Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.
Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.
Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Jerlev herreds tingbøger
ekstrakter v. Johs. Lind

Indhold
1653
1662
1666
1669
1670-71
1671-72
1672-73
1676-77
1677
1677-78
1681-82
1685-88

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 176170 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.

Jerlev herreds tingbøger
Disse ekstrakter følger de samme principper, som jeg har angivet i
indledningen til ekstrakterne af Anst herreds tingbøger. Hovedpersoner
forsøges altid anført, hvorimod bipersoner anføres i det omfang, jeg selv
finder en vis interesse heri. Således vil sager, der angår landsbyen Oustrup
blive refereret mere detailleret, end det ellers sker.
I tingbogen selv indledes de enkelte tilførsler sædvanligvis med en
overskrift, der angiver hovedpersonen (sædvanligvis sagsøgeren) og
tilførslens art, f.eks. et vidne, en opsættelse, en dom. Denne form følger jeg
ikke nødvendigvis, idet jeg mere lægger vægt på sagernes indhold.
Jerlev herreds tingbog for 1653 begynder ved starten af filmrulle 30827.

Jerlev herreds tingbog 1653
Autorisation af tingbogen. (Teksten meget slidt).
Hjælp Jesus til et godt nyt år.
Onsdag den 12. januar 1653:
holdtes Jerlev herreds snapsting. Germand Joensen i Bølling herredsfoged,
Niels Jensen i Høllund og Iver Lauridsen i Amnitsbøl til forsegling. - 8
mænd: Niels Jensen i Høllund, Hans Pedersen i Højen, Christen Jensen i
Stubdrup, Nis Brun i Bølling, Hans Simonsen i Ågård, Jens Steffensen
ibidem, Søren Jensen i Venborg, Jes Jørgensen i Borlev.
Sekshøring: Søren Madsen i Vesterby, Thomas Pedersen ibidem, Jørgen
Poulsen i Jerlev, Mads Buch i Vilstrup, Poul Pedersen og Jes Mortensen i
Amnitsbøl.

Hans Ibsen i Refsgård, et vidne: Han fører vidner på, at han den 23/10 1652
sammen med Iver Lauridsen i Amnitsbøl og Christen Mortensen i Jerlev var
i Ødsted i den gård, som Las Jakobsen fradøde, for at gøre nogle gældskrav
gældende, bl.a. løn til Maren Bertelsdatter for så mange år, hun har tjent Las
Jakobsen, siden hun var 15 år, efter hans eget løfte i henhold til tingsvidne
af 27/7 1631. Der er givet varsel til Oluf Lassen i Vingsted mølle, samt til
Oluf Madsen, Knud Madsen og Iver Madsen i Daldover med deres
lavværge og til Maren Laskone i Ødsted, Jakob(sen) Lassen og Albert
Lassen ibidem..
Efter opsættelse i 6 uger får Christen Sørensen i Bindeballe dom over Jes
Videsen i Refsgård for nogle penge, denne skylder ham for to okser. Søren
Jensen og Niels Hansen i Bindeballe har vidnet, at de var til stede ved
handelen, der fandt sted en uge før Bartholomæusdag 1651. Jes Videsen
købte de to stude for 10 rdl. og udbetale 1 mk. De havde drukket en stob øl
til lidkøb. - Dom: Han skal betale.
Jens Pedersen i Ødsted (og Søren Jensen i Rugsted) har stævnet Laurids
Poulsen i Amnitsbøl, Mads Lauridsen, Jullu Lauridsen, Niels Lauridsen,
Kirsten Lauridsdatter, Sidsel Lauridskone, Iver Lauridsen og Jens Hansen
ibidem. Med landstingsvarsel er stævnet Niels Espensen, der er født i
Ødsted. Laurids Poulsen har med sine ledsagere høstet en mark, der tilhører
Tove Madskone, og som Jens Pedersen har tilsået. Laurids Poulsens svoger
Søren Sørensen var med til det. Sagen er blevet bevidnet af ransnævninge,
og Jens Pedersen kræver de skyldige idømt bøde på 3 mk. Sagen havde
været for retten den 22/12 1652, men ingen var mødt op til gensvar, hvorfor
den blev udsat til snapsting. Heller ingen gensvar idag. Opsat 4 uger. 26/1
Niels Brun og Iver Sørensen i Bølling har haft nogen tvistighed med
hinanden og har bedt Germand Joensen om at forlige dem. De har ikke
noget at påanke hinanden.
Onsdag den 19. januar:
Christen Mortensen i Jerlev idag tingholder, Niels Poulsen i Høllund og
Iver Lauridsen i Amnitsbøl til forsegling.

