Bønstrup, Hans
Lauridsen i Habdrup og Knud Jørgensen i Søgård bevidner, at præstegården
i Hjarup blev i 1659 af polakkerne afbrændt og ganske i bund og grund
ruineret og ødelagt. Den har derfor siden den tid været og er endnu ganske
øde og ubrugt, hvorfor præsterne siden har boet, som hr. Jens Pedersen
endnu bor, på en halv, ringe fæstegård i Hjarup, som er i det allermeste en
otting jord til, hvoraf han årligt skylder som en bonde til Koldinghus og
giver deraf alle kontributioner, så vidt som har været påbudt af 5-6-2-0 htk.
efter matriklen. Derfor er samme præstekald helt ringe, såsom både
præstegården i Hjarup og annexgården i Vamdrup er øde.

Herredsfoged Peter Nyemand sad retten i efterfølgende sager:

25:

Med stævning for Koldinghus port og til Jens Nielsen, forstander i Kolding
hospital, fører Niels Juel i Knurborg vidner på, at det bolig i Knurborg, som
Niels Juel bebor, og som tilhører Kolding hospital, er så ganske og aldeles
højt forskyldet, at det umuligt kan vedligeholdes eller dets udgifter udredes;
der er meget ringe agerjord, moxen ingen engbund, ingen fædrift og ej
heller skov, hvorfor han er nødt til at betle sit brød og ikke i ringeste måder
formår at betale nogen afgift, hverken til kongen eller til hospitalet.

Iver Thullesen og hans gårdmænd i Lunderskov, et vidne: Synsmænd har
sammen med ridefogeden, herredsfogeden og skriveren besigtet sal. Peder
Pedersens øde går, som Iver Thullesen og hans gårdmænd har fæstet, med



henblik på at vurdere, hvordan den halvparten af gårdens bygning med
gårdsrum og kålgårdssted billigst og belejligst på deres egen grund kunne
sættes, såsom ej mere end to mænd af de fire, som nu har gården i fæste,
kan bo eller bygge på det gamle byggested. Det stiller de forslag om.

25b:

Anders Hansen i Seest, et vidne ang. hans børns mødrene arv: Anders
Hansen på den ene side og Jens Iversen af Vingsted mølle på den anden
side indgav et skriftligt forlig af 24/2 mellem Anders Hansen og hans
umyndige, moderløse børn, nemlig Christen Andersen, Anne, Margrethe,
Maren og Mette Andersdøtre, ang. deres arvepart efter deres sal. moder
Sidsel Iversdatter. Det blev indgået i overværelse af deres morbroder Jens
Iversen. Til samtlige tilfalder 70 sldlr. iberegnet deres moders gangklæder
efter vurdering. Noch derforuden deres morbroder Jens Iversens fordring,
en forstrækning i rede penge til deres fader, 15 sldl., hvilke penge Jens
Iversen godvilligt af en kristelig affektion hermed har foræret sin søsters
umyndige børn og delt dem således, at Anne for 5 sldlr, 1 mk., Margrethe 3
sldlr., 1 mk., Maren 3 sldlr., 1 mk. og Mette 3 sldlr., 1 mk. De tilsammen 85
sldlr. skal stå rentefrit hos faderen den næste 18 (?) år. Børnene skal
desuden have halvdelen af gården, som ikke må pantsættes eller sælges til
nogen anden.

27:

Christian Ridefoged, en dom over Oluf Jensen i Hjarup og Knud Lauridsen
ibidem. Christian Nielsen Ridefoged gav Oluf Jensen til sag for skifte og
deling at holde i hans bo efter hans sal. afdøde hustru mellem ham og hans
umyndige, moderløse børn. Ligeså gav han Knud Lauridsen til sag for at
holde skifte i hans bo mellem sig og hans umyndige broder inden 15 dages
forløb. - Dom: Oluf Jensen og Knud Lauridsen mødte, men fremlagde intet
til at befri sig, hvorfor jeg ikke vidste Oluf Jensen og Knud Lauridsen for
denne tiltale at kunne befri, men de pligtige er enhver uden videre forhaling
inden 15 dages forløb at holde lovlig regi strering eller lide videre tilbørlig
tiltale.

Torsdag den 4. marts: Christen Iversen i dommers sted.



26/2. Birgitte Hans Bassen, et vidne (med stævning til Iver Madsen i
Gamst). Vidner bekræfter, at de var nærværende, da Søren Basse i Anst blev
forliget med Iver Madsen om hans korntiende for 1674, da pantsatte Søren
Basse en ager med rug besået vesten Anst by. (Se dommen senere på
dagen).

Christian Nielsen Ridefoged har stævnet 1) Jep Andersen i Seest og Niels
Horskær ibidem, 2) Oluf Jensen, Hans Iversen, Anders Madsen og Hans
Hansen til at være formyndere for sal. Christoffer Adolf von Diemas børn,
3) Peder Snedker, Palle Lauridsen og Bodil Nebels ibidem.
Christian Ridefoged gav Jep Andersen og Niels Horskær til sag for at holde
skifte, såsom de sidder med deres børn i fællig og Jep Andersen nu ville
gifte sig selv, og Niels Horskær ville af uskiftet bo udgifte sin datter.
Begærede dom. - Da eftersom Niels Horskær i Seest og Jep Andersen
ibidem sidder med deres børn i fællig uskiftet bo, og Jep Andersen har
drukket trolovelse og vil til sig i fælles bo indtage en hustru, og Niels
Horskær i lige måde gifter sin datter ud af en uskiftet bo og har flere børn
igen, vidste jeg ej efter slig lejlighed dem for denne tiltale at kunne befri,
men forn. Jep Andersen og Niels Horskær pligtig er uden videre ophold at
holde skifte, på det deres umyndige børn kan ske ret, eller og lide videre
tilbørlig tiltale.
Noch gav Christian Nielsen Ridefoged efterskrevne til sag: Peder Snedker i
Seest, Palle Lauridsen og Bodil Jørgens samt Jep Andersen formedelst deres
krohold. De bør straks fremvise, hvad de har af tilladelse. Ingen mødte at
svare, og eftersom de er lovligt stævnede, vidste jeg ikke anderledes heri at
dømme, end enhver af dem, som bruger krohold med øl eller brændevin, de
derpå bør at fremvise, hvad rettighed de dertil kan have, og hvis de ingen
lovlig permission derpå haver, da enhver af dem derfor at lide og undgælde
efter konsummtionsforordningen.

28b:

Christian Nielsen Ridefoged fremviste et varsel til Oluf Jensen og Knud
Lauridsen i Hjarup angående skifte og begærede dele. 11/3

Hans Rasmussen af Seest pva. sin hustru, et lovbudsvidne med varsel til
samtlige efterladte børn og arvinger efter salige Christoffer Adolf von
Dima, som boede og døde i Seest, samt børn og arvinger efter hans forrige



hustru sal. Anne Marie Brincke imod lovbydelse og påfølgende skøde, som
Jens Nielsen, rådmand i Kolding, agter at give sal. Christoffer Adolfs sidste
hustru Valborg Jakobsdatter på de 2 nye huse, han har ladet opbygge i Seest
og på den halve del af selvejerjorden iflg. den fuldmagt, den sal. mand har
givet Jensen Nielsen den 12/5 1676. - Jens Nielsen lovbød 3. gang de to nye
huse i Seest og den halve del af de 2 ottinger selvejerjord, som har tilhørt
sal. Christoffer Adolf von Dima og kaldes Hejls jord. - Derimod mødte
Hans Rasmussen af Seest pva. sin hustru Valborg Jacobsdatter og begærede
lovligt skøde. - Henrik Christiansen Kettelhaut stod til vedermålsting, men
havde intet herimod at prætendere.

Rådmand og hospitalsforstander Jens Nielsen fremlagde en skriftlig
fuldmagt fra sal. Christoffer Adolf von Dima, som boede og døde i Seest:
Christoffer Adolf von Dima, sithaftig i Seest, gør vitterligt, at han vil skøde
og afhænde til sin hustru Valborg Jacobsdatter to nye huse og halvparten af
det Hejls jord på Seest mark, som tilhører ham, og som hustruen skal have
efter hans død. Jens Nielsen får fuldmagt til at give enken skødet. - Det gør
han idag. Den afdøde havde erhvervet ejendommen ved skøder af 9/6 1664
(Anst herredsting) og 18/2 1673 (Tyrstrup herredsting). Se 18/3

31:

Løjtnant Anders Lindvig (=Anders Nielsen i Vranderup), et vidne ang. hans
påboende gårds højt forskyldte takst og afgift. Tolv vurderingsmænd vandt,
at Anders Nielsens ejendom er mere forskyldet end andre i Anst herred,
fordi den i forrige tider har været adelsgods, som kongen har fået i
mageskifte. Gården skylder 18-4- 0-0 htk., men nabogårdene skylder 13-4-
0-0, og den har dog ikke mere avl end dem. Engen er delvist bevokset med
el, hassel, eg, bøg og anden underskov, så der ikke kan avles mere end højst
40 læs hø. Gårdens mark ligger på en ganske lille og snæver plet imellem
adskillige andre byers marker og er derfor meget ringe, så om sommeren
moxen ingen græsning eller fædrift er for kvæget andet end, hvad han hvert
år udlægger af sin pløjejord. Så længe de mindes, har gårdens beboer altid
nydt nogen frihed på de årlige afgifter, og Joen Jacobsen, som beboede den
nu næst før Anders Nielsen og var herredsfoged, havde den fri for al
landgilde, ægt og arbejde. Ikke heller kan nogen bebo samme gård og holde
den vedlige og svare dens udgift for den ermeldte anslagne takst, som



Anders Nielsen nu ved fem års tid har gjort, medmindre dens besidder jo
nogen bestilling eller anden indkomst dertil har. Samtlige tilstedeværende
herredsmænd bekræftede vurderingsmændenes vidnesbyrd.

32:

(Se Birgitte Basses vidnesbyrd tidligere på dagen). Dom imellem Iver
Madsen i Gamst og Birgitte Basses i Anst. - Såsom Birgitte sal. Hans
Basses i Anst beviser, at hendes søn Søren Hansen Basse i mindelighed er
blevet forenet og akkorderet med Iver Madsen om den nu fordrende
korntiende for 1674, og Iver Madsen da til pant og forsikring har ladet sig
nøje med en rugager af Søren Basses gård på Anst mark vesten byen, og
Søren Basse endog derforuden, da høstens dag var kommet, og de andre i
byen deres rug i samme vang havde ophøstet og den pantsatte ager alene
uhøstet igen stod, Iver Madsen den da derfor efter forrige forlig skulle lade
høste, og samme ager ikke skal komme Søren Basse eller hans moder eller
nogen af deres i nogen måder til nytte, da vidste jeg efter slig lejlighed ikke
billigen at kunne tildømme Birgitte Basses samme tiende ydermere at
betale, men hun med rette for denne Iver Madsens tiltale bør fri at være, og
Iver Madsen at være fornøjet med det ermeldte pant og forlig.

Torsdag den 11. marts: Peter Neymand herredsfoged.

Knud Nielsen i Asbøl fremlyser en brunblisset hoppe, som har været hos
ham i vinter.

32b:

4/3. Knud Lauridsen af Hjarup fremlagde et kontrakt mellem ham og hans
umyndige broder Peder Lauridsen på stemplet papir dateret 27/1-1680,
underskrevet af Knud Lauridsen, Peder Lauridsen, Laurids Pedersen, Las
Buch og Christen Buch i Hjarup, angående Peders fædrene og mødrene arv,
som er aftalt til 40 sldlr. - Ridefogeden mente ikke, det var den rette sort
forordnet papir. Kontrakten blev derfor leveret til herredsskri ver Bartram
Pedersen til forvaring. 2/4

33:



Torsdag den 18. marts: Peter Neymand herredsfoged.

Christian Nielsen Ridefoged fremlagde 2 kg. forordninger, den ene af 19/2
ang. højesterets administration, den anden af 21/2 ang. prinsessestyr.

Thomas Danielsen ctr. Hans Jepsen i Seest og Las Pedersen i Hjarup.
Fremlagde en aftale af Seest den 4/10 1674 mellem ham og en del Seest og
Hjarup mænd, som samme år var i soldaterlægd sammen. Kontrakten
indeholder bl.a., at Thomas Danielsen det år lod sig leje som soldat for
lægdet og årligt i løn skulle have 26 rdl. og 2 tønder rug. Han har kun fået
13 rdl. og mener, at Hans Jepsen og Las Pedersen er pligtige at give ham de
resterende 19 rdl. og 2 tønder rug, eftersom de var lægdsmænd. Opsat 14
dage. 2/4

33b:

Nogle mænd stævnes, fordi de ikke har betrådt retten, da det dem tilkom.

Hans Christensen i Vester Vamdrup får på egne og en del bymænd
tingsvidne på, at for 4½ år siden blev ramt i Vester Vamdrup af en meget
ulykkelig og hastig ildebrand. En del afbrændte gårde nævnes; de mistede
deres kvæg og indbo. Mændene er stadig forarmede og har ikke kunnet
betale deres afgifter.

33:

Niels Andersen i Vrå får tingsvidne på, at han efter en ildebrand for 1½ år
siden endnu er ganske forarmet og ikke har kunnet betale udgifterne.
Christen Jensen i Uhre har i nogle år været og er endnu ganske forarmet.
Niels Andersen får tingsvidne beskrevet for dem begge.

Peder Mollerup kundgør på regimentskriverens vegne, at noget gods under
Schwanewedels regiment endnu er øde i Jordrup og Lunderskov. Hvis
nogen vil tage de gårde i fæste, vil de blive forundt tilbørlig års frihed og
anvisning på fornøden bygnings.... uden nogen fæstepenges bekostning.
Men der var ingen, der hverken ville fæste eller leje gårdene, fordi de er så
højt forskyldt og har meget ringe tilliggende grund til vedligehol delse.



34b:

Se 4/3. Hans Rasmussen i Seest, et skiftebrev efter sal. Christoffer Adolf
von Dima i Seest af 1680 12/3 mellem hans sidste efterladte hustru Valborg
Jacobsdatter og den afdødes børn Christoffer Adolf og Rudolf
Christoffersen samt Maricke Christoffersdatter, alle hans børn med første
hustru, sal. Anne Marie Brincke, og deres værge Hans Rasmussen. Noch
hans børn med den sidste hustru, Johan Adolf Christoffersen og Siile
Christoffersdatter med deres værge Hans Rasmussen. Ridefoged,
herredsfoged og herredsskriver overværede med mænd af Seest skiftet. Der
blev fremlagt en registrering efter sal. Christoffer Adolf holdt 1677 22/10.
Af guld var der ikke andet end det, den afdøde havde givet enken i
fæstegave, en guldkæde med 2 ringe og nogle perler. En af sengene er
enkens brudeseng. Levende kvæg: 2 gamle brune heste for 24 sldlr., 1 grå
hoppe for 28 sldlr., 1 gammel angehest for 3 mk., 2 gråhovedede køer for
10 sldlr., 2 sorthovedede køer for 6 sldlr., en liden sorthjelmet tyr for 3
sldlr., en grå ungnød stud 3 sldlr., 1 grå kviekalv for 1 sldlr., 1 so og 4
ungsvin grise og 1 so står på sti, alt for 5 sldlr. Noch 2 svin for 2 rdl. - Den
fulde sum efter vurdering beløber sig til 349 sldlr. - Der fradrages bygninger
i gården, som den sal. mand tillige med en otting selvejerjord har afhændet
til sin hustru i levende live: 94 sldlr. Også kornet fradrages, da det skal
forblive til gårdens nytte: 86 sldlr., samt høet: 16 sldlr. Det skal være
vinterfoder til kvæget. Ialt 197 sldlr. fradrages registreringen. Rest: 152
sldlr. Dertil lægges den rugsæd, der nu er i jorden. Til deling er der så i
penge 199 sldlr. og den otting jord, som den afdøde ikke har afhændet til
nogen, indkøbt af fælles midler for 220 sldlr. Summa summarum: 419 sldlr.
- Gæld: Mandens første hustru, sal. Anne Marie Brinckes børns mødrene
arv iflg. skifteforretning af 3/7 1673: Henrik Christensen 64 sldlr. + renter i
6 år, Anna Magdalena: 32 sldlr. + renter i 5 år, Ellenore Christensdatter: 32
sldlr. + renter i 3½ år, Christiane: 32 sldlr. + renter i 1½ år. Renten er
beregnet for den tid, enhver af deres sal. moders og stedfaders bo er
udkommet til anden tjeneste. Christoffer Adolf Christof fersen: 64 sldlr.,
Rudolf Christoffersen: 64 sldlr., Anna Marie Christoffersdatter: 32 sldlr.
Disse tre børn er alle umyndige og bliver underholdt i hjemmet; derfor
ingen renter af den mødrene arv. Børnenes mødrene arv beløber sig til ialt
366 sldlr. - Herefter nævnes anden gæld: Der er gæld til Jacob Hansen,
borger i Kolding, Valborg Jacobsdatters fader, der fordrer 122 sldlr. for



varer og desuden et beløb for procesomkost ning m.m. i forbindelse med
erhvervelsen af den beholdne otting jord, 45 sldlr. samt udlæg til tømmer til
boets bygning, 38 sldlr. Rådmand Jens Nielsen fordrer 24 sldlr. - Gæld ialt
556 sldlr. (Skiftet har adskilligt flere detaljer; det strækker sig over siderne
34b-41b).

41b:

Jordrup og Knudsbøl mænd får tingsvidne på, at en række navngivne mænd
i de to byer er forarmede formedelst ulykkelig sygdom og lungesot, som i
nogle år har været meget streng i disse byer og forvoldt, at deres kvæg
aldeles er bortdødt. Derfor er mændene gerådet i stor armod. I forvejen var
en del af dem kun af slet tilstand, og denne er blevet forværret ved kvægets
frafald, hvorfor de ikke har kunnet betale deres befalede udgifter.

42:

Torsdag den 26. marts: Christen Iversen i fogeds sted.

Hans Knudsen i Hjarup får Poul Hattesen, Lauge Hansen og Peder Hansen,
alle i Vester Vamdrup, og Frederik Hansen i Habdrup til at vidne om,
hvordan han kan være beslægtet med sal. Hans Mikkelsen af Skustrup:
Hans Knudsen og sal. Hans Mikkelsens moder i Skustrup var ægte født og
båren af tvende kødeligt ægte søskende, så Hans Knudsen er fuldt kødeligt
søskendebarn til sal. Hans Mikkelsens moder og derfor næst anden led
beslægtet og i byrd med Hans Mikkelsen.

42b:

Torsdag den 2. april: Peter Neymand herredsfoged.

Mikkel Ottesen pva. amtskriveren Matthias Friis, et vidne ang. det øde og
forarmede gods, hvoraf ingen kontribution til amtskriveren er blevet erlagt
indtil nytårsdag næst afvigte. Han fremlagde en skriftlig specifikation, som
vidner bekræfter. Den vil blive indført i tingsvidnet.

43b:



Et tingsvidne om kongens forarmede bønder ang. deres resterende
kontributioner. En række navngivne mænd i Geising, Knurborg,
Refsinghoved, Hudsted, Verst, Seest, Egholt, Vrå og Jordrup er forarmede
formedelst kvægets frafald, durchmarchers indkvartering og andre denne
besværlige krigstid med sig førende besværlig heder og ulempe, så de ikke
har kunnet betale deres udgifter.

44:

Christian Ridefoged, en opsættelse.Har stævnet Knud Jensen, Jep Madsen,
Niels Jensen og Mikkel Pedersen, alle af Højrup. De skal fremvise deres
fæstebreve på den øde gård i Højrup, de har i fæste; og eftersom de på
samme gård har nydt tilbørlig åringers frihed og alligevel ikke dermed har
opbygget og forbedret gården, som billigt var, mener ridefogeden, at deres
fæste bør være forbrudt; og hvis de ikke kan fremvise fæstebrev, mener han,
de skal lide som for uhjemlet.

44b:

Se 11/3. Ridefogeden stævner Knud Lauridsen af Hjarup til dom, angående
den oprettede kontrakt mellem Knud Lauridsen og hans broder Peder
Lauridsen om dennes mødrene og fædrene arv. Den lyder på 40 sldlr. og er
skrevet på papir nr. 10, der koster 12 sk. Ridefogeden mener, at kontrakten
er skrevet på den forkerte sort papir iflg. kgl. forordning, hvorfor han
mener, at den omhandlede sum iflg. forordningen bør konfiskeres. Opsat 14
dage. 15/4

18/3. Thomas Danielsen af Kolding begærede dom. Opsat 4 uger. 13/5.

Torsdag den 15. april: Peter Neymand herredsfoged.

45:

2/4. Idag skulle der være handlet dom over Knud Lauridsen i Hjarup ang.
konfiskationen af de 40 sldlr. Men da han ikke er mødt, opsættes sagen i 14
dage, hvor han har at møde og fremvise skriftligt, om amtmanden fil
forskåne ham, og ellers videre at lide og undgælde.



Torsdag den 22. april: Christen Iversen i fogeds sted.

Torsdag den 13. maj: Christen Iversen i fogeds sted.

2/4. Hans Jepsen i Seest kundgjorde, at eftersom Thomas Danielsen i
Kolding har ladet ham kalde, og sagen nu har været opsat i 6 uger og
Thomas Danielsen ikke er mødt i retten at æske dom, hverken idag eller for
8 dage siden, formente Hans Jepsen, at han burde være fri for tiltalen. - Da
er Hans Jepsen hermed frikendt for Thomas Danielsens tiltale, indtil han
lovligt kaldes påny.

45b:

Iver Jensen i Øster Vamdrup på egne vegne og på vegne af Jep Christensen,
et vidne. Marquor Nissen i Bønstrup og Knud Basse i Øster Vamdrup
vidner, at de hos var, så og hørte, at Iver Jensen, som nu bebor det bolig i
Øster Vamdrup, som Mads Jensen næst før ham fordum beboede, og Jep
Christensen, som nu bebor det bolig ibidem, som Søren Jensen næst før
ham fordum beboede, fæstede de to boliger, som de bebor, af øvrigheden på
Koldinghus. Det var i 1678, og de betalte fæstepenge til den tid.
Amtmandens fuldmægtig Johan Iversen lovede dem derpå amtmandens
fæstebrev uden al videre bekostning, og der blev hver af dem tilsagt 3 års
frihed for skyld, skatter, ægt og arbejde, eftersom samme boliger siden
fejdetiden her i landet har ligget ganske øde.

Torsdag den 3. juni: holdtes Anst herredsting i Store Anst. Sættefoged:
Christen Iversen.

46:

Jakob Hansen af Kolding, et afkald: Henrik Christiansen Kettelhaut,
barnefødt i Seest, kundgjorde at have akkorderet med Jacob Hansen, borger
i Kolding, om al den arvelod, ham tilfaldt arveligt efter hans moder sal.
Anna Maria Brincke, som boede og døde i Seest, efter skiftebrevs
formelding af 1673 30. juli.

46b:



Torsdag den 17. juni: Christen Iversen i fogeds sted.

Thulle Pedersen i Ferup, et afkald: Mogens Pedersen, boende i Harte, Brusk
herred, kvitterer for sig og hustru Anne Thullesdatter for den arvelod,
hendes fader Thulle Pedersen i Ferup har udbetalt dem efter hendes sal.
moder Lene Hansdatter.

47:

Oluf Jensen i Hjarup, et skiftebrev:
For rettet fremstod Oluf Jensen af Hjarup og fremlagde en skriftlig
registrering og skifteforhandling lydende således:
Anno 1680, den 4. juni er holdt registrering, vurdering, skifte og deling i
Oluf Jensens bo i Hjarup efter hans afdøde hustru sal. Mette Rasmusdatter
imellem faderen Oluf Jensen, selv nærværende, på den ene og hans samt
forn. den sal. afdøde kvindes umyndige børn på den anden side, nemlig Jens
Olufsen i hans alders 6. år, Anne Olufsdatter i hendes 12. år, Mette
Olufsdatter i hendes ottende år, Maren Olufsdatter i hendes 3. år og Kirsten
Olufsdatter som er spæd og ½ år gammel, på hvis vegne tillige med faderen
Oluf Jensen var overværende deres morfader Rasmus Pedersen i Vester
Vamdrup så vel som morbroderen Peder Rasmussen i Dollerup. På kgl.
Maj.s vegne var til stede Christian Nielsen Ridefoged, Christen Iversen i
Store Anst i herredsfogedens sted, Bartram Pedersen ibd. herredsskriver
tillige med vurderingsmænd: Peder Jensen, Kjeld Gregersen, Mads
Sørensen og Knud Lauridsen, alle i Hjarup. Da er bemeldte bos middel,
formue og løsøre takseret og likvideret som følger:
Levende kvæg og bæster: 2 brune gildinger i 9. år, begge vurderet for 20
slettedaler, 1 brunblisset hoppe i 5. år: 10 dr., 1 gl. blind dito: 3 dr., 2
sorthovedede kør, begge 14 dr., 2 dito begge for 11 dr., 2 gl. dito, 8 dr., 1
liden ung ko: 5 dr., 4 spæde kalve: 4 dr., 2 dito: 1 dr. 2 mk., 4 svin à 3 mk=3
dr., 10 får à 2 mk. 8 sk.=9 dr. 1 mk., 8 lam à 1 sk er 2 dr., 3 gæs 3 mk., 15
gåseunger à 6 sk. er 1 dr. 1 mk. 10 sk., 8 bistader à 2 dr. er 16 dr.
Kobber, tin og messing: 1 messingkedel 3 mk., 1 tinpotte, 2 tinfade, 1
smørbrikke, 1 liden skål, tilsammen 1 dr. 2 mk.
Jernfang: 1 jerngryde 1 dr., 2 høleer: 1 dr. 2 mk., 2 buløkser: 1 dr. 2 mk., 1
bulsav: 3 mk., 1 spånekniv: 8 sk., 3 nafuere: 1 mk. 2 sk., skorstentøjet
tilsammen: 3 mk., 1 skærekniv: 1 mk., 2 forke: 8 sk.



Linned og uldne klæder: gl. klæder til 2 senge for 5 dr., 2 sække for 3 mk.,
den sal. kvindes efterladte livskårne klæder er 1 sort klædekåbe for 6 dr., 1
sort 5-stofs skørt med dets trøje: 2 dr. 2 mk., 1 rød boyes skørt med dito
trøje: 3 dr., 1 sort silke grafgrøns hue: 2 mk., 1 pund hør og 1 pund uld.
Forskr. den sal. kvindes livskårne klæder tillige med det ovenmeldte hør og
uld som specificeret og vurderet er, blev af samtl. vedkommende sluttet og
samtykket, børnene samtlige alene at skal nyde, og faderen deri ingen lod
eller det at have, som faderen dem samtligen og enhver har retten at
imellemdele og i så måder hver barn deri sin lod og andel lade nyde og til
nytte anvende. Hvorfor dets vurdering og ikke i bos middels summa er
indregnet. Derimod faderen Oluf Jensen selv alene forlods skal nyde og
beholde hans egen seng uden al vurdering og deling.
Trævarer og boskab: 2 trævogne med deres behør: 6 dr., 1 plov med jern og
bør tillige med 1 gl. træharve, alt for 1 dr., 1 gl. slæde: 2 mk., 1 egebord
med skab under: 1 dr., 1 egekiste med fod under: 3 dr., 1 ege halvkiste: 1 dr.
2 mk., 1 fyrreskab: 2 mk., 1 dejgtrug: 3 mk., 1 kværn med 1 sten: 3 mk., 1
gl. lidet bryggerkar og 1 gl. balje, alt for 2 mk., 1 og ½ tønde: 2 mk., 1
spand, 2 krybber: 12 sk., 5 sibøtter for 15 sk., 1 flødebøtte: 6 sk., 1 kærne:
12 sk., 1 pibekande: 6 sk., 1 gl. skæppe: 14 sk.
Utærsket korn: Rug: 4 traver (thrauf) og 4 skp., skæppen=12 sk., = 3 dr. -
Rugsæd udi gødeland: 20 skp. à 1 rdl. = 30 dr. - Bygsæd i gødeland: 6 skp.
à 1 dr. er 6 dr. - Udi magerland: 18 skp. à 2 mk. = 9 dr. - Havresæd: udi
bygstuber = 24 skp. à 1 mk. 8 sk. er 9 dr. Udi andet kierfland = 24 skp. à 1
mk. er 6 dr. - Boghvedesæd = 8 skp. à 1 mk. 4 sk. er 2 dr. 2 mk.
Summa summarum beløber al forskrevne boes middel og formue, som nu
registreret og vurderet er, i penge 208 sldlr 1 mk. 5 sk. - At ej videre
befandtes inden eller uden denne bo, end som nu registreret og vurderet er,
det benægtede faderen ved sin ed. Ellers belangende gårdens ejendoms
grund og selvejerrettig hed, da som børnenes moder forn. sal. Mette
Rasmusdatter ikke er deri vorden indskødet, pantsat eller i nogen måde
skriftligt forsikret, så tilstod derfor og samtykkede bemeldte Oluf Jensen, at
hans bemeldte 5 umyndige børn enhver skal nyde sin andel og retmæssig
lod i al bemeldte selvejergårds ejendom, grund og rettighed, efter deres
forn. salige afdøde moder, og i så måde samtl. være deri lodtagne og
hermed berettiget lige ved faderen forn. Oluf Jensen selv.
Imod forskr. bos middel og formue blev angivet efterskr. bortskyldighed,
som fordres. Først for forstrækning til den sal. kvindes begravelse og andre



fornødne udgifter fordres 20 sldlr; papir til skiftebrev og genpart 1 dr. 2
mk.; genpartens skrivepenge 1 dr. 2 mk. Rettens tetjente til slalarium blev
godvilligt tilbudt 6 dr. Er tilsammen 29 sldlr. Dem afdraget fra boens
middels summa, som er 208 dr. 1 mk. 5 sk., bliver igen til deling 179 dr. 1
mk. 5 sk. Hvoraf faderen tager først den ½ del, som er 89 dr. 2 mk. 10½ sk.
Den anden ½ part er delt i 6 lige søsterlodder, deraf tilkommer Jens Olufsen
1 broderlod nemlig 29 dr. 3 mk. 8 sk. 10 d.; Anne Olufsdatter 14 dr. 3 mk.
12 sk. 5 d.; Mette Olufsatter 14 dr. 3 mk. 12 sk. 5 d.; Maren Olufsdatter 14
dr. 3 mk. 12 sk. 5 d.; Kirsten Olufsdatter 14 dr. 3 mk. 12 sk. 5 d.. Beløber in
alles 89 dr. 2 mk. 10½ sk. lige ved faderens log, og haver bemeldte børn
samtl. enhver herforuden dem forbeholden deres retmæssig lod og andel,
som før ommeldet er, udi ejendommens gårds grund og selvejerrettighed,
efter den forn. sal. moder til ovenindførte fordring. Lover tilforpligter sig
Oluf Jensen rigtig og .... hver vedkomende creditor og alle andre skadesløst
at contentere og fornøje, så vel og sine ermeldte børn enhver sin indmeldte
mødrene (arv) for løsøre og bo, fæ med rede penge skadesløst at contentere
og svare i alle måder, og derfor til forsikring pantsætter dem hans egen
tilkommende lod og del, nemlig den halvde del af hans gårds grund og
ejendom, samt og dem enhver for deres deri forindmeldte ejendomspart og
rettighed at stå til rette og tilbørligt svare uden skade og skadeslidelse i alle
måder. Og ellers holde dem enhver og samtl. til ære og lære, optugtelse,
skolegang og tilbørlig fremtarv, som for Gud og den kristne øvrighed
forsvarligt er og en ærlig kristen fader ved sine ægte børn i alle måder hør
og bør, og skal derimod ingen rente af deres ermeldte mødrene arv svares
eller fordres, før end drengen bliver sine fulde femten år og enhver af
pigerne 18 år gammel, og da dem enhver til capital og derefter påløbende
tilbørlig rente skadesløst at svare.
Efter samme registrerings formelding bemeldte Oluf Jensen idag stod her
for retten og bestod og samtykkede dette skifte således lovlig og tilbørig at
være holdt, som forskrevet står, lovede og bepligtede for sig og sine
arvinger at holde og efter alt, hvad deri indmeldt og nu oplæst er, at holde
dette sine ermeldte børn, rettens 3 betjente og alle deres arvinger uden
skade og skades lidelse i alle måder. Og stod Rasmus Pedersen i Vester
Vamdrup og Peder Rasmussen i Dollerup på børnenes vegne til
vedermålsting, så vel og vurderingsmændene Peder Jensen, Kjeld
Gregersen, Mads Sørensen og Knud Lauridsen, alle i Hjarup, og enhver ved
deres ed bestod og afvandt således i alle måder lovligt at være passeret og



samtykket, som skrevet står. Hvorpå de bad sig enhver Gud til hjælp.
Derefter Oluf Jensen var tingsvidne begærende, og Rasmus Pedersen på
børnenes vegne begærede genpart.

49b:

Torsdag den 15. juli: Christen Iversen sættefoged.

Syv mænd: Oluf Jensen i Hjarup, Jens Lauridsen, Carsten Hansen, Johan
Christensen, Søren Mortensen, Jens Lassen, alle i Hjarup, og Peder
Lauridsen i Knudsbøl.

Torsdag den 22. juli: Peter Neymand herredsfoged.

8 mænd: Christen Snogdal i Hjarup, Christen Buch, Svend Christensen,
Anders Jessen og Nis Pedersen ibd. Anker Sørensen i Geising og Jep
Pedersen i Vester Vamdrup. Hans Madsen i Hjarup.

Thonne Pedersen af Kolding, en opsættelse ctr. Anders Nielsen Lindvig i
Vranderup. - Thonne Pedersen fremlagde en dom ctr. Anders Nielsen
Lindvig af 31/8 1676 på boggæld efter den nye Koldingbog folio 162: 37
sldlr. for adskillige varer. (Dommen er afskrevet) Skyldneren havde da
erkendt gælden og udbedt sig nyt regnskab, fordi det oprindelige var blevet
væk, og lovet at betale; men det havde han ikke efterkommet, hvorfor han
var blevet dømt til at betale. Thonne Pedersen begærer dommen fornyet
samt skyldneren dømt til at betale påløbne omkostninger. Anders Nielsen
Lindvig mødte ikke. Opsat 14 dage. 5/8

50:

Torsdag den 29. juli: Peter Neymand herredsfoged.

Blandt de 8 mænd: Mads Sørensen i Hjarup.

50b:

Anders Matthiesen i Bække har stævnet Johan Jacobsen i Asbo til at påhøre
synsforretning, som Iver Sørensen og Anders Matthiesen har ladet afholde.
Vidner har været til syn på et engskifte på Asbo mark. En sten bevistes at



være skelsten til Johan Jacobsens engskifte. Der var slået ca. 24 skår af
naboens engskifte. - Noch fremstod vindingsmand Jens Thomsen i Asbo: at
der til Hans Jensens øde gård i Asbo er et engskifte mellem Jens Thomsens
og Johan Jacobsens skifte, og det engskifte skal være ligesom en husgavl.
Andre bevidner det samme.

51:

Torsdag den 5. august: Christen Iversen sættefoged.

22/7. Thonne Pedersens sag ctr. Anders Nielsen i Vrandrup opsat 4 uger. 2/9

Torsdag den 12. august: Christen Iversen sættefoged.

Torsdag den 19. august: Peter Neymand herredsfoged.

Jens Mikkelsen fremlagde pva. amtskriveren en restance ang. landgilde for
1679 iflg. dom af 29/1 og æskede herredsfogeden til at gøre udlæg for
resterende landgilde for 1679 imod det pva. amtmanden af Jens Nielsen
Croning gjorte forbud af 5/2. Skrivelse fra amtmanden: Eftersom tilforn
herredsfogederne her i Koldinghus amt er forbudt ingen udsæt hos slottets
tjenere at gøre for deres landgilde uden min tilladelse, så eftersom jeg nu
samtlige bønder har ladet indkalde og deres beskaffenhed betragtet, så
tillades herredsfogederne executionen over dem at lade ske, som ikke inden
maj måneds udgang det dem ansatte kvantum af deres landgilde for 1679
clarerer. Dateret 18/5.

51b:

Torsdag den 26. august: Hans Bertelsen i Horskær sættefoged.

Christian Ridefoged har stævnet Anders Hansen i Vester Gesten, Anders
Thomsen, Gregers Pedersen og Oluf Nielsen ibidem til at vidne.

Torsdag den 2. september: Christen Iversen sættefoged.

5/8. Thonne Pedersen (Zonne Pedersen?) får dom over Anders Nielsen
Lindvig i Vranderup. (Sagen er refereret meget udførligt. Den går tilbage til
1670. Anders Nielsens hustru Karen Jensdatter Ravn har under hans fravær



i militærtjeneste været inde i sagen med Sejr Andersen som værge. Der
gengives et brev fra Anders Nielsen om, at han vil skaffe pengene fra
Lildballe mænd, når han skal på Brusk herredsting).
Idag har han ladet sig repræsentere af Peder Christensen af Vranderup, der
fremlægger Anders Nielsens skriftlige indlæg, som han selv fremlagde i
retten den 5/8:
Tonnes Pedersen støtter sig til en dom, som ganske er ubillig og imod
kongens nådigste forordning, og som er afsagt over mig for samme gæld, da
jeg i krigens tid var udrejst i kongens tjeneste; samme dom er urimeligt
funderet på en missive, hvori jeg har begæret Thonne Pedersens regnskab,
på det at vort mellemværende kunne komme til endelighed. Med den dom
er der vederfaret mig stor uret, og jeg er blevet overilet i retten, hvilket jeg
igen hos sættefogeden på sine tilbørlige steder vil vide at søge. Ellers
belangende Thonne Pedersens og mit regnskab, da er jeg i langsommelig tid
ikke blevet fordret ...... Timmed finder jeg i min tegnebog, hvilket er og
sandfærdigt, så sandt som Gud skal hjælpe mig, er det mig fuldkom men
bevidst at have betalt til Thonnes Pedersens hustru på hendes bo 10 sldlr.
for noget klæde den 12. november 1670. Og Thonnes Pedersen kan vel
erindre, at jeg betalte ham ved hans stuebord de 6 rigsdaler. Anlangende
Thomas Oxen, da jeg samme år kort tilforn var kommet fra København.
Begærer gerne nu som tilforn, at Tonne Pedersen ville give mig regnskab
på, hvad han fordrer, vel muligt mere defect derudi findes kunne, så jeg mig
tilbørligen derpå kunne erklære og den dannemand for resten tilfredsstille.
Formoder for slige omstændigheder, at rettens betjente denne min erklæring
imod den ugrundede dom og Thonne Pedersens ansøgning i retten ville
anse, med tjenstlig begæring, at dette måtte læses, påskrives, indføres og
mig genpart af, hvad som for retten i den sag passerer, meddeles. Vranderup
d. 5. august anno 1680. Anders Lindvig.
- og fandtes ydermere således påskreven: Eftersom Thonne Pedersen siden
seneste opsættelse sig ej til nogen afregning med mig i mindelighed villa
lade bekvemme, da begæres tjenstl. endnu som tilforn, at dette mit svar
imod hans tiltale i retten må anses og mig tillige med genpart af, hvad som i
den sag passerer, måtte tilstilles, og fuldmagt gives nærværende Peder
Christensen dette på mine vegne at irettelægge. Actum Vranderup d. 2. sept.
anno 1680. Anders Lindvig. - Thonne Pedersen begærede dom uden
opsættelse.
Da såsom velfornemme Thonne Pedersen her fremlægger en dom udstedt



her af Anst herredsting 1676 d. 31. august og dermed beviser for de
fordrende 37 sldlr. at være tildømt skadesløs betaling af Anders Nielsen i
Vranderup eller nam og vurdering i hans bo at vinde, og Anders Nielsen
herimod selv for retten er mødt d. 5. august med sit skriftlige indlæg, som
han og her idag har ladet fremlægge, hvor han sig vel ved ed påberåber en
del af fordringen både til Thonne Pedersen selv så vel og hans sal. hustru at
være betalt, men intet videre beviseligt i nogen måde enten skriftlige eller
mundtligt derom fremvist, ej heller efter opsættel sens indhold parterne
herom gjort afregning, til hvilken ende sagen dog udi seks uger har været
opsat, vidste jeg mig derfor ikke at kunne understå den af Thonne Pedersen
her i rette lagte forrige sættefogeds udstedte dom at modsige, helst efterdi
den på fire års tid hidindtil findes ej at være stævnet eller i så måde modtalt.
Hvorfor ikke rettere vides heri at kende og dømme, end Anders Nielsen i
Vranderup jo efter samme doms formelding (al den stund den står usvækket
ved sin fulde magt, og intet indtil videre bedre bevis mig om nogen deraf er
betalt fremkommer) bør at contentere og fornøje Thonne Pedersen for den
deri meldte summa, nemlig 37 sldlr. med hvad billig omkostning ved denne
sag er forårsaget, og det inden 15 dages forløb til Thonne Pedersen
skadesløst at betale eller være nam og vurdering undergiven efter lands lov
og recessen. (Se 1/9 1681).

55:

Torsdag den 9. september: Christen Iversen sættefoged.

Anders Nielsen i Vranderup kundgjorde, at Thonne Pedersen i Kolding ham
ved tvende personer, som var en af Kolding hospitals lemmer med en lam
hånd såvel og en anden liden ung person, havde næst forgangne torsdag
ladet ham give 8 dages varsel at svare Thonne Pedersen her ved Anst
herredsting imod, hvad sager og lovsmål han imod ham agtede at føre.
Hvorfor Anders Nielsen erbød sig i rette at svare og begærede at vide hans
sag og beskyldning. Ingen var nødt på Thonne Pedersens vegne. Så Anders
Nielsen blev frikendt for denne tiltale, indtil han påny er blevet lovligt
citeret.

55b:

Torsdag den 16. september: Christen Iversen sættefoged.



Poul Felding stævner Nis Basse, Søren Basse, Iver Hansen og Christen
Sørensen, alle af Geising, samt Anne Pedersdatter ibidem. Nis og Søren
Basse skal påhøre vidner. De andre skal vidne.

56:

Torsdag den 23. september: Christen Iversen sættefoged.

Hans Hansen i Øster Vamdrup, Knud Basse, Søren Friis og Hans Jessen i
Øster Vamdrup er idag for retten opnævnt til at møde i Søgård tirsdag
morgen for at syne den gårds bygning og brøstfældighed, som ridtmester
Gabriel Grubbe nu sidst påboede og oplod, og som hr. kornet Frederik
Nahrendorf nu bebor.

Hans Jepsen i Seest, Jens Kjær ibidem, Knud Lauridsen i Hjarup, Oluf
Jensen ibiden, Mads Jessen i Egholt, Peder Skrædder i Øster Gesten, Niels
Kloster i Hudsted og Hans Hansen i Jordrup er i dag for retten opnævnt til
at være skovbetjentene følgagtige i al den syn i kronens skov her i Anst
herred, når de derom tilsiges, under tilbørlig faldsmål.

Karen Eskesdatter i Kragelund gav last og klage over Iver Maltesen ibidem,
formedelst han hende utilbørligt og voldeligt har overfaldet på Kragelund
gade og blå og blodig slagen med videre ubillig og voldelig medhandling,
som altsammen her for retten blev synet af Anders Sørensen i Geising og
Niels Jensen i Højrup og ved tingsvidne skal bekræftes og ved retten videre
udføres. 14/10

Torsdag den oktober: Christen Iversen sættefoged.

56b:

Torsdag den 14. oktober: Peter Neymand herredsfoged.

23/9. Jørgen Madsens hustru Karen Eskesdatter i Kragelund vedstod sin
klage over Iver Maltesen og ydermere beklagede, hvoledes han hende på
hendes ærlige navn og rygte havde udskæld og påsagt hende, hvad han
aldrig kan bevise. - Synsmændene rapporterede om nogle blå mærker og
blodige sår i ansigtet. Iver Maltesen har også med vold taget 2 af deres



bæster og sat dem for sin harve. - Jørgen Madsen begærede tingsvidne.
Anders Nissen i Kragelund vidnede, at idag for 3 uger siden, da han gik på
Kragelund gade, så og hørte han, at Iver Maltesen var i klammeri med
Jørgen Madsens hustru både på gaden og i Iver Maltesens gård. Han så, at
Iver Maltesen kom løbende til hende med et træ i sin hånd, som han ville
slå med, og hans hustru holdt ved ham og ville det forhindre. Så gik Anders
Nissen til dem, frelste hende og forhindrede, og hun ikke bekom nogen
skade, imedens han hos var; men da så han, at Karen Eskesdatter havde
bekommet nogle slag og skade og bl.a. en blodigt slagen sår ved hendes ene
øje, og så han samme tid, at Iver Maltesen havde Jørgen Madsens tvende
bæster i en tømme og førte dem af sin gård, og var bevidst, at Iver Maltesen
havde slået Karen Eskesdatter og gjort hende skade. - Jørgen Mikkelsen
ibidem vidnede noget lignende; han havde også set, at Iver Maltesen førte
hestene ud af Kragelund by. - Lignende vidnesbyrd fra Otto Sørensen
ibidem.

57b:

Otto Sørensen i Kragelund fører vidner: at i sommer ved Sct. Hanstid da
afbrændte hans gårds bygning ganske og aldeles samt al hans indehavende
formue og gods, så han næppelig beholdt de klæder, han og hans hustru
havde haft på deres legemer, hvorfor han er i stor armed gerådet; også hans
vogn og plov blev opbrændt.

Torsdag den 21. oktober: Christen Iversen sættefoged.

Peder Sørensen i Glibstrup (=Peter Neymand, foged) får tingsvidne: alle
menige mænd i Anst herred er stævnet til at vidne ang. Peder Sørensen i
Glibstrup og hans hustru Maren Hansdatter, deres forhold og omgængelse
fra begyndelse og hidindtil, desligeste om nogen derimod ville have noget
at svare. Tilstede værende herredsmænd spørges, om nogen har noget at
sige ham på, og om ikke han og hans hustru ærligt og vel i alle måder har
forholdt. - Da fremstod (24 navngivne vidner fra forskellige byer), som på
menige herredsmænds vegne svarede, at de med en god samvittighed kan
udsige, at Peder Sørensen, som nu bygger og bor i Glibstrup, er barnefødt
der på stedet i den samme selvejergård, han ibor, af ærlige, ægte, kristelige
og fornemme gode forældre, og selv har han både i sin ungdom så vel og
siden han kom til skelsår skikket, beteet og forholdt sig ærligt, tilbørligt,



oprigtigt og vel, som en ærlig mand i alle måder vel egner og tilbørligen
anstår, så at ingen med rette i nogen måder sig over ham så vel hans hustru
Maren Hansdatters ærlig og ... samtlig god omgængelig og kristelig forhold
kan have at besvære etc. - Tilstedeværende herredsmænd bekræftede
vidnesbyrdet. Peder Sørensen begærede tingsvidne.

58b:

Torsdag den 28. oktober: Cbristen Iversen sættefoged.

Blandt de 8 mænd: Peder Sørensen af Glibstrup!

59:

Auditør Hofmann fremlagde pva. oberst Schwanewedel en klage af 8/10 fra
Hans Pedersen indleveret til kommissær Friis. Hans Pedersen af Jordrup
begæres at ville være klagen gestændig, og om obersten i så måde havde
forudrettet ham, som han har angivet i klagen. Hans Pedersen berettede, at
han vel havde beklaget sig for kommissær Friis, men ikke aldeles således,
som i klagen findes beskrevet, eftgersom han selv hverken kan læse eller
skrive, og var derfor ikke aldeles med hans vilje, at klagen således imod hr.
obersten var lydende, såsom han ikke dertil havde føje; begærede derfor at
sagen måtte opstå i 8 dage, imidlertid han hr. oberst ydmygest ville om nåde
og forladelse ansøge. 4/11

Peder Nielsen Mollerup fremlagde pva. regimentskriveren en forteglense
på, hvad øde ryttergods der her i Anst herred hører under oberst
Schwanewedels regiment: Lejrskov, Vester og Øster Vamdrup, Knudsbøl.
Regimentskriveren lader det øde gods opbyde, om nogen findes, som noget
deraf ville antage, begygge og vedligeholde med visse åringers frihed for
alle udgifter samt hjælp til bygningen samt andre billige og gode
conditioner.

59b:

Peder Christensen af Vranderup fremlagde pva. Hans Pedersen i Seest en
dom af 27/1 1672 over Mogens Nielsen i Ferup for en obligationsgæld på
12 rdr., da Hans Pedersen var toldbetjent i Kolding. Begærede dommen



fornyet. - Derimod protesterede Mogens Nielsen, der først ville se rigtig
håndskrift i original. Sagen udsættes i 14 dage, og da skal den originale
obligation fremvises. (Se 2/12)

60:

Torsdag den 4. november: Peter Neymand herredsfoged.

60b:

Peder Mollerup fremlagde pva. regimentskriver Anthony Barchmann
kommissær Friises missiv og forklaring af Århus, den 25/10 1680 ang.
rytterbøndernes udgifter og landrytteriets forplejning.

28/10. Auditør Hofmann pva. oberst Schwanewedel, et vidne: Paaske
Nielsen i Jordrup forklarer ang. den øde gård i Jordrup, som Hans Pedersen
ibidem over for kommissær Friis beklager sig at være tvunget af obersten til
at antage i hans rytterlægd. Paaske Nielsen var bevidst, at obersten
ingenlunde havde tiltvunget Hans Pedersen samme ½ gård at antage. Men
nu næst forgangen kornhøst da hørte han, at Hans Pedersen sagde til
obersten på Knudsbøl og begærede af ham, om han ville fly ham den ½
ødegård i Jordrup i hans rytterlægd for 2 tdr. hartkorns takst, da ville han
den gerne have; og ellers hvad eng Hans Pedersen beklager, obersten af
bemeldte ½ nydt og brugt haver, da har Paaske Nielsen lejet obersten den
eng, så som han svarede udgifterne i de tider af samme ½ gård. - Hans
Pedersen forklarer selv, at da obersten tilbød ham den ½ gård, sagde han
den vel at ville antage, dersom obersten ham den for 2 tdr. hartkorns takst
og to års frihed kunne fly og fæste. - Poul Christensen i Jordrup vidnede
som Paaske Nielsen. - Dernæst fremlagde auditøren sit skriftlige indlæg.
Opsat 4 uger. 2/12

61:

Claus Hansen i Skanderborg pva. Oluf Nielsen i Kolding, der er stævnet af
Eske Pedersen i Bække. Denne mødte ikke, og der var ikke nogen til at
proponere noget imod Oluf Nielsen, hvorfor han frikendes for Eske
Pedersens tiltale indtil ny lovlig indstævning.



Torsdag den 11. november: Peter Neymand herredsfoged.

61b:

Peder Mollerup fremlagde pva. regimentskriveren rytterforordning af 27/10
1680 ang. landrytteriets forplejning, bøndergårdes konservation m.v.

Mikkel Jepsen i Roved, et skøde: Jep Jepsen i Gamst på egne vegne og
Hans Sørensen Smed ibidem på vegne af sin hustru Birgitte Jepsdatter
samtykkede efter lovbydelse, solgte og skødede til Mikkel Jepsen i Roved
ald den lod og rettighed, som Jep Jepsen og Birgitte Jepsdatter kan være
berettiget til efter deres sal. fader Jep Mikkelsen og moder Margrethe Jeps
og efter afdøde søskende i den halve selvejergård i Roved.

62b:

Gertrud sal. Søren Hansens i Anst, et skiftebrev: Stævning til den sal.
mands søster Kirsten Hansdatter i Kolding med lavværge og hans tvende
afdøde søstres Lene og Marie Hansdøtres efterladte børn, item hans afdøde
broder sal. Hans Hansen, som boede og døde i Vester Gesten, hans
efterladte børn. Anders Hansen i Vester Gesten fremlagde stævningen og
registreringen, som er foregået den 10/11 på det kirkeboel i Store Anst, som
Søren Hansen fradøde. Enkens tiltagne værge er Anders Hansen. Christen
Iversen er til stede som præstens medhjælper og kirkens værge. På kongens
og rettens vegne: herredsfoged Peter Neymand og herredsskriveren;
desuden er 4 uvildige mænd til stede.
Registreringen er opdelt i kategorier. Levende kvæg - Utærsket korn (en
ringe del havre og byg i laden tilhører en ungkarl Jep Nielsen og hans søter
Bodil Nielsdatter, som er i huset hos enken). - Jernfang - Den sal. mands
gangklæder - Sengeklæder - Trævarer. Boens ganske middel beløber sig til
39 sldlr. - Gæld: Først alt, som til den sl. mands jordefærd og meget
hæderlig begravelses bekostning var borget: 19 sldlr. Skiftet: 6 dr. papir: 1
mk. 14 sk. Tjenestepigens skyldige løn: 6 dr. Salær til herredsfoged, skriver
og tingsvidnes beskrivelse blev godvilligt sat til 6 dr. Papir til skiftebrebevet
1 mk. 8 sk. Christen Iversen oplyser med ed at have lånt den afdøde 6 dr,
hvilket bekræftes af enken. Anders Hansen i Vester Gesten har lånt ham 8
dr. Udlæg tilsammen: 52 dr. Desuden fordrer stævningsmændene deres
betaling for 2 dage, de har været omkring at indstævne arvingerne. Desuden



fordrer en karl ved navn Jes Basse den resterende betaling for 12 dages
arbejde. Hvilket ikke til visse penge blev modereret, eftersom enken lovede
dem selv at ville tilfredsstille. Da eftersom gælden overstiger boets middel
med 13 dr., så for at ingen af kreditorerne skal kunne beklage sig, har enken
og hendes lavværge forpligtet sig til at tilfredsstille enhver indført, som kan
have noget at fordre.

66:

Torsdag den 18. november: Peter Neymand herredsfoged.

66b:

Jens Nielsen Chroning pva. generalmajoren og amtmanden ctr. Jakob
Staffensen i Seest. Fremlagde et kgl. privilegium af 4/7 1673 til mester
Christian Schmit, instrument... i Koldinghus amt, læst for retten 23/10
1673. Fremlagde derpå amtmandens ordre af 14/7 om at efterleve kongens
privilegium, læst for retten idag og 22/7. Item desforuden findes påskrevet
at være læst af prædikestolen for menigheden i Seest kirke 6. søndag efter
Trinitatis. Fremlagde endvidere en attest af husfoged og ridefoged Johan ....
anlangende at der ... læst Jakob Staffensens skriftlige begæring... Hans og
Christian Geisse, trommeslager i Fredericia, om opvartning med deres
instrumenter til hans bryllup. Noch en attest af bemeldte Johan Lehmeyer,
kgl. husfoged og ridefoged, at han bemeldte Jakob Staffensen har advaret
og påmindet ikke imod kgl. maj. befaling i så måder at handle. Formente, at
eftersom Jakob Staffensen i Seest både tvært imod ko. maj. befaling og
amtmandens skriftlige advarsel ... har til sit bryllup begæret andre
spillemænd end de dertil af ko. maj. priviligeret er, såsom også turet imod
... varsel ... modvilligt samme spillemænd på sin bryllupsdag brugt haver,
han da derfor bør lide. Opsat 6 uger. 20/1

67b:

Anders Lindvig pva. Christian Nielsen Ridefoged og nogle folk i Egtved og
omegn ctr. Oluf Mortensen i Bølling. Else Christensdatter af Store Anst er
stævnet til at vidne: Sidste Sct. Mikkelsaften, da hun var i Oluf Bøgvads
hus i Bølling, kom Christian Ridefoged af Kolding og Mikkel Ottesen
ibidem med andre deres medfølgere ind i huset og sagde, at de skulle have



Oluf Mortensens kiste åbnet og efter amtmandens befaling deri ransage; da
sagde Else Christensdatter, at hun var fremmed i huset og vidste intet af
nøgler eller lukkelser til Oluf Bøgvads kiste at sige. Da sagde Mikkel
Ottesen, dersom ikke blev godvilligt oplukket, så ville kongens nøgle. Da
adspurgte Jens Olufsen, hvad besked de derpå havde; og straks tog Mikkel
Ottesen et brev af sin lomme og læste for ham, hvilket hun ikke vidste hvad
var eller forstod sig på, og derefter bad Jens Olufsen, at Else Christensdatter
skulle oplede nøglerne og oplukke. Hvorefter Else Christensdatter tog
nøglen til en kiste, satte den i låsen og lukkede låsen op; og en anden tog
ved kistelåget og lukkede det op med som hun ikke kendte. Desligeste tog
hun tre andre nøgler, som hang der på en ring, og lagde dem på et skrin, og
Poul Gjermandsen lukkede samme skrin op med en af samme tre nøgler for
bordenden i Oluf Mortensens store stue i samtl. tilstedeværende deres åsyn
og overværelse, og var hende ikke bevidst, at nogen af alle dem, som til
stede var, noget i ringeste måder borttog eller med sig af huset førte. Og var
endnu herforuden endnu et skrin i huset, hvilket Else Christensdatter ikke
ved om der var nogen lukkelse eller lås for, og ikke heller vidste, hvem det
oplukkede, og var herom aldeles intet videre bevidst. Anders Nielsen
Lindvig på egne vegne og på vegne af interessenter tilspurgte Oluf
Mortensen af Bølling, hvad det var for tinget han havde ladet kalde Jens
Croning, Mikkel Ottesen og andre den sags interessenter til, eftersom
tvende dem på hans vegne havde kald og varsel givet til by- og birketing og
ikke navnet enten hvad by eller birketing det er begærende, derfor Oluf
Mortensen som billigt er, samme ting som .... tid og steder ville kundgøre,
hvortil Oluf svarede, at hans varselsmænd, som kaldet haver, vil og have
navngiven til hvad ting de skulle møde, og hvis ikke det, når samme varsel
blev afhjemlet, kunne de stævnede få at vide, til hvad ting de var blevet
kaldet. Anders Lindvig begærede tingsvidne.

68b:

Torsdag den 25. november: Peter Neymand herredsfoged.

En sag contra Knud Lauridsen i Hjarup frafaldes vistnok.

Torsdag den 2. december: Peter Neymand herredsfoged.

69:



Christen Iversen i Anst pva. kornet Frederik Nahrendorf ctr. Jens Nielsen,
der er blevet stævnet for porten til kornettens gård Søgård. Rasmus Jensen i
Geising og Peder Nielsen i Søgård er stævnet at vidne om Jens Nielsens
ubillige forhold imod sin husbond og hans undvigelse fra sin tjeneste.
Rasmus Jensen: Næstforgangne tirsdag for 8 dage siden, da han var i
Søgård hos kornet Nahrendorf, da hørte og så han, at kornetten gik til sin
ladedør og sagde til sin avlskarl Jens Nielsen, om han havde givet hans hest
sit tilbørlige foder, hvortil Jens Nielsen sagde jo. Da sagde kornetten
ydermere, at hans hest så ilde ud, og dersom han ikke vil fodre bedre, da
ville det ikke gå til gode; hvorpå Jens Nielsen svarede, at havde hesten ikke
fået nok, da skulle den få mindre herefter; og han sagde sig at være lejet for
en avlskarl og ikke for hestedreng og ville derfor .... på sit arbejde; ville
kornetten derfor slå ham, da ville han slå igen, og dersom han slog ham en
gang, skulle han aldrig slå ham mere. Derpå kornetten gik i laden, tog til en
fejekost, som stod ved siden af trådskaftet, og truede Jens Nielsen dermed,
og endelig i hastighed gav ham et slag deraf. Straks derpå greb Jens Nielsen
kornetten efter hals og hår og slog ham ned i halmen(?) ved siden, hvorpå
de begge igen opstod og brugte klammersord mellem hverandre. Kom så
tilsammen igen, og så blev de adskilt, og dermed undløb Jens Nielsen ud af
husene og gården, og Rasmus Jensen ved ikke, hvor han blev. - Peder
Nielsen bekræftede vidnesbyrdet.
Christen Iversen satte i rette, at Jens Nielsen først for tjenestens undvigelse
bør erstatte kornetten en dygtig avlskarls nøjagtige løn i så lang tid, Jens
Nielsen havde tilsagt ham sin tjeneste; og derforuden betale kornetten
skadesløst al, hvad skade, forsømmelse og omkostning han har forårsaget
ham; og formedelst han med magt har angrebet kornetten, som var hans
herre og husbond, i hans eget hus og gård, bør han lide eksemplarisk straf,
andre til afsky, og ikke tilstedes hos nogen ærlig mand at være eller tjene,
før end han kornetten med fornøjelig afsoning og ellers i alle måder har
kontenteret og tilfredsstillet, og hans skrin med hvad derudi er, som han har
forladt, at være forbrudt og konfiskeret, samt derforuden overalt at gøre og
svare kornetten rigtig rede og regnskab for gårdens avling og hvad ham har
været betroet, og det straks ved nøjagtig kautionsforsikring, eller og, hvor
han findes, at pågribes og anholdes i forvaring, indtil han nøjagtig borgen
stiller eller og rigtig rede og fornøjelig regnskab gør.
Derimod på Jens Nielsens vegne at svare mødte Jens Christensen af Højrup
i Holsten og fremlagde et skriftligt indlæg med deri indførte fuldmagt, lyder



som følger: Eftersom jeg ugerne imod forhåbning må fornemme at være for
Søgårds port given kald og varsel at møde til Anst herredsting mod hvad
prætentioner og tiltale, som hr. kornet i Søgård mig ville påføre; muligvis
hans sag og formening er, at han ville beskylde mig for at være undløbet af
hans tjeneste med hvad videre han kan lade foregive mig i så måder med at
efterstræbe til hans vilje og forsæt at fremme, dog jeg ikke i nogen måder
dertil har givet årsag, som af hosværende godtfolk og mennesker, som i
denne sag skal vidne, noksom skal(?) fornemmes kan, om de ellers deres
rette sandhed vil gestændig være og dertil retteligen bliver eksamineret. Thi
hvad sig angår, at jeg fra velbemeldte hr. kornet af hans tjeneste er
undveget, var jeg dertil højligen forårsaget, såsom jeg imod al billighed og
uden årsag af hr. kornetten blev overfaldet med hug og slag, da jeg med al
mulig flid og troskab forrettede hans arbejde, som jeg var lejet til som
avlskarl, og da han mig således ubilligt uden ophold og afladelse slog og
ilde med handlede, nødedes jeg til at styre ham til side med lempe og gode,
indtil jeg da for hans magt og vold kunne undfly og lade igen mit skrin med
hvad derudi var. Hvorpå velbemeldte hr. kornet mig med skarpe gevær i sin
fulde mundering til hest eftersøgte, så jeg måtte prise skoven(?) og tilse,
hvorledes jeg kunne undkomme med livet og førlighed for sådan
efterstræbelse og hårde magt. Til hvilken vrede at afvende og be... fare at
precavere jeg ved gode venners tilskikkelse og forbøn har derefter søgt hr.
kornettens gunst og venskab og tilbuden mig igen i hans tjeneste at
indtræde hans avling og gavn som tilforn at betjene og opagte. Hvorimod
mig igen er svaret med svar(?) trussel om prygeligen hug og slag, som jeg
en ringe arbejdskarl ikke kan tåle ejheller er vant til enten af hr. ridtmester
Grubbe eller hans formænd, jeg tilforn i samme gård for avlskarl har tjent,
hvilke jeg ville formode mig ikke andet end en god lov og berømmelse for
flid og troskab jo give ville. Så derfor af alt ses, har jeg udi al denne sags
beskyldninger ej i ringeste måder er skyldig eller har ... givet nogen årsag,
formoder derfor aller tjenstskyldigst ved rettens kendelse at blive frikendt
for velbemeldte hr. kornettens ansøgning i denne sag, mig mit skrin med
hvad deri var at måtte ved dannemænds overværelse blive tilstillet,
forsikret(?) for videre overfald og efterstræbelse på liv og førlighed at være
og tjene hos hvilken ærlig mand, jeg i tjeneste hos findes, og såsom jeg
formedelst frygt og fare ikke tør understå mig personligt at møde selv til
stede for ting og dom at svare, efterdi jeg hårdeligen er truet og undsagt,
hvorfor jeg hermed fuldmagt giver nærværende Jens Christensen på mine



vegne at gå i rette dette at fremlægge, for mig at svare og videre denne sag
at lade og gøre, som jeg selv personligt til stede var. Actum Højrup d. 11.
december 1680, Jens Nielsen. - Jens Christensen tilbød med upartiske
mennesker at bevise Jens Nielsens fremstilling, hvorfor sagen blev opsat i
14 dage, og da skal de påberåbende vidner føres. 16/12

71b:

Niels Jessen i Askov har stævnet Thyge Pedersen i Vittrup og Niels Jensen
Haar i Tuesbøl til at påhøre vidnesbyrd fra nogle mænd i Holsted, Tuesbøl,
Estrup, Estrupgård samt Jep Pedersen Lille Anst. De fremlagde deres
skriftlige og underskrevne vidnesbyrd: Anno 1680 den 26. oktober var vi på
Estrupgård vores lovlige ærinde med forvalteren Niels Jessen at forrette, og
da så og hørte vi, at Thyge Pedersen af Vittrup og Niels Jensen Haar i
Tuesbøl indbar noget smede(?) rerdskab på Estrupgård fruerstue, som de
tog af en vogn; og var samme snede redskab en liden ambolt, 2 små beller,
noch tre til en belt og 2 fåreskind til at klæde en belle (brelle?) med, en
liden slibesten, en senede tang(?), to små stænger, en bettell, en fjæle
schug(?) jern, 1 gammel udygtig høvl jern, 1 gl. ... spade, 1 stykke træ med
3 ringe af jerni, som vi syntes at høre til forn. beller, hvilke bemeldte
redskab forn. Thyge Pedersen ombad Niels Jessen at han det i forvaring
ville annamme tillige med et sendebrev, som sagdes at være fra forskr.
Thøgers frue(?), navnlig Sidsel Hanskone i Ørskov i ... Snejbjerg sogn.
Hans navn og fandtes under brevet skrevet, og derfor ombad Thyge
Pedersen at Niels Jessen samme ... med brevet ville i god forvaring beholde,
indtil forskr. ejer kom det at ville affordre, og lovede derfor, at Niels Jessens
umage og bekostning nøjagtigt at blive betalt, før end han forskr. redskaber
fra sig leverede, eller og han alt forskr. tøj derfor måtte nyde og beholde sig
selv for nyttigt at gøre uden al videre påtale eller skade. Hvortil Niels
Jessen svarede, han det ikke uden vurdering ville annamme, og derfor efter
Thyge Pedersens begæring vurderede vi samme tøj, og syntes os, at det
kunne være 6 slettedaler værd. Hvilket bemeldte tøj Niels Jessen da til sig
annammede, og lovede at beholde det i forvaring rette ejer til bedste, når
den med lovlig adkost det retmæssig afforderede. - Niels Jensen Haar stod
til vedermålsting, var vidnesbyrdet gestændig og vedstod, at han og Thyge
Pedersen indbar det ommeldte tøj på Estrupgård fruerstue.



72b:

Regimentskriverens fuldmægtig Peder Mollerup lader afhjemle et syn på
nogle øde boliger under det Schwanewedelske regiment i Øster Vamdrup,
Lunderskov, Rolles mølle, Knudsbøl og Verst.

73:

Sag ctr. Joen Jørgensen i Skanderup, som bliver sagsøgt af sin forrige tjener
Jens for resterende løn, 37 slettedaler. Opsat 14 dage.

73b:

(Se 28/10). Sag ctr. Mogens Nielsen i Ferup ang. hans betaling til Hans
Pedersen i Seest for en obligation på 12 Rdl. rede penge. Har han ikke givet
ham betaling i kvier og nogle får? hvor er samme kvæg afstedkom met? og
hvem har overdrevet det fra Ferup til Seest? Mogens Nielsen svarede, at
han havde betalt, og det kom ingen ved at spørge efter, hvad han havde
givet. - Det er et spørgsmål om told over grænsen. Christen Iversen synes at
være sagsøgeren. Se 16/12

74:

4/10. Auditør Johan Christian Hofmann på vegne af oberst Frands von
Schwanewedel ctr. Hans Pedersen i Jordrup. Frelagde et tingsvidne af 4/11,
indført på nr. 60: Hans Pedersen er for ublu klage for kgl. landkom missær
Thomas Friis krævet dømt som løgner og den, som vidende sparer sin
sandhed, og han bør lide eksemplarisk straf. Hans Pedersen bekendte, at
han havde forset sig mod obersten med klagen, eftersom han ikke havde
haft billig årsag dertil, men mente, at den, der havde skrevet den for ham,
var mere skyldig end han selv, der ikke kunne læse eller skrive. Han havde
ikke vidst, at klagen sagde, at obersten havde tvunget ham til at antage
gården. Jeg har besværet mig over byrdens tunghed. Hvis jeg har forset mig
dered, beder jeg ydmygst om, at obersten vil optage det på gunstigste måde.
Jeg er med Christen Christensen i Jordrup lagt for en fuld rytterhold at svare
efter oberstens skriftlige befaling, han af 3 tdr. og jeg for den halve gård
ansat af 5 trd. både af den halve gård for 2 tdr. og for den halve gård, jeg
påbor, af 3 tdr., hvilket synes mig alt for tungt og over evne, som intet



derimod er tillagt, at jeg skal stande for det øde og deraf svare, alligevel jeg
hverken har det i fæste, ikke heller den grund brugt enten til hø eller korn
eller i ringeste måder til nytte, som ikke aleneste grander og naboer vel er
bevidst, men og hr. oberst selv ved, og hvo den grund bruger og har haft
nytte og brug af. Beder derfor ydmygst, at strenge oberst ville lade den ...
blive hos dens grund ....... og mig desårsag derfor gunstigt forskåne,
eftersom det falder mig hel besværlig nok for mit eget, jeg med rette kan
tilkomme, at udrede, hvilket jeg og formoder, rettens kendelse mig ej til
videre påkender. Desligeste er jeg formodende af rettens betjente, at de på
ko. maj. vegne således retten imod mig fattige enfoldige bonde ville hense,
at jeg som intet onde mod strenge hr. oberst af vilje og vidskab har begået
anderledes end som bem.te min nøds andragelse tillige og nu her for retten
sker, som anses jeg nu med proces angribes for og udi omkostninger
årsages, min fattig lejlighed ej vel kan tåle, ikke skulle komme udi videre
vidtløftighed og skade, men mere til min velmagts befrielse med retten ...
haver og dermed at frikende, at jeg ej årsages skal sligt videre mig derover
på andre steder at besvære; med begæring, dette for retten må anses, læses,
påskrives og udi hvad imod mig passerer indføres samt genpart meddeles.
Actum Jordrup d. 2. december 1680. Dom: Da efter tiltale, gensvar og
denne sags lejlighed, og eftersom Hans Pedersen i Jordrup selv for retten
mod sin for hr. kommissær Friis indgivne klage over oberst Schwanewedel
siger ingen føje at have haft til velbemeldte hr. obersten således at anklage,
og ydermere både med Hans Pedersen selv såvel som andre lovfaste
vidnesbyrd efter tingsvidnes formelding bevises i retten tvært imod forn.
Hans Pedersens ermeldte klage, at han den ½ gård i Jordrup har begæret i
hans rytterlægt at må at nyde for 2 års frihed og 2 tdr. hartkorns takst,
hvorfor den ham og nu således skal være forundt og tillagt, og hans
enggrund i klagen ommeldes hr. obersten deraf skal have brugt, bevises
med Paaske Nielsen efter tingsvidnets indhold, at han, som de åringer siger
sig at have dets udgifter, havde forundt og lejet velbem.te hr. oberst samme
eng, så forn. vidnesbyrd så vel Hans Pedersens egen vedståelse er stridende
imod hans klage, som af Hans Pedersens lagte indlæg endog erses kan,
hvori han en del af klagen fragår og siger, at ham således uvidende er tilført.
Da som hr. obersten i sit indlæg sætter i rette og formener, Hans Pedersen
for slig hans ubeviselige angivende bør at lide og ikke bedre agtes end
løgner efter samme indlægs videre formelding, som synes at gå forn. Hans



Pedersen på sin ære, hvilket jeg mig ikke tør understå imod recessen at
dømme på, men parterne derom at gå på tilbørlige højere steder.

76:

Torsdag den 9. december: Bertel Christensen i Kragelund i
herredsfogedens sted.

76b:

Torsdag den 16. december:

2/12. Christen Iversen pva. kornetten på Søgård ctr. Jens Nielsen. Opsat til
1. ting efter jul.

Se 2/12. Hans Andersen Smed og Mads Jessen af Ferup bevidner, at for ca.
4 uger siden købte Las Nielsen af Seest mølle 1 grå kvie og tre får for rede
penge af Mogens Nielsen i Ferup i hans hus og gård. Nærværende var også
Las Møllers svend, der fordrede samme kvie. Las Møller tog samme dag
dyrene med på sin vogn. Dette bekræfter Mogens Nielsen. Christen Iversen
begærer tingsvidne.

---

Alt forskr. som for indført findes fra d. 8. januar næst afvigte og til dato d.
16. december og ikke videre at være forhandlet eller passeret for ret og dom
her på Anst herrdsting dette ganske år 1680, testeres sandfærdig af Bartram
Pedersen..

1681

Anno 1681 den 10. januar:

Eftersom endnu findes så mange rene blade papir i denne tingbog, at den til
dette års udgang sig vel kan strække og tingskriveren ikkun liden indkomst
af herredet til en ny tingbog at bekoste nyder, så hermed tillades og befales
tingskriveren Bartram Pedersen endnu dette år i samme tingbog alt, hvis for
retten passerende vorder, at indskrive, bladene også fra øverst til nederst



uden nogen margin at fuldskrive og sig ikke tilfordriste for retten på noget
løst papir at skrive, medens sig ellers med brevpenge og i andre måder efter
recessen at forholde og denne tingbog ved årets udgang her på Koldinghus
igen at indlevere under straf som vedbør. Actum Coldinghus ut supra.
Rantzau.

77b:

I Jesu Christi Navn - Ao 1681 - torsdagen den 13. januar

holdtes Anst herreds snapsting, som er det første ting samme år holdes i
bemeldte herred.
Sandemænd i Anst herred: Jørgen Stub i Skanderup, Hans Lauridsen i
Habdrup, Niels Iversen i Lejrskov, Thulle Pedersen i Ferup, Mads Pedersen
i Ferup, Anders Lauridsen i Gelballe, Laurids Tullesen i Skanderup.
Ransnævninger: Kjeld Gregersen i Hjarup, Søren Mikkelsen i Gelballe, Iver
Buch i Lejrskov, Hans Christensen i Gamst, Oluf Nielsen i Vester Gesten,
Joen Lassen i Skanderup, Hans Iversen i Seest, Carsten Hansen i Hjarup.
Bemeldte d. 13. januar betjentes retten af Peter Neymand herredsfoged,
Bartram Pedersen i Store Anst, Christen Iversen i forn. Store Anst, Søren
Krog, gammel Iver Sørensen, Iver Lud... ibidem, Gyde Nielsen i Verst,
Knud Mortensen, Søren Madsen og Niels Christensen ibidem.

Oluf Nielsen Lejrskov, et vidne. Hæderlige og vellærde sr. Oluf Nielsen
Lejrskov er forårsaget at stævne Hans Jørgensen i Lejrskov og Knud
Nielsen i Asbøl til at vidne, såfremt de ikke vil gøre det ved Viborg
Landsting, angående de ord og tale, I skal have hørt, som hr. Peder
Oldenborrig i Vejle skal have sagt om Oluf Nielsen, at han ham og hans karl
ved Kolding den 3. december morderske vis overfaldet haver. Peder
Oldenborig er stævnet; men varselsmændene beklager, at han samme tid tog
den skriftlige varselsseddel på stemplet papir fra dem. Han ville ikke tage
en kopi deraf og levere originalen tilbage.
Hans Jørgensen: Da han var i Kolding den 3/12, kom hr. Peder Oldenborrig
til ham på Kolding gade ungefær ved Søren Hosekræmmers dør og sagde,
Djævelen skal fare i Oluf Lejrskov, og gik Hans Jørgensen straks fra ham
og ind til C... Feldtbrænders, og da han gik derudfra igen, kom hr. Peder
Oldenborig ud fra Hr. Niels Wreds, og straks begegnet Hans Jørgensen på
gaden igen, og da skældte Peder Oldenborig meget hart på Oluf Lejrskov og



sagde, han var en skælm og en morder, og beskyldte Oluf Nielsen, at han
mordiske vis havde ham overfaldet, da han udi Dag kørte fra Kolding,
hvorefter Peder Oldenborig fremdeles gik med Hans Jørgensen ind i Terkel
Hansens hus i Kolding og der ydermere skældede og beskyldte Oluf
Nielsen, som før er meldt.
Knud Nielsen: Kom på samme tid ind i Terkel Hansens hus og hørte, at hr.
Peder Oldenborig der skældte Oluf Nielsen på sin ære og beskyldte ham for
mordiske overfald, lige som oven meldt er.

79:

Torsdag den 20. januar:

18/11. Ridefoged Christian Nielsen fremlagde en supplikation dateret Sest
den 18/12 1680: Højædle og velbårne hr. generalmajor og amtmand.
Eftersom jeg hr. generalmajors advarsel imod har taget nogle Fredericia
Scharme Blaser (??) at opvarte på mit bryllup, hvorfor jeg nu ved retten
søges, da som jeg sådant ikke af forsætlig vis har gjort, så indflyer jeg til
min gunstig hr. lensherre, at mig samme forseelse denne gang måtte
gunsteligen efterlades, lover herefter efter min underdanigst pligt at være
min gunstige hr. lensherre i alle måder hørig og lydig og forblive min
gunstig hr. lensherres allerydmygst og pligtskyldigst tjener. Actum Seest
den 18. december 1680 (navnet), egen hånd. - På supplikationen var
skrevet: Amtmanden har på kongens vegne denne gang efterladt
supplikanten hans forseelse, dog at han til en kendelse derfor fire rigsdaler
til kgl. ridefoged i Anst herred erlægger, som samme som ridefoged har at
føre til regnskab for kongen.

79b:

Torsdag den 27. januar:

Jens Mikkelsen stævner på amtskriverens vegne Koldinghus beholdne
bønder for resterende landgilde.

Jens Mikkelsen pva. hr. Niels Wred stævner Jep Andersen i Seest for
resterende ydeved, som amtmanden har bevilget hospitalets præst. Opsat 8
dage. 3/2



Jep Buch er i denne sag sættefoged:
Herredsfoged Peter Neymand ctr. Hans Pedersen i Seest. Herredsfogeden
har udlagt nogle beløb for Hans Pedersen i dennes sag mod Mogens
Hvolbøl: Varselsmændene for varsel at give og afhjemle: 12 sk. hver=24 sk.
- Papir til opsættelse: 12 sk. - Skriveren for den at skrive: 24 sk. -
Sættefogeden til forseglingspenge: 24 sk. - Papir til dommen: 18 sk. -
Skriveren for den at skrive 24 sk. - Fogeden for den at forsegle: 24 sk. - Jeg
for min umage, at jeg gik i rette og tog dommen beskreven: 4 mk. - Summa
3 sldlr. 2 mk 4 sk. - Noch herforuden blev anvendt den tid, jeg var med
regimentskriveren Anders Lindvig og sættefogeden Jep Buch i Mogens
Hvolbøls bo med tvende vurderingsmænd at ville gøre udsæt efter
dommens indhold, alligevel vi intet fandt udi boen til dens fyldestgørelse,
måtte jeg dog betale dem for deres umage, nemlig regimentskri veren for
hans umage og vognleje 3 mk - Sættefogeden Jep Buch 1 mk. 8 sk. -
Vurderingsmændene til et stob brændevin: 1 mk. = 2 mk.- Lejede en vogn
til mig selv fra Kolding, eftersom jeg da ingen hest havde, for samme
vognleje og min umage: 3 mk. - Summa 23 sld. 1 mk. 12 sk. - Dette forskr.
ville Hans Pedersen sig lade be.... og mig min betaling med første at
tilstille, såfremt jeg det ikke ved rettens middel skal forårsages at søge, og
da omkostningen vil gå ud over ham selv.

81:

Torsdag den 3. februar: Paaske Nielsen i Jordrup sættefoged.

27/1. Hr. Niels Wreds ansøgning om det resterende ydeved opsat 8 dage.
17/2

Torsdag den 10. februar: Christen Iversen sættefoged.

Korporal Morten Schuster, et varsel til Søren Bull i Lunderskov for gæld på
7 mk., som hans hustru har forstrakt ham med. Opsat 8 dage. 17/2

81b:

Mads Christensen Soldat stævner Christ Hanskone i Refsinghoved samt
Gregers Sørensen ibidem og hans hustru Kirsten Gregerskone for en
obligation på 6 Rdl. af 8/5 1675 udgivet af Hans Nielsen, borger i Tønder.