Jørgen Knudsen i Vesterby får tingsvidne på, at der er blevet stjålet nogle
heste fram ham, som den tyv ved navn Terkel Christensen, der blev dømt på
Anst herredsting 2/12 1652 for sine tyverier, har bekendt at have stjålet på
den sønder side ved Vingsted mølle og solgt til de Toftlund karle Jes, Johan
og Peder Pedersen.
Iver Lauridsen i Amnitsbøl får på vegne af Jens Høg i Pjedsted dom over
Mads Nielsen i Jerlev for 2 års skyld og landglide til Koldinghus af den
gård, han påbor. - Han skal betale.
Niels Buch i Vork får på vegne af Karen Christens dom over Mads Madsen
i Vork. Han har ikke holdt den aftægtskontrakt, han den 13/3 1649 havde
indgået med Karen Christens, der havde opladt ham gården. - Dom: Han
skal efterleve sine forpligtelser.
Jørgen Nielsen i Vork pva. Rasmus Jensen ctr. Hans Hansen Tysk i Vejle for
gæld. Opsat 4 uger. 2/3
Jørgen Nielsen pva. hr. Peder Iversen i Egtved ctr. Peder Olufsen i Rugsted.
Han har siddet to ægter overhørig til sin husbond præsten. Kræves at have
sit fæste forbrudt. Opsat .. uger.
Hans Lassen i Høllund giver arveafkald til sin broder Nis Lassen for deres
søster Boild Madsdatters arv efter hendes sl. fader Mads Pedersen.
Ridefogeden har befalet Niels Buch i Vork med to mænd at forbyde dem
her i herredet, som er udlagt og pantsat, at yde deres landgilde, før end
rostjenesten bliver ydet.
Onsdag den 26. januar:
Søren Lassen i Jelling på egne vegne og pva. Villads Christensen ibidem
stævner Oluf Mortensen i Bøgvad. Opsat i 6 uger. 16/3
Søren Sørensen i Vilstrup lovbyder 3. gang på vegne af Søren Hansen og
Mads Sørensen i Vilstrup, Jes Christensen i Knabdrup og Jep Pedersen
ibidem den halve gård i Vilstrup, som sl. Hans Sørensen fradøde. Iver

Lauridsen i Amnitsbøl byder på vegne af Mads Thorsen i Vejle, og Peder
Hansen i Vilstrup byder på egne vegne, sølv og penge.
Jes Jensen i Nybjerg mølle og Anders Mikkelsen i Bøgvad, et vinde: at for
dom stod Jes Jensen i Nybjerg mølle og Anders Mikkelsen i Bøgvad med
sammenlagte hænder og slet og aldeles voldgav deres sag anlangende, hvad
tvistighed dem imellem været har ved sl. Else Mortens begravelse i Bøgvad.
Jes Møller gav sin sag på Niels Buch i Vork, Anders Mikkelsen tog derimod
Hans Jensen i Egtved, at skulle forsamles i Hans Jensens hus i Egtved på
fredag førstkommende 8 dage, og hvad forn. mænd dem imellem siger, skal
de lade dem nøje med på begge sider, anlangende deres tvistighed, de til
forn. begravelse imellem været haver, og ingen på enten sider efter den dag
derpå at tale eler nogen trætte i nogen måder, men skal være en aftalt sag,
hvad forn. mænd derom sigende vorder... Og stod Jes Jensen og Anders
Mikkelsen med hinanden til vedermålsting.
Niels Madsen i Meisling, Jes Madsen i Jerlev, Mads Madsen, Peder Madsen
i nærværelse af hans morbror Jørgen Poulsen ibidem tog deres stedfader
Peder Christensen i Jerlev i hånden og gaf afkald på alt, hvad de efter deres
sl. fader Mads Nielsen og sl. moder Anne Poulsdatter, som boede på den
gård i Jerlev, Peder Christensen nu bor på, kan være arveligt tilfaldet, og de
takkede ham for god og nøjagtig betaling.
Jørgen Poulsen i Jerlev et vidne: Peder Christensen i Jerlev kendte sig
skyldig at være til sin stedsøn Peder Madsen 32 slettedaler, som skal blive
stående rentefrit i 3 år hos Peder Christensen, der i den tid skal forsørge sin
stedsøn med klæde og føde, med øl, mad, sko og klæder, som forsvarligt
kan være, og drengen skal være sin stedfader hørig og lydig og arbejde for
ham i den tid. Efter de tre år skal Peder Christensen udbetale pengene.
12/1. Jens Pedersen i Ødsted (og Søren Jensen i Rugsted) har stævnet
Laurids Poulsen i Amnitsbøl med ledsagere. Samme vidnesbyrd som 12/1.
Der er givet varsel til Jørgen Kall på Sorø kloster, forrige ridefoged til
Koldinghus, og til fru Margrethe Lange. Tove Madskone og hendes børn er
også blevet varslet. Se nedenfor.
Efter opsættelse i 6 uger får Søren Jensen i Rugsted dom over Laurids
Poulsen i Amnitsbøl, der har villet tilholde sig værgemålet for Søren