Han kræver betaling af sal. Hans Nielsens kone Christ Hanskone, som er i
Refsinghoved hos sin svoger Gregers Sørensen, som har hendes datter
Kirsten Gregerskone til ægte og sidder i fællig tilsammen med Hans
Nielsens efterladte midler og ikke beviser nogen rigtig skifte efter Hans
Nielsen at være holdt. Sagen kan ikke opsættes, fordi Mads Christensen er i
kongens tjeneste og ikke kan vide, hvornår han bliver kommand eret til
afmarch. - Dom: De skal betale.

82b:

Knud Mikkelsen i Jordrup fremlægger pva. Kirsten sal. Poul Nielsens
(=Kirsten Jensdatter) skiftebrev. Der blev holdt skifte den 7/2 1681 med
henblik på at udrede boets gæld, og hvis der blev noget tilbage, skulle det
skiftes mellem enken og de børn, hun har fælles med afdøde Poul Nielsen:
Else på 11 år (værge: Rasmus Mikkelsen), Niels på 8 år og Jens på 3 år
(med den næstfødte værge og farbror Paaske Nielsen).
Levende kvæg og bæster: 2 gl. heste og en hoppe er med skab besmittet og
ikke for noget kunne vurderes, såsom ikke vides, om de for smitte og
skabethed kan leve, - 1 grå ko, - 1 gl. sorthovedet ko, - 1 grå ungnøds stud, -
1 sorthovedet dito, - 12 får og lam.
Trævarer: 1 gl. vogn med drecht(?) og forefunden gammel redskab, - 1 gl.
bagplov med gl. udygtig jern, - 1 liden slæde, - 1 gl. egehalvkiste, 1 gl.
egeskrin, 1 gl. unyttig bage (boge?) skab, 1 gl. kærn, 1 gl. øltønde, 1
bimpel, 1 balje, 1 liden dito, 1 bismer, 1 egeskrin med lås for.
Jernfang: 1 jerngryde, 1 liden unyttig ris(?)økse, 1 gl. høle, 1 stodhe(?)
kedel lænke(?), 1 ildtang.
Rugsæd: i gødeland 10 skp. rugsæd. I anden kærvland 6 skæpper.
Desuden var der kun enkens seng, som hun lå på, som var meget ringe og
slet. Den blev hun bevilget at nyde uden vurdering. Boet blev opgjort til 52
slettedaler.
Gæld: Restancer til Koldinghus for den kvarte gård for landgilde,
hovningspenge og skriverkorn på ialt 17 rdl. Denne specifikation er i
amtskriverens fravær underskrevet af hans hustru Mette Matthias Friises.
Paaske Nielsen fordrer pva. Jordrup kirke kirkens anpart tiendekorn, der
resterer for 7 år. Tjenested rengen Laurids Christensen har løn til gode. For
begravelsen skal mag. Niels Kragelund have 3 dr. Desuden udgifter til
rettens betjente, papir etc.



Efter gældens betaling er der tilbage 23 dr. 1 mk. 8 sk., hvoraf halvdelen
tilkommer enken og halvdelen fordeles til børnene. Deres arv forbliver hos
moderen, der skal underholde dem med føde og klæde, børnelærdoms
skolegang og al tilbørlig fremtarv, som deres stand vedbør. - Af den kvarte
selvejer gård, Hans Nielsen og hustru påboede, og som enken stadig påbor,
tilkommer halvdelen enken og halvdelen børnene.

Torsdag den 17. februar:

85:

10/2. Korporal Morten Schusters sag mod Søren Bull i Lunderskov opsat 8
dage. 24/2

3/2. Niels Andersen Bøgvad af Kolding får dom pva. hospitalspræsten Niels
Wred. Amtmanden har på kongens vegne bevilget hospitalspræsten det
ydeved, en del bønder skal erlægge som en del af deres landgilde. Nogle
bønder i Verst og Seest resterer dermed. De dømmes til at betale.

85b:

Torsdag den 24. februar: Christen Iversen sættefoged.

86:

Christian Nielsen Ridefoged bekendtgjorde, at ingen af de beholdne bønder
længere skulle yde deres landgilde eller andre kontributioner til forrige
amtskriver Matthias Friis, men til den nye amtskriver Henrik Hansen.
Derefter fremlagde han restanceliste og æskede dom. Opsat 14 dage.

17/2. Korporal Morten Schuster får dom over Søren Bull. Han skal betale.

86b:

Terkel Terkelsen i Øster Vamdrup, en klage og en synsopkrævelse pva. af
broderen Peder Terkelsen. Han gav last og klage over Anders Madsen
ibidem, som er Mads Jensens søn. Han har overfaldet Peder Terkelsen i sin
egen gård. Der opkræves uvildige mænd til at syne sårene.



87:

Torsdag den 10. marts:

Hospitaleforstander Jens Nielsen får dom over Hans Lauridsen i Jordrup,
Hans Hansen ibidem og Søren Jepsen i Knudsbøl for restander.

87b:

Torsdag den 17. marts:

Peder Pedersen Rytter ctr. Jens Pedersen i Vrå for 12 slettedaler, som han
har lovet af et års løn i 1676 i foråret, da armeen marcherede til Skåne mod
fjenden, og samme tid lejede Jens Pedersen Peder Pedersen til rytter og
lovede at give ham i rede penge 24 slettedaler, hvoraf han kun har fået
halvparten. Og alt som Peder Pedersen har fyldestgjort den kgl. tjeneste
både indenlands og udenlands, mener han, at Jep Pedersen er pligtig at
betale de resterende penge. Sagen opsat til 2. torsdag efter påske. 7/4

88:

Torsdag den 24. marts: holdtes Anst herredsting i Store Anst.

Jep Hansen i Seest, et vidne: Fredag for 8 dage siden kom Hans Bering
ridende fra Kolding og sagde da til Hans og Anders Iversen i Seest, at han
havde været i Kolding og vidnet om en hest på Jep Mikkelsen i Seest, og
sagde da Hans Bering, at han havde nu gjort Jep Mikkelsen et puds; han
ville endnu gøre ham et mere. - Hans Bering stod til vedermålsting og
vedstod vidnesbyrdet.

88b:

På vegne af regimentskriver Anthoni Barchmand stævner Peder Nielsen
Peder Madsen Friis i Øster Vamdrup. 14/4

Christian Ridefoged har stævnet Søren Madsen, Hans Andersen, Anders
Pedersen og Knud Mortensen, alle af Verst til at svare mod syn og vidne.
Synsmænd har synet et stykke jord, som er omgrøftet og ligger omkring ved
det hus, som Niels Hansen ibor og har fæstebrev både på huset og samme



stykke jord. De synes, at så vidt jorden kan pløjes, kan der sås to skp. korn
årligt og på engjorden avles 1 læs hø. Iver Hansen bekræfter, at han har boet
på den gård i Verst, som de 4 mænd nu bebor, i ca. 20 år, og da har
jordstykket altid været brugt til det hus, som Niels Hansen nu bebor, og
derforuden i 20 år siden han kvittede samme gård, har jorden været brugt til
samme hus. Andre vidner bekræfter det.

Peder Mollerup stævner pva. regimentskriver Barchmand regimentskriveren
Knud Pedersen i Brejning ang. 2 ottinger jord på Refsing mark, som hører
til to ryttergårde i Gamst. Opsat til 2. tingdag efter påske.

Hr. Anders Mikkelsen Koed i Verst fremlagde en skriftlig besigtelse. Der
har været nogen stridighed mellem Anders Mikkelsen Koed, sognepræst til
Verst og Bække sogne, og Gregers Madsen ibidem angående et
mellemgærde mellem deres fælles søndertoft. Der er blevet holdt syn. De
melede med et reb 31 alen langt fra den nordre til den søndre ende,
hvorimellem lukkelsen bør være, og befandt, at hr. Anders kunne få så
meget af den nørre ende, som rebet var 11½ gange langt, og Gregers
Madsen lige så meget af den søndre ende, og kunne vi ikke anderledes
synes, end at den skaring, som er også ungefær på den samme pas på
gærdet, er jo og har tilforn gjort skilsmisse mellem forn. mænds forfædre på
gærdet.

90:

Christian Ridefoged, et syn: Synsmænd har sammen med ridefogeden og
herredsfogeden synet et dødt barn, som en kvindeperson ved navn Maren
Christensdatter er angrebet for at have myrdet og sidder derfor fængslingen
på Koldinghus. Da befindes det således som følger: For det første så vi, at
der var bunden om halsen på samme døde barn en hampesnor tvende gange
omviklet, og fødderne lå ombøjet på brystet, og ellers var det et pigebarn og
et fuldkommen foster. - Dernæst fremkom den anholdte kvindeperson
Maren Christensdatter ledig og løs for retten i alle måder utvungen,
bekendte og vedstod, at hun havde født samme pigebarn, som nu død
funden er (til verden i løndom for nogle få dage siden, da hun tjente til hr.
Jens Pedersen i Hjarup), og at hun selv har myrdet og ombragt det, straks
efter det var født, alle de andre folk, som i huset og gården var, uafvidende.
Og bekendte hun, at Jens Jensen, som nu sidst tjente hr. Knud Lauridsen



Maarslet i Seest for avlskarl, var den rette og sande barnefader til samme
barn, som hun havde myrdet og var fængslet for, og blev hun
frugtsommelig ved ham dermed ved næstforgangne Pinsedags tider, da hun
var til husværelse i Vonsild og han samme tid tjente på Vamdrupgård og
kom derfra over til hende i Vonsild, og som han havde lovet hende
ægteskab, blev hun ved ham frugtsommelig i Vonsild, hvorefter, da hun nu
tjente i Hjarup præstegård, var frugtsommelig og viste sig fast ingen dag
inden fødselen. Gik hun en dag til ham i Seest, da han tjente i præstegården,
sagde til ham, hendes fødsels tid nu var nær for hånden, begærede derfor,
han ville sætte hende og hans barn, som hun var frugtsommelig med, nogen
gode veje og middel for, så hun kunne have husværelse, hjælp og tilsyn i
hendes barnsnød, at hun og fosteret ikke skulle omkomme, såsom han
havde lovet hende ægteskab og dermed forført hende, og hun selv intet
havde at hjælpe sig med. Hvortil hun sagde, at han hende svarede, det han
ingen veje ville hende forsætte, hun måtte tage, hvad veje hun ville. Dertil
hun siger at have svaret ham igen, ville han intet godt gøre hende, da var
hun årsaget at ombringe fosteret og i så måder gøre det, han skulle fortryde
hans livstid. Derpå hun siger han svarede, at han var tilfreds, hvad djævelen
hun ville gøre derved, hun måtte gøre af det, hvor hun ville. Derefter gik
hun fra ham til Hjarup præstegård igen, og dagen næst derefter gjorde
barsel i løndom og straks myrdede barnet, før end nogen andre folk deraf
vidste. At således altsammen i sandhed er passeret, som hun nu bekendt
haver og forskrevet står, derpå bad hun sig sandfærdig Gud til hjælp og ville
derpå gerne dø.

91b:

Torsdag den 7. april:

Peder Neymand herredsfoged, Bartram Pedersen i Store Anst herredsskriver
og efterskr. 8 mænd forordnet at sidde i dom med herredsfogeden i livssag,
nemlig Jep Buch i Nagbøl, Nis Ebbesen i Dollerup, Christen Iversen i Store
Anst, Iver Sørensen ibidem, Nis Basse i Geising, Iver Hansen ibidem,
Godske Iversen og Niels Pedersen i Lejrskov. (Desuden er der 8
vindingsmænd).

17/3. Peder Pedersen Rytter ctr. Jens Pedersen i Vrå. Formedelst tidens
korthed opsat i 8 dage. 14/4



Ridefoged Christian Nielsen fremlægger et varsel til de ovenanførte 8
domsmænd i livssagen ctr. Maren Christensdatter, som er fængslet for
hendes barn hun i løndom har født og ombragt fra livet.
Hendes bekendelse blev oplæst, og hun bekræftede den med højeste ed.
Ridefogeden satte i rette, at hun for sin grove misgerning bør henrettes med
sværdet, kroppen udi huele (hjul?) og hendes hoved på en pæl. Da efter slig
lejlighed, og som Maren Christensdatter selv vedstår og bekender, det hun
sin foster, som død er befunden, udi løndom levende født haver, og Jens
Jensen, som sidst tjente hos hæderlig vellærde hr. Knud Lauridsen Maarslet,
sognepræst til Seest menighed, er hendes rette barnefader dertil, og hun i
lige måde selv har bekendt det at have ombragt fra livet, da som C4 Reces
tilholder, at hvem sit foster udi løndom føder, haver dermed forbrudt sit liv,
og forn. Maren Christensdatter befindes både fosteret udi løndom at have
født og efter fødslen det haver myrdet, da dømmes hermed hendes hoved
ved rettersværdet at slås fra kroppen og hovedet på en stage sættes. Til
vitterlighed under mit signet. (Se 14/4 vedr. Jens Jensen).

92b:

Torsdag den 14. april:

Christian Nielsen Ridefoged fremlagde kongens plakat om højesterets
administration, som er berammet at holdes i København den 15. august.

24/3. Peder Mollerup tilspurgte Knud Basse og Joen Sørensen af Øster
Vamdrup, om de ville vedstå den klage, de til regimentskriveren har
indgivet over Peder Madsen Friis ibidem angående, at han ikke ville holde
sin anpart af rytter og hest. De vedstod klagen og berettede videre, at de den
hele forgangne vinter alene har måttet underholde rytter og hest, og Peder
Madsen derimod ikke. Ydermere vandt korporal Morten Schuster, at han ca.
for en måned siden efter oberstens befaling var til Ø. Vamdrup hos Peder
Madsen at imellemligne ham og hans lægdsbrødre om deres rytterhold,
hvor Peder Madsen sig ingenlunde ville lade bekvemme enten at
underholde rytter eller hest. Herefter fremlagde Peder Mollerup pva.
regimentskriveren et indlæg: Eftersom Peder Madsen Friis sig modvilligt
forholder og ikke efter gjorte erindring har villet udgive til rytterhold af,
hvad hans bolig er ansat for, så fornemmes han at have sit fæste forbrudt og
bør gården til Philippi Jacobi førstkommende at kvittere og fra sig levere



med bygfældighed, sæd og inventarium. Peder Mollerup begærede dom.
Peder Madsen blev tilspurgt af herredsfogeden, om han havde noget
derimod at svare, men Peder Madsen sagde intet derimod at have at svare.
Sagen optaget til doms, som forderligst her skal vorde beskrevet.

93:

7/4. Peder Pedersen Rytter fører Bente Nielsen af Hundsholt som vidne: at
det første år, arméen marcherede til Skåne, da var han overværende hos i
Hesselballe, mens Jens Pedersen af Vrå lejede Peder Pedersen til rytter og
lovede ham til løn samme år 16 Rdl. - Opsat 14 dage. 28/6

(Se 4/4). Christian Nielsen Ridefoged har ladet stævne Jens Jensen for hr.
Knud Lauridsens dør i Seest, som han sidst tjente. - Han har også stævnet
Jakob Staffensen i Seest og Mikkel Jensen ibidem. 28/6

93b:

Se 22/1. Peder Mollerup har pva. regimentskriveren stævnet borgmester
Wilhelm Brochmand i Ribe ang. de to ottinger jord, som ligger på
Refsinghoved mark og hører til 2 gårde i Gamst. Der er varsel til
regimentskri veren ved oberst Bassens regiment Knud Pedersen i Brejning
samt til amtmanden. Fremlægger tingsvidne af 22/1 om, at en otting jord på
Refsing mark har tilhørt den krongård i Gamst, Jep Jepsen, Hans Jessen og
Hans Sørensen nu bebor. Fremlægger en besigtelse af 28/2 1680 over det til
rytterhold udlagte gods i herredet. Oplæser nogle poster af kommisærernes
jordebog over ryttergodset. Fremlægger så et skriftligt indlæg: Eftersom
forordningen om ryttergodset formelder, at intet af det, som af arilds tid har
til ryttergårdene ligget, må derfra komme, og det bevises, at 2 ottinger jord
hører til de 2 gårde i Gamst, Jep Jepsen, Hans Jessen og Hans Sørensen
såvel Anders Nielsen og Hans Andersen påbor, så sættes i rette, om ikke de
to ottinger bør følge de to gårde, således at det øvrige Refsinghoved er
selvejergods og disse to ottinger krongods.
Til genmæle mødte de mænd, som bor i Refsinghoved. En af dem, nemlig
Laurids Ebbesen fremlagde pva. regimentskriver Knud Pedersen et skriftligt
indlæg. Og borgmesterens tjener Søren Nielsen Eisberg fremlagde nogle
dokumenter: 1) Et købebrev fra Anders Nielsen i Gamst til Wilhelm
Brochmand på ½ otting selvejerjord, som er halvdelen af det boel, Niels



Pedersen Høj påbor. Huset har Niels Pedersen selv bygget, så det er ikke
med i handelen. Hvis jorden fratages køberen, vil sælgeren erstatte den.
Købebrevet er læst den 23/1 1664. - 2) Et skøde af 23/6 1664 af Anders
Nielsen og hustru Lene Lasdatter på ½ otting selvejerjord på Refsinghoved
mark, som er halvdelen af den væring, som Niels Pedersen Høg påbor,
halvdelen af husbyg ningen undtaget. - 3) En dom af 23/1 1664, hvor
Anders Nielsen pva. amtskriver Wilhelm Brochmand har stævnet Hans
Christensen i Gamst og hans fader Christen Hansen ang. ½ selvejer
bondebolig i Refsinghoved, som sal. Hans Pedersen i Gamst har pantsat til
Peder Nielsen i Refsinghoved. Her fremlægges tingsvidne af Erik Olesen i
Noes, herredsfoged i Anst herred, Peder Poulsen i Ferup, delefoged, og
Hans Pedersen i Bønstrup, herredsskriver, om at 1651 den 13. marts var
skikket for retten Peder Nielsen i Lejrskov, der fik tingsvidne af 8
dannemænd (heriblandt Knud Iversen i Hjarup), at Hans Pedersen af Gamst
bekendte at skylde til Peder Nielsen i Lejrskov 100 slettedaler med pant til
Peder Nielsen og hans hustru Karen i halvparten af det bondeværing i
Refsinghoved, som Niels Pedersen Høj nu påbor. Anne Hanskone i Gamst
havde vedstået, at hendes husbond Hans Pedersen havde foretaget
pantsættelsen med hendes minde. Amtskriveren får tildømt pantet.. - 4) Et
afståelses- og opladelsesbrev til amtskriveren fra Las Hansen i Gamst på ½
otting jord, som er lige ved den ½ otting, som sal. Niels Christensen tilforn
havde i fæste og siden har været øde. Den må Brochmand fæste hos
lensherren, når han lyster. Dateret 1664.. - 5) Et skøde af 16/11 1664 fra
Johan Christopher von Kiorbetz til Hellerup, rigets marskal, til Wilhelm
Brochmand på nogle gårde i Gesten sogn, Røj og Refsinghoved. (Der er
nævnt en del navne, som sikkert er de fæstere, hvormed gårdene
identificeres). - 6) Et kgl. benådningsbrev af 23/3 1669 vedr. afgift af
gårdene, læst for Anst herredsting 15/5 1673.
Sagen opsat i 4 uger.

102:

Torsdag den 28. april:

Hans Jessen i Gamst i fogedens sted i denne sag:
Peter Neymand ctr. Iver Maltesen i Kragelund. Han havde ham under dele
for 14 dage siden. Han havde æsket ham til at holde skifte efter sin afdøde



hustru, som han sagde at have berammet til næstforgangne mandag var 8
dage, til hvilken tid herredsfogeden med vurderingsmænd i boen efter
æskning comparerede, men Iver Maltesen ingen skifte sig havde forberedt
og ej de vedkommende ladet indkalde, og herredesfoge den måtte afveje
med uforrettet sag. Peter Neymand mener derfor, at Iver Maltesen bør
betale ham 2 rdl. for hans umage og 1 rdl., som Iver Maltesen skylder ham.
- Dom: Iver Maltesen skal betale og skal desuden for slig misbrug og
vrange påfund imod retten lide som vedbør med videre lovmål. - Se 26/5

102b:

14/6. Christian Ridefoged ctr. Jens Jensen, der er udlagt til barnefader af
den kvindesperson, som sidst forleden her ved Anst herredsting blev
henrettet, Maren Christensdatter. Ridefogeden sætter i rette, at hans gods og
formue bør være forfalden til kronen, og såsom han er undveget og ikke
turde blive til stede, men efter hendes bekendelse i gerningen været
medvider, bør han fare som ufri mand, og hvo ham efterdags huser eller
hæler, bør ikke agtes bedre end han. - Opsat 8 dage. 13/5

103:

14/4. Peder Pedersen Rytter ctr. Jens Pedersen af Vrå. - Christen Paaske
mødte pva. Jens Pedersen med et skriftligt indlæg: Peder Pedersen bør
fremvise en skriftlig kontrakt, og Jens Pedersen erkender ikke nogen gæld.
Men om så havde været, mener han, den forordning skulle befri ham, som
kom den tid, da vi skulle mundere rytterne ud påny igen og give
recoortirpenge de påbydende 40 Rdl. af hvert rytterlægd. Kravet er rytterens
eget foregivende. På den måde kan man fordre, hvem man vil. - Derimod
protesterede Peder Pedersen Rytter og mente, hans fordring var lovligt med
vidnesbyrd beviseliggjort. Og såsom pengene blev lovet ham at skulle
betales straks, inden armeen afmarcherede, formoder han, at forordningen
om de 40 rdl. recreteur penge, som Jens Pedersen påberåber sig, ikke kan
være ham til forhindring. Fogeden tog sagen til doms, og den skal blive
indført på Nom. 104. 13/5

103b:

Torsdag den 5. maj:



Fredag den 13. maj:

Christian Nielsen Ridefoged stævner Jens Pedersen i Egholt for doms
fornyelse for lejermål efter forrige dom her af tinget den 10/7 1679. Opsat 8
dage.

104:

28/4. Christian Nielsen Ridefoged begærede dom over Jens Jensen. Opsat 8
dage. 26/5

28/4. Sentents til dem dom, som hernæst på Noml. 103 findes indført
imellem Peder Pedersen Rytter og Jens Pedersen boende i Vrå for 12
slettedaler, som han skulle have bleven ham skyldig af sin årl. løn, da han
skulle ride rytter for hans gård, og som intet skriftligt af Peder Pedersen for
mig udi rette lægges, og bonden Jens Pedersen udi sit indlæg ej heller vil
vedgå nogen penge at kan være ham med rette skyldig, men henskyder sig
til skriftlig kontrakt at måtte fremvises, og ej noget er fremvist for mig,
hvoraf kunne ses, hvem rettede haver med at fare. Af slig lejlighed vidste
jeg ikke at turde understå mig Peder Pedersen nogen betaling at tilkende,
men Jens Pedersen bør for denne Peder Pedersens tiltale at fri være.

104b:

Torsdag den 19. maj:

Torsdag den 26. maj:

Sekshøringer: Iver Sørensen i Anst, Christen Knudsen og Mikkel Madsen
ibidem, Hans Christensen, Anders Jensen og Jep Thomsen i Gamst.

Se 28/4. Christen Iversen i fogedens sted:
For retten fremstod Peter Neymand, herredsfoged, og efter forhvervede
dom af 29/4; formente, at Iver Maltesen i Kragelund bør lide dele, fordi han
ikke har villet holde skifte efter sin afdøde forrige hustru, men har giftet sig
uden skifte. - Iver Maltesen mødte ikke, hvorefter sekshøringerne fældede
ham for at være lovligt fordelt med denne høringsdele.



Auditør Hofman pva. oberst Schwanewedel ctr. Hans Sørensen i Knudsbøl.
- Oluf Pedersen Rytter vidnede: at sidste onsdag før Valborgsdag var han
med sin kammerat Svend Truelsen kommanderet at exekvere Hans
Sørensen i Knudsbøl, og som de var kommen i hans gård og ville have
noget foring at give deres heste, da kom rytteren Svend Truelsen i klammeri
og slagsmål med Hans Sørensens tjenestekarl i loen, hvortil kom imellem
bemeldte Oluf Pedersen og Hans Sørensens hustru, som fik dem adskilt, og
da de var adskilt, kom Hans Sørensen ud til dem i loen og slog rytteren
Svend Truelsen i hans hoved med en ildklemme.

105:

13/5. Christen Nielsen Ridefoged begærede dom over Jens Jensen. Ingen
mødte på hans vegne, hvorefter fogeden optog sagen til doms; des sentens
herefter når den mig leveret vorder på Nom. 109 skal blive indført. 16/6

Torsdag den 2. juni:

Blandt de 8 mænd: Jens Lauridsen i Hjarup.

105b:

Torsdag den 9. juni:

De 8 mænd: Kjeld Gregersen, Oluf Jensen, Anders Jessen, Niels Jessen,
Hans Madsen, Søren Mortensen, Niels Lassen og Peder Christensen i
Hjarup.

Anders Hansen af Gesten fremlægger pva. datteren Maren Andersdatter et
pantebrev, som Mikkel Jepsen i Roved agter at give sin trolovede fæstemø
Maren Andersdatter i hans påboende selvejergård, - med stævning til Jep
Jepsen i Gamst, Hans Sørensen ibidem og Jes Hansen i Roved, om nogen af
dem på deres hustrus eller andres vegne måtte have noget derimod at svare.
Mikkel Jepsen pantsatte efter 3 tingdages lovbydelse til sin fæstemø sin
gård for 100 Rdl., som er hendes indførte midler i rede penge i gården. Og
stod Jep Jepsen på sine egne vegne, Hans Sørensen på sin hustru Birgit
Jepsdatters vegne og Jes Hansen på Mikkel Jepsens tvende umyndige børns



vegne, som han er morbroder til, alle for retten og samtykkede dette
pantebrevs beskrivelse.

106b:

Peder Andersen af Seest pva. den umyndige Anders Jepsen ibidem, et
vidne. - For retten stod Jep Andersen i Seest på sine egne og Peder
Andersen ibidim på sin afdøde sal. søsters efterladte søn Anders Jepsen,
som er forn. Jep Andersens søn hans vegne, og gav til kende venlig og vel
at være forenet og akkorderet om den arvepart, som bemeldte Jep
Andersens umyndige søn Anders Jepsen kunne tilfalde efter hans afdøde
moder sal. Mette Andersdatter. Jep Andersen i hånd tog Anders Jepsens
morbroder Peder Andersen og bepligtede sig til at betale sin forn. søn som
hans mødrene arvepart i rede penge 80 slettedaler, som skal blive stående
hos faderen, indtil Anders bliver 15 år. Indtil den tid skal faderen på egen
bekostning fremholde barnet med føde, klæde, røgte varetægt og skolegang,
som efter hans stand tilbørligt over for Gud og øvrigheden forsvarligt agtes
kan og en ærlig fader sin umyndige søn pligtig er.

107:

Peder Mollerup pva. samtlige Nagbøl grander, et vidne. Stævnet er Niels
Jepsen i Nagbøl, Anders Jepsen og Peder Rasmussen ibiden imod forlegelse
og aflysning, som menige Nagbøl og Dollerup grander agter at lade tage
angående, hvad skabede bæster som på deres grund og rettighed findes kan.
Hvorefter Peder Mollerup lovligt aflyste og forbød, at ingensomhelst
herefter må lade komme nogen skabede bæster på Nagbøl eller Dollerup
grund i skov eller mark blandt andre bæster, som ikke er skabede. Såfremt
nogen herimod gør og lider derover skade, enten bæsterne udi bløde vorder
forarget og omkommer, eller hvad påfølge kan, haver de sig selv samme
skade altsammen at tilregne og desforuden lide efter videre lovlig medfart.

107b:

Peder Mollerup pva. regimentskriveren, et oplysnings- og tilbudsvidne. Han
fremlyste efterfølgende øde steder under oberst Schwanewedels
livkompagni (steder i Knudsbøl, Verst, Lunderskov og Øster Vamdrup),
som findes øde og uden bygning. Dersom nogen vil noget deraf antage i



fæste og opbringe, tilbyder regimentskriveren dem at skaffe
bygningstømmer frit udvist plus visse åringers frihed for afgift og
rytterhold.

Torsdag den 16. juni:

Blandt de 8 mænd: Christen Buhl, Svend Christensen, Christen Jepsen, Nis
Pedersen, Clemmend Lassen og Anders Nielsen i Hjarup.

Hospitalsforstander Jens Nielsen ctr. Jakob Rasmussen på Vamdrupgård
med hans værge Hartvig Pedersen i Vester Vamdrup og Hans Hansen i
Øster Vamdrup for resterende korntiende af kongens anpart, som de har i
fæste i Vamdrup sogn. Han kræver betaling inden 15 dage i godt, rent,
ydefærdigt byg eller med rede penge. Og for deres overhørighed, idet de
ikke har betalt i rette tid, kræver han, at de får deres fæste forbrudt. - De
tiltalte tilbød at betale restancen. Sagen indgivet til dom, fol. 109.

108b:

26/5. Ridefoged Christian Nielsen æskede sententsen til den dom, som
herfør på Nom. 103 den 28. april findes indført contra Jens Jensen, som
sidst tjente hr. Knud Lauridsen Maarslet i Seest, og fremlagde en attest, som
han begærede indført i dommen påskrevet at være læst for retten 13/5 og
20/5, lyder således: Eftersom jeg underskr. er fordret af herredsfoged Peter
Gertsen til Anst herred, at jeg på Guds og mit embedes vegne, da jeg
berettede på onsdagen efter påske den 6. april den synderinde Maren
Christensdatter på Koldinghus, bekendte hun foruden dette sidste mord og
et andet tilforn bedrevet mord, som hendes barnefader Jens Jensen var i råd
og dåd med, ved en drik at fordrive samme foster, da hun var så længe syg
liggende i Vonsild. At således den bekendelse har været, stadfæster jeg med
egen hånd. Seested, d. 8. maj 1681, Knud Lauridsen Maarslet. Da efter
tiltale og denne sags lejlighed, og eftersom Jens Jensen nu sidst tjenende hr.
Knud Lauridsen Maarslet, er af den synderinde Maren Christensdatter, som
sidst forleden d. 7. april ved Anst herredsting blev henrettet, for hendes rette
barnefader er udlagt, hvorfor hun og er blevet anholdt for dets ombringelses
skyld, som Jens Jensen skal have været medvider i, efter hendes egen
bekendelse; noch er for mig i retten fremvist en underskrevet bevis af hr.
Knud Lauridsen, da han er blevet fordret af øvrigheden ud til Koldinghus



om dagen tilforn for hendes henrettelse, da han meddelte hende Jesu legeme
og blod, har hun bekendt foruden dette mord et andet bedrevet mord tilforn
at have gjort, som og forn. Jens Jensen var hendes rette barnefader til,
hvilket hun fordrev med en drik, og han var i råd og dåd med hende udi det
at fordrive, da hun lå så længe syg i Vonsild. Da som slig bekendelse for
mig i retten fremvist og Jens Jensen efter hendes angivelse er bortrømt, sig
som at have påtagen og medvidere udi disse tvende fostres død og ej han
eller nogen på hans vegne har villet møde i retten at svare hertil efter ofte
fremæskning, og sagen over 6 uger lovligt af ridefogeden Christian Nielsen
er forfulgt, vidste jeg ej rettere heri at kende, end jo Jens Jensen, hvor han
kan findes, bør fast at tages og anholdes og straffes efter øvrigheds og
rettens kendelse, samt alt, hvad hans goe og gods, hvor det findes, til Hans
Majestæt at være forfalden.

109:

Sentens til doms irettesættelse, som Jens Nielsen af Kolding søgte imod
Vamdrup sognemænd ang. kongens anpart af korntiende i bemeldte sogn,
og findes altsammen indført her på Nom. 108.
Da efter tiltale, gensvar og denne sags lejlighed, og eftersom velagte Jens
Nielsen, rådmand og hospitalsforstander i Kolding, har for mig irettelagt en
igennemdragen, forseglet og underskreven jordebog af forrige amtmand
velb. Wulf von Buchwaldt, lydende på ko. maj. korntiende af Vamdrup
sogn, som allernådigst er hospitalet forundt, .... og Vamdrup mænd ikke har
ydet tienden i rette tid efter deres fæstebrevs indhold, men resterer med 4
tdr. byg. De som står for tienden er mødt for retten, men havde intet at befri
sig med, men tilbød at betale de resterende 4 tdr. byg... Vamdrup sogns
mænd bør betale de resterende tdr. byg inden 15 dage med rede penge eller
og fornøjeligt korn, og deres fæste at have forbrudt, formedelst de det ikke i
rette tid har ydet efter deres fæstebrevs indhold.

109b:

Christian Ridefoged, et varsel til Nis Garp i Noes og Maren Madsdatter i
Geising. 23/6

Torsdag den 23. juni:



Laurids Pedersen i Hjarup beseglingsmand. De 8 mænd: Laurids Pedersen,
Poul Lassen, Mads Sørensen, Christoffer Nielsen, Carsten Hansen, Johan
Christensen, Niels Poulsen og Jens Nielsen af Hjarup.

Christian Nielsen Ridefoged pva. Johan Ravn af Kolding ctr. Niels
Sørensen af Lunderskov. 7/7

110:

16/6. Samme stævner Anders Jensen i Gamst, hans moder Anne
Mikkelsdatter ibidem og Maren Nielsen i Tersbøl til at vidne og Mikkel
Madsen i Anst til at svare imod vidner. 30/6

Torsdag den 30. juni:

Anders Nielsen i Vranderup pva. ridefoged Christian Nielsen stævner
Paaske Nielsen i Jordrup, Carsten Hansen og Hans Pedersen ibidem samt
Mikkel Gabrielsen i Knudsbøl til at afsige syn samt nogle vidner. Samtlige
grander og fæstere i Verst stævnes til at svare vidner og lovmål. -
Synsmændene har besigtet et stykke jord ved Tersbøl beliggende ved Niels
Jensens kålhave. De har bl.a. fundet 3 sten, som de mener må være skelsten,
og de mener, at jordstykket må tilhøre Tersbøl. - Vidnerne bevidner, at
jorden aldrig har været brugt af Verst mænd. 14/7

111:

Peter Neymand, et varsel.
Anders Nielsen er i denne sag sættefoged.
Jens Pedersen i Vrå stævnes for gæld. Opsat 14 dage.

23/6. Christian Nielsen Ridefoged, et vidne. - Anders Jensen i Gamst vandt,
at hans broder Jens Jensen, som blev af den henrettede synderinde Maren
Christensdatter udlagt til barnefader, havde tjent Nis Garp i Noes ½ år, som
derfor var bleven ham skyldig af sin løn 6 slettedaler, hvilket forn. Anders
Jensen så vel som hans moder Anne Mikkelsdatter vandt og vedstod, at
forn. Jens Jensen dem berettede og tilkendegav de sidste ord, han med dem
talte, før end han bortveg. Maren Nielsdatter af Tersbøl vandt i lige måde, at
hun efter Jens Jensens begæring ved næst forgangne Mikkelsdags tider



krævede Nis Garp i Noes nogle penge, som Jens Jensen sagde at restere af
hans løn, og da lovede både Nis Garp og hans hustru at ville betale.

11b:

Christian Nielsen Ridefoged forbød på 3. ting under fuld vold og ran at
bortføre nogen ulovlig sæd uden tilladelse.

Peder Nielsen Mollerup forbød pva. regimentskriveren under fuld vold og
ran at føre fra ryttergårdene noget, enten eng eller korn, andet steds hen;
men det skal forblive på det sted i gården, som det er groet.

Torsdag den 7. juli:

112:

Niels Jensen af Tersbøl stævner samtlige grander og lodsejere i Verst og
Hudsted. 14/7

Peder Nielsen Mollerup, et vidne. - Erik Christensen i Seest sættefoged i
denne sag:
Såsom kgl. maj.s regimentskriver Anthoni Barchmand ved sin tjener og
fuldmægtig Peder Nielsen for mig har ladet berette, nogen irring
næstforleden torsdag på Anst herredsting med herredsfogeden sammesteds
Peter Neimand at skal være forfalden, hvorom han tingsvidne agter at
forhverve og derfor en sættefoged samme tingsvidne at udstede er
begærende, så hermed på Hans Kgl. Maj. min allernådigste arveherre og
konges vegne tilforordnes sognefogeden Erik Christensen i Seest retten til
Anst herredsting i samme sag at betjene, hvorudi han sig da efter loven,
recessen og udgange kgl. forordninger haver at forholde, således som han
videre agter at forsvare og stande til rette for. Koldinghus, den 6. juli 1681,
Rantzau. - De 8 mænd der var vindingsmænd for 8 dage siden, er stævnet.
De fremlagde deres skriftlige vidnesbyrd: Såsom vi efterskrevne (navnene)
er kaldet til idag vores sandhed her på Anst herredsting at vidne og vedstå
om, hvis forleden tingdag for retten passerede, så er det i Guds sandhed som
følger: Først fremlagde Anders Nielsen i Vranderup en skriftlig
varselsseddel udstedt efter ridefogeden Christian Nielsens begæring, og han
at være sagsøger anlangende noget korn og jord, Tersbøl mand og Verst



grandelaug omtvister. Så fremkom fire synsmænd for retten og ville
aflægge deres vidne; ds spurgte Peder Nielsen, som tjener
regimentskriveren, hvo som skulle føre vidnerne, og æskede i retten, om
Anders Nielsen havde skriftlig fuldmagt i sagen, hvortil han svarede, Nej,
ingen skriftlig. Men herredsfogeden Peter Neymand svarede, at han gav
ham forlov dertil. Dernæst protesterede Peder Nielsen og formente, ingen
synsvidne burde afhjemles på det omtvistede jord, hvorudi rytterbønderne
var interesseret, før end regimentskriveren som ryttergårdenes forsvar
derfor havde fået lovlig kald og varsel. Det uagten stedte herredsfogeden
synsvidnerne. Dernæst fremkom tre andre vindingspersoner, som i sagen
skulle vidne. Hvorimod forn. Peder Nielsen videre formente, ingen vindre
(vidner?) ryttergårdenes interesserende tilliggende ejendom burde stedes af
tinget, før end regimentskriveren som ryttergodsets forsvar derfor fik lovlig
varsel, og lagde Peder Nielsen penge på tingbogen, begærende, samme svar
måtte blive indført. Men blev i lige måde af herredsfogeden vægret ikke at
måtte indføres, og stedtes så vidnerne. Og begærede forn. Peder Nielsen, at
synsmændene så vel som de andre vindingspersoner måtte eden forelægges,
før end de aflagde deres vidne. Men skete dog ikke, før end de deres
vidnesbyrd aflagt. Dernæst kom to personer og stævnede på ridefogedens
og Tersbøl mænds vegne forn. Peder Nielsen mod videre vinder og for dom
i samme sag, hvortil han svarede, at de skulle give regimentskriveren selv
varsel, som er hovedmand og bor straks ved tinget. Thi han som en tjener
ikke kunne stå for varsel, eftersom han andresteds var henkommanderet og
muligt kom ikke hjem i fjorten dage. At således alt i sandhed var passeret,
derpå bad sig enhver af forskr. 8 vindingsmænd Gud til hjælp, hvorefter
Peder Nielsen begærede tingsvidne.
Herredsfogeden Peter Neymand stod herimod til vedermålsting og
tilspurgte forn. 8 mænd, om de jo og ikke hørte, han gav Peder Nielsen til
svar, at efterdi han på regimenskriverens vegne som rytterbøndernes forsvar
stod til vedermålsting tillige med samtlige grander og lodsejere af Verst og
Hudsted, som og lovligt var kaldet og mødte for retten, tilmed besværede
sig vidnesbyrdene ikke nu udi deres høhøsts travle tid oftere at kunne
komme til tinget og begærede derfor nu deres vidne at ville og måtte
aflægge, så han derfor var forårsaget uden videre vidtløftighed og ophold
vidner og syn at stede beskreven; desligeste og, om han ikke gjorde
ridefogedens undskyldning, at han var syg og kunne ikke selv komme til
tinget, måtte derfor give Anders Nielsen forlov på ridefogedens vegne i



denne sag at svare for kgl. maj. bønder, hvortil bemeldte 8 indstævnede
dannemænd svarede alle, Ja, og vedstod i lige måde således at være
passeret. Hvilket Peder Nielsen begærede i tingsvidnet måtte vorde indført.

113b:

23/6. Anders Nielsen i Vranderup pva. Johan Ravn i Kolding, en opsættelse
ctr. Niels Sørensen i Lunder skov. Anders Nielsen fremlagde 2 sal. Jep
Mogensens af Lunderskov hans udgivne obligationer til sal. Mads
Mouritsen i Kolding, begge af 1655, hvilke penge efter skiftebrevs
udvisning arveligt skulle være tilfalden Johan Ravn og hans medarvinger.
Og som Niels Sørensen nu nyder og besidder sal. Jep Mogensens gård i
Lunderskov og har han efterladte hustru til ægte, mente Anders Nielsen, at
han var pligtig at betale gælden. Opsat 8 dage. 14/7

114:

Torsdag den 14. juli: Christen Iversen sættefoged.

(7/7 og)30/6. Christian Nielsen Ridefoged pva. Niels Jensen af Tersbøl ctr.
samtlige grander og lodsejere i Verst og Hudsted - med stævning til
regimentskriveren. - Christian Nielsen fremlagde et synsvidne af 30/6 ang.
noget jord ved Tersbøl, hvorom Verst grandelaug og Tersbøl mænd er i
tvistighed, samt et tingsvidne på samme jord. Såsom en del af Verst
lodsejere dumdristigt har understået sig i at pløje og beså 6 stk. jord uden
for Niels Tersbøls gård i den agt og mening ham til fortræd at ville fra
steden bortjage, og det kunne vorde øde igen, som det i langsommelig tid
været haver, men som det bevises med lovfaste vidnesbyrd og ydermere kan
endnu bevises, om fornødent gøres, at samme omtvistede jord ikke tilforn er
blevet dyrket af Verst lodsejere, men over 40 år har været brugt og avlet til
Tersbøl uden last eller påklage, så satte han i rette, at bemeldte jordsmål
med forefunden sæd bør at være og høre til Tersbøl, og at Verst mænd, som
Tersbøl mand slig fortræd og bekostning har tilføjet, erstatter ham
processens bekostning og lider efter rettens kendelse. - Niels Closter af
Hudsted var mødt i retten; han blev tilspurgt, om han på egne eller
medgranders vegne havde noget herimod at svare. Han sagde, nej, at han
intet herimod havde at sige. Da, som flere vidner i sagen at føre påberåbes,
er denne sag opsat 14 dage; da gåes der om, hvad ret er. - 28/7



114b:

7/7. Johan Ravns sag af Kolding ctr. Niels Sørensen i Lunderskov opsat 8
dage. 21/7

Peder Mollerup pva. Jens Nielsen af Hjarup fremlagde en skriftlig klage af
28/6 fra denne til regiment- skriveren over Christoffer Lystbech og Knud
Lauridsen i Hjarup anlangende, at forn. tvende mænd efter bortstjålne
koster i forberørte Jens Nielsens hus ulovligt uden rettens middels
overværelse og behørige dannemænd har ransaget efter samme klages
videre formelding. - Vidnerne Søren Mortensen og Jep Hansen og Niels
Lassen i Hjarup bekræftede, at de idag for 14 dage siden indgik i Jep Degns
hus i Hjarup, og da så de, at Knud Lauridsen og Christoffer Lystbech stod
uden for Jens Nielsens hus, og nogen stund derefter kom forn. Jens Nielsen
og Else sal. Thomas Eskelsens ind i bem.te Jep Degns hus og begærede
tvende personer at give Christoffer Lystbech og Knud Lauridsen varsel og
beklagede, hvorledes de efter bortstjålne koster ulovligt havde ransaget Jens
Nielsens hus og intet fundet. - Peder Christensen vandt og i lige måde ved
ed bekræftet, at han samme dag var i Jep Degns hus, hørte og så Jens
Nielsens og Else Thomaskones ord og tale, som forskr. står. - Kjeld
Gregersen og Christen Nielsen af Hjarup fremkom idag for retten og erbød
at aflægge Else Thomaskones vidnesbyrd i denne sag, som hun for dem på
hendes sygeseng kundgjort og bekendt haver, og da vandt og vedstod forn.
tvende personer, at bemeldte Else Thomaskone for dem bekendt haver, at
hun vel var i Jens Nielsens hus samme tid, som Christoffer Lystbech og
Knud Lauridsen var derinde, men hun ikke vidste eller med sandhed kunne
sige, at hun hørte nogen tvist eller klammer imellem dem og forn. Jens
Nielsen, ikke heller så, at ransaget enten i kister, skrin eller kammerser efter
noget, var intet derom bevidst andet end, hvad forn. Jens Nielsen selv for
hende havde berettet. - Christen Nielsen fremkom for sin egen person og
vandt ved ed, det han forskr. dag og tid så Christoffer Lystbech og Knud
Lauridsen uden for Jens Nielsens dør, men han ikke hørte eller fornam
nogen tvist imellem dem i nogen måder, ikke heller var bevidst, at de om
noget søgte eller ransaget, hvorpå enhver bemd. vidner bad sig Gud til
hjælp. Derefter Jens Nielsen begærede tingsvidne. (Se 21/7)

115:



Torsdag den 21. juli:

115b:

(Se 14/7). Christen Halkjær i Hjarup fremlagde en skriftlig stævning af 14.
juli. Hjemlede Jakob Andersen og Christen Nielsen i Hjarup, at de idag var
8te dage varsel gav Christen Snogdal, Las Buch, Christen Buch, Svend
Christensen, Christen Jepsen, Hans Madsen, Niels Vaaben, Jens Lauridsen,
Christen Carstensen, Mads Sørensen, Poul Lassen, Nis Geising og Peder
Jensen, alle for deres sandhed idag at vidne.. Desligeste kallede de samme
dag Jens Nielsen husmand i Hjarup imod vidnesbyrds påhør og dom og
påfølgende lovmål at svare. Hvorefter fremstod alle forskrevne
vindingsmænd, som indciteret er, vandt og vedstod ved deres ed efter
recessen, at lørdagen den 2. juli næstafvigte da tilspurgte Christen Halkjær
for menig Hjarup grander og naboer, som samme dag på grandestævne var
forsamlede, Jens Nielsen i forn. Hjarup, om Christoffer Lystbech og Knud
Lauridsen havde gjort forn. Jens Nielsen uføren udi hans hus den tid, de nu
sidst var derinde, eller og om de enten havde brudt lykkelse eller lås eller
opbrækket døre, kister eller skrin eller i andre måder ham, hans hustru eller
nogen for tyveri beskyldt eller utilbørligt medhandlet eller afstedtaget. Til
hvilket altsammen han sagde samme dag for menige bemeldte dannemænd,
som da til stede var, nej. Hvorefter Christen Halkjær på Christoffer
Lystbechs og Knud Lauridsens vegne begærede tingsvidne. Ut supra. - Jens
Nielsen mødte herimod til vedermålsting, men havde intet herimod at svare
og sagde, at han ingen genpart var begærende. Se 28/7

116:

Jens Pedersen og Hartvig Pedersen på egne og Niels Skyttes vegne har
stævnet menige sognemænd i Vamdrup sogn at vidne. Vidnerne bekræfter,
at Jens Pedersens gård og Hartvig Pedersen og Niels Skyttes gårde i
Vamdrup ganske i bund og grund blev afbrændt det år, da arméen
marcherede ud ad Holsten og gik for Vismar, og samme tid blev opbrændt
og ødelagt både bemeldte mænds huse og gårde såvel disses indehavende
gods og formue, som da udi husene var, så de derover udi stor armod og
elendighed var geråden, og havde de dog samme år så vel som hvert år
holdt og svaret deres rytterhold til fulde lige ved andre rytterbønder i
sognet, og ikke forskr. dannemænd var bevidst, Jens Pedersen, Niels Skytte



eller Hartvig Pedersen nogen frihed nydt eller derfor haft haver, men med
stor besværlighed samme deres afbrændte gårde igen på deres egen
bekostning har opbygget og derover er udi vidtløftighed og ikkun helt slet
og armelig tilstand, eftersom deres gårde er meget højt skyldet.

116b:

14/7. Peter Neymand pva. Johan Ravn i Kolding ctr. Niels Sørensen. -
Christen Halkjær er sættefoged: Peter Neymand begærede dom over Niels
Sørensen af Lunderskov. Herimod mødte denne med sit skriftlige indlæg:
De to obligationer synes ikke så retmæssig at være, som formenes de efter
landsloven billigen burde, thi for det første er samme 2 obligationer imod
recennes gyldighed hver 25 år gamle, begge dateret 1655 på en summa
lydende. Findes ikke heller ved dom, tingsvidne, doms eller andre
dokumenter fornyet eller konfirmeret. Langt mindre efter kongens
forordning af 1676 at være på den rette sort papir enten skrevet eller
stemplet, som inden 2 måneders forløb efter forordningen burde at være
sket ved alle slige obligationer eller gældsbreve, eller og de ikke at skulle
agtes gyldige. Så forordningen og recessen er ikke efterlevet og kongens
interesse ikke iagttaget. Ydermere befindes endog samme to gamle breve
hverken til Johan Ravn, hans medarvinger eller hans forældre at være
udgivet, og ikke heller nogen transport derom fremvist, hvad rettighed han
dertil har. Så det kan ikke være billigt eller ret at være, at jeg til nogen slig
gæld skulle svare, som således imod al ret og bøhre kgl. udgivne bogstaver
ikke retmæssigt er med omgået. Tilmed er for rum tid siden holdt rigtigt
skifte og deling efter sal. Jep Mogensen, som gælden fordres efter, så Johan
Ravn og samtl. den sal. mands kreditorer derfor bør nøjes med, hvad dem
på skiftet er tillagt. Formoder derfor, at de to obligationer ikke agtes
gyldige. - Derimod protesterede Peter Neymand og begærede straks dom.
Da efter tiltale og gensvar og denne sags lejlighed, og eftersom bemeldte
tvende fremlagte obligationer af sal. Jep Mogensen i Lunderskov udgiven
findes at være hver 25 år gamle og ikke efter recessen inden 20 års forløb
fornyet eller renuleret enten ved dom eller andre lovlig forhvervede
fremviste dokumenter, ikke heller efter kgl. forordning dateret 1676 at være
på den rette sort papir skrevet eller ved kgl. stempling fornyet eller
gyldiggjort, der og befindes skifte og deling efter sal Jep Mogensen, som
samme breve skal have udgivet, for rum tid siden i hans afdøde bo at være



holden, førend Niels Sørensen enten enken eller noget den sal. mands
midler mægtig blev, og da intet over kgl. maj. restance til denne eller videre
befunden eller angiven gæld i boen skal have været til betaling at bekomme
med videre, som Niels Sørensen i sit indlæg herimod protesterer, vidste jeg
derfor efter slig lejlighed mig ikke at turde understå dem ved magt at kende,
men de at være ugyldige og magtesløs og ej at komme Niels Sørensen eller
hans arvinger til hinder eller bekostning.

117b:

Torsdag den 28. juli:

14/7. Christian Nielsen Ridefoged begærede pva. kongen og Niels Jensen af
Tersbøl dom. Opsat til 6. uges dagen.

Se 21/7. Christen Halkjær pva. Christoffer Lystbeck og Knud Lauridsen af
Hjarup. - Og da beviste for mig med Jacob Andersen og Christen Nielsen i
Hjarup, som hjemlede efter recessen, at de i dag 8te dage varsel gav Jens
Nielsen i Hjarup imod dom at svare og hvis lovmål Christen Halkjær ham
haver på bemeldte tvende mænds vegne til at tale. Hvorefter Christen
Halkjær fremlagde et tingsvidne her idag 8 dage udstedt, som efter dets
formelding idag er læst og påskrevet. Derefter Christen Halkjær satte i rette
og formente, at Jens Nielsen, som forn. Christoffer Lystager og Knud
Lauridsen for ulovlig ransagning i hans hus har angivet og beskyldt efter
han til regimentskriveren indgivne klage dateret d. 16. juni, pligtig er og
samme hans klage at bevise uden videre forhaling eller og de forn. tvende
mænd for retten nøjagtig at esectere(?) og ikke bedre agtes end en løgner og
den, som sparer sin sandhed, og derforuden processens forårsagede og
anvendte bekostning og forsømmelse at erstatte. Hvorpå han dom var
begærende. På Jens Nielsens vegne efter ofte fremæskning mødte ingen
herimod at svare, hvorfor sagen er opsat til idag tre uger, da gås derom, som
ret er. 18/8

118:

Torsdag den 11. august: Christen Iversen sættefoged.



Peder Mollerup pva. regimentskriveren ctr. Laurids Skrædder i Vester
Vamdrup. Eftersom han ved kgl. maj.s sidste udrejse her gennem amtet var
ansagt at møde i Kolding, når sognevognene i Kolding til ko. maj. fadeburs
befordring skulle møde, hvilket han ikke efterkom, deraf stor fortræd og
forsømmelse ved vognenes ophold blev forårsaget. Sætter i rette: Han bør
for slig modvillighed have sit fæste forbrudt samt bøde for ulydighed. -
Laurids Skrædder mødte og berettede, at regimentskriverens seddel ham
ikke blev leveret, før end efter den tid om dagen, det formeldte han skulle i
Kolding comparere. Tilmed berettede, at næstforrige kongeægt i Vamdrup
sogn lod han ved hans hustru efter befaling hver mand om advare og mente
derfor, denne sidste gang for slig bebudelse at fri være. - Peder Mollerup
svarede, at hans hustru første gang alene bragte en seddel til Bønstrup og
ikke videre. Mener ikke, at der skal tages hensyn til Laurids Skrædders
foregivende om sedlens sene ankomst. Opsat 14 dage.

118b:

Samme stævner Niels Møller, Mads Møller og Peder Hansen i Vester
Vamdrup.

119:

Samme ctr. Peder Madsen i Højrup, Niels Pedersen, Rasmus Nielsen og
Mikkel Pedersen ibidem, fordi de ikke efter lovlig advarsel, som
sognefogeden Jep Lauridsen vedstod dem at have kundgjort, hver med en
ledig hest og behørige redskab at møde i Kolding, derfra til Snoghøj at
henføre nogle ko. maj. vogne. De bør have deres fæste forbrudt og bøde for
ulydighed. Niels Pedersen af Højrup mødte alene og gav til svar, at han med
sine heste og vogn gjorde den næstforrige ægt med ko. maj. fadebur, og det
derfor nu med rette burde hans gårdmand Rasmus Nielsen at gøre den
sidste. Opsat 8 dage. 18/8

Samme stævner Iver Hansen i Geising, Sidsel Lauridsdatter i Lejrskov og
Mette Jensdatter i Store Anst til at vidne og Niels Jensen i Tersbøl og
tidligere vidner og synsmænd (samt amtmanden) til at påhøre synsafgivel
se. - Peder Mollerup fremlagde et skriftligt syn af 14/7: Synsmænd
forsamlet på Verst mark og Tersbøl mark i overværelse af herredsfogeden
og regimentskriverens fuldmægtig Peder Nielsen har efter at være blevet



opkrævet af tinget synet, hvad jord de Verst og Tersbøl mænd omtvister. De
har bl.a. synet de sten, der af de første synsmænd blev anset for at være
skelsten. En af dem lå så godt som løs fladt oven på jorden, og de kunne
ikke anse den for at være skelsten. (Synet synes at have været ganske
omhyggeligt). - Iver Hansen af Geising vidner: Før sidste svenske fejde
boede han i Veerst by; da boede 2 mænd i Tersbøl, nemlig Christen Olufsen
og Oluf Lauridsen. De havde den jord, der nu omtvistes, i brug af Verst
mænd og gjorde dem derfor fyldest og fornøjelse. - Sidsel Lauridsdatter af
Lejrskov: Da hun boede i Knudsbøl, havde hun hørt, at Tersbøl mænd
havde jorden af Verst mænd. Oluf Lauridsen, som boede i Tersbøl, var i
tvist med Verst mænd, der ville have jorden fra ham, og da havde hans
hustru Sdisel Christensdatter en broder ved navn Hans Christensen i
Egtved, som derom forligte dem, at Tersbøl mænd fremdeles måtte beholde
forn. jord, hvilket skete før sidste svenske fejde. - Mette Jensdatter af Anst:
Er barnefødt i Verst; var ikke bevidst, at de havde andet jord eller brug til
Tersbøl beliggende end deres botoft og det jord dernæst sønden for til
adelvejen. 18/8

121b:

Torsdag den 18. august:

Christen Snogdal af Hjarup blandt de 8 mænd.

11/8. Peder Mollerup pva. regimentskriveren ctr. Peder Madsen og Rasmus
Nielsen af Højrup. Peder Madsen mener sig fri, vil føre vidner. Derfor opsat
14. dage. 1/9

11/8. Samme ctr. Niels Jensen i Tersbøl; mener at Verst mænd bør nyde den
omtvistede jord og Niels Jensen betale omkostningerne. Christian Nielsen
vil føre flere vidner. Derfor opsat 8 dage. 25/8

121:

28/7. Christen Halkjær ctr. Jens Nielsen: Jens Nielsen, husmand af Hjarup,
mødte udi rette og fremlagde sit skriftlige indlæg således meldende: Såsom
jeg underskr. Jens Nielsen i Hjarup søges af Christen Halkjær på Christoffer
Lystbechs og Knud Lauridsens vegne ibidem til Anst herredsting på min



ære for en klage ... til kgl. maj. regimentskriver Anthoni Barchmand haver
indgivet over bem. 2 personer udi mening, at de den 23. januar næst
forleden har været i mit hus og ransaget efter bortstjålent gods uden nogen
rettens middel eller lovmæssig adgang, hvilket også ... samme klage om
formelder er sandfærdigt, så sandt gud og hans hellige ord mig skal hjælpe,
det jeg og videre ved korporlig ed her for retten erbyder mig at aflægge, om
påæskes, enddog det ikke her ved tinget af de beskyldte skal være nægtet,
langt mindre det de med god samvittighed kan vel ..... de som haver
ulovmæssig gerning i sinde at gøre, det de og passer den tid, at ikke mange
er til stede, som kan vidne derom, og som jeg ej haver andet gjort end mig
over ubillig medfart for regimentskr. besværet og bedt om lovlig hjælp,
vides ej det at have været noget ulovlig gerning, og derfor formoder ved
rettens kendelse for Christen Halkjærs hårde irettesættelse at blive fri og
han at vorde tildømt mig på ærlig navn og rygte, som han ville krænke, at
erklære, og herforuden som en ilde desponeret og ubeskikket prokurator og
til trætte skynder en mulkt for umanerlig og ubillig hård irettesættelse på
æren og blive tilkendt at udgive efter kgl. maj. nåd. udganggne forordning,
så og de mig slig unyttig trætte påfører den forårsagede omkostning,
tidsspilde og forsømmelse mig igen at erstatte. Hvorpå jeg er dom
begærende, og at dette mit enfoldige forsæt for retten må læses, påskrives,
indføres i hvis afsagt vorder og mig ... kopi af dommen tilstilles. Hjarup d.
18. august 1681, I.N.S. - som samme indlæg ord efter andet formeldte og
her idag for retten blev læst og påskrevet. Hvorefter Peder Nielsen
Mollerup på kgl. maj. regimentskriver Barchmands vegne formente, at
efterdi Jens Nielsen sin indgivne klage over Christoffer Lystbech og hans
medfølger Knud Lauridsen for ulovmæssig gerning i hans hus for retten
både skriftligt og mundtligt har vedstanden og dem derimod ingen
vidnesbyrd eller egen eds benægtelse til befrielse for beskyldning i rette er
bevist eller produceret, forn. Christoffer Lystbech og Knud Lauridsen derfor
pligtig er hver at bøde til kgl. maj. og regimentets kasse efter rettens
kendelse, hvorpå han i lige måde var dom begærende. Og da er sagen med
parternes samtykke til doms optagen, som, når af samtlig vedkommende
lovligt påæskes, beskreven og med forsegling dem skal for betaling
tilstilles.

122b:



Torsdag den 25. august:

18/8. Christian Nielsen Ridefoged, et vidne. - Regimentskriveren, Iver
Hansen i Geising, Mette Jeskone i Anst og Sidsel Lauridsdatter i Lejrskov
samt menige Verst grander er stævnet til at påhøre vidner ang. den jord, som
Verst grander og Tersbøl omtvister. - Søren Ibsen af Knudsbøl vidner: Kan
mindes i 50 år, imidlertid var ham ikke bevidst, at nogen af Verst grander
eller bymænd har til egen brug pløjet eller sået den jord, som de nu med
Tersbøl mand omtvisster, men Tersbøl mand, som der på de tider boede, har
samme jord brugt. - Vidnet blev spurgt, om han vidste, hvem jorden med
rette tilhører, enten Verst grander eller Tersbøl mand, eller om Tersbøl
forrige besidder, som har brugt jorden, deraf nogen minde har givet. Dertil
han svarede: Ingen forskel i så måder at kunne gøre og havde aldrig hørt, at
Tersbøl mænd deraf nogen minde havde givet, eftersom han ikke har haft
nogen markfællig eller været i grandelaug med enten Verst eller Tersbøl
mænd, men altid i bemeldte tid, han omvinder, har boet i Knudsbøl og der
har set, at de mænd, som forhen i Tersbøl boede, har pløjet og dyrket
samme jord, og ikke imidlertid hørt, nogen derpå har last eller kæret. -
Maren Pedersdatter i Knudsbøl: Da hun for ca. 30 år siden var hjemme hos
sine forældre i Knudsbøl, hvor hun nu bor, avlede Oluf Lauridsen, som da
boede i Tersbøl, den jord, som Verst mænd med Niels Jensen omtvister, og
hun havde aldrig hørt, at Oluf Lauridsen eller nogen af Tersbøl mænd deraf
har givet nogen minde. - Maren Christensdatter, nu i Kragelund: Nogen tid
efter den gamle svenske fejde, da hun var i Verst, krævede Verst mænd
græsleje af Oluf Lauridsen for hans fædrift, og han gav dem en tønde øl for
hvad græsning, han nød på deres grund.
Peder Mollerup protesterer pva. regimentskriveren imod vidnesbyrdene,
som han ikke mener bør regnes for gyldige. Jorden har siden
svenskerkrigen ligget øde og udyrket. Han mener, at sæden og jorden bør
tilfalde Verst mænd, eller at sæd og gødning bør betales iht. et forlig af
14/7. Dette forlig protesterer ridefogeden imod, idet det er indgået uden
øvrighedens deltagelse. Sagen optages til doms. 1/12

124b:

Mag. Niels Kragelund ctr. Carsten Hansen i Knudsbøl og Hans Nielsen i
Jordrup: Carsten Smed, der nu bor i Knudsbøl, er for det første undveget



præstens annexgård, skønt præsten ved to mænd har forbudt ham at flytte
uden forudgående syn. Derfor bør han lide efter gårdsretten. For det andet
skal han have bortflyttet foder og korn, som han har avlet på præstegården,
og ført det andre steder hen, hvorfor han bør lide efter loven og recessen. -
Carsten Hansen mødte og lovede at ordne sagen med præsten i
mindelighed. Opsat 14 dage. 8/9

125:

Oluf Nielsen af Ø. Gesten fremlyste en sortebrun gilding, der med den
klokke, den havde om halsen, blev vurderet tilsammen til 6 slettedaler.

Nogle mænd udnævnes til at foretage skovsyn.

Torsdag den 1. semtember: Christen Iversen i Anst sættefoged.

Christian Nielsen Ridefoged fremlagde kgl. proklama af Koldinghus den
26/7, at den forhenværende rentemester og generalkrigskommissær Henrik
von Stöcken er afgået ved døden, og der ikke haves fuld viden om hans
bortskyldige gæld, hvorfor alle, som kan have noget at fordre hos ham, skal
indfinde sig i stervboet den 11/12 med deres beviseligheder.

125b:

Thonne Pedersen (Zonne Pedersen?) i Kolding fremlagde en dom af 2/9
1680 over Anders Nielsen i Vranderup for gæld, og begærede, at
sættefogeden Christen Iversen, som har udstedt dommen, vil følge med ham
til Anders Nielsens bo for at fyldestgøre dommen. Det lovede Christen
Iversen at gøre med udnævnte mænd.

126:

Jørgen Jensen i Nebel mølle, et afkald. - Peder Madsen af Gelballe pva. sin
hustru Maren Jespersdatter og Niels Hansen Horskær i Seest pva. sin moder
Mette Jepsdatter i hånd tog Jørgen Jensen og kvitterede for alt, hvad der
kunne tilfalde dem efter deres sal. søster Maren Jepsdatter, der boede og
døde i Nebel mølle.



18/8. Peder Mollerup pva. regimentskriveren begærede dom over Peder
Madsen i Højrup og Mikkel Pedersen ibidem. Opsat 3 uger. Så skal Peder
Madsen bevise sin uskyld (hvem der har gjort ægten for ham, eller hvem
der har set ham på vej fra Kolding). 22/9

126b:

Torsdag den 8. september: Christen Iversen sættefoged.

Oluf Nielsen i Øster Gesten har stævnet Jens Pedersen og Peder Pedersen i
Vester Gesten til forbudsvidne: Vil nedlægge forbud imod deres brug af
nærmere i indlægget specificeret ager og eng, som de bruger, og som de
tidligere har været i tvist om med Wilhelm Brockmand. - Derimod
protesterer de indstævnede (brødre), idet de mener, at der ikke bør tillades
noget forbud, før end den kgl. kommissær og regimentskriveren med
krigsjordebogen lovligt er stævnet og jorden ved dom er blevet tilkendt
Oluf Nielsen, eftersom jorden skal tilhøre Jens og Peder Pedersen iflg
tingsvidne af 6/9 1677.
Efter slig omstændighed og denne sags anrørte misligheder vidste jeg ikke
Oluf Nielsen idag nogen forbudsvidne på samme jord at stede, før end han
sig jorden med anderledes bevisning tilvinder.

127:

Thomas Asbøl af Ferup har stævnet Thulle Pedersen ibidem til syn og
vidne. - Vidner fra Ferup bevidner, at søndag for 8 dage siden gik de efter
Thomas Asbøls begæring med ham for at syne Thulle Pedersens toftegærde,
som Thomas Asbøls køer var overgangen, og Thulle Pedersen var ikke selv
til stede.
Da som sligt syn og verdslig bestilling er sket på en helligdag, vidste jeg
ikke samme syn idag at stede beskreven.

127b:

Peder Smed i Seest er blevet stævnet imod en dom, som Peter Niemand
agter at forhverve over ham. Og Jep Andersen i Seest er blevet varet om at
holde skifte efter hans bortdøde hustru. Desuden er Hans Pedersen i Seest



blevet stævnet imod dom, som Christian Ridefoged agter at forhverve over
ham. Sagerne opsat 8 dage.

25/8. Carsten Smed af Knudsbøl erbød sig i rette imod Mag. Niels i
Lejrskov og æskede sin skyldning og saggivelse efter opsættelsen for 14
dage siden. Ingen mødte på Mag. Niels' vegne. Så vidste jeg ikke rettere at
kende, end jo Carsten Smed bør for Mag. Niels' tiltale fri at være, indtil han
påny igen lovligt bliver citeret. Se 22/9

Torsdag den 15. september: Christen Iversen sættefoged.

128:

Torsdag den 22. september: Christen Iversen sættefoged.

1/9. Peder Mollerup pva. regimentskriveren ctr. Peder Madsen og Mikkel
Pedersen, Niels Pedersen og Rasmus Nielsen i Højrup for ulydighed og
udeblivelse fra kongeægt. Mikkel Pedersen protesterede på alles vegne. Til
bevis fremstod Søren Christensen, tjenende Peder Madsen og bekræftede
med højeste ed, at da Peder Madsen og hans naboer sidste gang i kongeægt
var ansagt, var han med bemeldte Peder Madsens og Mikkel Pedersens
heste i Kolding, og der samme tid af en kgl. maj. hofsinde og medfølgende
suite med begge heste blev optaget og indført i Daniel Kruses gård i
Kolding til forspænd for en stor, beslagen vogn at føre til Snobby, hvor han
forspændt for samme vogn og holdt der således til aften, da omrørte person,
som ham havde anholdt, nedkom fra slottet og med havde tvende
bønderkarle med fire heste, som han ville have for samme vogn, og derfor
gav forn. Søren Christensen fri forlov at fraspænde og ride med hans heste,
hvor han ville, hvoefter han da fraspændte hans heste fra vognen og red så
dermed hjem til Højrup, eftersom omrørte karl ikke ville have, at han skulle
føre samme vogn med hans heste. - Peder Mollerup formente, samme Søren
Christensens aflagte vidne ikke bør til nogen undskyldning i denne sag at
anses, efterdi det ikke bevises, ægten efter befaling at være gjort eller de
indstævnede på tilbørlige steder derfor afskreven. Sagen opsat til dom, som
inden 8 dage skal blive tilstillet parterne.

128b:



Se 8/9. Oluf Nielsen pva. Mag. Niels Kragelund ctr. Carsten Smed i
Knudsbøl. - Terkel Nielsen vidner: at hvad hø, hans husbond Carsten Smed
dette år havde ladet avle på annexpræstegården i Jordrup i Vesterhave, det
blev derfra henført og indavlet i den gård i Knudsbøl, hans husbond har i
fæste. Havde også aget adskilligt korn fra Jordrup mark til Knudsbøl, men
vidste ikke, hvad jord det egentlig var avlet på, eller hvem samme jord
tilhører. Har også en aften på Carsten Smeds befaling tilbageført noget rug
fra Knudsbøl til Jordrup. - Kirsten Terkelsdatter: havde lagt høet på vognen.
- Carsten Smed stod til genmæle, og Oluf Nielsen æskede hans aftægtsbrev
i original at fremvise. Det havde Carsten Smed ikke med. Oluf Nielsen
begærede dom. Opsat 14 dage. 6/10

129b:

Poul Felding stævner pva. oberforsteren Peder Sørensen i Glibstrup.

Oluf Nielsen i Lejrskov pva. Mag. Niels Kragelund ctr. Las Sejrsen i Uhre
for ulovlig skovhugst, han en helligdag under prædikenen har begået på
Mag. Niels' skovpart i Mølkjær. Han bør først lide efter kgl. forordning for
helligbrøde og dernæst bøde for ulovlig skovhugst efter skovordinansen.
Opsat 8 dage. 6/10

130:

Niels Sørensen i Lunderskov stævner Oluf Knudsen ibidem mod syns
afsigelse o.a. - Han spørger Oluf Knudsen, om han i nogen måde vidste ham
for noget utilbørligt at kunne beskylde, at han nu ville fremsige det.
Hvorefter Oluf Knudsen bekendte, at han aldrig i nogen måder kunne
beskylde Niels Sørensen for noget utilbørligt, men han var en ærlig mand.
Derpå de begge tog hverandre i hånd for retten, var gode venner og kendte
hverandre på begge sider for ærlige mænd.

Oluf Smed i Gesten erbød sig i rette imod Knud Pedersen
regimentskriver(?) og æskede sin beskyldning, eftersom han sagde sig af
ham at være given kald og varsel til idag. Men da ingen mødte i retten pva.
Knud Pedersen, er han frikendt for hans tiltale, indtil han påny bliver kald
og varsel givet.



Torsdag den 6. oktober: Christen Iversen sættefoged.

Anthoni Barchmand stævner mænd i Agersbøl, Asbøl, Højrup, Egholt,
Hjarup (Christen Halkjær), Øster Vamdrup, Vester Vamdrup og Horskær. -
Lauge Jepsen af Lejrskov bekræfter, at han efter regimentskri verens
befaling har advaret og tilsagt Højrup mænd til at gøre deres anpart af en
ægt med oberst Schwanewe dels gods til Borskrog. Der blev fremlagt en
liste over dem, der var tilsagt at rejse og flytte Schwanewedels gods til
Vosborg. Satte i rette, at såsom forskrevne med heste og vogn var tilsagt at
age og flytte oberst Schwanewedels gods til Vosborg, som han af Kgl. Maj.
allernådigst er bevilget og tilladt, og de efter regimentskriverens befaling
ikke har villet mødt men overhørig hjemme bleven, formente derfor, de
enhver burde at lide og bøde for ulydighed og have forbrudt deres fæste. -
Samtlige indstævnte mødte og gav til svar, at de ikke nogen kgl. ordre om
slig køren eller vognægt har hørt, og vidste ikke videre med rette udi så
måder at skulle give eller gøre, end de kgl. forordninger om ryttergodset
tilholder, som til tinge kundgjort og forkyndt er. Opsat 4 uger. 3/11

131:

22/9. Oluf Nielsen pva. Mag. Niels Kragelund æskede dom over Carsten
Smed i Knudsbøl. Denne mødte ikke. Sagen opsat 8 dage. 13/10

22/9. Samme begærede også dom over Las Sejrsen i Uhre. Han mødte ikke.
Opsat 14 dage.

Torsdag den 13. oktober: Christen Iversen i Anst sættefoged.

131b:

6/10. Oluf Nielsen pva. Mag. Niels Kragelund ctr. Carsten Smed. Denne er
ikke mødt. Opsat 8 dage. 20/10

Oluf Nielsen pva. Mag. Niels Kragelund ctr. Hans Carstensen og Karen
Carstens i Knudsbøl, formedelst de ikke efter lovlig indstævning (fol. 128)
har villet vidne deres sandhed her i retten. Han begærer derfor her til 3. ting
dannemænd opnævnt til at være sekshøringer den kommende tingdag og
deres tov i så måder med høringsdele efter loven fuldbyrde, som de agter at



forsvare. - Sekshøringerne opnævnes: Iver Hansen i Geising, Jørgen Lassen,
Søren Basse, Jens Madsen ibd., Peder Rasmussen i Dollerup og Rasmus
Rasmussen ibd. 20/10

132:

Stævnet Mathias Mejer, Las Ebbesen, Knud Thøgersen og Peder
Christensen, alle af Refsing, imod dele og lovmål, fordi de ikke efter
amtmandens befaling havde tilsagt deres næste naboer, som retten til 8
vindings mænd skulle næstefter dem have betjent den 30/9, hvorover ingen
stokkemænd samme dag til tinget var, og derfor ingen rette bemeldte dag
blev eller kunne sættes, derover kgl. maj. forordning om pestens grassering
ikke kunne til tinget blive forkyndt, og bonden måtte med uforrettet sag gå
fra tinget. Og er det idag lovlig andet ting til dele for ulydighed over
bemeldte fire mænd.

Torsdag den 20. oktober:

13/10. Oluf Nielsen begærede høringsdele over Hans Carstensen og Karen
Carstens i Knudsbøl. Disse mødte og tilbød at vidne og ved fuldmægtig
Bertel Jensen lod deres 3 mk. efter loven for ulydighed i retten deponere og
ingen dele ville lide. Hvorfor de ermeldte 6-høringer ej vidste idag nogen
dele i så måder at fælde. Hvorefter Bertel Jensen var tingsvidne begærende.
Se 27/10

13/10. Oluf Nielsen pva. Mag. Niels æskede dom på Carsten Smed.
Herimod mødte Bertel Jensen, herredsfoged i Jerlev herred, på Carsten
Smeds vegne. Oluf Nielsen mente ikke, at Bertel Jensen burde accepteres
som fuldmægtig for Carsten Smed, uden han af amtmanden dertil var
forordnet.
Bertel Jensen fremlagde først Carsten Smeds aftægtsbrev af 22/10 1671, af
Mag. Niels til vitterlighed underskrevet: Eftersom Carsten Hansen i Jordrup
har gjort klart og god rigtighed for skylde landgilde hidtil denne dag for
annexpræstegården, da haver Hans Nielsen nu her efterdags selv at svare til
præsten med al sin afgift, og Carsten hermed kvitteres for disse forleden fire
års landgilde i alle måder. - Herforuden havde Carsten Hansen og Hans
Nielsen gjort denne kontrakt imellem hverandre indbyrdes, at Carsten med
sin hustru skal nyde deres husværlse i præstegården deres livstid og skal der



have det østre hus til deres aftægtshus i gården og to skæpper grøn land udi
hver indtægt og gøde til 4 skp. nu til foråret, siden selv at skaffe sig gøde til
de to skpæpper grønland. Herforuden skal Carsten have præstens Hvolkær
og de skifter i Vesterhave årligt til to kør og ellers have god venskab og
enighed i alle måder. Til des ydermere stadfæstelse haver vi dett med egne
hænder underskrevet, venlig ombedet vor kære husbond hæderlig og
højlærde mand mag. Niels Pedersen Kragelund med os til vitterlighed at
underskrive. Actum Jordrup d. 22. oktober 1671, H.N.S. Til vitterlighed
Niels Pedersen Kragelund Mpp. - Endnu fremlagde Bertel Jensen et indlæg
således lydende: Eftersom jeg fattige mand Carsten Hansen er citeret af
mag. Niels Kragelund at skal fremlægge mit aftægtsbrev for retten, så er
mit kortelig svar, ydmygel. formoder at kgl. maj. herredsfoged, eller hvem
retten betjener, considererer, at jeg aldeles intet er mag. Niels skyldig i
nogen måder, men han som en fri hæderlig mand mit aftægtsbrev har til
vitterlighed underskrevet, er vist, og fæstet samme sted til Hans Nielsen.
Videre ved jeg ham ikke mit aftægtsbrev vedkommer. Jeg klager intet, ej
heller den mand Hans Nielsen, som har tilsagt mig min aftægt. Dersom
mag. Niels sker noget forkort, synes mig, han det hos de vedkommende
haver at søge og ikke hos mig. Dersom Hans Nielsen kunne trænge, så mag.
Niels ikke bekom sin afgift af annexgården, så står det mig fri for, om jeg
noget af min aftægt dertil ville contribuere; thi det kan enhver retsindigt
kristen menneske vel con..., at jeg ikke sådan en gård, som har kostet mig
meget, og jeg selv nogle års tid dertil har svaret .. Jeg er fornøjet. Befinder
Hans Nielsen, at jeg i nogen måder går ham imod, haver han mig at søge,
og ej formodes, mester Niels dette vedkommer i nogen måder, når han
nyder sin rettighed. Formoder derfor for mag. Niels' tiltale fri at være og jeg
at gøre mig min aftægt så nyttig, som jeg bedst ved og kan i alle måder,
imidlertid jeg mig intet videre bemægtiger, end mig godvillig er bevilget;
og derfor formoder, mag. Niels jo bør at betale mig den unødvendig på
processen anvendte bekostning ... - Og fandtes på samme indlæg skreven
således: Haver jeg underskrevne givet Carsten Hansen forlov og fuldmagt
at føre hans hø af Vesterhave og til Knudsbøl og sæden ved nat og dag, når
han ville, enten til Jordrup eller Knudsbøl, hvilken sted han selv vil.
Derimod han har givet mig underskr. forlov at indavle Hvolkærs hø igen i
dette år. Til vitterlighed med egen hånd her underskreven. Datum Jordrup d.
16. oktober 1681. H.N.S., og venlig ombedet velagte mand kvartermester
Jacob Kroeg med mig til vitterlighed at underskrive. Testeres Jacob Kroeg.



- Hans Nielsen af Jordrup fremstod personligt og bekræftede dette. Imod
dette dokument protesterede Oluf Nielsen og formente, sligt, som ikkun
bare er udflugter, ikke bør Carsten Smed til nogen frelse at anses, men han
efter irettesættelse og tingsvidnes udvisning bør at lide, og begærede
genpart af, hvad idag er fremlagt, og ville derimod svare idag 8 dage. Opsat
8 dage. 27/10

134:

Torsdag den 27. oktober:

20/10.Oluf Nielsen pva. mag. Niels Kragelund. Ny stævning til Carsten
Hansen i Knudsbøl og Hans Sørensen ibidem samt Hans Nielsen i Jordrup,
præstens annexbonde. Gav Carsten Hansen og Hans Sørensen til sag for
deres anpart tiende af, hvad korn de dette år enhver har indavlet. De to
mænd tilbød at betale tienden enten i rent korn, eftersom de med ham kunne
forenes, eller og i kærven eller og derfor med rede penge betale, uden dom
går. Magister Niels' søn Oluf Nielsen protesterede derimod og formente, at
efterdi de ikke deres tiende i kærven i rette tid havde leveret eller derfor
havde nøjagtigt aftinget, da enhver bør at lide dom og hvad lovmål, retten
tilsiger. Opsat 14 dage.

134b:

Se 20/10. Oluf Nielsen gav Hans Nielsen Smed i Jordrup til sag, formedelst
han, som er mag. Niels' egen tjener og bor på hans annexgård, har ham
ganske uafvidende uden hans minde hjemlet Carsten Smed at måtte afføre
fra annexgården og til Knudsbøl det hø og korn, han der samme steds på
hans annexgårds grund avlet haver. Formente derfor, Hans Smed stor uret at
have gjort imod recessen og al lov og ret. Opsat 14 dage.

Se 20/10. Oluf Nielsen har stævnet Christian Hansen i Jordrup og Paaske
Nielsen ibidem til at vidne. De bevidner, at de den næste mandag før
midsommer efter mag. Niels' begæring forbød Carsten Hansen Smed at
bortføre fra annexgården i Jordrup noget af alt, hvad samme gård
vedkommer.

135:



Se 20/10. Oluf Nielsen æskede dom over Carsten Smed, fordi han imod
forbud og husbondens vilje og minde har undvigt hans annexpræstegård i
Jordrup uden lovlig opsigelse og derfra bortført hø og korn i kærven (fol.
128 og 129). Noch fremlagde Oluf Nielsen kong Frederik III's privilegium
samt et skriftligt indlæg: Carsten Smed flyttede bort uden nogen rigtig
klarering af, hvad der kunne være os imellem etc. Tingsvidnet om fæsterens
tilladelse til ham om at bortføre korn skal ikke gælde, fordi der ikke var
varslet for det, og hjemmelen kan ikke gives uden husbondens accept. Da
Hans Smed i retten blev spurgt, om han havde givet lov til at flytte høet,
svarede han nej, han vidste intet derom. Delen over Carsten Smeds hustru
og søn blev ikke tilladt, selv om de var lovligt forfulgt og sekshøringer
opnævnt, og deres 9 mark blev taget, hvilket synes at være imod recessen.
Derimod mødte Bertel Jensen Kroeg med et indlæg fra Carsten Hansen:
mener ikke, at min aftægt kommer mag. Niels ved i nogen måde. Kræver
frikendelse, og at mag. Niels bør erstatte ham hans sagsom kostninger.
Sentens på fol. 144. 1/12

137b:

Torsdag den 3. november:

6/10. Regimentskriveren ctr. en del bønder for ulydighed. De indstævnede
gav til svar, som før er meldt. - Da som regimentskriveren ikke er selv til
stede, men lovligt forhindret ved de kgl. maj. forordnede kommissari er,
udsættes sagen 14 dage. 1/12

Kvartermester Jakob Krog ctr. Niels Andersen i Vrå, Mads Pedersen i
Ferup, Jens Skrædder ibidem, Hans Smed, Thomas Sørensen, alle ibidem,
Jep Nielsen i Asbøl, Thomas Christensen i Lejrskov. Kvartermesteren er
ikke selv til stede, men efter oberstens befaling i kompagniets forretninger
forhindret, så sagen er opsat, til kvartermesteren selv kan komme til stede.
10/11

138:

Herredsfoged Peter Niemand ctr. Iver Lauridsen i Øster Gesten for gæld
efter skifte, som han har holdt efter sin sal. hustru. Iver Lauridsen mødte og
talte med herredsfogeden om forlig. Opsat 8 dage.



Torsdag den 10. november:

138b:

3/11. Kvartermester Jakob Kroeg ctr. Niels Andersen i Vrå for lånte penge,
1 rdl. Opsat 8 dage. 17/11

Hans Nielsen Bull i Gelballe, et lovbudsvidne. Lovbød på 3. ting den halve
part af sin påboende halve selvejergård. Anders Jensen på egne og hans
trolovede fæstemø Karen Hansdatters vegne bød sølv og rede penge og
begærede derpå skøde.

139:

Anders Jensen i Gelballe, et skøde. Hans Nielsen Bull gav skøde til sin
svoger Anders Jensen og hans trolovede fæstemø Karen Hansdatter (Hans
Nielsen Bulls datter).

140:

Laurids Mikkelsen i Egholt, et skiftebrev. Skifte 5/11 1681 efter hans sal.
hustru Kirsten Andersdatter. De har datteren Maren Lauridsdatter, der er
gift med Niels Andersen i Egholt.
Levende kvæg og bæster: 1 gl. sorthjelmet ko og en gråhjelmet dito, 1 rød
ko, 1 gråhjelmet ko, 1 sort kvie, 1 sortebrun stumpøret hoppe, 1 brunstjernet
dito, 4 får, 1 rød galt, ...
Boens ganske middel i penge: 67 slettedaler. - Af gæld nævnes bl.a.
hustruens begravelse, hvortil der er blevet lånt 12 daler. Gæld ialt: 34 daler.
Til deling mellem Laurids Mikkelsen og datteren er der så 33 daler.

142:

Torsdag den 17. november: Christen Iversen sættefoged.

10/11. Kvartermester Jakob Kroeg ctr. Peder Jensen Hyrde i Jordrup. - Iver
Jessen, som tjener kvarterme steren, vidner: Han drev forleden lørdag en
anden års gedebuk for Peder Hyrde til vogtelse og varetægt, som tilhørte
kvartermesteren; den blev borte, hvilket Peder Hyrde fik at vide samme



aften. - Kvartermesteren gav ham til sag for bukken samt et får, som tilforn
også er blevet borte. Desuden gav han ham til sag for en lånt rigsdaler. Da
efter tiltale og denne sags lejlighed er Peder Hyrde af Jordrup så vel som
Niels Andersen af Vrå trende gange lydeligt påråbt, men fandtes ingen
herimod at svare, hvorfor jeg efter forberørte sags lejlighed ikke rettere eller
anderledes heri at kende, end at forn. Peder Hyrde så vel som Niels
Andersen pligtig er kvartermesteren den ermeldte anfordring skadesløs at
betale.

142:

Bertram Pedersen ctr. Oluf Jensen i Gamst for gæld. Opsat 14 dage.

142b:

Torsdag den 1. decemeber:

Laurids Poulsen har stævnet Peder Jensen og Christen Snogdal i Hjarup til
at påhøre vidner og Christen Jepsen Snogdal i Hjarup til at vidne. - For
retten fremstod først Christen Snogdal, som vandt ved højeste ed, at ham er
bevidst, det Peder Jensen i Hjarup har været hos kvartermester Jakob Kroeg
og ham beklaget om en hest, som forn. Peder Jensen sagde sig at være
fratagen, og havde han også hørt, at bemeldte Peder Jensen havde sagt, at
de ryttere, som ligger i kvarter i Gelballe, vidste vel, hvor hesten var
afbleven, og havde dem derfor mistænkt; og ydermere havde han sagt, at
han vidste det sted ved et gærde i Gelballe skov, som pengene blev talt for
samme hest. - Noch fremstod Anders Lübker Rytter, som vandt og
kundgjorde, at nogen tid efter han havde hørt, omrørte hest var for Peder
Jensen i Hjarup bortbleven, som han en søndag middag stod for Hjarup
kirkegård, befalede kaptajnløjtnant Kruuse ham, at han skulle straks ride til
Gelballe med en seddel, som kaptajnløjtnanten ham da leverede med
befaling både mundtlig og skriftlig, bønderne såvel rytterne, som der ligger
i kvarter, skulle straks komme til velbem.te kaptajnløjtnant og skulle tage
den hest med dem, som Peder Jensen i Hjarup havde angivet for ham var
bortbleven, hvorefter han da red med bemeldte seddel til Gelballe og
leverede den til en rytter Nicolauch Holst, som den læste for sin vært Søren
Jessen og Anders Lauridsen, hvorefter både rytterne og bønderne sagde, de
ingen tyveri i så måder at af vide, og drog så straks bem.te Nicolauch Holst



med Anders Lauridsen og Søren Jessen derom til kaptajnløjtnanten. - Noch
fremstod kvartermester Jakob Kroeg, som vandt og kundgjorde, at både
Peder Jensen i Hjarup og Christen Snogdal ibid. havde været hos ham og
angivet om samme hest, og Peder Jensen angav, at de ryttere, som ligger i
kvarter i Gelballe, skulle have skilt ham ved den, og begærede, at
kvartermesteren ville give hans hr. oberst det til kende, og lovede Peder
Jensen at ville forære obersten hesten, om han ville fly ham den fra rytterne
igen. Hvilket kvartermestern vedstod efter Peder Jensens begæring at have
andraget hans hr. oberst, hvorpå enhver af forn. vindingsmænd bad sig Gud
til hjælp. Derefter Laurids Poulsen var tingsvidne begærende.

144:

27/10. Sentensen til den dom imellem mag. Niels Kragelund i Lejrskov og
Carsten Smed i Knudsbøl: Eftersom Carsten Hansen Smed er blevet søgt
anlangende, at han skulle have bortflyttet noget hø og korn fra
annexpræstegården i Jordrup og over til Knudsbøl imod hans vilje og
minde, hvilken gård Carsten selv en tid lang har beboet, indtil han den til
Hans Nielsen Smed for nogle år siden oplod, som er sket med mag. Niels'
vilje og samtykke, Carsten Smed for hans afstandelse skulle i sin og sin
hustrus levetid nyde deres husværel se på stedet og noget aftægtsjord til sæd
og hø, som af deres aftægtsbrev kan ses, hvilket også findes af mag. Niels
til vitterlighed underskrevet, og Hans Nielsen Smed at svare efterdags til
alle gårdens afgifter, så længe han den besidder; dette omtvistede hø og
korn, som Carsten Smed af mag. Niels tiltales for, har Hans Nielsen Smed
ved en underskr. attest så vel som den til tinge ord fra ord, som den i sin
mening indeholdt, vedstanden, hvori han hjemler forn. Carsten Smed og
forlov giver ham, forn. hø og korn at bortføre til Knudsbøl ved nat og dag,
når han ville, som med tingsvidne er at bevise (20/6 1681), og Hans Nielsen
derfor at have bekommet fornøjelig vederlag i Hvolkærs eng det igen at
indavle, så de begge vel med hverandre har været fornøjet; da som sligt for
mig i rette bevises, og Hans Nielsen Smed her til tinge vedstår, at han har
givet Carsten Smed forlov at bortføre det hø og korn til Knudsbøl, som nu
omtvistes, om hvilket Hans Smed selv burde at have søgt, om han havde
haft noget over Carsten Smed at klage, efterdi han skal svare kongen og
husbonden til gårdens afgifter, så længe han det i rette tider yder og leverer,
er bonden bos værge. Vidste jeg derfor ikke Carsten Hansen Smed nogen



straf at tilkende, men han bør for denne mag. Niels' tiltale at fri være, så
længe hjemmelsvidnet står ved sin magt; men om mag. Niels kunne have
sig noget over dette korn eller høs bortførelse at besvære, eller lide nogen
skade derved imod forhåbning, da har han det hos hjemmelsmanden,
nemlig Hans Nielsen Smed, som gården i fæste har, at søge.

145:

25/12. Dom i sagen mellem Niels Jensen i Tersbøl og de Verst grander:
Eftersom her findes vidner imod vidner, som er stridige imod hverandre,
turde jeg mig ikke understå nogen endelig dom heri at afgive, men indfinder
det ydmygest for min højgunstige hr overdommers påkendelse.

145b:

3/11. Hans Bertelsen i Horskær, Hans Kjeldsen, Mads Pedersen i Højrup
med de andre interesserede rytterbønder, så mange som af regimentskriver
Barchmand bliver søgt og tiltalt for den ægt, de ikke efter hans befaling har
gjort med hr. oberst Schwanewedels gods til Vosborg, erbød sig i rette imod
regimentskri veren at svare og ikke ville efter begæring bevilge eller
samtykke, sagen måtte opsættes, indtil regimentskri veren kunne selv eller
hans fuldmægtig komme til stede, eftersom de ved den kgl. kommission i
kongens forretning nu er. Da vidste jeg ikke rettere heri at kende end,
efterdi det idag er 14 dage over fulde 6 uger, siden samme sag blev først i
retten anhængiggjort, og bønderne nu ingen længere delation eller
opsættelse vil tillade, finder jeg dem hermed fri, indtil de for denne sag af
regimentskriveren igen påny lovlig bliver kaldet.

Torsdag den 8. december:

Torsdag den 22. december: Christen Iversen i Anst sættefoged.

Videre bliver idag ingen rettergang forhandlet. Alt forskr. som indført er at
være passeret her for retten på Anst herredsting fra næst afvigte d. 13.
januar og til dato d. 22. december og ej videre. Testerer jeg underskrevne.
Actum ut supra. Bartram Pedersen.
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Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt
over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil
sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at
skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler
indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet.
Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver
enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man hjemlåne til sit bibliotek den pågældende
mikrofilm og dernæst ret let finde hen til det sted, hvor yderligere
oplysninger skal søges.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at
sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i
ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

Mikrofilm 30016

Anst herreds tingbog 1682-83

1682

(Pagineringen af denne bog er gennemgående ulæselig, så de sidenumre,
der er angivet her, beror for størstedelen på rekonstruktion.)

1a:

Amtmand Rantzaus autorisation af tingbogen for tingskriver Bartram
Pedersen.

1b:

Torsdag den 12. januar:



Torsdagen d. 12. januar 1682 Christen Iversen i Anst udi fogedens sted,
Bartram Pedersen i Lejrskov herrredsskriver og Niels Pedersen Schielde i
Ferup beseglingsmand. Otte mænd: Niels Pedersen Schielde i Ferup, Mads
Jessen, Gyde Pallesen, Hans Andersen, Rasmus Nielsen, Anders Pedersen
og Thomas Sørensen ibidem.

2a:

Niels Iversen på samtlige Lejrskov granders vegne, et forbudsvidne med
stævning til samtlige grander i Højrup, Vrå og Uhre ang. deres bys mark og
fædrift og græsningsrettigheder. Niels Iversen fremlægger et tingsvidne af
13/1 1625: at Eske Mortensen samme dag havde standen for retten på
menige Lejrskov granders vegne og forbudt de Uhre og Vrå mænd at drive
deres kreaturer på Lejrskov mark eller hede efter den dag, samt tingsvidne
af 18/5 1643: at Iver Jensen af Lejrskov pva. Lejrskovgrander forbød de Vrå
mænd at drive nogensteds på Lejrskov mark med deres kretter, påskrevet
1653; samt tingsvidne af 13/2 1662: at Iver Buch ... har forbudt Christen
Sørensen i Uhre at føre sæd ind på en bestemt toft eller afføre sæd derfra
samt forbudt alle grander fædrift. - Det forbydes de stævnede grander at
have nogen drift af fæ på Lejrskov bys mark m.m.

3b:

Torsdag den 26. januar:

Christen Iversen i Store Anst sættedommer.

Peder Sørensen i Vrå, et afkaldsvidne: Jens Poulsen af Jordrup og hustru
Karen Jørgensdatter kvitterede for arv efter hendes fader Jørgen Madsen og
moder Anne Andersdatter.

4a:

Fredag den 3. februar:

Torsdag den 9. februar:

Torsdag den 16. februar:



4b:

Niels Andersen Bøgvad af Kolding p.v.a.fordum tolder sal. Henrik
Niemands arvinger ctr. regimentskriver Anthoni Barchmand i Nagbøl.
Fremlagde et skiftebrev af 22/4 1680, der bl.a. nævner regimentskriverens
gæld på 20 rdl. samt betaling for det gods, han har købt af skiftet. Peder
Nielsen Mollerup pva. regimentskriveren begærede sagen opsat til
regimentskriverens hjemkost. Opsat 3 uger. 9/2

Niels Andersen Bøgvad pva sal. Udde Bertelsens arvinger ctr. Hans
Rasmussen i Seest for gæld iflg. skiftebrev af 1680. Opsat 3 uger.

5b:

Niels Andersen Bøgvad pva. Niels Dal af Hejls ctr. Hans Rasmussen i Seest
for tre års resterende afgift af en otting selvejerjord på Seest mark. Grunden
bør være hjemfalden til Niels Dal, og gælden bør betales. Opsat 3 uger. 9/3

6a:

Niels Andersen Bøgvad pva. hospitalsforstander Jens Nielsen ctr. Niels Juel
i Knurborg for resterende landgilde. Opsat 3 uger. 9/3

6b:

Niels Hansen af Sønderskov mølle har stævnet Anders Hansen i Asbo og
hans hustru Maren Terkelsdatter til at vidne om, hvad ord og eftertale de
havde hørt Niels Munch af Nyby(?) i deres hus skal have sagt om Jens
Kræmmer i Vittrup og hans søn Anders Jensen. Niels Munch er stævnet til
at påhøre vidner. Anders Hansen vidner, at noget før sidste jul var Niels
Munch i hans hus og sagde da offentligt, at Jens Kræmmer og hans søn
Anders Jensen i Nyby havde været henne at købe ca. 40 svin, og enten
købte de dem af en tyv, eller også stjal de dem selv, og som de med samme
svin var på deres hjemrejse, sagde Niels Munch, at en ridtmester med sine
tjenere kom til dem på vejen, tog svinene fra dem, og måtte de derforuden
give ridtmesteren så mange penge, som de havde hos sig, og love at give
flere. Anders Hansen vidnede, at han havde aldrig hørt fornævnte ord og
eftertale af nogen, før end han hørte dem af Niels Munch. - Jakob Andersen



af Gesten og Niels Ibsen af Bække havde efter Niels Hansens begæring
være i Asbo for at forhøre Anders Hansens hustru Maren Terkelsdatter,
såsom hun ikke formedelst hendes syge og diende barn selv kunne komme
til tinget. Hendes vidnesbyrd havde været det samme som hendes mands. -
Niels Munch var ikke mødt. Niels Hansen begærede tingsvidne p.v.a.
samtlige Jens Kræmmers arvinger.

7b:

Torsdag den 23. februar:

Torsdag den 2. marts:

Hospitalspræst hr. Niels Wred i Kolding, et varsel til Jep Andersen, Peder
Hansen og Hans Jensen i Seest vedr. resterende ydeved. - Der er også varsel
til Niels Mansen i Seest, som er stævnet af Jens Nielsen Aastrup (Kastrup?)
i Kolding. 9/3

8a:

Jens Lauridsen i Gelballe ctr. Peder Madsen i Gelballe for dennes hustrus
gæld: dels et lån og dels noget hørgarnslærred til en skjorte, som hun var
blevet ham skyldig af hans løn, fordi han hende tjente. Nu er Peder Madsen
hendes husbond og bør betale. Opsat 8 dage.

8b:

Torsdag den 9. marts:

Christian Nielsen Ridefoged stævner bønderne i en række byer for
resterende landgilde - samt Iver Maltesen i Krogtved(?) for at aflægge ed.
Opsat 8 dage. 16/3

9:

Kvartermester Jacob Kroeg stævner Christen Gertsen i Jordrup for
brændevinssalg i hans hus. For nogen tid siden blev der fundet en bimpel
brændevin i hans hus. Den lod kvartermesteren i dannemænds overværelse
forsegle; men seglet skal siden være blevet opbrudt og brændevinen



mestens opdrukken. - Christen Gertsen vedstod at have taget og bekommet
brændevinen af Hans Sørensen i Knudsbøl, og siden, da samme bimpel med
brændevin var forseglet af kvartermesteren, har Hans Sørensen og Paaske
Nielsen i Jordrup i Christen Gertsens fravær gået ind i hans hus og brudt
forseglingen imod hans vilje og vidskab og drukket brændevinen. Han
havde modtaget brændevinen af Hans Sørensens hustru og skulle sælge den
for hende. 16/3

9b:

16/2. Niels Bøgvad pva. Jens Forstander ctr. Niels Juel i Knurborg for
resterende landgilde. Niels Juels hustru mødte, men havde intet at befri sig
med. Dom: Han skal betale. Se fol. 13.

10:

2/3. Niels Wreds sag om ydeved optages til doms.

2/3. Niels Bøgvad pva. Jens Nielsen Kastrup ctr. Niels Mansen i Seest, som
har gjort fuld forening med Jens Nielsen Kastrup om det hus ibidem og ham
samme hus aflyst et halvt år til påske næstkommende, og eftersom Niels
Mansen ikke har uddraget af samme hus den forakkorderede tid og huset
derover har stået øde og derved megetg blevet svækket og beskadiget,
formente Niels Bøgvad, at Niels Mansen skal betale huslejen og erstatte
skaderne. Sagen optaget til doms.

10b:

16/2. Niels Bøgvad pva. Niels Dal af Hejls begærede dom over Hans
Rasmussen i Seest og fremæskede hans adkomst til den omstridte otting
jord. Hans Rasmussen fremlagde et skøde af Tyrstrup herredsting 18/2 1673
på papir nr. 13, som koster 4 skilling, samt et købebrev af Seest den 16/11
1672 på samme otting jord. Opsat 14 dage. 23/3

11:

16/2. Niels Bøgvad pva. forrige tolder sal. Henrik Niemands arvinger ctr.
Anthoni Barchmand, der i retten har ladet ham levere 28 slettedaler samt en



kvittering på et skøde, hvorved sagen på begge sider fornøjelig er ophævet.

Torsdag den 16. marts:

9/3. Kvartermester Jacob Kroeg har stævnet Paaske Nielsen i Jordrup og
Hans Sørensen i Knudsbøl samt Christen Gertsen i Jordrup. Maren Jesdatter
og Maren Jacobsdatter i Jordrup, Svend Truelsen Rytter og Hans Pedersen i
Jordrup er indkaldt til at vidne. - Hans Pedersen: overværede for ca. 14 dage
siden i Christen Gertsens hus, at Jacob Kroeg forseglede en bimpel med
brændevin, som han samme sted fandt, og der holdtes fall for penge at
udtappe. Christen Gertsen og hans hustru har vel i 2 års tid holdt
brændevinssalg. - Svend Truelsen Rytter: Så længe han har ligget i kvarter i
Jordrup, har Christen Gertsen af og til holdt brændevinssalg og har nogle
gange selv ladet det brænde i huset. Vidnet har selv adskillige gange købt
brændevin der. - Anders Polak har også adskillige gange i 2 år købt og
drukket brændevin hos Chrsiten Gertsens hustru. - Maren Jensdatter har nok
vidst, at man kunne købe brændevin hos Christen Gertsen, men har aldrig
selv købt noget. - Paaske Nielsen: For ca. 14 dage siden kom Hans
Sørensen i Knudsbøl til ham og bad ham gå med sig til Christen Gertsen, og
da de kom ind i Christen Gertsens hus, befalede Hans Sørensen, at Christen
Gertsens hustru skulle fly dem noget brændevin, hvilket de og bekom og
drak det der i huset, og var ham bevidst, at Christen Gertsen eller hans
hustru havde taget samme brændevin hos Hans Sørensen i Knudsbøl at
udsælge. - Christen Gertsens vidnesbyrd og vedståelse blev oplæst. Jacob
Kroeg begærede tingsvidne. - Se 23/3.

12:

9/3. Christen Nielsen Ridefoged begærede dom over de bønder, der
resterede med landgilde. - Dom: Sagen har været opsat i 8 dage, for at
bønderne kunne indfinde sig i amtstuen for at betale inden domsafsigelsen,
hvilket ikke er sket, men de er mødt for retten og har vedstået restancen og
for deres armod, årets misvækst og betalingens umulighed bedt om
delation, hvilket ridefogeden sagde at han ikke turde understå sig i at
bevilge længere, men begærede dom. Skyldnerne skal betale.

13:



Se fol. 9b: Sentens til den irettesættelse, som Niels Bøgvad pva. Jens
Nielsen Hospitalforstander for 8 dage siden søgte imod Nis Juel af
Knurborg for resterende landgilde til Kolding Hospital. Han skal betale.

Torsdag den 23. marts:

9/3. Niels Bøgvad begærede dom over Hans Rasmussen i Seest. Opsat 8
dage. 6/4

13b:

Se 16/3. Kvartermester Jacob Kroeg ctr. Hans Sørensen i Knudsbøl,
Christen Gertsen og hans hustru i Jordrup. Vedr. brændevinssalg og krohold
imod kgl. forordning af 16/4 1681, post 9. Herimod mødte pva. amtmanden
Jens Nielsen Chronius af Koldinghus og tilspurgte kvartermesteren, hvem
der havde givet ham myndighed at indgå i huset hos Christen Gertsen, en af
Koldinghus' tjenere, og dér uden nogen hosværende rettens middel eller
nogen af øvrighedens bevilling eller videnskab at forsegle noget af det,
Christen Gertsen tilhørte, så vel som også uden amtmandens eller andre ved
slottets kgl. betjentes videnskab at påføre bemeldte Christen Gertsen slig
proces. - Dertil svarede kvartermesteren at have gjort det efter kgl. maj.
forordning og den deri formeldte 9. post, så vel og formedelst hans hr.
obersts havende ryttere tid efter anden har besøgt Christen Gertsens hus og
der drukket sig drukken, som forårsager kgl. maj. geværs ruin og undertiden
klammer og ulykke. - Jens Chronius derimod formente, at den kgl.
forordning ikke formeldte det sligt på den måde, som her fornemmes sket
er, at skulle procederes. Mente derfor, Christen Gertsen for
kvartermesterens tiltale burde fri at være.- Hans Sørensen for sin person
begærede opsættelse i 6 uger. Sagen opsat 14 dage. - Jens Chronius
begærede dom uden opsættelse. Da er sagen, hvad angår Christen Gertsen
optaget til doms, som skal følge og blive indført. 6/4

14:

Kvartermester Jacob Krog ctr. Peder Jepsen i Hjarup. Fremlagde et
tingsvidne af 1/12 1681. Tingsvidnet beviser, at Peder Jepsen har beskyldt
rytterne i Gelballe for at have skilt ham af med en hest og dermed gået
deres ære for nær. Han kan ikke bevise sin påstand, såsom han selv siden



har haft hesten i hævd og eje, og den ikke er blevet fundet hos nogen af de
mistænkte og beskyldte ryttere. Som den, der ære agter at vinde, bør han og
sin ære at vafue (vove?) og lide, som efter lands lov for ærerørig og
ubeviselig beskyldning vedbør, samt derforuden med forårsagede
omkostningers erstatning og al sagens beskaffenhed nøjagtigt at afsone.
Opsat 14 dage. 6/4

16:

Torsdag den 6. april:

Niels Bøgvad pva. Christian Ridefoged har stævnet Oluf Mortensen på
Røje. Fremlagde skriftklig klage af 9/2 1681, som Jørgen Jensen i Nebel
mølle har indgivet til amtmanden: at være afpresset 10 slettedaler ved Oluf
Bøgvads og hans medfølgeres trussel og gevalt den 21/12 1680 i Bølling
skov for en gammel hallend(?) bøg, som Jørgen Jensen af Poul
Gjermandsen på hans ejendoms skov skal være forundt. Oluf Mortensen har
ikke efter ofte anmodning villet indfinde sig hos amtmanden med tilbørlig
erklæring. Opsat 6 uger. 18/5

16b:

Niels Bøgvad pva. Christian Ridefoged har stævnet samtlige grander i Vrå.

23/3. Niels Bøgvad begærede dom over Hans Rasmussen i Seest pva. Niels
Dal af Hejls for restance af jordleje; mente ikke, at hans fremlagte
adkomster var så fuldkommen lovlig papir, hvorfor de burde konfiskeres.
Niels Bøgvad protesterede pva. sal. Christoffer Adolfs børn imod det skøde,
som til tinget for nogen tid siden blev sted og givet deres stedmor Valborg
Jacobsdatter på omrørte otting jord i Seest, hvorimod de umyndige børn
aldeles intet fik. Skødet bør være magtesløst og ejendommen hjemfalde til
rette arvinger.
Herimod mødte Hans Rasmussen af Seest med et skriftligt indlæg: Niels
Dal kan ikke bevise, han afgiften hos mig har fordret efter recessens trykte
bogstaver, som melder, at enhver sin restance årligt skal indkræve. Om jeg
deri havde været uvillig, kunne han mig have søgt med lands lov og ret
årligt før nu efter hans angivende så højt opløber, uanset jeg d. 7/3 ved 2
vederhæftige personer lod ham hans fordring i Hejls tilbyde, men ville det



ej annamme, og efterdi jeg vill rette for mig, formoder jeg, ingen dom over
mig at udstedes. Niels Dals udgivne skøde melder, at han skal holde min
sal. formand det for et fri købt køb uden al skade, hvilket skøde for nogen
tid siden er beholdt i retten, som jeg begærer at mig i dag måtte tilstilles
med andre mine dokumenter. Er der nogen, der har noget at anke på skødet,
må han søge herredsfogeden i Holsten i Tyrstrup herred. Han tilbyder igen
at betale restancen. Sagen optaget til doms (fol. 22). 27/4

17b:

23/3. Niels Andersen Bøgvad fremlagde en seddel fra oberst Schwanewedel
ang. den befundne misbrug, som med krohold på landet begås: lader lyse
for alle, hvis lovmål efter forrige givne varsel vidnesbyrd og beskyldning
påfølge kan.

18:

23/3. Kvartermester Jacob Kroeg begærede dom over Peder Jepsen i
Hjarup. Eftersom sagen var ærerørig, begærede denne sagen opsat til 6
ugers dagen. Opsat 4 uger. 4/5

18b:

Peder Nielsen Mollerup pva. Peder Nielsen i Kærgård ctr. Eske Pedersen i
Bække ang. en aftale den 18/7 1679 om en del egetømmer, som Eske
Pedersen lovede at skaffe. Han havde modtaget 10 rdl. på købet iflg.
tingsvidne af Hundrup (?) birketing den 4/6 1680. Eske Pedersen har ikke
skaffet nær nok træ iflg. tingsvidne af Skads herredsting 2/6 1680. Bør
erstatte det resterende med rede penge. Opsat 4 uger. 4/5

19:

23/3. Sentens til den beskyldning, som kvartermester Jacob Kroeg den 23/3
søgte imod Christen Gertsen i Jordrup for brændevinskrohold (fol. 13-14). -
Eftersom kvartermesteren beviser, at Christen Gertsen har holdt
brændevinskro og salg og en bimpel med brændevin af kvartermesteren er
befunden og forseglet i Christen Gertsens hus, og Christen Gertsen selv har
vedstået at have taget og skulle udsælge for Hans Sørensens hustru i



Knudsbøl, hvorover kvartermesteren som angiver sig besværer og formener
sligt krohold at være imod kgl. forordning af 16/4 1681, og han ydermere
beretter sådanne brændevinskroer at være kgl. maj. til skade og officerernes
fortræd, idet rytterne, som er indkvarterede i byerne, hvor slige
brændevinskroer holdes, drikker sig drukne, hvilket forårsager
monteringens ruin og undertiden klammer og videre ulempe. Imod
kvartermesterens irettesættelse beviste Christen Gertsen sig ganske ingen
rettighed eller øvrigheds forlov og tilladelse til nogen brændevinshrohold at
have, han ikke heller på nogen alfare veje er boende, som kro efter loven
for rejsende personer skulle holdes. Så vidste jeg derpå ikke Christen
Gertsen for tiltalen at kunne befri, særdeles forordningen ikke ses at
forbyde nogen, hvem som vil, sligt jo at må påtale. Christen Gertsen bør
bøde efter forordningen, såfremt den høje øvrighed ikke vil efterlade ham
det. - Hvad angår den af Jens Nielsen Cronius pva. amtmanden gjorte
protest imod kvartermesteren, om således som er sket, ret skulle være
procederet, vidste jeg ikke nu at kunne kende, såsom samme tvistige post
ikke for mig er af parterne forklaret, men hvem af dem videre påtale vil,
derom at gåes på behørige steder.

20:

Peder Nielsen Mollerup har pva. regimentskriveren stævnet personer i Anst,
Vamdrup, Lejrskov, Jordrup sogne for lejermålsbøder (lejermål begået på
ryttergodset): Anne Spilmands, som vogter kvæg i Geising, Maren
Jensdatter, da til huse i Nis Garps hus i Geising og Oluf Jensen, hendes
barnefader, Nis Garp i Noes hans tjenestekvinde, som udlagde rytteren
Hans Nielsen, Boeld Pedersdatter, da til huse hos Las Simonsen i Anst,
Michel Basse i Geising, Maren Christensdatter, som tjente hos Michel
Basse i Vamdrup, Maren, som blev besovet til Michel Jepsens i Roved,
Kirsten, som blev besovet i Hundsholt, Maren Hansdatter til Hans Hudsteds
i Knudsbøl, Iver Pedersen i Verst, som er Sørens stedsøn, Anne
Thorbiansdatter i Hudsted til Niels Closters. - Lejrskov: Kirsten Quistes,
som blev besovet til Thomas Møllers, Kirsten N., som tjente Iver Buch og
udlagde rytteren Niels Olufsen, Niels Jensens kvinde i Højrup, Birgitte og
barnefaderen Anders Michelsen, da tjente hos Mads Pedersen i Ferup,
Maren Væverkvinde, da i Godske Iversens hus i Lejrskov med barnefaderen



Gudtmand, Anne Andersdatter til Anders Gudmands i Verst. - De blev givet
til sag for resterende lejermålsbøder. Opsat 8 dage. Se 27/4.

21:

Torsdag den 27. april:

6/4. Regimentskriveren har stævnet personer i Skanderup og Hjarup for
resterende lejermålsbøder: Anne Christensdatter i Skanderup, da til Thyge
Madsens, Mette Jørgensdatter, Karen Pedersdatter, da til Peder Skrædders,
Sidsel Thordsdatter hos faderen Thord Ottesen, Karen Anne til hyrdens i
Gelballe, Jep Snogdal i Hjarup og hans kvinde Inger N. - Fremlagde
præsternes vidnesbyrd om dem, som sig imod det sjette bud med lejermål
havde forset og derfor havde taget åbenbart skriftemål. - Satte i rette, at de
skal betale deres bøder, og de kvindepersoner, som ingen midler har at
betale med, for dem skal de karlspersoner, som har besovet dem, betale for
sig selv og dem, de har besovet. Og de, der ikke kan betale, skal lide på
kroppen. Opsat 14 dage. 18/5

Bartram Pedersen, en opsættelse (Peder Pedersen i Anst i denne sag i
skriverens sted). Stævner Niels Bendixen Smed i Hjarup for 2 slettedaler,
som Bartram Pedersen for mere end 1½ år siden har ladet til Niels
Bendixen levere til en dygtig, ny bulsav. Opsat 8 dage.

22:

6/4. Sentens til den dom, som Niels Andersen Bøgvad pva. Niels Dal i
Hejls søgte over Hans Rasmussen i Seest: Han er sagsøgt for 3 års
resterende afgift af en otting jord på Seest mark, og har ikke bevist at have
betalt noget deraf. Han bør betale restancen, som er på 6 rdl., samt billig
bekostning. Hvad angår Niels Bøgvads øvrige prætentioner, at Hans
Rasmussens irettelagte breve burde være konfiskerede, fordi de ikke agtes
at være på så gyldigt papir, som forordningen derom tilholder, ej heller
skøden så lovligt er gangen til det herredsting, som jorden er beliggende,
men til et fremmed ting og uden riget, så og den skøde, som er stedt og
gangen til Anst herredsting på den grund og de huse i Seest, Hans
Rasmussen nu besidder, hvorover Niels Bøgvad på de umyndiges vegne har
klaget ikke at være så lovligt forhvervet, som de burde, eftersom samme



skøde skal være forhvervet efter en fuldmagt, Jens Nielsen
Hospitalsforstander har haft nogle år efter sal. Christoffer Adolf von Dimas
død, hvorved bemeldte part og dens bygninger er afhændet fra den sal.
mands umyndige børn og rette arvinger og til stedmoderen Valborg
Jacobsdatter, som ej i ringeste måder dertil var forsikret eller berettiget, og
børnene ikke derfor har fået noget vederlag, hvilket skøde Niels Bøgvad
mener bør være magtesløst, da vidste jeg mig ikke at kunne understå i at
kende på skødets ugyldighed, men indfinder det ydmygest for
landsdommerne, og Hans Rasmussens breve bør ejermanden indtil sagens
videre udføring igen at tilstilles.

23:

Torsdag den 4. maj:

6/4. Peder Nielsens sag ctr. Eske Pedersen opsat 14 dage. 18/4

Samtlige Gelballe grander lod fremlægge, læse og påskrive en vide og
vedtægt dateret næst afvigte 1. maj. Den består af 12 poster, som af dem
samtlige er vedtaget.

Claus Ebbesen i Øster Gesten, et afkald. Fremkom for retten Christen
Michelsen, barnefødt i Rot Kær i Vind sogn, og vedstod at Claus Ebbesen,
nu boende i Ø. Gesten, har betalt ham for al arv, der er tilfaldet ham efter
hans sal. fader Michel Christensen, som boede og døde i Lunderskov, og
efter hans farbroder sal. Las Christensen, som boede og døde i Søgård.

24:

Søren Pedersen i Lunderskov pva. Anne ... ctr. Ditlev Hyrde, som da var i
Lunderskov. - Jep Andersen af Lunderskov vidnede, at han fredagen før
demmelugen var med Søren Pedersen ibidem at se en blakket ko tilhørende
Anne, som tjener Peder Nielsen i Drabæk mølle, som før var hos Søren
Pedersen og samme fredag var drevet for hyrde til vogtelse og varetægt
med andet byens fæ og hjord, og da som Jep Andersen med Søren Pedersen
og hans hustru kom til samme ko norden Hessel å på Lejr grund i en
morads, som samme ko havde været i og deraf nyligen opdraget, således
ilde medhandlet og fordrevet, at den da ej kunne rejse sig selv og var



mestendels død ... og ellers var samme ko vel fodret og røgtet, så den ikke
af hunger eller armod havde nød eller årsag at dø. - Søren Bull i
Lunderskov: Lørdag morgen før dimmelugen var han ved samme ko, som
da lå død ved en morads norden å på Lejrskov grund; kunne se, at den af
samme morads og vældekilde var opslæbt og ikke død af hungers nød eller
armod. Vidste, at koen ikke havde nogen syge eller svaghed, som den kunne
dø af i andre måder. - Bertel Jensen i Lunderskov vidnede det samme.

24b:

5/4. Jacob Kroeg begærede dom over Peder Jensen (Peder Jepsen) i Hjarup.
Peder Jensen mødte med et skriftligt indlæg: Såsom jeg underskrevne
fattige mand af Jacob Kvartermester Kroeg til Anst herredsting, såsom på
hr. oberst Schwanewedes vegne er blevet indciteret anlangende, at jeg
nogen ryttere i Gelballe ærerørig skulle have beskyldt, og samme sag til i
dag, som er 6 uger, er bleven opsat. Så er mit korte svar derimod således, at
jeg sligt aldrig gjort haver, men det udtrykkeligen benægter, også formener,
at mig ej heller anderledes ... lovligen skal kunne bevises, formoder derfor,
dommeren i så måder efter recessen finder mig for den sag ... hjem igen.
Herhos giver for retten til videre oplysning til kende, det mig for det
tingsvidne, Laurs Poulsen af Gelballe over mig den 18. december Anno 81
for retten forhvervet haver, aldeles ingen lovlig varsel given er, såsom de
personer, der varslet afhjemlet, haver varsel givet som følger. Nemlig otte
dage 14 dage og tre ugers varsel for, hvad velb. hr. oberst Schwanewede
mig kunne have til at tale til Anst herred, og ej anderledes, hvorpå jeg tredie
ugers dagen efter varslet for retten mødt er og mig i retten erbydet, som nok
dommeren selv bevidst er, men da fandtes ingen, som noget imod mig
havde; aleneste mig blev berettet ottende dagen tilforn et tingsvidne at være
udstedt, hvoraf jeg begærede genpart, og er det ovenmeldte(?) Actum
Hjarup d. 4. maj Anno 1682, Peder Jensen.
Jens Nielsen Cronius af Koldinghus mødte og berettede, at eftersom ham af
hans velbårne herre. hr. generalmajor og amtmand efter en af hæderlig og
vellærde mand hr. Jens i Hjarup på Peder Jensens vegne ibidem til
velbemeldte hr. generalmajor indleverede klage, var bleven anbefalet den
sag at efterse,, som kvartermester Jacob Kroeg imod bem.te Peder Jensen i
retten til Anst herredsting anhængiggjort haver, og samme Peder Jensen så
vidt ... imod bemeldte kvartermesterenss efter beretning noget hårde



irettesættelse for retten at forsvare, da begærede han af kvartermester Jacob
Kroeg, at han ville tilkendegive, om de formente beskyldte ryttere ham
nogen fuldmagt til samme sag på deres vegne at drive gjort havde, eller og
om det ham af nogen var befalet. Hvortil kvartermesteren svarede, hans hr.
oberst som kommandant både rytterne og ham havde befalet ham det.
Herpå begærede Jens Nielsen Cronius efterfølgende sin forklaring og
formente til dommerens oplysning og rettens bestyrkelse at måtte vorde pro
Hocuterite og i akterne indført, først for det tingsvidne af d. 18. december
1681 her for retten passeret, Kvartermester Jacob Kroeg ses at fundere sin
hårde irettesættelse på, befindes ingen så lovlig varsel at være given, som
det sig burde, såsom derudi hverken meldes det at være sket fra Laurids
Poulsen, som tingsvidnet forhvervede, ejheller fra hvem anden eller på hvis
vegne, og end ej heller til hvad dag eller ting; for det andet, af det første
vidne, nemlig Christen Snogdals ses ej at Peder Jensen nogen person for
tyveri eller i nogen måder på æren beskyldt; det andet, nemlig Andreas
Lübækker Rytters, melder om en befaling fra hr. kaptajnløjtnant Kruuse og
dets formelding; men ej, at Peder Jensen nogen i ringeste måder ærerørig
beskyldt. Kvartermester Jacob Kroegs angivende melder vel, at Peder
Jensen angivet haver rytterne i Gelballe at have skilt ham ved hesten, dog er
ingen vis person benævnt, og eftersom han selv sagsøger, kan han ej agtes
for vidne, og ifald det endvidere var så, er det dog ej fuld vidne. Formener
derfor, at eftersom ej beviseligt gjort er, Peder Jensen nogen person
ærerørig beskyldt haver, han det og selv i hans indlæg udtrykkeligt
benægter, dommeren ham da til rettens bestyrkelse for denne
kvartermesterens irettesættelse frikender, at ej den fattige bonde videre
unødig omkostning og pengespilde til sin ruin forårsages skal, og
kvartermesteren derimod denne, så vidt endnu eragtes kan, Peder Jensen
unøde påførte proces' bekostning tilfinder at erstatte.
Kvartermesteren var efter hans irettesættelse dom begærende, og Peder
Jensen begærede genpart.
Da er sagen for dens vidtløftighed og vidt udseende til doms optagen. Dets
akter med hos sentens og slutning under forsegling skal forderligst parterne
tilstilles og herefter på nom. 44 indføres.. 20/7

26:

Torsdag den 18. maj:



Christen Iversen i Anst sættefoged.

7 mænd: Kjeld Gregersen i Hjarup, Hans Madsen, Aders Jessen, Peder
Madsen Clemend Lassen, Carsten Hansen, ibidem, og Jens Jørgensen i
Jordrup.

26b:

4/5. Peder Nielsens tiltale mod Eske Pedersen er optaget til doms. Dommen
vil blive tilsendt parterne.

27/4. Peder Mollerups sag på fol. 20 og 21 ang. lejermål på ryttergodset er
opsat til 6 ugers dagen. 26/5

6/4. Oluf Mortensen af Roy mødte og erbød sig at svare Niels Bøgvads
tiltale pva. Christian Ridefoged efter en klage fra Jørgen Jensen i Nebel
mølle til amtmanden. Da det i dag er fulde 6 ugers dag og ingen har vist sig
i retten at føre sagen, da bør han være fri for tiltalen, indtil han igen bliver
stævnet.

27:

Torsdag den 26. maj:

Christen Iversen sættefoged.

Tinghørerne: Christen Snogdal i Hjarup, Søren Nielsen, Søren Rasmussen,
Las Buch, Christen Buch, Christen Jepsen, Niels Poulsen og Svend
Christensen, ibidem.

Hans Sørensen Smed i Gamst har stævnet Anne Nielsdatter, sidst værende i
korporal Morten Skusters hus i Gamst, Niels Poulsen i Anst og Jes Pedersen
ibidem til at vidne. - Ca. 3 uger før påske var vidnerne efter korporalens
begæring i hans hus i Store Anst(?) at forhøre Anne Nielsdatter, om hun
havde klage over Hans Sørensen Smed og hans hustru over de penge, hun
havde sagt for hende var bortblevne. Hun sagde i alles påhør, at hun intet
klagede hverken over Hans Sørensen Smed eller hans hustru for samme
penge, men at hun kendte dem som ærlige folk.



27b:

18/5. Jep Buch i Nagbøl pva. regimentskriveren æskede dom over de
personer, der har begået lejermål. Dommen skal blive indført på nom. 32.
22/6

Torsdag den 1. juni:

Christen Iversen sættefoged.

Tinghørere: Nis Geising, Anders Andersen, Peder Jensen, Jens Dideriksen,
Jens Nielsen, Hans Knudsen, Knud Lauridsen, Peder Christensen, alle af
Hjarup.

Torsdag den 8. juni:

Tinghørere: Mads Sørensen, Oluf Jensen, Peder Christensen af Hjarup.

Søren Basse i Geising, et vidne: Skovrider Poul Felding i Geising i hånd tog
Søren Basse og tilbagekaldte nogle ord, han i hast og iver havde ladet falde
imod ham.

28:

Torsdag den 15. juni:

Christian Nielsen Ridefoged har stævnet Oluf Knudsen i Lunderskov og
Hans Pedersen i Store Anst til at vidne om den gårds jord i Vrå, som Øster
Madsen har i fæste, og samtlige Vrå grander til at svare imod vidne. - Jep
Buch i Nagbøl pva. regimentskriveren og kvartermester Jacob Kroeg pva.
oberrst Schanewede protesterede og mente, at for så vidt vidnerne skulle
angå ryttergodset, burde regimentskriveren og obersten have været givet
varsel. (Se 22/6)

28b(?):

Jacob Andersen af Vester Gesten og andre sal. Christen Hansen, som døde i
Refsgård, hans arvinger fremlagde stævning ctr. Anders Hansen i Asbo.
Begærede, at Anders Hansen fremlagde skiftebrev efter deres fader sal.



Hans Kirkeby, som boede og døde i Asbo, så det kan ses, hvad der er
tilfaldet hver af arvingerne. Anders Hansen var ikke mødt, og Jacob
Andersen fik dom uden opsættelse: Anders Hansen skal fremlægge
skiftebrevet i dag 8 dage. Se 22/6.

29b(?):

Torsdag den 22. juni:

(Se 15/6). Christian Nielsen Ridefoged har stævnet oberst Schwanewede på
hans logement i Knudsbøl, hvor Carsten Smed bor, ang. den øde gårds jord,
som Øster Madsen i Vrå har i fæste. Jep Buch er stævnet for at svare på, om
han ville have noget at sige i den sag pva. regimentskriveren. Hans
Pedersen i Store Anst vidner: I hans ungdomsår for ca. 25 år siden tjente
han i Vrå som arbejdsdreng at køre vogn og plov. Da boede Laurids Nielsen
i den gård, som Øster Madsen nu har i fæste. Lige som andre bønder i Vrå
pløjede og såede han adskillige steder; men om det var hans eget eller
andres jord, det vidste vidnet ikke; men han havde ofte hørt, at gården var
brøstholden og meget ringe på jord og mark., og Laurids Nielsen, som
beboede gården, var nogenledes ved næring, så han både lejede jord af
andre, der havde mere end han, og også havde det i pant. - Rasmus Nielsen
i Højrup: Kan mindes, at mens han var hjemme i Vrå hos sine forældre i
ungdomstiden, havde Laurids Nielsen en del af andres jord både i pant og
pleje. - Peder Sørensen begærede pva. Vrå mænd genpart af tingsvidne.

31(?):

Jørgen Basse i Geising pva. samtlige grander ctr. Jens Madsen ibidem ang.
et stykke fællesjord, som han har taget i brug for sig selv. - Niels Buch og
Hans Pedersen i Anst har sammen med ridefogeden og herredsfogeden
synet markerne og afhjemler synet. - Jørgen Basse forbyder 3. gang Jens
Madsen at høste den sæd, han har sået.

32(?):

Se 15/6. Anders Hansen af Vester Gesten har stævnet Søren Christensen i
Kirkeby og Maren Knudsdatter i Refsgård. Begærer pva. sal. Hans
Kirkebys arvinger, at Anders Hansen i Asbo iflg. dom vil fremlægge



skiftebrev efter hans fader sal. Hans Kirkeby. - Anders Hansen i Asbo
svarede, at han intet skiftebrev havde at fremvise, men hvad efter hans sal.
fader var gjort, det havde hans husbond Jørgen Skeel Due taget til sig og
sagt, at det ikke her på Anst herredsting af ham skulle blive fremlagt, såsom
hvad der er passeret i så måder, skete af hans hunsbonds fuldmægtig Niels
Rasmussen. - Anders Hansen af Gesten formente, at eftersom han efter
forhvervede dom ikke efter lovlig fremæskning irettelægger skiftebrev eller
lovlig registrering efter faderen og han besidder stervboen og de efterladte
midler, han da burde rigtig og lovlig skifte i stervboen ved rettens midler og
lovlig medfart uden videre ophold at lade holde eller videre tilbørlig tiltale
og delemål at lide. Begærede dom. 29/6

32b:

36/5. Sentens til den doms irettesættelse, som Jep Buch ova,
regimentskriver Barchmand har søgt mod dem, som på ryttergodset har
forset sig med lejermål. - Ingen er mødt i retten. Sagen har været opsat i 6
uger. - Med præsternes skrivelser bevises, at enhver af dem har taget
åbenbart skriftemål for forseelsen. De tilfindes at betale deres
lejermålsbøder. Hvilke af de besovede kvindepersoner der ikke har midler
til selv at betale bøderne, da skal den karl, der har besovet hende, betale
både for sig selv og hende.

33(?):

Torsdag den 29. juni:

Jep Buch har pva. regimentskriveren stævnet menige rytterbønder af det
Schwanewedeske regiment i Skanderup, Hjarup, Vamdrup og Anst sogne
imod forbudsvidne ang. ulovlig sæds afførelse: Ingen må flytte noget, enten
hø eller strå på ryttergodset fra gården eller det sted, det er avlet på grunden,
langt mindre sælge det nogen steds hen fra ryttergodset, som det tilhører.

33b(?):

Niels Andersen Bøgvad pva. Gertrud Jespers af Andrup ctr. Maren
Christoffersdatter i Seest for en vævel (vefuel) med des behørige redskab,
som Maren Christoffersdatter har bemægtiget sig og bruger uden Gertrud



Jespers' vilje, såsom denne har lejet vævelen ud til en anden kvinde for ca. 4
år siden, hvorefter hendes vævel har været forsvundet for hende en tid lang,
og hun har nu fundet den hos Maren Christoffersdatter. Hun bør straks
aflevere den så god, som det sig bør, og deraf hvert år at give til lejepenge
en slettedaler og desuden lide for hjemmels bemægtigelse samt
sagsomkostninger.
Herimod mødte Morten Christensen af Kolding og beviste med Peder
Dyrmose ibidem som vidne, at 1681 den 28/7 købte Maren Christoffersen
vævelen af Peder Knudsen i Sølund. Det var hans moders vævel, og han
sagde, at han havde forlov af hans moder at sælge den, og da betalte hun
ham den med 2 slettedaler samt den resterende leje for ½ år, nemlig 2 mark.
Peder Dyrmose og Anders Christensen af Bramdrup bekræftede også, at de
samme tid var til stede og så og hørte.
Niels Bøgvad protesterede og mente, at Peder Dyrmose var et villigt vidne
og derfor ikke burde anses. Og selv om Maren Christoffersdatter havde købt
vævelen af Peder Knudsen, så beviste det ikke, at han havde hjemmel dertil.
Maren Christoffersdatter burde søge sin oprejsning hos ham. Begærede
dom.

35(?):

22/6. Jacob Andersen af Vester Gesten og medinteressenter ctr. Anders
Hansen af Asbo. Kræver dele over Anders Hansen for skiftebrev efter hans
sal. fader Anders Kirkeby at fremlægge, såsom der er faldet dom i sagen og
Anders Hansen ikke har efterkommet dommen. 13/7

Torsdag den 6. juli:

Toisdag den 13. juli:

35b(?):

29/6. Jacob Andersen Risbøl af Vester Gesten og interessenter begærede til
3. ting dele over Anders Hansen af Asbo for skiftebrev at fremlægge. -
Anders Hansen mødte med et skriftligt indlæg: "Såsom fornemmes, at min
velb. højgunstige Husbonds tjener navnlig Anders Hansen Risbøl i Asbo af
samtlig sin broder sal. Christen Hansens arvinger er citeret til Anst
herredsting for rigtig registrering og skiftebrev efter sal. Hans Christensen



Kirkeby i Asbo at vise, og hans medarvinger ej endnu synes at være sket
fyldest uanset deres moder Maren Asbo, nu boende i Refsgård, er fuld
vitterligt det deres sal. broder Christen Hansen har bekommet sin fulde
arvelod efter hans sal. fader, som nu døde i Refsgård, og enhver derforuden
noksom skal have efter deres sal. fader bekommet, hvis de med rette kunne
tilkomme, så hvis de ej endnu synes dermed at være fornøjet, tilbydes dem
bo og bohavende intet undtagen i nogen måder efter arvingernes begæring.
Og tilbyder jeg underskrevne hermed på min herres vegne Anders Hansens
bo og bohave, rørende og urørende, indtet undtagen i nogen måder, når og
hvad tid samtlige arvinger det behager, da at holde rigtig registrering og
vurdering der i boen, og vil formode forn. min velb. husbond ... imod dette
tilbud af rettens betjente i så måder for dele måtte befries. I det øvrige
ombedes, dette måtte læses og påskrives. Datum Sønderskov den 12. juli
1682, Niels Rasmussen. Anders Hansen i Asbo tilbød nu som før sin broder
Jacob Andersen, at han tillige med de andre hans interesserede, så mange
som ikke mente sig fornøjede med den lod, de havde fået efter deres sal.
fader, måtte indfinde sig i hans bo i Asbo og igen indføre alt, hvad de enten
til hjemfærd eller andre måder tilforn. har ud bekommet, hvor da rigtig
skifte og deling kunne og skulle gerne vorde foretaget. Og ellers mente
Anders Hansen, at hans bemeldte broder Jacob Andersen samt hans
medinteresserede, som ham proces og pengespild med forsømmelse og
bekostning har forårsaget, bør ham det igen skadesløst at betale.

36b(?):

Torsdag den 20. juli:

Mathias Pedersen af Kolding pva. direktøren for Børnehuset hans
fuldmægtig Peder Thomsen af København har stævnet præsterne Niels
Kragelund i Lejrskov, Jens Pedersen i Hjarup, Knud Lauridsen i Seest og
Anders Michaelsen i Verst for resterende kapital og rentepenge af hver
deres påboende præstegård. Deres restancer: Lejrskov: 11 år á 6 rdl. Seest:
8 år á 6 rdl. Hjarup: 18 år á 6 rdl. Verst: 7 år á 6 rdl.
For Niels Pedersen Kragelund mødte studiosus Niels Nielsen Kragelund.
Han fremlagde sin faders skriftlige svar: Præstegården ligger ved alfar vej;
blev under svenskekrigen ganske spoleret; han fik frataget alt og var
forjaget fra hus og hjem i 3 år. Præstegården blev nedbrudt og brændt af



polakkerne (som også nedbrændte største parten af sognet) uden salshuset
alene. Kong Frederik III's benådningsbrev af 16/3 1661, at præsterne i Anst
herred skulle nyde hjælp af Århus, Ålborg og Viborg stifter; men de har
aldrig fået en skilling deraf. - Da den kgl. befaling 1664 om præstegårdnes
køb og tilforhandling ankom, tilholdt den kgl. befaling også, at der skulle
ske billig ligning og likvidering mellem dem, hvis præstegårde var ved
magt, og dem, som var ruinerede, at de rige skulle komme de fattige til
hjælp, hvilken likvidering endnu ikke er sket. Peder Thomsen bedes
insinuere dette for direktørerne, så de i godhed og medfølelse vil efterlade
den resterende rente. Præsten vil så beflitte sig på at bringe kapitalen til
veje. - Knud Lauridsen Maarslet i Seest lod fremlægge skriftligt indlæg:
Kun et lidet sogn og få i menigheden; år med misvækst, krig, skatter. - Jens
Pedersen i Hjarup fremlagde kgl. bevilling, at Jens Pedersen Velling må sin
afbrændte præstegård påny lade opbygge og den siden for sig og sine
arvinger lige ved andre personer, som har betalt deres
præstegårdsbygninger, nyde og beholde, når han tilforn de fattiges
direktører i hovedstaden betaler 100 rdl. - Anders Mikkelsen af Verst mente
ikke, det med billighed tilkom ham at betale 7 års renter, eftersom han kun
havde været præst der 3 år og har dog betalt for 1 år, 1680. Hans formand
Søren Nielsen lever endnu og er i kaldet og nyder indkomst deraf. Sagen
opsat 3 uger. 31/8

41:

Anders Pedersen i Ferup, et tingsvidne og forlig angående hans stedbørns
moders arv. - Mads Eriksen af Seest, Søren Jessen ibidem, Anders Jessen i
Store Anst pva. samtlige sal. Kirsten Eriksdatters efterlevende børn
fremlagde en kontrakt af 8/7 1682: Anders Pedersen i Ferup, boende på ½
fæstegård til Koldinghus er forenet med mine stedbørn og mit eget barn om
enhvers arv efter deres moder Kirsten Eriksdatter i overværelse af hendes
broder Mads Eriksen af Seest samt Søren Jessen ibidem, Anders Jessen i
Store Anst og Peder Jessen ibidem, hendes børns farbrødre. - Ved fuldt
skifte kunne der næsten intet tilkomme børnene. Men faderen har lovet at
give sin stedsøn Jes Christensen (10 år) 12 slettedaler, som skal stå renteløst
hos Anders Pedersen, til han er 18 år. Anders Pedersen forpligter sig til at
fremholde ham i ære og fremtarv med børnelærdoms tilbørlig skolegang.
Det har farbroderen Søren Jessen at tilse. Den ældste steddatter Johanne



Christensdatter (omtrent 19 år) skal have 12 slettedaler, som - når påkræves
- skal betales til hendes farbroder Anders Jessen. Den yngste, Maren
Christensdatter (15. år) skal have 12 slettedaler. Hun er noget svagelig, så
hun endnu ikke kan tjene til føde og klæder. Derfor skal pengene stå
rentefrit hos Anders Pedersen, indtil hun kan forsørge sig selv eller ved
giftermål eller andet lovligt middel bliver forsørget. - Til gengæld for Jes'
skolegang skal søstrene have deres moders livskårne gangklæder. - Det
fælles barn, Christen Andersen (8 år) skal have 12 slettedaler, rentefrit til
hans 18. år. han behøver hjælp og fremtarv.

42b(?)

Niels Andersen Bøgvad pva. magister Anker Sørensen i Kolding, en dom
over Gyde Pallesen i Ferup m.fl. for resterende tiende i Lejrskov sogn.
Ingen var mødt for at svare. De dømmes til at betale.

44:

4/5. Sentens og slutning til den dom, kvartermester Jacob Kroeg søgte imod
Peder Jensen af Hjarup for en hest, bemeldte Peder Jensen var frakommet
og han eftersøgte (akterne findes indskrvet fol. 25 og 26). Heredsfogedens
dom lyder således: Da efter tiltale, gensvar og denne sags lejlighed, og
eftersom Peder Jensen af Hjarup bliver her til Anst herredsting tiltalt af
kvartermester Jacob Kroeg, som han på sin hr. obersts vegne har gjort
ansøgning om for en hest, som nogen tid siden skulle være Peder Jensen
frakommen, og skulle derfor have haft nogle ryttere mistænkt efter
tingsvidnes formelding af Anst herred udsted d. 1/12 1681, og ej nogen
rytter navngives, ikke heller udtrykkeligen meldes eller bevises, at Peder
Jensen skulle have tyvtet nogen for sin hest, men forn. kvartermester Jacob
Kroegs vidne mest derom synes at melde, og han selv er sagsøger på
rytternes vegne, tilmed Peder Jensen siger sig for tingsvidnet intet til dets
påhør lovligt at være kaldet og derhos højligt benægter aldrig at have sigtet
nogen ryttere for sin hest, da som intet af mig kan ses, det Peder Jensen sig i
nogen måder dermed imod rytterne har forset, at han alene har lyst og ledt
efter sin bortkomne hest, og tingsvidnet ikke så udførlig om nogen tyvnet(?)
eller deslige ærerørig beskyldning gør forklaring, at man ham derfor til
nogen straf kan kende, - vidste jeg derfor ej anderledes herpå idag for retten



at kende, end jo Peder Jensen bør for denne tiltale at fri være, indtil
anderledes derom udi retten bliver fremvist.

44b(?)

Torsdag den 27. juli:

Marcus Hansen i Lunderskov stævner Oluf Knudsen ibidem for 4 skp. rug,
som Oluf Knudsen har fået regimentskriverens seddel på for Marcus
Hansen at skulle annamme hos proviantforvalteren i Fredericia og efter
løfte ham skulle hjemføre.. Han har hverken fået rugen eller den sæk, han
havde givet ham med. - Oluf Knudsen erkender at have modtaget sedlen og
sækken, men hans søn Niels Olufsen, som var i Fredericia efter rugen, har
sagt, at på hjemvejen har ryttere frataget ham kornet, og Søren Bukkes søn
var med på den fælles vogn. Opsat 14 dage. 10/8

45:

Peder Nielsen Mollerup pva. oberst Schwanewede stævner Niels
Rasmussen, foged på Sønderskov pva. Jørgen Skeel Due samt herredsfoged
i Malt herred Mikkel Pedersen, Hans Hansen i Adserbøl, Niels Christensen
i Surhave(?) og Niels Pedersen i Gerndrup. De er alle fraværende på grund
af mønstringen. Opsat 8 dage.

45b:

Niels Bøgvad pva. Jens Mikkelsen og Niels Lauridsen, begge borgmester
Faustes tjenere i Skanderup, ctr. Joen Jørgensen i Skanderup om dennes
obligation på 16 slettedaler til Niels Lauridsen. - Dom vil blive tilsendt
parterne på begæring.

46:

Torsdag den 3. august:

Christen Iversen sættefoged.

Torsdag den 10. august:



Christen Iversen sættefoged.

Knud Olufsen Buch i Skanderup fremlagde fuldmagt dateret København
den 20/12 1681 fra Niels Lassen Basse, barnefødt i Store Anst: Hans kære
morbroder Knud Olufsen Buch bemyndiges til at indtale hans arv efter hans
afdøde søster Maren Lasdatter. - Skiftebrev efter sal. Las Basse og hans
hustru Karen Laskone i Store Anst udstedt 4/2 1664. - Formente, at
eftersom sal. Nis Basse, som boede og døde i Geising, på fædrene side var
født og forordnet værge for sal. Las Basses umyndige børn tillige med
Knud Buch selv på mødrene side, og sal. Nis Basse har oppebåret el del af
børnenes penge efter skiftebrevet og også selv var noget skyldig til sal. Nis
Basse, som skiftebrevet udviser, og Nis Basse ikke har gjort fuld rigtighed
for værgemålet... Nis Buch i Store Anst skyldte 5 slettedaler til Las Basse.
Dem tog Nis Basse til sig. Ligeledes (?) nogle penge, som sal. Joen
Jacobsen skyldte ham. - Knud Olufsen Buch formente, at Søren Nissen
Basse, som bebor og bruger hans faders sal. Nis Basses ejendom i Geising,
er pligtig at betale. - Søren Basse protesterede og mente ikke, at han var
pligtig at betale. Hvis hans fader Nis Basse ikke havde gjort rigtighed, så
havde man vel sagsøgt ham, mens han levede. Han fremæsker Mikkel
Lassens Basses kvittering for værgemålet. Den fremlægger Knud Buch.
Den er dateret 27/4 1669, underskrevet af Mikkel Lassen Basse selv med
tak for godt værgemål. - Sagen genopgages om 6 uger, hvis ikke parterne
afgør sagen i mindelighed. 4/9

47b:

27/7. Markus Hansen af Lunderskov begærer dom over Oluf Knudsen
ibidem. Denne fører vidner på, at de den næste lørdag efter Sct. Hansdag
om morgenen, som de begge (Christen Jensen, som tjener Søren Bull i
Lunderskov, og Niels Olufsen, Oluf Knudsens søn) med deres fælles vogn
og to bæster for, de havde lagt vognlaug tilsammen med, kom kørende på
hjemvejen fra Fredericia på agrene norden for Bramdrup by, kom 2 ridende
personer munderet som ryttere til dem og overfaldt dem uformodentlig og
uden al årsag, den ene med en kårde, som han uddrog af sin stok, og den
anden med en pistol, stødte og slog dem dermed og forjagede dem begge
fra heste og vogn, så de måtte undfly på marken, hvorhen de kunne, at
undkomme fra deres gevalt og onde mishandling, og da bemeldte tvende



ryttere således med stor vold og magt dem fra vognen havde forjaget, red de
til vognen og deraf borttog Markus Hansens sæk med 4 skp. rug, som lå
oven på de andre rugsække bag i vognen, og red da fort deres vej med
samme sæk og rug, så forn. Christen Jensen og Niels Olufsen ikke kunne
eller turde komme efter dem eller få at vide, hvo de var, eller hvor de
henhørte. Hvorefter Oluf Knudsen mente sig at være fri for søgsmålet. -
Dom: Oluf Knudsen kan ikke med billighed komme til at svare Markus
Hansen til hans sæk eller rug. Han bør være fri af tiltalen, indtil Markus
Hansen beviser, at de to havde givet årsag til rugens fratagelse.

48b:

Torsdag den 17. august:

49:

Torsdag den 24. august:

Torsdag den 31. august:

20/7. Mathias Pedersen af Kolding pva. direktørernes fuldmægtige over
børnehuset i København Peder Thomsen. Begærer dom over en del præster
for resterende kapital og rente. Fremlagde dokument, som her den 20/7 på
Nom. 37-39 er blevet indført. - Sagen optages til doms, som vil blive
tilstillet parterne og indført på Nom. (intet tal).

49b:

Christian Randulf af Jordrup på egne og sin gårdmand Peder Lauridsens
vegne fremlagde stævning af 24/8 til kvartermester Jacob Kroeg samt
vidner. - Jacob Kroeg fremlagde sit fæstebrev under stiftskriver Lorents
Stielmaulers hånd og segl af 30/12 1681 lydende på et kirkebol og en
kirketoft til Jordrup kirke beliggende. Kræver, at stiftskriveren varsles,
inden vidner afhøres.

50:



Iver Hansen i Bønstrup ctr. Christen Poulsen ibidem. Har stævnet Marchor
Nissen og Laurids Hansen i Bønstrup til at vidne. Disse var ikke mødt,
hvorfor Iver Hansen begærede høringsdele over dem. 4/9

Torsdag den 4. september:

Christen Iversen i Store Anst sættefoged.

31/8. Iver Hansen af Bønstrup begærede at høre vidnesbyrd ang.
beskyldning mod Christen Poulsen. - Laurids Hansen af Bønstrup vidnede,
at Christen Poulsen for ca. 4 uger siden beklagede sig for noget træ, der var
blevet ham frataget. Han havde sagt, at enten Iver Hansen eller hans søn
havde taget det. - Marchor Nissen: Christen Poulsen havde Iver Hansen
mistænkt, men kunne ikke fuldkomment bekræfte, at Christen Poulsen
offentligt havde sigtet ham derfor. Har hørt Iver Hansen sige til Christen
Poulsen, at han enten skulle sigte ham eller undskylde ham. Dertil svarede
Christen Poulsen, at han hverken ville sigte ham eller sige ham fri derfor. -
Christen Poulsen var ikke mødt. Iver Hansen begærede tingsvidne. 28/9

51:

10/8. Søren Nissen Basse har stævnet Knud Olufsen i Skanderup til at
vidne. Spørger ham, hvad det var for penge, han foregav, at hans fader sal.
Nis Basse skulle have oppebåret af sal. Las Basses børns arv, og hvad han
deraf skulle skyldig være. - Knud Buch svarede, at sal. Nis Basse
annammede på Las Basses børns vegne af Nis Buch i Store Anst 10 daler,
hvoraf endnu skal stå ubetalt de 5 slettedaler. Og sal. Nis Nis Basse er
skyldig af de penge, han annammede fra den sal. Joen Jacobsen til Las
Basse skyldig; det var 1 slettedaler og 1½ mk. Knud Buchs fordring er altså
ialt 6 daler og 1½ mk. - Om han havde bevis på gælden? Nej, intet skriftligt
bevis.

52b:

Torsdag den 21. september:

Rasmus Pedersen i Vester Vamdrup har stævnet Nis Sørensen , som er
hyrde i V. Vamdrup, til at vidne og Niels Lauridsen ibidem til at påhøre



vidnet: Forgangne 14/9 blev V. Vamdrup bys hjord drevet af hans lille pige
gennem byleddet, og i det samme kom Niels Lauridsen også kørende
igennem samme led med et læs møg, og hans pige kørte bagefter ham også
med Nielses møg. Da råbte hyrdepigen til ham, at de ville køre sagte
gennem leddet eller holde stille, indtil fårene var kommet igennem. Men
Niels Lauridsen ville ikke, men han kørte fort foran og hans pige efter ham,
så pigen med sin vogn kørte over et af Rasmus Pedersens får, så at de døde.
- Jep Pedersen og Rasmus Jensen i V. Vamdrup har efter Rasmus Pedersens
begæring været hos Niels Lauridsen og bedt ham om at tage samme får til
sig, før end det døde, og betale det, hvilket han ikke ville, men svarede, at
Rasmus Pedersen måtte gøre sit bedste. - Niels Lauridsen var ikke mødt.
28/9

52b:

Torsdag den 28. september:

3/9. Christen Poulsen i Bønstrup i hånd tog Iver Hansen ibidem og
tilkendegav, at såsom nogen tvistighed havde været imellem dem om noget
træ, Christen Poulsen havde skyldt Iver Hansen for at have frataget ham, så
undskyldte han, at han ikke havde nogen ret eller føje til at beskylde ham
for noget. Havde kun hørt godt om ham etc.

53:

21/9. Rasmus Pedersen i V. Vamdrup, en opsættelse ctr. Niels Lauridsen.
Kræver betaling for fåret. Opsat 14 dage.

53b:

Torsdag den 5. oktober:

Knud Nielsen i Ravnholt sættefoged.

Kgl. oberforster Aug. Maeh(?) stævner nogle personer i Jordrup imod syn,
beskyldning og dom. Synsmænd beretter: I Niels Lauridsens gård fandt de 2
snese tilhugne lægter(?), mest af risbøge. I Peder Lauridsens gård 12
risbøge til bjælker og spær, i Kirsten sal. Poul Nielsens gård fandtes 2 ... og



2 tilhugne lægter af risbøg. I Jep Knudsens gård 12 lægter af risbøg. I
Morten Jørgensens gård fyrretyve lægter af kløvet bøg. I Peder Hansens
gård tresindstyve lægter af risbøg. I Paaske Nielsens gård 80 lægter af
risbøg. - I Hans Pedersens gård blev for 8 dage siden fundet 2 vogne med
lægter på fuldt læsset, ca. 8 snese, mestensdels af risbøg.
Oberforsteren spurgte dem, hvad hjemmel de havde til træet. Nogle af dem
bekræftede, at nogle dage inden synet var begge skovridere, Hans Pedersen
og Poul Felding, hos dem i Jordrup by og talte med dem om en del lægter,
som også da var hos dem, at de det og mere til måtte hugge og føre til vare
og hvorhen de det henføre at sælge kunne. Hertil Hans Pedersen sagde, de
måtte om alt i så måde accordere med hans kammerat Poul Felding. Så
accorderede de med Poul Felding, at de skulle give ham og hans kammerat
3 rdl., så måtte de derimod ubehindret hugge og føre, hvad de enten allerede
havde hugget, eller derefterdags hugge kunne, til fuld læs at føre.
Herimod protesterede oberforsteren og mente, at slig undskyldning ej kunne
anses til nogen befrielse. Han satte i rette, at de skulle lide efter kgl.
forordning. Opsat 14 dage. 19/10

55:

Jep Buch i Nagbøl ctr. Rasmus Jensen og Frands(?) Jensen i Verst mod syn,
last, klage og dom, som regimentskriverens fuldmægtige agter at føre mod
dem på Søren Nielsens vegne ibidem.

Torsdag den 19. oktober:

55b:

5/10. Blandt de 8 mænd er Poul Felding.

5/10. Oberforsteren lod æske dom over de Jordrup mænd. Disse var ikke
mødt. Opsat 14 dage. 2/11

Ridefoged Christian Nielsen ctr. Mads, som tjente forhen Elle Staffensdatter
i Seest, for resterende fogedpenge for indfæstning.

Torsdag den 26. oktober:



Jep Buch i Nagbøl sættefoged.

56:

Peter Niemand, herredsfoged, en opsættelse ctr. Anders Hansen i Vester
Gesten, Claus Ebbesen i Øster Gesten og Niels Christensen. Ctr. Anders
Hansen, formedelst på grund af hans forsømmelse blev retten ikke holdt
den 17/9, fordi han ikke de 8 vindingsmænd, som af Gesten sogn samme
dag retten skulle betjene, havde tilsagt, hvorover retten den dag blev ikke
holdt her på tinget, og bonden med uforrettet sag måtte gå ærindeløs fra
ting. Han bør lide dele. - Anders Hansen begærede sagen opsat. Opsat 8
dage.

56b:

Kvartermester Jacob Kroeg fremlyste til 3. ting at have to svin, en hvid so
og en hvid galt, som for kort tid siden er befundet i Refsing skov og
optaget. De bør være forbrudt til ham. De var ubrændte. Ingen meldte sig. -
Dom: De to svin bør tilhøre kvartermesteren.

Laurids Sørensen i Jordrup, et skiftebrev.. Skifte holdt den 24/10 1682 i
Laurids Sørensens rytterbolig i Jordrup efter hans afdøde hustru sal. ....
imellem Laurids Sørensen og hans to sønner, Peder og Søren Lauridsen,
begge i deres myndige år og egne fulde værger, om hvad der forlods af boet
bør udlægges
(vurderingspriserne ikke her afskrevet): 1 gl. egekiste uden lås, 1 gl. halv
øltønde, 1 gl. egekiste, 1 gl. ørtbalje og en bryggersbalje, 1 liden spand, 1
gl. strippe, 1 liden jerngryde, 1 høle, 1 gl. halvplov, 1 økse, 1 gl. vogn, 1 gl.
shiere(?) kiste uden jern; dette års indavlede korn af boliget tilliggende jord:
rug: 6 traver; korn, som er avlet i Uhre mænds jord, som han har lejet: 6
traver rug, 4 traver byg, 6 traver havre; 2 gl. udlevende heste, nemlig en
sortskimlet og en gul ...; 1 sorthjemlet stud, 1 ungnød stud, 2 sorthjemlede
køer, 1 kalv; 4 får og 1 lam; 1 galtsvin. - Det vurderede beløb sig til 32
slettedaler, 1 mk., 4 sk. - Laurids Sørensen bekræftede, at der ikke fandtes
mere, som vedkom hans bo.
Gæld: først det sædekorn, som er befalet til stedets konservation og
rytterens forplejning: 23 slettedaler, 2 mk., (som udlægges i ovenstående).
Til overs: 8 slettedaler, 2 mk., 4 sk.



Kreditorer: Las Sejrsen og Las Espensen i Uhre for jordleje: 6 slettedaler.
Peder Lauridsen fordrer 8 slettedaler. Iver Hansen i Gejsing 3 slettedaler.
Knud Smed i Jordrup 1 daler, 2 mk. Jep Lassen i Kolding for 1 tønde øl til
den salige kvindes begravelse: 3 slettedaler. Frands Andersen i Agersbøl 1
mk. 8 sk. Kvartermester Jacob Kroeg 4 slettedaler, 2 mk. - Laurids
Sørensen lovede at betale gælden til enhver, når han må gives billig
delation. Og han vil på egen bekostning fremholde sin umyndige datter
(navnet mangler) til ære og lære med børnelærdoms skolegang og, hvad
nødtørftigen hendes stand kan vedkomme. - Søren Lauridsen har ikke været
til stede ved skiftet, men vil være fornøjet med sin broders stillingtagen. -
Fader og søn lover at holde rettens betjente (og alle vedkommende)
skadesløse.

58b:

Torsdag den 2. november:

19/10. Kvartermester Jacob Kroeg begærede pva. oberforsteren dom over
Jordrup mænd for skovhugst. Se 5/10, Nom. 53. Herredsfogeden tog sagen
til doms. Den skal blive tilstillet parterne og blive indført på Nom. ... Se
23/11

Torsdag den 9. november:

59:

Niels Andersen Bøgvad stævner Jørgen Stub og Oluf Buch i Skanderup.
23/11

Torsdag den 16. november:

De 8 mænd er fra Jordrup.

Skovrider Poul Felding har stævnet menige mænd, som bygger og bor i
Jordrup sogn. - 24 mænd fra forskellige byer fremstod og vidnede med ed
på egne og menige Anst herreds indvåneres vegne, at Poul Felding dem
bevidst i sin anfortroede skovriderbestilling sig har ærligt, tilbørligt, lovligt
og vel skikket og forholdt og agten på bestillingen med troskab og ellers



med ingen af dem enten for vild eller venskab, penge eller penges værd set
igennem fingre eller dem noget ubilligt imod hans ed og pligt tilstedet.
Derpå bad de sig Gud til hjælp. - Christian Nielsen Ridefoged var varsel
gestændig.

60:

Torsdag den 23. november:

8 mænd fra Jordrup.

Niels Knudsen af Ribe og Jens Forstander i Kolding sagsøger begge Jacob
Andersen af Gesten og haus hustru Gunder Nielsdatter. Den første for varer,
de har fået i 1672. Den anden for en tiendekalv i kvægtiende til hospitalet
for 1681. - Jens Andersen erkender gælden og beder om delation til
betaling. Udsat 4 uger. 11/1

60b:

9/11. Niels Andersen Bøgvad pva. Anna Christina Thüchsens, sal. Anders
Thüchsens ... i Tønder, ctr. Jørgen Stub og Oluf Buch (Wolle Buch) i
Skanderup for gæld til hendes forældre. Stævningen er på tysk. Niels
Andersen Bøgvad mener, de bør betale gælden for varerne samt bøde for
toldsvig. 14/12

61b:

2/11. Oberforsteren ctr. Jordrup mænd for ulovlig skovhugst. Sentens til
dom i sag af 5/10 Nom. 54. De har ikke haft noget at befri sig med andet
end, at de havde en aftale med skovriderne, og skovriderne var ikke
hidstævnet. Så det er kun bøndernes egne ord. De kan ikke frikendes.
Enhver af dem bør lide efter skovforordningen i forhold til den skade, de
har gjort. Hvis de derefter har noget at søge for deres skade, må de søge
regres på lovlig måde hos skovriderne.

62:

Torsdag den 30. november:



Peder Hauerlund af Lejrskov ctr. Iver Lauridsen i Øster Gesten og Jacob
Andersen i Vester Gesten for gæld. Ingen mødte at svare. Udsat 14 dage.
14/12

62b:

Torsdag den 7. december:

63:

Torsdag den 14. december:

Niels Bøgvad Andersen af Kolding ctr. Poul Felding. At han uden al ret
eller billig føje lørdag for 8 dage siden uden for Kolding by på vej mellem
Kolding og Seest anholdt og optog Jep Kjærs tjenere af Seest med heste og
vogn, så på havde et stykke egetræ, 9-10 alen langt, som Niels Bøgvad
havde ladet hugge på sin selvejer skovpart, og som han ville have brugt til
sit hus' stærkt tiltrængte reparation. Skovrideren har bemægtiget sig træet
med hest og vogn uden at udføre sagen videre ved retten. Kræver, at Poul
Felding bør erstatte ham al den skade, der enten er sket eller kan ske ham,
samt tilbagelevere træet. - Der forekom adskillig mundklammeri og
skændsord imemmel dem. - Udsat 14 dage. 11/1

63b:

30/11. Peder Hauerslunds sag opsat 14 dage. 11/1

23/11. Sagen mod Oluf Buch og Johan Stub. De aflægger skriftligt ed på, at
de ikke har nogen gæld til Anders Thygesen. - Herredsfogeden tager sagen
til doms. Den indføres Nom. 77. 25/1

64b:

Christen Paaskesen af Vrå, et oplysningsvidne. Han fremlyser en gammel
rødblisset hest, hvis rette ejermand ham ikke er bevidst, såsom han næst
forgangne Kolding marked henbyttede og fradudskede samme hest fra sig
og til en fremmed af ham ubekendt person, og som bemeldte Christen



Paaskesen nu igen af sig selv er tihændekommet, muligvis fra ejermanden
forvildet.

65:

Torsdag den 21. december:

Anders Nielsen Lindvig i Vranderup i dommers sted.