Jensens søster Tove Madskones børn, hvilket er aldeles imod lovens første
bogs 28. kapitel. Han mener, at Laurids Poulsen vil tilholde sig værgemålet
og fratage børnene deres korn og andet, som med rette tilhører dem, og
forbyde dem at bruge eller lade bruge deres jord. Han har ikke med
skiftebrev fået Mads Espensens børns værgemål. - Iver Lauridsen i
Amnitsbøl, tingskriver, mødte at svare på vegne af sin fader Laurids
Poulsen. Han fremlagde et tingsvidne af 20/12 1648, iflg. hvilket ridefoged
Jørgen Kall på vegne af sin husbond, lensfrue Margrethe Lange sl. Mogens
Billes tilstod og befalede Laurids Poulsen at være formynder for sl. Mads
Espensens børn i Ødsted. Og Laurids Poulsen er beslægtet med børnene på
fædrene side. Søren Jensen derimod mener, at han selv som børnenes
morbror må være ret værge. - Dom: Søren Jensen tilkendes værgemålet. Se
9/3
Ridefoged Søren Olesen lod læse 3. gang slotsherre Jørgen Seefeldts
skrivelse vedr. kongens anordning om et godt landeværn og fælles
sikkerhed. Af hvert sogn skal almuen skaffe en god hest med sadel, et godt
par pistoler og en degen, i penge 40 rdl. Da sognene ikke er lige store, skal
et godt og et ringe sogn sammenlægges: Egtved sogn (47 gårde) og Jerlev
sogn (18 gårde) leverer tilsammen 80 rdl. Ødsted sogn (32 gårde) og Højen
sogn (21 gårde) leverer tilsammen 80 rdl. Pengene skal være opkrævet
inden førstkommende kyndelmissedag og opbevares hos lægdsmændene.
Efterskrevne tilholdes at holde i beredskab en dygtig karl med en
mønsteragtig(?) hest samt en sadel, et godt par pistoler og en degen til rigets
tjeneste at bruge, når påfordres, nemlig herredsfoged Germand Joensen i
Bølling og herredsskriveren Iver Lauridsen i Amnitsbøl. Om nogen på
kronens stavn findes, som vil være rytter eller holde en rytter, så skal man
anmelde det til slottet snarest, og der vil blive forhandlet om konditionerne.
Alt herudi ermeldte, det har enhver med yderste flid og største alvorlighed
straks i tide med tilbørlig lydighed at efterkomme, således som deres pligt
imod det fædrene land udkræver, og som de forsvarligt kan være bekendt,
og det under straf over de u..., som med billighed bør at påfølge. Befalingen
er givet 20/11 1652. - Dernæst fremstod ridefoged Søren Olesen og
tilforordnede efterskrevne lægdsmænd af hvert sogn:
Egtved sogn: Germand Joensen i Bølling og Niels Buch i Vork.
Ødsted sogn: Iver Lauridsen i Amnitsbøl og Nis Jensen i Høllund.

Jerlev sogn: Christen Bertelsen og Mads Brun i Jerlev.
Højen sogn: Hans Pedersen i Højen og Oluf Joensen i Stubdrup.
Niels Buch i Vork har ved sognenes varselsmænd givet herredsvarsel til alle
om at svare resterende skyld og landgilde. Opsat ...
Torsdag den 3. februar efter kyndelmissedag:
Søren Mortensen i Bindeballe forbyder 3. gang nogen, enten i by eller
udenbys folk, at køre over hans og Søren Sørensens enemærke i Bindeballe.
Peder Sørensen i Bindeballe står frem og bekender for andre bymænd, at de
har ingen køren over samme enemærke videre, end som de kan have i
minde. Der har været givet varsel til lensmanden og oberstløjtnant
Beenfeldt.
Ridefoged Søren Olesen bekendtgjorde, at eftersom Morten Pedersen i
Lunde(?) hvde beklaget sig på slottet for lensmanden, at de af Højen og
Vilstrup førte så mange fattige folk til ham, at han ikke kunne overkomme
dem imod tvende byer at afføre, eftersom han bor på et enligt bolig, hvorfor
ridefogeden forbød nogen af samme tvende byer nogen fattigfolk, som skal
ages af, til ham at føre, videre end en mand, nemlig Hans Pedersen af
Højen. Hvis han ager til ham, skal han afføre, og ellers ikke.
Onsdag den 9. februar:
Sekshøring: Peder Jørgensen i Borlev, Thyge Smed i Amnitsbøl, Søren
Jensen i Venborg, Jørgen Buch i Horsted, Hans Smed i Stubdrup og Søren
Jensen i Egtved.
Nis Brun i Bølling og Jens Videsen i Refsgård voldgav deres sag ang. en
slettedaler, Jes Videsen har tiltalt Nis Brun for. De tog Hans Videsen og
Hans Christensen i Egtved, og hvad de vil sige, skal være og blive en aftalt
sag. De skal mødes lørdag 8 dage og bringe sagen til ende.
Iver Sørensen i Bølling en dele på Baltzer Nielsens vegne i Kolding. Iver
Sørensen fordelte med sekshøring Niels Thomsen på Nygård for 10 mk.
danske, han var Baltzer Nielsen skyldig.

Onsdag den 16. februar:
Christen Mortensen i Jerlev ctr. Else Niskone i Oksvig med hendes
lavværge og hendes søn Jes Madsen, for de ville ikke føre og age Ko. Maj.
anpart korntiende til Koldinghus lige med andre i Jerlev sogn, og som altid
sædvanligt har været. Kræver, at de betaler for vognægt. Opsat ... uger. 30/1
Søren Jensen i Venborg fremlyste 3. gang et gammelt, udlevet øg.
Onsdag den 23. februar:
6-høring: Søren Joensen i Rugsted, Hans Videsen i Egtved, Jørgen Jensen i
Rugsted, Hans Simonsen i Ågård, Søren Jensen i Mejsling og Peder
Jørgensen i Borlev.
Niels Madsen, slotsfogedens tjener på Koldinghus, tilbyder 3. gang så
mange, som er pantet, deres panter til løsen, at de nu straks indløser dem,
thi han vil ingen fare længere stande for dem, om de bortkommer.
Unge Søren Jensen Carsten i Mejsling og Las Bertelsen i Ågård voldgav
deres sag ang. nogle penge, som Søren Jensen skal have lovet at betale Las
Bertelsen til et skifte udstedt efter hans sl. broder, og som Las Bertelsen
derefter har forhvervet. Der omtales en stævning til Viborg landsting, der
blev påskrevet i retten. Søren Jensen Carsten tog Christen Mortensen i
Jerlev og g. Peder Jensen i Rugsted, Las Bertelsen tog derimod Hans Haar i
Torup og Hans Simonsen i Ågård. De tog Søren Jensen i Venborg til deres
femte mand.
Jens Knudsen i Vork ctr. Jørgen Hansen og Søren Hansen i Vork for hans
hustru Mette Hansdatters arv efter hendes sl. fader Hans Knudsen. Opsat 6
uger.
Laurids Jensen, ridefogedens tjener, tilsagde på vegne af lensmanden
kirkeværger i Jerlev herred, som har beholdning af kirkens indkomst, at de
skal fra dem lægge halvparten til Frederiksoddes kirkes bygning. Bønder,
som resterer med hø, skal skaffe hver « læs hø som betaling til de fremmede
heste, som på slottet skal have foder. Bønderne skal yde deres skyld og

landgilde, så vidt de resterer dermed, samt de penge til hest, sadel, pistoler
og degen, at lægdsmændene den straks udkræver.
Niels Buch i Vork tilbød herredsmændene at udvise dem deres hjælp i ved,
som og hvis de ellers haver seddel på, nu straks, når de er de begærende, at
enhver møder i deres skove og det lader udvise.
Peder Hansen i Vilstrup, et skøde: Jens Mortensen i Vejle på vegne af Mads
Jensen, rådmand i Vejle, og Søren Hansen i Vejle på egne vegne, Mads
Sørensen i Vilstrup pva. sin hustru Ingeborg Hansdatter, Jes Christensen i
Midt Knabdrup pva. sin hustru Kirsten Hansdatter, og Jep Pedersen i Over
Knabdrup pva. sin hustru Anne Hansdatter, - de skødede til Peder Hansen i
Vilstrup det, som Mads Jensen har købt af Jens Jensen, borger og indvåner i
København, som er en fuld broderlod; så og hvad (de ovennævnte) har arvet
efter sl. Hans Sørensen i den halve gård i Vilstrup, Else Hanskone ibor; så
og hvad de efter Else Hanskone kan arve, når hun ved døden afgår. - Peder
Jensen i Lumbskov mødte og fremlagde et pantebrev, hvori Else Hanskone
har pantsat hele sin part i ejendommen for 186 sldlr., for at pantebrevet skal
stå ved magt. Else Hanskone vedstod gælden. Gården har været lovbudt 3
tingdage.
Peder Hansen i Vilstrup, et afkald: De ovennævnte giver arveafkald.
Jens Mortensen i Vejle pva. Mads Jensen ibidem får tingsvidne: Peder
Hansen i Vilstrup har købt af Mads Jensen den anpart af gården, som Mads
Jensen havde købt af Jens Jensen i København. Det er den gård, som Peder
Hansen og hans moder bor på. Peder Hansen kender sig skyldig til Mads
Jensen 150 sldlr. De næste to vintre skal han fodre og stalde et par okser for
Mads Jensen.
Søren Hansen i Vejle får tingsvidne: Peder Hansen i Vilstrup har af sin
broder Søren Hansen i Vejle købt den halve gård, som Peder Hansen og
hans moder Esle Hanskone påbor, hvorfor han afstår til Søren Hansen det
halve boel i Vilstrup, som Jens Ribber iboede, med tilhørende skov og
mark.
Jørgen Nielsen i Vork fordeler på vegne af Rasmus Jensen i Egtved med
sekshøring Søren Steffensen i Ågård for 5 mk. 4 sk. for 3 skp. rug, han i

1648 fik af hans salige fader, og ligeledes Maren Sørens i Bølling for 9 mk.
for 4 skp. rug, hun havde fået i 1649 efter hans opskrifts indhold. - De har
ikke erklæret sig herimod.
Onsdag den 2. marts 1653:
Sekshøring: Søren Madsen i Vesterby, Jens Bertelsen ibidem, Hans Videsen
i Egtved, Las Bertelsen i Ågård, Peder Hansen i Borlev og Niels Madsen i
Rugsted.
Mads Brun i Jerelv fordelte med sekshøring Jørgen Sørensen i Ris for 8
daler for sædehavre for 3 år siden, hvorpå han gjorde sin ed. Jørgen
Sørensen har ikke erklæret sig herimod.
Unge Søren Jensen i Mejslig og hustru Dorete Sørens får skøde af Jes
Madsen i Højen pva. hans moder Karen Sørensdatter, sl. Mads Hansens
efterleverske i Højen, på den ejendomspart, der er tilfaldet hende arveligt
efter hendes sl. moder Mette Steffensdatter, af den gård Søren Jensen ibor,
som er en fuld søsterlod, og dertil alt, hvad hun har arvet efter sine 2
modersøstre Anne Steffensdatter og Gye Steffensdatter, med alt andet, hun
herefter kan arve efter sin moders brødre. Der har været givet varsel til Jes
Nielsen i Tiufkær og hans hustru Johanne Jeskone, Niels Jensen i Egtved og
hustru Karen Nielskone, Maren Ivers i Mejsling, Mette Jensdatter og Hans
Jensen ibidem.
19/1. Iver Lauridsen får pva. Rasmus Jensen dom over Hans Hansen Tysk i
Vejle for gæld. Gælden hidrører fra, at han har lejet en del af en gård, som
Jens Rasmussen har i Vejle. - Han dømmes til at betale.
Onsdag den 9. marts 1653:
26/1. Søren Jensen og Peder Jensen i Rugsted, et vidne: Søren Jensen på
vegne af sl. Mads Iversens børn i Ødsted og Peder Jensen på vegne af Tove
Madskone ibidem fremæsker af Laurids Poulsen i Amnitsbøl, om han har
noget rigtigt skifttebrev på sl. Mads Espensens børns gård, at han det nu vil
lade fremlægge og lyde her for retten, at børnene derefter kunne vide deres
gods at søge, efterdi Laurids Poulsen kender sig for deres værge og har
tilstået og bekendt, at han har ladet tage al sl. Mads Espensens børns part af