Oluf Christensen i Gelballe pva. Peder Svendsen af Vranderup har stævnet
Jens Vorbasse og hans hustru Anne Nielsdatter samt den hos dem
indkvarterede rytter Johan Petersen imod, hvad lovmål Peder Svendsen på
sin hustru Karen Andersdatters vegne agter at igå med dem. Indstævnede er
også Peder Hansen og Jens Christensen i Vranderup som synsmænd samt
nogle vidner.
Oluf Christensen fremlagde et skriftligt syn: Anno 1682 den 13. december
blev i menige gårdmænds nærværelse synet Karen Andersdatter. Venstre
side ganske brun og blå overalt. Under hendes venstre bryst et stort blåt
slag, som synes at være slået med et stykke træ. Venstre arm slået blå fra
oven til albuen. Også slag neden for albuen. Højre hånd: en finder med blå
slag, en med hudafskrabninger. Under venstre øre et hul, hvoraf blodet
randt ned på skulderen. På øjenlåget, kindbenene og omkring øjnene 4 blå
slag. Hun havde klaget på Jens Pedersen Vorbasse, hans hustru Anne
Nielsdatter og rytter Johan Petersen.
Oluf Christensen fremlagde et skriftligt vidnesbyrd: Vidnerne havde på
Karen Andersdatters begæring fulgt hende til Jens Vorbasse for at høre, om
hendes mand havde gjort ham nogen overlast eller skade, og hvorfor han
havde forklaget ham for korporalen. Da vi kom til gården, kom Jens
Vorbasses hustru først ud til os og sagde en del stridige ord til Karen
Andersdatter, som stod og råbte ved gærdet til Rasmus Hansen, at han ville
komme og høre, hvad passerede, så vi ej kunne for larmen høre, hvad de
sagde til hinanden, ikke heller kunne komme til at forrette vores ærinde for
Anne Nielsdatters høje råbens skyld. I det samme kom Jens Pedersen
Vorbasse løbende ud af laden med et kosteskaft i sin hånd og sagde til
Karen Andersdatter: "Din forløbne hore! Har du nu været på alle folk at
ride; vil du også på mig?" Da sagde Karen Andersdatter: "Det skal du lyve
som en skælm, indtil du mig nogen horestykker overbeviser". Så slog Jens
Pedersen først til hende men samme kosteskaft 3 eller 4 slag i hendes side.



Så derefter tog han fat på hende og ruskede hende omkring. I det samme,
som han så tumlede med hende, kom hans hustru Anne Nielsdatter og slog
hende 3 eller 4 gange i ansigtet og hendes øren, og som de således handlede
med hende, kom deres rytter Johan Petersen og sled samme kosteskaft fra
sin vært og løb dermed noget til side. Så i det samme slog Jens Vorbasse
Karen Andersdatter igen i hovedet med sine næver, sagde: "Din slemme,
forløbne hore, du est en hore; du est en hore". Og sagde igen som tilforn,
han skulle lyve som en skælm, indtil han det beviser. Så kom rytteren Johan
Petersen løbende, sagde til Karen Andersdatter: "Skal du skælde min vært
for en skælm!", og dermed slog han hende over 8 eller 10 gange med
samme kosteskaft både over hovedet, på armene og i siden, så hun tumlede
og var nær faldet til jorden, og til hvilken side hun ville falde, så stødte de
hende tilbage, såsom de havde hende alle tre imellem sig. Og vi aldrig så
enten i freds eller krigs tider nogen så skammeligt at omgås med et
kvindemenneske, og som jeg underskrevne Rasmus Hansen i Vranderup
stod imellem min og bemeldte Jens Vorbasses gårde(?) ved gærdet, da hørte
og så jeg alt foreskrevne i alle måder at være passeret imellem fornævnte
Jens Pedersen Vorbasse, hans hustru Anne Nielsdatter og rytteren Johan
Petersen på den ene og Karen Andersdatter på den anden side lige ord fra
ord der i gården, som Niels Mikkelsen, Hans Madsen og Niels Pedersen
omvundet haver, og ydermere sagde jeg, "Skammer eder, tre folk at slå et
kvindemenneske", og dermed hodlt de op, og hun kom så løs fra dem ud af
gården og klagede sig for samtlige grander hende stor overlast og skade at
være sket. - Underskrevet af vidnerne Niels Mikkelsen, Hans Madsen, Niels
Pedersen og Rasmus Hansen Kruse (egen hånd), alle i Vranderup.
Jens Vorbasse stod til vedermålsting og havde intet derimod at fremlægge. -
Oluf Christensen satte i rette, at de tre først bør stille borgen for tilbørlig
sag, om Peder Svendsens hustru inden år og dag ved døden afgår eller i så
måder på hendes helbred og førlighed noget ved vanførsel hænder tilslås(?),
såsom hun af samme slag er syg og sengeliggende. Eller og enhver af dem,
som i slig voldelig utilbørlig gerning og medhandling var i flok og følge,
bør at borge for sig selv, men endog hende for æreskælden tilbørligen at
...ere samt og derforuden for hug, slag, såremål, jordskub, hårudrift og
deslige ulovlig medfærd enhver efter loven og rettens ge... at lide og
undgælde foruden al skade, omkostning, tids- og pengespilde erstatning
skadesløs at restituere.
Sagen er for sin vigtigheds skyld udsat til tinget efter jul. 11/1



68b:

Niels Andersen Bøgvad pva. Peter Niemand, herredsfoged, et
lovbudsvidne: Mikkel Jensen af Verst på egne og hustru Mette Iversdatters
vegne lovbyder på 3. ting efter skriftlig kontrakt og købebrev af 16/11 1682
al den arvelod, som hans hustru kan arve eller være berettiget til efter
hendes afdøde fader sal. Iver Hansen af Geising og hendes moder Maren
Rasmusdatter, som boede og døde ibidem. - Niels Andersen Bøgvad pva.
Peter Niemand bød sølv og rede penge. - Varsel er givet til Else Nielsdatter
for Christen Hjulers dør i Geising, hvor hun sidst holdt dug og disk, samt til
Hans Christensen i Lejrskov.

69b:

Skøde på ovenstående.

70:

---

Videre end på disse halvfjerdsindstyve blade findes beskreven er ikke dette
1682 år forrettet på Anst herreds ting passeret. - Testerer Bartram Pedersen.
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Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt
over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil
sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at
skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler
indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet.
Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver
enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man hjemlåne til sit bibliotek den pågældende
mikrofilm og dernæst ret let finde hen til det sted, hvor yderligere
oplysninger skal søges.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at
sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i
ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

Anst herreds tingbog 1684-85

1684

(Microfilm 30016) 

8. januar 1684: 

Autorisation for herredsskriver Bartram Pedersen af tingbogen med 144
blade, numererede og gennemdragne. Signeret af Rantzau. 

Torsdag den 10. januar 1684: 

I Jesu navn begynder vi at holde ret og dom på Anst herredsting første gang
Ao. 1684 torsdagen d. 10. januar. 

I samme år er forordnet til sandemænd efterskrevne, nemlig: 



Niels Iversen i Lejrskov, 
Mads Pedersen i Højrup, 
Mads Pedersen i Ferup, 
Søren Andersen, ibidem, 
Hans Sørensen i Knudsbøl, 
Mikkel Gabrielsen ibidem, 
Paaske Nielsen i Jordrup, 
Iver Hansen i Bønstrup. 

Foreskr. d. 10. januar blev retten betjent af Peter Niemand, herredsfoged,
Bartram Pedersen, herredsskriver. Otte mænd, som efter loven det hele år er
forordnet retten med at betjene, er efterskr, nemlig: 

Hans Bertelsen i Horskær, 
Iver Mikkelsen i Gelballe, 
Jens Pedersen i Vester Vamdrup, 
Jep Hartvigsen, ibidem, 
Oluf Buch i Skanderup, 
Jes Pedersen i Store Anst, 
Oluf Nielsen og 
Peder Sørensen i Øster Gesten. 

2: 

Kornet Jakob Krog i Jordrup, 2 opsættelser. 
1) Opsættelse af 29/11 1683, ctr. Hans Sørensen af Knudsbøl for resterende
kirketiende. 
2) Opsættelse af 13/12-1683 ctr. Paaske Nielsen for resterende kirketiende. 
De indstævnede mødte og fremlagde deres skriftlige svar, hvilket
formedelst dets vidtløftighed og vinterens hårde kulde ikke nu her for retten
under åben himmel kunne vorde ord for ord indskrevet, men udi dommen
ord efter andet, som det er lydende, skal blive udførligt indført. - Parterne
bevilgede, at dommeren fik betænkningstid i denne sag. Dommen vil med
forderligste under forsegling blive tilstillet dem og indført på Nom. 6. 

3: 



Jep Buch pva. regimentskriveren fremlagde 2 varsler. 1) En stævning til
Anne Simonsdatter i Lunderskov, som blev besovet hos Niels Iversens i
Lejrskov, Kirsten Hansdatter, som var til huse til Markus Skræders i
Lunderskov og blev besovet, Karen Sørensdatter, som blev besovet hos
Hans Buch i Gelballe, samt Maren Pedersdatter i Hjarup - alle for
lejermålsbøder. 
2) En stævning til en kvindeperson ved navn Anne Madsdatter, også for
lejermål. 
Ingen af dem var mødt. - Jep Buch samtykkede, at dommeren tog sagen til
sig og afsagde dom. Dommen indføres på Nom 50. 

4b: 

Jep Buch på egne vegne ctr. Jakob Andersen i Gesten for en tønde sædebyg.
Jakob Andersen vil ordne sagen i mindelighed. 

5: 

Torsdag den 24. januar 1684: 

Af de forordnede otte mænd var til stede Oluf Nielsen Smed i Øster Gesten,
Peder Sørensen ibidem, Jes Pedersen i Store Anst. I de udeblevnes sted har
efterskrevne fem mænd i dag i rettens betjening været forordnet til
vindingsmænd: Oluf Nielsen i Vester Gesten, Anders Iversen, Terkel
Andersen, Thyge Mikkelsen, alle i Vester Gesten, og Anders Sørensen i
Geising. Og eftersom retten formedelst vinters frost og kulde ikke på det
ordinære tingsted kan holdes i dag, har i dag ting været holdt i Geising. 

Mads Lauridsen og Jens Poulsen i Jordrup, et vidne. - Kornet Krog pva.
oberst Schwanewede og regimentet var vidnet gestændig. - Mænd fra
Jordrup vidner, at den gård i Jordrup, som Mads Lauridsen og Jens Poulsen
beboede og havde i fæste, sidst forleden juleaften ved nattens tid af
ulykkelig og uformodende hastig overfaldende ildebrand blev afbrændt og i
aske lagt så nær som en fire eller fem fag fæhus, som alene af al samme
gårds bygning for ilden blev frelste. I samme ildebrand al bemeldte tvende
mænds indavlede korn og fodring så vel og indhavende formue, løsøre og
boskab blev af ilden brændt og ødelagt, så de næppelig selv uden skade



undkom, derover forskrevne tvende mænd med hustruer og børn i stor
armod er gerådet og fast ikke har det, de deres hunger kan pålæske, videre
end hvad gode mennesker dem af kristen medlidenhed vil give. 

5b: 

Sentens og slutning til den dom, som kornet Jakob Krog forhvervede over
Hodsted i Knudsbøl og Paaske Nielsen i Jordrup. Processen er indført på
Nom. 2 og 3. - Jakob Krog har fremlagt bevis på, at han skal være
kirkeværge til Jordrup kirke og imidlertid kirkens gavn og bedste at søge.
Og beviser med kirkebogen, at Hans Sørensen i Knudsbøl og Paaske
Nielsen i Jordrup resterer en del penge, som i de åringer, de var
kirkeværger, de er blevet kirken skyldig efter kirkebogens formelding
derom, hvorfor de bliver søgt både for kapital og rente samt omkostninger.
De skal betale. Hvis de kan have noget at fordre hos sognemændene, må de
søge det hos dem med rettens middel. 

6b: 

Torsdag den 14. februar 1684: 

Formedelst vinterens hårde vejrlig blev retten holdt i Geising. 

Jep Buch pva. regimentskriveren stævner Christen Gravensen i Øster
Gesten; han skal holde skifte efter sin afdøde hustru. Begærer dele over
ham. 

Christian Nielsen Ridefoged (se 13/12 1683 på Nom. 140-141) ctr. Anders
Mattiesen i Bække og hans sønner med flere i den sag, som iflg. tingsvidner
22/11 og 6/12 blev ført for retten vedr. klammeriet (se Nom. 132-133, 134,
138). Begærede dom.

Anders Mattiesen mødte på egne og sønners vegne med et skriftligt svar.
Først en skriftlig forligsattest: Kendes jeg Erik Eskesen i Kragelund og
hermed for alle og enhver kundgør og vitterlig består, at hvis klammer, tvist
og uenighed, som er tildragen sig imellem mig og Jørgen Andersen på
Bække kirkegård den sidst forgangne 11. november, at Jørgen Andersen



mig skulle have haft ved mit hår, som klaget er, formedelst jeg uden årsag
hans moster Else Ostersdatter af kirken udslæbte, så er vi derom aldeles
venlig og vel forliget og i mindelighed om alt sligt forligelig sluttet, at alt,
hvis som Jørgen Andersen i så måder er klaget og beskyldt for mig at have
gjort, skal hermed være ham efterladt og ganske videre upåtalt i alle måder,
hvorimod Jørgen Andersen mig i lige måder har efterladt og for sin person
tilgivet den uføren, jeg hans moster Else Ostersdatter i kirken gjort haver, så
vi med hverandre er meget vel forliget uden videre påtale eller proces, som
under vores begges egne og hosværende dannemænds hænder bekræftes.
Datum Bække den 6. december Ao. 1683, EES, JAS. Efter begæring til
vitterlighed, Iver Tullesen, egen hånd, Hans Vet, Marchor Nissen, Jakob
Staffensen, Hans Christensen, egen hånd.

Videre fandtes derpå skrevet: I lige måder er forligt for mig underskr.
Morten Pedersen efterladt al den tvist og beskyldning, Christen Andersen er
for beskyldt mig at have gjort, så at uden videre anke(?) på begge sider
venligen og vel er forliget. Datum Bække d. 14. december 1683. MPS,
AMS. Til vitterlighed, Mads Thomsen, m.p., Iver Maldtesen.

Ydermere fremlagde forn. Anders Mattisen en anden forligsattest så
lydende: Kendes vi underskrevne Morten Sørensen samt Peder Nielsen i
Bække og hermed for alle og hver vitterligt gør og består, at hvis klammeri,
tvist og uenighed .... mellem Anders Mattisen og hans søn Jørgen Andersen
.... og har sluttet forlig ... efterladt. PNS, AMS, IAS.

Herredsfogeden påråbte og adspurgte lydeligt tre gange, om enten Christian
Nielsen Ridefoged eller nogen anden fandtes, som imod dem havde at sige
eller protestere, før end de i retten blev accepterede, indført og påskrevet.
Christian Nielsen svarede nej, og ingen videre svarede derimod. Attesterne
blev indført.

Endelig fremlagde Anders Mattisen sit skriftlige indlæg: Han og hans
sønner er tiltalt for et klammeri, som præsten Anders Hoe har angivet de
skulle have begåët, - og ingen over dem klager i nogen måder. Efterdi ingen
af hans sognemænd (uden præsten alene) over ham eller hans sønner klager,
formoder han at være fri for tiltale, og præsten, som både skriftligt har
klaget over dem og selv i sagen vidnet til sin egen usandfærdige klages
styrkelse, bør og selv til hvis han i så måder anklaget og omvundet haver,



for sin person med egne midlers betaling at svare. Imidlertid forbeholder
Anders Mattisen sig at lade præsten søge på tilbørlige steder for hans ublu
klage, selvvunden beskyldning og angivelse.

Dommen vil blive leveret parterne og indført på Nom. 13. 

8b: 

Torsdag den 21. februar 1684: 

8 mænd: Oluf Buch i Skanderup, Oluf Nielsen i Øster Gesten, Peder
Sørensen ibidem, Jes Pedersen i Anst, Marchor Nissen Bønstrup, Iver
Lauridsen i Øster Gesten, Niels Sørensen i Store Anst, Christen Sørensen i
Geising og Anders Olufsen ibidem. 

Jep Buch pva. regimentskriver Anthoni Barchmand, et syn - Han har med
synsmænd synet to halve gårde i Gesten udlagt til ryttergods. Oluf Nielsen
har 12 fag salshus og 12 fag ladehus etc.. Bæster og kvæg er ham fradøde,
så der kun var et gammelt forarmet bæst og 2 kør, forarmede. Kornet er
fordærvet af den skadelige hagl og uvejr, som kom over dem forrige
sommer, så der fandtes ingen korn i hans lade eller iøvrigt på gården, heller
ikke på loftet. Bonden er blevet så forarmet, at han ikke kan skaffe
underhold til rytteren eller hans hest, ejheller til sit eget underhold. - Anders
Iversen har to gamle, forarmede bæster, 2 kør, forarmede. Sidder i armod
med sin fattige hustru og små børn. 

9b: 

Torsdag den 28. februar 1684: 

Anders Jepsen i Nagbøl og Peder Haverlund ctr. Niels Iversen Fynbo i
Skanderup og Chaus Skræder ibidem. Fremæskede Niels Iversens fæstebrev
på det sted i Skanderup, han sidst beboede. Han resterer i afgift til
sagsøgerne. - Ingen mødt. Opsat 14 dage. 

10: 



Torsdag den 6. marts 1684: 

Torsdag den 13. marts 1684: 

10b: 

Mathias Anthonsen pva. amtskriver Henrik Hansen ctr. menige Koldinghus
tilliggende bønder for resterende skyld og landgilde. De beklager sig over
deres store armod m.m. - Dom indføres på Nom. 12. 

11: 

Kornet Jakob Krog stævner menige Jordrup bymænd for forbudsvidne.
Forbyder dem at have nogen gang eller sti over hans botoft, som ligger øst
for hans huse, deres sædvanlige kirkesti alene undtaget. 

11b: 

Mathias Raf pva. amtskriveren, et vidne: Tilbud til Peder Bennedsen i Øster
Vamdrup, Jørgen Regelsen i Søgård, Rasmus Jensen, Søren Madsen og Iver
Pedersen i Verst, samt salige Niels Jensens efterladte hustru i Tersløf, at
eftersom registrering, vurdering og udlæg er foretaget i deres bos midler for
nogen kort tid siden for, hvad kontribution og landgilde de resterer med, da,
på det at enhver deres påboende gård des bedre kunne konserveres og
gårdens besidder i avling og nærings fortsættelse kunne hjælpes, at de ikke
slet og aldeles i armod gårdene øde skulle forlade, tilbød Mathias Raf, at de
måtte endnu nyde og beholde, hvad der var udlagt til betaling, med sådan
condition, at de sig ville forpligte til herefter af yderste evne at stræbe
gårdene at vedligeholde og udgifterne deraf at udrede. - Det lovede de,
såfremt Gud dem fra overfaldene vanheld, ulykke og misvækst vil bevare
og forskåne. 

12: 

Dom over bønder for resterende landgilde (Nom. 10 og 11). De skal betale. 

12b: 



Anders Jepsen i Nagbøl ctr. Niels Iversen og Claus Skræder i Skanderup for
resterende gæld til ham og Peder Haverlund samt for en ovn af teglsten,
som nu er nedbrudt, og de 3 parter af stenene er borte. - Claus Jensen
Skræders gæld er for afgift af samme hus til sagsøgerne. Niels Iversen har
endnu huset i fæste, og Claus har lejet det af ham. - Dommen vil blive
tilsendt og indført på Nom. ... 

13b: 

Dom over Anders Mattiesen og interesserende, som på kirkevejen havde
slagsmål den 11/11: Det bevises med tingsvidne, at Anders Mattiesen og
hans sønner Jørgen og Christen Andersen har haft klammeri og slagsmål
med Morten Sørensen og Morten Pedersen. De søges alle af Christian
Nielsen Ridefoged, og intet af det, de har fremlagt til deres frelse, kan agtes.
De har alle fem forbrudt sig mod loven og skal betale bøden. - Angående
Christian Andersen, som skal have skåret Morten Pedersen med en kniv: da
drengen er umyndig og ikke har været til Guds bord, og han tilmed ikke er
tydeligt overbevist at have gjort Morten Pedersen samme skade, kan han
ikke dømmes til nogen bod, men formedelst han og har været med i
klammeriet, skal han med skolens disciplin tilbørligt afstraffes. 

14: 

Torsdag den 20. marts 1684: 

Peter Niemand stævner Karen Lasdatter i Store Anst imod dele for skifte
efter hendes salige mand Iver Sørensen. 

14b: 

Erik Eskelsen i Kragelund stævner Anders Hansen i Asbo, hans gårdmand
Søren N. ibidem, Mads Sørensen, Jens Tammesen, Christen Gabrielsen, alle
ibidem, Jep Nissen i Bække, Eske Pedersen ibidem og Jens Frandsen i
Kragelund for resterende korntiende til Bække kirke efter kirkebogens
udvisning. Opsat til 1. tingdag efter påske. 



15: 

Hans Hansen i Øster Vamdrup ctr. Peder Nielsen Hopp. Vidner er indkaldt.
- Knud Christensen: Sidste onsdag, da han med sin hest og slæde kom
kørende om ved Peder Hoppes hus og da begærede at låne en økse af Peder
Hopp, og som Knud Christensen havde brugt samme økse, satte han den fra
sig. Da kom Hans Hansen til gående og så på samme økse og adspurgte,
hvis økse det var. Dertil Peder Hopp svarede: Det er min økse, og jeg
vedkender mig den. Da sagde Hans Hansen: Det er min, og den er blevet
mig frastjålen for nogen tid siden. - Flere vidner bekræfter vidnesbyrdet. -
Øksen blev fremvist i retten og både Peder Hopp og Hans Hansen
vedkendte sig den. Peder Hopp sagde, at han havde haft øksen, siden han
kom til Øster Vamdrup, og havde ladet den tvende gange fly hos Mads
Smed i Ødis. 

15b: 

Torsdag den 3. april 1684: 

Niels Bøgvad af Kolding ctr. Jep Hansen Mikkelsen i Seest for resterende
landgilde i 6 år for noget jord på Seest mark. Han skal betale eller havde
jorden forbrudt. Opsat 14 dage. 

16: 

Niels Andersen Bøgvad i Kolding har pva. Knud Nielsen ibidem stævnet
Jep Buch i Nagbøl og Rasmus Hansen i Vranderup til at påhøre vidner.

Erik Christensen af Seest: Den 15/3 var han med herredsfogeden og andre
forsamlede i Rasmus Hansens bo i Vranderup for at udvurdere af hans
midler til en doms fyldelstgørelse, som Knud Nielsen havde forhvervet den
20/6 1683. Samme tid afleverede Niels Bøgvad pva. Knud Nielsen til
regimentskriverens fuldmægtig Jep Buch en skriftlig befaling underskrevet
af oberst Schwanewede, at når samme ryttergård var efter kgl. forordning
konserveret, skulle Knud Nielsen efter dommen ske udlæg. Rasmus Hansen
svarede, at han intet ville fordølge, men sagde, de måtte gerne udvurdere af
hans bos formue, og hjemhentede i gården, hvad plage og bæsterr som i



marken var. Hvorefter Jep Buch med vurderingsmændene udgik i gården og
i husene og beså, hvad der var. Derpå de igen indgik, og Knud Nielsen
adspurgte, om han måtte få udlæg for de 20 rigsdaler, dommen ommelder.
Detil Jep Buch svarede ja. Derpå svarede herredsfogeden: Jeg på kg. maj.
og rettens vegne vil tilstede vurdering og udlæg. Hvorefter blev udlagt et
par sorthjelmede stude vurderet for 15 rdl., et par grå ungnøds studekalve
for 4 slettedaler, et par sorthjelmede ungnøds studekalve for 3 slettedaler og
2 mark. Efter at dommens påskrift var med det udlæg oplæst i Jep Buchs
påhør, begærede Jep Buch deraf kopi. Herredsfogeden svarede: Skriv det
selv ud; dommen skal blive på bopælen. Nu er det aften, og vi skal hjem.
Jep Buch protesterede derimod og sagde: Jeg tilsteder ikke på kgl. maj. og
regimentskriverens vegne, at her nogen udlæg eller vurdering sker. Hvorfor
de således uden nogen betalings eller udvurderings anmeldelse måtte
afbryde.og fly Knud Nielsen dommen med den påskrift igen.

De andre vidner bekræftede vidnesbyrdet og vedstod, at Rasmus Hansens
bo foruden dette udlæg fuldkommen var konserveret. 

17b: 

Oluf Christensen af Gelballe, et lovbudsvidne med stævning til Anders
Laugesen, Søren Mikkelsen og Lauge Mikkelsen i Gelballe samt Jep
Lauridsen i Lejrskov og hans børn, de umyndige med deres lavværge, for
lovbud og skøde, som Oluf Christensen agter at tage på den selvejergård i
Gelballe, som Søren Mikkelsen hidtil har beboet. - Anders Laugesen og
Søren Mikkelsen gav til kende, at det nu var 3. ting, at Anders Laugesen har
lovbudt den ½ selvejergård i Gelballe, som ham har tilhørt, og som hans
svoger Søren Mikkelsen hidtil har beboet og brugt. - Oluf Christensen bød
sølv og rede penge for sig og sin hustru. 

18: 

Oluf Christensen af Gelballe, skøde på ovenstående halve gård iflg.
købebrev af Lejrskov den10/3 til Oluf Christensen og hans hustru Kirsten
Andersdatter fra Anders Laugesen, hvem gården til hjemfærd og medgift
med hans afdøde hustru Jese(?) Andersdatter blev givet iflg. kontrakt
dateret 21/3 1677. 



19: 

Erik Eskelsen i Kragelund, kirkeværge til Bække kirke begærede dom. Se
Nom. 14-15. Dommen vil blive indført på Nom. ___. 

Torsdag den 10. april 1684: 

20: 

Hans Hansen i Øster Vamdrup ctr. Peder Nielsen Hop ibidem om en økse.

Øksen blev fremvist.

Jørgen Christensen i Øster Vamdrup bekræftede, at den tilhøre Hans Hansen
i 3 år, mens Jørgen Christensen tjente ham for over 2 år siden. Da var det en
håndøkse, men nu er den siden pålagt og gjort større på bladet.

Niels Bendixen, smed i Hjarup: Denne økse har han for Hans Hansen
uddenget og slebet for ca. 1½ år siden, da det var en håndøkse. Men nu er
bladet derpå forandret og gjort større.

Peder Hopp hævder, at det er hans økse, og at han har ladet den omgøre af
Mads Smed i Ødis til en buløkse; thi det var tilforn en håndøkse. Vil skaffe
lovlig hjemmel af den, som har omgjort den for ham. 

20b: 

Christen Iversen i Store Anst var i dommers sted i efterskrevne sag: 

Niels Bøgvad af Kolding pva. Knud Nielsen ibidem ctr. Jep Buch af
Nagbøl. Fremlagde tingsvidne af 3/4 om, at Jep Buch den 15/3 i Rasmus
Kruses bo i Vranderup skulle have forhindret Knud Nielsen, hvad ham af
herredsfogeden og dannemænd blev udvurderet til en doms fyldestgørelse
(dom af Kolding byting den 20/6 1683). Kræver, at Jep Buch betaler
fordringen og sagsomkostninger. Opsat 4 uger. 

21b: 



Torsdag den 17. april 1684: 

Peder Nielsen Hopp i Øster Vamdrup har stævnet Hans Jessen og Peder
Bennetsen i Ø. Vamdrup til at vidne og Hans Hansen ibidem til at påhøre
vidner. 

Markus Nissen i Bønstrup har stævnet Jep Hansen og Svend Christensen i
Hjarup til at vidne og Hans Hansen, som ligger i Hjarup, og Christen
Bødker ibidem til at svare mod vidner. 

Torsdag den 24. april 1684: 

22: 

Christen Pedersen Smed i Seest ctr. Søren Jessen ibidem for et engkær,
kaldet Peder Mikkelsens kær, som Søren Jessen nogle år har avlet høet af
og tilegnet sig al dets rettighed. Mener, at engkæret ligger på hans gårds
grund, og at Søren Jessen bør betale afgiften af kæret for den tid har har
brugt det, og ellers bør Christen Pedersen selv nøde godt af det. Opsat 14
dage. 

22b: 

Hans Hansen i Øster Vamdrup ctr. Peder Hopp ibidem. Frelægger
tingsvidner af Anst herredsting den 20/3 og 10/4 samt tingsvidne af
Tyrstrup herredsting den 20/4 1675. - Han mener, at eftersom han har bevist
at have fundet sin bortstjålne økse hos Peder Hop, og Peder Hopp siger at
have haft øksen, siden han kom til Vamdrup og nu for retten har vedstået at
have fundet øksen på sin hjemvej fra Drabæk mølle på Skanderup mark for
2 år siden, og eftersom han tilforn ikke har haft det mundheld, da formente
Hans Hansen, at Peder Hop, som nu er med uhjemmels koster under hævd
befunden, bør derfor efter loven at lide og stande til rette og enten efter hans
første egen påberåbelse at skaffe hjemmel eller lide som uhjemmelsmand.
Hans Hansen aflagde sin højeste ed på, at samme økse var ham frastjålet.



Herredsfogeden spurgte Peder Hop, om han havde nogen hjemmel til øksen,
som han tilforn har påberåbt sig, eller om han vidste sig noget vidnesbyrd
til frelse. Det vidste Peder Hop ikke, men begærede, at sagen måtte ham til
bedste forliges. - Dommen vil blive tilsendt parterne. 

23: 

Jep Buch i Nagbøl ctr. Else Hyrdekone i Roved og hendes søn Iver Jensen
pva. menige Nagbøl bymænd. 

Jep Buch i Nagbøl ctr. Knud Nielsen i Kolding og hans svend Jens, Erik
Christensen i Seest, herredsfoged Peter Niemand, Jørgen og Søren Basse i
Geising. Som vidner er stævnet Niels Hansen Rytter under ridtmester Otte
Krus, logerende i Vranderup, og Henrik Mortensen, byens hyrde ibidem,
samt Rasmus Hansen i Vranderup.

Niels Hansen og Henrik Hyrde var bortdraget og ikke mødte nu at ville
vidne i denne sag. Rasmus Hansen mødte og sagde, at når de andre vidnede
i sagen, ville han også vidne.

Niels Andersen pva. Knud Nielsen og de andre mente, at når de var
stævnede til i dag, og Jep Buchs vidner ikke ville blive til stede for at vidne,
så havde de ikke noget at svare, og Jep Buch bør betale dem for deres
umage og tidsspilde. Derpå begærede han dom.

Dom: Fordi de indstævnede alle er mødt for retten og Jep Buchs vidner ikke
har villet vidne, så frikendes de indstævnede, indtil de påny igen bliver
lovligt stævnet, og Jep Buch skal erstatte dem tidsspilde for denne dags
tingrejse. 

24: 

Laurids Mikkelsen i Egholt, et vidne. - Mænd fra Egholt, Agersbøl,
Hvolbøl, Hundsholt og Geising vidnede, at sidst forgangne Hellig Tre
Kongers aften ved nattens tid blev Laurids Mikkelsens hus, som nyligt var
opbygget, med hans indehavende gods og formue aldeles opbrændt, så
Laurids Mikkelsen og hans fattige hustru i stor armod elendig er geråden og



ikke har levnedsmiddel og næring videre, end gode kristne dem af kærlig
medlidenhed ville give. 

24b: 

Niels Bøgvad pva. Laurids Poulsen ctr. Nis Garp i Noes og hans hustru
Dorete. Gav Dorete Garps til sag for hampelærred til 2 seder(?), hun af
Laurids Poulsen i Geising har fået, og eragtet for 1 rdl. værd, som hun ikke
har betalt. Opsat 14 dage. 

Sentens til den dom, Erik Eskelsen i Kragelund søgte over de mænd i
Bække sogn, som med korn- og kvægtiende til kirken resterer. Se Nom. 19
den 3/4 og Nom. 14-15 den 20/3. - Ingen var mødt. De skal betale. 

25: 

Niels Andersen Bøgvad pva. Knud Nielsen i Kolding lod oplæse tingsvidne
af 3/4, hvilket Las Nielsen i Vrandrup mølle vedstod at være passeret i
Rasmus Kruses bo i Vranderup. Tingsvidne. 

25b: 

Dette forskrevne Las Nielsens vidne så vel som dommen over Jep Buch på
Nom. 24 indført udstedte Christen Iversen i Store Anst, der var forordnet af
amtmanden til at være i herredsfogedens sted i denne sag. 

Sal. Hans Mikkelsens arvinger af Seest, en registrering og vurdering. - Jep
Hansen af Seest lod fremlægge og oplæse en skriftlig registrering og
vurdering:

Anno 1684 den 14. april var Christian Nielsen Ridefoged, Peter Niemand
herredsfoged og Bartram Pedersen herredsskriver tilligemed
vurderingsmænd Erik Christensen i Seest, Bertel Pedersen og Niels Hansen
Horskær og Hans Jepsen, alle ibidem, forsamlede i sal. Hans Mikkelsens bo
i Sest for at registrere og vurdere boet til deling mellem den sal. mands
hustru Ellen Nielsdatter, som var til stede med sin tiltagne lavværge Jakob
Staffensen i Seest, og den sal. mands børn og arvinger: Mads Hansen og Jep



Hansen, som er myndige, og Christen Hansen, Niels Hansen og Karen
Hansdatter, som er i boet, og Maren Hansdatter, som tjener i Sjælland, samt
Peder Traemer af Kolding pva. sin hustru Inger Hansdatter, Rasmus Hansen
af Vranderup pva. sin hustru Maren Hansdatter og Hans Tommesen af
Kolding pva. sal. Christen Hansens umyndige børn, som er i København,
nemlig Carl Christensen og Anna Catharina Christensdatter.

Daleren er her beregnet til 64 skilling danske.

Levende kvæg og bæster: 1 gl. hvid hest, 1 grå hoppe, 1 sort hoppe, 1 brun
hoppe, 1 rød ko, 1 sorthovedet, 1 gl. sortbroget ko, 2 sorte stude. 1 sort
kvie, 1 sorthovedet studeungnød, 2 sortgrimmede kvier, 1 grågrimmet stud
og 1 sorthjelmet tyrekalv, 1 rød kviekalv, 10 får og 4 svin, 4 ungsvin.

Korn (skelnet mellem torsken og utorsken): byg, boghvede, havre, malt, tør
rug, tør boghvede, rugsæd, korn på marken.

Diverse indbo som kobber, sengeklæder, jernfang, skorstenstøjet og
trævarer.

Husbygning, som findes på stedet: Salshuset er 10 fag á 2 dr. = 20 dr. -
Derved 3 fag kvist = 4 dr. 2 mk. - Det søndre ladehus er 8 fag á 5 mk. = 10
dr. - Vestre lade er 11 fag á 1 dr. = 11 dr. - Et udskur, som er vedbygget og
ned en port igennem og sammenføjer begge ladehuse = 4 dr.

Summen af alt det registrerede: 236 dr. 2 mk. 8 sk.

Derudover angav enken Ellen Nielsdatter, at Rasmus Hansen i Vranderup
med hans hustru havde af fællesbo til hjemfærd udbekommet i rede penge
30 dr., trolovelsesbekostning for 6 dr., halv bryllupsbekostning 15 dr. -
Peder Traemer i Kolding i lige måde med hans hustru Inge Hansdatter af
fællesboet 1 beslagen kiste, til sengeklæders væve og farveløn, 1 sarses
kjole, trolovelsesbekostning. - Hans Thomsen pva. de umyndige Christen
Hansens børn protesterede, at det ikke var billigt, såsom de andre
medarvinger ikke havde fået tilsvarende. Mener, at de skal indføre igen det,
som de har ført ud af boet. - Peder Træmer tilbød at indlevere i værd og
betaling til boet, med billighed for, hvad han til medgift med sin hustru har
nydt af boet.- Rasmus Hansen og Peder Traemer mente, at boet nu var af



meget ringere middel, end da den sal. mand døde, idet rettens middel ikke
straks i rette tid efter loven er blevet tilkaldet. Enken og hendes
medarvinger har rådet for boet i __ år efter mandens død. - Peder Thrane
fremæskede registrering og skiftebrev efter hans hustru Inger Hansdatters
afdøde moder. Efter adskillige ord arvingerne imellem blev enken tilkaldt
og tilspurgt, om der hende bevidst var mere, der tilhørte boet. Hun svarede
nej.

Gæld: Foruden resterende landgilde og kontributioner nævnes følgende
gæld. Tjenestekvinden Karen Nielsdatter, løn for 1½ år = 12 dr. - Mandens
begravelse = 24 dr. Enken fordrer i lige måde sine begravelsesomkostninger
af boet = 24 dr. - Jep Hansen fordrer sin løn for 2 år, han gården med
arbejde og vedligeholdelse som avlskarl har betjent = 40 dr. - Tjenestepigen
Kirsten Hansdatter for løn næstafvigte vinter = 1 dr. 2 mk. - Papir til
registrering og genpart = 1 dr. 2 mk.

Den sal. mands stedsøn Jes Jørgensen, som er stum og målløs, blev af
arvingerne for hans moders i denne bo indførte midler tillagt af
fællesformuen i boet 36 dr. og 1 seng.

Fordringerne beløber sig til 160 dr.

Noch herforuden prætenderede Rasmus Hansen af Vrandrup sin hustru
Maren Hansdatters løn for 9 år, hun her i boet gjorde sit arbejde lige som en
fremmed tjenestepige, 5 dr. for hvert år = 45 dr. - Derimod protesterede
enken og de andre medarvinger og mente, at såsom hende ingen arbejde af
nogen blev pålagt eller befalet, så længe hun der i boet var, videre end hun
selv godvilligt sig tiltog, og havde deri sin egen fri vilje, burde hende ingen
løn at godtgøres.

Skiftebrevet blev oplæst i retten og bekræftet af de implicerede.

Peder Thrane begærede genpart. Vil påtale sagen inden delingen.. 

28b: 

Torsdag den 1. maj 1684: 



Hans Bertelsen i Horskær i herredsfogedens sted. 

Jens Nielsen Cronius fremstod for retten og sagde sig at have befaling fra
amtmanden at erkyndige sig om nogen forurettelse, som Peder Nielsen
Hopp i Ø. Vamdrup skal have været udsat for fra Hans Hansen og andre
ifølge hans klage til amtmanden.. Der er stævning til Hans Hansen at
påhøre vidner og til Peder Bennedsen og Hans Jensen at vidne om, hvad de
ved om den omtvistede økse. - Peder Nielsen Hopp fremkom og beklagede
sig, at Hans Hansen sidste vinter fratog ham en buløkse (den samme som
den omtvistede) uden hans vilje. Peder Hopp havde sagt, at han gerne ville
lade den fremvise på tinget. Da tog Hans Hansen øksen og sagde, det er
min, og leverede den til korporal Søren Sørensen og sagde, han skulle
opbevare den på kongens vegne.

Peder Hopp foregav, at Peder Bennnedsen og Hans Jessen var efter
indstævning i dag for 14 dage siden fremkommet for at ville vidne for ham,
men de fik af herredsfogeden at vide, at det kunne de ikke, fordi de allerede
havde været vidner i samme sag, hvorfor de bortgik fra retten. - Jens
Nielsen Cronius advarede de 8 mænd om, at de skulle afgive vidnesbyrd om
det, der var passeret i denne sag. 

30: 

Stævning til Anders Mathiesen i Bække og Iver Maltesen i Kragelund at
svare for skovsyn, som de er opnævnt til. 

Sentens til Hans Hansens forhvervede dom over Peder Hopp: Hans Hansen
beviser med tingsvidne af 20/3 at have fundet en økse hos Peder Hopp, som
Hans Hansen har vedkendt sig og aflagt ed på, at den er blevet ham
frastjålet. Peder Hopp vedkender sig også øksen og siger, han har haft den,
siden han kom til Vamdrup. Hans Hansen beviser med tingsvidne af 10/4, at
den for mere end 2 år siden tilhørte ham og da var en håndøkse, men den
siden er pålagt og gjort større på bladet. Niels Bendixen Smed i Hjarup har
uddenget og slebet øksen for ham, men nu er den på bladet forandret og
gjort større. Peder Hopp har også selv for retten vedstået, at øksen tilforn
var en håndøkse, og han har ladet den omgøre til en buløkse, og han har
ladet den omgøre til en buløkse. Han har påberåbt sig at ville skaffe sig



lovlig hjemmel. - Peder Hopp har slet intet haft at bevise til sin frelse, men
er for retten faldet fra sin første mundheld og hjemmels påberåbelse,
sigende at han har fundet øksen på Skanderup mark, og har bedt om forlig. -
Hans Hansen beviser desuden med tingsvidne af Tyrstrup herred 20/7 1675,
at Peder Hopp tilforn for tyveri har været skældt og berygtet og deri før end
denne sag er blevet befundet. - Fordi øksen er fundet hos Peder Hopp under
hævd, og Hans Hansen med sin ed bekræfter, at den er ham frastjålet, og har
tilbevist sig den med lovlige vidnesbyrd, og Peder Hopp ikke har kunnet
skaffe sig den påberåbte hjemmel og siger at have fundet den men ikke
lovligt fremlyst den, derfor bliver han tyv og bør straffes som den, der 2.
gang i sligt tyveri er befundet efter Danske Lov 6-17-33, og Hans Hansen
skal have sin økse igen. Desuden skal Peder Hopp betale Hans Hansen
tvigæld. Hans hovedlod skal være forbrudt til kongen. 

31: 

Fredag den 9. maj 1684: 

Jens Nielsen Cronius har stævnet Peder Bennetsen og Hans Jensen i Øster
Vamdrup for at vidne ang. den økse, Hans Hansen og Peder Hop har
omtvistedes, samt for hvad lovmål mod dem påfølge kan, formedelst de ej
efter lovligt kald og varsel deres vidne her forleden torsdag den 1. maj
aflagde. - Hans Hansen er stævnet til at påhøre vidner. Vidnerne forklarer, at
de stod og savede, da Hans Hansen kom og vedkendte sig øksen, og som
både Hans Hansen og Peder Hop havde øksen imellem sig og dragedes
derom, tog Hans Hansen øksen og flyede korporal Søren Sørensen, at han
den på øvrighedens vegne til videre ville forvare. Peder Hop begærede at
beholde øksen, og Hans Hansen dertil svarede, han skulle den ikke beholde,
fordi han var en berygtet mand.

Hans Hansen stod til vedermål og svarede, at han fandt sin frastjålne økse
ved Peder Hops gård og vedkendte sig den der og brugte ikke nogen magt,
men til sagens uddrag leverede den til korporalen. - Jens Nielsen Cronius
mente, at det var lovligt nok bevist, at Hans Hansen havde frataget Peder
Hop øksen uden dom, og begærede dom over Hans Hansen. - Sagen opsat i
4 uger, til Hans Hansen har skaffet flere vidner. 



32: 

Iver Lauridsen i Øster Gesten har stævnet Frands Andersen i Agerbøl, Jens
Sørensen i Uhre og Jens Andersen i Vrå for sal. Anders Rasmussens søns
Rasmus Andersens arvelods værgemål at antage.

Han tilbød på vegne af sin søster Anne Lauridsdatter de tre mænd som rette
værger for Rasmus Andersens arvelod fuld fyldest samt (?) dertil på skiftet
efter sal. Mogens Rasmussen var udlagt.

De tre svarede, at det kvæg, som Rasmus Andersen for hans fædrene
arvelod var efter sal. Mogens Rasmussen tilvurderet, ikke var så frisk og
sundt, at de iblandt andet sundt og frisk kvæg af deres bys gårde måtte lides
tiller tilstedes. Men når dem dygtig var og fyldest fornøjelighed udlægges
for samme værgemåls part, ... skal de det antage og dertil svare. Ellers
vidste de ikke dertil at svare. Tingsvidne. 

32b: 

Jep Buch i Nagbøl har stævnet Knud Nielsen for hans sidste bopæl i
Ravnholt. Han er bortdraget fra gården. Nu efterlyses han ved 3. ting, om
nogen kunne oplyse, om han enten igen ville bebo gården og vedligeholde
den, eller om andre ville antage den. - Anders Hansen i Gesten og Godske
Iversen i Lejrskov mødte og svarede, at eftersom de for sal. Jørgen Bøgs
børn var formyndere, og hvis arvelod i boen står, da såfremt de efter boens
lovlige registrering samme børns erfaldene arvelod skulle kunne blive
betalt, årsages de til at antage gården, om øvrigheden ville forunde dem
nogen frihed, på det de umyndige ikke deres aldeles skulle fragå. - Jep Buch
spurgte dem, om de nu til gården vil lade pløje og så. De vil antage den, når
der er blevet holdt skifte efter Knud Nielsen. 

33: 

Bertel Jensen Krog, herredsfoged i Jerlev herred, er i den efterfølgende sag
sættefoged i stedet for Peter Niemand. 

Jens Nielsen Cronius fremlagde Peder Hoppes klage, som han har angivet



her for retten den 1/5 om herredsfogeden, som har forhindret Peder
Bennetsen og Hans Jessen i at vidne for Peder Hop.

Hans Bertelsen i Horskær vidnede: havde ikke hørt herredsfogeden sige
disse ord, som Peder Hop har angivet. Har ikke hørt herredsfogeden
forurette vidnet enten med vidnes benægtelse eller på anden måde. - De
andre stokkemænd bekræftede hans vidnesbyrd.

Jens Nielsen mente, at Peder Hop burde betale ham for omkostninger og 2
tingrejser. - Det dømmes han til. 

33b: 

Hans Hansen i Øster Vamdrup begærede, at Peder Hop ville stille borgen
for sig eller borge for sig selv, og at hans bo måtte blive registreret. - Peder
Hop svarede, at han ingen borgen kunne stille inden i dag 8 dage. 

34: 

Niels Andersen Bøgvad pva. Knud Nielsen begærede dom over Jep Buch
efter irettesættelse på Nom. 20. Jep Buch begærede sagen opsat for at kunne
føre vidner. Opsat 14 dage. 

Torsdag den 22. maj 1684: 

Niels Bøgvad pva. Christen Smed i Seest og Søren Jessen ibidem. De
begærer, at deres tvistige sag om en enghave må opsættes i 14 dage. 

Niels Bøgvad pva. Knud Nielsen i Kolding fremlagde tingsvidne ef 3/4.
Begærer efter 6 uger dom over Jep Buch. Denne mødte og begærede Nirels
Bøgvads fuldmagt fremvist. Mente, at Niels Bøgvad ikke burde tilstedes at
føre sagen uden øvrighedens fuldmagt. - Niels Bøgvad svarede, at først var
han for sin medborger i Kolding en forordnet og beediget prokurator og lige
så vel både her og andre steder lod sig bruge for Knud Nielsen som en
anden hans medborgere. Tilmed kan det vel ses af sagens dokumenter, at
han er befuldmægtiget af Knud Nielsen, og han er ikke blevet modsagt af
Jep Buch eller andre eller i rettergang forment. Han krævede dom.



Jep Buch fremlagde sit skriftlige indlæg: Eftersom vidnerne er vildige,
skulle de holdes for at være som selv i denne gerning med været at have,
hvorom de skulle vidne, bør de ifølge loven ej komme mig til hinder eller
skade. Eftersom oberst Schwanewede havde beordret regimentskriveren -
eller mig i hans fravær - at hos være, når Knud Nielsen begærede sin dom
over Rasmus Kruse at lade exekvere, så rytterfororeningen med gårdens
konservation først og forud tages i agt, da efter samme beordrings indhold
om vurderingsmænd Erik Christensen i Seest, Jørgen Basse og Søren Basse
i Geising, kan efter loven bevise, at de jo med var og først udvurderede,
som jeg antegnet til gårdens konservation, først 6 bæster for 20 rdl. og 2
sorthjelmede stude, sat for 15 slettedaler, 2 sorte stude for 13 slettedaler, og
om fornævnte mænd jo hørte eller efter loven kan benægte at
herredsfogeden Peter Nieland tilspurgte mig, om jeg nu havde nok til
gården, hvortil jeg svarede, at der manglede noget til sædekorn efter
gårdens takst og til rytterhold. Da svarede herredsfogeden, at der er rugsæd
i marken, så gården er vel konserveret. Hvortil jeg svarede, Når der var
fyldestgjort efter kgl. forordning, så samtykker jeg at må gøres udlæg i hvad
andet som der findes. Formener jeg, at de ikke skal kunne bevise, at jeg har
gjort nogen forbud eller forhindring på fornævnte vurdering, som deres
tingsvidne formelder. Så jeg formoder for Knud Nielsens tiltale bør fri at
kendes.

Den forordnede sættefoged Christen Iversen tog sagen op til dom. Den
bliver indskrevet på Nom. 37. 

35b: 

Anders Iversen og Jørgen Nielsen i Gesten, et vidne. - Jep Buch er stævnet
til at påhøre det på vegne af regimentskriveren ang. deres gårdes ildebrand.
- Mænd af Vester Gesten vidner, at næstforgangne lørdag, som var
pinseaften, da udaf en meget forskrækkelig og hastig tordenild og uvejr,
som nedslog i Anders Iversens gård, blev gården med al hans gods og
formue, som var deri, opbrændt og ødelagt, så han med hustru og børn
næppelig undkom og derfor med hustru og børn er ganske forarmet og
ruineret og ikke har det, de behøver til deres hungers læskelse eller livs
ophold. Også Jørgen Nielsen Smeds hus blev opbrændt. 



36: 

Torsdag den 29. maj 1684: 

Hans Hansen i Øster Vamdrup (se 15/5) har stævnet Jens Nielsen Cronius,
Peder Hopp i Ø. Vamdrup, Peder Bennedsen og Hans Jessen ibidem til at
svare imod vidner samt vidnerne korporal Søren Sørensen og Knud
Christensen i Ø. Vamdrup.

Korporal Søren Sørensen: Nu forgangne forår, en dag som han kom gående
på Vamdrup gade ved Peder Hoppes hus, stod Hans Hansen der og sagde til
ham: Her har jeg fundet min økse, mig forleden år blev frastjålen. Da gik
korporalen derhen; imidlertid stod Peder Hop derhos og mundklammedes
med Hans Hansen om øksen. Da sagde Hans Hansen til korporalen, om han
ville tage øksen og på øvrighedens vegne forvare den til sagens uddrag.
Korporalen svarede: Ja, vil jeg først forhøre, hvorledes derom er, og sagde
til Peder Hop: Hvor er I kommet til denne økse. Dertil Peder Hop svarede:
Jeg har ikke stjålet den. Jeg får vel hjemmel dertil og beholde øksen. Hans
Hansen begærede ydermere, korporalen ville forvare øksen, og tog samme
økse, som den stod der ved savladet. Da sagde korporalen til Peder Hop:
Samtykker I, at jeg tager øksen i forvaring på øvrighedens vegne? Da se til,
at I ikke siden skal sige, det var ikke den, jeg tog til mig, hvortil Peder Hop
svarede: I må gerne tage den for mig, og er nogen som bedre rigtighed dertil
end jeg, da kan de vel tage den. Hans Hansen svarede dertil: Er det eders
økse, så skal I vel få den igen. Og så tog korporalen øksen i forvaring, og
ikke han så, at Hans Hansen og Peder Hop droges om øksen anderledes end
med mundklammeri. - Knud Christensen vidnede som korporalen. Peder
Bennedsen og Hans Jessen mødte ikke. 

37: 

Iver Thullesen i Skanderup ctr. Niels Bendiksen, smed i Hjarup, for 9 ½
slettedaler, som han har lånt. Opsat 14 dage. 

Christen Iversen sættefoged i følgende sag: 

Peter Niemand ctr. Peder Hop i Øster Vamdrup: Fordi han har anklaget ham



både for øvrighed og her for retten og intet har bevist, bør han lide som en
løgner og hans ord ikke mere agtes trolige, foruden at han bør betale
sagsomkostninger. Opsat 8 dage. 

37b: 

Sentens til den dom, Niels Bøgvad pva. Knud Nielsen af Kolding har søgt
over Jep Buch i Nagbøl: Niels Bøgvad har bevist, at regimentskriverens
fuldmægtig Jep Buch den 15/3 i Rasmus Kruses bo i Vranderup har
forhindret, at Knud Nielsen måtte tillades et udlæg i Rasmus Kruses løsøre,
han var tilvurderet for 20 rdl. efter dom i Kolding byting 20/6-1683, da dog
Jep Buch af oberst Schwanewede ved skriftlig ordre var befalet samme
tilvurdering at være overværende, og Jep Buch først selv har samtykket og
siden, da udvurderingen var sket og på dommen afskrevet, har han ingen
vurdering eller udlæg villet tilstede, hvorudover de samtlige måtte afbryde
uden nogen betaling, endog at Rasmus Kruses gård foruden samme udlæg
fuldkommen skal have været konserveret. Jep Buch har ikke herimod anført
beviseligheder, og sagen har nu været opsat i 6 uger. Han skal betale Knud
Nielsen de 20 rdl., som Kolding byting har idømt Rasmus Kruse, samt
sagsomkostninger. Knud Nielsen skal til gengæld aflevere dommen til Jep
Buch. 

38: 

Niels Bøgvad pva. Knud Nielsen fremstod og tilbød Jep Buch dommen
over Rasmus Kruse. Han tog imod den. 

Torsdag den 5. juni 1684: 

38b: 

Jerp Buch i Nagbøl sættefoged i følgende sag: 

Christen Nielsen Ridefoged og herredsfoged Peter Niemand ctr. Peter Hops
hustru Inger Jørgensdatter i Ø. Vamdrup for hendes til amtmanden indgivne
klage. Hun har usandfærdigt anklaget dem for amtmanden og forårsaget
unødvendige omkostninger. Bør yde erstatning og lide for sit usandfærdige



angivende. Opsat 8 dage. 

39: 

Jens Nielsen, hospitalsforstander i Kolding, et varsel til Christian Hansen i
Jordrup og Morten Jørgensen ibidem for resterende korntiende. Opsat 14
dage. 

Torsdag den 12. juni 1684: 

Iver Tullesen i Skanderup begærede dom over Niels Bendixen i Hjarup for
9 ½ slettedaler. Opsat 8 dage. 

39b: 

Jens Ravn i Harstrup, tingskriver i Brusk herred, er af amtmanden forordnet
at betjene retten i Anst herred i det, der angår herredsskriveren Bartram
Pedersen: 

Bartram Pedersen har stævnet Niels Clemendsen i Løvlund og Mads
Pedersen i Silkeborg.

Skriftligt indlæg: Eftersom jeg bliver proces påført af Niels Clemendsen,
som mig søger for husfred og gårdfred, har jeg højligen mig over ham
beklaget for den store vold og udilbørlige medfart, Niels Clemendsen min
hustru i mit eget hus og gård gjort haver, som med min sognepræsts attest af
20/2, vidne- og lovfaste dannemænds ved lovligt syn kan bevises. Beder
om, at der ikke tilstås Niels Clemendsen videre rettergang, før end Bartram
Pedersen har ført sine beviser. Underskrevet 20/3 1684, MPS. - Læst på
Slavs herredsting.

Mads Pedersen bekræfter, at indlægget er skrevet efter hans begæring.

Bartram Pedersen tilspurgte ham, hvorfor han samme indlæg på Slavs
herredsting den 20/3 havde fragået og benægtet. - Det var ikke af fri vilje,
men han blev forført dertil af sine modparter og deres medholdende, som
ham frygt og rædsel indjagede. Han vil ikke være sin benægtelse gestændig.



Bartram Pedersen fremlagde også et skriftligt vidnesbyrd af Lejrskov den
7/6, at Niels Quist, rytter under oberst Schwanewedels livkompagni, har for
Godske Iversen i Lejrskov og Thammes Christensen ibidem med ed
bekræftet, at han den 18/3 i sit kvarter i Bartram Pedersens hus hos var, så
og hørte, at Mads Pedersen af Silkeborg kom ind og begærede af Bartram
Pedersen, at han samme indlæg imod Niels Clemendsen således ville skrive
i alle måder, som det formelder, og sagde, han det altsammen således ville
have skrevet. Ville det selv vedstå og forsvare.

Så fremstod Godske Iversen og Thammes Christensen i Lejrskov og
bekræftede, at rytteren før sin afmarch aflagde det vidnesbyrd for dem.

Poul Gjermandsen i Bølling, herredsskriver i Jerlev herred, fremstod:
Såsom han af amtmanden var beordret i skriveren Niels Clemendsens sted
til Slavs herredsting, skulle han også betjene Mads Pedersen af Sikleborg.
Da var Poul Gjermandsen den 20. marts på hans henrense til Slavs
herredsting i Mads Pedersens hus i Silkeborg. Da tog Mads Pedersen dette
indlæg, leverede Poul Gjermandsen det og begærede, han ville det læse. Og
da læste Poul Gjermandsen det for Mads Pedersen såvel som for hans
hustru Mette Jørgensdatter, som lå på sengen. Og da han havde læst det
offentligt og tydeligt for dem, adspurgte han dem, hvad vidner de havde at
bevise dets indhold med. Hvortil de begge svarede, at de havde vidner og
kunne det altsammen bevise, og indlægget var sandt.

Oluf Mortensen på Roy: Den 19. marts kom Mads Pedersen til ham på Roy,
og han sagde bl. a. , at han havde været i Lejrskov hos Bartram Pedersen og
der ladet skrive et indlæg imod Niels Clemendsen. Han bad Oluf Mortensen
om at læse det. Han læste det i Mads Pedersens påhør. Spurgte, om han
kunne bevise det. Hvortil Mads Pedersen svarede ja.

Bartram Pedersen begærede tingsvidne. Niels Clemendsen blev påråbt, men
var ikke mødt. 

41b: 

Christian Nielsen Ridefoged gav til kende, at eftersom den sag mellem
Christen Pedersen Smed i Seest og Søren Jessen ibidem ang. et engkær efter
parternes begæring har været opsat, og de dog ikke har kunnet blive forligt,



så begærede han på vegne af Christen Pedersen Smed dom. Hvis de ikke
kan indgå forlig, vil dommen blive afsagt og indført på Nom. 56. 

42: 

Christian Nielsen Ridefoged og Jep Buch pva. oberst Schwanewedes
regiment tilkendegav, at de på 3. ting har forbudt alle til Koldinghus
beliggende bønder og rytterbønder og alle andre i Anst herred at slå eller
høste eng eller korn på andres grund, langt mindre at afføre fra det sted,
hvor det er groet. Alt skal indavles til den gård, på hvis grund det er groet. 

Torsdag den 19. juni 1684: 

Iver Thullesen i Skanderup, en dom over Niels Bendixen Smed i Hjarup for
9½ slettedaler lånte penge. Han er ikke mødt i retten. Han skal betale. 

42b: 

Søren Basse i Geising har stævnet Laurids Mikkelsen, Mads Jessen og Jens
Hansen i Egholt til at påhøre vidne.

Vidner var den 4/6 med skovrider Poul Felding og Søren Basse ude at syne
noget træ i Egholt, som formentes at være hugget ulovligt. Da fandtes
liggende på den øde gårds grund, som Laurids Mikkelsen har i fæste, 3 stk
rodhugne eg, hver til en stolpe. I Mads Jessens toft fandtes 14 stk. rodhugne
egetræer, tjenlige til bjælker og spær, samt en eg, der var kløvet og barket..-
Andre vidner var den 16/6 med Søren Basse i herredsfogedens og
skovriderens søns overværelse i Søren Basses selvejerskov, synede nogle
stubbe, mestendels skjult med jord og mos, i alt 13; de 4 kunne tjene til
stopler, og de andre til bjælker og spær. Desuden en egestub. De forføjede
sig til Egholt til Laurids Mikkelsens byggested og fandt et træ, der passede i
tykkelse med stubben. På Mads Jensens toft fandt de en eg, som var kløvet,i
3 parter. Mads Jessen sagde selv, at han havde ladet den hugge på Søren
Basses skov. Desuden fandtes adskillige risege og noget til stolper skjult på
toften. Syd for Niels Andersens hus fandt de 4 risbøge.



Søren Basse vedkendte sig den eg, som er synet ved Laurids Mikkelsens
byggested, og mente, at det, der lå skjult ved Mads Jessens gærde, var ham
frahugget. Kræver, at de skaffer hjemmel.

Ridefogeden: Da Søren Basse ikke har taget Laurids Mikkelsen med noget
træ i sin skov eller ved stubben, kan han ikke søge ham.

Laurids Mikkelsen vedstod at have hugget egen fra Søren Basses skov.

Poul Felding og Niels Sørensen mente, at Niels Andersen for de hos ham
fundne risbøge burde lide efter skovordinansen. Niels Andersen sagde, at de
var hugget i hans ejendomsskov, men vidste ikke, hvem der havde hjemført
dem i hans gård. Niels Andersen kunne intet anføre til sin frelse, men
brugte adskillige uoverensstemmende ord og mundheld. - Niels Andersen
dømmes for 4 risbøge, som er fundet i hans gård at bøde og lide efter
skovordinansen. 

44: 

Hans Hansen af Øster Vamdrup gav til kende, at såsom Niels Cronius har
sagsøgt ham, og det i dag er 6 ugers dagen, så erbyder han sig nu her i
retten, om nogen i dag begærer nogen rettergang imod ham. Ellers formoder
han sig frikendt, indtil han påny bliver indstævnet. - Han kendes fri for
søgsmålet. 

Iver Anchersen i Anst er forordnet i skriverens sted i følgende sag: 

Bartram Pedersen ctr. Nis Garp i Noes. - Bartram Pedersen tilspurgte
menige Geising grander, som var til stede i retten, undtagen Elsebeth
Garpes, om de ikke har givet ham fuldkommen hjemmel og forlov til at
lade slå lyng til sin fornødenhed på deres marker, og føre den bort, når ham
lyster. - Svar: Så vidt deres lod rækker, vil der være fuld og fast hjemmel
for ham. - Han beklagede sig så for retten, at et stort parti lykg var blevet
ham frataget og bortført, som han havde ladet slå sidste år. Efter at han
havde efterlyst lyngen, da fremkom Anker Sørensen og Jørgen Basse af
Geising: Den 10/6 var de med herredsfogeden i Noes. De så, at ved Nis
Garps vestre hus, hvor en del tækning manglede, lå der skjult en del lyng



under nyrusket og grøn lyng. Da de kastede den nyruskede lyng til side,
fandt de derunder en del gammel hallende og tør lyng, som var slagen fra
rode, i hvilket de ikke kunne egentlig tælle, formedelst en del var løs slæt,
og en del var bunden med hummebånd(?), lige som Bartram Pedersen for
dem tilforn havde berettet. Imidlertid kom til dem Nis Garps hustru og
sagde, at deres tjenestekvinde og hun selv havde hjemhentet samme gamle
lyng, og bad hun, Bartram Pedersen ville dermed være tilfreds; de ville fly
ham så mange lyng igen. - Opsat 14 dage. 

45: 

Kontrakt og afkald mellem sal. Jakob Jepsens arvinger i Nagbøl og Anders
Hansen i Vester Gesten på hans datter Karen Andersdatters vegne.

Anders Hansen pva. datteren på den ene side og Jep Jepsen af Vork, Niels
Jepsen af Nagbøl, Hans Jepsen ibidem, hver på deres egne vegne, og
Anders Jepsen i Nagbøl som værge pva. Anne Jepsdatter, samtlige på den
anden side. De tilkendegav alle, at de var venligt forligt om al den middel
og formue, sal. Jakob Jepsen, som boede og døde i Nagbøl, havde efterladt
sig. Og er sluttet således:

Enken Karen Andersdatter, efter hendes faders Anders Hansens egen
begæring, er af den afdødes fornævnte søskende og arvinger tilladt at
udføre af boet alt, hvad rørende eller urørende, levende eller dødt, formue
og løsøre, som hun med sig i den afdødes bo har indført, nemlig en seng
med det tilbehøre, som findes, en udskåren kiste, 4 stude, 4 køer, en liden
gråhjelmet stud, en gl. brun hest, 4 får, 1 lam, 3 svin. Desuden tilforpligter
sig Jep Jepsen Buch 14 dage efter mikkelsdag at betale til Anders Hansen i
Gesten efterskr. i boen indførte korn, enten i godt, rent korn eller i rede
penge (art og mængde angivet).

Anders Hansen gav afkald på vegne af sin datter. 

46: 

Jep Buch i Nagbøl, et vidne: For retten fremkom Jep Jepsen af Vork, Niels
Jepsen og Hans Jepsen i Nagbøl, hver på deres egen vegne, og Anders



Jepsen ibidem som værge på vegne af Anne Jepsdatter. De gav til kende, at
såsom formedelst guddommelig forsyn og pårørende venners råd og
samtykke er besluttet, at Jep Jepsen Buch den yngre skal have deres kære
søster Anne Jepsdatter til ægte med den halve selvejergård i Nagbøl, deres
sal. broder Jakob Jepsen sidst beboede, og som forn. Jep Buch efter
købebrev af Nagbøl den 30/3 (20/2?) 1682 og skøde af 3/5 1683 er
berettiget og med sin forhåbende hustru overdraget. - De vedstod
købebrevet og skødet og gav arveafkald. for deres afdøde broder Jakob
Jepsen. - Jep Buch gav på vegne af sin fæstemø arveafkald til dem vedr.
hendes sal. fader og moder og afdøde søskende. 

46b: 

Jep Buch den yngre og Niels Svensken(?): Niels Jepsen i Nagbøl på den ene
side og Jep Buch den yngre på den anden side gav til kende, at såsom Jep
Jepsen Buch den yngre og hans forhåbende fæstemø Anne Jepsdatter, som
er Niels Jepsens søster, skal have den halve selvejergård lige ved Niels
Jepsen, som ... hans broder Jakob Jepsen sidst beboede, så er de enedes om
gårdens huse og andet deslige.

Jep Buch og fæstemø skal have 8 fag salshus af den vestre ende og den
dobbelte skorsten, der findes deri, samt halvdelen af bageovnen. Niels
Jepsen skal selv have den anden halvdel af bageovnen.

Jep Buch skal have et hus, der står imellem begge gårdesrum: 7 fag.
Desuden har Niels Jepsen lånt til Jep Buch 3 fag korngulv og 2 fag lo, som
er tilsammen 5 fag, i den vestre ende af den nørre lade, for det første år eller
længere ... det sker med Niels Jepsens minde. Niels Jepsen har også det
første år lånt Jep Buch en stue og et kammer i den østre ende af salshuset.
Hvad bygningstømmer der er opskrevet i registreringen efter Jakob Jepsen,
det beholder Jep Buch til at forbedre sin gårdspart med. Niels Jepsen
forpligter sig til, at alt, hvad der kunne være tilfaldet ham efter hans sal.
broder Jakob Jepsen, det skal Jep Buch og fæstemø have. Derimod skal
Niels Jepsen beholde, hvad hans søster Anne Jepsdatter har arvet efter sine
salige forældre, undtagen deres sal. moders kåbe, som Anne Jepsdatter skal
have. For den skal Jep Buch betale 3 slettedaler.



Jep Buch og fæstemø skal betale efterskrevne Jakob Jepsens gæld (der
nævnes nogle gældsposter i penge og byg). 

48: 

Christian Nielsen pva. forstander Jens Nielsen har stævnet Christian
Randulf og Morten Jørgensen (se Nom. 39) i Jorderup, som har kongens
part af korntienden i fæste for Jordrup sogn. De resterer for 1683. Kræver,
at de får deres fæste forbrudt og betaler restancen. - Ingen mødte. -
Dommen vil blive indført på Nom. ... 

Torsdag den 26. juni 1684: 

Iver Lukassen i St. Anst i skriverens sted. 

Godske Iversen i Lejrskov stævner Jep Buch i Nagbøl, regimentskriverens
fuldmægtig, til at holde skifte og deling i Knud Nielsens bo i Ravnholt. Han
er bortrømt. 

48b: 

Torsdag den 3. juli 1684: 

Søren Basse i Geising begærer dom over Laurids Mikkelsen og Mads
Jessen i Egholt for hvad træ der findes liggende på deres grund. Dom
indføres på Nom. .... 

Anders Hansen i Gesten og Godske Iversen i Lejrskov begærede, at Jep
Buch i Nagbøl som fuldmægtig for regimentskriveren overlod dem den
frarømte Knud Nielsens bo eller lod foretage lovligt skifte i boet snarest,
eftersom de er formyndere for sal. Jørgen Bøgs børn, der endnu har en rest
arvepart i gården. Boets værdi formindskes dagligt så sæden, gødnings
forsyning samt bygningens vedligeholdelse allerede er svækket. Ellers bør
øvrigheden selv svare dertil og holde sagsøgerne skadesløse. - Jep Buch
svarede, at øvrigheden tillader, at de straks overtager gården. Han vil
overlevere dem den imorgen. 



49b: 

Bartram Pedersen ctr. Niels Garp. Mener, at Niels Garps hustru og tyende
har forset sig mod loven ved at borttage hans lyng, og at Niels Garp bør lide
efter loven og betale sagsomkostninger. Opsat 8 dage. 

Sentens til Jep Buchs søgsmål mod besovede kvinder (se 10/1): De skal
betale deres fulde lejermålsbod. 

50: 

Torsdag den 10. juli 1684: 

Lars Nielsen i Vranderup mølle sættefoged. 

Bartram Pedersen ctr. Niels Garp. Opsat 8 dage. 

Torsdag den 17. juli 1684: 

50b: 

Las Nielsen iVranderup møl.le sættefoged i følgende sag: 

Christen Gertsen i Jordrup stævnes 1. gang mod dele at svare for lovligt
skifte efter hans afdøde hustru. 

Jep Buch pva. regimentskriveren varsler gårdsyn for rytterbønder i
Skanderup sogn og Vrandrup og stævner Rasmus Hansen i Vrandrup at
svare mod dom. 

Jep Buch fremlagde dom af Kolding byting den 20/6 1683 og dom af Anst
herredsting den 22/5 1684 og gav Rasmus Kruse til sag: Knud Nielsen i
Kolding har erhvervet dom over Rasmus Kruse for 20 rigsdaler for den
overfald og skade, han har gjort Knud Nielsens tjener. Ved
udlægsforretningen beholdt Rasmus Kruse selv udlægget, fordi Jep Buch
ikke syntes, gården var fuldkommen konserveret. Derfor har Knud Nielsen
fået Jep Buch dømt. Kræver Rasmus Kruse dømt til at betale beløbet samt



sagsomkostninger samt kgl. bøder for slagsmål. Opsat 8 dage. 

51b: 

Las Nielsen i Vranderup mølle ctr. Jes Madsen Huger i Vranderup mølle.
Fremlagde en kontrakt mellem ham og Jes Huger, opretet i Kolding den24/3
1682 ang. Las Nielsens og hustrus aftægt. Kræver, at han lider dele for
hvert punkt, han ikke overholder i aftægtskontrakten. Opsat 8 dage. 

Torsdag den 31. juli 1684: 

52b: 

Marchor Nissen i Bønstrup ctr. menige Ø. Vamdrup mænd for et stykke
kirkeeng, Præsteeng kaldet, tilhørende Vamdrup kirke (årlig afgift 1 rdl.).
Den er opædt af Vamdrup bæster, skønt den burde have fred. Kræver, at de
betaler både for sidste og indeværende år. - Ø. Vamdrup mænd vil bevise, at
der ingen grøde har været på engen de sidste 2 år. Opsat 14 dage. 

53: 

Jørgen Johansen i Holtum pva. velfornemme Niels Lauridsen af Agersbøl.
ctr. Anders Nielsen Lindvig i Vraunderup vedr. en obligation af Anders
Nielsen Lindvig til hans broder Niels Lauridsen, forpagter på Stougård, på
21 rdl., at betale inden trende solemærker. Han begærer dom uden ophold,
fordi Jørgen Johansen er udsendt. - Da Anders Lindvig er udenlands i
kongens tjeneste ved regimentet, opsættes sagen 3 uger. 

53b: 

Jep Buch begærer dom over Rasmus Kruse (se 17/7). Denne begærer
opsættelse på grund af høstens trobel. Opsat ... uger. 

Tulle Pedersen i Ferup ctr. Niels Sørensen i Vrå og hans hustru. Menige Vrå
mænd og Bertel Jørgensen i Ferup er stævnet som vidner.



Peder Sørensen i Vrå og Hans Pedersen ibidem: Nogen tid før sidste
midsommer var de med Tulle Pedersen i en kirketoft ved Niels Sørensens
gård. De så, at nogle af Niels Sørensens kalve og lam gik løse i samme toft i
det korn og boghvede, Tulle Pedersen havde sået der.

Hans Pedersen og Christen Paaskesen: Tulle Pedersen lastede af Niels
Sørensens hustru, at hendes kalve og lam hans korn således ødelagde.
Hvortil hun svarede, det skulle blive ødelagt, thi dersom hun ikke kunne få
det anderledes øde, da skulle og ville hun tage en le og hugge det om.

Andre vidner havde været til stede, da Tulle Pedersen lod indgærde toften,
og som de ville gå derfra, så de, at Niels Sørensens pige gik i toften med
fire kalve. Tulle Pedersen jog kalvene af toften. Straks kom Niels Sørensens
hustru og jog kalvede over hendes eget gærde ved huset ind i toften. - To
vidner har for 14 dage siden været med Tulle Pedersen i toften; de så at
noget hør, som var sået der, var oprykket og henslidt, og en del i toppen ædt
og tygget. - Tulle Pedersen havde haft toften forsvarligt omgærdet. Det
kunne kun beskadiges med menneskelige hænder.

Tulle Pedersen fremlagde stiftskriverens fæstebrev. Krævede, at Niels
Sørensen skulle betale bøde og lide efter loven. Og desuden, da hans hustru
selv har frivilligt og modvilligt sat at ville ødelægge og omhugge Tulle
Pedersens korn, at Niels Sørensen betaler skaden i toften. - Opsat 14 dage. 

55: 

Las Nielsen i Vranderup mølle, en dom. - Han gav til kende, at Jes Madsen
Huger ham har betalt sin restance ifølge kontrakten, hvorfor hans
irettesættelse på Nom. 52 skulle være ophævet. Men han begærede dom
vedrørende, hvad videre efter hans formening angik kontraktens posters
indhold. - Jes Huger var ikke mødt. - Dom: Jes Huger bør i rette tid at holde
og efterkomme alle de punkter i kontrakten , han har forpligtet sig til. Ellers
skal han lide efter loven. 

55b: 

Efterskrevne byers lodsejere, et synsvidne angående dette års misvækst på



kornet. Synsmændene er Tulle Pedersen, Søren Andersen, Mads Pedersen
og Niels Pedersen Schielde, alle af Ferup. De har den 25/7 være på syn
sammen med herredsfogeden, skriveren og Jep Buch (på vegne af
regimentskriveren) på ryttergårde under oberst Schwanewedes regiment.
Lejrskov, Geising, Nagbøl og Skanderup: kornet meget ringe på grund af
sommerens tørke og hede, nogle steder mindre at høste, end der blev sået. -
Boghveden er, Gud ske lov og ære, endnu i god grøde og vækst. Men som
det i sig selv er en vanskelig sæd og meget hasteligere end andet slags korn
af vejrlig kan fordærves og øde blive, kunne de (synsmændene) om des
ydermere fremvækst intet fuldkommen vide at sige.

Hjarup mark: findes rugen i strå nogenledes, men i toppen svag og
misvægtig. Byg, havre og boghvede er der på marken ganske ringe, lidet og
kort, så det fast ikke kan høstes,,så derpå haves stor misvækst.

Menige mænd, der i dag var til stede ved tinget, bekræftede synsmændenes
vidnesbyrd. Det er vitterligt, at Hjarup mænd foruden dette ovenmeldte har
lidt stor skade af lungesot på nogle års tid, hvoraf deres kvæg er bortdød og
henfalden. 

56: 

Sentens til den irettesættelse, Christen Smed i Seest den 24/4 på Nom. 22
har søgt imod Søren Jessen ibidem angående en eng, som Søren Jessen
bruger (Nom. 41). Engen kaldes Peder Mikkelsens kær. - Christen Smed
mener, at det itlhører hans gård, og siger, han giver skat og skyld deraf; men
dette har han ikke bevist udførligt. Derimod har Søren Jessen bevist at have
avlet og brugt den til sin gård i mere end 20 år og er ikke derpå blevet lastet
eller kæret før end nu, da Christen Smed laster derpå. - Søren Jessen har
ikke bevist fuldkomment nogen særlig afgift til kongen eller andre at have
betalt, men har kun svaret af det sted, han ibor, lige ved et af de andre
jordløse gadehuse. - Så ses ikke, at Søren Jessen nogen sådan jord og grund
særlig mere end andre hans ligemænd bør være berettiget. - Den tvistige
eng bør at være falden under fæste til kongen for årlig særlig afgift. Og
Søren Jessen, der så længe har tilegnet sig engen uden afgift og indfæste,
skal straffes derfor efter øvrighedens gode behag. 



56b: 

Torsdag den 7. august 1684: 

Kornet Jakob Krog fremlyser for 3. gang en gammel, rød hest, som for ca.
en måned siden er optaget i Jordrup kornvang. - Hesten blev på tinget
vurderet til 4 slettedaler, 2 mk. 

57: 

Torsdag den 14. august 1684: 

Tulle Pedersen begærede dom over Niels Sørensen i Vrå. - Ridefogeden
begærede sagen opsat i 4 uger. 

Torsdag den 21. august 1684: 

Jørgen Johansen i Holtum pva. Niels Lindvig (Nom. 53) begærede dom og
fremlagde Anders Lindvigs obligation. - Rasmus Hansen af Vranderup pva.
Anders Nielsen Lindvig fremlagde et skriftligt indlæg: Eftersom jeg ved
min hjemkost fra Mecklenburg ugerne må fornemme, at min kære broder
Niels Larsen Lindvig, forpagter og ridefoged på Stougård ... Vil betale
obligationen, når forlanges, men er aldrig tidligere blevet afkrævet betaling.
Henviser til Danske Lov 1-9 og forordningen om landrytteri, der forklarer,
hvordan der skal forholdes vedr. officerers gæld og andet. Underskrevet
Skanderborg den 20. august.

Derimod protesterede Jørgen Johansen. Anfører, at Anders Lindvig bor i
herredet og har en kgl. gård i fæste.

Dom: Anders Lindvig mener ikke, han bør svare til herredstinget, fordi
loven og forordningen siger, at officerer skal dømmes for krigsretten. Fordi
Anders Lindvig ikke logerer på sin egen gård, som er her i herredet under
Koldinghus, men har kvarter i Skanderborg, så henfinder jeg ydmygest til
sine behørige steder. 

58b: 



Hospitalsforstander Jens Nielsen ctr. Anders Matthiesen i Bække. - Han var
i 1683 sammen med præsten og kirkeværgen Erik Eskelsen i Anders
Matthiesens gård at tage kvægtiende, hvor Anders Mathiesens hustru da
angav, at hun havde 13 lam, hvoraf de to blev mærkede, eftersom de var
større end de første, og Anders Mathiesen for det forrige års tiende var
anskrevet for 8 lam til hals(?), og Jens Nielsen, præsten og kirkeværgen
antog to af lammene, og de øvrige skulle anskrives til et andet år. Af de to
lam har Jens Nielsen kun modtaget eet. - Kirkeværgerne Jens Mikkelsen og
Erik Eskelsen stod til vedermål. - Anders Mathiesen svarede, at de to lam
havde han ved kirkeværge Jens Mikkelsen ladet udføre til Kolding hospital.
Det var Jens Nielsen gestændig, men svarede, at det ene førte han hjem igen
til Anders Mathiesen, eftersom han ikke ville annamme det for dygtigt til
trinde. - Anders Mathiesen sagde, at de 4 sidste lam, som de to blev mærket
af, var ikke hans, men tilhørte Vorbasse hyrde. Derfor mente han at skulle
frikendes. Opsat 6 uger. 

59: 

Thomas Poulsen af Roved får tingsvidne på ildebrand, der har opbrændt
hans gård og formue. Bygningerne var nye. Han og hustru undkom med
nød og næppe i live. Hans ene hånd er ilde forbrændt; han kommer sent
eller aldrig til sin forrige førlighed. 

59b: 

Christen Geertsen i Jordrup, et skiftebrev efter hans afdøde hustru Maren
Jesdatter. Skifte afholdt 15. april 1684 mellem ham og hans børn: Geert
Christensen, 13 år, Jens Christensen, 5 år, Maren Christensdatter, 17 år, og
Karen Christensdatter, 10 år.

Levende kvæg og bæster: En rød gilding, en brun hoppe, en skimlet hest, en
rød ko, en gråhjelmet kvie, en rødhovedet studekalv, 2 svin.

Rugsæd: I møndtland sået, i anden kærvland sået.

Jernfang: En økse, en latt naufr, skorstenstøjet, et skærejern.



Trævarer og boskab: En arbejdsvogn med reb og drecht, en plov med jern
og drecht, en sort halv kiste, en ditto uden lås, et skrin, et gl. arch(?), en
balje, et dejgtrug, en kærn, en stavtønde, en halv tønde, en fjerding, en
spand, en flødebøtte, 2 vadmelsdynevår.

Summen af boets værdi: 34 slettedaler, 1 m,, 15 skilling.

Gæld: Resterende landgilde og kontribution udgør 21 slettedaler, 2 mk., 4
skilling. Hans Sørensen i Knudsbøl fordrer et lån på 28 slettedaler samt leje
af en malkeko. Kirkeværge Jakob Krog fordrer resterende tiende. Hans
Mouritzen i Kolding er også kreditor. - Jørgen Mortensen er også kreditor;
han får ikke udlæg for hele sin fordring, men Christen Geertsen lover at
tilfredsstille ham.

Gården er hans og børnenes fælles ejendom, og børnene skal til sin tid havd
hver sin lod deraf. Faderen skal give børnene skolegang og forsørgelse.

I retten lover han, at rettens betjente vil blive holdt skadesløse. 

61: 

Jep Buch i Nagbøl ctr. Rasmus Hansen Kruse (Nom. 51) i Vranderup.
Begærer dom. - Rasmus Kruse mener at være fri for tiltalen, såsom den
gæld Jep Buch søger i hans bo, er sket fyldest udvurdering, som på dommen
blev skrevet. Han mener også, at herredsfogeden er part i sagen og derfor
ikke kan dømme.

Dom: Rasmus Kruse mener, at jeg, som har vidnet i sagen, ikke bør
dømme. Derfor overlader jeg sagen til en anden upartisk dommer. 

62: 

Torsdag den 28. august 1684: 

Rasmus Hansen Kruse i Vranderup gav last og klage på rytter Niels Hansen,
som er i kvarter hos ham, for voldeligt overfald. Han må stå til ansvar, hvis
Rasmus Kruse ikke genvinder sin førlighed. 



62b: 

Iver Lauridsen som værge for søsteren Anne Lauridsdatter stævner Jens
Sørensen af Uhre og Jens Andersen i Vrå. Han har tilbudt (tingsvidne af
9/5) Frands Andersen i Agersbøl, Jens Sørensen i Uhre og Jens Andersen i
Vrå det gods og formue med drengen Rasmus Andersen at antage og forestå
som rette værger som hans arvelod efter hans al. farbroder og forrige fødte
værge Mogens Rasmussen i Egholt. Opsat 14 dage. 

63: 

Husfoged Hans Lemeyer har stævnet Tulle Pedersen i Ferup til at svare
imod vidner.

Poul Pedersen af Vrå: Søren Rasmussen og Niels Lauritzen, som før sidste
fjendtlige indfald her i landet hver efter hinanden beboede den gård i Vrå,
Niels Sørensen nu bebor, de brugte også halvdelen af den kirketoft, der
ligger ved gården, og som tilhører Lejrskov kirke, og som Tulle Pedersen
nu altsammen har i fæste. Men vidnet vidste ikke, efter hvad adkomst eller
hjemmel de brugte denne halve kirketoft. - Poul Pedersen ved ikke noget
om, at den gård, som Niels Sørensen nu bebor, nogen sinde har været
selvejergods, og heller ikke, at kirketoften skulle være blevet givet derfra til
kirken. - Andre aflægger samme vidnesbyrd. 

64: 

Torsdag den 4. september 1684: 

Jens Clausen af Ribe har på vegne af amtskriveren Iver Ravn stævnet nogle
vidner til at vidne om Hans Henningsen, der er fængslet i Ribe.

Oluf Mortensen på Roy: En søndag sidste midsommer i hans og hans
hustrus fravær var Hans Henningsen ad veje på Roy og spurgte en liden
dreng, om Oluf Mortensen var hjemme. Drengen svarede nej. Ifølge
drengen havde Hans Henningsen sagt, at han ville have lejet noget eng.
Hans Henningsen havde været alene.



Morten Hansen i Roy havehus: Hans kone har fortalt ham, at mens han var
fraværende havde Hans Henningsen været der og spurgt efter ham.

En skriftlige forklaring er blevet givet af Jep Jepsen. Den har han selv
bekræftet i retten. Rytterne Henrik Mortensen og Jakob Bendixen fortæller
at Jep Jepsen til dem havde fortalt, det, der står i attesten, da depå
generalmajorens befaling førte ham ud til Kolding.

Jens Clausen fremlagde et krigsforhør foretaget i Bramdrup den 12/7 1684.
- Tingsvidne. 

65: 

Marquor Nissen i Bønstrup pva. kirken og præsten ctr. Ebbe Andersen på
Østerby på egne og, om flere vedkommende er, på disses vegne, og Jep
Andersen i Holdt at svare mod beskyldning og dom. Gav dem til sag for
resterende tiende. Jep Andersen har også angivet tiendelam urigtigt sidste
gang.

Peder Andersen af Visby, delefoged til Trøjborg, mødte; formente på de
tiltaltes vegne, at eftersom de bor i Frøs herred, må dette være deres rette
værneting.

Marquor Nissen mente, at såsom både Østerby og Holdt ligger i Vamdrup
sogn, og de, der bor der, i alle måder søger deres rettighed i Vamdrup kirke
og sognemændene har kirkens tiende i fæste, må de som andre svare til
kirkens, præstens og degnens rettighed.

Dom: Da de ikke har nogen anden sognekirke at tilholde sig til, bør de svare
til både kirkens, præstens og degnens rettighed i lighed med andre
sognemænd. - De skal betale. Ang. Jep Andersens urigtige angivelse, så må
han undgælde derfor. 

66: 

Torsdag den 11. september 1684: 



Christen Iversen i Anst pva. løjtnant Tobias Schuster ctr. Hans Ulf i
Skanderup.

Rytteren Nicolaus Holdt: En aften i august, som han med flere sad i Hans
Ulfs hus i Skanderup, som rytter Hans Abelgaard nu bebor, da sad Hans Ulf
også der i huset hos de andre, og iblandt andet, hvis ord da ellers blev
diskuteret, sagde Hans Abelgaard, at hans løjtnant tobias havde sagt, at sal.
løjtnant Jungelt havde ladet det meste bygge og bekoste på samme hus. - Da
sagde Hans Ulf, at det havde han sagt som en skælm. - Dette vidnesbyrd
blev bekræftet af Hans Abelgaard. 

67: 

Iver Lauridsen i Øster Gesten pva. sin søster Anne Lauridsdatter (Nom. 62).
Begærede dom. Opsat 8 dage. 

Jep Buch i Nagbøl har stævnet Mikkel Basse i Søgård til konfirmation af en
dom af 26/5 1682 for lejermål. Dommen blev konfirmeret. 

Tulle Pedersen i Ferup ctr. Niels Sørensen i Vrå. - Fører vidner:

Jep Pedersen af Nebel: Han beboede den gård i Vrå, som Niels Sørensen nu
bebor, næst efter Thomas Tyske, og han fik gården i fæste af Thomas Tyske.
Og da befattede Jep Pedersen sig ikke med den toft, som ligger ved gården
og tilhører kirken.

Andre: Thomas Tyske var den første efter krigen, som brugte den gård, som
Niels Sørensen nu bebor. Og efter ham Jep Pedersen. Ingen af dem brugte
den toft.

Dorethe Olufsdatter: Hun og hendes mand Jens Hansen havde gården efter
Jep Pedersen. De brugte ikke toften.

Andre: Efter at Tulle Pedersen indgærdede den omtvistede toft, har Oster
Madsen og andre set Niels Sørensens kalve gå i toften.

Tulle Pedersens skriftlige indlæg: Det er bevist med stiftskriverens attest, at
Tulle Pedersen har toften i fæste. Det er også bevist, at Niels Sørensens



gård ikke har været selvejergods, eller at toften skulle have været givet
derfra til kirken. Tulle Pedersen havde indhegnet toften tilbørligt med
gærde og lukke, og Niels Sørensens hustru har modvilligt og forsætligt
volddrevet hans sæd og eng med sit kvæg og har ikke villet agte nogen
advarsel, men har selv sagt, at hun vil ødelægge det. Hun bør lide efter
loven, og der bør af Niels Sørensens bo betales volds- og hærværksbøder
plus sagsomkostninger og erstatning for forsømmelse.

Dom: Tulle Pedersen kan ikke frakendes toften. Han kan bruge den i
overensstemmelse med sit fæstebrev. Niels Sørensen bør for sin hustru
udlægge halv hærværksbøde, og da hun har tilføjet Tulle Pedersen
pengespild, forsømmelse og skade, bør Niels Sørensen yde ham erstatning. 

69b: 

Anders Jepsen af Nagbøl, et vidne. - Fremlagde kontrakt af Kolding den 11.
september 1683 mellem Anders Jepsen og hans søn Jakob Andersen i
Nagbøl ang. hans afståelse af gård og midler til sønnen og aftægt.
Underskrevet af dem begge med egen hånd og af borgmester Baldtzer
Nielsen og Iver Skielde i Kolding og Jep Jepsen i Lilballe til vitterlighed
underskrevet. Begge var kontrakten gestændige for retten. 

70: 

Jakob Andersen i Nagbøl, et lovbudsvidne og skøde. - Anders Jepsen
lovbød for 3. gang den selvejergård i Nagbøl, hvor han er født og har boet,
med al dens tilliggende over al Nagbøl og Dollerup i skov og mark, som er
3 fulde otting jorder samt et enemærke på Bønstrup mark samt Arnhøj toft
og Tue toft på Nagbøl og Dollerup marker. Desuden to otting jorder af den
sejvejergårds tilliggende grund og ejendom i Dollerup, Anders Jepsen hidtil
har tilhørt og salig Iver Pedersen fordum har beboet, samt den part dertil
hører af det fri enemærke og de 2 parter af det jord i Tved til forn. gård,
undtagen et stykke jord i bemeldte Tved næst norden enemærket.

Jakob Andersen bød sin fader sølv og rede penge og begærede skøde.
Anders Jepsen gav ham og hans hustru skøde. 



70b: 

Gravers Thommesen i Dollerup et lovbudsvidne og skøde. - Jakob
Andersen i Nagbøl lovbød 3 gang 1 otting selvejerjord over al Nagbøl og
Dollerup rettighed af sal. Iver Pedersens gårds tilliggende ejendom (med
mere).

Gravers Thommesen bød sølv og rede penge og begærede skøde. Jakob
Andersen gav ham og hans hustru skøde. 

71: 

Peter Niemand, herredsfoged, stævner Mikkel Basse i Søgård. 

71b: 

Torsdag den 18. september 1684: 

Iver Lauridsen af Øster Gesten pva. søsteren Anne Lauridsdatter af Egholt
(se Nom. 62) begærede dom over Jens Sørensen af Uhre og Jens Andersen i
Vrå for den umyndige Rasmus Andersens arvelod efter hans farbroder
Mogens Rasmussen i Egholt at antage og forestå. - Fremlagde tingsvidne af
9/5. - Jens Sørensen og Jens Andersen fremlagde deres skriftlige svar (som
vi blive indført i tingbogen). - Iver Lauridsen protesterede og begærede
dom. - Dommen vil blive leveret såfremt sagen ikke forinden bliver i
mindelighed afgjort. Den indføres på Nom. 72(!). 

72: 

(24. september 1684:) 

Det efter kgl. maj.s allernådigste befaling anordnede ekstraordinære ting i
Anst herred anlangende landmålingens nye rekvisition er holdt i Geising
den 24. september. - De otte mænd, som er opnævnt og beordret til
stokkemænd på samme ting, er disse: Christen Sørensen i Geising, Anders
Olufsen, Hans Hansen ibidem, Nis Ebbesen i Dollerup, Jakob Andersen i
Nagbøl, Niels Nøller og Hatter Pedersen i Vester Vamdrup, Jens Thomsen i



Asbo. 

Torsdag den 25. september 1684: 

Hans Hansen og Anders Sørensen i Øster Vamdrup fremlyste 3. gang en
bærbrun gilding og en blakbrun gilding. Den bærbrune blev vurderet til 4
mk. og den blakbrune til 3 mk. 

72b: 

Hans Ulf af Skanderup mødte og gav til kende, at såsom en tvistighed
mellem løjtnant Tobias Schuster og ham har været iflg. tingsvidne af 11/9,
så er de nu forenet i mindelighed. Hans ord mod løjtnanten er sagt i
drukkenskabs uvidenhed. Han ved ikke noget at påsige løjtnanten. 

73: 

Torsdag den 2. oktober 1684: 

Marchor Nissen i Bønstrup ctr. Jep Andersen i Holdt. Opsat 14 dage. 

73b: 

Christen Halkjær på Jens Bertelsens vegne af Haderslev. Og da beviste for
mig med Jens Christensen og Jørgen Fegelsen(?) af Hjarup, som hjemlede
ved ed efter loven, at de i dag var otte dage varsel gav Niels Bendixen
Smed i Hjarup imod beskyldning og dom her i dag at svare. Hvorefter
Christen Halkjær efter given fuldmagt, som blev læst og påskrevet på Jens
Bertelsens vegne, for gæld otte mark lybske og tolv lybske skilling,
bemeldte Niels Bendixen forn. Jens Bertelsen er skyldige bleven for jern,
han ham i hans hus afkøbt haver og ikke efter løfte eller afsked betalt.
Formente derfor, bemeldte Niels Bendixen pligtig er inden femten dages
forløb forn. Jens Bertelsen samme penge skadesløs at betale eller derfor
efter loven lide nam. hvorpå Christen Halkjær var dom begærende. - På
Niels Bendixens vegne mødte ingen efter fremæskning herimod at svare,
hvorfor sagen i fjorten dage er opsat. Da gås derom retmæssig. Ut supra. 



Jep Buch af Nagbøl, et vidne. Fremlagde en registrering og vurdering af
ham selv pva. regimentskriveren samt herredsfoged Peter Niemand pva.
kgl. maj. og retten tillige med Godske Iversen i Lejrskov og Anders Hansen
i Vester Gesten som formynder for sal. Jørgen Bøgs umyndige børn samt
Joen (?) Gødsen (?) og Jakob Olesen i Ravnholt, holdt den 4. juli i Knud
Nielsens efterladte bo, som han er frarømt, og til penge efteres befundne
lataisser kan in summa beløbe 103 slettedaler, 3 mk. 11 sk. Den vidtløftige
registrering blev oplæst i retten, og Anders Hansen i Vester Gesten, som har
underskrevet den, vedstod den. 

74: 

Herredsfoged Peter Niemand, et vidne. - Christen Iversen i Store Anst er i
dommers sted. Stævnet er Anders Olufsen i Geising og Maren
Christensdatter ibidem samt nogle vidner af Geising.

Margrethe sal. Hernik Staffensens: Sidste lørdatg for 8 dage siden så hun, at
en kvindeperson, nemlig Maren Jensdatter, som nu her for retten står, kom
gående ind i herredsfoged Peter Niemands nørre lade, og der kom Anders
Olufsen i Geising og hans steddatter Maren Christensdatter til hende og
havde adskillige skænden og mundklammer med samme kvindfolk. Så slog
Maren Christensdatter til hende med et svingeltræ, hvorefter Anders
Olufsen, som ved var, havde der i hans hånd et par sølvdupper og et grøn
raskes forklæde, som Maren Jensdatter tilforn havde på sit legene.

Anne Jepsdatter: Det samme, undtagen at hun ikke så, nogen havde
sølvdupperne eller forklædet uden Maren Jensdatter selv.

Kirsten og Sidsel Poulsdatter: Så, at Maren Christensdater slog til Maren
Jensdatter med to slag med et svingeltræ. Så tog Poul Feldings tjener
Anders Nielsen samme træ fra hende. Da gik hun ud og ville have haft en
ny kæp, og straks derefter så de, at Anders Olufsen kom med forklædet og
sølvdupperne i sin hånd, som han sammen med Maren Christensdatter
aftruede Maren Jensdatter. 

75: 



Torsdag den 9. oktober 1684: 

Hans Thomsen Berg af Kolding, konfiskationsforpagter, er mødt op, fordi
han er stævnet af Rasmus Kruse i Vranderup eller Jens Pedersen ibidem. -
De er ikke mødt op.

Dom: Hans Thomsen frikendes og skal have erstatning for tingrejse,
forsømmelse og skade. 

75b: 

Christen Iversen pva. ridtmester Kruse stævner Jep Hattesen i Vamdrup
samt Mads Hjarup og Christen Harning til at vidne. 

Torsdag den 16. oktober 1684: 

76: 

Christen Iversen pva. ridtmester Otto Kruse, et vidne:

Korporal Søren Sørensen: Tirsdag den 21. juli(?) kom han i Jep Hartvigsens
gård i V, Vamdrup og spurgte Jep Hartvigsen, hvor hans rytter Thilmand
Nytter var. Svar: Han er ikke hjemme, men er gået ud. - Om han måske var
gået til Vamdrupgård? - Vidste det ikke, men han plejede vel at gå derop. -
Om rytterens hest fik noget græs ommiddagen? - Ja, hesten fik nok det, den
havde fornøden.

Rytter Mads Hjarup: Onsdag den 22. juli kom han og krævede Jep
Hartvigsen i hans bysmedje for 2 mk. danske, som resterede for begge
ryttere. Spurgte ham, om hans rytter Thilmand Nøtter var hjemme. - Ja.

Korporal Søren Sørensen: Fredag den 24. juli kom Mads Hjarup til ham.
Han fulgte Mads Hjarup til Jep Hartvigsen og spurgte, om Jep Hartvigsen,
og det var aften. Hans hustru sagde, han var til mølle. Så gik hun med
korporalen og Mads Hjarup op i Jørgen Rasmussens gård. Da spurgte
korporalen: Hvorfor ville I ikke advare os, at Thjilmand red bort? - Svar: I
ved jo vel, korporal, vi ikke ville eller kunne lægge os ud med ham,
eftersom han lå hos os i kvarter; thi om han engang havde igen kommet,



kunne han os derfor have tillagt hånd. - Derfor havde de lovet at tie det
længste, de kunne. 

76b: 

Hans Thomsen Berg af Kolding ctr. Rasmus Kruse og Jens Vorbasse i
Vranderup formedelst et indlæg, de imod ham skal have underskrevet og
irettelagt i Kolding. De mener, at Hans Thomsen og hans medfølgende har
gjort dem voldtægt og frarøvet dem deres kvæg. Fremlagde kgl.
toldkonfiskationsforordning af 25/6 1683. Artikel 2 oplæses. - Kræver en
straf på 300 rdl. over Rasmus Kruse og Jens Vorbasse, eller at de lider på
kroppen, hvis deres penge ikke strækker til. - De svarer, at de ikke har
drevet ulovligt, hverken mod riget eller ud af det. men de har drevet hjem
på deres egen mark, hvad de til deres egne gårdes avls fortsættelse havde
fornøden. - Hans Thomsen svarede, at denne sag ikke kunne til det
konfiskerede kvægs frakendelse henregnes, men alene vedkommer de
spottelige og hånske ord, som de to i deres indlæg imod den kgl. forordning
har påsagt ham og hans medfølgende. Han krævede dom.

Dom: Rasmus Kruse og Jens Vorbasse er begge rytterbønder. De ville blive
ruinerede over en så stor mulkt at skulle tilvejeskaffe, hvorved deres gårde
kunne blive øde til skade for kongen. Derfor kunne jeg ikke tilkende dem
en sådan straf, men henfinder kendelsen til det kgl. kammerkollegium. 

78: 

Marquor Nissen i Bønstrup har stævnet nogle mænd til at påhøre vidner:
Jep Andersen, Jep Lauridsen, Niels Jørgensen, alle i Holdt, Mads Pedersen i
Bastrup, Marus Hansen på Fobeslet (Fovslet) mark og begger Nisser der på
marken boende.

Fremlagde et skriftligt vidne: Vi efterskrevne Frederik Hansen i Habdrup(?)
og Jep Hansen i Hjarup, at den dag, da præsten og kirkeværgerne den 3. juli
sidst var i Holdt for at tage tiende op, da hørte vi, at Jep Andersen i Holdt
sagde, at det uforige(?) kvægtiende, som de med ham omtvistes, nemlig en
hvid rammevædder, det havde han købt i Skudstrup. Vidnerne vedstod
attesten. (Jep Hansen er degn i Hjarup). 



78b: 

Christen Halkjær i Hjarup pva. Jens Bertelsen af Haderslev (se Nom. 73)
begærede dom over Niels Bendixen Smed. Han var ikke mødet. Opsat 14
dage. 

79: 

Jens Andersen i Vrå og Jens Sørensen i Uhre, et vidne. - For retten fremstod
Iver Lauridsen af Ø. Gesten pva. Sin søster Anne Lauridsdatter af Egholt og
gav til kende, at såsom det i dag kunne have været hans tredie ting til
høringsdeles lovmål over Jens Andersen og Jens Sørensen, formedelst de
sig ej den umyndige Rasmus Andersen og hans tilvurderede arvelod villet
antage, som de af skifteforvalterne er blevet forordnet til, hvorfor Iver
Lauridsen samme sit tredie ting til dele over Jens Andersen og Jens
Sørensen til i dag 8 dage begærede at opsættes for sær årsagers skyld, om
de sig mindeligt herforinden med det gode ville lade sig bevæge. Og lyser
han i dag for samme sit lovmål til i dag otte dage.

Derimod de indstævnede med deres skriftlige indlæg, som vil blive oplæst.
Det skal blive indført ord for ord. 

Jep Buch i denne sag i herredsfogedens sted: 

Peter Niemand, et varsel til Jep Hartvigsen i Ø. Vamdrup imod dele for
rettens forsømmelse, da han skullet være en af de 8 stokkemænd. 

79b: 

Mathias Jensen i Gjøring kro (Gørding?), et varsel til Anders Mathiesen i
Bække, Eske Pedersen ibidem som vidner contra Jens Olufsen i Bække. -
Ingen var mødt. Mathias Jensen æskede over dem første ting til dele. 

Torsdag den 23. oktober 1684: 

Og blev retten formedelst regn vejrlig holdt i dag i Geising. 



Ridtmester Jens Kaas, logerende på Estrupgård, ved en af sine
underhavende ryttere, nemlig Oluf Nuger pva. sal. kvartermester Andreas
Nicolai ctr. Poul Mikkelsen, der har kvarter i Anst, angående det klammeri
og overfald, ulempe og dødslag, som han mod sal. Andreas Nicolai skal
have øvet den 12. eller 13. oktober.

Poul Felding vidner: Da Poul Mikkelsen ville ride af Claus Ebbesens gård,
da kom kvartermesteren jagende på sin hest og sagde, "Hvad har du her i
min ridtmesters gård at skyde!". Så drog kvartermesteren sin kårde ud og
huggede og slog dermed på Poul Mikkelsen. Da sagde Poul Mikkelsen,
"Lad mig være ved fred; jeg har jo ingen onde gjort og står ikke heller
under eders kommando". Og i sådan deres sammentummel blev Poul
Mikkelsen huggen og slagen blå og blodig både på hænder og ansigt. Så
drog Poul Mikkelsen sin kårde ud og holdt den imellem sig og
kvartermesteren. Imidlertid blev samme kårde af kvartermesteren i stykker
bragt. Da føjede sig Poul Mikkelsen til en vogn, som dér stod, tog en
vognkæp og slog dermed til kvartermesteren. Derefter faldt kvartermesteren
af sin hest til den højre side på hans hoved. Men hvad heller han døde af
samme slag eller ikke, det vidste Poul Felding ikke.

Jakob Töpfer Trompetter: (gengivet på tysk) Den 13. oktober Da skovrider
Poul Felding og hans rytter Poul Mikkelsen holdt på deres heste i Claus
Ebbesens gård i Geising og havde fået afsked og ville ride væk, så havde
Poul Mikkelsen affyret begge sine pistoler i gården. Så kom kvartermester
Andreas Nicolai jagende til i fuldt kurér på sin hest og spurgte, "Hvem skød
her i min hr. ridtmesters kvarter?". Poul Mikkelsen svarede, "Det har jeg
gjort". Derpå trak kvartermesteren sin kårde og huggede og slog løs dermed
på Poul Mikkelsen og sagde, "Hvorfor skyder I i min ridtmesters kvarter!".
Poul Mikkelsen søgte at komme væk fra kvartermesteren, men han blev
stærkt forfulgt og drog så sin kårde og holdt den op mod kvartermesteren.
Kvartermesteren stødte nogle gange mod Poul Mikkelsens krop, men Poul
Mikkelsen greb fat om klingen. Kvartermesteren trak den ud af hans hånd,
så det blødte. Poul Mikkelsen bad om fred. Kvartermesteren truede med at
give Poul Felding samme behandling. Han brækkede med sin arm Poul
Mikkelsens kårde og huggede ham over hånden, så han tabte stumpen af



kården. Så retirerede Poul Mikkelsen til en vogn, tog en vognstang og slog
til kvartermesteren og traf ham på hans kappe (Hülle) og hoved

Las Sørensen, rytter: Kom den 13. oktober forbi Claus Ebbesens gård og
hørte en hel hoben klammeri. Han gik derop og så, at Poul Mikkelsen slog
med vognkæppen, så kvartermesteren faldt af hesten med dragen kårde i
hånden.

Peder Sørensen i Øster Gesten: Så ikke, at Poul Mikkelsen slog ham i
hovedet.

Kirsten Nielsdatter, Peder Sørensens hustru: Hun så, at han holdt levende på
sin hest. Og så længe derefter, som hun kunne lukke hendes øjne op, så hun
at han faldt af hesten, og han døde i hendes arme.

Christen Clausen: Som trompetter Jakob Töpfer.

Claus Ebbesen: Var på vej ind i huset, da han så kvartermesteren angribe
Poul Mikkelsen. Da han kom ud igen, så han, at Poul Mikkelsen slog med
vognstangen. Poul Mikkelsen har ikke gjort ham eller hans hus nogen
ulempe.

Synsmænd: Var den 13. oktober hos Peder Sørensen i Ø. Gesten og synede
kvartermesteren. Der var 2 huller på hans hoved, det ene oven i hovedet, det
andet på den venstre side over øret. 

82b: 

Jep Buch af Nagbøl pva. Jep Buch den yngre stævner Anders Jepsen og
Jakob Andersen i Nagbøl til næste tingdag. 

Hans Jepsen, der tjener Iver Lauridsen i Gesten har stævnet de samme og
giver nu Jep Buch den ældre fuldmagt til at procedere sagen om 8 dage. 

83: 

Torsdag den 30. oktober 1684: 



Christian Nielsen Ridefoged ctr. Anders Madsen i Seest for resterende
kvægtiende. Opsat 8 dage. 

Jakob Krog i Jordrup stævner Hans Pedersen i Jordrup(?), Niels Thybo og
Morten Jørgensen ibidem for resterende kirketiende for 3 år. - Da det ikke
bevises, hvor meget enhver af de indkaldte er skyldige, heller ikke for
hvilke tre år det er, opsættes sagen i 14 dage. 

83b: 

Christen Halkjær ctr. Niels Bendixen i Hjarup. Denne begærer sagen opsat
og lover at betale. Opsat 14 dage. 

Jep Buch i Nagbøl ctr. Anders Jepsen og Jakob Andersen. De har ikke til
fulde holdt deres løfte og afbetalt til hans søn Jep Buch den yngre og Anne
Jepsdatter de 15 slettedaler, som Anders Jepsen annammede i Niels Iversens
hus i Lejrskov pva. Anne Jepsdatter. Det var penge, hun arvede efter sin sal.
søsterdatter. Pengene har stået i 6 r og 8 måneder. For kort tid siden er betalt
12 slettedaler. Opsat 14 dage. 

84: 

Jep Buch pva. Hans Jepsen ctr. de samme for lånte 30 slettedaler, som har
stået i 9 ½ år. Kun 1 slettedaler er blevet betalt. Opsat 14 dage. 

Iver Lauridsen af Ø. Gesten pva. søsteren Anne Lauridsdatter fremlagde en
dom af 18/9 og begærede nu til 3. ting delemål over Jens Andersen i Vrå og
Jens Sørensen i Uhre for den umyndige Rasmus Andersens værgemål.
Begærede opnævnt høringer, som kan fyldestgøre loven med delemål om 8
dage. Opnævnt blev: Søren Basse i Geising, Jørgen Basse, Christen
Sørensen og Hans Hansen ibidem, Peder Sørensen og Sejr Andersen i
Glibstrup. 

Torsdag den 6. november 1684: 

84b: 



Marquor Nissen i Bønstrup på kirkens og hr. Jenses vegne i Hjarup.
Christen Iversen sad i herredsfogedens sted i denne sag. Hjemlede ved ed
efter loven Hans Lassen i Bønstrup og Niels Nielsen i Hjarup, at de i dag
var otte dage kald varsel gav menige Vamdrup sognemænd for deres
sandhed her i dag at vidne, anlangede Østerby og Holdt at ligge i Vamdrup
sogn i kgl. maj.s vildtbane. Desligeste varsel gav de samme dag Ebbe
Andersen på Østerby samt menige Holdt bymænd, om nogen af dem på
egne eller deres principalers vegne vil have imod samme vidner at svare.
Hvorefter fremstod (nogle navngivne mænd fra Ø. Vamdrup, Bønstrup,
Søgård og V. Vamdrup): Østerby er en lade- og avlsgård, hvortil er jord og
grund, som med sæd og eng bruges og græsses og staldes øksen årligen,
som Trøjborg adel sig tilholder, og ligger det i kgl. maj.s vildtbane i
Vamdrup sogn. - Holdt er en by af tre gårde og tre boelshuse og ligger i lige
måde i Vamdrup sogn og svarer til Østerby, af hvilke tre gårde Ebbe
Andersen, som nu er boende på Østerby, har selv den ene i fæste. - Hans
Jessen i Ø. Vamdrup har for Ebbe Andersen med hans heste og vogn ført
rug i kærven fra Holdt og til Østerby, og Ebbe Andersen med sine egne
heste og vogne også selv har med været at hente og føre rug i kærven fra
Holdt til Østerby. - Ingen af vidnerne har nogen sinde hørt, at nogen af dem
i Østerby eller Holdt har været forment stolestade i Vamdrup kirke. De har
som andre i Vamdrup sogn søgt denne kirke og ladet sig betjene af den. -
Marquor Nissen begærede tingsvidne og Niels Pedersen genpart. 

85b: 

Endnu Christen Iversen i herredsfogedens sted: Oluf Mortensen har pva.
Poul Mikkelsen stævnet ridtmester Jens Kaas i Øster Gesten hos Claus
Ebbesen til at påhøre vidner om, hvad blæssion og skade Poul Mikkelsen
havde bekommet i den klammeri med sal. kvartermester Andreas Nicolai.
En del vidner er indkaldt:

Hans Pedersen Vraa i Anst og Jens Pedersen ibidem: Den 13. oktober i
mørkningen kom Poul Mikkelsen, rytter under under ridtmester Kruses
kompagni, i Hans Vraas hus og var ganske blodig, både på krop, ansigt og
hænder, og var hugget og ilde skamferet. Han sagde, at han havde været i
Øster Gesten, og der blev han overfaldet og hugget og slået af en



hvartermester, der gav ham 11 sår i højre hånd fra håndleddet og udefter.
Vidnerne havde ikke set sårene eller begæret at tælle dem.

Johan Heydemand: Ved aftenen kom Poul Mikkelsen ridende om ved ham,
som han stod ved sit hus, og bød godaften. Da sagde han, "Se, broder, jeg er
meget ilde skamferet og bliver en vanfør karl mine livs dage", og fremviste
sin højre hånd, som hang ned ved ham og var ganske blodig og ilde huggen.
Vidnet så nu, at også ansigt og næse og kindbakker var meget ilde hugget.
Poul Mikkelsen gik med ind og lod blodet to af sig. Vidnet trak hans hest op
i kvarteret, og så lod Poul Mikkelsen en klud binde om hånden og gik bort.

Søren Iversen: Så, at Poul Mikkelsen var meget ilde huggen og forvandt
både i hans højre hånd og over hans ansigt så vel som stor ophovnet på hans
ryg. Han klagede sig, at hans ryg gjorde ham neget ve. 

86b: 

Iver Lauridsen af Ø. Gesten pva. søsteren Anne Lauridsdatter. Delemål over
Jens Andersen i Vrå og Jens Sørensen i Uhre. De er nærmeste fødte værger
til drengen og anordnet af skifteforvalteren. Fremæskede sekshøringerne.
Fremlagde dommen af 18/9. Den lyder i sin slutning således: Da ingen
findes nærmere i byrd end dem, skal de tage det umyndige barn til sig samt
hans tilvurderede arvelod, såfremt de ikke vil svare til den skade, der i
fremtiden kunne tilføjes drengen. Hvis de imod forhåbning skulle findes
nachlæssige med godsets annammelse og ikke tager barnet til sig, skal de
lide dele og andre lovmål. Dommen findes læst for retten den 8. oktober. -
Sekshøringerne afsagde således: at ligesom forn. Jens Andersen og Jens
Sørensen med dommen lovligt er forfulgt til dele, så bør de også hermed
idag til fulde fjerde ting med høringsdele at være lovligt fordelt, indtil de
sig derfor tilbørligt exelerer(?) og efter loven retter for sig.

De sagsøgte var ikke mødt. 

88: 

Torsdag den 13. november 1684: 



Christen Iversen i Anst i herredsfogedens sted. 

Rasmus Hansen i Vranderup har stævnet Hans Thomsen i Kolding, byfoged
Søren Jensen, kgl. tolder Hans Pedersen og direktør Hans Lund samt begge
vadestedsridere Bendix Petersen og Elias Davidsen ang. Ejstrup vadested
og overdriften over Kolding å, som løber mellem Ejstrup og Vranderup. -
Som vidner er stævnet Niels Horskjær og Jes Ebbesen i Seest samt hver
mand, som bygger og bor i Skanderup, Hjarup og Vamdrup sogne, og Las
Nielsen i Vranderup mølle.

Niels Horskær og Jes Ebbesen i Seest: Efter Rasmus Kruses begæring var
de fulgt med ham til Kolding og skulle dér have vurderet det konfiskerede
kvæg. Men de vidste ikke noget derom at vidne, eftersom de det hverken
vurderede ej heller nogen øvrighedsbefaling derom havde.

Hvorefter Rasmus Kruse fremlagde et skriftligt vidnesbyrd på det papir
Nom. 9, som var skrevet på begge blade, på hvert blad et sær vidnesbyrd.
Derimod protesterede Hans Thomsen. Formente, at samme sammensankede
vidnesbyrd bør ikke anses for noget lovligt vidne, men tages i forvaring af
rettet. Han forklarede de gældende regler for kvægdrift ved Kolding.

Anders Jepsen: Vidner om gældende toldregler. Han ved ikke af, at nogen i
Vamdrup, Skanderup og Hjarup m.fl. sogne har været forment at bruge den
nærmeste vej, de kunne, til deres huse nordfra med hvad de til deres plov og
avlings fortsættelse og fornødenhed nør i landet sig tilforhandler.

Hans vidnesbyrd bekræftes af en lang række personer. Fra Hjarup er nævnt:
Christen Halkjær, Christen Snogdal, Nis Geising, Kjeld Gregersen, Christen
Buch, Knud Lauridsen, Poul Lassen, Svend Christensen, Johan Christensen,
Niels Bendixen og Mads Sørensen.

Anders Jepsen og søn må besvare forskellige spørgsmål om deres
overholdelse af toldreglerne. Dernæst må Anders Jepsen svare på, om han
ved, hvorvidt Rasmus Kruse pløjer med heste, hopper eller stude, eller at
Rasmus Kruse nu er så plovlam, at han behøver at købe stude til sin plov og
avlings fortsættelse. Anders Jepsen svarer, at han intet ved derom.



Andre svarer på de samme spørgsmål. - Nogle har forladt tinget. - Hans
Thomsen mener, de bør lide efter lovens 1-13-7. Christen Iversen beder om,
at Hans Thomsen vil bevilge opsættelse, så de, som Hans Thomsen nu vil
sagsøge, kan få lovligt kald og varsel. Hans Thomsen beder ham om at
precavere sig selv for de bøder, kongens lov 1-9-5 anmelder. Mener ikke,
han er pligtig til videre varsel i denne sag.

Da fordi de har været stævnet til at vidne og havde aflagt deres første vidne
efter Rasmus Kruses begæring, men trods rettens betjentes advarsel ikke har
villet blive til stede til denne sags endelighed og svare på Hans Thomsens
spørgsmål, derfor kan de ikke befries for Hans Thomsens ansøgning, men
de skal betale deres bøder.

Rasmus Kruse forklarer, at han og Jens Vorbasse for deres egne personer
ikke ejede de fjorten stykker konfiskerede fæ; men når enhver får deraf den
part, dem tilhører og har ladet købe, blive kun Rasmus Kruses og Jens
Vorbasses part deraf ganske ringe. Rasmus Kruse har siden påske mistet 6
stk. fæ, som ham er ulykkeligt fradød; og derfor til hans avlings fortsættelse
og gårdens vedligeholdelse nødes til at købe, såsom han formedelst
misvæksten kun har ganske ringe og lidet korn til føde og intet til udgifter.
Han forårsagedes derfor til at søge sig om fæ på lovlig måde til at tære hans
fodring og hans gårds jord med gøde at vedligeholde, og som hans bæster af
ulve er i fare og ufred, behøver han stude at pløje med.

Hans Thomsen svarede herimod, det var ham ukært den skade, både
Rasmus Kruse og Jens Vorbasse på deres kvægs og bæsters frafald har lidt,
hvilket dog ikke vedkommer denne sag. Misvæksten på kornet beklager han
for sin person lige så højt som en anden, men dersom Rasmus Kruse og
Jens Vorbasse havde med de 14 stk. fæ lovligt om dagen kommet for
toldboden i Kolding og dem der angivet og ladet indtegne, da havde al
denne tvist været forekommet.

Rasmus Kruse: De drev den nærmeste vej, de kunne, til deres huse. Thi
omkring igennem Kolding var langt af vejen, og var ikke sædvanligt.
Tilmed, dersom de skulle dér have igennemdrevet, så skulle de også have
været igennem en del holstensk grund, hvor de lettere kunne have begået
toldsvig og forprang, end på de steder, som de drev.



Hans Thomsen formener, dette svar ikke bør at agtes værdigt til at betage
kgl. maj.s høje regalier. Thi han og hver edsvoren undersåt er pligtig at
holde kgl. love og påbudte forordninger.. Synes, at Rasmus Kruse indfører
meget i denne proces, som ikke er nødvendigt, og han vel véd bedre,
dersom han sin samvittigheds sandhed dør ville åbne og agte lovens forbud
om kroglove.

Rasmus Kruse: Det skulle Gud ham forbyde at enten mene, tænke eller tale
imod kgl. maj.s lov eller bud, men vil efter yderste evne hjælpe og med
største underdanighed sig beflitte dem at fordre og efterleve.

Rasmus Kruse begærede tingsvidne. 

92: 

Oluf Mortensen af Røj pva. Poul Mikkelsen gjorde idag første krav og kald
på sandemændene her i Anst herred til at udlede sal. kvartermester Andreas
Nicolai hans død og bane og derom efter retmæssighed, så vidt lands lov og
ret kan medføre, og tov at kende. 

Torsdag den 20. november 1684: 

Jep Buch i Nagbøl pva. sin søn Jep Buch den yngre begærede dom over
Anders Jepsen i Nagbøl og hans søn Jakob Andersen med formodning, de
skulle betale Anne Jepsdatters resterende penge, hvoaf med rente resterer 9
slettedaler. - Anders Jepsen og søn svarede, at de børnepenge, som Anne
Jepsdatter og Anders Jepsen har annammet, er 15 slettedaler, hvilke ikke er
arvet efter forældre eller søskende, men Anders Jepsen for sin person med
stor besværing og fortræd på hendes vegne dem har indsøgt, og ganske
ingen rente sig bepligtet deraf at udgive. Ej heller bevises med noget
skriftligt, enten obligation eller skiftebrev, men erbyder her sig for retten
resten af de 15 slettedaler, som er 3 slettedaler, straks at contentere og
videre ikke til nogen rente at svare.

Jep Buch: Skal vel bevise, han samme børnepenge har annammet.
Formener, han bør give renter deraf lige så fuldkomment som efter loven.



Dom: Anders Jepsen benægter ikke at have modtaget Anne Jepsdatters
børnepenge, nemlig 15 slettedaler, som formynder på hendes vegne, og han
kan ikke med noget skriftligt bevise, at han skulle have dem uden rente,
især da myndlingen på andre steder nød sit ophold. - Han bør betale både
kapital og rente. 

93: 

Jep Buchs tiltale pva. Hans Jepsen mod Anders Jepsen opdat 14 dage. 

Registrering efter Mikkel Mølgaard.

Mads Christensen af Roved fremlagde en registrering holdt efter sal.
Mikkel Mølgaard i Roved den 26. oktober imellem hans efterladte hustru
Mette Christensdatter, som med hendes da tiltagne lavværge Christen
Halkjær var til stede på den ene side, og begge den sal. mands og hendes
børn, Jep Mikkelsen i hans 16. år og Christen Mikkelsen i hans 2. år, på
hvis vegne var til stede i farbroderen Christen Snogdals sted forn. børns
søskendebarn Jep Snogdal så vel som deres farbror Niels Mølgaard, på den
anden side. Hvilken bemeldte registrering sig til penge udi en summa
bedrager 298 Rigsdaler 4 sk. Og nu for retten efter dets fulde indhold
lydeligen blev oplæst og af de deri indmeldte og de overværende
vurderingsmænd, nemlig ..., samt Mads Christensen på enkens og Christen
Snogdal på børnenes vegne udi alle måder, ord og punkter, som den i (sig)
selv formelder, blev vedstanden, samtykket og stadfæstet således rigtig,
lovligt og tilbørligt at være registreret og vurderet, hvorefter Mads
Christensen var tingsvidne begærende. 

93b: 

Torsdag den 27. november 1684: 

Christen Iversen i Store Anst i herredsfogedens sted. 

Christian Nielsen Ridefoged (se Nom. 83) begærede dom over Anders
Madsen i Seest. - Ingen mødte på dennes vegne.



Dom: Efterdi Christian Nielsen Ridefoged skal svare til kongens anpart af
kvægtiende af Seest sogn, og Anders Madsen ham ikke samme gås har
villet tilstille eller betale, da bør han betale. 

Las Sejrsen af Uhre på egne vegne og på vegne af Las Espensen har
stævnet Jens Poulsen i Jordrup at svare begge Lasser af Uhre idag. - Også
vidner er indkaldt.

Laurids Sørensen af Jordrup: Han har aflejet Las Sejrsen og Las Espensen i
Uhre et stykke jord på Jordrup mark liggende i det søndre fald på Risbøl og
vender imod den søndre ende op til Vrå skov. Og er samme stykke jord af
hede opbrudt af Laurids Sørensen i 1683, og nød han samme års grøde
deraf. Dernæstefter, da han havde sett(?) noget gøde derpå, nemlig 3 læs, så
såede /: Poul Christensen og udgøede(?) samme ager :/ og såede den med
rug. Men før end Laurids Sørensen pløjede samme ager, da havde Poul
Christensen oppløjet sin ager mestendel, som ligger næst i reen ved den
østre side, og da vieste(?) Poul Christensen Laurids Sørensen i samme
omtvistede ager at pløje, hvilket Poul Christensen nu for retten selv bestod.

Christian Hansen: Han var ved, da samme omtvistede ager sidst forleden
1683 blev Las Espensen og Las Sejrsen af landmålerne tilmålt.

Hans Pedersen: Ved hverken, hvem ageren tilhører, eller hvem den blev
tilmålt ved landmålingen. Men han ved, at Laurids Sørensen opbrød den og
havde den af begge Lasser i Uhre med boghvede besået og med samme
grøde deraf.

Hans Nielsen: Ved ikke, hvem ageren tilhører, eftersom den har ligget i
hede i over 20 år, og har ikke været oppløjet, før Laurids Sørensen opbrød
den.

Poul Christensen vedstod, at samme ager med samme ganske fald
mestendel i 30 år havde ligget i hede.

(Det ser ud til, at der er en fejl, at Jens Poulsen er anført som stævnet. Den
ene af de to varselsmænd er anført som Poul Christensen). 

94b: 



Oluf Mortensen af Røj pva. Poul Mikkelsen til undskyldning og nødværges
kendelse lyste for sit lovmål til idag 8 dage. 

Torsdag den 4. december 1684: 

Jens Pedersen i Egholt har stævnet Hans Andersen i Lejrskov ang. Maren
Nielsdatters arv efter hendes sal. moder Lene Marchusdatter samt Godske
Iversen og Thomas Christensen til at vidne.

Jens Pedersen og hustru Maren Nielsdatter har hos Hans Andersen
resterende en arv på 26 slettedaler 1 mk 10½ skilling. - Hans Andersen
tilbyder at betale inden julens udgang uden at forårsage proces. Får tilstået 6
ugers opsættelse. 

95: 

Oluf Mortensen af Røj pva. Poul Mikkelsen til hans uskyldigheds bevisning
og gjorte nødværge i det drab med sal. kvartermester Andreas Nicolai lyse
fremdeles for sin sag og lovmål. 

Jep Buchs tiltale pva. sønnen Jep Buch den yngre og pva. Hans Jepsen
opsat 8 dage med henblik på, om sagerne kan afgøres i mindelighed. 

Torsdag den 11. december 1684: 

Jep Buch pva. regimentskriveren har stævnet Mette Christens i Skanderup
ang. hendes afdøde søn Jens Sørensens død og bane.

Et tingsvidne: For retten fremstod Oluf Buch og Vedsted Mikkelsen i
Skanderup og Hans Hansen og Nis Pedersen i Øster Vamdrup: Den 4/12 var
de med regimentskriverens fuldmægtig Jep Buch og herredsfoged peter
Niemand i Bøgvad og synede dér den døde Jens Sørensen, som ved et skud
var dræbt. Desligeste beså de stedet, hvor han sin død og skade menes at
have fået, samt bøssen, han skal være dræbt med. Bøssen fandtes stående i
en hakkelseskiste med den store ende imod gulvet i laden og den liden ende
opad, og syntes dem, at den liden ende af bøssen, som skuddet var udgået,



og stedet på den dødes legeme, som det igen var indgået, kunne være ved
lige højelse. Og var samme skud og skade indgået bagtil på hans højre side,
ungefær ved hans lænd, af hvilket skud de syntes, han sin død og bane har
bekomemt.

Herefter fremlagde Jep Buch et skriftligt vidne: Kendes jeg underskrevne
Christoffer Krudt, rytter under oberst Schwanewedes livregiment,
formedelst abmarchs hastigheds skyld, bekræfter, at om natten imellem den
2. og 3. december hørte jeg, at Jens Iversen i Søgård sagde til sin tjener Jens
Sørensen, at han ikke skulle komme i laden inden morgenen. Kom han selv,
kunne (han) gå med ham, fordi Jens Iversen sagde, at han der havde stillet
en bøsse for tyve, hvilket Jens Iversen sagde lydeligt til ham trende gang.
Og Jens Sørensen svarede ham trende gange, nej. Siden ungefær ved
midnatstid stod bemeldte Jens Sørensen op af sin seng, mig, Jens Iversen og
hans hustru ubevidst. Tog hyrdedrengen med sig op og gik ud i laden.
Sagde, at ham tyktes, der var tyve inde. Så kom hyrdedrengen, vækkede os
andre og råbte og sagde, der var tyve i laden. Hvorefter vi alle stod op og
søgte ud i laden. Da befandtes Jens Sørensen at være skudt. Så blev han
indført i stuen og levede derefter ungefær i to timer og talte med grander og
naboer om, hvorledes var tilgået, hvilket de med deres vidner kan videre
forklare. Men i alt undskyldte Jens Sørensen både Jens Iversen, hans hustru,
børn og alle andre mennesker, at ingen i hans død og bane var årsag, men
det ham selv af overfalden ulykke således var hændt. Hvilket jeg i
hosværende dannemænds overværelse, nemlig Nis Pedersen og Hans
Hansen i Øster Vamdrup med min ed bekræfter. Underskrevet af
vitterlighedsvidnerne og af Christoffer Krudt selv med egen hånd.

Marchor Nissen i Bønstrup og Mikkel Basse i Søgård: Den 3. december har
de hos Jens Iversen i Søgård hørt, at den dér indkvarterede rytter Christoffer
Krudt vedstod at have sagt til sin vært, at såsom marchen forestod og Jens
Iversen en del rug havde i laden liggende, da skulle han dertil skaffe middel
at holde tyvene ude. Thi Christoffer sagde sig ikke at ville have skyld, om
noget blev væk. Hvorfor Jens Iversen stillede en ladt bøsse i laden om tyve,
der ville indkomme.

Laurids Hansen m.fl.: De blev den 3/12 hentet til Søgård. Der hørte de, at
Jens Sørensen, som var skudt og dog levede, talte med dem og sagde, at



Jens Iversen ham havde advaret ikke at skulle komme i laden, før end han
selv indgik. Han sagde sig om natten at være kommet i svar besværlige
drømme om nogle hønseæg, ham syntes at have med at bestille, og
deriblandt at være nogle usædvanligt store. Syntes imidlertid, at en anden
hos ham var, til hvilken han sagde, ham uden tvivl stod noget synderligt
for.I det samme syntes han, at der larmede noget i husene og var tyve. Stod
så hastigt op i søvne, så ud af et hul på væggen og så, at fæhusdøren var
åben. Straks råbte han til hyrdedrengen, som hos ham lå, hvilken han også
vækkede. Jens Sørensen sagde, at han straks således i samme ziel(?)
uagtsomt og uden videre betænkning søgte laden, oplod døren og gik ind til
rugen, menende, der var tyve ved rugen. I samme stund rørte ved
hakkelseskisten ... Så gik skuddet af og traf ham bagtil ved den højre side
ved lænden i hans ryg, som han nu fremviste hullet og skaden. Imidlertid
undskyldte han Jens Iversen og alle hans i samme bane at være ganske
ubevidst og uskyldige. Derpå gav Jens Sørensen to gange Jens Iversen sin
hånd og ønskede sig og os alle Gud i vold.

Den dødes moder, Mette Christensdatter undskyldte offentligt og
fuldkomment både Jens Iversen, hans hustru og alle og bekendte, at ingen
af dem havde nogen skyld i hendes søns død og bane. 

97b: 

Jep Buch pva. Hans Jepsen:

Godske Iversen og Niels Jepsen i Nagbøl vidner, at for ca. 10 år siden var
de nærværende, da annammede Anders Jepsen her på tingbordet 20 Rdl. i
mønt af Hans Jepsen, som Anders Jepsen lovede ham at give skriftlig
besked på, når han det begærede, og derefter at give ham rente.

Anders Jepsen aflagde ed på, at Hans Jepsen ikke har begæret skriftlig
besked på de 20 rdl. før end i det længste nu for 2 år siden.

Dommen skal blive dem tilsendt og indføres på Nom. 103. 

Iver Lauridsen pva. søsteren Anne Lauridsdatter i Ø. Gesten ctr. Jens
Sørensen i Uhre.



Mads Pedersen m.fl. af Egholt: Sidste mandag for 8 dage siden drev de efter
regimentskriverens befaling til Anne Lauridsdatter og hendes lavværge 4
stude, 2 køer og 6 får fra Egholt, som var den umyndige Rasmus Andersens
arvepart udlagt efter hans farbroder Mogens Rasmussen i Egholt. De drev
det ind i Jens Sørensens gård i Uhre, som er forordnede, rette værge. Fårene
blev gennet ind i et hus, og fæet blev i gården, hvilket de altsammen sagde
til Jens Sørensens hustru at antage og svare til. Manden var selv inde i
huset. 

98: 

Anders Jepsen i Bastrup har stævnet Niels Christensen i Habdrup.

Anders Jepsen spurgte Niels Christensen, om han enten for rug eller penge
har solgt eller tilsagt ham enten eg, bøg eller andet træ i kongens skove at
måtte hugge. - Svar: Slet ikke; men han havde givet ham lov til at opsamle
noget gammelt træ på jorden, hvorfor han havde tilbudt eller foræret Anders
Jepsen 2 skp. rug.

Anders Jepsen begærede tingsvidne. 

98b: 

Torsdag den 18. december 1684: 

Blandt de 8 mænd: Jep Hansen i Hjarup, Søren Mortensen, Niels Lassen,
Hans Madsen, Christen Jepsen, alle i Hjarup. 

Jens Nielsen Cronius pva. en del vidner i Rasmus Kruses sag af 13/11 har
stævnet Hans Thomsen i Kolding samt en del vidner. (Fra Hjarup: Mads
Sørensen, Christen Buch, Kjeld Gregersen, Svend Christensen og Niels
Bendixen).

Jens Cronius tilspurgte Hans Bertelsen, som den 13/11 var her ved retten
den første mand af de otte mænd, om han hørte eller var bevidst, at Søren
Bull, Jep Andersen i Lunderskov, Visted Mikkelsen i Skanderup, Christen
Halkjær, Christen Snogdal, Johan Christensen, Knud Lauridsen, Poul



Lassen, Nis Geising, alle i Hjarup, Rasmus Pedersen på Vamdrupgård,
Lauge Hansen, Hartvig Pedersen, Jørgen Rasmussen og Niels Lauridsen i
Vester Vamdrup den 13/11 her for retten blev advaret, at de skulle blive til
stede deres vidner, som de med Rasmus Kruse havde afvundet at forklare
og til Hans Thomsens spørgsmål, og som retten formedelst Guds vejrlig og
regn ikke på det ordinære tingsted kunne formedelst sagens vidtløftighed
blive afholdt, om de da blev advaret til Dollerup at medfølge, som retten
fremdeles blev sat, og der til Hans Thomsens spørgsmål at svare.

Hans Bertelsen svarede, at den 13. november, da Guds vejrlig med regn
blev så stærkt, at skriveren med tingbogen og dokumenter ikke sig på tinget
kunne længere bare, men regnen gik igennem en kappe, som en korporal
lånte ham /: over sig og faldt ned i tingbogen, da sagde herredsfogeden eller
sættefogeden Christen Iversen, at vi ikke længere her kunne være, men
enhver skulle, som til stede var og ved retten havde at bestille, forføje sig til
Dollerup, hvor retten, så længe der var idag at bestille, skulle blive holdt;
men hvad heller de forn. 14 mænd, som samme dag blev dømt i mulkt, alle
da ved tinget var til stede, eller nogen af dem tilforn var bortdragne fra
retten, var ham ikke bevidst, ikke heller ved han, om nogen af dem var til
stede eller ej.

Oluf Buch svarede som Hans Bertelsen.

De øvrige af de 8 mænd: det samme. Og alle 7 mænd svarede desuden, at
sættefogeden dømte de 14 mænd i mulkt, formedelst de ikke blev til stede
at svare til Hans Thomsens spørgsmål. Og han afsagde dommen i Dollerup,
som tinget blev til ende afholdt formedelst regnvejrliget, og dømte dem,
formedelst de ikke der var til stede at svare. De havde hørt, at eftersom de
14 mænd havde aflagt deres vidnesbyrd med Rasmus Kruse, havde Hans
Thomsen advaret dem, at de skulle blive til stede for at svare ham, hvortil
en del af dem svarede, at de havde sagt og vundet, så vidt i denne sag dem
var bevidst, sigende, de formedelst vejrliget ikke kunne bie længere.

Christen Buch, Kjeld Gregersen, Svend Christensen, Mads Sørensen og
Niels Bendixen, alle af Hjarup, kundgjorde, at de samme 13/11 aflagde
deres vidnesbyrd med Rasmus Kruse og efter advarsel til Hans Thomsens
spørgsmål samme dag svarede i Dollerup.



Kjeld Gregersen og Niels Bendixen vedstod, at samtlige vidner blev advaret
at blive til stede for at forklare deres vidner for retten og besvare Hans
Thomsens spørgsmål, og da tinget formeldelst regnvejr ikke længere kunne
holdes på det originale sted, hørte de 2 mænd af sættefogeden, de blev
advaret at medfølge til Dollerup.

Christen Buch, Svend Christensen og Mads Sørensen: De hørte vel, at Hans
Thomsen begærede og advarede dem at blive til stede, men da de
formedelst vejrliget ikke længere kunne blive og deres vidne først havde
aflagt, gik de på deres hjemvej og ikke tænkte eller af vidste, de i Dollerup
til nogen spørgsmål skulle svare. Men som de fornam, retten dér blev
afholdt, at sagen kunne komme til ende, begav de dem derind deres vidner
at forklare og til spørgsmål at svare. Dog de ikke af vidste, retten der skulle
holdes eller den sag der tilendebringes, før end de så fogeden og skriveren
med de 8 mænd og tingfolkene der til dem(?) indkom, og de derfor biede at
svare.

Jens Lauridsen og Peder Rasmussen: Tirsdagen efter at Hans Thomsen
havde forhvervet dom over de 14, da var de ved hans hus sammen med de
14 mænd og tilbød enten at give ham skriftligt svar eller svare ham i retten
første torsdag derefter. Deritl svarede Hans Thomsen, at han ingen mere
vidner af dem begærede. Men for den mulkt, de efter dommen til ham burde
bøde, begærede og efterlod han sin sag for to slettedaler af hver samme
mænd til onsdagen derefter at betale. Imidlertid måtte de sig betænke, om
de sig mente eller vidste at kunne derfor befri. Men kongens sag ville han
intet have med at bestille.

De i mulkt dømte 14 mænd mødte for retten og bød deres ed på, at de ikke
vidste af at skulle besvare spørgsmål i Dollerup, eller at retten der skulle
holdes, undtagen Rasmus Persen på Vamdrupgård, som nu ikke mødte, og
Knud Lauridsen i i Hjarup, som sagde ikke at kunne nægte, han jo vel så og
vidste, de andre tingfolk drog til Dollerup, men sagde, han ikke vidste, at
der var noget ved retten at bestille. Fornævnte mænd kunne ikke nægte, at
de jo blev advaret at skulle blive til stede og svare til Hans Thomsens
spørgsmål.

Jens Cronius begærede tingsvidne og Jep Buch genpart. 



--- 

Videre end hertil er indført, er ej for retten på Anst herredsting dette år 1684
beskreven, passeret eller forhandlet. - Testerer Bartram Pedersen.

1685

Anno 1685 - Torsdagen den 8. januar 

holdtes Anst herredsting snapsting af herredsfogeden Peter Niemand,
herredsskriveren Bartram Pedersen. Samme år er forordnet til sandemænd i
forn. Anst herred: Peder Sørensen i Glibstrup, Anders Jensen i Gamst, Las
Sejrsen i Uhre, Niels Andersen i Egholt, Søren Bull i Lunderskov, Niels
Møller i Vester Vamdrup, Jep Nielsen ibidem. ... Ransnævninge: Thomas
Sørensen i Ferup, Mads Jessen i Egholt, Hans Pedersen i Jordrup, Peder
Christensen i Refsing, Søren Jespersen i Gamst, Peder Bennetzen i Øster
Vamdrup, Søren Madsen i Verst, Peder Madsen i Højrup. 

101:

Otte stokkemænd, som er forordnet dette år retten her på Anst herredsting at
bisidde, er: Niels Iversen i Lejrskov, Joen Sørensen i Øster Vamdrup,
Anders Lærke ibidem, Lauge Hansen i Vester Vamdrup, Christen Graversen
i Øster Gesten, Laurids Ebbesen i Refsinggård, Erik Eskelsen i Kragelund,
Laurids Mikkelsen i Egholt, Peder Madsen i Gelballe.

Og formedelst de beskikkede otte mænd ikke alle mødte idag her retten at
bisidde, da har derfor idag til otte mænd retten her at bisidde efterskrevne
været overværende og retten bisiddet, nemlig: Niels Iversen i Lejrskov,
Anders Sørensen Lærke i Øster Vamdrup, Lauge Hansen i Vester Vamdrup,
Erik Eskelsen i Kragelund, Peder Madsen i Gelballe, Mikkel Jepsen i
Roved, Laurids Poulsen i Gelballe og Peder Ebbesen i Gamst. 

Rasmus Kruse af Vranderup på egne og Jens Vorbasses vegne fremlagde
kgl. maj. ved rentekammerkollegiets høje herrer dom af dato København
den 15. december 1684 contra Hans Thomsen i Kolding, hvorefter han



begærede det vidnesbyrd, Hans Thomsen sidste 13/11 for ham her lod
arrestere. - Hans Thomsen blev påråbt, men var ikke mødt. Men som Hans
Thomsen ikke den gjorte arrest på samme brev videre med påtale har
forfulgt, og Rasmus Kruse nu igen brevet æsker, turde sættefogeden
Christen Iversen, som det efter Hans Thomsens begæring i arrest satte, ikke
længere forholde Rasmus Kruse hans brev, men lod ham her for retten
tilstille, og om Hans Thomsen har noget videre at påtale, må han søge det
hos Rasmus Kruse. 

101b: 

Med Christen Iversen som sættefoged stævner herredsfogeden adskillige
personer. Nogle for at indløse dokumenter i forbindelse med retssager, en
for at holde skifte, nogle for at vidne. 

Herredsfogeden har stævnet Niels Iversen i Lejrskov, fordi han til Iver
Christensens og Anne Lauridsdatters bryllup i Egholt gav brudeskænk til
Anne Lauridsdatter og leverede hende en daler offentligt over bordet for
alle nærværende deres åsyn og bad, hun ville tage til takke. Hvilket
herredsfogeden formente af Niels Iversen modvilligt at være gjort imod kgl.
maj. forordning, som forbyder nogen brudeskænk at gives eller tages,
hvorfor herredsfogeden efter ham givne instruktion fra velbårne hr.
politimester satte i rette, at Niels Iversen for sådan kgl. majestæts mandats
overtrædelse bør at lide og bøde.

Niels Iversen benægtede, at det var nogen gave eller foræring, han gav
bruden, men han var hende en daler skyldig, som han hende betalte da,
hvilket kan sagde, at han videre kunne bevise. - Opsat 14 dage. 

102: 

Torsdag den 15. januar 1685: 

Jens Pedersen af Egholt på egne vegne og på vegne af sin hustru Maren
Nielsdatter og deres arvinger gav Hans Andersen i Lejrskov fuldkommen
kvittering og afkald for al deres fordring efter hans afdøde hustru Lene
Markusdatter, som var Maren Nielsdatters moder, iflg. skiftebtrev af 6/9



1684 51 slettedaler 2 mk. 10 sk. 

Sentens til den dom, Jep Buch pva. Hans Jepsen søgte imod Anders Jepsen
den 11/12 1684 (Nom. 97) for 20 rdl. lånte penge med 10 års rente. Anders
Jepsen har intet skriftligt fremvist, erkender at have fået pengene, men
siger, at da han fik pengene, lovede han at give Hans Jepsen hans skriftlige
bevis på lovligt papir, når Hans Jepsen begærede det, og fra den dato at give
årlig rente. Anders Jepsen har med sin ed benægtet, at Hans Jepsen har
begæret noget skriftligt før end nu for 2 år siden, og dertil har Hans Jepsen
selv stået til vedermål uden at have noget derimod at svare. - Anders Jepsen
skal betale de 20 rdl. med 2 års billig rente. 

103: 

Torsdag den 22. januar 1685: 

Skovrider Jakob Krog ctr. Anders Jensen i Gamst for en bøg, han dagen før
Hellig Tre Kongers Dag har hiugget i Glibstrup skov uden nogen stempel
og udvisning eller øvrighedens minde.

Anders Jensen skød sig til hjemmel. Han har hugget bøgen på sin hustrus
faders Anders Størsbøls vegne, som det var ham forundt af Søren Krog i
Anst på hans ejendomsskov i Glibstrup. - Han ville ikke benægte, at han
selv havde fået noget af bøgen, men begærede 8 dages opsættelse for at
iretteføre sin hjemmel. Opsat 14 dage. 

Jep Buch pva. regimentskriveren æskede til første kald sandemænd til at
påhøre dokumenter og efterse ang. den døde Jens Sørensens bane, som i
Søgård den 3/12 blev dræbt. Da fremstod sandemændene, som dette år er
forordnede, nemlig Peder Sørensen i Glibstrup, Anders Jensen i Gamst, Las
Sejrsen i Uhre, Niels Andersen i Egholt, Søren Bull i Lunderskov, Niels
Møller i Vester Vamdrup, Jep Nielsen ibidem og Iver Pedersen i Horskær. -
Der var varsel til Jens Iversen i Søgård og Mette Christens i Skanderup om
at imøde idag og siden fremdeles hver tingdag og svare mod, hvad afsigt,
dom og lovmål regimentskriveren agter at lade føre ang. den ihjelskudte
Jens Sørensens død og bane.



Jep Buch producerede tingsvidne og synsvidne samt regimentskriverens
memorial til stiftamtmanden om samme sags videre beordrings ervartning
og stiftamtmandens ordre sagen ved lands lov og ordentlig proces at udføre.

Jep Buch proponerede for sandemændene, at såsom ikke egentlig vides eller
bevises, hvo i bemeldte døde Jens Sørensens drab og bane retteligen skal
være skyldige, de da tillige med dommeren efter loven om samme drab
retteligen deres tov og afsigt ville afsige og ved ed beskreven og forseglet
give.

Da efter samdemændenes instændige begæring er sagen opsat 14 dage. Da
gås der dom i sagen.

Mette Christens , den dødes moder, mødte herimod og sagde, at hun på
ingen i denne sag havde at klage, eftersom det var en uformodentlig
overfalden ulykke, men begærede, at hendes søn måtte nyde kristen jord at
hvile i. 

104b: 

Niels Rasmussen af Sønderskov har stævnet Poul Pedersen i Bække, Iver
Sørensen, Elias Svend(?), Christen Nielsen, Mads Nielsen ibidem, Anders
Hansen i Asbo og Søren Pedersen ibidem for resterende landgilde. Opsat 14
dage. 

Peter Niemand ctr. Niels Iversen i Lejrskov ang. brudeskænk. Niels Iversen
har villet bevise, at det var en gæld og ikke en brudegave, men han har ikke
iretteført noget bevis. Niels Iversen begærede sagen opsat en måned. Opsat
14 dage. 

105: 

Peter Niemand begærede 3. ting til dele over Hans Iversen i Gelballe for
skiftebrev at fremvise efter sin formand Mads Persen. Han bør enten
fremvise skiftebrev eller holde lovligt skifte, såsom han sidder i fælles
uskiftet bo. Peter Niemand æskede høringer opnævnt. Hans Iversen mødte
og lagde nogle penge på bordet, som han igen til sig tog. Peter Niemand



sagde, at han ikke talte om penge, men om at fremvise skiftebrev. 

Marchor Nissen af Bønstrup sad i de næstforgangne 3 sager i fogedens sted.

Torsdag den 29. januar 1685: 

Peter Niemand ctr. Niels Iversen i Lejrskov. Sættefoged var Claus Ebbesen.
Opsat 8 dage. 

Peter Niemand ctr. Hans Iversen i Lejrskov, jeg siger i Gelballe. Begærede
høringer. Opsat 8 dage. 

105b: 

Torsdag den 5. februar 1685: 

Jakob Krog begærede dom ang. den bøg, som er hugget i Glibstrup skov.
Anders Jensen svarede, at han ikke havde hugget bøgen til egen nytte, men
pva. sin svigerfader, og han vidste ikke rettere, end at det var på Søren
Krages selvejerskovpart, hvos hans svigerfar havde fået lov til at hugge.
Der var ingen skel mellem skovparterne. Opsat 14 dage. 

Jep Buch pva. regimentskriveren æskede sandemændene at aflægge ed og
tov ang. den døde Jens Sørensens bane. Sandemændene mente, at
herredsfogeden selv skulel dømme uden sandemænds tilnævnelse. Hvortil
blev svaret, at sagen ikke med vidnesbyrd og beviser er så klar, at en eneste
dommer deri kan kende, men det tilkommer sandemændene derom at tove
og sværge.

Og nu blev tilnævnt fyldigsmænd, nemlig Iver Thullesen i Skanderup og
Hans Bertelsen i Horskær at tilfylde sandemændene deres tov i samme sag
efter loven at fyldestgøre.

Derpå bemeldte tvende fyldingsmænd tog hverandre i hånd og satte fylding
på sandemændene nu her for retten deres tov og ed foruden videre forhaling
at gøre.



Og da fremkom sandemændene, nemlig formanden Peder Sørensen i
Glibstrup, tillige med efterskrevne hans medbrødre, som er Anders Jensen i
Gamst, Las Sejrseen i Uhre, Niels Andersen i Egholt, Søren Bull i
Lunderskov, Niels Møller i Vester Vamdrup, Jens Nielsen ibidem og Iver
Pedersen i Horskær, som fremlagde deres skriftlige sandemænds afsigt og
tov.

Er lydende således: Eftersom med tingsvidner bevises af Anst herredsting d.
11. december 1684, at Jens Iversen i Søgård for tyve har stillet en ladt og
spændt bøsse ved en rugdynge i hans lade om natten, og vidnerne udførligt
formelder, at forn. Jens Iversen sin tjener Jens Sørensen, som nu død er,
åbenbarlig i godtfolks påhør har advaret, at samme bøsse der var stillet, og
forn. Jens Sørensen derfor ikke skulle komme i landen, før end om
morgenen Jens Iversen selv kunne gå med. Da som forn. Jens Sørensen
samme nat i søvne og drømme har opstanden og imod Jens Iversens
advarsel ganget i laden hen til rugdyngen, som ham var sagt bøssen var
stillet for tyve, og da har forn. Jens Sørensen uforvarende selv rørt ved
bøssen, at den er løstganget og med skuddet truffet ham, at han deraf er
død, og han selv, efter han skaden havde bekommet, før end hans død, for
dannemænd har undskyuldt både Iens Iversen og alle andre, at ingen i hans
død og bane i nogen måder var skyldige, hvorpå han har givet Jens Iversen
sin hånd tvende gange, ja endog derforuden har Jens Sørensens moder for
retten givet Jens Iversen sin hånd, takkede ham i alle måder godt og
undskyldte ham i samme hendes søns død og bane, som de i sagen førte
vidner og syn udførligt videre forklarer, hvilket også af vidnesbyrdene for
retten fuldkommen er vedstået. Foruden alt dette har vi af yderste evne og
så vidt, os i alle måder har kunnet muligt være, herom ... erkyndiget og
forfaret, men ganske intet andet i nogen måde har kunnet udforsket eller
erfaret om samme bane og des hændelse, end som de allerede førte vidner
om formelder og udviser. - Da efter sådanne denne sags beskaffenheder
vide vi ikke rettere herom at kende og sige, end at Jens Iversen jo pligtig er
for samme skade at bøde efter lovens 6-11-7, nemlig halvt så meget, som
han burde at bøde, om han af våde selv skaden gjort havde, og siden være
angerløs. Hvilket efter vores alleryderste, flittigste og muligste gjorte
efterforskning er det retteste, vi kan i denne sag vide, så sandt hjælpe os
Gud og hans hellige ord. Dette stadfæstes således med denne vores ed.
Datum Geising d. 5. februar Ao. 1685.



Sandemændene bekræftede afsigelsen, den ene efter den anden, med deres
ed. 

106b: 

Niels Rasmussen, foged på Sønderskov, (se Nom. 104). Sagen opsat 4 uger. 

107: 

I efterfølgende sag er Christen Iversen i Anst i herredsfogedens sted: 

Peter Niemand (se Nom. 101-102) begærede dom over Niels Iversen i
Lejrskov for brudeskænk til Anne Lauridsdatter. - Niels Iversen benægtede
med ed at have givet brudeskænk. Det vedstod hendes mand Iver Pedersen.

Dom: Eftersom Niels Iversen med sin ed har nægtet at have givet
brudeskænk, men blot betalt hende en daler, som han tilforn havde lånt af
hende, hvilket hendes mand har bekræftet, kan han ikke tilkendes nogen
straf. 

Torsdag den 12. februar 1685: 

107b: 

Christian Nielsen Ridefoged har stævnet Simon Madsen for hans sidste
bopæl i Lunderskov, som han er undveget. Han søges for restance. Og fordi
han er rømt om natten uden øvrighedens minde, kræves han at lide og bøde
efter loven. - Dom: Hvor han findes, bør han gribes og holdes som en
rømningsmand. 

108: 

Christian Nielsen Ridefoged ctr. Christen Smed i Seest. Opsat 8 dage. 

Jep Buch pva. regimentskriveren har stævnet Rasmus Hansen Kruse i
Vranderup. Efter amtskriver Henrik Hansens skriftlige seddel var Christen
Iversen anordnet til sættefoged. - Rasmus Kruse mødte og svarede, at han



kun var kaldet til idag og vidste ikke noget at svare, før han igen var
stævnet. 

Torsdag den 19. februar 1685: 

Christen Iversen i fogedens sted. 

Jep Buch i Nagbøl har stævnet Hans Hansen i Øster Vamdrup, Nis Pedersen
og Knud Christensen ibidem, Mads Hjarup, Bodil Spillemand i Glibstrup,
hendes søn Peder og datter Karen samt vidner fra Glibstrup.

Peder Sørensen i Glibstrup: En aften for 3 uger siden kom Hans Hansen af
Øster Vamdrup og Gyde Andersen af Skudstrup i Peder Sørensens hus og
sagde, at Gyde Andersen var blevet frastjålet noget gods, som han mente at
være kommet til Glibstrup. Han sagde, at Bodil Spillemands søn Peder
havde bekendt for dem, at en del af det stjålne gods skulle findes i en liden
halv kiste i hendes hus. De begærede derfor, at Peder Sørensen, som er ejer
af huset, ville gå med dem derhen for at se og søge. Peder Sørensen gik
straks med dem til Bodil Spillemands og spurge hende om godset. Hun
sagde først, at hun intet vidste derom. Men til sidst, da hun fik at vide, at
hendes søn Peder havde bekendt, at det var kommet dertil, da vedgik hun, at
det var, som hendes søn havde bekendt, og åbnede en halv kiste og tog
derfra nogle store stykker flæsk af en side, som var i stykker skåren, samt
nogle stykker tørt kød, en pølse, en dyne, et forklæde, hvormed Gyde
Andersen ikke ville lade sig nøje, men sagde, ham mere var frastjålet. Dertil
svarede Bodil, at hun ikke mere havde; men Mads Hjarup, som lå logerende
hos Sejr Andersen, havde det øvrige. Derefter viste hun straks sin datter
Karen op til Mads Hjarup. Pigen kom igen med svar, at Mads Hjarup ikke
var hjemme, men hans hustru sagde, at de ikke kunne bevise, at hun eller
hendes mand havde noget af deres gods. Så gik Gyde Andersen og pigen
igen til Mads Hjarups kvarter. Men de sagde, ingen besked at kunne få
andet end, at Mads Hjarups hustru sagde, at hvo der hos dem i så måde ville
søge, skulle få blodige fingre. Så tog Gyde Andersen og Hans Hansen det
tøj med sig, som Bodil Spillemands af kisten foreviste, og gik dermed ind i
Peder Sørensens hus, hvor det forblev natten over og til om andendagen, og
Hans Hansen og Gyde Andersen var bortredet. En dag derefter kom Gyde
Andersen, Hans Hansen, Knud Christensen og Nis Pedersen igen, gik op til



Sejr Andersens at spørge om det øvrige bortstjålne gods. Derefter kom Hans
Hansen til Peder Sørensen, bad ham gå med op til Sejrs, hvad han også
gjorde, og påhørte, t de forhørte sig om det øvrige bortstjålne gods hos
Mads Hjarups kone. Dog fik de ikke i hans påhør nogen ret besked. Og
efter at Peder Sørensen var komemt hjem og ville gå i seng, da kom Niels
Christensen i Glibstrup til ham og sagde, at Bodil Spillemands søn Peder
havde slået vinduerne i stykker i huset. Da gik Peder Sørensen ned i huset
og fandt, at det var sådan, som det var berettet. Så kom Gyde Andersen,
Hans Hansen, Knud Christensen og Nis Pedersen ind i Peder Sørensens
gård og hus med sig havende en del gods, som de sagde at være det øvrige
stjålne, som de har fattedes, og ikke alt endnu fuldkommen havde fundet.
Foruden dette ovennævnte havde Knud Christensen samme tid en grå
vadmelskjole under sin arm, som han sagde at have fået af Peder
Spillemand, og Gyde Andersen borttog en spinderok uden ten.

Sejr Andersen: Gyde Andersen, Hans Hansen, Nis Pedersen og Knud
Christensen kom i hans hus, som Peder Sørensen har vidnet, og sagde sig at
fattes noget frastjålet gods, som de havde lov at eftersøge. Men Sejr
Andersen så ikke, at de fandt noget. Aftenen efter kom de igen med sig
havende nogle store tykker flæsk af en side og nogle stykker kød, en pølse,
et pudevår, en gammel trøje og et par læderbukser, hvormed de derfra gik.

Mads Nielsen og andre: Som Sejr Andersen.

Hans Jakobsen: Så, at Hans Hansen og Nis Pedersen stod ved Bodil
Spillemands dør og ville tale med hendes søn, emn måtte ikke komme ind
for Bodil. Så skød Hans Hansen hende til side og gik ind. Da var drengen
borte, som de søgte efter.

Jep Buch begærede tingsvidne. 

110: 

Jep Buch har stævnet en del mænd, nogle for at vidne, nogle for at påhøre
vidner.

Jørgen Rasmussen i Vester Vamdrup: Da han var i Vamdrup skov efter
nogle ris, så han, at Mikkel Jepsen i Roved kørte ud af Vamdrup vestre skov



med noget træ på en vogn, men han ved ikke, om det var eg eller bøg, eller
hvor han kom fra eller kørte hen.

Jep Buch begærede tingsvidne. 

Jakob Krog begærede dom over Anders Jensen i Gamst. Christian Nielsen
mødte på vegne af Anders Jensen og svarede, at såsom kgl. forordning
tilholder, at hvo som søger nogen bondes ruin, bør at svare til kongens gård.
Dersom Anders Jensen kommer noget til agters, så han ikke kan svare kgl.
udgifter formedelst denne proces, som Jakob Krog påfører ham, bør Jakob
Krog svare til gårdens udgifter.

Jakob Krog protesterede derimod og begærede dom. - Dommen vil blive
indført på Nom. .... 

110b: 

Christen Iversen i fogedens sted: 

Christian Nielsen Ridefoged ctr. Christen Pedersen Smed i Seest for
resterende skyld og landgilde. - Dom: Han skal betale inden 15 dage eller
have sit fæste forbrudt. 

111: 

Jep Buch i Nagbøl (se Nom. 108) producerede en dom af Kolding byting
20/6-1684 samt to domme af Anst herredsting af 20/5 1683 og 21/8 1684
(sagen vedr. Knud Nielsens udlæg) og gav Rasmus Kruse til sag for 20 rdl.
og omkostninger. Da Rasmus Kruse er vederhæftig nok, kræver Jep Buch
pengene af ham.

Rasmus Kruse: Der er allerede gjort udlæg, og det står på dommen, så han
ved sig ikke mere at være pligtig i denne sag. Og der var sket ham stor
skade, som han mente, at Jep Buch, som dertil har været årsag uden nogen
billig føje, bør betale ham. - Opsat 4 uger med henblik på mindeligt forlig. 

112: 



Torsdag den 26. februar 1685: 

Jakob Krog ctr. Peder Rasmussen i Dollerup. Mange Nagbøl grander er
stævnet som vidner. Opsat 8 dage. 

Torsdag den 5. marts 1685: 

Jakob Krog tilspurgte mange Nagbøl grander, om Peder Rasmussen i
Dollerup dette år havde fået noget træ eller tømmer af dem til den bygning,
han nu har opsat. Alle svarede nej, undtagen Anders Jepsen, som vedstod,
at Peder Rasmussen dette år havde fået en eg til bygning. - Peder
Rasmussen svarede, at han nogle år havde sammensanket tømmer, og vidste
ikke egentlig at forklare, af hvem han havde fået det. 

112b: 

Jep Buch har stævnet Niels Jepsen Svensk mod syn, ligning og tilbud samt
påfølgende lovmål. - Han tilbød Niels Jensen, at han efter ligelighed og
deling, når deres gårds enge i 2 ligelige lodder er delt, vill tage den ene part
deraf, hvilken han selv lystede; så ville Jep Buch tage den anden. Eller også
begærede Jep Buch at nyde og beholde den part, han forgangne år nød og
avlede. - Niels Svensk svarede ingen yderligere deling at måtte regnes, men
han begærede at beholde den part af gårdens enge, hans sal. fader nød og
brugte. - Jep Buch svarede, at Niels Svenskes part var bedre end den, han
havde tillagt ham, og mente derfor, at engene burde lignes imellem dem i 2
lige lodder, at han, som lige med Niels Svensk i alle måder skulle svare af
gårdens afgifter, kan ske ret og lige at nyde halv brug og avling både i enge,
skov og anden rettighee.

Fremstod Knud Buch, Oluf Buch i Skanderup og Markus Nissen i
Bønstrup, som vedstod i tvende lodder det ligeligt dem syntes at have
samme gårds enge delt, hvilke lodder Jep Buch her for retten begge
sammenviklet tilbød Niels Svensk at måtte tage en af, hvilken han lystede.
Dertil Niels Svenske svarede nej.



Jep buch begærede tingsvidne. 