den omtvistede boghvedesæd. - Laurids Poulsen svarede, at da
registreringen gik, da fandtes der ikke andet end 2 gamle heste, men der var
gæld, så børnene kunne intet tilkomme. Han fremlagde ikke nogen
registrering eller skiftebrev. - Der har været givet varsel til Tove Madskone,
samt til hendes søn Poul Madsen, Niels Madsen, unge Poul Madsen og Ude
Madsdatter.
Onsdag den 16. marts 1653:
Sekshøring: Peder Jørgensen i Borlev, Iver Pedersen i Ødsted, Christen
Sørensen i Bindeballe, Peder Sørensen, Jørgen Hansen i Vork og Jens
Jensen i Tudved.
Christen Andersen i Vork stævner Jens Videsen i Refsgård for gæld. Opsat
6 uger.
Hans Haar i Starup var .... i følgende sag:
Christen Mortensen i Jerlev fordelte på vegne af Kirsten Peders ibidem en
række navngivne personer med sekshøring og gav en gårdmand til sag for 2
mk., en halvgård for 1 mk. og et boel 8 sk. for reberpenge(?) til at lade
Mikkel Pedersen og Rasmus Lauridsen rebe(?) for.
Hans Haar i Starup var dommer i følgende sag:
Christen Mortensen stævner på vegne af Peder Præst i Højen en række
navngivne personer for resterende tiende. Opsat i 6 uger.
Iver Pedersen i Ødsted stævner til skifte efter sl. Nis Jensen i Høllund. Las
Joensen i Høllund stod til vedermålsting med Iver Pedersen.
26/1. Søren Lassen i Jelling på egne vegne og pva. Villads Christensen
ibidem stævner Oluf Mortensen i Bøgvad. To personer ved navn Morten
Sørensen og Terkel Christensen er for kort tid siden blevet henrettet ved
Anst herredsting. De har både over for lensmanden og andet godtfolk
tilstået at have stjålet 4 heste og øg ved Jelling, som de siden havde solgt til
Oluf Mortensen og hans broder i Egtved skov. To af hestene tilhørte
sagsøgerne. De kræver hestene tilbage eller de to købere idømt igæld og

tvigæld, fordi de har købt vidende med tyve. Der fremlægges dokumenter. Tingsvidne af Anst herred 2/12 1652, at for dom stod 2 fanger ved navn
Morten Sørensen og Terkel Christensen, ledig og løs for retten; de
bekendte, at de havde stjålet 2 heste og en hoppe nord for Vejle, nemlig en
grå og en brun gilding og en brun hoppe. De førte dem til Egtved skov og
solgte dem til Laurids Mortensen og hans broder Oluf Mortensen i Bøgvad.
De fik derfor 6 slettedaler. - Brev af 4/12 1652: de to tyve blev uden tortur
forhørt i Koldinghus borgstue og tilstod tyverierne. Mads Sørensen holdt til
i Frederiksodde, og Terkel Christensen boede i Ullerup. - Tingsvidne af
Jelling birketing 21/2: Poul Hansen Gris vidnede, at der ved Mikkelsdags
tide blev stjålet på Jelling mark fra Poul Hansen Gris 2 heste og fra Søren
Lassen ibidem en brun hoppe samt fra Villads Christensen en hest. - Dom:
Det befindes, at Oluf Mortensen i skov og skjul(?) har købt med tyve; han
bør lide igæld og tvigæld, samt lide for uhjemlet synes æren at angå, vidste
jeg i den sag ikke at påkende, men vil have det for min gunstige velb.
overdommer indstillet.
Niels Buch i Vork, et vidne: Anne Hanskone i Vork tilspurgte Jørgen
Hansen ibidem, om han havde nogen tiltale eller klage på hende for en stud,
som blev død på Vork mark. Da svarede Jørgen Hansen Nej, at han ingen
tiltale havde til hende derfor.
Onsdag den 23. marts 1653:
Jes Jørgensen i Borlev, et vidne: At for dom stod Jørgen Jensen i Rugsted,
Jens Thomsen, Peder Lund og gl. Peder Jensen ibidem. De vidnede med
oprakte fingre og ed, at de den 10. marts sidst forleden var med Germand
Joensen i Bølling i Rugsted ved u. Peder Jensens tømmer, som hans stod og
huggede for ham, og da tilstedte forn. herredsfoged Germand Joensen Jes
Jørgensen i Borlev til og tog topmærke af en riseg, som forn. Jes Jørgensen
sig vedkendte at være huggen på hans selvejerskovpart og var ham
tyvstjålen fra, og var afsavet både ved rod og top med en sav. Noch fandtes
en eg ved Søren Thomsens toftegærde, som og i lige måde var afsavet ved
begge ender, som forn. Germand Joensen tilstedte Niels Hansen i Borlev, og
tog topmærke af den, som og var ham tyvstjålen fra på hans gårds skov.
Hjemlet med oprakte fingre og ed Peder Jørgensen i Borlev og Hans
Sørensen i Venborg, at de idag otte dage varsel gav u. Peder Jensen i