113: 

Niels Rasmussen på Sønderskov fremlagde en restance af 22/1 lydende på
adskillige hans herres bønder og tjenere i Bække sogn, og eftersom sagen
har været opsat i 6 uger, og de skyldige dog ikke har indstillet sig med
betaling, begærede Niels Rasmussen dom. - Dom: De skal betale. 

Sentens til den dom, som Jakob Krog har søgt over Anders Jensen i Gamst
for skovhugst (Nom. 103): Anders Jensen i Gamst søges af skovrider Jakob
Krog for en bøg, han på kronens skov uforvist skal have hugget. Han har
beråbt sig på aqt skaffe hjemmel, men da han ingen har fremvist, benægter
han ikke, at han uafvidende har hugget et stykke udgroet bøg på omtrent
fire læs, som han ellers skulle have haft på Søren Krogs ejendomsskov, men
er kommet over skellet. Da som Anders Jensen efter påberåbelse er brusten
hjemmel, og forordningen om ulovlig skovhugst er streng, vidste jeg mig
ikke at turde understå derimod at kende, men Anders Jensen bør lide efter
skovordinansen, såfremt øvrigheden ikke af medynk vil benåde ham. 

113b: 

Torsdag den 12. marts 1685: 

Blandt de 8 mænd: Anders Jessen i Hjarup. 

Kornet Verner Weilandt pva. ridtmester Jens Kaas fremlagde
skifteforretning efter sal. kvartermester Andreas Nicolai af 1685 - 11. marts
efter foregående registrering den 14. oktober 1684. Midler og gods, som
Andreas Nicolai har efterladt sig i sit kvarter i Øster Gesten:

Et par bukkeskindsbukser, et par gamle læderbukser, en grå klædekjortel, en
gl. grå rejsekjortel, en gl. hat med en smal, uægte knipling om, en
rejsehætte, en gl. lysegrå rejsekjortel, en rød skabarak med uægte galloner,
et gl. lædergehæng, en patrontaske, en gl. sadel, en tømme, 3 nye skjorter,
en blakbrun hest, som et øje var udstukket på. Samme hest var sal.
kvartermester ridende på, da han mistede sit liv. Noch befandtes to slette



guldringe, af hvilken den ene blev bevilget og tilladet den sal. karls
fæstemø at nyde og beholde. Den anden blev vurderet. Sølvskeer og
knapper, et par knive, rede penge. - Summa på de vurderede midler: 68 rdl.
2 mk. 6 sk.

Herforuden befandtes efterskrevne mundering, som ridtmester Jens Kaas
efter krigsmaner og sædvane prætenderede og påstod ved kompagniet at
skulle forblive: En brun hest, en sadel med hylster og tømme og stænger, en
køllert, et par fyrlåse pistoler: Summa 33 rdl. 2 mk.

Foruden ovenmeldte fandtes den sal. karl at tilhøre i guld 40 dukater, som
ridtmesteren på oberst Schwanewedes vegne afleverede. 

114b: 

Jep Buch af Nagbøl ctr. Niels Jepsen Svenske. Jep Buch fremlagde
dokumenter: et skøde af 3/5 1683 udgivet til Jep Buch den yngre på 2/3
parter i Niels Svenskes selvejergård og til hans fæstemø Anne Jepsdatter på
1/3 part i samme ejendom. To kontrakter og tingsvidner af 19/6 1684
oprettet mellem Jep Buch den yngre og Niels Jepsen Svenske om samme
selvejergårds huse, grund og ejendom.

Jep Buch den ældre på vegne af sin søn formente, at eftersom han med
skøde og påfølgende kontrakter bevidner, at han skal nyde den halve part af
grund og ejendom lige med Niels Jepsen, og denne har forårsaget ham at
føre syn ved uvildige dannemænd på engene og taksere og dele dem, og han
for 8 dage siden tilbød Niels Jepsen at tage, hvilken del han ville, og Niels
Jepsen ikke ville, - så begærer Jep Buch nu at blive tilkendt det, han
herefter skal beholde, at enhver sit kan holde i hævd. Og Niels Jepsen skal
betale sagsomkostningerne.

Niels Jepsen svarede, at samme gårds eng tilforn i tvende lige lodder
mellem hans sal. fader og farbroder har været delt, at Jep Buch derfor uden
al anden deling burde lade sig nøje med den part af engene, som til hans
part af gården altid har tilhørt, og hans formænd nydt og avlet havde. Og
om Jep Buch sig indbilder, Niels Jepsens enge at skulle være bedre
bekvemmelig end hans part, da har han og efter skøders og adkomsters
udvisning mere lod og part i ejendommen indkøbt, end Jep Buch med sit



skøde kan tilbevise sig. Han ønsker derfor at beholde den lod og part, som
han hidtil har haft, og som hans sal. fader også uden last og klage har haft. -
Sagen opsat 14 dage med henblik på mndelig afgørelse. 

115b: 

Christen Iversen i Anst sættefoged i følgende sag: 

Herredsfoged Peter Niemand, et vidne ctr. Peder Hyrde i Bække og hans
hustru Sidsel. - En del vidner er stævnet.

Mads Thomsen degn i Bække: Den 18/2, mens en korporal ved navn Søren
Thomsen var der i byen og havde noget at bestille, da kom også
herredsfoteden med flere dannemænd og spurge om Peder Hyrde, som
boede i Mads Thomsens hus, Og som de kom ind i huset, søgte de om nogle
bortstjålne koster, som en kvinde af Holsten ved navn Mette Amme
beskyldte Peder Hyrde og hans hustru for at have frastjålet hende. Og da
blev fremvist en barnehue, som Peder Hyrdes hustru bekendte at have solgt
til Anders Mattesens datter i Bække, hvilken barnehus Mette Amme sig
vedkendte at tilhøre og var hende tyvagtigt frastjålet tillige med adskilligt
mere, både penge og varer, hvoraf Peder Hyrdes hustru en del skal have
faldholden og villet sælge. Og så snart herredsfogeden med mænd til forn.
Peder Hyrdes bo var ankommet og de bortstjålne koster spurgte og søgte i
Mette Ammes nærværelse, som sig både Peder Hyrede og hans hustru for
tyveri fuldkommen vedbandt(?), da straks bortrømte og undveg Peder
Hyrde fra dem, så de ikke vidste, hvor han blev. Da lydeligt råbte og
begærede Mette Amme, at herredsfogeden hende dog kongens og rettens
vegne ville assistere, hendes bortstjålne gods igen at bekomme og tyven at
lade straffe, hvorfor herredsfogeden i dannemænds overværelse, efter at
Peder Hyrde således var undveget, lod optegne, hvad gods der blev fremvist
i Peder Hyrdes bo: 9 får, en messingkedel, et skrin, en jerngryde, en bøsse
og en tromme, hvilket altsammen blev af herredsfogeden leveret til Mads
Thommesen degn i forvaring og antvortning indtil sagens uddrag. Han
bekræfter, at herredsfogeden og de andre, der deltog i sansagningen, ikke i
ringeste måde havde tiltaget sig noget af Peder Hyrdes gods, men overgav
det til Mads degn til sagens uddrag.



Anders Mattesen af Bække: Hans datter Karen Andersdatter havde på
vegne af Anders Nissen Hyrde for en mk. danske, som han leverede hende,
købt den barnehue, som Mette Amme vedkendte sig. Peder Hyrdes hustru
har faldholdt adskilligt flere koster og klæder og deslige, og Peder Hyrde
selv har truet Bække by med ind og brand, såfremt bymændene ham
imodgjorde.

Jep Nissen af Bække: Så og hørte, at Peder Hyrdes hustru vedstod at have
solgt barnehuen og sagde, at hun havde mere af Mette Ammes bortstjålne
gods, som nu lå i Dons. 

117: 

Torsdag den 19. marts 1685: 

Christian Nielsen Ridefoged stævner alle kronbønder for resterende
landgilde.

Samtlige Seest mænd mødte og beklagede sig, at deres kvæg er død af
sygdom forgangne år, og deres enge og høbjergning sidste sommer, da
lejren stod for Kolding, blev ganske opædt af et regiments heste, og de har
ikke fået godtgørelse derfor endnu. Og nu på grund af sidste års misvækst
fattes både fodring, ædekorn og sædekorn, så deres plovbæster bliver
efterhånden øde og døde af mangel på fodring. Derfor kan de umuligt betale
deres resterende landgilde for 1684. De kan næppe erhverve føde til dem,
deres hustruer og børn. Begærer derfor underdanigst, at kongen vil eftergive
dem landgilden.

De andre indstævnede mødte også og beklagede sig over misvæksten og
andre vanskelige tilfælde og lykkens modstand i denne besværlige tid.

Ridefogeden begærede dom. - Dom: Restanterne skal betale, såfremt
øvrigheden ikke gunstigt vil efterlade dem gælden. 

118: 

Niels Bendixen i Hjarup er stævnet af Jakob Staffensen i Seest og Christen
Halkjær i Hjarup.



Jakob Staffensen lånte ham nogle penge for et år siden.

Christen Halkjær stillede borgen, da Niels Bendixen lånte penge af Jep
Lassen, der derfor nu fordrer pengene hos Christen Halkjær. - Begge sager
opsat 14 dage. 

Jakob Krog har stævnet Mikkel Gabrielsen i Knudsbøl og Lene sal. Hans
Lauridsens samt Hans Sørensen i Knudsbøl til dele, denne sidste for
resterende kirketiende i de 3 år, da Niels Thybo og Hans Sørensen(?) var
kirkeværger. - Opsat 6 uger. 

118b: 

Jakob Krog begærede første ting til høringsdele over Hans Sørensen i
Knudsbøl, fordi han ikke mødte sidste gang til skovbesigtigelse. 

Jep Buch (se Nom. 111) begærede dom over Rasmus Kruse. Denne mødte
med sit skriftlige indlæg: Beskriver Jep Buchs søgsmål som udslag af attrå
og trættekærhed. Beskriver udlægssagen. 6 stk. fæ blev udvurderet; det blev
skrevet på dommen og underskrevet af herredsfogeden. Knud Nielsen var
tilfreds med det udvurderede fæ, og Rasmus Kruse gjorde ikke hinder i
nogen måde, men var også tilfreds, fordi gården ville være conserveret i alle
måder uden det udvurderede fæ. - Ved at Jep Buch har brugt sin
misforstandige indbildte myndighed til at forhindre udvurderingen, efter at
den var blevet påskrevet dommen, har han gjort Rasmus Kruse stor skade.
Han fik ikke dommen udleveret og kunne derfor ikke indanke sagen for en
højere ret. Det udvurderede fæ blev ikke overdraget i hans varetægt, og han
ved nu ikke, om det er iblandt det, som er død af kvægsyge i byen.

Jep Buch protestede og sagde, at hvad han havde gjort, var sket med
henblik på, at sagen mellem Knud Nielsen og Rasmus Kruse kunne være
blevet forligt., og at kongens gård derved des bedre kunne blive ved magt.

Dom: Det fremgår af tingsvidnerne, at Knud Nielsen var tilfreds med det
udvurderede, og Rasmus Kruse protesterede ikke, men bad dem tage fyldest
af hans bo. Så det ses ikke, at Rasmus Kruse har hindret
udlægsforretningen. Men Jep Buch (efter at han een gang havde samtykket i



udlægget og dette var afskrevet på dommen) har siden derpå gjort
forhindring, skønt Rasmus Kruses bo ville være fuldstændig conserveret.
Det er heller ikke bevist, at de udlagte kvæg blev overdraget Rasmus Kruse
i forvaring. Rasmus Kruse frikendes for Jep Buchs tiltale. Jep Buch skal
betale selv som afsagt i dommen den 22. maj 1684. Angående de bøder,
som Jep Buch søger Rasmus Kruse for på grund af slagsmålet, så er det
ikke for mig bevist, at Rasmus Kruse har gjort noget slagsmål, hvorfor han
ikke idømmes bøder. 

121: 

Torsdag den 2. apri 1685: 

Jakob Staffensen og Christen Halkjær begærer dom over Niels Bendixen.
Opsat 4 uger. 

Torsdag den 9. april 1685: 

Anders Hansen i Asbo pva. Niels Rasmussen, foged på Sønderskov, ctr.
Jens Thomsen i Asbo. - Tilspurgte ham, af hvad nødvendighed han i sin
gård for nogen tid siden indtog af velb. Jørgen Skeel Dues stavn en ko og 2
stude, som i den gode mands tjener Søren Pedersens gård havde været på
foder i vinter. - Jens Thomsen svarede, at han kunne bevise, hvordan
kreaturerne var kommet i hans gård. Opsat 14 dage. 

121b: 

Peder Poulsen i Vejen har pva. major Frederik Seest stævnet dennes bønder
i Roved og Lille Anst for skyld, landgilde og lånte penge. Kræver, at de
betaler eller får deres fæste forbrudt. De instævnede begærede sagen opsat,
så de kunne tale med major Seest selv. - Opsat 14 dage. 

Torsdag den 23. april 1685: 

122: 

Anders Hansen i Asbo ctr. Jens Thomsen i Asbo. Opsat 14 dage. 



Jakob Krog et vidne ang. Hans Lauridsens tiende. Laurids Sørensen i
Jordrup og Christian Randulf: Sal. Hans Lauridsen, som boede og døde i
Jordrup, blev skyldig i kirkens korntiende for 3 år samt 3 års afgift af
kirkens eng Seemaj. Og eftersom han var ganske forarmet 5-6 år inden sin
død, har han og hans hustru levet i stor svaghed, armod og elendighed og
betlet brødet iblandt godtfolk her og der i landet, så der ganske ingen
restance har været at søge for de seneste 10 år. 

Torsdag den 7. maj 1685: 

122b: 

Jakob Krog pva. Jordrup kirke begærede uden videre opsættelse dom over
Mikkel Gabrielsen i Knudsbøl for resterende korntiende (se irettesættelse af
19/3 på nom. 118). - Mikkel Gabrielsen fremlagde sit skriftlige indlæg:
Benægter ikke sin restance. Men Jakob Krog har beslaglagt 2 slettedaler af
Hans Sørensens, som var Mikkel Gabrielsens anpart, da han var
kirkeværge. Han har bemægtiget sig pengene. Jordrup kirke blev ham 3
slettedaler og 3 mark skyldig, hvilket kirkebogen udviser. Han har ikke
penge til at forstrække kirken med. Formoder, at Jakob Krog må anses for
slig grov medfart og restituere Mikkel Gabrielsens bekostning.

Jakob Krog protesterer og begærer dom. Herredsfogeden tog sagen til doms
og lovede mig at levere sentensen skriftligt. Den skal blive indført på Nom.
124. 

123: 

Hans Pedersen Abelgaard af Vamdrupgård begærede pva. major Sehested
dom over hans bønder i Anst sogn iflg. irettesættelse af 9/4. - Af de tiltalte
mødte kun Mads Christensen i Roved, som tilbød at betale uden dom, hvad
man med rette er skyldig. - Herredsfogeden vil levere sentensen skriftligt.
Når jeg den bekommer, skal den herefter på Nom. 126 blive indført. 

Christen Halkjær begærede på egne vegne og på vegne af Jakob Staffensen
dom over Niels Bendixen Smed i Hjarup. - Herredsfogeden tog sagen til



doms og lovede mig sentensen skriftligt at levere. Så snart jeg den
bekommer, skal den på Nom. 124 herefter blive indført. 

Torsdag den 12. april 1685: 

Erik Eskelsen i Kragelund ctr. en del personer i Asbo og Bække for
resterende kirketiende og for restancer iht. en dom af 12/3. Begærede
dommen konfirmeret. Opsat 14 dage. 

123b: 

Erik Eskelsen pva. Jens Mikkelsen i Kragelund for skyldig byg, der er lånt
for mere end 2 år siden. - Dom: Han skal betale. 

124: 

Sentens til den dom, Jakob Krog søgte ctr. Mikkel Gabrielsen i Knudsbøl:
Jakob Krog beviser med Jordrup kirkebog, at Mikkel Gabrielsen, tidligere
kirkeværge, skylder 9 mk. Det har Mikekl Gabrielsen ikke benægtet, men
han påstår at have regnskab med kirken, da hun i lige måde skal være ham
noget skyldig, hvilket kirkeværgen Jakob Krog heller ikke benægter. De bør
gøre rigtigt regnskab med hinanden. Hvad Mikkel Gabrielsen derefter kan
være kirken skyldig, bør han betale. 

Sentens til den dom, Jakob Staffensen af Seest søgte ctr. Niels Bendixen i
Hjarup for lånte penge. Nu er der gået 6 uger, og Niels Bendixen er ikke
mødt i retten. Han skal betale 

124b: 

Sentens til den dom, Christen Halkjær i Hjarup søgte mod Niels Bendixen i
Hjarup. Som ovenfor. 

Hans Pedersen på Vamdrupgård, et vidne. Rasmus Pedersen på
Vamdrupgård og Hans Pedersen Abelgaard ibidem fremlagde en kontrakt af
9/1 angående den fjerdepart af Vamdrupgårds tilliggende ager og eng, jord
samt bygning og anden rettighed, som Rasmus Pedersen til sin svoger Hans



Pedersen Abelgaard har opladt og afstået. - Thulle Pedersen i Ferup og
Morten Jensen i Bønstrup har underskrevet til vitterlighed. 

125: 

Torsdag den 29. maj 1685: 

Iver Thullesen i Skanderup, et vidne - med stævning til Jep Buch i Nagbøl
på egne og regimentskriverens vegne. - Jep Buch mente, at stævningen
skulle være rettet til obersten eller regimentskriveren. - Iver Thullesen søger
Jep Buch for de penge, han skylder kirken. Jeg Buch betaler i retten.

Iver Thullesen mener, at Jep Buch, der er regimentskriverens fuldmægtige,
også bør svare på oberstens og regimentskriverens vegne. - Synsmænd har
synet Iver Thullesens gård. Den østre lade er ganske brøstfældig, på andre
huse fattes tækning her og der. Synsmændene har også beset Iver
Thullesens moder og stedfader. De er begge ganske skrøbelige og ganske
affældige folk, som skal have deres ophold af ham, hvorudover Iver
Thullesen geråder i mærkbare omkostninger, så han ikke kan reparere
gården, idet han desforuden sidder med en stor mængde små børn.

Han beviser med Skanderup kirkebog forleden år at være kirken skyldig 22
rdl. 3 mk. 2 sk. foruden dette års korntiende samt jordskyld og kvægtiende.
Han har ganske intet fået af forstrækningskornet og har tilmed måttet betale
dobbel afgift for december måned 1684 og januar 1685. Beklager sig over
ved sådan ubillig medfart at være kommet til agters. 

125b: 

For retten fremstod menige grander af Lunderskov og irettelagde deres
skriftlige vide og vedtægtsbrev bestående af 21 punkter. Det blev oplæst og
vedstået. 

126: 

Erik Eskelsen i Kragelund (Nom. 123) begærede dom. - Dom: De skal
betale deres restancer. 



Sentens til den dom, som major Frederik Sehested lod søge over sine
tjenere i Anst sogn: De skal betale. 

126b: 

Torsdag den 4. juni 1685: 

Torsdag den 18. juni 1685: 

Søren Kjær i Seest pva. sal. Christen Smeds hustru fremlagde
skifteforretning efter sal. Christen Pedersen i Seest af 11/6. - Boets værdi
beløber sig til 122 rdl. 5 mk. 8 sk. Der blev udvurderet gæld for 37 rdl. Til
deling mellem enken Maren Johannesdatter og hendes børn således 86 rdl.
Der tilkommer moderen halvdelen, 43 rdl. Den anden halvdel deles i ni
søsterlodder, og da tilkommer enhver som følger (her kun medregnet dalere,
pigerne 1 søsterlod på 4 ½ daler, drengene det dobbelte): Peder i hans 16.
år, som Jep Andersen er værge for, Johan i hans 14. år, som Peder Andersen
er værge for, Peder i hans 10. år, som Jep Hansen er værge for, Margrethe i
hendes 24. år, forordnet værge: Hans Sørensen Skrædder, Maren i hendes
22. år, som Mads Hansen er værge for, og Mette i hendes 14. år, som Hans
Iversen er værge for.

Og såsom alle børnene selv deres føde og klæder kan fortjene, så har enhver
formynder til sin myndling at svare både kapitalen og rente fra denne dato. 

127: 

Torsdag den 25. juni 1685: 

Marchor Nissen i Bønstrup sættefoged. 

Jep Buch i Nagbøl forbød i dag til fulde 3. ting alle og enhver at flytte eller
føre korn eller hø fra nogen af regimentets gårdes jorder andet steds hen end
til gården og stedet, som grunden med rette tilligger. 

127b: 



Jakob Krog i Jordrup har stævnet nogle mænd i Vrå til at vidne om noget
træ i skoven, som barken er flået af. - Niels Andersen i Vrå er stævnet til at
svare mod vidner.

Paaske Nielsen og Hans Pedersen i Jorderup: Var for 8 dage siden i Vrå
østerskov, hvor de så 10 ege, hvor barken var afflået op til toppen. En del
træ var blevet bortført.

De andre bekræftede ved ed, at hverken de eller nogen af deres folk eller
børn har flået eller skamferet noget af det træ.

Niels Andersen vedstod, at både han og alle hans var ganske uskyldige. 

128: 

Menige Jordrup mænd på den ene side og Uhre mænd på den anden side
gav til kende, at såsom nogen tvist og irrig imellem dem kan for kort tid
siden være falden angående Uhre mænds fæ, som Jordrup mænd har
indtaget, indtil Uhre mænd det med pant indløste, da er de nu derom i
mindelighed forligt: Uhre mænd, som har lod og del til deres gårde på
Jordrup mark, skal hvert år på samme mark nyde græsning til så meget
kvæg på deres lod som en af Jordrup bymænd efter lige stor lod, de på
marken med rette nyder. Hvorimod Uhre mænd, som således deres lods
græsning på Jordrup mark nyder, årligt til hyrde og vangmand i Jordrup
deres part af løn og rettighed skal svare og udgive, og deres kvæg under
Jordrup hyrdes varetægt der på marken lade vogte, indtil hø og korn der på
marken er indavlet. Da, om Uhre mænd behager, må de selv deres kvæg
især lade drive på Jordrup mark. Desforuden skal samtlige Uhre mænd for
den skade, deres fæ i Jordrup korn nu sidst gjort haver, give 3 slettedaler til
førstkommende mikkelsdag, at betale som begge byers lodsejere efter egen
behag dem til nyttelig brug skal anvende, og skal Uhre mænd straks igen
nyde deres pant, som de til Jordrup mænd kvæget til løsning sat haver. 

Iver Lauridsen i Øster Gesten har stævnet Knud Thøgersen i Refsing for
resterende korntiende og for en gæld til Jens Pedersen i Vester Gesten. Også
stævning til Terkel Andersen, der skal svare Anders Hansen for kirkens



korntiende. 

128b: 

Fredag den 3. juli 1685: 

Iver Lukassen i Anst i skrivers sted. 

Jens Nielsen, hospitalsforstander i Kolding har stævnet Anders Pedersen og
Niels(?) Christensen i Verst, Christian Randulf og Morten Jørgensen i
Jordrup for restancer. Opsat 14 dage. 

129: 

Samme har stævnet Christian Randulf og Morten Jørgensen for restance i
korntienden på sognemændenes vegne. Han begærer, at de betaler, og fordi
de har indeholdt afgiften og ikke betalt den i rette tid i henhold til
fæstebrevet, bør de have deres fæste forbrudt. - Opsat. 

Torsdag den 9. juli 1685: 

Iver Lukassen i skrivers sted. 

Christian Randulf i Jordrup har stævnet nogle folk i Jordru for resterende
korntiende. Opsat 8 dage. 

129b: 

Iver Lauridsen i Øster Gesten (se 25/6, Nom. 128) begærede dom. -
Dommen vil blive indført på Nom. ___ 

Torsdag den 16. juli 1685: 

Iver Lauridsen i Anst forordnet i skrivers sted. 

Niels Guldsmed af Kolding pva. Knud Nielsen ibidem ctr. Jep Buch i
Nagbøl for en dom af 22/5 1684 ang. 20 rdl., som Jep Buch er tildømt at



betale. - Niels Guldsmed ønskede at få opnævnt 2 uvildige dannemænd her
af tinget, og at Jep Buch på den anden side også ville opkræve 2 mænd, så
at de kunne komme overens om, hvad Jep Buch med rimelighed skulle
betale i sagsomkostninger foruden kapitalen.

Jep Buch svarede, at han ikke kunne opkræve nogen på sine vegne, før end
han havde fået svar fra Viborg, efterdi han havde bud efter en
landstingsstævning, idet han mente at få underkendt sagen.

Niels Bøgvad svarede, at ingen ophold burde i den sag videre gøres, såsom
han tilforn havde tid og respit nok til at stævne dommen til underkendelse
før end nu.

Der blev opkrævet Iver Thullesen i Skanderup, Hans Ulf ibidem, Nis
Ebbesen i Dollerup og Hans Bertelsen i Horskær, at møde i herredsfogedens
hus i Geising den 26. juli kl. 12 til at ligne dem, hvad billigt og ret kan
være. 

130: 

Niels Bøgvad af Kolding pva. Niels Svenske i Nagbøl har stævnet nogle
mænd til at vidne i sagen mellem Niels Svenske og Jep Buch den yngre i
Nagbøl ang. den omtvistede enghave, Turmaj kaldet, Stævnet er også Jakob
Andersen i Nagbøl og Mikkel Jepsen i Roved, som har gjort forbud på det
omtvistede høs bortførelse.

Anders Jepsen i Nagbøl: Kan mindes 45 år. Da har dette Turmaj af de to
brødre Jens Jepsen og Jep Jepsen, som boede på den gård, som Niels
Svenske og Jep Buch den yngre nu påbor, været delt i græsskifte, så at når
den ene havde det (et skifte) et år, så havde den anden det det andet, item
Kielergaf, Stageng, Roetmaj var Jep Jepsens part, item Albo, Rørkær,
Store(?) Rorhave, Langkrog var Jens Jepsens part. Ved Dollerup slog de det
sammen og delte høet på stedet. Roier eng er ham ganske intet om bevidst.
Siden sal. Jens Jepsen og hans hustru var død, tog sal. Jep Jepsen sine
umyndige broderbørn til sig og holdt dem og deres sal. forældres ejendom
ved magt, indtil de blev deres egne værger, og Jep Jepsen købte det af sine
broderbørn. Men Anders Jepsen har ikke hørt, at den part, som Niels
Svenskes forældre har brugt, blev solgt, afhændet eller pantsat til nogen.



Iver Nielsen Smed i Gesten: Da han boede i Nagbøl i 6 år før det sidste
svenske indfald, gik det omtvistede Turmaj i græsskifte.

Nis Ebbesen i Dollerup: Kan huske 45 år. Der var græsskifte. Jep Buch slog
forleden år den bedste part i Turmaj og førte høet bort. Han gjorde ligeså i
år.

Jep Jepsen i Vork: Kan mindes 26 år. Jep Buch nægtede ikke at have
handlet imod Niels Svenskes forbud. For han havde engskiftet forgangne år,
så ville han også have det i år. Da svarede Niels Svenske, Jeg forbyder eder
at bortføre det. Jep Buch ville beholde det indtil øvrighedens kendelse. Du
viste mig det forgangne år, dermed vil jeg og have det i år. Niels Svenske
svarede, Nej, det går i græsskifte.

Jet Buch den ældre sagde på sin søns vegne, at han ikke kunne have noget
tilfælles med Niels Jepsen, fordi han ikke indhegnede og houfnede dem i
rette tid, som det sig bør, som vel er naboer bevidst, hvordan en del deraf
ikke har været indelukket.

Niels Bøgvad mente, at Jep Buch burde lide efter lovens pag. 959, 8.
artikel; krævede ransnævninger. Opsat 14 dage. 

131b: 

Niels Guldsmed pva. af Christian Nielsen af Kolding og Matthis Pedersen
ibidem har stævnet Anders Hansen i Asbo og Christen Gabrielsens enke
ibidem, Anders Mattesen i Bække, Mads Degn, Jep Nielsen ibidem, Erik
Eslelsen i Kragelund. 

Torsdag den 23. juli 1685: 

Iver Lukassen i Anst i skriverens sted. 

Jep Buch af Nagbøl ctr. Niels Svensk ang. deres gårdes enges deling.
Begærede opsættelsen af 12/3 oplæst og begærede at få navnene på de 8
mænd, der havde betjent retten den 26/3. 



Jens Frandsen i Kragelund, et vidne. Stævning til Bertel Christensen, Jørgen
Madsen og hans hustru ibidem at svare mod vidnesbyrd.

Iver Maltesen i Kragelund: Den 12/6 på Kragelund grandestævne hørte han,
at Karen Eskelsdatter udskældte Jens Frandsen offentligt for en tyv for to
brød, som hun sagde han hende havde frastjålet. - Dette bekræftes af andre
vidner.

Jens Frandsen mener, at Karen Eskelsdatter bør bevise sin påstand eller selv
ikke bedre at agtes, men holdes for den samme, hun ham har skældt for, og
desuden at lide og bøde efter loven, fordeles og rømme sognet som en
løgner og æreskælder, samt erstatte sagsomkostninger.

Karen Eskelsdatter mødte til vedermål, undskyldte sig, at det var sket i
hastmodighed. Videre vidste hun ikke. - Opsat 14 dage. 

132b: 

For retten fremstod menige Vester Vamdrup grander og lodsejere;
fremlagde en vide og vedtægt om deres bys nytte, gavn og bedste,
bestående af 28 artikler. - Læst, påskrevet og samtykket af samtlige
lodsejere. 

Torsdag den 30. juli 1685: 

Iver Lukassen i skrivers sted. 

Niels Andersen Bøgvad æskede dom i sagen mellem Niels Svenske og Jep
Buch. Noch lod han (oplæse) et tingsvidne af 16/7 , eftersom Jep Buch den
yngre lod et tingsvidne oplæse af 5/3 om hans tilbud til Niels Svenske.

Jep Buch svarede imod Niels Bøgvads domsæskning, at han agtede at føre
vidner til sagens oplysning, nogle førstkommende torsdag og andre, som
boede uden for herredet senere. Han begærede derfor sagen opsat til 6. uges
dagen.

Niels Bøgvad svarede på vegne af Niels Svenske og spurgte Jep Buch
hvilke vidner han agtede at føre, navn og bopæl, eftersom høsttiden er nu på



hånden og han derudover ej skulle blive ruineret og ikke kunne svare kgl.
skatter, som han allerede her til dags har gjort, og er idag min anden
æskning til ransnævninger at opkræve efter loven.

Jep Buch svarede og navngav (en række personer, hvoriblandt Mads
Andersen, hans hustru og søn Hans Madsen i Hjarup). Endvidere: Hans søn
befattede sig ikke med den anden part, som endnu står ved roden, af det
omtvistede Turmaj, eftersom det falder ikke i den lod, som Jep Buch den
yngre har i brug, men står Niels Jepsen frit for at slå, når ham lyster.

Niels Bøgvad: Sådanne Jep Buchs udflugter bør ikke komme Niels Svenske
til nogen hinder eller præjudice, eftersom anderledes med tingsvidner er at
bevise, men er ej anderledes, end sagen til ophold og engskiftet derover at
stå og blive forrådnet. Opsat 14 dage. 

133: 

Torsdag den 6. august 1685: 

Bartram Pedersen selv skriver. 

Jep Buch i Nagbøl pva. sønnen har stævnet Niels Jepsen i Nagbøl til at
påhøre vidner om det omtvistede engskifte Turmaj.

Hans Ulf i Skanderup: Sammen med Niels Gregersen var han sidste tirsdag
morgen efter Jep Buch den yngres begæring i Niels Jepsens gård og talte
med hans hustru og tilbød, at han ville forliges med Niels Jepsen om den
tvist, der var mellem dem om Torsmajs høs afførelse.

Og videre tilbød Jep Buch her for retten at ville forliges efter 4 uvildige
dannemænds og andre godtfolks mindelige mellemligning. Hvortil Niels
Jepsen og på hans vegne Niels Bøgvad svarede, gerne at ville forliges med
så skel, at Niels Jepsen for erlidende skade billigt kan vorde vederlagt, men
ellers processen at stå ved sin fulde fremgang.

På Niels Jepsens vegne at være overværende udnævntes Anders Jepsen i
Nagbøl og Mikkel Jepsen i Roved, og på Jep Buchs side Hans Bertelsen i
Horskær og Hans Ulf i Skanderup idag, efter at retten her er afholdt, derom



at handle med begge parter, som ret og billgt være kan. 

133b: 

Jens Frandsen i Kragelund ctr. Karen Eskelsdatter. Opsat 14 dage. Da gås
der, som ret er. 

Søren Væver i Vamdrup ctr. Niels Hyrde og hans hustru ibidem, som skal
svare mod last og klage for skælderi. - Varselsmændene beklagede, at
samme tid som de havde givet varsel for Niels Hyrdes dør, da udslog hans
hustru Johanne på dem en del møg med vand og skarn, som kom på både
deres klæder og krop, og sagde vredelig til dem, om de mente at jage hende
af huset, hvorefter de veg deres vej derfra.

Peder Ros: Sidste fredag for 8 dage siden kom hyrden Niels til ham i
hyrdeengen og sagde, at det lam, som Peder Ros havde mistet, det havde en
dreng, som tilforn tjente Jens Pedersen, sagt til Niels Hyrde at Søren Væver
med hans børn og folk havde indgærdet i Særen Vævers hus og skilt Peder
Ros derved.

Jep Hattesen m.fl.: Sidste lørdag(?) for 8 dage siden på grandestævne hørte
de iblandt megen tvist, som falt mellem Søren Væver og Niels Hyrde, at
Niels Hyrdes hustru Johanne skældte Søren Væver offentligt for en tyv, og
sagde, at hans barn var et tyvebarn. Derpå svarede Søren Væver, hun skulle
være en tyv og en hore, indtil hun ham noget tyveri overbeviste.

Niels Hyrdes hustru er ikke mødt.

Søren Væver satte i rette, at både Niels Hyrde og hans hustru burde bevise
deres anklage eller erklære ham derfor lovligt og nøjagtigt, og de selv ikke
bedre at holdes og agtes end for det samme, de ham skældt haver, lide efter
loven og undgælde som løgnere og æreskældere. Og desuden, fordi Johanne
hyrdekone har uførmet varselsmændene med ord og skændig gerning, bør
de lide for tingfred og rettens foragt, andre til eksempel at straffes på
kroppen med fængsel eller gabestok. - Opsat 14 dage. 

134b: 



Torsdag den 13. august 1685: 

Peter Niemand, et varsel. Jep Buch i fogedens sted. - Anders Mikkelsen og
Søren Buch, ibidem, er stævnet for at svare Peter Niemand om engafslæt. -
Mange Geising grander er stævnet mod syns opnævnelse og lovmål ang. de
to agre med havre, som han har fået skade på af bæster og kreaturer
tilhørende Geising grander. 

Jep Buch den yngre og Niels Svenske, et forligelsesvidne.

De fremlagde en skriftlig kontrakt dateret Geising den 6. august,
underskrevet med begges navne og mærker og af Anders Jepsen i Nagbøl,
Mikkel Jepsen i Roved, Knud Buch i Skanderup, Hans Ulf ibidem, Hans
Bertelsen i Horskær og Iver Lauridsen i Seest til vitterlighed.

1) Til vederlag for høet i Tors majs østre side, som Jep Buch har indavlet,
nemlig 8 læs, skal Niels Jepsen dette år nyde den vestre part af engen og de
øvrige til de 8 læs hos fyldestgørelse af de engskifter på Røjerne, som
endnu slår uslagen. Hvilke fornævnte 8 læs hø Jep Buch skal tilhjælpe Niels
Jepsen at slå, bjerge og i hans hus indavle.

2) Til den i samme sag hidindtil førte proces' omkostninger, som Niels
Jepsen har anvendt, har Jep Buch idag her for retten efter forligets lydelse
betalt Niels Jepsen med tolv slettedaler, som Niels Bøgvad på Niels Jepsens
vegne og i hans nærværelse modtog.

3) Niels Jepsens og Jep Buchs selvejergårds enge, som forhen af 4 uvildige
dannemænd i tvende lodder er lignet, har hver af parterne en til sig
annammet (specificeret), og skal Niels Jepsen i skellet i Tormaj lade sætte
og årligt vedligeholde et dygtigt mellemgærde, Jep Buch uden skade. Dog
skal Niels Jepsen med sit hø, han i samme engskifte avler, have sin fri
kørsel over den vestre side, som rettest vej kan falde. - På de øvrige enge
avler de sammen og deler høet imellem sig.

Angående skoven skal de være lige delagtige, indtil det anderledes bliver
lignet imellem dem. Og de forpligter sig til at holde god venskab og nabolig
omgængelse, som forsvarligt kan være både for Gud og alle retsindige folk,



og ikke nogen af dem enten ved egne påfund eller andres tilskyndelse den
anden fortræd, trætte, had eller skade at tilføje.

Det bekræftedede de ved tro og ære. Så tog de hinanden i hånden og
begærede begge tingsvidne.

Niels Bøgvad kundgjorde, at hvis nogen af dem kunne tilbevise sig mere
lod og del i ejendommen, så skulle denne kontrakt ikke komme ham til
hinder eller forfang, men kun forstås om engenes deling. 

Torsdag den 20. august 1685: 

Jep Lauridsen i Lejrskov på vegne af sin datter Ilse(?) ctr. Karen Sørens i
Ferup at svare imod lovmål.

Claus Pedersen i Ferup: For omtrent 14 dage siden hørte han, at Thulle
Pedersens husmands hustru Karen råbte, at hende var en del klæder og
penge frastjålet, og sagde at Sisse(?) Jepsdatter skulle fly hende det igen, og
beskyldte hendes naboer, at de havde skilt hende ved godset.

Thomas Sørensen og Rasmus Nielsen: Havde på Sisse Jepsdatters vegne
været beskikket hos Thulle Pedersens husmand ved navn Søren og spurgt,
om han eller hans hustru beskyldte Sisse Jepsdatter for det stjålne gods.
Søren sagde nej, men hans hustru var ikke selv til stede.

Jep Laursen mente, at da Søren husmands hustru havde beskyldt hans datter
for tyveri og ikke lovligt bevist det, hun da skulle agtes for en løgner og
æreskænder. - Opsat 3 uger. 

136: 

Niels Gregersen i Skandeurp ctr. Christen Hansen i Vester Vamdrup om,
hvad han ham til hjælp i rytterhold skyldig er. Gav ham til sag for, hvad han
af 4 skp. hartkorn kunne tilkomme for rytterholdshjælp i 7 vintermåneder af
fourage, husværelse, ild, lys og seng, ialt 6 mk. 4 sk.

Christen Hansen: For to måneder havde han betalt og fornøjet rytteren
Peder Skræder for alt og gav ham månedligt 18 skilling danske. For de



andre 5 måneder havde han efter egen beretning betalt til rytteren i penge 3
mk. danske og 1 skp. rug for 2 mk. -Han tilbød at betale, hvad han videre
billigt kunne tilkomme. - Der sigtes mod forlig, men ellers vil sentensen til
dommen blive indført på Nom. ___. 

136b: 

Niels Sørensen hyrde i Vester Vamdrup fremstod og kundgjorde, at såsom
nogen tvistige ord var faldet mellem hans hustru og Søren Væver, hvilket i
hast og ubesindighed var sket uden nogen føje eller årsag, så har han og
hans hustru ikke noget utilbørligt at påsige Søren Væver, hans hustru eller
børn. De er gode, ærlige folk. 

Rasmus Pedersen på Vamdrupgård har stævnet menige Vester Vamdrup
grander imod syn, vidner og tilbud. 

Anders Pedersen af Verst fremlagde hr. Søren Nielsen Gamst, sognepræst i
Verst og Bække sogne, hans skriftlige attest og vidnesbyrd, som menige
herredsmænd ved tinget idag bekræftede: At Anders Pedersen formedelst
overfaldende og uformodentlig lemlæstelse, som ham næst forleden om
Michaeli tider skete, er i stor armod og elendighed gerådet, så han har tilsat
al sin formue og kvitteret hus og bopæl. Han er endogså så aldeles vanfør
og skrøbelig på legemet, at han hverken med arbejde eller anden lovlig
næring kan til sig, hustru og børn erhverve livets nødtørftig føde og ophold
andet end ved betleri. 

137: 

Torsdag den 3. september 1685: 

Blandt de 8 mænd: Mads Sørensen i Hjarup. 

Torsdag den 10. september 1685: 

Christian Nielsen Ridefoged fremlagde amtmandens ordre: Eftersom den
forordnede sættefoged Jakob Staffensen i Seest ikke er til stede, skal
ridefogeden forordne en vederhæftig mand i herredet. Hvorefter



ridefogeden befalede Hans Jepsen i Seest at betjene retten i herredsfogedens
sted idag. Og nu indstilede Hans Jepsen sig her for retten.

Da fremstod Peder Jensen Ravn af Skærup og efter ordre fra amtmanden
beviste, at der var givet stævning til herredsfoged Peter Niemand i Geising
at svare mod vidner, beskyldning og dom her idag og til 6. uges udgang,
som amtmanden agter imod ham at lade føre. - Stævnet er også Peder
Jensen, forrige hyrde i Bække, som sidder nu anholdt på Koldinghus, så vel
som den kvinde Mette Amme af Holsten, at svare mod vidner, og samtlige
Bække bymænd er stævnet for at besvare spørgsmål.

Mette Christensdatter af Holsten vedstod sin til amtmanden forebragte
klage over herredsfogeden Peter Niemand formedelst, som hun siger, han
ikke har villet anholde Peder Hyrde af Bække, som hun beskylder for at
have frastjålet hende en del midler.

Mads Thommesen af Bække vedstod det vidnesbyrd, han havde aflagt på
Koldinghus i sagen mellem Mette Christensdatter og Peter Niemand. Mads
Thammesen var ikke hjemme, da de tyven i hans gård havde antastet; men
han kom hjem, da de havde fået fat i både manden og konen. Og da
optingede de beskyldte personer og gav korporalen 4 slettedaler, som han
tog til sig, og blev straks fordrukken. Og blev både korporalen og
herredsfogeden der, så længe mændene drak sammen. Imens løb tyven bort.
Samme tid kom kvartermesteren og spurgte, hvad der passerede. De svarede
herredsfogeden, at de på så måde havde antastet en mand for tyveri. Straks
spurgte kvartermesteren, hvor karlen var, og hvorledes de kom til at antaste
nogen på ryttergodset uden officerernes vilje og viden. Ellers ville han være
ham behjælpelig med folk, om han ikke var stærk nok at antaste tyven.
Hvad gods som var tyven tilhørende, blev af herredsfogeden arresteret og
hos Mads Thommesenn indsat, som kvartermesteren igen efter oberstens
befaling har affordret og tyvens kone igen ladet bekommen.

Jep Nissen af Bække vedstod, hvad han tidligee havde vidnet på
Koldinghus: Da der var akkorderet med tyven, blev der lagt 4 slettedaler på
bordet, og passerede i alt, lige som Mads Thomsen havde vidnet.

Kvartermester Niels Mogensen og korporal Søren Thomsen irettelagde
deres skriftlige vidnesbyrd.



Kvartermesterens vidnesbyrd: Er stævnet til at aflægge vidnesbyrd om,
hvad der skete den 18. februar i Bække i Mads Thommesens gård og hus.
Da er dette mit, Niels Mogensens vidnesbyrd: At jeg sent om aftenen på
min rejse kom igennem Bække by, og som jeg der hørte stor tummult og
larm i Mads Thomsens gård, som er en rytterbonde af min ridtmesters
kompagni tillagte, drog jeg, som min skyldighed krævede, ind i gården,
hvor der var en stor forsamling af folk, hvorfor jeg adspurgte, hvad der var
at bestille. Herredsfogeden Peter Niemand svarede, at han der havde
(antastet) en tyv ved navn Peder Hyrde, som boede i Mads Thomsens hus
og havde stjålet fra en kvinde i Holsten. Jeg svarede derpå, at endog han var
uden nogen af officerernes viden derind kommet, så skulle ham ingen
hinder eller forfang i sådan hans forretning blive gjort, og bad ham holde
tyven fast, at han kunne vorde straffet, og ikke derved søge egen nytte eller
fordel. Derefter jeg med heredsfogeden gik i huset, som den beskyldte
person boede, og søgte efter ham med lys, men jeg samme person hverken
så eller fornam. Imidlertid så jeg vel, at nogle af dem, som ved var, havde
en rus og ikke vel vidste at forvare lysene, de gik med og var antændte. Bad
jeg herredsfogeden, han ville tilholde bønderne at forvare lysene, på det
gården ikke skulle blive anstukken og derover ved kompagniet skulle
mistes en rytterportion, og som jeg af de folk, der ved var, hørte, at
herredsfogeden tilforn havde haft den person, som han nu søgte efter, mente
jeg, sådan eftersøgning var på skrømt. Gik derfor derfra og ind i Mads
Thomsens stue. Og såsom tilforn af Peder Hyrdes hustru blev fremlagt på
bordet nogle penge, vidste jeg ikke, på hvad måde sådant skete, uden det
jeg af de nærværende folk kunne mærke, tyven havde optinget for samme
penge og var bortrømt, og som herredsfogeden da ikke alene tilbød at ville
dele tyvens får med mig, men endogså faldholdt både hans rugsæd og
andet, som tyven tilhørte, hvorfor jeg noksom syntes, at herredsfogeden ved
sådan forhold søgte egen både og fordel, bad ham derfor se sig vel for og
gøre den del ret og billigt var, jeg ville aldeles intet dermed have at bestille.
Hvorfor jeg rejste derfra til mit kvarter.

Korporal Søren Thomsens vidnesbyrd: I lige måde vidner jeg Søren
Thommesen korporal, at den 18/2 kom herredsfogeden Peter Niemand til
mig og begærede, at jeg ville følge med ham til Bække at søge efter tyven
og i samme forretning gøre ham behjælpning. Dertil jeg svarede gerne at
ville følge ham, om det var til kongens nytte, men jeg ikke enten til hans



eller andres nytte ville medfølge. Derpå jeg med ham fulgte til Bække i
Mads Thomsens hus, som Peder Hyrde boede, hvor herredsfogeden for
tyveri antastede Peder Hyrde og indbragte ham i Mads Thomsens stue, og
der befalede han enten straks at bekende, at han var tyv, eller han skulle
medfølge til Koldinghus. Peder Hyrde og hans hustru sagde sig at være
uskyldige og ville gerne medfølge, hvor herredsfogeden ville have ham.
Derpå herredsfogeden sagde til mig, Vi vil til vore heste og ride hjem, og
Peder Hyrde skulle medfølge. Og som jeg da med herredsfogeden var
kommet uden døren i gården, kom Jakob Andersen af Gesten, talte med
herredsfogeden og bad ham indgå, som også skete. Lidt efter kom
herredsfogeden ud igen og bad mig indgå. Da jeg indkom, var den antastede
og beskyldte Peder Hyrde borte. Straks kom hans hustru ind og lagde 4
slettedaler i penge på bordet, hvilke herredsfogeden begærede jeg ville til
mig annamme og for ham for varer til at betale med, hvad der af samtlige
hosværende blev fordrukken, som også efter hans begæring altsammen
skete. Og bortkom tyven, imidlertid herredsfogeden fra mig var til ham i
stuen igen indgangen, men på hvad måde ellers hvorledes han bortkom, er
mig ubevidst. I det øvrige bekræfter jeg kvartermester Niels Mogensens
vidne alt i sandhed at være.

Dette bekræfter vi under vore egne hænder og med vores ed her for retten
stadfæster. Datum Hundsholdt den 10. september 1685. - Niels Mogensen
mprio., S.T.S.

De aflagde ed på deres vidnesbyrd. Herredsfoged Peter Niemand gjorde
benægtelse imod vidnesbyrdet.

Menige indkaldte Bække bymænd: Den beskyldte person ved navn Peder
Jensen havde ladet sig af dem leje til at vogte deres bys kvæg, som han
sidste påske skulle have antaget, hvorpå de ham både penge, brød og
ildebrand havde betalt og leveret. Men før end påske kom, rømte han
hemmeligt fra dem bort imod deres vilje og vidskab. Så de ikke vidste, hvor
han var af blevet, og ikke har set ham siden før end nu, han er blevet opsøgt
og hidført.

Peder Hyrde stod ledig og løst for retten, vedstod, at han af Bække mænd
var lejet til at vogte deres kvæg og havde derfor af dem annammet både
penge, brød og ildebrand. Men efersom han for denne kvinde Mette



Christensdatters gods af Holsten blev beskyldt, undveg og rømte han fra
Bække by, formedelst, som han selv beretter, at hans hustru imod hans vilje
log sig besnakke og overtale til at give de føromvundne fire slettedaler.

Da tilspurgte herredsfogeden Peder Hyrde, hvad det var, han af Mette
Christensdaters gods havde fallholden eller stjålet. Peder Hyrde svarede, at
dersom han havde stjålet hendes gods, da havde han ikke fornøden at holde
det fall.

Hvorefer Peder Jensen Ravn på amtmandens vegne tilbød herredsfoged
Peter Niemand den beskyldte Peder Hyrde, som nu for retten stod, om han
ham ville lade forvare, sagen imod ham udføre og derefter tilbørlig
exekution lade ske. Dertil herredsfogeden svarede, at Peder Hyrde havde
ikke stjålet fra ham, men Mette Christensdatter af Holsten, som nu med
ham for retten er, beskylder ham, at han skal have stjålet fra hende.

Med Peder Ravns samtykke på amtmandens vegne blev der givet dilation
med beskyldning og irettesættelse og, hvad videre i sagen kan forefalde, til
idag 14 dage. 

139b: 

Torsdag den 24. september 1685: 

Peter Niemand er herredsfoged. 

Christian Nielsen Ridefoged ctr. Niels Hyrde i Vester Vamdrup. Opsat 8
dage. 

Jep Buch på regimentskriverens vegne ctr. Søren Væver i Vamdrup. Opsat 8
dage. 

140: 

Jens Pedersen i Egholt ctr. Sophia, som tjener Rasmus Pedersen i Vester
Vamdrup, med lavværge og Rasmus Pedersen som hendes husbond. Hun er



bortrømt af Jens Pedersens tjeneste uden forlov, og Rasmus Pedersen har
taget hende i sin tjeneste uden pas og bevis.

Pigen mødte og beklagede ikke at være anderledes bortveget end efter Jens
Pedersens hustrus egen begæring og henvisning, tilmed hun ikke hendes
nødtørftig og fornøden føde dér kunne få, måtte derfor betle, indtil Rasmus
Pedersen hende for føden lod i sit hus være. - Opsat 14 dage. 

Korporal Morten Schuster og Anders Jessen i Anst har stævnet Mkkel
Madsen i Anst for et stykke jord i Anst Nyvang, Mikkel Andersen har
pløjet og sået, som Morten Schuster og Anders Jessen mener er i deres rette
loddelte jord. 

140b: 

Bertel Jensen Krog i herredesfogedens sted i denne sag:

Peder Jensen Ravn (se Nom. 137-139) fremlagde Mette Christensdatters
klage til grev Reventlow med derpå skrevne rekommendation fra Haderslev
den 14/3-1685. Fremlagde kopi af et tingsvidne, som herredsfoged Peter
Niemand fik her i retten den 12. marts. Fremlagde et missiv af 24/2 1685
skrevet af herredsfoged Peter Niemand selv til Jens Nielsen Cronius som
fuldmægtig for nu salige amtmand Rantzau på Koldinghus om Mette
Christensdatters beskyldning imod Peder Hyrde og hendes derefter gjorte
begæring til herredsfogeden og hvad videre påfulgte. Det hele blev læst i
den beskyldte Peder Jensens påhør. Den fulde ordlyd skal blive gengivet i
dommen. Hvorefter Peder Jensen Ravn på amtmandens vegne erbød imod
Peder Jensen Hyrde, som for tyveri er beskyldt,, om han for sin person
kunne eller ville skaffe kaution til sagens uddrag, så skulle han sættes på fri
fod så længe. - Efter grev Rewentlous rekommendation sættes Peder Jensen
Hyrde i rette for tyveri fra Mette Christensdatter. Iflg. herredsfogedens brev
til Cronius, har Niels Jensen Hyrde været pågrebet i Bække for samme
hendes frastjålne gods og har da derfor accorderet og givet 4 slettedaler,
som på stedet blev fordrukken. Imens bortrømte han, og Mette
Christensdatter fik intet for sine frastjålne klæder og penge. - Ved
tingsvidnet af 12/3 bevises, at Peder Hyrde med ild og brand har truet
Bække by, dersom granderne gjorde ham imod. - Peder Jensen Ravn mener,



at Peder Hyrde derved selv har tilstået tyveri, idet han derfor har givet
penge, optinget og bortrømt, indtil han på fremmede orter og steder er
fundet og af herredsfoged Peter Niemand her til slottet hidbragt. Han bør
lide efter loven. Hans bohave, hvor det findes, bør være forbrudt, og
desuden bør han stille kaution efter loven pag. 146 eller borge for sig selv i
kongens arbejde på Bremerholm, indtil han skaffer nøjagtig borgen. Herom
begærer Peder Jensen Ravn dom. Dog herforuden forbeholden, hvad
prætentioner amtmanden kan have mod herredsfoged Peter Niemand.

For at Peder Jensen Hyrde ikke med rette skal kunne besvære sig om rettens
overiling, er sagen opsat 8 dage, om han kan skaffe sig borgen. 

141b: 

Torsdag den 1. oktober 1685: 

Peter Niemand er herredsfoged. 

Christian Nielsen Ridefoged ctr. Anders Nissen Hyrde i Bække. - Opsat 8
dage. 

142: 

Christian Nielsen Ridefoged ctr. Niels Hyrdes hustru i Vester Vamdrup,
Johanne, se klage på Nom. 134. Hun har uførmet varselsmændene og bør
derfor lide efter lovens 6. bog pag. 920. - Opsat 14 dage. 

Hans Sørensen i Knudsbøl ctr. Hans Carstensen ibidem om et mellemgærde
mellem deres tofter. 

Peder Jensen Ravn ctr. Peder Jensen Hyrde. - Beviste med hosfoged Johan
Lehnmeiers og andre overværendes skriftlige besigtelse af 26/9, at Peder
Jensen hyrde om nattetide er udbrudt af kongens fængsel, som han sad i, og
er bortrømt.

Dom: Med tingsvidne af 10/9 bevises, at Peder Jensen Hyrde har i Bække
by for tyveri optinget og givet 4 slettedaler, da han for det gods og penge er



antastet, som Mette Christensdatter af Holsten ham beskylder han hende
skulle have frastjålet. Hvilket tyveri ydermere kendes i sandhed at være,
idet Peder Hyrde ikke alene straks efter, han i Bække derfor havde aftinget,
straks er bortrømt, men endogså, da han derfor var anholdt og sagen stod i
proces, om nattetider har brudt kongens fængsel, han isad, og deraf
bortveget. - Hans formue bør at være til kongen forbrudt, når den på ham
anvendte proces'omkostning deraf er betalt. Hans person, hvor findes eller
antræffes kan, at pågribes og efter loven at straffes. Og formedelst han har
truet og undsagt Bække by med ild og brand og ikke har villet stille borgen
for sig, derfor skal han, hvor han end træffes, føres til Bremerholm og der i
kongens fængsel og arbejde borge for sig selv. 

142b: 

Torsdag den 8. oktober 1685: 

143: 

Hans Carstensen i Knudsbøl ctr. Hans Sørensen ibidem.

Sidsel Lauridsdatter af Lejrskov: I mere end 50 år kan hun mindes, at de,
som har beboet den gård i Knudsbøl, Hans Sørensen nu bebor, nemlig først
Peder Ibsen, Oluf Lauritsen, Peder Videsen, Godske Olufsen og nu sidst
Hans Sørensen, de altid selv har ladet lukke og vedligeholde det
mellemgærde mellem Hans Carstensens Hans Sørensens gårdes botofter.
De, der har beboet Hans Carstensens gård, har aldrig gjort det. Og i Hans
Sørensens botoft er ind... noget fælles jord fra skoven; derfor skulle gårdens
beboere selv gærde.

Jens Pedersen af Egholt: Er barnefødt på den gård, Hans Carstensen nu
bebor. Kan mindes over 20 år. Gårdens beboere har ikke gærdet eller lukket
mellemgærdet.

Hans Sørensen svarede, at dersom nogen i gammel tid for Hans Carstensens
gårds beboere havde lukket gærdet, burde dem derfor takke(?). Men nu
formente han, at Hans Carstensen sin part deraf lige med ham .. 



141b: 

Torsdag den 15. oktober 1685: 

Peter Niemand er herredsfoged. Blandt de 8 mænd: Knud Lauridsen i
Hjarup. 

Jep Buch på regimentskriverens vegn har stævnet Thulle Pedersen i Ferup
til at påhøre vidner og Peder Madsen og Niels Jensen i Højrup m.fl. til at
vidne om Thulle Pedersens og Claus Pedersens tvist.. Som klager er også
Claus Pedersen i Ferup indkaldt.

Peder Madsen og Niels Jensen: Tirsdag for 8 dage siden var de på Jep
Buchs begæring i Peder Madsens hus og syne Claus Pedersen, som var såret
og blå under højre øje. Han beskyldte Thulle Pedersen for at have gjort det
på hjemvejen fra Kolding marked; han har slået ham af hans hest.

Søren Andersen: Fulgtes fra markedet om aftenen. Hørte, at der var nogle
tvistige ord mellem Thulle Pedersen og Claus Pedersen. I det samme tog
begge deres heste, som de red på, til at løbe, som de kom fra Søren
Andersen og ind over marken. Han så, at Claus Pedersen var kommet af
hesten, og hans sadel var omløbet under bugen. Claus Pedersen havde fået
en skade ved sit ene øje, men om han havde stødt sig i faldet, vidste Søren
Andersen ikke, da det var ganske mørkt.

Claus Pedersen fremførte sin klage: Da han kom fra Kolding marked, var
han ganske overflødig drukken og ikke vidste, hvor han fik den skade ved
øjet. Men hans klage er ikke i nogen måde derfor over Thulle Pedersen.
Men han takkede ham for alt godt og kender ham for en god nabo etc. 

144 (et stykke isat stemplet papir): 

Anders Hansen i Asbo ctr. Erik Eskelsen i Kragelund og Jens Mikkelsen
ibidem, kirkens forrige værger, for gæld. Erik Eskelsen bød sig til regnskab.
Hvis han skylder noget efter rigtig regnskabsaflæggelse vil han betale. -
Opsat 14 dage. 



144b: 

Christian Ridefoged ctr. Anders Hyrde i Bække for det, som den børtrømte
Peder Hyrde iflg. sin tilståelse har solgt til ham. Det skal han aflevere, da
det ved dom var hjemfaldet til kongen. - Opsat 14 dage. 

Anders Mattesen i Bække ctr. Mads Sørensen i Asbo og Else Ostersdatter
for gæld. Mads Sørensen bad om opsættelse. Ingen mødte for Else
Ostersdatter. - Opsat 14 dage. 

... 

Videre end forskr. står er dette år og hidindtil ikke her for retten passeret
eller beskreven. Datum Anst herredsting d. forn. 15. oktober 1685. Bartram
Pedersen (og en ulæselig underskrift). 
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Anst herreds tingbog 1685-88

1685

1:

Autorisation af tingbogen.

1b:

I Jesu navn begyndes at skrive i denne bog Ao. 1685. Torsdagen den 8.
januar er på Anst herredsting forordnet og udnævnt efterskrevne mænd til
rettens befordring samme år. Først

Sandemænd: Peder Sørensen i Glibstrup, Anders Jensen i Gamst, Las
Sejersen i Uhre, Niels Andersen i Egholt, Søren Bull i Lunderskov, Niels
Møller i Vamdrup, Jep Nielsen ibidem og Iver Pedersen i Horskær.



Ransnævninge: Thomas Sørensen i Ferup, Peder Christensen i Refsing,
Søren Pedersen(?) i Gamst, Peder Bennedsen i Vamdrup, Søren Madsen i
Verst og Peder Madsen i Højrup.

Otte stokkemænd: Niels Iversen i Lejrskov, Joen Sørensen i Øster Vamdrup,
Anders Sørensen Lærke ibidem, Lauge Hansen i Vester Vamdrup, Christen
Graversen i Øster Gesten, Laurids Ebbesen af Refsing, Erik Eskelsen i
Kragelund, Laurids Mikkelsen i Egholt og Peder Madsen i Gelballe.

2:

Torsdagen den 22. oktober 1685:

Christian Nielsen Ridefoged har stævnet korporal Morten Schuster og
Anders Degn i Anst til at påhøre vidner (af Anst).

Iver Sørensen af Anst adspurgte korporal Morten Schuster og Anders Degn,
om de klagede at være lodløs for det stykke jord i Anst Nyvang, som de
formener dem at skulle tilhøre, og som Mikkel Madsen har i brug. - De
svarede ja.

Christian Nielsen Ridefoged formener, at Iver Sørensen bør vidne sin
sandhed om det stykke jord eller derfor lide dele. - Derefter vidner Iver
Sørensen, at det jordstykke i over 40 år har været brugt ukæret med le og
rive til den gård, som Mikkel Madsen bebor, og det har ikke været brugt af
dem, der har beboet den gård, som Morten Schuster og Anders Degn nu
bebor. Det blev tilmålt Mikkel Madsen af landmålerne i 1683. Søren Basse,
som for 50 år siden beboede Mikkel Madsens gård, pløjede samme stykke
jord angerløst.

Birgitte Poulsdatter: Hendes sal. mand Hans Lassen, som beboede Mikkel
Madsens gård, har siden det sidste svenske indfald her i landet ukæret brugt
jordstykket med le og rive.

2b:

Torsdagen den 29. oktober 1685:



Blandt de 8 mænd: Christen Halkjær i Hjarup.

Christian Ridefogeds formening ctr. Anders Nissen Hyrde i Bække opsat
yderligere 8 dage.

Niels Bøgvad pva. Søren Christensen af Vrandeurp stævner Laurids
Poulsen i Gelballe for skyldig løn i l½ år, 18 slettedaler. Opsat 14 dage.

Torsdag den 5. november 1685:

3:

Christian Nielsen Ridefoged stævner Maren sal. Christen Smeds i Seest for
fornyelse af dom for gæld samt for dette års forfaldne landgilde. - Søren
Kjær mødte på enkens vegne og begærede opsættelse. Opsat 4 uger.

Las Nielsen i Vranderup mølle har ladet give varsel for Koldinghus port, for
amtskriver Henrik Hansens dør samt for ridefogedens dør, om nogen på
kongens vegne ville have noget at svare imod den opsigelse, som Las
Nielsen vil gøre for det forløfte, han har gjort Jes Madsen.

Christian Nielsen Ridefoged svarede, at det var unødvendigt at indstævne
ham, for så vidt han ikke kendte til noget forløfte, hvorefter Las Nielsen nu
for 2. tingdag opsagde det forløfte, han har gjort Jes Madsen Huger
angående Vranderup mølle, dens afgifter og vedligeholdelse. - Jes Madsen
svarede, at han intet i så måder omskøttede Las Nielsens forløfter, såsom
han ingen nytte vidste deraf at have, efterdi han selv til møllen og dens
afgift skulle svare.

Videre fremlagde Las Nielsen et skriftligt forlig og kontrakt mellem ham og
Jes MadsenHuger angående Vranderup mølles afståelse: Las Nielsen og
hustru Johanne Nielsdatter har afstået møllen til Jes Madsen Huger. Han har
betalt sidste termin af de 100 Rigsdaler, han skulle give til minde og
afståelse. Las Nielsen har overleveret ham kongebrevet. Hvis Jes Madsen
Huger bliver sindet at afstå møllen igen, skal den først og fremmest tilbydes
Las Nielsen og hustru imod tilbagelevering af de 100 Rigsdaler.



Las Nielsen fremlagde en kontrakt af 26/9 1684 mellem ham og Jes Madsen
om, al den tvistighed, der til denne dag har været mellem dem. De skal
erklære, at de ikke har noget at beskylde hinanden for. De har afpælet det
omtvistede mellemgærde og aftalt, hvad enhver af dem skal vedligeholde.
Hvis nogen af dem bryder freden, skal vedkommende til straf give 10 rdl. til
herskabet.

5b:

Tprsdag den 12. november 1685:

Las Nielsen i Vranderup mølle opsagde til 3. ting det forløfte, han har gjort
Jes Madsen.

Las Nielsen sad i efterfølgende sag i fogedens sted.

Herredsfogeden har stævnet Erik Eskelsen i Kragelund, fordi han om helligt
imod kgl. forordning har gjort hans steddatters bryllupskost og højtids
gæstebud. Opsat 14 dage.

Jakob Rytter Skoleholder i Hjarup har stævnet Christen Buch, Niels
Poulsen, Svend Christensen, Christen Snogdal, Nis Geising, Jens
Dideriksen, Hans M...., Søren Vorup, Peder Christensen, Poul Larsen, Mads
Sørensen, Christen Halkjær, Niels Vaaben, Oluf Jensen, Kjeld Christensen,
Anders Hjuler, Anders Vaaben, alle i Hjarup. - Skriftligt indlæg. Opsat 14
dage.

6:

Torsdag den 26. november 1685:

Ebbe Poulsen i Dollerup, et syn.
Synsmænd har på herredsfogedens opkrævelse været på Dollerup mark for
at besigtige al den grund, der tilhører Ebbe Poulsens bolig. - Marknavne er
angivet med vurdering af, hvor meget der kan dyrkes på dem. Det kan ikke
blive til mere end det, der svarer til en årlig afgift på 1 td. hartkorn.

6b:



Niels Jensen i Verst, et vidne. Stævning til Karen Knudsdatter for
skældsord, som hun har påsagt ham, samt til Mette Iversdatter og Anne
Christen Jensens som vidner.

Mette Iversdatter, som er Mikkel Jensens hustru af Verst: For 3 uger siden i
Christen Jensens hus i Verst sagde Karen Knudsdatter, som er Søren
Madsens hustru, at Niels Jensen var en tyv og havde stjålet får både
forgangne år og dette år, og fordi han havde stjålet forgangne år, måtte han
rømme Gesten, som Claus Ebbesen og Oluf Nielsen ham på kirkevejen
forekaste(?) og derfor afviste.

Karen Knudsdatter stod til vedermål og sagde, at hun sådant havde sagt af
drukkenskab og kunne det ikke erindre.

7:

Efter amtmandens befaling fremstillede sig for retten den person ved navn
Las Hansen, som er bosat i Stubdrup og er anholdt for tyveri.

Han fremlagde for retten en stakket flintebøsse, som den store ende var løs
ved og kunne med to pinde tilsættes, når han ville. Desligeste fremlagde
Las Hansen tvende svin og et svinehoved og ½ side flæsk af de 3 svin, som
han fuldkommen utvunget vedstod at have hemmeligt skudt de to, som her
hele ligger, forleden onsdag for 8 dage siden, nemlig den 18. november, i
Ferup skov imod Jordrup skel, og det 3. svin, som hovedet og den halve
side heraf, nogen tid tidligere omtrent på samme sted. Han erkendte, at han
havde skudt svinene ulovligt med bøssen. Havde aldrig før her i Danmark
skudt ulovligt enten vildt eller tamt. Vidste ikke, hvem de samme svin
tilhørte. Har ikke haft medvidere. Bad øvrigheden om nåde.

7b:

Iver Andersen i Seest, et ægtebrev. Anders Iversen af Seest kundgjorde, at
det idag er 3. ting, han har stået for retten med sin søn Iver Andersen og
indlyst ham som sit rette, ægte barn at skal være og regnes i kuld, køn og
slægt med alle hans andre ægte og rette frænder som en fuldkommen, sand,
født arving og nyde og tage fuld arv og del i alle, både løst og fast, efter



hans fader. Hvilket Anders Iversens fulde broder Hans Iversen samt Jep
Sørensen, som er begge deres fulde brodersøn, samtykkede.

Anders Iversen og Anders Madsen i Seest, et mageskifte. Anders Madsen
får plads øst i gårdsrummet til 2 fag hus. Anders Iversen får et stykke
agerjord, som ligger imod syd i deres fælles lykke.

8a:

Christian Nielsen Ridefoged på vegne af Anker Ankersen af Kolding ctr. en
del personer for kongens anpart af tiende. Opsat 14 dage.

8b:

Torsdag den 3. december 1685:

Niels Jensen i Verst (varsel på Nom. 6) ctr. Karen Knudsdatter. Et vidne
vidner det samme som tidligere. Tingsvidne.

Christian Nielsen Ridefoged (Nom.3) begærede dom over Maren sal.
Christen Smeds i Seest. - Dom: Hun skal betale.

9:

Torsdag den 17. december 1685:

Christian Nielsen Ridefoged pva. Anker Mogensen. - Nogle mænd har
været stævnet til at syne noget jord på Seest mark, som tilhører Anker
Mogensen og hans medinteressenter Poul Grum af Fredericia pva. hans
hustru Johanne Christensdatter og hendes umyndige børn. - Han mente at
måtte være fri for tiltale indtil ny stævning og forbeholdt sig erstatning for
unyttig rejse. Den påtænkte granskning burde kun ske i overværelse af
rettens betjente.

9b:

Hermed er sluttet alt, dette 1685.te år her for retten på Anst herredsting er
passeret og beskreven ganget. Eftersom det og idag er den sidste dag, som



her forn. indeværende år bliver ting og dom holden. Gud give os alle et
glædeligt, fredeligt, godt og lykkeligt nytår. Actum ut supra. . 1686

10:

I Jesu Christi navn begynde vi dette år at skrive 1686. Og da er af højædle
og velbårne hr. amtmand Simon Claus von Schwaitzen efterskr. mænd her i
Anst herred til rettens betjening forordnet, nemlig:

Stokkemænd:
Morten Sørensen i Bække,
Jens Mikkelsen i Kragelund,
Hans Skammelsen i Lunderskov,
Jes Hansen i Roved,
Hans Ulf i Skanderup,
Nis Ebbesen i Dollerup,
Hans Jepsen i Seest,
Johan Christensen i Hjarup.

Sandemænd:
Hans Smed i Ferup,
Niels Sørensen i Vrå,
Hans Andersen i Lejrskov,
Jens Pedersen i Vester Vamdrup,
Jens Christensen i Skøde,
Hans Christensen i Gamst,
Jens Pedersen i Refsinghoved,
Gregers Sørensen ibidem.

Ransnævninger:
Mads Thommesen i Bække,
Jens Kiilbæk i Lille Anst,
Jep Skræder ibidem,
Bertel Jensen i Lunderskov,
Johan Lassen i Roved,
Peder Peder i Vester Gesten,
Thyge Mikkelsen ibidem,
Mads Christensen i Vamdrup.



Forskrevne otte stokkemænd, sandemænd og ransnævninger er efter
velbemeldte højædle hr. amtmands skriftlige befaling dateret den 7. januar
1686 forordnet til at betjene retten her på Anst herredsting samme år.

10b:

Torsdag den 7. januar 1686:

Peter Niemand herredsfoged, Bartram Pedersen herredsskriver. Otte mænd:
Niels Iversen i Lejrskov, Lauge Hansen i Vester Vamdrup, Jens Christensen
i Skøde, Hans Andersen i Lejrskov, Godske Iversen ibidem, Jep Nielsen i
Asbøl, Anders Jensen i Gamst og Las Nielsen i Vranderup mølle. Disse
forn. otte mænd er idag til rettens betjening opkrævne, såsom ikke egentlig
vides endnu, hvem af hr. amtmand til samme bestilling dette år er forordnet.

Rasmus Skomager af Kolding ctr. Peder Skræder i Skanderup for en
slettedaler, han har lånt af Rasmus Skræder, og Peder Skræders broder Niels
Skræder i Seest har lovet og godsagt. Opsat 14 dage.

11:

Torsdag den 14. januar 1686:

Jep Buch pva. regimentskriver Barchmand ctr. en del mænd i Lejrskov,
Skanderup, Vranderup, Habcrup og Vester Vamdrup for restanter i
rytterhold. Opsat 14 dage.

Torsdag den 21. januar 1686:

11b:

Torsdag den 28. januar 1686:

Jep Buch pva. regimentskriveren lyser for saggivelse (se 14/1). Opsat 14
dage.

Niels Jensen af Verst ctr. Karen Knudsdatter i Verst med husbond Søren
Madsen.



Torsdag den 4. februar 1686:

Niels Jensen af Verst fremlagde 2 tingsvidner. Eftersom Karen Knudsdatter
har æreskældt ham, bør hun undgælde efter loven, da hun ikke har bevist
sin beskyldning. Iver Lauridsen mødte for hende og begærede udsættelse.
Opsat 14 dage.

Amtmandens skriftlige tilladelse til, at Niels Andersen Bøgvad på vegne af
Oluf Mortensen, som på Koldinghus efter ridtmester Lindenquists begæring
er arresteret, må gå i rette og sagen på Oluf Mortensens vegne udføre.
Dateret 2/2. - Niels Andersen Bøgvad mødte i retten og erbød sig pva.
fornævnte Oluf Bøgvad og kundgjorde, at såsom Oluf Mortensen Bøgvad af
ridtmesteren Lindenquist er her til samt til andre ting idag citeret og kaldet,
æskede derfor efter fornævnte varsel sin sag og beskyldning, helst efterdi
han er arresteret. Han tilbød at svare på stævningen eller være fri af den. -
Ridtmesteren blev 3 gange påkaldet, men ingen mødte på hans vegne.
Hvorfor retten således er afsagt, at Oluf Bøgvad kendes fri for ridtmesterens
tiltale.

12b:

Torsdag den 11. februar 1686:

Jep Buch pva. regimentskriveren (varsel af 14/1, No. 11) lyste fremdeles for
saggivelse til om 14 dage.

13:

Torsdag den 18. februar 1686:

Christen Iversen i Anst sættefoged.

Niels Jensen i Verst begærede dom. Opsat 14 dage.

Torsdag den 25. februar 1686:

Christen Sørensen i Gelballe ctr. Hans Iversen og Knud Nielsen i Gelballe
for gæld til Christen Sørensens svoger sal. Mikkel Pedersen, som Christen
Sørensen har ladet begrave på egen bekostning. Opsat 14 dage.



13b:

Anders Hansen i Øster Vamdrup Led har stævnet Søren Pedersen Friis i
Øster Vamdrup.
Anders Hansen spurgte Søren Friis, hvornår han ville følge med til
øvrigheden, så Anders Hansen kunne få fæste på Søren Friis' iboende gård,
som han har opladt ham. - Søren Friis svarede, at det ville han ikke gøre
endnu, for det løfte, han har aflagt herom, er sket i ubetænksomhed. Det kan
ikke ske, øvrigheden vil ikke tillade det, og Søren Friis skal uderholde sin
hustru og sine børn på gården. - Anders Hansen: Søren Friis har selv tilbudt
ham at oplade gården, og der er gjort fuldkommen akkord derom og givet
penge på hånden, nemlig 3 slettedaler; og resten, som var 47 slettedaler, og
Søren Friis' hustru skulle have ved Anders Hansens indfæstning, betales. -
Søren Friis kunne ikke benægte Anders Hansens ord, men de var sket i
ubetænksomhed.

Vidner: Sidste søndag for 14 dage siden om aftenen hørte og så de sammen
med flere godtfolk, at Søren Friis og hustru af egen fri vilje oplod til Anders
Hansen sin påboende gård i alle måder til minde for 50 slettedaler og Søren
Friis' hustru en decaton til villighed, og førend de blev fuldkommen
akkorderede, sagde Anders Hansen til Søren Friis, han skulle betænke sig,
før end de sluttede. Dertil sagde Søren Friis, han var til freds; han måtte
nyde gården med lykke, og når han den ville fæste, erbød Søren Friis sig at
følge med til øvrigheden. - Søren Friis svarede som før, at han kunne ikke
miste sin gård.

14:

Torsdag den 4. marts 1686:

14b:

Christian Nielsen Ridefoged, et syn.

Han har stævnet Jens Rasmussen i Hjarup ang. hvad slag og skade Jens
Rasmussen har gjort Niels Bendixen Smed i Hjarup. - Jakob Andersen og
Hermand Lassen, begge af Hjarup, er stævnet for at afhjemle syn. Knud
Lauridsen og hans tjenestekarl er stævnet som vidner.



Skriftlig synsrapport: Jakob Andersen og Hermand Lassen var den 18/2
med ridefogeden i Hjarup for at syne Niels Bendixen Smed. Hans øverste
læbe var kløvet langs henad. Et slag på hans venstre kindbakke havde
efterladt et hul. To tænder slået løs i undermunden. Han beskyldte Jens
Rasmussen for at have slået ham med en tinpotte, som blev ganske flad.
Knud Lauridsen forhindrede et tredie slag. Det skete den 16/2 i Else sal.
Thomas Eskelsens hus.

15:

Christen Jensen i Gelballe, et lovbudsvidne og skøde.

Oluf Christensen af Gelballelovbød til 3. ting den halve selvejerbondegård,
som han har købt af Anders Laugesen i Gelballe. - Christen Jensen, som har
Oluf Christensens datter Maren Olufsdatter til ægte, bød sølv og rede
penge. - Oluf Christensen og hustru Kirsten Andersdatter tilskødede
Christen Jensen og hustru gården. - Christen Jensen og hustru gav
arveafkald for Maren Olufsdatter for fædrene og mødrene arv.

16:

Mads Christensen af Roved, et afkald.

For retten fremstod Christen Snogdal af Hjarup, som kundgjorde, at såsom
han på skiftet efter hans afgangne broder sal. Mikkel Jepsen Mølgaard i
Roved var forordnet til den umyndige Jep Mikkelsens værge og formynder,
så har forn. Jep Mikkelsens stedfar Mads Christensen i Roved til forn.
Christen Jepsen Snogdal betale hele den umyndiges arvelod efter hans sal.
fader.

16b:

Christen Jensen i Gelballe vedstod, at foruden arveafkald for hustruen lover
han at friholde Oluf Christensen og alle hans arvinger for, hvad Oluf
Christensen efter akkord har forskrevet til Søren Mikkelsens børn ved købet
af den halve gård.

17:



Torsdag den 11. marts 1686:

Christen Sørensen i Gelballe begærede dom over Knud Nielsen og Hans
Iversen for deres gæld til Mikkel Pedersen. Sagen opsat i 4 uger. Han skal
bevise, hvad han har bekostet på Mikkel Pedersens begravelse, og hvor
meget Knud Nielsen og Hans Iversen skyldte Mikkel Pedersen.

Anders Hansen af Gesten pva. Karen Knudsdatter har stævnet Niels Jensen
i Øster Gesten, Mikkel Jensen i Verst pva. hanss afdøde hustru samt Anne
Christen Jensens ibidem.

Vidner fra Øster Gesten skal vidne om Niels Jensens forhold. De ved intet
uærligt om ham og har ikke hørt nogen skælde ham.

Niels Jensen begærede dom i henhold til sin irettesættelse af 4/2 på Nom.
12.

Anders Hansen svarede, at Karen Knudsdatter ikke erindrede sin udtalelse;
den må være sket i drukkenskab og uvidenhed. Han blev spurgt, om han
begærede genpart af dommen. Svarede nej.

Da med begge parters samtykke tog sig herredsfogeden dom til i sagen. Og
såfremt sagen ikke i mindelighed kan komme til forening, skal den endelige
dom under forsegling og beskreven meddeles. Og sentensen dertil, når mig
leveret vorder, straks på Nom. ___ skal blive indført.

18:

Oluf Mortensen på Roj, et herredsvidne med stævning til ridtmester
Lindenquist i Bølling imod tingsvidne og skudsmål, som Oluf Mortensen
Bøgvad her idag til Anst herredsting agter at lade tage beskreven om hans
levned og forhold.

På Oluf Mortensens vegne spurgte Christen Iversen i Store Anst de mange
mænd og indbyggere, både unge og gamle, her i Anst herred og begærede,
at de uden vild og venskab ville lydeligt udsiage, hvad de vidste om Oluf
Mortensens levned, og hvad rygte og eftermæle de ham ville give.



Et antal mænd fra de forskellige byer bevidner, at så længe de har kendt
Oluf Mortensen, både da han boede i Bølling i Jerlev herred, og siden han
kom her til herredet og boede på Roj, som han har i forpagtning, så kender
de ham som en god, ærlig, fin, troværdig og oprigtig dannemand etc.

Herforuden fremstod skovrider Poul Felding med flere og bevidnede, at de
havde kendt ham i over 30 år og også i krigens tider i kongens tjeneste. Da
har han altid forholdt sig ærlig, tro, mandhaftig og berømmelig.

Ridtmesteren havde ikke indfundet sig til tinget.

19b:

Torsdag den 18. marts 1686:

Niels Bøgvad pva. Oluf Mortensen med stævning til ridtmester Lindenquist
i Bølling og Søren Grausen i Egtved. - Han fremlagde en
henvisningsskrivelse af Jerlev herredsting den 10/3, at efter Peder Ravns
gjorte spørgsmål pva. ridtmester Lindenquist har Niels Bøgvad pva. Oluf
Mortensen forment, at Oluf Mortensens værneting var Anst herredsting,
hvorfor sagen er blevet henvist hertil. - Niels Bøgvad besværede sig over
ridtmesteren, fordi han havde ladet Oluf Mortensen holde i arrest på
Koldinghus en langsommelig tid og ikke endnu har ført nogen lovlig
bevisning til beskyldning. Begærer, at Lindenquist fremfører sin sag og
beskyldning her.

Lindenquist var ikke mødt. Sagen opsat 14 dage.

20b:

Peter Niemand, et varsel til Niels Jensen i Øster Gesten.

Jakob Kroeg pva. oberforsteren har stævnet menige fæstebønder i Anst
sogn og i Vester Vamdrup for skovhugst.

Torsdag den 6. marts 1686:

Peder Jensen Ravn pva. ridtmester Otto Lindenquist ctr. Oluf Mortensen,
der repræsenteres af Niels Bøgvad.



Peder Ravn fremlagde en henvisningsdom af Jerlev herredsting af 10/3. -
Fremlagde en af amtskriveren Just Hansen, Niels Mikkelsen og Johan
Schultz underskrevet attest af Skanderborg den 9/3 ang. Søren Pedersen,
som forhen har boet i Oluf Mortensens hus i Bølling, hans edelige
vidnesbyrd om Oluf Mortensens ord og trusler, at han ville sætte ild på
hyrdehuset, som Søren Pedersen boede i, dersom han ville vogte Bølling
hjord. - Tingsvidne af Jerlev herredsting 10/2 om 2 blokke, som Oluf
Mortensen beskylder ridtmesteren for at have taget, med Oluf Mortensens
hårde trusler mod ridtmesteren, ydermere ulykkes forsikring, samt Søren
Gravers aflagte vidne, at Oluf Mortensen ham villet tilkøbe sig og rådet
ham at sætte ild på Joen Nielsens og Poul Eriksens gårde i Bølling, når
vinden var i østen. - Tingsvidne af Jerlev herredsting 24/2 om Oluf
Mortensens trussel og videre ulykkes undsigelse til ridtmesteren. -
Tingsvidne af Jerlev herredsting 3/3 om Peder Ravns spørgsmål til Bølling
mænd om tiden, da den ulykkelige ildebrand, som afbrændte byen, blev
antændt, og når den var overstået, og bymændenes svar. - Oberst Bastumbs
vidnesbyrd om, hvad han har talt med Poul Eriksen om ved samme
ildebrand, dateret Nygård 14/3. - Et vidnesbyrd på tysk af Haderslev den
29/12 1651, at en for tyveri fængslet person ved navn Kjeld Mikkelsen ved
pinligt forhør har bekendt, at Oluf Mortensen og hans brødre i Bøgvad samt
flere på de tider har handlet og omgåedes med tyve og været medvidere. -
Udtog af Grundet birketing af 1/3 af birkefoged Jens Christensen og
birkeskriveren Poul Nielsen om, hvad den henrettede Henrik Kæltring har
bekendt og ledig for retten udsagt om Oluf Mortensen den 21/7 1669. -
Nørvang herredstings (tingbog), hvori blev oplæst, hvad ord og tale den for
tyveri ophængte Hans Jensen af Egtved har den 11/6 1678, efter at dommen
var over ham gangen, har sagt til Oluf Mortensen i Bøgvad om 2 stjålne
heste, Oluf Mortensen skulle have forredet kongens told med og solgt i
Holsten for 40 rdl.

Et skriftligt indlæg: Jeg underskrevne er kommet i proces med Oluf Bøgvad
og har ført vidner for Jerlev herredsting angående Bølling brand og trussel
og undsigelse. Og som Oluf Mortensen både selv og ved sin fuldmægtige
der på tinget den 10/3 henskød sig til Anst herredsting, forårsages jeg til at
sagsøge ham her på tinget. - Det er noksom enhver kundbar, hvorledes vore
gårde og midler i Bølling mellem den 2. og 3. juli om natten af ildebrand
blev fortæret. Byen var antændt overalt, før end nogen vidste af det, så der



ingen redning var for nogen, undtagen den gård, Oluf Bøgvad var
interesseret i, og et stykke lade. Og jeg ved samme brand med frue og folk
blot undkom, beholdt ikke de kæder, vi næppelig kunne skjule kroppen
med. Branden anses af onde mennesker at være forrettet, og at Oluf Bøgvad
har været medrådig i, eftersom han har båret et hadsk hjerte til Bølling by,
siden to mænd af byen slog ham i skoven, og ydermere da han solgte mig
gården, jeg besidder, med en halv otting jord, siden befandtes kgl. maj. var
tilhørig, og ej kunne hjemle og dom ham derfor på sine 3 mk. overgik til
Jerlev herredsting, som jeg så vidt min person angik, ved godtfolks
underhandling lod falde. Som kan eragtes af tingsvidner på Jerlev
herredsting den 10/2, hvorledes han ville tilkøbt Søren Graversen at sætte
ild på samme to mænds gårde, ham havde slagen. Ydermere ses af et andet
vidne af Skanderborg, hvorledes Søren Pedersen nu tjenende for hyrde i
Fruering sogn i Svinsager siger, at Ao. 1683 har han haft nogen husveje og
jord i leje af Oluf Bøgvad, hvilket han ikke således kunne udstå, men om
påsketider1684, da lejen var ude, begærede Bølling mænd ham til at vogte
deres kvæg, og derfor sin afsked fra Oluf Bøgvad, som gav ham til svar, at
før end Søren Pedersen skulle vogte for de myrdere i Bølling, ville han før
sætte ild på hyrdehuset. - Noch fornemmes af oberst Bassumbs skriftlige
vidne, at Søren Graversen har advaret Poul Eriksen om, at Oluf Bøgvad
ville lade deres gårde afbrænde, dog ej det til tinget villet aflagt, således han
det for obersten gjort haver. - Hvad ellers den trussel angår, som Oluf
Bøgvad mig tilsagde i Bølling, da jeg begyndte at lade tømmer på mit
afbrændte sted, udviser tingsvidnet af 10/2 og 24/2 jeg at være overfaldet
med ukvemsord og iblandt andet sagt til mig, "Haha, min karl est du nu, så
curage, kender du intet Oluf Bøgvad, jeg mente, det var stakket, siden du
fik en ulykke, har du glemt den. Jeg forsikrer dig, du skal endnu få en
ulykke". Han ikke med sandhed anderledes kan bevise, at Oluf af kgl. maj.
højtbetroede militæriske anholdelse(?) ved slottet .... - Han er udlagt af
adskillige misdædere, som er henrettet, nemlig Kjeld Mikkelsen ved
Haderslev, som i 1651 er lagt på stejle, item Henrik Kæltring, i lige måde
ved Grundet birketing blev stejlet 1669, og Hans Jensen, der blev hængt
ved Nørrevang herredsting 1678, hvorledes han med tyveri har omgåedes
og kgl. maj. toldsted med bæster forbiredet, som alle deres bekendelser
beviseligt gør, og ikke nogen tid sig derfor purgeret, så øvrigheden vel kan
sådan en berygtet mand anholde efter loven pagina 146 uden min
arresteresbegæring. - Jeg sætter i rette, at Oluf Bøgvad, som har rådet til



den brand i Bølling, bør undgælde efter loven og rettens kendelse. Item for
trussel og undsigelse, han imod mig har beteet, for sig og sine stiller borgen
eller selv borgen være. - Fuldmagt gives til den af øvrigheden forordnede
fuldmægtige Peder Ravn af Skærup. - Datum Bølling, den 26/3 1686. Otto
von Lindenquist.

Oluf Bøgvads fuldmægtige Niels Bøgvad af Kolding stod til vedermål. Og
Oluf Bøgvad erbød sig selv til vedermål og tilbød sin edelige benægtelse, at
han ej vidende, tilrådig eller i nogen måde skyldig i Bølling brand var. -
Retten tillod ikke benægtelseseden. - Opsat 3 uger.

Torsdag den 8. april 1686:

Christen Sørensen af Gelballe (se Nom. 13) begærede dom over Knud
Nielsen og Hans Iversen i Gelballe for. hvad sal. Michel Pedersen kunne
have at fordre hos dem. De tiltalte mente ikke at være ham noget skyldig. -
Dommen skal blive indført på Nom. ___, når herredsfogeden har leveret
den.

24b:

Christian Nielsen Ridefoged har stævnet samtlige Koldinghus tilliggende
bønder og tjenere i Seest, Hjarup, Skanderup, Vamdrup og Anst sogne,
Vranderup by, Bække, Gesten, Verst, Jordrup og Lejrskov sogne for
resterende landgilde for 1685. - Størsteparten af de indstævnede mødte og
beklagede deres armod og umulighed at betale, eftersom både af korn, kvæg
og penge er medgået til skatterne, som de uden nogen efterladelse har
måttet hidindtil betale og efterdags også må betale. De beder om, at
øvrigheden vil efterlade dem gælden. - Dom: De skal betale, såfremt
øvrigheden ikke vil efterlade dem gælden.

25b:

Christian Nielsen Ridefoged ctr. Hans Nielsen i Seest for skifte efter hans
sal. hustru. Begærede 1. ting til dele.

26:



Torsdag den 15. april 1686:

Jep Buch pva. regimentskriver Anthoni Barchmand ctr. Jep Lauridsen i
Lejrskov for hans gårds brøstfældighed. Jep Buch fremlagde en skriftlig
besigtelse over fornævnte Jep Hunderups gård. Han har ikke vedligeholdt
den forsvarligt og har ikke i 2 år svaret afgifterne deraf. Bør have sit fæste
forbrudt og levere den fra sig. Og de huskvinder(?), som i gården findes, i
lige måde ikke alene gården, men også ryttergodset at rømme og vige. - Jep
Lauridsen var ikke mødt. - Opsat 8 dage.

26b:

Kvartermester Niels Mogensen ctr. Niels Nielsen i Jordrup for skyld og
afgift af stedet. - Dom: Han skal betale.

27:

Peder Jensen Ravn begærede pva. ridtmester Lindenqust dom. - Niels
Bøgvad pva. Oluf Mortensen fremlagde nogle dokumenter: Tingsvidne af
Jerlev herredsting den 10/2, at Niels Andersen Bøgvad pva. Oluf Mortensen
protesterede imod de af Peder Ravn førte vidnesbyrd og mente, at
ridtmester Lindenquists frues søsters vidnesbyrde og kundskab ikke efter
loven kunne agtes anderledes end vildige vidner. Og Søren Graversen er en
berygtet mand for tyveri iflg. tingsvidne af Vrads herredsting 18/7 1677. -
Tingsvidnet af 10/2 viser desuden, at Christen Nielsen i Vesterby har med
ed vidnet, at han mellem den 2. og 3. juli om natten, da Bølling blev
afbrændt, fulgtes med Oluf Mortensen på vejen til Middelfart. Peder
Kræmmer og Jens Jensen i Amnitsbøl vidner i lige måde, at de den 3. juli
fulgtes med Oluf Mortensen på færgen over vandet fra Snoghøj til
Middelfart. - Et tingsvidne af Vrads herredsting 18/8 1677 melder om en del
gods, Søren Graversen havde stjålet fra fru Anne Catarina Normands på
Lønsgården(?) og solgt det i Ikast sogn. Om samme stjålne gods og Søren
Graversens dermed gjorte og befundne tyveri samme tingsvidne på den
anden side beskreven og til forn. Vrads herredsting ... den 25/7 1677. - Et
tingsvidne af Slavs herredsting den 11/3 melder, at Hans Mogensen, Hans
Willesen og Mads Clausen i Galsthoved har vidnet om en sort hoppe, som
Søren Graversen havde stjålet i Hatting og afhændet til Hans Mogensen i
Galsthoved, og siden da ejermanden til samme hoppe kom og vedkendte sig



den, måtte Søren Graversen fly hoppen til stede igen og kunne ikke benægte
sit begangne tyveri. - Et tingsvidne af Jerlev herredsting 24/2 melder om
ridtmesterens og Oluf Mortensens tvistige ord i Bølling. - Et tingsvidne af
Jerlev herredsting 3/3 om Oluf Mortensens forhold i Bølling indeholder, at
bymændene ham ikke i nogen måder beskylder enten for den ulyksalige
ildebrand eller andet, men takker ham godt i alle måder. - Et tingsvidne af
Jelling birketing 22/2 indeholder, at Knud Jensen, Jørgen Bødiker, Mogens
Nielsen og Mikkel Roede vandt om en tysk person, som skal have sagt, at
han havde forårsaget og gjort Bølling Brand. - Et tingsvidne af Elbo
herredsting 23/2 indeholder, at Matis Enevoldsen i Snoghøj, Kirsten
Jensdatter ibidem, og Niels Nielsen i Stoustrup har vidnet, at Oluf
Mortensen mellem den 2. og 3. juli 1685 var i Snoghøj og om morgenen
med andre drog derfra til Middelfart. - Et tingsvidne af Jerlev herredsting
3/3 om ridtmester Lindenquists og Oluf Mortensens tvistighed. - Et
tingsvidne af Brusk herredsting 20/2, at Simon Greisen Smed i Horstrup
den 2/7 1685 fulgte om aftenen efter Oluf Mortensen og hans søn til
Snoghøj, hvor de blev over natten og om morgenen fulgtes på færgen over
vandet til Middelfart marked. - Et tingsvidne af Grundet birketing 22/9
1669, hvorimod den af Peder Ravn på ridtmester Lindenquists vegne
fremlagte attest af Grundet birketing om Henrik Kæltrings bekendelse blev
oplæst, at forn. Henrik Kæltring den 21/7 havde bekendt for retten, at han
har hørt sige for 16 eller 18 år siden, at Oluf Bøgvad og hans brødre havde
forbiredet Kongens toldsted med nogle stjålne heste. En skriftlig
underskreven kontrakt og forlig mellem ridtmesteren og Oluf Mortensen af
22/9 1684, at en dom contra Oluf Mortensen af Jerlev herredsting den 2/4
1684 angående noget omtvistet jord på Bølling mark, han skal have solgt
ridtmesteren, hvilket ikke i nogen måder skulle være Oluf Mortensen til
præjudice, hinder eller eftertale. - To skudsmål og herredsvidnesbyrd, det
ene af Jerlev herredsting 10/1 1666, det andet af Anst herredsting den 11/3.
Begge formelder om Oluf Mortensens ærlige og gode forhold. - For det
sidste fremlagde Niels Bøgvad på vegne af Oluf Mortensen et indlæg:

Ridtmester Lindenquist har uden lov og dom ladet mig arrestere på
Koldinghus som en misdæder og et udædisk menneske, taget mig fra hjem
og frelse, aleneste for hans egen mening og mistanke, at jeg skulle være
tilbringer til den ulykkelige ildebrand, som mellem den 2. og 3. juli 1685 på
hans og fleres gårde skete.... Må med største suk og vemodighed høre og



lide Lindenquists (anklage), brugende adskillige sammensankede tøj,
menende derved at tilintetgøre kongens danske, rene lov og mig af privat
had og avind... Svarer på ridtmesterens dokumenter som følger: 1) Attest af
9/3 fra Skanderborg, at jeg skulle have sagt at ville sætte ild i hyrdehuset for
Søren Pedersen, om han ville vogte Bølling hjord. Ihvorvel denne Søren
Pedersen mig usandfærdig har påsagt, så siger loven pag. 103, at vidner er
ej mindre end to personer overensstemmende og i eet ting. De gode mænd,
som har givet attesten ud, vidner efter Søren Pedersens mund, hvilket
strider imod loven pag. 111, den 21. artikel, efterdi det ej er sket til første
ting efter, at sådant skulle være sagt... 2) Det tingsvidne af Jerlev
herredsting den 10/2, hvor jomfru Ingeborg Marie Mogens med en anden
person, Jørgen Knudsen(?) Graver vidner nogle trusselsord, jeg skulle have
talt, da er det imod loven pag. 110. Thi de kan ej anses for andet end vildige
vidner, den ene ridtmesterens frues søster, den anden hans tyende og tjener.
Og er samme vidne ført over 5 måneder efter, at sådanne ord skulle være
sagt, som de omvidner samme ord af mig at være talt. Jeg i lige måde efter
lovens citerede pag. 111 benægter. - I samme tingsvidne vidner Søren
Graversen nogen løgnagtig snak, som for 8 år siden skulel være passeret.
Da som Søren Graversen er en overbevist tyv, som tingsvidne af Vrads
herredsting og tingsvidne af Slavs herredsting udviser, derom siger loven
pag. 110 artikel 19, hvad slig folkes vidne er agtende. Tilmed den
løgnagtige snak, han vidner om, skal være sket nogle år før, end
ridtmesteren kom til Bølling at bo. Da ejede jeg selv mere end 3. parten i
byen, og var et uhørt stykke, at nogen skulle give gave ud for sig selv at
ruinere og ødelægge. - 3) De to af Peder Ravn irettelagte tingsvidner af 24/2
og 3/3 irettelægges i lige måde af mig. Deraf kan dommeren se vidner imod
vidner, som er ført i en sag, hvorom loven taler pag. 108 art. 11, så og mine
ærlige forhold i Bølling, og ingen af bymændene mig for den ulykkelige
ildebrand har fortænkt - 4) Til oberst Bassums attest om en samtale, han har
haft med Poul Eriksen, da når jeg efter loven pag. 29 derimod bliver lovlig
kaldet, vil jeg dertil svare. Formoder, samme højædle herres attest mig i
ingen måder tucererm før end den efter loven findes approberet. - 5) Til
vidnesbyrdet på tysk af 29/12 1651, som er 35 år siden, da en tyv ved
pinligt forhør har vundet, at jeg og mine brødre skulle have handlet og
omgåedes med tyve, hvortil jeg svarer og allerunderdanigst refererer mig til
kongens lovs første bogs 19. artikel pag. 110, som taler klare ord, at slige
folk, som for uærlige sager er forvunden, deres ord skal ej stå til troende, i



hvad de ville sige og vidne på nogen. - 6) At en henrettet misdæder Henrik
Kæltring den 21/7 1669 vandt, at han havde hørt sige, jeg og mine brødre
for 16 à 18 år siden skulle have redet toldsted forbi med mange stjålne
heste, så lige som det er løgn og en tyvs påsagn, og det og imod lovens
tilladelse at sligt skal noget agtes, langt mindre ærlig folk skamfere, og at
Hans Jensen af Egtved, som for tyvesag blev henrettet, løgnagtigt den 11/6
1678, efter han havde fået sin dom til galgen, løj mig på, at jeg havde
forbiredet kongens toldsted med to stjålne heste, er lige som de forrige ...
deres vidne af ingen værdi. Thi dersom slige tyveløgne havde stået til
troende, havde vel øvrigheden og kongens amtmand her ved stedet derefter
ladet inquirere. Men de har på kongens vegne vegne mig betroet både
delefogeds og skovfogeds bestillinger, og jeg aldrig sligt er kastet i næse før
end nu, at Lindquist dermed vil smykke sin ubeviselige sag. - Den gode hr.
Lindquist var i al underdanighed skyldig bedre at forespørge sig om
kongens lov, (efterdi han er født uden riget), end forebringe slig
sammensankede misdædere, røvere, skælme, tyve og løgnagtig vidnesbyrd,
som kongens lov ..., der er klar og fuldkommen ren dansk sprog, som mig
og enhver for slig sammensanket løgn beskærmer og håndhæver. - 8)
Irettelægges tingsvidne af Jelling birketing af 22/2. De fire lovfaste vidner
bekender, hvad for en person den ulykkelige ildebrand af våde har
anstukken og det for dem bekendt. - 9) Af tingsvidnerne 23/2 og 3/3 kan
ses, hvor jeg var, da den ildebrand i Bølling skete.

Oluf Mortensen begærer sig kendt på fri fod til hjem og frelse, sagesløs. Er
ikke blevet lovligt arresteret og kræver erstatning for erlidende spot og
skade. - Koldinghus, den 14/4 1686.

Begge parter begærede dom.

Da som sagen er af stor og vigtig vidtløftighed, og de idag her fremlagte
dokumenter ikke tilforn af Oluf Mortensens fuldmægtig her har været
irettelagt, er sagen opsat yderligere 14 dage.

31b:

Torsdag den 22. april 1686:

Jep Buch i herredsfogedens sted.



32:

Herredsfoged Peter Niemand ctr. Elsebet Garps og hendes svend Søren for
helligbrøde. - Fremlagde politimester Claus Rasks missiv af Hafnia den
13/2 1686: Om sabbattens overtrædelse og arbejde, som med hendes heste
og harve skete i marken og med torsken i hendes lade næstforgangne
søndag. - De bør betale deres helligbrøde. - Elsebet Garps svarede, at hun
den dag hverken havde harvet eller tærsket. Opsat 8 dage.

Torsdag den 29. april 1686:

32b:

Jakob Kroeg på vegne af oberforsteren ctr. Vester Vamdrup mænd. Varsel
på Nom. 20. De havde med oberforsteren accorderet, at de skulle have det
af sidste store storm nedblæste vindfælder i Vamdrup skov og betale ham
derfor 30 Rdl., som de lovede. De har ikke betalt endnu, men har taget
træet. - Dom: De skal betale.

33:

Christen Iversen i Anst sættefoged:

Peter Niemand ctr. Elsebet Garps i Geising og hendes svend Søren.

Vidner af Geising: Søndag den 4. april så de, at svenden såede havre i
hendes gård på vejskel ager, og hendes søn med hendes bæster og harve
harvede det. - Desuden vidnede Henrik Brockhagen, at han samme
helligdag og i påskehelligdagene har hørt, at de har tærsket i Elsebet Garps
lade.

Dom: Hun og hendes svend skal bøde for helligdagsbrøde.

33b:

Jakob Rytter, skolemester i Hjarup, beviste med Jens Nielsen og Jens
Villadsen ibidem, at de idag var otte dage varsel gav Niels Poulsen, Thøger
Andersen, Hermand Lassen, Poul Lassen, Niels Vaaben, Søren Mortensen,
Jep Hansen og Anders Vaaben for resterende skoleløn - Niels Poulsen: 2



mk. 14 sk. - Thøger Andersen: 6 (?) mk. 14 sk. - Hermand Lassen: 2 mk. 14
sk. - Poul Lassen: 2 mk. - Niels Vaaben: 2 mk. - Søren Mortensen: 1 mk. 6
sk. - Jep Hansen: 1 mk. 12 sk. - Anders Vaaben: 2 mk. 14 sk.. Hvilke
bemeldte penge Jakob Rytter formente enhver af de indkaldte, som de for
deres børns resterende skoleløn til ham med resterer, inden fenten forløb
skadesløs ham bør at betale eller eftrer loven være nam undergiven, hvorpå
han var dom begærende. - Da formedelst de indkaldte ikke mødte herimod,
er sagen opsat til idag bliver fjorten dage. Da gås derom, som ret er.

34:

Peder Jensen Ravn på vegne af ridtmester Lindenquist producerede et
tingsvidne af Skanderup birketing den 23. april, hvormed han beviste, at
Søren Pedersen, som tjener for hyrde i Svinsager, dér for retten har vedstået,
at forrige aflagte vidnesbyrd , som han den 9/3 for amtskriver Jost Hansen
og 2 mænd i Skanderup. Fremlagde også et indlæg fra ridtmesteren.

Niels Andersen Bøgvad fremlagde et tingsvidne af Jerlev herredsting frn
14. april: En del mænd har vidnet, at Søren Pedersen, som nu bor i
Svinsager, for 2 år siden bortrømte fra Oluf Mortensen om nattetider og
havde sagt, at han ikke måtte for Oluf Mortensen vogte Bølling fæ.

Dom: Den ildebrand, der er overgået ridtmester Lindenquist og de andre i
Bølling by, og som ridtmesteren alene beskylder Oluf Mortensen for at
være vidende og tilrådig om, hvilket Oluf Mortensen endnu ikke er blevet
overbevist om med noget lovfast tingsvidne, hvorfor han ikke kan tilkendes
nogen straf. - 2) At ridtmesterens frues søster og en af hans tjenere har
vidnet om, at Oluf Mortensen i sin egen gård og hus i Bølling skal have
med ord truet ridtmesteren, de må agtes for vildige efter loven pag. 110. Og
det synes at stride mod loven pag. 111, som siger, at hvo vidne vil føre på
det, en anden har sagt, skal gøre det på fersk fode og til første ting, som
lovlig kald og varsel kan gøres, hvilket ikke er sket her. Vidnet er ført over
5 måneder efter hændelsen. Tilmed kunne ridtmesteren have ført andre og
fremmede vidner, som da var nærværende og har vidnet med Oluf
Mortensen i sagen, hvis vidner strider imod ridtmesterens frues søsters
vidnesbyrd. - 4) Ordene, som Oluf Mortensen skulle have sagt, har Oluf
Mortensen tilbudt sin edelige benægtelse på.. Angående de henrettede
misdædere, hvis påsagn ridtmesteren har iretteført; de vedkommer ikke



egentlig hovedsagen. Det skal være sket for mange år siden og har hidtil
været upåtalt af alle. - Oluf Mortensen bør være fri af Lindenquists tiltale,
til hus og hjem ud af arresten på fri fod at forloves (?), og Oluf Mortensen
sine lovlige prætentioner for lidt arrest og tilføjet spot og skade forbeholdes.

Efter domsafsigelsen spurgte ridefoged Christian Nielsen ridtmesteren, om
han ville ydermere have Oluf Mortensen i arrest. Ridtmesteren svarede, han
ville henstille det til amtmanden, om han på hjemtingets dannemænds afsigt
ville løsgøre Oluf Mortensen eller ikke, såsom ridtmesteren ville appellere
til højere ret.

Niels Bøgvad spurgte ham, om han ikke hidindtil havde ladet Oluf
Mortensen arrestere. Han svarede som før og henstillede det til øvrigheden.

37:

Torsdag den 6. maj 1686:

Jakob Kroeg har stævnet provsten for Anst herred Niels Pedersen
Kragelund og kirkeskriveren Jens Bertelsen (varselsmændene havde talt
med Iver Thullesen i Skanderup, hvor de gode mænd var ind, og han havde
forkyndt dem varslet) om opsigelse af kirkens anpart af korn- og
kvægtiende, som Jakob Kroeg og Mikkel Gabrielsen har i fæste og vil
frasige sig. - De frasagde sig Jordrup kirkes anpart af korn- og kvægtiende.
De vil ikke svare dertil fra denne dag.

37b:

Søren Basse i Geising har stævnet Elsebet Garbes i Geising angående hvad
gøde som fra Søren Basses i fæste havende gårdspart er med Elsebet Garps
folks bæster og vogne taget og sat på Elsebet Garps jord.

Thomas Pedersen og Jørgen Nissen Basse i Geising: Sidse lørdag for 8 dage
sidentog Elsebet Garps folk nogle læs møg og gødning ved Søren Basses
hus. De udførte gødningen i marken og satte den på Elsebet Garps jord,
hvor den endnu står.



En rytter ved navn Peder Nielsen mødte og svarede, at Elsebet Garps havde
efter hans begæring med hendes folk, bæster og vogne ladet samme gøde
udføre og sætte på hendes jord, som hun ham havde lejet og forundt, såsom
Søren Basse ham ikke ville samme gøde tilstede eller udføre, ej heller jord
dertil forunde.

38:

Fredagen den 14. maj 1686:

Jakob Rytters sag ctr. Hjarup mænd opsat 14 dage.

Torsdag den 20. maj 1686:

Jakob Kroeg på vegne af sig selv og kvartermester Niels Mogensen har
stævnet Hans Sørensen i Knudsbøl til at påhøre, hvad vidner kan fortælle
om, hvad de har hørt af Hans Sørensen den 1. maj i hans eget hus.

38b:

Kjeld Gregersen, Knud Lauridsen og Mads Sørensen på egne vegne og på
vegne af menige Hjarup lodsejere gav last og klage på Jens Rasmussen
Boelsmand ibidem, formedelst han uden deres vilje og minde har indhegnet
med gærde en del af deres fælles forte og fædrift i byen på gaden, som de
videre med uvildige synsmænd agter at bevise, samme indhegning, de
formener imod loven dem til stor skade at være sket, som de nu her for
retten beklager, og er derefter tingsvidne begærende.

Efter foranstående varsel fremlagde Mikkel Gabrielsen i Knudsbøl på egne
vegne og på vegne af trompeter Jokum Henrik Bunchenborg og rytter Jep
Løber et skriftligt vidnesbyrd. Såsom vi underskrevne er kaldet til Anst
herredsting for vores sandhed at vidne om, hvis ord der næstafvigte 1. maj
skulle være sagt af Hans Sørensen i hans eget hus i Knudsbøl, da er det udi
al sandhed, som vi ikke med en god samvittighed andet kan sige: at den tid
Hans Sørensen med mig Michel Gabrielsen talte om de sidst nedblæste
vindfælder i skoven, som han fortrød ikke sin anpart at have bekommet af,
hvortil jeg svarede, han skulle efter kgl. forordning derom i tide have talt
med øvrigheden og accorderet, så kunne han sin part deraf have bekommet.



Dertil svarede Hans Sørensen, at kgl. maj.s allernåd. forordninger er i alle
måder gode og velmente, men han sagde, om jeg Michel Gabrielsen, gjorde
nogen forordning, dem ville han ikke agte eller rette sig efter. Dette at være
sandfærdigt og således passeret, bekræfter under egne hænder og tillige vil
ved ed bestå. Datum, Knudsbøl d. 17. maj 1686. M.G.S., Jochum Henrik
Bunchenborg, L.S.L. - De tre vidner bekræftede vidnesbyrdet for retten.

39b:

Torsdag den 27. maj 1686:

Jep Jepsen Buch i Nagbøl i herredsfogedens sted i følgende sager:

Herredsfoged Peter Niemand har stævnet Peder Snedker i Seest, at han som
en håndværksmand igen til Kolding at indbegive efter kgl. forordning.

Han har stævnet Peder Hansen for dom og dele for skiftes afsigt og indløse
skiftebrevene efter hans salige hustru.

Peder Snedker, som er en håndværker, der er udflyttet fra købstaden og har
nedsat sig på landet. Han bør ifølge forordning igen indstille sig i
købstaden.

Peder Hansen har ikke villet lade skifte efter hustruen i retten afsige og
bekræfte og indløse brevene, hans umyndige børn med deres formyndre og
de selvmyndige til vedbørlig efterretning.

Peter Niemand begærede 1. ting til dele over de to mænd. Det blev tilstedt.
Og Peder Snedker, der som en håndværksmand og skatteborger er uddraget
og sig i Seest på landet nedsat og der sit håndværk bruger, bør sig i Kolding
købstad straks igen at indbegive, og begge efter loven at lide og bøde 3
rigsort.

40:

Christian Nielsen Ridefoged har stævnet Søren Nielsen i Verst til at afsige
syn og Gregers Madsen og Niels Smed ibidem imod syns afsigelse,
beskyldning og dom.



40b:

(Peter Niemand) har stævnet Niels Jensen i Øster Gesten imod dom og dele,
for han her i retten erhvervede (?) og begærede breve, dom og andre
dokumenter, som han har begæret at indløse, hvilket herredsfogeden
formente, at Niels Jensen er pligtig strakt at efterkomme og betale
sagsomkostninger. Hvorpå Peter Niemand begærede dom. - Niels Jensen
var ikke mødt, hvorfor han hermed tilkendes samme hans begærede breve,
som her i retten er passeret og stedt, straks at indløse samt betale
sagsomkostinger.

Jakob Rytter Skoleholder i Hjarup (se 29/4) ctr. en del Hjarup mænd for
skoleløn af deres børn, iblandt hvilke indkaldte er Niels Poulsen, Anders
Vaaben og Niels Vaaben.

Skoleholderens skriftlige saggivelse: Såsom jeg underskrevne nu næst
forgangne vinter har læst for ungdommen i Hjarup og efter den forening,
som en part bymænd med mig gjort haver, således at de har ladet skrive 16
børn til skole, hvoraf mig ugentligt skulle betale 2 sk. af hvert barn, mere de
gik i skole eller ej, indtil næst afvigte påske og ikke da den tid nogen sit
barn ved navn har ladet skrive, men aleneste for et barn at betale (som den
meste del og gjort haver). Hvilken forening jeg formener, de som da
nærværende hos var, ikke skal eller kan fragå, om behov gjordes, at jeg
deres vinde i den sag skulle føre, som jeg formoder mig ikke at have
fornøden, at jeg som en fattig skoletjener skulle med vidnesbyrd tilvinde
mig min fortjente skoleløn, som de mig lovet haver, da iblandt andre, hvis
børn også er skreven til skole, og de ikke den tid haver derimod sagt, som
til mig med skoleløn resterer, er Niels Poulsen for et barn 2 mk. 14 sk.,
Niels Vaaben for et barn 2 mk, og Anders Vaaben for et barn 2 mk. 14 sk.,
formenende, de bør at betale mig samme min skoleløn skadesløst eller
derfor at lide efter loven, og er derpå idag såvel som tilforn en retmæssig
dom begærende. Rettens betjente Gud allermægtigste trolig befalet. Hjarup
d. 26. maj Ao. 1686, Jacob Rytter Skoleholder.

Ingen mødte på Niels Poulsens og Niels Vaabens vegne.

Anders Jessen Vaaben mødte til vedermål og fremlagde sit skriftlige
indlæg: Eftersom jeg underskrevne tiltales for løn efter skolemesterens



begæring af et barn, som er ved døden afgangen og var ikkun en kort tid
hos ham, som jeg erbyder hans betaling for, så længe som barnet var hos
ham, dog det blev indskrevet i min fraværelse muligt efter en anden mands
ord, der vidste jeg ikke fuld beskeden derom. Derfor håbes jeg at være fri
for sin tiltale videre som med ret kan være ham har gjort mig eller det sal.
barn fyldes for, som er ham tilforn tilbuden, og endnu erbyder mig dertil
ungefær 4 sk. Videre ved jeg ikke at være skyldig eller svare til, dog der
kunne vel røres noget, om anden årsag børnene kom fra deres skole, det
kommer mig intet mere ved som andre; derfor må det stå ved sit værd, dette
mit korte svar og exetering imod skolemesterens tiltale begærer jeg må for
retten aflæses og påskrives og mig igen til hænde stilles. Anders Jessen i
Hjarup.

Begge parter begærede dom.

Dom: Niels Poulsen og Niels Vaaben har ikke indgivet nogen erklæring
mos skoleholderens tiltale. De skal betale deres resterende skoleløn. -
Anders Jessen skal ikke betale for mere end den tid og så mange uger, som
barnet var hos skoleholderen.

42b:

Torsdag den 3. juni 1686:

Anders Hansen af Højrup, et lovbudsvidne. - For retten fremstod Niels
Iversen af Lejrskov og lovbød på 3. ting sin selvejergård i Lejrskov. Anders
Hansen fremstod på egne vegne og på vegne af sin trolovede fæstemø Else
Nielsdatter og bød sølv og rede penge. - Jep Nielsen af Asbøl, Knud
Nielsen ibidem og Tulle Nielsen i Lejrskov hver på egne og Godske Iversen
i Lejrskov på egne og Peder Ibsen i Gamst på sin hustrus Margrethe
Iversdatters vegne stod til vedermål. De samtykkede og bestod, at Anders
Hansen fik skøde på gården.

43:

Anders Hansen af Højrup, et skøde (på ovenstående) fra Niels Iversen og
hustru Kirsten Pedersdatter.



44:

Nis Buch i Store Anst på vegne af datteren Maren Nisdatter, et
lovbudsvidne. - For retten fremstod Jens Pedersen Kroege i Store Anst og
lovbød på 3. ting halvparten af den selvejergård i Store Anst, han er påfødt
og arveligt tilkommet efter fader og moder. - Nis Buch bød på vegne af
datteren sølv og rede penges værd og fik skøde. - Niels Sørensen i Store
Anst på vegne af hustruen Karen Hansdatter og hendes søster Sidsel
Hansdatter samt Søren Nissen Kroege på vegne af shin hustru Gudner
Hansdatter har været stævnet. De samtykkede.

Efter lovbydelsen i hånd tog Jens Pedersen Kroege sin kære fæsemøs
Maren Nisdatters fader, nemlig Nis Buch i Store Anst og med alle
vedkommendes samtykke solgte, skødede og aldeles afhændede til sin kære
fæstemø halvparten af sin selvejergård.

45:

Torsdag 10. juni 1686:

Christian Nielsen Ridefoged har stævnet menige bymænd i Bække, Skøde,
Asbo, Verst og Kragelund for korntiende m.m. for 1682-85. Fremlagde
attest fra sognepræsten angående præstens resterende tiende samt tørvegrøft
og gødnings udførelse. Opsat 14 dage.

45b:

Anders Jepsen i Nagbøl på vegne af vellærde hr. Jens Jakobsen Buch
ibidem ctr. Niels Bendixen Smed i Hjarup for gæld. - Niels Bendixen er
ikke mødt. Opsat 4 uger.

46:

Christian Nielsen Ridefoged ctr. Jens Laursen i Lunderskov for gæld. Opsat
14 dage.

Torsdag den 17. juni 1686:



Jep Buch i Nagbøl forbyder på vegne af regimentskriveren på tredie ting
enhver at afføre enten hø, foder eller korn fra nogen ryttergårds grund under
det Schwanewedeske regiment andetstedshen end til gården, som grunden
tilhører, og hvor afgrøden er avlet. Hvis nogen handler herimod, bør de lide
for fuld vold og ran.

På ridefogedens vegne forbød han det samme angående de gårde, der ligger
til Koldinghus.

Jep Buch er i efterfølgende sager i fogedens sted:

Herredsfoged Peter Niemand begærede på 3. ting til dele med høringer over
efterskrevne: Peder Snedker i Seest, Peder Hansen ibidem og Niels Jensen i
Gesten (se 27/5 Nom. 40).

Følgende seks dannemænd er udnævnt: Søren Bull i Lunderskov, Jep
Andersen, Niels Sørensen ibidem, Jørgen Nissen Basse i Geising, Christen
Sørensen Hjuler og Peder Rasmussen i Dollerup, at fuldføre deres tov over
de tre sagsøgte.

47:

Torsdag den 25. juni 1686:

Christian Nielsen Ridefoged på vegne af Anders Hoes i Verst begærede
dom over Bække sognemænd for resterende tiende og anden gæld. - Anders
Thomsen begærede på egne og andre menige Bække sognemænds vegne
sagen opsat i 4 uger, idet de ikke nu kan bringe pengene til veje. Opsat 4
uger.

Hans Sørensen i Knudsbøl har stævnet Jørgen Mortensen og Peder Hansen i
Jordrup til at svare imod forbud. - Han forbød Peder Hansen at fra sig til
Jørgen Mortensen levere de skøder og adkomster, som han har på Christen
Gertsens ejendom, før end Hans Sørensen sin betaling har fået for, hvad han
på skiftet efter Christen Gertsens afdøde hustru for hans gæld blev udlagt.
Forbød også Jørgen Mortensen at betale Christen Gertsen de resterende
penge for ejendommen efter deres kontrakt, før end Hans Sørensen havde
fået betalt sin fordring.



47b:

Torsdag den 15. juli 1686:

Anders Jepsen i Nagbøl på vegne af Jens Jakobsen (se 10/6) begærede dom
over Niels Bendixen Smed i Hjarup for 21 slettedaler lånte penge.

Dom: Sagen har været opsat i 4 uger, for at Niels Bendixen kunne indfinde
sig med betalingen. Men han har ikke svaret. Han skal betale.

48:

Torsdag den 22. juli 1686:

Christen Iversen i Anst efter amtmandens ordre i herredsfogedens sted.

Christian Nielsen Ridefoged efter amtmandens ordre på vegne af Anders
Hoe begærede dom til nam over Bække sognemænd for resterende tiende
samt annexpræstegårdens afgift og andre restancer.

De Bække mænd fremlagde deres skriftligesvar, hvori de fragår restancen.

Christian Nielsen fremæskede dem enkeltvis til at bekræfte deres indlæg
med ed. De svarede, at de ikke vidste, at de var pligtige til nogen ed i den
sag.

Anders Thomsen og Jørgen Pedersen, begge præstens annexgårds
besiddere, blev fremæsket og tilspurgt, hvor meget de ville med ed vedstå at
skylde hr. Anders. - Svar: De vidste ikke at være ham mere skyldig end et
års afgift til førstkommende Mikkelsdag. - De menige Bække bymænd er af
sættefogeden ansagt deres ed at aflægge på, hvor meget enhver er skyldig.
De svarede som før, at de ikke vidste videre dertil at svare eller ed at
pligtige være, end efter deres indlægs formelding, og formener, at den, som
søgter, er pligtig at bevise.

Christian Nielsen fremlagde et skriftligt indlæg.

Da som denne sag ikke førend nu idag for den anordnede sættefoged har
været i rette, så han ikke nogen ret eller fuldkommen oplysning deri haver,



før end han med betænksomhed sagen og dens dokumenter på begge sider
kan efterse og betragte, er af parterne på begge sider samtykket, at han dem
i betænkning uden nogen afsigt her idag at må hos sig med dokumenterne
beholde til førstkommende torsdag, som er den 29. juli, og da dem under
forsegling her for retten at levere og publicere lade. Og eftersom den af
Christian Nielsen Ridefoged irettelagte restance ommelder og påberåber sig
de ansøgte sognemænds kontrakter og forpligtelser, blev af sættefogeden
æsket og begæret, samme påberåbte forpligtelser måtte fremvises her for
retten, hvortil Bække mænd sagde sig ingen kontrakter i så måder enten at
have indgået eller samtykket, ejheller ville gestændig være, uden det nu for
retten blev beviselig gjort. - Christian Nielsen Ridefoged svarede, at på
restancerne findes vel de skyldiges forpligtelser, men ikke således som nu
kan her blive for retten fremlagt.

Da efter tilale, gensvar og denne sags lejlighed, og eftersom Christian
Nielsen Ridefoged på hr. Anders Hoes vegne fremlægger her i retten en
skriftlig og af hr. Anders Hoe med egen hånd skreven og underskrevet
opskrift på adskillige åringers korntiende samt annexpræstegårdens afgift
med videre, som en del Bække og Verst sognemænd til ham skulle med
restere, derimod en del af Bække mænd har fremlagt deres skriftlige
undertegnede indlæg, hvori de imodstår samme restance og den ikke vil
gestændig være, med mindre det dem for retten bliver overbevist, som deres
svar og exetering skriftlig og mundtlig derom videre formelder. Da som udi
det af Christian Nielsen fremlagte indlæg og formening påberåbes de
ansøgte deres oprettede accord og kontrakter med hr. Anders Hoe, hvilke
for retten er æsket og dog ikke befunden fremvist, de Bække mænd i lige
måde er befundet forelæst lovens ed og tilholdt deres fragåelse dermed at
bekræfte, som de og ej har villet efterkomme, men påstår, den som sigter,
bør at bevise, og ganske ingen videre beviselighed derom på nogen af
siderne for mig fremlagt er, og jeg, som er en enfoldig bonde og mig
uafvidende imod min vilje til sættefoged er forordnet, aldeles intet i ringeste
måder af sagen har været bevidst før end nu, den for mig i rette kom, véd
jeg derfor efter slige mislige omstændigheder ej rettere eller anderledes her
udi at kende, end Anders Hoe jo på sin side bør at have tvennde uvildige
dannemænd og de Bække mænd, som deres svar og indlæg herimod
undertegnet og fremført haver, i lige måde på deres side tvende
dannemænd, hvilke fire upartiske og vederhæftige dannemænd efter



parternes anledning for retten kan udnævnes og i Kgl. Maj.s herredsfogeds
og begge parters overværelse enhver af deres påståelser og beviseligheder
efterse og tilbørligt overveje, og hvis nogen af forbem. Bække mænd, som
imod den udgivne opskrift og restance nu protesteret haver, de noget med
rette til hr. Anders Hoe kan skyldig blive, bør de inden 15 dages forløb ham
det at betale, enten med ydefærdigt rent korn eller med rede penge efter
kapitels køb. De andre indkaldte, som efter forn. fremlagte optegnelse
endnu med noget til hr. Anders Hoe retteligen kan restere og ej derimod
nogen svar eller erklæring i rette ført haver, bør deres retmissæge
skyldighed til ham i lige måde inden 15 dages forløb skadesløst at betale.

50b:

Torsdag den 29. juli 1686:

Torsdag den 5. august 1686:

Anders Nielsen Lindvig i Vranderup fremlagde en citation udstedt af
herredsfogeden til Rasmus Kruse af Vranderup ang. hvad ord og gerninger,
skælderi, trussel og undsigelse, som Rasmus Kruse i hans egen gård skal
have begået den 22. juli.

Peder Svendsen i Vranderup mødte for Rasmus Kruse med et skriftligt
indlæg: Eftersom Anders Lindvig, boende i vores by Vranderup, har ladet
mig citere anlangende, hvad passerede den 22. juli, da Anders Nielsen samt
hans svoger og en stor tal folk kom anmarcherende til min gård med råb og
undsigelse, ligesom de ville storme for nogle plage, rytteren, som logerer
hos mig, havde indtaget af en fælles indgærdet have, som rytteren skulle
have hans hest udi, og de andre lodsejere, uden min vilje og vedtægt på
grandestævne, dog haver indsneget deres heste og foder deri, hvad sig ellers
da passerede, ord og truen, samt udbrydelse af min gård til hest med et par
pistoler, hvilket ikke anstår bønder, ej heller loven tillader, , hvad sig ellers
videre min gårdfred anbelanger, agter jeg videre in alles at procedere, når
Gud vil, jeg kommer fra højesteret, hvor jeg er indciteret, og imidlertid
formoder, jeg ingen vidnesbyrd eller domme at udstedes eller at tages
beskreven, før end jeg kan parere derimod at svare .... Peder Svendsen i
Vranderup befuldmægtiges.



Peder Svendsen blev tilspurgt, om der var nogen, der kunne bekræfte med
ed Rasmus Kruses undskyldning og forfald. Der var ingen. Men Peder
Svendsen sagde, at Rasmus Kruse var på rejse til København, hvor han til
højesteret var indstævnet.

Menige indkaldte vidner blev spurgt, hvad de vidste om den Engdam haele
afgrøde, og hvorledes dermed forrige åringer var forholdt, når høet var
afført. - Seign. Laurids Knudsen svarede, at han derom intet var bevidst før
end forgangne år 1685, da den tid høet afført var og det stod i stakke på
stedet, havde Rasmus Kruse sin følhoppe i tøjr sammesteds på Vranderup
gårds engskifte, og var da ingen, som ham det formente eller modsagde. -
Det bekræftede Laurids Madsen. - Jens Vorbasse med flere vidnede, at den
Engdam haele ingen sinde, så længe dem kan mindes, har været holdt i
hegn, efter at høet var deraf ført, men altid derefter været brugt og lejet til
fælles fædrift og græsning, førend dette år den af samtlige lodsejere er
blevet med gærde omlukket både for eng og afgrøde. Derimod svarede kgl.
skovrider Jacob, at han på kongens vegne hermed giver last og klage på
samme gærde, at såsom derom nu vidnes, Damhaeles eng ikke tilforn har
været indhegnet, før end dette år den er blevet omgærdet, hvilken
usædvanlig indhegnelse er kongens skov til skade.

Anders Nielsen begærede tingsvidne, og Jacob Kroeg begærede genpart.

Efter samme varsel blev for det andet tilspurgt Peder Christensen og
Laurids Madsen, hvad de ved om de plage, som af Damhaeles blev indtaget
og ført til Rasmus Kruses gård. Peder Christensen svarede, at den 22. juli
om morgenen så han, at Rasmus Kruses dreng Jørgen Pedersen kom i
Damhaele med en del af Vranderup bymænds plage og trak dem efter sig,
og nogle løb løse bagefter, og drog med dem lige mod gærdet (?). - Laurids
Madsen: Så drengen med plagene mellem Vranderup og Damhaele, og at
drengen red på en af plagene og førte dem alle til byen. Da spurge Laurids
Madsen drengen, hvor han ville hen med plagene. Han svarede, at han
skulle have dem hjem, eftersom Rasmus Kruse ville snakke videre med
dem, som havde indsat plagene i Damhaele. - Peder Christensen Rytter m.fl.
bekræftede, at de den 22/7 hos var og hørte, at Anders Nielsen Lindvig med
flere af Vranderup kom gående til Rasmus Kruses gård og der ville bese og
affordre nogle plage, som Rasmus Kruse havde ladet indtage fra lodsejernes



fælles græsning Damhaele. Af plagene tilhørte Anders Lindvig 2, Peder
Hansen 2 og Jens Christensen 2, som de tilsammen på deres fælles
græsning i Damhaele efter vedtægt havde ladet indsætte. - Da som
bymændene kom til Rasmus Kruses gård og Anders Nielsen gik først i
gården og spurgte om de indtagne plage, om han og de andre kunne få dem
at se, da svarede Rasmus Kruse: "Du har gjort uærligt, at du har ladet min
græsning opæde, hvilket jeg skal nok betale dig for", og med det samme
sprang han ned af et hus, som han med flere stod, og rejste nogle spa..., tog
så en høfork i hånden og dermed hasteligen og med vrede søgte ind på
Anders Nielsen, som stod ved husenden med sine blotte og bare hænder, og
Rasmus Kruse truede og undsagde ham, holdt forken i vejret over hans
hoved, så man ej andet kunne synes eller tænke, end han jo straks med
samme fork ville have slået Anders Nielsen til jorden, og sagde, "Du skal få
en ulykke og fandens fær, inden jeg forlader dig"., med mange flere
ubekvems skældsord, som man for Rasmus Kruses egen bulder og larumbs
skyld ikke egentlig kunne høre, hvad hvert ord var. Anders Nielsen stod
stille og så på Rasmus Kruse og talte ganske intet til nogen, andet end han
begærede, de hosværende ville drages til minde, og at vide, hvor plagene
var. Gik så med Jens Christensen hen og ville se, om de var ikke i stalden.
Da sagde Rasmus Kruse ydermere, "Bliver I ikke ude af mine huse, da skal
fanden føre eder til hobe af min gård", og i så måde ville formene dem
plagene. På det sidste kom rytteren der i gården og viste dem samme
indtagne plage, som stod og blev stående i Rasmus Kruses stald. Dermed
skiltes de ad fra hverandre og gik hver deres vej.

Der var ikke andet gensvar fra Rasmus Kruse end hans indlæg.

53b:

Hans Bull i Gelballe, et vidne. - Fremlagde en besigtelse og forlig mellem
ham og Hans Iversen ibidem: Herredsfoged og skriver med synsmænd har
været i Gelballe og besigtiget et hus, som er 6 fag, på Hans Bulls
selvejergårds grund, som han for nogle år siden lod opføre, som Hans
Iversen for amtmanden har anklaget at skulle være ham for nær. -
Synsmændene har ikke kunnet se, at det var for nær Hans Iversens gård, da
huset er bygget på Hans Bulls egen grund, hvornæst norden ved findes
Hans Bulls gårdmands, nemlig Oluf Christensens, selvejeragerland, som er



pløjet og sået imellem huset og Hans Iversens gård. I øster fra huset til
adelgaden er en temmelig stor del på Hans Bulls egen grund, så der fra
samme hus er fuldkommen fortov, drift, køre- og fævej, både til gaden,
adelvej, købstedvej, kirkevej, møllevej, tingvej og alle andre fornødne veje.
Så huset, der blev bygget uden nogen påtale, er ikke til nogen trængsel eller
skade. Derfor Hans Iversen i synsmændenes overværelse frivilligt og af
egen beråd hu rakte Hans Bull sin hånd og dermed gav sin fuldkomne vilje
og samtykke til, at huset må blive stående. Derimod lovede Hans Bull,
ingen berygtede folk i samme hus at indleje. Og hvad skade der forvoldes af
Hans Bulls husfolks kvæg mod Hans Iversen, lover Hans Bulle at erstatte.

55:

Jakob Kroeg tilbød kvartermester Niels Mogensen, om han inden 8 dage
ville indløse sin beslagne vogn, som Jakob Kroeg har i pant for 10
slettedaler rede penge. Ellers ville han ikke svare videre for vognen, men
gøre sig den så nyttig, som han bedst vidste og ville. - Kvartermesteren
svarede, at han ville indløse vognen til den omtalte tid.

Torsdag den 12. august 1686:

(Blandt de 8 mænd er herefter i almindelighed Søren Mortensen af Hjarup,
hvorimod Johan Christensen af Hjarup ikke optræder mere dette år).

Jakob Kroeg fremæskede, om nogen på vegne af kvartermester Niels
Mogensen ville indløse hans beslagne vogn. Efter tre gange lydelig
fremæskning mødte ingen på kvartermesterens vegne. Hvorefter Jakob
Kroeg frasagde sig at svare til vognen herefter.

55b:

Torsdag den 19. august 1686:

Anders Nielsen Lindvig i herredsfogedens sted.

Christian Nielsen Ridefoged stævnede på vegne af Peter Niemand Poul
Felding af Geising , hans svend Jens Christensen og Hans Snedker ibidem
til saggivelse om 14 dage.



Torsdag den 9. september 1686:

56:

Christian Nielsen Ridefoged ctr. Maren sal. Christen Smeds i Seest med
lavværge og Peder Madsen ibidem, som besidder sal. Christen Smeds gård,
for resterende afgift. - Fremlagde dom af 5. oktober sidst. Begærede den
fornyet og formente desuden, at såsom Maren sal. Christen Smeds sig hans
tillagte udsatte gods og løsøre på skiftet uden hans vilje har tiltaget og
bemægtiget, at hun derfor bør lide efter loven som den, der sig andres gods
uden ejermandens minde tiltager. - Derimod mødte Peder Madsen og
svarede, at amtskriveren har befalet ham, at han ingen restance til nogen af
samme gård skulle betale uden alene til amtstuen.

Christian Nielsen Ridefoged stævner Hans Jepsen i Seest.

56b:

Torsdag den 16. september 1686:

Christian Nielsen Ridefoged begærede dom over Maren sal. Christen
Smeds. - Ingen mødte på hendes vegne.

Dom: Eftersom Peder Madsen på Marens sal. Christen Smeds vegne for 8
dage siden påberåbte sig, at amtskriveren havde befalet, at der ikke skulle
betales restance til andre end amtstuen. Det har han ikke i nogen måde
bevist. Og Christian Nielsen Ridefoged beviser med 2 kgl. breve af 28/8
1677 og 20/6 1669, at gården er ham benådet. - Hun skal betale ifølge
forrige dom.

57:

Hans Rasmussen i Seest på egne og hustrus og arvingers vegne har stævnet
Hans Jepsen i Seest, formynder for Elinore Christiansdatter, og Jep
Sørensen Kjær, værge for Christiane Christiansdatter, samt Christoffer
Christoffersen, Rudolf Christoffersen, selv eller ved deres fuldmyndig, mod
lovbydelse og skøde, som Hans Rasmussen agter at give Mads Hansen i
Seest på al den lod, som han og hans hustru Valborg Jakobsdatter er



berettiget til i den selvejergård på Seest mark og de huse, derpå findes, som
sal. Christoffer Adolf von Dinna har ejet. Det lovbyder han nu på 3. ting. -
Mads Hansen i Seest fremstod og tilbød at give for den nævnte
ejendomspart 400 slettedaler, som han med ed forpligtede sig til straks at
ville betale.

Derimod protesterede Christoffer Adolf Christoffersen så vel som Christian
Nielsen Ridefoged på hans vegne og mente, at samme ejendom dem for
betaling burde at være nærmest, som derpå er født, eftersom sal. Christoffer
Adolf von Dinna det altsammen har indkøbt. - Christoffer Adolf
Christoffersen blev tilbudt, om han for samme ejendom ville give 400
slettedaler, som Mads Hansen nu har budt derfor, da skulle han det være
nærmest. Dertil svarede han nej, han ville ikke give så meget. Hvorfor
Mads Hansen blev tilstedt skøde, og Hans Jepsen på Elinore
Christiansdatters og Jep Kjær på Christiana Christiansdatters vegne stod til
vedermål og havde intet herimod at sige.

57b:

Mads Hansen i Seest, et skøde.
Hans Rasmussen, borger i Kolding, og hustru Valdborg Jakobsdatter gav
skøde til Mads Hansen Mikkelsen af Seest på en otting selvejerjord over
Seest mark, som er halvdelen af det Hejls-jord og den otting, som sal. Niels
Dall af Hejls tilhørte og han forhen har solgt til sal. Christoffer Adolf von
Dinna efter skøde af Anst herredsting den 4. marts 1680. - Det er den
ejendomspart af det Hejls-jord på Seest mark, som sal. Henrik Christiansen
Kattelhaut tilkom efterhans sal. moder Anna Maria Brincke, i den otting
jord, som han tillige med hans andre søskende først var berettiget i og forn.
Hans Rasmussen har indfriet iflg. skøde af 3. juni 1680. - Mads Hansen har
i købebrevet forpligtet sig til af ejendommen, som skylder til Haderslevhus
amt, årligt at svare sal. Niels Dalls gårds besidder i Hejls 2 Rdl.

59b:

Hans Rasmussen af Kolding, et afkald.
Hans Jepsen af Seest tilkendegav som værge for Elenore Christiansdatter,
som efter skiftebrev af 18. marts 1680 findes at være tilfaldet af løsøre og
rugsæd efter sal. Chritoffer Adolf von Dinna (godt) 12 Rdl., at have



modtaget disse penge. Det er foruden hendes part i det Hejlsjord, som hun
og hendes søskende endnu har i behold usolgt. - Jep Sørensen Kjær i Seest,
formynder for Christiana Christiansdatter. kvitterede ligeledes for (godt) 8
slettedaler.

60:

Torsdag den 23. september 1686:

Anders Nielsen i Vranderup i denne sag sættefoged:

Peter Niemand ctr. Hans Hansen i Seest for rettens ulydighed. Gav Hans
Hansen i Geising(!) til sag, fordi han efter lovlig opkrævelse ikke har villet
efter ofte anmodning været følgagtig at besigtige ovne og skorstene med
andre af amtmanden dertil forordnede. Han bør lide sine 3 ort efter loven og
desuden for modvillighed med tilbørlig straf exemplariter at anses og svare
til, hvad skade der kan være forårsaget ved hans forsømmelse. . Hans
Hansen kunne ikke nægte, at han var lovligt varslet til besigtelsen, men
sagde, at han den tid var med sine heste og vogn i Ribe efter øvrighedens
befaling; dog nægtede han ikke, at han jo siden sin hjemkost til sigtelsen
blev advaret. - Opsat 8 dage.

60b:

Peter Niemand stævner Nis Knudsen i Verst.

Anders Nielsen Lindvig i Vranderup (varsel på No. 50) ctr. Rasmus Kruse.
Fremlagde tingsvidner (No. 51-53) samt skriftligt indlæg (det skal blive
indført i dokumenterne) og begærede dom.

Da, fordi Rasmus Kruse ikke er hjemkommet fra København, hvor han var
rejst over til højesteret, er sagen opsat til hans hjemkomsts formening - 14
dage.

61:

Torsdag den 30. september 1686:



Jakob Kroeg har stævnet Hans Sørensen i Knudsbøl vedr. hans forpligt af
14. maj med hans navn under, nemlig H:S:S: og til vitterlighed trompetér
Jochum Henrik Bunckenborg. - Hans Sørensen stod til vedermæle.

Jakob Kroeg spurgte ham, om han havde sagt til magister Niels Kragelund,
at Jakob Kroeg vidste luck og lyde at sige om hver menneske i præstens
hus. Dertil svarede Hans Sørensen, at han ikke slig snak havde sagt og ikke
heller havde hørt deraf før end nu, han hørte det af Jakob Kroeg.

61b:

Las Sejrsen af Uhre på vegne af Karen sal. Jep Lauridsens har stævnet Jens
Pedersen i Vrå på vegne af hans myndling Jens Jepsen, Peder Poulsen i Vrå
med hustru Maren Jepsdatter, Las Eskesen i Uhre med hans myndling
Karen Jepsdatter, Niels Madsen i Højrup med hans myndling Gertrud
Jepsdatter, Jens Madsen i Lejrskov med hans myndling Maren Jepsdatter og
Peder Madsen i Højrup med hans myndling Lene Jepsdatter til lovbydelse
og skøde eller pant, som Karen sal. Jep Lauridsens med sin lavværge Las
Sejrsen agter at give sin trolovede fæstemand Mogens Knudsen.

Mogens Knudsen i Uhre ctr. Søren Basse i Geising for resterende fortjent
løn, et års løn, nemlig 12 slettedaler 2 mk., som han for to år siden har
fortjent af ham og efter anmodning ingen betaling har kunnet erlange, men
er blevet svaret med modvillighed. - Søren Basse var ikke mødt. - Opsat 8
dage.

62:

Efter forindførte varsel fremstod Karen Madsdatter sal. Jep Lauridsens med
lavværge Las Sejrsen ibidem og lovbød på 3. ting den selvejergårdspart i
Uhre, hun påbor og er berettiget til, som hendes afdøde husbond fradøde, til
pant for 100 slettedaler. - Mogens Knudsen frembød 100 slettedaler at ville
forstrække og indføre i boet til dets forbedring og begærede derfor gården i
pant. Det blev ham tilstedt. Alle formynderne samtykkede.

63:

Mogens Knudsen fik tinglyst pantebrev på ovenstående.



64:

Torsdag den 7. oktober 1686:

Anders Nielsen af Vranderup (Nom. 60) begærede dom over Rasmus
Kruse. Denne mødte og svarede, at såsom både vidnesbyrdene og alt, hvad
der er taget beskrevet i denne sag, alt er passeret i hans fraværelse, mens
han var indstævnet til højesteret, hvorfor han ikke har kunnet iretteføre den
fornødne oplysning. Begærede opsættelse i 3 uger. Anders Nielsen
samtykkede.

Mogens Knudsen af Uhre begærede dom over Søren Basse. Denne var ikke
mødt. - Dom: Han skal betale.

65:

Torsdag den 14. oktober 1686:

Torsdag den 21. oktober 1686:

Rasmus Kruse i Vranderup har stævnet Anders Nielsen og kornet Laurs
Knudsen i Vranderup, den første for indbrydelse i hans gård og den anden
for udbrydelse af den. - Menige Vranderup grander er stævnet til at vidne.
Som vidner er desuden stævnet Laurids Madsen, som tjener Anders
Nielsen, Christen Sørensen, der tjener i Vranderup mølle, og Peder, som
tjener Jep Kjær i Seest.

Rasmus Kruse spurgte menige grander, hvornår de på grandestævne havde
vedtaget at indsætte i Damhaeles afgrøde og sidste græsning.

Peder Christensen: En søndag, efter de havde avlet høet af Damhaele, som
han tillige med Rasmus Kruse, Anders Nielsen, Laurids Knudsen og Jens
Christensen er lodtagen i, da havde de ganget af grandestævne og fulgtes en
del ad på gaden ved et træ, sagde Jens Christensen: "Hvorledes vil I
dannemænd have det forholdt med Damhaeles afgrøde. Synes eder, da ville
vi sætte vores plage deri". Hvortil Peder Christensen svarede: "Jeg ville vel,
at I ville lade dermed bestå otte dages tid". Dertil Rasmus Kruse svarede:
"Ja, jeg er tilfreds, at det udi otte dage opstår".



Jens Christensen svarede og bestod, at de samme tid vel omtalte, at de ville
sætte deres plage i Damhaele, men vedtog nogen vis tid, eftersom de
adskiltes straks efter forskr. omtale, som Peder Christensens svar formelder
om.

Ydermere spurgte Rasmus Kruse menige Damhaeles lodtagne, om de havde
ladet ham advare om, når de deres plage ville indsætte deri. - Dertil svarede
Anders Nielsen og Laurids Knudsen, at såsom de var de højeste lodsejere i
Damhaele, lod de deres plage deri indsætte i græsningen, efter at høet var
afført, eftersom de ikke vidste eller kendte Rasmus Kruse for deres husbond
eller myndig til at forbyde dem deres græsning, som de svarer kgl. udgifter
af.

Peder Hansen og Jens Christensen svarede, at efter høet var afført af
Damhaele, lod de deres plage sætte i afgrøden til græsning tillige med de
andre lodsejere, som også deres plage der indsætter. Og beretter Peder
Hansen, at hans hustru ham uafvidende gav 2 sk. d. til Rasmus Kruses rytter
for hans plage, som samme rytter af Damhaeles afgrøde havde indtaget.

Videre spurgte Rasmus Kruse dem, hvad de vidste om, hvad sidst
passerede, da de med Anders Nielsen og kornet Laurids Knudsen var ved
hans gård og fordrede de indtagne plage.

Peder Christensen, Jens Christensen og Niels Mikkelsen svarede, at da
plagene blev affordret, passerede adskillige klammers ord og tale mellem
Rasmus Kruse, Anders Nielsen og kornet Laurids Knudsen, som de ikke
egentlig altsammen nu kan ihukomme at forklare, men har derom her tilforn
deres vidne edeligt aflagt. - Ydermere efter tilspørgsel svarede Niels
Mikkelsen, at siden kornet Laurids Knudsen og de andre nærværende var
gået fra Rasmus Kruses gårdsled og gik på gaden, da hørte han vel, at
kornetten talte om en degen og et par pistoler, men han hørte ikke om eller
vidste af nogen udbrydelse, ejheller så han, at kornetten havde enten kårde
eller pistoler, men gik tomhændet på gaden.

Rasmus Kruse fremlagde et skriftligt vidnesbyrd af to ryttere, nemlig
Stanislau Wilkiski og Johan Diderik Helmer, aflagt i Ågård den 20. oktober
for hr. Henrik Schwiyr Cartprat(?) og auditør Christian Gosmand, aflagt og
under deres hænder beskrevet (skal blive indført i dokumenterne), hvorefter



Rasmus Kruse proponerede, at som Anders Nielsen har ladet ham hidkalde
den 26. juli, da han ej kunne komme, fordi han den 16. august for kgl.
højesteret var indciteret, har forhvervet tingsvidne på Rasmus Kruse i hans
fraværelse, hvorfor Rasmus Kruse anbefaler, han må være i fred og foruden
trætte, thi han siger sig ikke at være trættekær.

Anders Nielsen svarede, at sagen bliver opsat 8 dage, så skal der
fremkomme tilbørligt svar. De begærede begge tingsvidne.

Jens Christensen af Vranderup fremlagde et skriftligt svar: Såsom vi
efterskrevne, Jens Christensen, Peder Christensen Rytter, Niels Mikkelsen,
Peder Christensen og Laurids Madsen, er af Rasmus Kruse til tinget
indkaldt angående den aktion, som forefaldt den 22. juli i Rasmus Kruses
gård om plagene, der var indtaget, så står vi først fuldt og fast ved vores
vidne, som vi har aflagt den 5. august. Ydermere hørte vi, at da aktionen
forefaldt, da sagde Rasmus Kruse, "Kom her udi skurken(?), jeg vil slås
med eder begge to". Dog hverken hørte eller så vi, at noget menneske talte
nogen ukvemsord til Rasmus Kruse. Langt mindre nogen har til slagsmål
æsket. Ikke heller var der nogen, som havde noget gevær eller ringeste
våben hos sig videre end den fork, Rasmus Kruse havde i hånden. - De
bekræftede med ed deeres erklæring i Rasmus Kruses hosværelse.

Kornet Laurids Knudsen spurgte granderne 3 gange, om de med en god
samvittighed kunne sige at have af ham hørt d. 22. juli ved Rasmus Kruses
gård nogen udskælden eller udfordring med ord eller gerning imod Rasmus
Kruse eller nogen anden. Hvortil de hver for sig vandt og bestod, at det
havde de ikke.

67:

Torsdag den 28. oktober 1686:

Anders Nielsen af Vranderup ctr. Rasmus Kruse. Begærede dom. - Rasmus
Kruse fremlagde et vidnesbyrd på tysk. Herredsfogeden vil tage sagen i
betænkning i 14 dage og derefter meddele en forsvarlig dom.

67b:



Torsdag den 4. november 1686:

Torsdag den 11. november 1686:

68:

Christian Nielsen Ridefoged stævner Johanne Sørensdatter i Seest for
lejermålsbøder. Hendes næste fødte værge og barnefaderen er ikke stævnet.
Opsat 14 dage.

Iver Pedersen Skjelde i Kolding stævner Jens Glaser i Lunderskov for gæld.

Christian Nielsen Ridefoged har stævnet Elias Smed i Bække for gæld til
Iver Pedersen Skjelde.

Knud Nielsen i Asbøl - med herredsfogedens stævning til vedkommende -
fører vidner:

Mads Pedersen i Højrup: Den anden kvindestol over for prædikestolen ved
den søndre side i Lejrskov kirke har i 50 år tilhørt den gårdspart, som Knud
Nielsen i Asbøl nu bebor. Og hans samt hans formænds hustruer, som
samme gård har beboet, har uforment nydt og haft gangstadet i samme stol,
og Rasmus Nielsens hustru i Ferup samt deres hustruer, som samme sted
har beboet, har deri haft det andet stade, og ingen andre har haft nogen
rettighed i den stol, før end nu Thulle Pedersens hustru og børn i Ferup sig
samme stol tilholder. Dette vidne blev bekræftet af andre.

Andre vidner: Næst forgangne Alle Helgens Dag (den 1. november) ,
formente Thulle Pedersens datter i Ferup, mens der var prædiken i Lejrskov
kirke, Knud Nielsens hustru hendes stade nærmest gangen i den anden stol
næst over for prædikestonen ved den søndre side og fortrængte hende fra
gangen, og hun måtte vige samme gangstade, hvilket også vandt Knud
Nielsens hustru tilforn med grædende tårer i Lejrskov kirke at have
beklaget, at samme hendes sædvanlige stolestade blev forment.

Thulle Pedersen svarede, at mens han var kirkeværge sidste år, lod han efter
provst magister Nielses befaling stolestaderne forandre i kirken, og da blev



det stolestade hans hustru anvist samme stolestade at stå i af magisteren..
Mente derfor, at magisteren skulle have været stævnet.

Knud Nielsen svarede, at mag. Niels ikke havde fortrykket hans hustru, og
derfor vidste han ikke med rette at lade stævne, men alene har sig over dem
besværet, som han mener sig forurettet af.

69:

Torsdag den 18. november 1686:

69b:

Hans Sørensen i Knudsbøl har stævnet efterfølgende for deres arrest, som
de på Koldinghus var anholden i, nemlig Else Nielsdatter og Jens Andersen,
som begge har tjent Hans Sørensen i Knudsbøl, så vel som trompeter
Jochum Henrik Bunckenborg, forrige trompeter ved ridtmester Lobots
kompagni, for hans penge er blevet ham frastjålet, og det har de været
anholdt for.

Fremstod for retten ledig og løs Else Nielsdatter. Hun vedstod og bekendte,
at sidste år ved de tider, den store usædvanlige storm var, og den dag,
Mikkel Gabrielsens steddatters bryllup ved navn Margrethe blev holdt og
stod i Knudsbøl, da imens bryllupsfolkene med andre Hans Sørensen og
hans hustru var i bryllupsgården efter prædiken, kom hendes medtjener Jens
Andersen, efter han var kommet fra kirke, og havde spændt for vognen,
som Hans Sørensen og hans hustru havde aget på til bryllupsgården, før end
de kom til kirken. Da lod Jens Andersen vognen forspændt stå i
bryllupsgården og kom gående hjem til Hans Sørensens og sagde til Else
Nielsdatter, Hans Sørensen har tilforn sagt mig at have sine penge nedsat
her et sted. Hvorefter Jens Andersen søgte loftskammeret, som trappen til
loftet opstod, og da ledte og søgte, talte så til Else Nielsdatter og bad hende
komme samme steds ind til sig og tage tændt lys med sig at se ved,
eftersom der var mørkt i kammeret. Da hun med ind kom, viste Jens
Andersen hende en lergryde forgravet i jorden med et trælåg på, hvori var
en hel del penge og forskellige grov(?) mønt såsom både rigsdaler og
rigsmark og andre deslige sorter. Sagde så Jens Andersen til Else
Nielsdatter, "Tag nu så mange, som du vil, og giv mig min del deraf. Jeg vil



ingen tage, på det jeg kan have min ed fri". Straks tog Else Nielsdatter af
samme penge så mange, at hun til hendes part beholdt deraf femten
Rigsdaler, og Jens Andersen til hans part, så vidt hun er bevidst, fik samme
seksten slettedaler, eftersom han ikke videre for hende bestod, Og blev
samme penge, som de tog af gryden, Else Nielsdatter og Jens Andersen
ikke imellem talt, før end siden han var kommet fra kirke, og da befandtes i
tallet, at hun havde til hendes part 15 Rigsdaler og han 16 slettedaler.
Derefter tillukkede Else Nielsdatter gryden, tog den gang intet videre, men
dækkede pengene først over med ... som i gryden igen var, og lagde låget
derpå, hvorefter Jens Andersen forvarede alle pengene, som den tid blev
taget af gryden, og meldt er. Imidlertid kom trompeter Jokun Bunkenborg
til Hans Sørensens i kvarter, som ommeldte dag var med de andre til
Margrethes bryllup i Mikkel Gabrielsens gård. Nogen tid derefter at
trompeteren skulle til vaere(?), beklagede han sig for penge og begærede en
slettedaler at låne af Else Nielsdatter, som han af hendes part stjålne penge
også bekom. Derefter da han skulle frisnacke(?) af sit lån, og hans broder,
en anden trompeter, var ankommet ham deri at befordre, begærede han
Jokun Bunkenborg at Else Nielsdatter enten selv ville låne ham penge eller
bede Jens Andersen, at han ville forstrække ham. Han erbød derpå at give
hende sin seddel og bevis at betale, når han fik sin gage. Hvoefter hun
leverede ham af de stjålne penge 14 rdll. 2 mk.. Og var det så 15 Rdl., han
af samme penge havde bekommet. Og erbød han hende enten håndskrift
eller hans lærebrev til pant, indtil ham blev betalt sin gage. Så sagde han at
ville betale hende. Ellers imidlertid lovede og tilsagde han idelig og tidelig,
at han ville ægte hende. Og efter at Jokum Bunkenborgs broder var
bortrejst, adspurgte Jokum Bunkenborg hende, hvor hun havde fået de
penge, hun havde forstrakt ham med. Eftersom han sig altid med venlighed
og god omgængelse imod hende beteede, sagde hun ham, hvor hun samme
penge havde taget, og viste ham, hvor det kammer og sted var, gryden med
resten stod. Hvorefter han i stilhed og enrum sagde til hende, "Eftersom jeg
nu ved, hvor pengene står, du mig har forevist, så var det ingen synd at tage
dem". Hvortil Else Nielsdatter savrede nej og sagde, det var synd. Jokum
Bunkenborg sagde derpå til hende, "Når du est kommen herfra, vil vi få
dem bort, såfremt vi kan få lejlighed dertil". - Foruden dette bestod Else
Nielsdatter, at Jokum Bunkenborg derefter havde været alene i
loftkammeret ved samme penge, men hun ikke ved, hvad heller han da fik
nogle deraf eller ikke, og i øvrigt ved sin højeste ed bekræftede, at efter



hendes tykke ikke nogen kunne være Hans Sørensens skademand eller
vidste samme penge, som i gryden var til overs, langt mindre dem kunne
borttage imod Hans Sørensens og hans hustrus videnskab uden bemeldte
trende personer: Else Nielsdatter, Jens Andersen og Jokum Bunckenborg.....
Dette vidnesbyrd bekræftede hun i Jens Andersens og Jokun Henrik
Bunkenborgs hosværelse.

Jens Andersen fremkom ledig og løs for retten og vedstod efter ed Else
Nielsdatters vidnesbyrd. Han bekendte, at den gang, hun havde sagt til ham,
at hun havde sagt til trompeter Jokum, hvor de stjålne penge stod nedsat, da
straffede han hende og sagde, at hun ikke sådant skulle for andre have
åbenbaret. Og hun havde sagt til Jens Andersen, før end pengene med
gryden blev bortstjålet, at trompeteren for hende havde sagt, han ville
nedbryde en tavle af væggen udenfor, som pengene stod, og tage dem bort.
- Kan ikke vide andet, end at trompeteren har været Hans Sørensens
skademand og enten selv eller ved andre givet råd og anvisning på at
borttage de nedsatte penge med gryden. Mens han har været i arrest med
ham, har trompeteren sagt til ham på slottet, at hvis han havde vidst, at Jens
Andersen vidste, hvor pengene stod, ville han aldrig have befattet sig med
dem.

Trompeter Jokum Bunkenborg fremkom ledig og løs for retten, bekræftede
efter edsaflæggelse, at han ikke benægtede de to andres vidnesbyrd
anderledes, end Else Nielsdatter ham havde anvist, hvor de nedsatte penge
var ... Han havde også sagt det til korporalen Christen Vierea(?), hvor
pengene stod, om han ville være med at tage dem. Men korporalen sagde
nej, han skulle med sådant holde stille. Han bekendte, at han ikke vidste,
hvem der havde stjålet pengene, eller hvor de var, men Else Nielsdatter
havde sagt, at hun havde åbenbaret det for sin fader og broder. Hvilket Else
Nielsdatter benægtede. Han sagde videre, at Else Nielsdatter havde sagt til
ham, at hvad heller dette måtte være hende til lykke eller ulykke, da var
samme penge altid for hende..

Hans Sørensen begærede tingsvidne og satte i rette, at de tre personer, som
efter deres egen bekendelse har frastjålet ham hans penge, bør ham efter
loven med igæld og tvigæld erstatte og desuden undgælde efter kongens
lov.



Sagen opsættes i 14 dage. Da skal kompagniet være adspurgt, om det vil
antage trompeteren til forsvar. Og korporalen skal spørges, om han har
noget at sige imod trompeterens bekendelse.

73b:

Knud Nielsen i Asbøl ctr. Thulle Pedersen i Ferup på hans hustrus og børns
vegne ang. hans hustrus stolestade i Lejrskov kirke, som hun er fra
fortrykket. - Han fremlagde sit skriftlige indlæg, hvilket her nu ikke
altsammen kunne indføres formedelst nattens mørkhed. - Knud Nielsen
begærede dom.

Thulle Pedersen mødte derimod og fremlagde et skriftligt svar fra magister
Niels Kragelund. Lyder som følger: Såsom Tulle Pedersen i Ferup tiltales af
Knud Nielsen i Asbøl af årsag, at Anne Tulles holder sig til Mette Asbøls
stolestade, da har jeg på kirkens patroners gode behag ... efter den
anordning, som efter vores danske lov og kirkeritual sket er, assigneret og
tillagt Anne Tulles det stolestade alene, hvorimod Mette Asbøls har sit
stolestade i den tredie stol på kvindesiden næst præstekonens og Bartram
Pedersens. Og Mette Asbøls dog med gevalt har indtrængt sig på den anden
og forårsaget stor tummult og alarm i ikirken under gudstjenestes
forrettelse, ikke uden menighedens største forargelse. Så efterdi sådan
forandring og uskikkelighed er for stiftamtmanden og bispen sidste
provstemode i Varde er angivet, som lovede med allerførste deres gunstige
resolution og assistance deri, som dagligen ventes, formener jeg, den sag
ikke tinget kan vedkomme til nogen endelig dom, eftersom den hos kirkens
patroner til endelig afsigt er gjort anhængig. Hvilket jeg gerne er begærende
at måtte for retten læses, påskrives og i hvad for retten vorder afsagt
indføres. Befalende hermed de velforordnede rettens betjente udi
guddommelig beskærmelse, forblivende deres beredvilligste N. Kragelund,
Lejrskov d. 18. november 1686.

Knud Nielsen begærede dom efter loven uden opsættelse og beklagede hans
hustru ej at kunne komme i kirken, før end hun vidste, hvor hun hendes
stolestade med fred og rette måtte nyde.

Da for sagens vigtigheds skyld og den rette grund til oplysning deri at
opagte og betragte har Knud Nielsen så vel som Tulle Pedersen på egne og



menige vedkommendes vegne frivilligt for retten samtykket og tilladt, at
herredsfogeden denne sag må i otte dage til endelig domsafsigt hos sig i
betænkning have og den dermed da adskille.

75:

Herredsfoged Peter Niemand har stævnet kvartermester Niels Mogensen i
Hundshold for gæld til om otte dage.