Rugsted til hans dør og talte med hans hustru for dette vinde idag imod at
svare.
Søren Jensen i Venborg tilsagde pva. oberstløjtnant Beenfeldt
herredsmændene at færdiggøre deres gærder om Nygårds skovmark.
Onsdag den 30. marts 1653:
Knud Andersen i Refsgård bekender gæld til sin svoger Jørgen Madsen i
Vrå.
Jørgen Madsen i Vrå giver arveafkald til Knud Andersen i Refsgård for alt,
hvad han på vegne af sin hustru Anne Andersdatter kan arve efter hendes sl.
moder Mette Anderskone og efter hendes fader Anders Knudsen, når han
ved døden afgår. Han boede i Refsgård i den halve gård, som Knud
Andersen nu bebor.
Jørgen Hansen i Vork forbyder nogen at bruge den jord, der ligger til hans
gård, imod hans hjemmel og minde.
Niels Buch i Vork, kongens delefoged, stævner Jørgen Videsen i Oustrup
for gæld til Ebbe Gyldenstjerne til Tyrstrup, forrige kgl. befalingsmand på
Koldinghus. Gælden er for sagefald for hans søster Mette Videsdatter i
Oustrup, for hun af slottet udbrød. Opsat 6 uger. 11/5
16/2. Christen Mortensen i Jerlev ctr. Else Niskone i Oksvig med hendes
lavværge og hendes søn Jes Madsen, for de ville ikke føre og age Ko. Maj.
anpart korntiende til Koldinghus lige med andre i Jerlev sogn, og som altid
sædvanligt har været. Kræver, at de betaler for vognægt. - Dom: Hun skal
betale en vognægt fra Jerlev til Koldinghus med rede penge.
Christen Jensen i Stubdrup får tingsvidne på, at delefoged Niels Buch i
Vork lod læse en seddel om, at de bønder, som bor på officersgårde, straks
skal klarere deres landgilde. Dersom de ikke vil yde i rette tid, hvad de bør,
må andre i deres sted anordnes til officersgårde.
Onsdag den 6. april 1653:

Jens Knudsen, nu værende i Vork, giver på vegne af sin hustru Maren
Hansdatter, Maren Hansdatter og Barbara Hansdatter i Ødsted med tiltagen
lavværge Niels Buch i Vork arveafkald til Jørgen Hansen i Vork på alt, hvad
de kunne arve efter deres sl. fader Hans Knudsen, der boede i Vork i den
gård, Jørgen Hansen nu ibor, samt efter deres moder Maren Hanskone, når
hun ved døden afgår.
Jørgen Hansen i Vork tog sin søster Barbara Hansdatter i hånden og lovede
at give hende 10 skp. rug og 10 skp. byg, at betale hende årligt med 4 skp.
til det bliver betalt, og desuden 4 skp. havre nu straks at give hende i godt,
rent korn.
Clemend Sørensen tinglyser på vegne af kaptajn Otto Henrik på Hjelmdrup
et syn på Hjemdrupgårds bygninger.
Mikkel Rasmussen i Ødsted stævner Mads Hansen i Mejsling, Poul
Pedersen i Amnitsbøl, Anders Albretsen i Ødsted og Peder Lassen i Ågård
for gæld. En del af Poul Pedersens gæld vedrører et skiftebrev efter sl. Niels
Fynbo. Opsat 6 uger. 18/5
Oluf Hansen i Fredsted på egne vegne og pva. sin hustru Kirsten Jensdatter
og Jens Hansen i Fredsted på egne vegne og pva. datteren Maren Jensdatter
giver skøde og arveafkald til Linne (Anne?) Pedersdatter i Høllund vedr.
den halve gård, hun påbor. Denne er repræsenteret ved Iver Pedersen i
Ødsted.
Thyge Jensen i Amnitsbøl stævner Maren Nielskone i Jerlev, Mads Nielsen,
Hans Nielsen (landstingsvarsel) for gæld. Kræver udlæg i gårdens bo eller
indvisning. Opsat 6 uger. 18/5
Thyge Jensen i Amnitsbøl tilbyder 3. gang sl. Mads Espensens hustru Tove
Madskone i Ødsted med hendes børn Poul, Niels, unge Poul og Mette
(Ude?) deres pantsatte jord; de skal straks indløse den. Der er givet varsel
til Søren Jensen i Rugsted og Laurids Poulsen i Amnitsbøl.
Niels Madsen i Rugsted lovbød 3. gang 3 agre af sin halve gård. Thyge
Jensen i Amnitsbøl bød sølv og penge til køb eller pant.