Sentens og doms slutning til Knud Nielsens formening og irettesættelse, af
Asbøl, anlangende hans hustrus stolestade i Lejrskov kirke, contra Tulle
Pedersen i Ferup. Lyder således: Da efter tiltale, gensvar og denne sags
lejlighed, og eftersom Knud Nielsen i Asbøl for mig iretten beviser med
tingsvidne (af 11/11), da gamle, vederhæftige og troværdige dannemænd
vundet have at være bevidst og kunne mindes, at den anden kvindestol
østen for prædikestolen ved den søndre side i Lejrskov kirke har i 50 år á 40
år hørt til Knud Nielsens gårdspart i Asbøl, og de mænds hustruer, samme
gårdspart beboet haver, af alle uforment deri at have nydt og haft
gangstadet, og Rasmus Nielsens samt hans formænds hustruer til hans
iboende sted i Ferup udi samme stol at have haft det andet stade, og ingen
andre i bemeldte stol nogen rettighed eller stade at have haft eller sig
tilholdt, før end nu Tulle Pedersens hustru og børn i Ferup sig forn. stol
bemægtiget haver og Knud Asbøls hustru fra hendes stade deri fortrykket,
som fornemmelig skal være sket den 1. november næst forgangne under
prædiken efter tingsvidnes videre formelding, som i lige måde udviser, det
forn. Knud Asbøls hustru sådan uførme og fortrykkelse tilforn i kirken med
grædende tårer har beklaget. Derover Knud Nielsen sig højligen beklager,
efter hans indlægs formelding, og til hans påståelse citerer lovens pag. 394,
hvorimod ganske ingen beviselighed af Thulle Pedersen er fremlagt uden
alene provstens, hæderlig og højlærde magister Niels Kragelunds skriftlige
formening, det den sag ikke tinget til nogen endelig dom skulle vedkomme,
efter samme indlægs videre mening og indhold. - Da som Hans Kgl. Maj.s
allernådigste udgangne lov byder mig og alle andre dommere at dømme
endeligt i hvad sager, indstævnet vorder, og skikke hver mand lov og ret, og
intet for mig er fremlagt, som derimod kan billigen agtes til forhindring,
vides derfor ikke rettere herudi for retten at kende og dømme, end Knud
Nielsens hustru til den gårdspart, han i Asbøl bebor og i fæste har og deraf



svarer Kgl. Maj.s samt kirkens og præstens rettighed, jo bør at nyde og have
det stade næst gangen i bemeldte anden stol næst østen for prædikestolen,
og Rasmus Nielsens hustru i Ferup det andet stade i samme stol efter loven
pag. 394 d. 48. artikel, og Thulle Pedersens hustru og børn, som både med
stolestadets bemægtigelse i sig selv samt de unges opsætsighed, som for de
gamle sig burde at ydmyge, sig derimod groveligen har forset, bemeldte
Knud Nielsens eller Rasmus Nielsens hustruer ingen forfang eller
fortrykkelse videre i samme stol at gøre eller tilføje, såfremt forn. Thulle
Pedersen eller den, som rette værge og myndig er for dem, sådan ubillighed
imod Kgl. Maj.s love øver og gør, derfor ej vil lide og undgælde som
højstbemeldte Kgl. Maj.s allernådigeste lovs modvillige overtrædere. Til
vitterlighed under min egen hånd og signet. Actum Anno Die et Loco ut
supra.

76:

Torsdag den 25. november 1686:

Christian Nielsen Ridefoged (se 11/11) har stævnet Johanne Sørensdatter i
Seest for lejermålsbøder og Hans Jepsen Vonsild i Seest og Søren Jensen
ibidem at svare imod samme lejermål. - Han mener, hun skal svare sine
lejermålsbåder enten af havende midler eller arvepart, hvor det findes, eller,
hvis midler ikke findes at tilstrække, at hun da skal lide på kroppen. -
Herredsfogeden adspurgte Christian Nielsen, af hvad årsag han herimod var
indkaldt, eller hvad samme lejermålssag ham kan vedkomme. Christian
Nielsen Ridefoged svarede, at han alene søger Johanne Sørensdatter for
hendes part lejermålsbøder og har ladet Hans Jepsen kalde, om han derimod
har noget at svare. Da eftersom mistanke er, om Hans Jepsen, at han muligt
skulle være Johanne Sørensdatters barnefader, såsom ikke videre den sag
ham anderledes kunne vedkomme at svare til, og ingen anden barnefader er
for mig i retten udlagt eller beskyldt, så vides ikke bemeldte Johanne
Sørensdatter til straf på kroppen at dømme, uden for mig bevises, hverken
hun eller hendes barnefader at have midler til bøderne at betale. Hvorfor
sagen opsættes i fire uger. til den tid skal Christian Nielsen Ridefoged
melde, hvem barnefaderen er, hvoraf kan fornemmes, om han for dem
begge er vederhæftig bøderne at betale. Og da gås der om, hvis retten
medfører.



76b:

Torsdag den 2. december 1686:

Christian Nielsen Ridefoged har stævnet menige til Koldinghus beliggende
bønder i amtet for resterende landgilde indeværende år. - De indstævnede
vedstod restancen og beklagede deres umulighed, at de formedelst skatter
og udgifter både af korn og penge, som de i denne besværlige tid med
betynget, umuligt kan formå den fordrede landgilde at betale, men
begærede allerunderdanigst, at den må efterlades dem; ellers ved de ikke at
kan blive ved gårde eller huse. - Christian Nielsen Ridefoged protesterede
og begærede dom. - Dom: Da bønderne ikke fremlægger beviseligheder,
men alene beklager deres armod og umulighed at betale, dømmes de til at
betale deres restancer.

77b:

Skovrider Jakob Kroeg på vegne af ridtmester Levitzou har stævnet Hans
Sørensen i Knudsbøl. - Kvartermester Niels Mogensen i Hundsholt og
Mikkel Gabrielsen i Knudsbøl skal vidne om, hvad ord de forgangne forår
af Hans Sørensen i hans eget hus har hørt. - Opsat 14 dage.

Hans Sørensen i Knudsbøl (se 18/11) begærede dom over Jens Andersen,
Else Nielsdatter og trompeter Jochum Henrik Bunckenborg, som er anholdt
på Koldinghus. - På vegne af trompeteren mødte Matis Pedersen af
Kolding. Han proponerede, om Hans Sørensen efter loven kunne sigte eller
saggive trompeteren efter 1. bog, 23. kapitel, 2. artikel pag. 147. Formente,
at hvo sag giver, bør det lovligt at bevise efter loven pag. 115, 5. art. Men at
Else Nielsdatter og Jens Andersen, der selv har bekendt, at de har angrebet
Hans Sørensens penge, ikke kan påvidne nogen sådan sag efter lovens pag.
110, 19. artikel, såsom trompeteren det med højeste ed benægter. Hans
Sørensen bør selv undgælde det, som han har tilsagt trompeteren og svare
til al påfølgende skade. - Hans Sørensen svarede, at efter hans fremlagte
tingsvidne er trompeteren overbevist at være medvidende. Han havde med
øvrighedens tilladelse ladet ham arrestere. Så står det til øvrighedens gode
behag, om de vil holde ham i arrest eller ikke. Opsat 8 dage.

78b:



Torsdag den 9. december 1686:

Hans Sørensen i Knudsbøl ctr. de anholdte. - Matias Pedersen på vegne af
trompeteren mente endnu, at Hans Sørensen skulle bevise sin beskyldning
mod trompeteren. Han spurgte Hans Sørensen, om han kunne bevise, at der
blev nogen penge tilbage af de nedgravede, efter at Else Nielsdatter og Jens
Andersen første gang havde taget deraf.

Da blev Hans Sørensen eden forelagt og oplæst, hvor meget der var
tilsammen (?), hvorpå han aflagde sin højeste ed på, at den gang gryden
blev nedsat, da var deri i guldpenge 300 slettedaler. Derimod benægtede
Jens Andersen og Else Nielsdatter, at de ganske intet mere af alle de penge,
i samme gryde var, havde bekommet end deres aflagte bekendelse. Der var
blevet en stor del til overs i gryden, og de ved ikke, hvem der har fået dem.
Matias Pedersen svarede på vegne af trompeteren, at ihvad derom her bliver
kendt eller dømt, så skyder han sig for overdommere.

Else Nielsdatter til undskyldning fremlagde sit skriftlige indlæg.

Hans Sørensen svarede herimod, at enddog han havde formodet dom idag
og havde begæret mestermanden med sig til tinget, som han ikke kunne
idag med sig bekomme, så begærede han derfor sagen opsat 8 dage,
eftersom han ingen havde, som fangerne ville under hånd og forvaring tage,
når de i bødlens hånd var dømt til straf. - Derfor blev sagen opsat 8 dage.

79:

Torsdag den 16. december 1686:

79b:

Jakob Kroeg på vegne af ridtmester Levitzou ctr. Hans Sørensen i
Knudsbøl. Opsat 14 dage.

Kvartermester Niels Mogensen på vegne af ridtmester Levitzou ctr. Peder
Madsen i Højrup og Jens Madsen i Lejrskov angående et klammeri, som
passerede i Mogens Knudsens bryllupssal i Uhre med rytter Munnique den
24. oktober. - Han fremlagde rytter Munniques skriftlige klage, indgivet for



løjtnant Skrøder, og et skriftligt syn, som Niels Iversen og Hans Andersen i
Lejrskov bestod at have foretaget den 26. oktober.

Peder Madsen nægtede at have gjort rytteren den skade, han beskyldes for,
og mente, det bør bevises.

Las Sejrsen af Uhre vidner: Ved klammeriet den 24. oktober hørte han, at
rytter Munnique drak Peder Madsen til og sagde, "Got tår, fader". Peder
Madsen svarede, at han ikke er så gammel, at han kunne være rytterens
fader. Imidlertid vekslede Peder Madsen nogle ord med Nicolai Herman og
Munnique, som blev talt på tysk, som Las Sejrsen ikke egentlig kunne
forstå. Men han hørte, at Peder Madsen sagde til Munnique, "Du est en
fransk hund". Munnique rykkede sig ud på gulvet og tog til sin kårde, han
havde ved siden og havde noget ude af bælgen. Da råbte menige
nærværende, "Nu vil der blive ulykke". Derpå greb Las Sejrsen fat på
fæstet, og alle folk, som i stuen var, stimlede til at afværge og styre ulykke.
Imidlertid blev Munniques degen brudt i stykker. - Da det var sket, udgik
Las Sejrsen.

Jens Mogensen i Uhre: Kunne ikke forstå ordene på tysk, blot at Munnique
sagde "fatter", udstrakte sin hånd og slog sig for sit bryst, og straks sprang
Nicolai Herman ud på gulvet og kastede sine overklæder, bød Peder
Madsen ud til strid og sagde, "Hvad har du med mig eller min kammerat at
bestille! Kom du herom!". De kom sammen ud på gulvet,og Munnique
havde fat på sin degen. Las Sejrsen i lige måde med ham. Da omstimlede
alle dem, i stuen var, og Las Sejrsen med Jens Mogensen og Jens Madsen
styrede til rette. Men som de da blev adskilt, da var Munniques kårde i
stykker, og da var ganske ingen videre skade sket. Men Munnique havde
ikke sin kårde uddragen. Derefter blev det i stilhed, og Jens Madsen tog
Munnique til sig ved bordet, styrede til fred på ham, og omgikkes de begge
i venlighed med ord og gerninger. Så kom Nicolai Herman ind ad døren
med sin dragne kårde i den ene hånd, en pistol i en hånd og en pistol ved
bæltet og sagde, "Har I noget imod mig eller min kammerat, da skal I få en
ulykke". Da først sagde Nicolai, "Her er spændt og ladt gevær". Straks greb
Jens Madsen fat på ham. "Jeg slipper eder ikke, før end I lægger eders
geværer fra eder". Så lagde Nicolai noget af hans gevær fra sig, og noget
betog de ham. En del folk søgte til Nicolai for at styre ham. Da sad



Munnique stille. Imens de således styrede Nicolai, var en part af folkene på
gulvet, råbte og sagde, "Karlen er død!". Da så Jens Mogensen om tilbage
fra Nicolai, som han var ved, og så, at Munnique lå på jorden iblandt den
flok af folkene i stuen, som var ved ham; men han ved ikke, om Peder
Madsen da var ved Munnique. Men Munniques klæder var åbne fortil, og
blodet flød ham af næse og mund. Jens Mogensen ved ikke, hvem der
gjorde det. Han så heller ikke, at Munnique gjorde noget klammeri. Da
sagde Jens Mogensen til Nicolai: "Se, nu er her gjort ulykke nok. Dér ligger
Munnique. Varer eder, at I nu ikke gør videre ulykke". Da sprang Nicolai
Herman ud på gulvet og sagde til Peder Madsen, "Haver I nok brudt karlens
kårde og derforuden slagen ham ihjel, da skal I få en ulykke". Og han råbte,
de skulle gribe Peder Madsen, og løb til ham for hans liv med sin fod med
største magt. Peder Madsen bad om fred og sagde, "Jens (Madsen)
Mogensen, se, hvad med mig nu sker".

Karen Madsdatter: Den gang på hendes bryllupsdag, da Munnique var
indkommet i hendes hus, gik han på gulvet og brugte stridige ord imod
Peder Madsen, som sad ved bordet. Da bød hun Munnique af bedste
traktement, som hun havde, og bad ham sidde fredeligt, hun ville ikke have
noget klammeri i sit hus. Og siden alle indbudne gæster, i huset var, var
borte, og Karen Madsdatter med en liden pige alene var i stuen ved Nicolai,
og Munnique stod med en skrave(?) til en bænk(?) og ville ud til Peder
Madsen og de andre, de havde uddrevet, og begærede Karen Madsdatter, de
ville blive inde i huset. - Hun bekræftede med ed, at hun ikke tilføjede
Munnique nogen skade enten med hænder eller fødder.

Hans Jørgensen med flere af Lejrskov: Da Munnique lå på jorden, sparkede
Peder Madsen til ham med sin fod.

82:

Niels Andersen Bøgvad på vegne af Hans Sørensen i Knudsbøl fremlagde
et tingsvidne af 18/11 og æskede dom over de tre arresterede efter lovens
pag. 985 og 986. - Jens Andersen vedstod sin tidligere bekendelse. - På
vegne af Else Nielsdatter mødte ingen. Men på trompeterens vegne mødte
Matias Pedersen af Kolding. Han mente, at da han ikke endnu havde fået
oberstens pas og afsked, kan han ikke agtes at være uden militær tjeneste.



Dom: Jens Andersen skal for sådan utroskab og ulovlige forhold, som han
har øvet imod sin husbond, bøde til ham igæld og tvigæld, som Hans
Sørensen har at søge i hans midler,hvor de findes, så vidt tilstrække kan, og
til sådan betaling annamme hos Bente Nielsen i Hundsholt 19 slettedaler og
hos Hans Smed i Knudsbøl 3 slettedaler, som Jens Andersen har vedstået at
de var ham skyldige. Desuden bør Jens Andersen til straf for den første
gang, han i tyveri er befunden, at miste sin hud ved kagen og brændes med
tyvsmærke på sin ryg. - Else Nielsdater er rømt af fængsel og jern. Hun bør,
hvor hun antræffes, bøde til Hans Sørensen igæld og tvigæld og miste sin
hud ved kagen og brændes med tyvsmærke på sin ryg.

83b:

Torsdag den 23. december 1686:

Iver Lucassen i Anst er i skrivers sted.

Christian Nielsen Ridefoged ctr. Johanne Sørensdatter i Seest. Æskede dom,
som på Nom. 76 findes indført. Fremlagde hr. Knud Lauridsens attest, at
Johanne Sørensdatter den 2. søndag i advent stod åbenbart skrifte i Seest
kirke, og da udlagde hun til barnefader Hans Jepsen i Seest. Sagen er
optaget til dom.

Hans Sørensen af Knudsbøl ctr. trompeter Jochum Henrich Bunckenborg. -
Mattias Pedersen af Kolding fremlagde et indlæg. Sagen opsat til 1. ting
efter jul.

84:

Løjtnant Skrøder på vegne af rytter Munnique æskede dom over Peder
Madsen. - Opsat til 1. ting efter jul.

Hans Sørensen i Knudsbøl har stævnet Bente Nielsen i Hundsholt og Hans
Olesen i Knudsbøl for hvad penge de efter Jens Andersens bekendelse
skylder ham, og som er tilkendt Hans Sørensen. - Bente Nielsen fremlagde
et skriftligt svar. - Opsat til 1. ting efter jul.

84b:



Matias Pedersen af Kolding på vegne af kgl. husfoged har stævnet Thulle
Pedersen i Ferup ang. 2 kvier, der har tilhørt Las ... i Stubdrup, og som
Thulle Pedersen skal have bemægtiget sig. - Opsat til 1. ting efter jul.

Og er så intet videre end hidtil indført findes her på Anst herredsting for
retten beskreven, passeret eller udstedt dette år 1686. Gud give os et godt,
glædeligt og lykkeligt tilkommende nye år.

Actum ut supra Anno Die et loco ut supra. Bartram Pedersen, herredsskr.
m.m.p.. 1687

85:

Tilladelse til Bartram Pedersen til fortsat at benytte denne tingbog, da der er
mange ubeskrevne blade endnu, - med det sædvanlige påbud om straks t
indføre alt og ikke fordriste sig til at skrive noget på løst papir.

85b:

I Jesu Christi navn begynde vi dette år at skrive 1687, og da er her til Anst
herredstings rettens betjening tillige med herredsfogeden Peter Niemand og
skriveren Bartram Pedersen forordnet efterskr. vindingsmænd. Nemlig
Peder Sørensen i Glibstrup, Bente Nielsen i Hundsholt, Gregers Sørensen i
Refsinghoved, Knud Tøgersen ibidem, Jep Hansen Horskær i Seest, Hans
Hansen i Geising, Poul Lassen i Hjarup og Peder Nielsen i Drabæks mølle.
Og som Bente Nielsen i Hundsholt idag ved retten agter at søge tingsvidne,
så derfor er i hans sted idag forordnet Mads Thomsen i Bække.

Torsdag den 13. januar 1687:

Kvartermester Niels Mogensen pva. rytteren Munnique fremlagde
tingsvidne af 16/12 samt et skriftligt indlæg. Rytteren tilbød sin ed til
bekræftelse af dem. Det blev ikke tilstedt. - Peder Madsen begærede sagen
opsat i 14 dage. Kvartermesteren tilbød forlig, såfremt Peder Madsen ville
erstatte den lidte skade.

86:



Bente Nielsen i Hundsholt har stævnet Hans Sørensen i Knudsbøl. - Jakob
Kroeg og hustru i Jordrup er indkaldt til at vidne. Jakob Kroeg tilbød at
aflægge ed. Men Hans Sørensen fremlagde en befaling fra amtmanden: Der
tilstedes ingen vidnesbyrd i denne sag uden amtmandens tilladelse. Opsat
14 dage.

Iver Pedersen Skeel, rådmand i Kolding, (se 18/11 og 16/12) æskede dom
over Elias Smed i Bække og Jens Glarmester i Lunderskov for gæld efter
hans regnskabsbogs formelding. - Jens Glarmester vedstod gælden og tilbød
at betale med tiden. Ingen mødte på Elias Smeds vegne. - Dom: De skal
betale.

87:

Hans Sørensen af Knudsbøl æskede dom over trompeter Jochum Henrik
Bunckenborg. - Mattias Pedersen af Kolding pva. trompeteren fremlage et
vidnesbyrd fra tre ryttere, nemlig Hans Henrik, Peter Jokum Schwartz og
Hans Christoffer Kønnig, som de har aflagt for ridtmeste Levitzou.

Dom: Såsom Jochum Henrik Bunckenborg i nogen tid på Koldinghus har
været anholdt for Hans Sørensens bortkomne penge efter derom Jens
Andersens og Else Nielsdatters bekendelse. Det er ikke fuldkomment
bevist, at han har fået videre af pengene end, hvad han har lånt af Else
Nielsdatter. Han bør derfor af arresten frisættes og være fri for Hans
Sørensens tiltale. - Men da han har vedstået at have været vidende om, hvor
Hans Sørensens penge stod, og har ladet sig forlyde dem at ville borttage, så
- skønt det ikke egentlig bevises, at han har gjort gerningen - så ses det, at
han har haft attrå og begærlighed pengene at borttage, hvorfor Hans
Sørensen skal være fri for hans prætentioner.

88:

Torsdag den 20. januar 1687:

Jep Buch i Nagbøl i herredsfogedens sted.

Laurids Flinck, rytter under ridtmester Buchners(?) kompagni, ctr. Hans
Iversen i Gelballe for resterende fortjent løn, 4 slettedaler. Opsat 8 dage.



Torsdag den 29. januar 1687:

88b:

Ifølge varsel den 10/1på Nom. 86 vidner skovrider Jacob Kroeg, at den
person Jens Andersen, som for tyveri på Koldinghus var anholdt og derfor
blev afstraffet, har sagt til Jacob Kroeg og hans hustru Helvig Jørgensdatter,
mens han var i deres tjeneste, hvilket var forleden Mikkelsdag to år, at
Bente Nielsen i Hundsholt var ham ganske intet skyldig uden 6 mark
danske. - Jakob Kroegs hustru bekræftede.

Bente Nielsen aflagde ed på, at han ikke skyldte Jens Andersen mere end de
6 mark, og tilbød at betale de penge til, hvem der var berettiget dertil.

Hans Sørensen begærede dom over Bente Nielsen for 19 slettedaler og over
Hans Smed i Knudsbøl for 3 slettedaler. - Hans Smed mødte og fremlagde
sit skriftlige indlæg og kontraregnskab. - Sagen opsat i 14 dage, til hvilken
tid Hans Sørensen skal fremlægge sine beviseligheder.

89:

Kvartermester Niels Mogensen for rytter Munnique ctr. Jens Madsen i
Lejrskov og Peder Madsen i Højrup. Han begærede sagen opsat i 14 dage
og reserverede sig til ydermere oplysning i sagen. - Derimod mødte Peder
Madsen med et skriftligt indlæg. - Opsat 14 dage.

89b:

Laurids Flinck æskede dom over Hans Iversen i Gelballe. - Denne
fremlagde skriftligt indlæg samt regnskab: Han skulle give Laurids Flinck
til løn fra 1. november 1686 til Mikkelsdag i penge 8 slettedaler og to
skæpper havresæd. Heraf har han fået 5 slettedaler 2 mk. 3 sk.. - Det
vedstod Laurids Flinck, men han mente, at han også skulle have resten. -
Hans Iversen protesterede og mente, at fordi Laurids Flinck ikke havde
udtjent ham til Mikkelsdag, men begav sig i kongens tjeneste at være rytter
den 1. august, da burde, så vidt billigt kan agtes, af den udlovede løn at
afkortes.



Dom: Han skal betale de resterende penge. Men som Laurids Flinck ikke
har udtjent til faredag, skal Hans Iversen være fri for at betale de 2 skp.
havresæd.

90:

Poul Hansen Felling har stævnet Mads Nielsen og Simon Nielsen (!) i
Vesterby i Jerlev herred til at møde her i retten og efter udgivne købebrev
og deres egen foregående lovbydelse at give skøde til Poul Felding og hans
arvinger på det selvejerjord over Geising skov og mark, de er berettigede
til. Hvorefter fornævnte Mads Nielsen og Christen Nielsen (!) gav skøde,
nemlig Mads Nielsen og hustru Kirsten Jensdatter og Christen Nielsen og
hustru Maren Poulsdatter til Poul Hansen Felding i Geising og hans hustru
Mette Hansdatter, på 2 ottinger selvejerjord.

91:

Kvartermester Niels Mogensen fremlagde klage til amtmanden vedrørende
sagen mellem Peder Madsen i Højrup og rytteren Munnique. Rytteren har
påtalt, at Peter Niemand vil være Peder Madsen mere til vilje end rytteren.
Hvorfor amtmanden har befalet Niels Clemmendsen i Løvlund, herresfoged
i Slavs herred, idag at betjene retten i herredsfogedens sted.

Peter Niemand fremlagde kongens bestallingsbrev af 15. august 1671, som
blev læst og påskrevet. Han gav til kende, at såsom han er indsat af kongen
til herredsfoged i Anst herred og har aflagt sin ed derpå, og nu i denne sag
er angivet at skulle føje Peder Madsen mere end kontraparten, dog det ikke
er ham overbevist, at han har enten ved dom eller i andre måder den ene
mere end den anden forurettet. Mener derved at forurettes. Dog i højeste
respekt til at efterkomme amtmandens ordre, hermed gerne i denne sag
kvittere sit dommersæde.

Peder Madsen i Højrup og Mogens Knudseni Uhre er stævnet til at påhøre
vidnesbyrd angående klammeriet den 24. oktober i Mogens Knudsens hus i
Uhre mellem Peder Madsen og rytteren Munnique. - Las Sejrsens tjenere i
Uhre, nemlig Rasmus Jensen, Ib Hansen og Maren Jensdatter er stævnet
som vidner. - Niels Mogensen fremlagde attest fra hr Niels Kragelund.



Maren Jensdatter af Uhre: Om aftenen til Mogens Knudsens bryllup, efter
at den klammeri sig i stuen havde tildraget og var endt mellem rytterne og
bønderne, og bønderne var ude og rytterne Nicolaus Herman og Munnique
var i stuen, da kom Peder Madsen og Jens Madsen, begge brudens brødre,
for døren og bankede på og begærede at måtte indkomme at få deres
klæder, som i stuen var. Nicolaus Herman og Munnique var inde i stuen og
ville ud til bønderne. Nicolaus havde en kårde i sin hånd og Munnique et
træ, og de blev forhindrede, at de ikke dermed kunne udkomme, eftersom
døren var lukket imellem dem, som var indenfor, og Peder Madsen samt
Jens Madsen, som var udenfor. - Mere vidste hun ikke.

Mogens Knudsen: Lørdag aften næst før end hans bryllupsdag da kom han i
Jens Mogensens hus, hvor rytteren Nicolaus Herman var inde i, hvor der da
faldt adskillige ord dem imellem, dog alt i mindelighed. Da sagde Mogens
Knudsen til Nicolaus Herman, at dersom han ville komme til brylluppet, da
måtte han. Men ville han ikke, da kunne han lade blive.

Las Sejrsen af Uhre: Vedstod vidnet af 16/12. Han hørte ikke, at nogen med
ord eller gerning gav årsag til klammeriet, før end Peder Madsen, som
sagde, efter at præsten var udgangen, og Munnique havde fulgt ham til
døren, at præsten holdt mere med de franske end med hans egne sognefolk.
Og dersom præsten ville være fransk, så måtte han. Peder Madsen var ude
på gulvet ved Munnique og de andre hosværende, da hans kårde blev brudt.
Men Las Sejrsen kan ikke med sandhed sige, at Peder Madsen brød kården.

Godske Iversen af Lejrskov: Som Munnique over et års tid hos ham har
været i kvarter, da har han skikket sig fredeligt, venligt og vel og ikke i
nogen måde enten til drukkenskab eller klammeri søgt lejlighed eller årsag,
så vidt Godske Iversen ved.

Niels Mogensen begærede dom. - Da som sættedommeren Niels
Clemmendsen var ukyndig i sagen, måtte den opsættes 4 uger.

93:

Torsdag den 17. februar:



Bertel Jensen i Rugsted, herredsfoged i Jerlev herred, har efter amtmandens
ordre stævnet Hans Sørensen i Knudsbøl til at påhøre vidnesbyrd angående,
hvad ord Hans Sørensen i sit eget hus skal have talt kongens forordning for
nær den 1. maj sidste år. - Kvartermester Niels Mogensen, Mikkel
Gabrielsen i Knudsbøl og Jep Løber, rytter, skal vidne.

De fremstod med deres egenhændige skriftlige vidnesbyrd: Eftersom vi
underskrevne til Anst herredsting er citeret vores sandhed at aflægge om
hvad usamdrægtig ord og tale, som afvigte d. 1. maj vi af Hans Sørensen i
Knudsbøl i hans eget hus hørt haver, da er det os i al sandhed fuld vitterligt
som følger:

For det første bekender jeg Niels Mogensen, at jeg forn. dato til Knudsbøl
var henreden de udlagte af kompagniets rytteres forhold at fornemme. Da
såsom jeg og i Hans Sørensens hus havde at bestille, gik jeg derind samt
kompagniets trompeter tillige med en rytter. Og straks vi der var
indkommet, kom der en rytterbonde af Knudsbøl ind, nemlig Mikkel
Gabrielsen, som ville tale med mig og i alting med ord og tale sig venlig og
fredelig anstillede, blev stående på gulvet. Da straks begyndte Hans
Sørensen forn. Mikkel Gabrielsen med onde ord at overile, og Mikkel
Gabrielsen bad om fred. Desimidler kom dem videre ord imellem om nogle
vindfælder, som i Knudsbøl skov var nedblæst, hvilket Hans Sørensen
fortrød, at han ikke hans part deraf nydt haver. Hvorpå Mikkel Gabrielsen
svarede, det var hans egen skyld, såsom det dem alle lovligt var tilbudt efter
skovforordningens indhold. "Thi jeg", sagde Mikkel Gabrielsen, "har kong
Christian den Femtes forordning på print i mit hus, som det og nok
forklarer, på hvad måde med vindfælder forholds skal". Da løb Hans
Sørensen til Mikkel Gabrielsen med vred hu (houf) og sagde, "Jeg skider
både i dig og forordningen", hvorpå Hans Sørensens hustru løb til og holdt
for hans mund, og jeg Niels Mogensen bad, Hans Sørensen skulle vare,
hvad han sagde. Hvilke ord jeg straks gav til kende, og såsom jeg blev
kommanderet i landet at indrejse heste til kompagniet at købe, bad jeg kgl.
maj. skovrider, vel mandhaftige Jacob Kroeg, han derpå tingsvidne ville
tage. Men formedelst min hastige rejse blev ham ikke egentlig alle punkter
meddelt. Og nu siden vor hjemkomst fra Hamborg har jeg det for min hr.
ridtmerster tilkendegivet. Hvilket overskrevne jeg med ed bekræfter at det i
al sandhed så er passeret.



For det andet bekender jeg Mikkel Gabrielsen, at alle foromrørte ord, som
kvartermester Niels Mogensen omvundet haver, i al sandhed og mig
fuldvitterligt er at være passeret. Det første, jeg i Hans Sørensens hus
indkom, mens der han hørte, at kvartermesteren ham de foromrørte ord ikke
havde til gode, vendte Hans Sørensen det om og talte lige de ord, som jeg,
trompeteren og rytteren Jep Løber den 20. maj på Anst herredsting vundet
haver. Thi os den 20. maj ikke videre, end vi omvundet haver, er vordet
tilspurgt. Ikke er os heller nogen ed efter loven vorden forelagt. Og
eftersom mig nu videre tilspørges, kan jeg forskrevne med god samvittighed
ikke nægte, men med højeste saligheds ed bekræfte.

For det tredie bekender jeg Jep Løber, rytter, og er mig i al Guds sandhed
fuldvitterligt, at Hans Sørensen i alle punkter har talt de ord i hans eget hus,
som kvartermesteren i hans aflagte vidne om formelder, og i alt, som både
ermeldte kvartermester og Mikkel Gabrielsen omvundet haver, var jeg til
stede, er mig bevidst, har det hørt og set, som jeg med en god samvittighed
ved højeste ed bekræfterd.

Knudsbøl, d. 17. febr. 1687. N. Mogensen, M.G.S., J.N.

Vidnesbyrdet blev oplæst og efter lovens eds forklaring og pålæggelse af de
tre vidner med højeste ed bekræftet.

Hans Sørensen fremlagde derimod et tingsvidne af 20. maj 1686 (tingbogen
Nom. 38 og 39) samt et skriftligt indlæg: Eftersom kgl. maj. herredsfoged
Bertel Kroeg på ridtmester Levitzaus vegne agter vidnesbyrd over mig at
føre anlangende nogle ord, mig påsiges at have sagt i mit eget iboende hus
d. 1. maj 1686, hvorom vidnesbyrd er ført og tingsvidne udstedt d. 20. maj,
som nu begæres læst og påskreven med formening, ej videre vidne derom
nu efter så lang tids forløb bør at stedes, langt mindre gyldig anses, efter
loven pag. 111 d. 21. artikel, såsom jeg nu her for retten med højeste
saligheds ed benægter ej andre ord i den sag at have talt eller ment, end
foromvundne tingsvidne af 20. maj indeholder. Og begærer ellers, at lovens
pag. 111 d. 20. artikel om ustadige vidnesbyrd må i retten tilbørligt
beobagtes, og om nogle sådanne i denne sag befindes, de da efter lovens
pag. 107 d. 9. artikel må optegnes og anses ...



Hans Sørensen tilbød at aflægge sin ed, men det blev ham nægtet, da loven
synes at stride derimod.

96:

Torsdag den 24. februar 1687:

Torsdag den 3. marts 1687:

blev ingen ting holdt, formedelst herredsfogeden Peter Niemand og
skriveren Bartram Pedersen tillige med tingbogen var indkaldet at møde i
Viborg for de højgunstige herrer landsdommerne d. 4. dito.

96b:

Torsdag den 10. marts 1687:

Torsdag den 17. marts 1687:

Velbårne major Seesteds fuldmægtige Jørgen Mortensen fremlagde en
restance på den gode herres bønder og tjenere i Roved og Lille Anst for
landgilde og forstrækning. Skyndnerne vedstod både gælden og
stævningen. De tilbød at betale med tiden, hvad den gunstige husbonde dem
ikke i godhed ville efterlade. - Dom: De skal betale.

97b:

Torsdag den 31. marts 1687:

Jep Buch på vegne af regimentskriver Barchmand stævner hr. Jens Pedersen
i Hjarup som kautionist for Rasmus Pedersen på Vamdrupgård og denne
samt Hans Pedersen, daværende og bosiddende på Vamdrupgård, for syns
opkrævelse og andet lovmål. - Der blev opkrævet synsmænd, som uden
undskyldning har at indfinde sig på Vamdrupgård sil syn, når de bliver
varslet af regimentskriveren.

98:



Rasmus Nissen i Vonsild på vegne af oberforster og vildmester M... har
stævnet Peder Madsen i Seest og Peder Christensen (som blev stævnet hos
Peder Madsen) angående en egeblok, som Mikkel Smed i Vonsild på hans
ejendomsskov skal være frataget. - Mikkel Smed fremviste et stykke træk,
som han berettede at have i dannemænds nærværelse taget af samme blok,
da han efter ransagning fandt den i Peder Madsens smedehus i Seest. - Han
gav ham til sag for at have bemægtiget sig blokken ulovligt. - Sagen opsat i
8 dage til oberforsterens ankomst.

98b:

Las Nielsen i Seest mølle på egne vegne og på vegne af Jørgen Jensen,
forrige foged på Krogsgård, har stævnet Niels Bendixen Smed i Hjarup for
en slibesten, som han har kautioneret for over for Jørgen Jensen, i penge 4
rdl. 3 mk. 12 sk, samt for en rigsdaler, han har kautioneret for over for hr.
Johan i Vonsild. - Niels Bendixen mødte ikke. - Opsat 14 dage.

Christian Nielsen på vegne af Anne sal. magister Anker i Kolding ctr.
personer i Egholt, Lejrskov, Ferup, Højrup og Vrå for resterende
kvægtiende og gæld. Opsat 8 dage.

99:

Torsdag den 7. april 1687:

Mathias Philipsen i Kolding ctr. Anders Nielsen Lindvig i Vamdrup for
obligationsgæld og smedearbejde, ialt 5 rdl. 3 sk. - Opsat 4 uger.

99b:

Morten Christensen af Kolding på vegne af Anne sal. magister Anekr
Sørensens ctr. Kirsten salig Lambrecht von Ham (Hain?) for obligation af
17/4-1670 til Hans Jørgensen, rådmand i Korsør, på 20 rdl. - Derimod
svarede Mads Pedersen på vegne af sin søster: 1) at obligationen findes
skrevet på et halvt ark papir af sort nr. 6, som ellers burde være på et helt
ark, 2) obligationen er ikke skrevet på den stemplede side, 3) findes
obligationen til to skyldige udenpå skrevet og kun i sig selv melder om
Lambrecht von Ham, 4) er samme obligation udgivet lang tid, før end



Kirsten Pedersdatter med ham kom i ægteskab, 5) er gælden ikke i rette tide
søgt, som loven efter død mand lyder at gæld skulle søges. I øvrigt døde
Lambrecht von Ham i krigen i kongens tjeneste og efterlod sig ingen
midler, og hans hustru sidder endnu til husværelse hos sin moder, som
bebor en ryttergård i Egholt. Hun har ingen midler efter ham nydt, sidder til
huse med et faderløst barn hos sin moder og har ikke fællig i hverken gård,
grund eller løsøre. - Han begærer sagen opsat i 6 uger. Sagen opsættes i 6
uger.

De resterende søgsmål om resterende korn- og kvægtiende af Lejrskov sogn
opsat 8 dage.

100b:

Oberforster og vildtmester Augustus Maes ctr. Peder Madsen i Seest.

Peder Jepsen i Vonsild: Han var i fasten med Mikkel Smed af Vonsild i
Peder Christensens hosværelse, barnefødt i Seest, i Peder Madsens
smedehus. Så en egeblok afsavet til et ligtræ at ligge på en liggrav. Mikkel
Smed vedkendte sig blokken og tog deraf et stykke til kendelse og
taksmærke. Stykket er fremvist i retten. Peder Jepsen bekræftede, at han så
træet i Peder Madsens smedehus.

Mikkel Smed af Vonsild bekræftede med ed, at blokken tilhørte ham og var
ham ulovligt frataget på hans selvejerslovpart i Vonsild skov, hvor han
havde ladet det hugge og save til at lægge på salige Erik Lauridsens grav på
Vonsild kirkegård. Han tog deraf et stykke træ til kendemærke i Peder
Madsens svoger Peder Christensens nærværelse.

Skovfoged Rasmus Nisssen af Vonsild: Dagen efter at Mikkel Smed havde
vedkendt sig blokken, kom han med Mikkel Smed i Peder Madsens hus og
så et stykke træ, hvor det ikke kunne ses, at der var taget noget taksmærke
af. Mikkel Smed sagde, at det ikke var det samme stykke træ.

Oberforsteren satte i rette, at Peder Madsen ikke alene bør levere træet
tilbage, men også lide og bøde efter loven og skovordinansen som for andet
uhjemlet.



Peder Madsen begærede opsættelse i 14 dage for at skaffe videre
beviseligheder.

101b:

Torsdag den 14. april 1687:

Niels Clemmendsen i Løvlund herredsfoged.

102:

Peter Niemand betjente selv retten i følgende sager:

Først blev læst, hvilke breve som den 30. marts på landstinget i Viborg er
blevet forkyndt og tilkendegivet.

Las Nielsen begærede dom over Niels Bendixen. Denne mødte og
fremlagde sit skriftlige svar og regnskab og tilbød at betale de penge, som
han kan være Jørgen Jensen skyldig over det regnskab.

Las Nielsen mente, han burde bevise sit regnskab med Jørgen Jensens egen
hånd og kvittering. - Niels Bendixen tilbød at bekræfte det med ed. Og til
vognleje for de ..., han efer sit svar har med heste og vogn kørt med fuldt
læs for Jørgen Jensen, begærer han 9 mk. - Hvad angår den rigsdaler, Las
Nielsen på vegne af hr. Johannes fordrer, da benægter Niels Bendixen at
være ham noget skyldig eller at have lovet ham nogen penge.

Fornævnte Las Nielsen på vegne af Anne sal. mag. Anker begærede dom
over dem, som resterer med korn- og kvægtiende. - Opsat 8 dage.

102b:

Las Møllers sag ctr. Niels Bendixen er opsat 14 dage, til hvilken tid de bør
fremkomme med tilbørlig beviselighed om gæld og regnskab.

Iver Madsen i Gamst ctr. Iver Lukassen i Anst for gæld, 5 mark. - Denne
svarede, at Iver Madsen burde bevise gælden. Han blev tilspurgt, on han
ville fragå gælden ved ed, Svarede, at han ikke var pligtig at aflægge ed;
men den, som saggiver, bør at bevise. - Iver Madsen bekræftede derpå med



ed, at Iver Lukassen skyldte ham pengene, som resterede på hans håndskrift
, der lød på 30 mark, og samme håndskrift er ham frakommet.

Dom: Han skal betale.

103:

Niels Clemmendsen i denne sag i dommers sted:

Kvartermester Niels Mogensen på vegne af rytteren Munnique ctr. Peder
Madsen af Højrup. - Mads Pedersen på vegne af sin søn Peder Madsen
svarede, at varslet ikke var gyldigt, fordi sagen i sig selv ej var navngivet.

Kvartermesteren fremlagde forskellige dokumenter og begærede dom.

Mads Pedersen reserverede sig til sønnens indlæg af 26/1.

Dom: Af tingvsidnerne kan eragtes, at Peder Madsen har givet årsag til
klammeriet. Han har skældt Munnique for en fransk hund og sparket ham,
da han lå på gulvet. Peder Madsen har ikke fremlagt beviser på at være kvit
af rytterens skade eller af at have været i klammeri. Han kan ikke frikendes
for den skade, Munnique blev tilføjet, men skal erstatte ham den.

104:

Torsdag den 21. april 1687:

104b:

Hr. oberforster har stævnet Thule Nielsen i Lejrskov for ulovlig skovhugst.
Synsmænd har synet nogle risege ved hans hus: 35 stk. En del tjenlige til
bjælker, en del til sparrer, remme og stolper. Og da han af skovrider Jakob
Kroeg blev spurgt, hvor han havde fået risegene, svarede han, at han havde
fået dem fra sin fæstegårds grund og ville bruge dem til sin i fæste havende
ødegårds bygning. - Oberforsteren satte i rette, at da Thule Nielsen havde
hugget træet på kgl. fæstegrund uden lovlig udvisning, er han pligtig for
hver eg at bøde. - Niels Iversen af Lejrskov begærede på sin søns vegne
opsættelse for at kunne føre bevis på, hvor træet er hugget, og hvor det igen
er sat på kongens øde gård. Opsat 4 uger.



105:

Oberforsteren ctr. Peder Madsen i Seest. Opsat 8 dage.

Oberforsteren tilbød, at Niels Iversen på sin søns vegne måtte møde om 4
uger for besigtelse og beviselighed, og at han vil være kald og varsel
gestændig.

105b:

Godske Iversen på vegne af menige Lejrskov grander har stævnet Bertel
Smed i Skanderup for tjeneste og smedearbejde, han har lovet dem i et års
tid. Opsat 14 dage.

Torsdag den 28. april 1687:

Las Nielsen i Seest mølle på egne vegne og på vegne af Jørgen Jensen,
forrige foged på Krogsgård (Nom 98 og 102) æskede dom over Niels
Bendixen Smed i Hjarup for den slibesten Las Nielsen har kautioneret for.
Han fremlagde Jørgen Jensens attest samt et skriftligt indlæg. Begærede
dom uden opsættelse.

Dom: Las Nielsen beviser, at han som selvskyldner har kautioneret for
Niels Bendixen over for Jørgen Jensen for en slibesten fra Holland til 4 rdl.
3 mk. 12 sk. Niels Bendixen har ikke fremlagt noget kraftigt bevis for
betalingen. Hans undskyldning den 14/4 kan i så måde ikke anses imod
Jørgen Jensens egenhændige skriftlige fragåelse. Niels Bendixen skal
betale, og Las Nielsen skal svare Jørgen Jensen skadesløst efter sit løfte.

106b:

Fredag den 6. maj 1687:

Mathias Philipsen (Nom. 99) begærede dom over Anders Nielsen i
Vranderup uden opsættelse, eftersom det meste af fordringen var efter pur
obligation, som ingen opsættelse kan tåle. - Anders Nielsen ikke mødt. -
Dom: Han skal betale.

107:



Christen Jensen Halkjær i Hjarup bevise med Jep Christensen og Christen
Lassen i Hjarup, som hjemlede ved ed efter loven, at til idag med 8 dages
kald og varsel lovligt har hidkaldet Las Buch i Hjarup, Niels Bendixen,
Hans Madsen, alle ibidem, imod dom for resteende jordskyld til Hjarup
kirke her idag at svare, så vel som Peder Smed, i lige måde for kirkens
resterende jordskyld. - Noch hidkallede Laurids Pedersen, Nis Geising,
Mads Sørensen, alle i Hjarup, enhver for deres sandhed her idag at vidne og
til spørgsmål at svare anlangende, hvad dem er bevidst om Hjarup kirkes
tilliggende jorder. Desligeste kallede Christen Bull og Svend Christensen,
jetzige kirkeværger, om de derimod ville have noget at svare. Noch kald og
varsel given Iver Thullesen, Viste Mikkelsen, Laurids Thullesen, Hans Ulf,
Knud Ollesen og Oluf Buch, alle i Skanderup, alle for deres sandhed at
vidne og imod spørgsmål at svare, hvad dem er bevidst om Hjarup kirkes
tilliggende jorder på Skanderup rettighed. Hvorefter for retten fremstod
Hans Madsen og Niels Bendixen i Hjarup, som efter tilspørgsel vedstod, at
de til deres i fæste havende gårdes lod og leje nyder og har en ager plov(?)
ager, som de bruger liggende imellem skove og hører Hjarup kirke til, og
erbyder de deraf at give, hvad dem efter kirkebogen med rette tilkommer,
og deres formænd givet haver årligen, og hvis de med rette resterer at
betale. Ydermere efter tilspørgelse vandt og ved ed bekræftede Knud
Olesen ham at være bevidst fra sin ungdom har hørt, at en ager ved
Sandholm på Skanderup mark, som bruges til Iver Thullesens gård, er en
kirkeager til Hjarup kirke. - Iver Thullesen svarede derimod, at han ingen
kirkeager ved Sandholm vidste til sin gård at have. Men hvad jord
sammesteds til hans gård bruges, findes i hans lod og reb, hvoraf han til kgl.
maj. giver skat, skyld og afgift. Og tilspurgte han Knud Olufsen, om han
vidste, at der er given nogen afgift til Hjarup kirke af samme ager. Knud
svarede, han ikke ved, hvad deraf til kirken given er. - Knud Olesen tillige
med menige fornævnede indstævnede Skanderup mænd vandt og
bekræftede ved ed, at de ikke vidste nogen toft eller jord vesten (?)
Skanderup degnetoft at høre til Hjarup kirke. Hvorpå de bad sig Gud til
hjælp. Derefter Christen Halkjær var tingsvidne begærende.

Efter forn. varsel gav Christen Halkjær eftern. sag for resterende (afgift) af
kirkens jorder, nemlig Niels Bendixen og Hans Madsen i 3 år årligt 1 skp.
byg = 3 skp. byg. Peder Smed årligt 1 1/2 skp byg, er siden 1681 i 6 år, = 9
skp. byg. Hvilket Christen Halkjær formente de enhver inden 15 dages



forløb bør ham skadesløst at betale eller efter loven være nam undergivet,
hvorpå han begærede dom. - Derimod blev fremlagt Peder Smeds hustrus
fæstebrev af Lorentz Stielmacher udgiven og underskreven d. 21. marts
1681, som indeholder hende årligen at give til Hjarup kirke af hvis med
tilliggende toft og kålgårdshave 20 sk. danske, med formodning han ej
videre pligtig er at svare end efter fæstebrevets formelding. - Foruden
bemeldte indførte rester Las Buch til kirken for 4 år 10 skp. byg. - Christen
Halkjær efter indførte formening æskede dom. - Da er sagen opsat itl idag
bliver 14 dage, til hvilken tid Christen Halkjær bemeldte omtvistede kirkens
jord og afgift haver at bevise. Da gås derom som retten medfører.

108:

Bartram Pedersen som herredsskriver begærer de efterskrevne vidner.
Imidlertid var Iver Anchorsen i Store Anst efter amtmandens befaling
forordnet til sætteskriver. - Stævning til alle og enhver menige mænd, som
bygger og bor i (Anst herred) imod tilspørgsel at svare om
herredsskriverens forhold, og hvorledes dem er bevidst han sig haver
skikket imidlertid og så længe de ham haver kendt. - Derefter for retten
tilspurgte Bartram Pedersen, herredsskriver, alle samtlige Anst
herredsmænd og indbyggere, gamle og unge, fattige og rige, hvad rygte og
eftermæle de ham med hver en god samvittighed ville og kunne give,
hvorledes han sig havde skikket, forholdt både i sin anfortroede
skriverbedstilling såvelsom i omgængelse og alle andre måder, og om
nogen ham noget ubilligt kunne vide i nogen måder at påsige, de nu deres
sandfærdige svar og vidnesbyrd derpå her for retten ville aflægge. Da
fremstod menige herredsmænd og indbyggere, som nu idag udi stor
mangfoldighed her til stede var, de udmeldte og myndiggjorde efterskrevne
24 ærlige, vederhæftige og troværdige lovfaste dannemænd på alle og
enhver mands vegne i herredet at give Bartram Pedersen som herredsskriver
så fuldkommen god rygte og vidnesbyrd om hans skikkelse, forhold og
omgængelse, som det med pen og blæk på papir kunne skrives, eftersom
han aldeles intet andet end godt i alle måder af dem fortjent haver. Thi for
retten og tings dom indkom: Jep Buch i Nagbøl, Iver Thullesen i
Skanderup, Oluf Christensen i Gelballe, Christen Halkjær i Hjarup,
Christen Snogdal ibidem, Niels Pedersen i Vester Vamdrup, Jep Pedersen
ibidem, Hans Lauridsen i Habdrup, Hans Bertelsen i Horskær, Nis Buch og



Hans Vraa i Store Anst, Søren Bull i Lunderskov, Jørgen Basse i Geising,
Nis Jepsen i Vester Gesten, Jørgen Nielsen ibidem, Poul Pedersen i Bække,
Mads Thomsen ibidem, Søren Nielsen i Verst, Rasmus Jensen ibidem,
Thulle Pedersen i Ferup, Godske Iversen i Lejrskov, Marchor Nissen i
Bønstrup, Jakob Staffensen i Seest, Jep Sørensen Kjær ibidem.. De vidnede,
at Bartram Pedersen, som nu på femtende års tid har været herredsskriver til
Anst herredsting og nogle år boet i Store Anst og nogle år i Lejrskov, da har
han både i sin skriverbestilling så vel som uden for skikket sig ærlig,
oprigtig, troværdig og vel, som det en ærlig, smuk dannemand bør og vel
anstår i alle måder. ... Han har behandlet både kongens bønder og andre
godt. - Tre gange blev det lydeligt påråbt, om nogen ville have noget
herimod at sige i nogen måder.

Ydermere vandt de 24 mænd, at mens Bartram Pedersen har været
herredsskriver i herredet, har han opbygget to kgl. maj. gårde. Først en i
Store Anst, som han 1675 ganske øde antog og forsvarligt opbyggede, efter
at den siden fjendernes indfald her i landet havde ligget øde. Dernæst den
gård i Lejrskov, han endnu bebor, som han 1681 antog, da den både på
avling og bygning var ruineret og fast aldeles øde. Ved opbygningen har
han ikke forårsaget ubillig skovskade, langt mindre bemægtiget sig træ fra
kongens eller bøndernes skove uden lovlig hjemmel. Han har heller ikke
brugt salg eller forprang med nogen slags tømmer. Men hvad han i
mindelighed har kunnet bekomme og sig tilforhandle, det har han
altsammen til nødvendig forbygning ladet sætte på de to ødegårde.

110:

Christen Iversen i Store Anst er sættefoged, mens herredsfoged Peter
Niemand skaffer sig en lignende vandelserklæring (knapt så højstemt). -
Han har været herredsfoged i 17 år. Har hjulpet enhver til lov og ret.
Herredsmændene begærer allerunderdanigst, at Peter Niemand må
contiunere i herredsfogedbestillingen stedsevarende, så længe nogen af dem
lever.

110b:

Gelballe og Lunderskov grander og lodsejere, et vidne ang. deres græsning.
- De fremlagte en skriftlig kontrakt og forlig om deres fælles græsning i



skov, mark og hede.

111:

Torsdag den 13. maj 1687:

Morten Orlof af Vindelev fremlagde amtmandens bestallingsbrev af 8/9-
1686. Er beskikket til at være hesteskærer i Koldinghus amt efter
forordningen af 6/6 1686.

Herefter stævnede Christian Nielsen Ridefoged Mads Hansen i seest til at
møde om 8 dage.

111b:

Torsdag den 19. maj 1687:

Hans Nielsen Horskær i Seest, et lovbudsvidne. - For retten fremstod
Anders Jepsen af Seest. Han lovbød på 3. ting halvparten af sin påboende
selvejergård. Hans Nielsen Horskær på egne og sin forhåbende fæstemø
Mette Jakobsdatters vegne bød sølv og rede penge. - Anders Jepsen og
hustru Maren Simonsdatter tilsagde dem skøde. - Mads Iversen af Vilstrup
stod til vedermål på egne og hustru Anne Jepsdatters vegne. De
samtykkede.

112:

Hans Nielsen Horskær, et skøde (på ovenstående). - Det omfatter den vestre
lade, i længde og bredde som den nu forefindes, den nordigste part af
gårdsrummet samt halvparten af brønden og fri adgang dertil, samt det
halve af al gårdens tilliggende.

113:

Niels Andersen Bøgvad på vegne af Anne sal. mag. Anker Sørensens (se
Nom. 100). Æskede dom over Kirsten Pedersdatter af Egholt for gæld, 20
rdl. efter hendes mand Lambrecht von Hams obligation. - Mads Pedersen i
Egholt reserverede sig til sit tidligere svar. - Niels Guldsmed protesterede
og begærede dom.



Dom: Intet er fremlagt, som kan eragtes kraftigt over for obligationen. Hun
skal betale.

113b:

Hjarup kirkes forrige værge, Christen Jensen Halkjær, på egne og sin
medværge Christen Jepsen Snogdals vegne (Nom. 107) fremlagde en
jordebog over Anst herreds kirkers tilligende jorder og deres afgifter, hvori
efter samme jordebogs formelding og dateret 1580 findes indført blandt
andre jorder at høre til Hjarup kirke: 2 tofter ved hverandre hos Peder
Dampes giver 1 pund byg, når de bruges, skal efter denne .... årligt give
deraf 1 1/2 skp. byg for den ørte, han gav tilforn hvert ottende år. Hvilket
bemeldte kirkejord Christen Halkjær formente at være det, som Peder
Smeds hustru i fæste og brug haver med det derpå byggede hus, og Peder
Smed derfor pligtig er fra hans hustrus fæstebrevs dato, som er d. 21. marts
1681, deraf den ommeldte årlige afgift at svare. Noch en ager, som ligger
imellem skove, som Iver Tødsen gav, giver 1/2 ørte korn i Eskeld (Egholt?),
og 8 ... Jespersen Hvilken ager Christen Halkjær formente at bruges af Niels
Bendixen og Hans Madsen i Hjarup og Las Buch ibid. forne dem forhen
brugt haver. En del des afgift resterer, at de derfor pligtig er. - Peder Smeds
hustrus fæstebrev af 21. marts 1681, som forrige stiftskriver Lorents
Stielmacher har udgivet, blev fremlagt, som tilholder hende ej mere at give
årligt til Hjarup kirke af hus med tilliggende toft og kålgårdsjord end 20 sk.
- Las Buch erbød sig at ville betale, hvad han resterer med af kirkejord, han
har haft i brug. - Hans Madsen og Niels Bendixen svarede, at det ikke
tilkommer dem at betale så meget hvert år, helst ageren ikke bruges hvert år
med sæd, men hviler nogle år. - Christen Halkjær formente, at enhver som
bruger noget kirkejord, bør betale efter jordebogen. Og som en del jorder til
Hjarup kirke findes indført i kirkens jordebog at ligge på Skanderup mark,
og er iblandt andre en ager ved Sandholm 1/2 ørte korn, når den bruges, en
toft vesten ved degnetoft, Nis Thomsen har, står et hus på, årligt 8 sk.
Hvilke jorder ej er at finde, hvilke de er eller hvor de ligger, og
kirkeværgerne til Hjarup kirke ingensinde samme kirkejorders afgift eller
jordskyld har kunnet bekomme, hvorfor Christen Halkjær formente, han og
hans medværge Christen Snogdal for des afgift sig til indtægt i kirkens
regnskab at føre bliver frikendt, eftersom de hverken kan opspørge eller



finde samme jorder, ejheller hvem dem bruger, og derfor ganske ingen
afgift deraf har nydt.

Dom: Kirkens jordebog viser, at af ageren mellem skove på Hjarup mark
skal gives 1/2 ørte korn. Da bør Hans Madsen og Niels Bendixen betale
deraf, så vidt deres part deraf kan være til fyldest. Hvad kirkens jorder og
hus, Peder Smeds hustru har i fæste, bør hun og hendes mand betale efter
deres fæstebrevs indhold. Ang. den ager ved Sandholm og den toft vesten
for degnetoften, da som Christen Halkjær og Christen Snogdal ingen
fuldkommen udnerretning har kunnet få om, hvor jorden ligger og af hvem
det bruges, så ses de ikke at være pligtige til at svare af des årlige indkomst.

115:

Torsdag den 26. maj 1687:

115b:

Torsdag den 2. juni 1687:

Torsdag den 9. juni 1687:

Torsdag den 16. juni 1687:

Iver Lauridsen og Claus Ebbesen i Øster Gesten ctr. Anders Hansen i Vester
Gesten og Oluf Mortensen på Røj for resterende korntiende. Opsat 14 dage.

116:

Torsdag den 23. juni 1687:

116b:

Blandt de 8 mænd: Poul Lassen i Hjarup.

Torsdag den 30. juni 1687:

Over Lauridsen i Ø. Gesten og Claus Ebbesen ctr. Oluf Mortensen på Røj
og Anders Hansen i Vester Gesten. - Dom: De skal betale.



117:

Torsdag den 7. juli 1687:

Torsdag den 14. juli 1687:

117b:

Torsdag den 21. juli 1687:

Christian Nielsen Ridefoged har stævnet menige Lejrskov sognemænd til at
vidne om, hvad der passerede i Lejrskov kirke den 13. juli, og hvem der var
årsag og formand dertil, at sognemændene i hr. amtmandens nærværelse
imod hans vilje og tilladelse, da han dér på kgl. maj. vegne var til stede,
med oprør udvigte af kirken.

Jens Mogensen af Uhre: Onsdag den 13. juli var han tillige med de andre i
Lejrskov kirke, da amtmanden var personligt til stede med mag. Anker i
Kolding at dæmpe den tvist, som menigheden med stolestaderne imellem
var. Da som udi sådan forretning adskillige disputationer af sognemændene
indfaldt og hr. amtmand stod ved alteret med mag. Anker, som skrev
forretningen med stolestaderne ind i deling, forføjede sig en stor del af
sognemændene ud af kirken i hast ud på kirkegården, og hr. amtmanden
samt mag. Anker og mag. Niels blev stående ved forretningen i altergulvet,
hvilken udgang af kirken forn. Jens Madsen (!) ved ed bekræftede ikke
hørte at nogen gav årsag til uden Hans Andersen i Lejrskov, som sagde, han
ville gå ud af kirken, thi "jeg ser ikke har her noget at forrette", hvorpå han
gik ud og flere af sognemændene fulgte med ham. - Videre var Jens
Mogensen ikke derom bevidst - og benægtede, at han selv for sin egen
person ikke til samme udgang af kirken var årsag.

Thulle Nielsen af Lejrskov: Hørte ikke anden årsag end, at Hans Andersen i
Lejrskov, som sagde, om ham ikke måtte ske ret med hans hustrus
stolestade, så ville han gå ud af kirken.

Anders Hansen af Lejrskov: Hans Andersen sagde: "Kom, lad os gå af kirke
og hjem. Vi har her intet at bestille". Derpå gik han ned ad kirkegulvet, og
en del af sognemændene fulgtes med ham.



Nogle andre vidner vidste ikke, hvem der havde givet årsag til
udvandringen. - Hans Andersen stod til vedermål og sagde, at han gik af
kirken for at skaffe heste for amtmandens vogn.

118b:

Anders Hansen i Asbo har stævnet personer i Kragelund og Bække for
tiendesvig og urettelig angivelse. Da som Anders Hansen er i sin husbonds
og øvrigheds forfald, er sagen opsat 8 dage.

Stævning ctr. Jens Pedersen i Bække for hvad jord han for Anders
Mathiesen uhjemlet har indelukket. Opsat 8 dage.

119:

Oluf Mortensen på Røj har stævnet Iver Lauridsen i Øster Gesten for
resteende oldengæld 1684. Først 6 store svin à 3 mk = 3 rdl. Noch 7 unge
svin, som gik på Røj skov til olden til og fra, når de ville, for hvert svin 1
mk 8 sk = 1 rdl 4 mk 8 sk. - Iver Lauridsen svarede, at han ikke ved med
Oluf Mortensen om flere svin til olden at have akkorderet end om 4 svin à 3
mk. Det vil han bekræfte med ed. - Oluf Mortensen vil bevise sin påstand
om 14 dage.

Torsdag den 28. juli 1687:

119b:

Herredsfogeden og skriveren var mødt, men der var ingen stokkemænd og
heller ingen, som havde noget at søge ved retten.

Torsdag den 4. august 1687:

Nis Lassen i Hjarup blandt stokkemændene.

Christian Nielsen Ridefoged ctr. Hans Andersen Faarkrog i Lejrskov for det
oprør, han var årsag til, da sognemændene den 13. juli udveg af Lejrskov
kirke, da amtmanden med mag. Anker Ankersen og mag. Niels Kragelund
var forsamlet og havde ladet sognemændene kalde for at dæmpe og afskaffe
den ulempe og uenighed, som sognefolkene om stolestaderne imellem var.



Hans Andersen var ikke alene selv trodsigt af kirken udveget, men havde
også råbt og kaldet de andre sognemænd med sig, hvorfor amtmanden
måtte afbryde forretningen. - Christian Nielsen Ridefoged satte i rette, at
Hans Andersen måtte bøde og undgælde efter rettens kendelse som den, der
modvilligt og trodsigt sætter sig op og rebellerer mod kgl. maj. øvrigheds
tilbørlige anordning . - Hans Andersen undskyldte sig med, at han ikke deri
var årsag. - Opsat 14 dage.

120:

Oluf Mortensen på Røj æskede dom over Iver Lauridsen i Øster Gesten for
resterende oldengæld. - Iver Lauridsen aflagde ed på, at han ikke havde
akkorderet eller sat flere svin til olden på Røj skov end 4 svin og skulle give
Oluf Mortensen for hvert svin 3 mk = 2 rdl. Det tilbyder han at betale eller
afkorte i det, som Oluf Mortensen skylder ham i resterende korntiende.

Dom: Oluf Mortensen har ikke bevist, at det forholder sig anderledes, end
Iver Lauridsen har aflagt ed på. Iver Lauridsen bør betale for de 4 svin til
Oluf Mortensen og være fri for hans øvrige tiltale.

120b:

Torsdag den 11. august 1687:

De 8 mænd mødte ikke formedelst høsten, og der fandtes ingen, som
begærede at søge noget ved retten.

Torsdag den 18. august 1687:

Ingen af de 8 mænd lod sig finde.

Torsdag den 25. august 1687:

Christian Nielsen Ridefoged begærede dom over Hans Andersen Faarkrog i
Lejrskov. Han blev påråbt 3 gange lydeligt, men der fandtes ingen til at
svare for ham. - Dom: Han skal undgælde på kroppen efter øvrighedens
eget godtbefindende, andre til eksempel.

121:



Torsdag den 1. september 1687:

Mikkel Jørgensen i Hjarup blandt stokkemændene.

121b:

Sejr Andersen i Glibstrup på egne og menige Glibstrup bymænds vegne har
stævnet menige Øster Gesten bymænd til at påhøre vidnesbyrd angående
Glibstrup bymænds aurets-græsning og fædrift.

Hans Christensen i Gamst: Kan mindes i 28 år. Da er ham ikke bevidst, at
Glibstrup bymænds kvæg har været i hus taget af Ø. Gesten mænd, når det
gik til græs på auret i Ø. Gesten skov, efter at høet deraf var indbjerget. Men
korn og eng skulle de holde i fred. - Andre vidner siger det samme.

Iver Sørensen af Anst kan mindes over 50 år. Da har Glibstrup mænd uden
al last og klage haft deres aurets græsning og fædrift med deres kvæg i
Gesten skov, efter at høet deraf engen var indbjerget. Og skulle de i hegnets
tid frede korn og eng, men ellers gik Gesten kvæg og Glibstrup kvæg årlig
der i græs sammen, horn imod horn og klove imod klove. Han ved ikke af,
at Glibstrup mænd deraf har givet Ø. Gesten mænd nogen minde eller
villighed.

122b:

Claus Ebbesen i Øster Gesten har på egne og menige Øster Gesten mænds
vegne stævnet vidner om Øster Gesten skovs enge og græsning i Øster
Gesten skov.

Vidner fra Store Anst: Sidste torsdag den 7. august var de med
herredsfogeden og skriveren i Ø. Gesten skov at besigtige lodsejernes
engskifter, som grænser og påløber imod Glibstrup skov. (Ret
omstændeligt). Der er påvist en stage, som Ø. Gesten mænd siger er rette
skel til Glibstrup. Ni sten indgår i skellet. Glibstrup skovenge fandtes på
begge sider bløde og af kvæg trekket. Det har Glibstrup kvæg gjort.

Sidsel Thomaskone af Vester Gesten: Kan mindes 40 år før end sidste
fjendtlige fejdetid og indfald her i landet. Da havde Glibstrup fæ adskillige



tider været af Øster Gesten mænd i hus taget, lige så vel i auret som i
hegnet; men siden samme fejdetid er hende intet derom bevidst.

Andre vidner: Kan mindes, at Øster Gesten mænd har taget Glibstrup kvæg
i hus. Men husker ikke, om det blev taget i korn eller enge.

Knud Thøgersen i Refsinghoved: Boede i Glibstrup i 6 år før sidste svenske
indfald, og da gik Glibstrup kvæg årligt i Gesten skov og nød græsning, når
engene var indbjerget, af alle ulast og uforment..

124b:

Morten Herring, borger i Kolding, lod fremlyse en brunblaset hest, som han
har ladet opslæbe af morads og bløde ved Kolding å den 31. august. - Han
efterlyser en sort hest, som ham om natten mellem den 30. og 31. august er
blevet frastjålet.

Torsdag den 8. september 1687:

Godske Iversen i Lejrskov i fogedens sted.

Hans Pedersen i Bønstrup på vegne af sin søster Maren Nisdatter ctr. Claus
Ebbesen i Øster Gesten, som skal påhøre vidner om søsterens forhold og
angående hvad ord Claus Ebbesen til andre godtfolk har sagt om hende.
Christen Clausen, der er hos sin fader i Øster Gesten, er også stævnet. Hr.
Laurids Aagaard i Gamst er stævnet med henblik på, om han har noget at
svare til vidnesbyrdene, såsom han har nægtet Maren Nisdatter hendes
sognevidne i Anst sogn.

Torsdag den 15. september 1687:

Carsten Hansen i Hjarup er en af stokkemændene.

Korporal Christen Wiem har stævnet Niels Madsen i Højrup, Peder Poulsen
i Vrå, Hans Pedersen ibidem og Peder Madsen i Højrup til at påhøre vidner
og vedstå deres klage over korporalen. - Vidner skal vidne om de ord,
Christen Wiem har sagt på Lejrskov kirkegård den 28. august.



Jep Nielsen og Knud Nielsen af Asbøl: De hørte, at korporalen sagde til
Niels Madsen, at han skulle give ham en daler til ridtmesteren af hans
indkvarterede rytters månedspenge. Niels Madsen svarede nej. Da sagde
korporalen, at Niels Madsen skulle forvare sig, hvorledes han omgikkes
med rytteren, som hos ham logerede, eftersom han klagede hardt på ham.
Niels Madsen svarede, da skulle rytteren have klaget den tid, de for hr.
amtmanden var forsamlede i Gelballe. Korporalen sagde, "Det er bedst, I
forvarer eder og omgås vel med ham; thi det er et underligt hastigt
menneske; han kunne snart gøre eder en ulykkelig skade, som tilforn sket
er, og kunne dermed gå sin kås at tage tjeneste under andre regimenter
enten ved Hamborg eller andetsteds. - Mere vidste vidnerne ikke at
korporalen havde sagt til Niels Madsen, langt mindre truede eller undsagde
ham.

126:

Torsdag den 22. september 1687:

Fredag den 30. september 1687:

Torsdag den 6. oktober 1687:

Mikkel Jørgensen i Hjarup blandt stokkemændene.

Torsdag den 13. oktober 1687:

Mikkel Jørgensen i Hjarup blandt stokkemændene.

Joen Godsen i Ravnholt lovbød til 1. ting halvparten af sin påboende
selvejergård til købs eller pant. Jørgen Andersen af Bække på egne og
trolovede fæstemø Maren Joensdatters vegne bød sølv og rede penge.

126b:

Nis Pedersen Geising i Hjarup lovbød til 1. ting sin påboende
selvejergårdspart. Christen Lassen i Hjarup på egne og sin forhåbende
fæstemø Dorthe Nisdatters vegne bød sølv og rede penge.

Torsdag den 20. oktober 1687:



Mikkel Jørgensen i Hjarup blandt stokkemændene.

Nis Pedersen Geising i Hjarup, 2. lovbydelse.

Joen Godsen i Ravholt. 2. lovbydelse.

127:

Torsdag den 27. oktober 1687:

Mikkel Jørgensen og Niels Lassen i Hjarup blandt stokkemændene.

Nis Pedersen Geising i Hjarup, 3. lovbydelse. Christen Lassen af Hjarup og
forhåbende fæstemø Dorete Nisdatter begærede skøde. - Nis Pedersen
Geising og Iver Pedersen på egne og hustru Kirsten Nisdatters vegne
samtykkede.

127b:

Christen Lassen i Hjarup, et skøde (på ovenstående). Nis Pedersen Geising
og hustru tilskødede ham og fæstemø gården.

128b:

Joen Godsen (Gödsen?) i Ravnholt lovbød 3. gang halvparten af sin
selvejergård. Jørgen Andersen af Bække og trolovede fæstemø Maren
Joensdatter begærede skøde. - Joen Godsen og hustru Else Joens
samtykkede. Ligeså Gyde Joensen og medsøskende.

129:

Jørgen Andersen af Bække, et skøde (på ovenstående).

130b:

Torsdag den 3. november 1687:

Christen Lassen i Hjarup og Iver Pedersen ibidem blandt stokkemændene.



Torsdag den 10. november 1687:

Torsdag den 17. november 1687:

Peder Sørensen i Glibstrup på egne og meninge Glibstrup bymænds vegne
har stævnet Claus Ebbesen med flere af Øster Gesten, for at de skal vedstå
deres skriftlige forlig angående den fælles fædrift i Gesten skov. Satte i
rette, at de indstævnede bør holde forliget eller lide dele. - Claus Ebbesen
svarede, at når Øster Gesten mænd ville vedgå forliget, så tilsagde han i lige
måde at efterkomme det. - Med henblik på forlig uden proces og
pengespilde blev sagen opsat 14 dage.

131:

Torsdag den 24. november 1687:

Mikkel Jørgensen i Hjarup blandt stokkemændene.

Jep Nielsen på vegne af Mads Thomsen i Kolding ctr. Poul Felding i
Geising og Laurids Thullesen i Skanderup for gæld. Fremlagde en restance
og gældsfordring: Regning af min bog: På Lene Mikkelsdatter Laurids
Thullesens i Skanderup og Poul Felding, skovrider i Geising. Den 8.
december 1669 afkøbte Lene Mikkelsdatter mig min sal. hustrus klædekåbe
for 13 slettedaler. Lovede til jul næstefter at betale. 1671 den 23. januar er
herpå betalt med rede penge 2 slettedaler, 16 sølvknapper, vog 4 lod à 3 sk
= 3 daler. 1672 året efter er betalt 2 rdl. 1673 den 4. maj er betalt 1 daler. Er
8 daler. Resterer herpå 5 rdl. - Anno 1670 den 23. oktober bekom Poul
Felding 1 skp humle, 2 mark, spegesild 6 sk. Er 2 mk. 6 sk. - Den 11.
december borget 1 stang jern, vog 2 lispund à 3 mk = 1 dlr 3 mk 8sk. - 1672
den 6. marts 1 stang jern, 2 daler 7 sk. - 3. august Et halvt lispund salt torsk.
- De indstævnede begærede sagen opsat for at kunne tale med Mads
Thomsen mundtligt, for om han ville lade sagen ordne i mindelighed uden
proces. Opsat 14 dage.

132:

Torsdag den 1. december 1687:



Mikkel Jørgensen i Hjarup blandt stokkemændene.

Peder Sørensen i Glibstrup på egne og bymænds vegne ctr. Iver Lauridsen i
Øster Gesten, Claus Ebbesen og Peder Sørensen ibidem, som skal påhøre
vidnesbyrd ang. den skriftlige kontrakt og forlig. Andre er stævnet for, om
de deritl har noget at svare imod forliget.

Christen Iversen af Anst, Søren Basse og Jørgen Basse af Geising vidner
om, hvad de ved om den kontrakt om græsning.

Søren og Jørgen Basse: De var hos i Geising, hjørte og så, at Iver Lauridsen
i Øster Gesten, Claus Ebbesen og Peder Sørensen ibidem blev ved skriftlig
kontrakt forligt på egne og meninge Øster Gesten lodsejeres vegne med
Glibstrup bymænd således, at Glibstrup bymænd skulle hvert år fra den 7.
april ikke være tilladt at komme med deres kvæg eller byhjord i Gesten
skovenge førend den 12. august, i hvilken bemeldte tid Glibstrup lodsejere
skulle være pligtig at holde deres kvæg ude af Gesten skov. Men fra 12/8
skulle de nyde græsning uhindret. Dog så længe kornet på Øster Gesten
mark står ude, skulle Glibstrup mænd være pligtige at frede det for deres
bæster og kvæg. Ligeså ved hø, der var blevet stående ude efter den 12/8,
når det var af lovlig og billig årsag og ikke skyldtes forsømmelse. Og
ejermanden skal tilsiges om bjergningen.

Forliget blev fremlagt, og det var i overensstemmelse med vidnernes
forklaring. I overensstgemmelse med irettesættelsen på Nom. 131 begærede
Peder Sørensen dom. - Derimod mødte Øster Gesten bymænd i retten og
begærede, sagen nogen stund måtte opsættes. Opsat 4 uger.

133b:

Jens Olesen i Bække, et vidne ctr. Morten Sørensen i Bække angående hvad
overfald og uførn ham er tilføjet den 22. november i Kolding og på hans
hjemvej, da han sin resterende skat og tiendekorn havde udført.

Niels Ibsen af Bække: Var i følge med Jens Olesen på hjemvejen fra
Kolding. Da kom Morten Sørensen kørende efter og nåede dem på Uhre
mark. Da truede Morten Sørensen Jens Olesen med hånd og mund og søgte



ham, så Jens Olesen måtte 2 gange fly for ham fra sine heste og vogn af
vejen og ud i heden.

Anders Thomsen af Bække: Kørte for Jens Olesen. Og som Morten
Sørensen kom efter dem, var hans vognetrauger kommen af lave. Da stod
Anders Thomsen af vognen og skaffede Morten Sørensen hans vogn igen til
rette. Imens løb Jens Olesen 2 gange fra hans heste og vogn ud fra vejen og
i heden, og Morten Sørensen fulgte efter ham med et stykke træ i sin hånd.

134b:

Martin Skuster i Anst fremlagde et pantebrev: Anders Buch i Nagbøl
skylder korporal Martin Skuster 10 slettedaler i lån med pant i hans part,
som er halvparten, af det selvejer Refs enemærke ved Anst Nyvang øst for
Søren Krags hovgård. 1687 til kærvens udgang. Og eftersom det er gammel
og streng til første gang at bryde og antage i plovjord at fremføre, skal det
nydes af ham uafløst i 7 år, hvorefer når man skriver 1693, og da Anders
Jepsen eller hans arvinger at betale til Martin Skuster 10 slettedaler. Og hvis
ikke betaling da sker, må Martin Skuster påny bruge jorden. Men hvad
angår skovparten og græsbund, har Anders Jepsen forbeholdt sig den.
Martin Skuster har jorden fri for al tyngde. Hvis pengene ikke bliver betalt
til tiden, skal han beholde skovparten.

135b:

Torsdag den 8. december 1687:

Mikkel Jørgensen i Hjarup blandt stokkemændene.

Jep Nielsen af Kolding på vegne af Mads Thomsen (Nom. 131-132)
begærede dom. - Poul Felding vedstod at være gælden skyldig undtagen for
de 2 stænger jern. Han aflagde ed på, at han aldrig mere jern af Mads
Thomsen havde fået end een stang, hvilken han til Mads Thomsens sal.
hustru Maren Nielsdatter havde betalt med rede penge. - Laurids Thullesen
på vegne af sin hustru Lene Mikkelsdatter fremviste en sort klædekåbe, som
han berettede at være den samme, som hans hustru for ungefær 18 år siden
havde afkøbt Mads Thomsen. Vedstod, at der var betalt 8 slettedaler, og
vidste ikke at være mere skyldig eller kunne betale, eftersom hun for ham



fuldkommen har berettet og vedstanden, at hun ikke for nogen visse køb om
samme kåbe, da hun den bekom, med Mads Thomsen var akkorderet. Men
han havde lovet hende, hun den ej dyrere skulle betale, end hendes brødre
syntes og var tilfreds med, den da kunne være værd. Hvorfor de 8
slettedaler for samme kåbe er blevet betalt, hvilket formenes at være dens
værd. Og derfor her for retten fremviste og tilbød kåben imod de 8 daler i
gengivelse. Og formente derved fri at blive. - Jep Nielsen begærede dom.
Sagen opsat 8 dage med henblik på mindelig aftale. Men som det
fornemmes, at Poul Felding og Laurids Thullesen har indfundet sig hos
Mads Thomsen med fornøjelse, er ingen dom afsagt.

136b:

At ej videre end herfor indført findes fra næstafvigte 13. januar på No. 89 til
dato d. 8. december på Nom. 135 og 136 for retten på Anst herredsting
beskreven passeret er, testerer Bartram Pedersen, herredsskriver (+ en
ulæselig underskrift).. 1688

I Jesu Christi navn begynde vi dette år at skrive 1688, da første gang i
samme år er holdt ting og ret i Anst herred på det forordnede og sædvanlig
beskikkede sted, nemlig

Torsdag d. 12. januar:

blev forn. Anst herredsting og ret betjent af herredsfogeden Peter
Niemamand og skriveren Bartram Pedersen med otte vindingsmænd, som
er Iver Lauridsen i Øster Gesten, Claus Ebbesen ibidem, Oluf Nielsen
ibidem, Knud Nielsen og Jep Nielsen i Asbøl, Paaske Nielsen i Jordrup, Jep
Jepsen Buch den yngre og Niels Jepsen Svenske i Nagbøl.

Var idag ganske intet videre at forrette uden nogle ejendomsadkomster,
skøder, pante- og gældsbreve, som en del af herredts indvånere fremlagde
og efter deres begæring blev her bemeldte brev, som det i sig selv
indeholder og formelder, for retten læst og påskrevet, og efter tilspørgelse
var ingen, som begærede, nogen af samme gamle breve skulle protokolleres
eller her i tingbøgerne indføres.

Torsdag den 19. januar 1688:



Søren Nissen Basse i Geising sættefoged.
Blandt stokkemændene er (Søren Mortensen og) Niels Lassen i Hjarup.

137b:

Thulle Hansen i Vrå fremlyste til 1. ting en gammel brun hoppe med kun
eet øje, som til hans moder Barbrad Knudsdatters gård var kommet.

Torsdag den 26. januar 1688:

Anders Jessen i Hjarup blandt stokkemændene.

Tulle Hansen i Vrå, 2. fremlysning.

Major Frederik Sehested til Krogsgård har stævnet sine bønder i Roved og
Lille Anst, som svarer under Skodborghus, for resterende landgilde og
forstrækning. De mødte alle, vedstod deres gæld og indgav sig alle under
deres husbonds gode vilje. - Dom: De skal betale.

139:

Fredag den 3. februar 1688:

Torsdag den 9. februar 1688:

Godske Iversen i Lejrskov sættefoged.
Oluf Jensen i Hjarup blandt stokkemændene.

Herredsfoged i Jerlev herred Bertel Jensen Kroeg fremlagde kgl. maj.
bestalling af København den 20. december 1687, at Jerlev herred, Anst
herred og Slavs herred i Ribe stift af Bertel Kroeg (til et ting) som
herredsfoged skulle betjenes, og tinget at holdes om fredagen imellem Verst
kirke og Torsted.

139b:

Søren Nielsen (kaldes også Jens Nielsen) i Torsted, kirkeværge til Verst
kirke, og Frands Jensen i Verst frembød sig som stævnet af kvartermester
Niels Mogensen angående Verst kirkes bly. Ingen mødte for at saggive dem,



hvorfor de formente at være frikendt for al tiltale, indtil de påny bliver
stævnet.

140:

Fra d. 8. december 1687 til dato d. 16. febr. 1688 er ej videre for retten her
på Anst herredsting forettet, passeret eller taget beskrevet. Tester med min
egen hånd. Bartram Pedersen.
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