Pantebrev fra Niels Madsen i Rugsted til Thyge Jensen i Amnitsbøl vedr. 3
agre af hans gård. Thyge Jensen må bruge dem, til gælden er betalt.
Onsdag den 13. april 1653:
Niels Buch i Vork forbød nogen at have heste, hopper eller kvæg på
Nygårds mark imod oberstløjtnant Benfeldts vilje.
Niels Hansen i Borlev får tingsvidne på, at Jørgen Nielsen ibidem skylder
ham børnepenge.
Unge Søren Jensen i Mejsling, et vinde: At for dom stod u. Søren Jensen i
Mejslig på Gertrud Sørens vegne i Oustrup i hendes egen nærværelse og
bød til skifte, så mange som kender sig ved arv og gæld efter s. Søren
Madsens død og afgang i Oustrup, at møde på mandag førstkommende, som
er ret 30 dag efter hans død; da ville den sl. mands hustru lade holde rigtig
skift og deling, og æskede fogederne med uvildige mænd til boen forn. dag
at møde og lade forn. bo registrere og ordiele; og stod fn. Gertrud Sørens
med Søren Jensen til vedermål.
Niels Buch i Vork på kongens og lensmandens vegne, et opkaldelsesvidne:
Efterskrevne synsmænd blev opkaldt: Hans Videsen, Hans Jensen i Egtved,
Christen Andersen, Peder Knudsen, Peder Thomsen i Vork, Søren Madsen i
Vesterby, Poul Pedersen i Amnitsbøl og Niels Thomsen i Bølling, at møde
på Ågård hedejord tirsdag den 26/4 at syne, hvad der bliver påvist. Der er
varsel til adskillige.
Søren Thomsen i Rugsted, et skiftebrev: Skifte i Ågård efter sl. Las
Thomsen mellem hans efterladte hustru Mette Laskone med hendes broder
og lavværge Jørgen Poulsen i Jerlev og hendes egne børn Poul og Thomas
Lassen, Maren Lasdatter, Iver Lassen og Kirsten Lasdatter med deres
farbroder og lavværge Søren Thomsen i Rugsted på fædrene side og forn.
Jørgen Poulsen i Jerlev på mødrene side.
Onsdag den 20. april 1653:
Anders Nielsen i Vork gav afkald til sin farbroder gl. Christen Andersen i
Vork for arv efter sin sl. fader Niels Andersen og moder Else Nielskone,

som boede i Vork.
Peder Lassen i Almind stævner på vegne af sin søster Niels Knudsen i
Amnitsbøl. 1/6
Onsdag den 27. april 1653:
Iver Pedersen i Ødsted får på vegne af sin søster Linne (Anne?) Niskone i
Høllund et tingsvidne: Der er et ubetalt gældsbrev af 1652, som Peder
Sørensen i Nebel havde sig tilforpligtet at give til Jens Hansens datter
Maren Jensdatter i Fredsted, samt en dom efter samme brev ved Brusk
herredsting over Peder Sørensen. Disse breve har Laurids Nielsen Smed i
Nebel idag modtaget med pligt til at holde Linne (Anne?) Niskone
skadesløs.
Laurids Nielsen Smed i Nebel kender sig gæld skyldig til Jens Hansens
datter Maren Jensdatter i Fredsted.
Hans Simonsen i Ågård får på vegne af Peder Sørensen i Nebel tingsvidne
på, at Laurids Nielsen Smed forpligter sig på et gældsbrev til Maren
Jensdatter.
Laurids Nielsen Smed i Nebel kender sig gæld skyldig til Niels Buch i
Vork.
Jørgen Sørensen, borger i Vejle, stævner Jørgen Buch i Horsted med flere
(navngivne) arvinger efter Steffen Lassen, som boede i Horsted, som kunne
have nogen rettighed i den gård, Jørgen Buch nu bebor, for gæld. Opsat 6
uger. 8/6
Unge Søren Jensen i Mejsling stævner Niels Madsen Jerlev ibidem og
fremlægger et skriftligt indlæg: Er det vores, nemlig unge Søren Jensen i
Mejsling, Jes Pedersen, Mads Hansen, Niels Madsen og Jep Lassen ibidem,
tiltale til Niels Madsen Jerlev ibidem for at eftersom han rester med kost til
vide at give og holde vide og skrive lige ved en af os andre, efterdi han bor
på en gård og har lige så meget at bruge i marken som en af de andre
grander, og formener, at en mand eller to ikke kan kuldkaste eller fragå,
hvad de fleste vedtager om byens vedtægter efter recessen. Sætter derfor i

rette for herredsfogeden, om forn. Niels Madsen ikke jo bør lige så vel som
en af de andre grander at skrive på pinden på grandestævne og at give
granderne kost, lige så vel som de andre gør, efterdi han med hans folk lige
så mange som af en anden gård i byen går til videøl og kost med dem, eller
og derfor at lide dele og tiltale. Opsat 6 uger. Se 8/6
Las Bertelsen i Ågård lod læse og påskrive en dom af 4/12 1652, hvori unge
Søren Jensen i Mejsling er tildømt at betale Las Bertelsen nogle penge.
Fremlagde også et voldgiftsvidne af 23/2 1653. Fremstod Hans Haar i
Starup, Hans Simonsen i Ågård og Søren Jensen i Venborg, fremæsket af
Las Bertelsen, og gjorde deres afsigt, at de ikke vidste imod fornævnte
herredstingsdom at sige, men tilfandt unge Søren Jensen at betale Las
Bertelsen de 5 slettedaler, han er tildømt at betale, samt 1 slettedaler til
omkostninger og brevpenge.
Nis Sørensen i Ågård gav Knud Sørensen og Joen Sørensen ibidem afkald
på alt, hvad han kunne arve efter sin sl. søster Kirsten Joens, som boede i
den gård, Knud Sørensen bor i.
Thyge Jensen i Amnitsbøl tilbød for 3. gang sl. Mads Espensens hustru
Tove Madskone i Ødsted og hendes børn Poul, Niels, unge Poul og Viste(?)
den pantsatte jord til løsning for 157 slettedaler inden 2 måneder. Der er
landstingsvarsel til Niels Espensen og varsel til Tove Madskone og børn
med deres lavværger samt til Søren Jensen i Rugsted og Laurids Poulsen i
Amnitsbøl.
Delefoged Niels Buch i Vork får på lensmandens vegne tingsvidne på en
synsrapport om Ågård hede og fædrift. Synsmændene, der er blevet opkaldt
af tinget, har rebet jorden. En del jord er blevet pløjet, og hvis den skal
forblive i brug, så kunne de ikke se andet, end at det var Ågård bymænd til
største brøst og skade og meget til fortrængsel på deres fædrift og gæsbed,
eftersom deres fælles mark findes ganske ringe og smal efter reb og mål.
Der var varsel til adskillige navngivne personer i Starup, Herslev, Viuf,
Horstrup og Fredsted.
For tings dom indkom Peder Olesen i Starup og Nis Svendsen i Ågård uden
ly(?) af fogeden og skældte hinanden for hundsfotter med flere
ubeskændsord, de gav hinanden, og stod med hverandre til vedermålsting.

Søren Olufsen, ridefoged til Koldinghus, får på vegne af lensmanden
tingsvidne på syn på skovene i Jerlev herred undtagen dem, der er udlagt,
mht. hvad der var hugget uforvist siden sidste skovsyn.
Onsdag den 4. maj 1653:
Peder Pedersen i Starup lovbød 3. gang noget jord, som han havde arvet
efter sin fader sl. Peder Lassen, der igen havde det efter sin sl. fader Las
Pedersen og moder Sidsel Laskone, som boede i den halve gård i
Amnitsbøl, som Jes Mortensen ibor; det er 1/4 af samme gård. Jes
Mortensen bød sølv eller penge til køb eller pant. Der har været varsel til
Else Jeskone i Rugsted med hendes lavværge Jes Mortensen og til Laurids
Poulsen.
Niels Buch i Vork forbød 3. gang på vegne af lensmanden nogen i Jerlev
herred at sælge okser, inden de først tilbyder lensmanden dem; thi han vil
købe så dyrt med dem som nogen anden.
Niels Buch stævner dem i herredet, der resterer med skyld og landgilde.
Hvis de ikke betaler, bør de have deres fæste eller husbondhold forbrudt.
Opsat 6 uger. 15/6
Mads Hansen i Mejsling lovbød så megen jord og ejendom, som han har i
den gård i Mejsling, han påbor. Jep Pedersen i Verst bød på vegne af sin
søster Karen Pedersdatter ibidem sølv og penge til køb eller pant. Varsel
givet til Karen Hansdatter i Jordrup med hendes lavværge Niels Poulsen og
til Peder Hansen i Mejsling, Hans Madsen, Christen Madsen, Niels Madsen,
Maren Madsdatter og Else Madsdatter.
Las Bertelsen i Ågård stævner unge Søren Carsten i Mejsling for 6 sldlr.,
som han er tilfundet at betale. Opsat 6 uger. 15/6
Mads Hansen i Mejsling erkender gæld til Niels Poulsen i Jordrup. Gælden
er Niels Poulsens hustru Kirsten Hansdatters arvepart i den gård, hendes
broder forn. Mads Hansen ibor.
Niels Hansen lovede på sin hustrus vegne at give sin svoger Mads Hansen
skøde og arveafkald.

Onsdag den 11. maj 1653:
Niels Buch i Vork lader på kongens og lensmandens vegne afhjemle syn på
unge Peder Jensens nye salshus i Rugsted. Der er angivelse af det anvendte
tømmer. (Se 29/6)
Jens Hansen i Fredsted lovbød 3. gang på vegne af datteren Maren
Jensdatter samt Oluf Hansens hustru Kirsten Olufs ibidem og Las Jensen i
Høllund, så megen jord, de havde i den gård i Høllund, som Linnd(?)
Pedersdatter påbor. Peder Jensen i Rugsted byder pva. Linne Pedersdatter
køb eller pant. Der er varsel til Hans Hansen og Johan Hansdatter i
Vorbasse præstegård med deres lavværger.
30/3. Niels Buch i Vork, kongens delefoged, stævner Jørgen Videsen i
Oustrup for gæld til Ebbe Gyldenstjerne til Tyrstrup, forrige kgl.
befalingsmand på Koldinghus. Gælden er for sagefald for hans søster Mette
Videsdatter i Oustrup, for hun af slottet udbrød. Niels Buch fremlagde
Jørgen Videsens brev, som han og hans tvende brødre havde udgivet til
Ebbe Gyldenstjerne på 20 rdl. for hendes udbrud af slottet. På dem er
afbetalt 18 sldlr., så der resterer 12 sldlr., som de tre brødre har forpligtet sig
på, en for alle og alle for en, at betale førstkommende påske 1651. Brevet er
underskrevet 14/3 1651. -. Dom: Han skal betale.
Mads Jensen i Amnitsbøl ctr. Mads Hansen i Mejsling for gæld. Opsat 6
uger.
Hans Jensen i Stubdrup pva. sin hustru Ingeborg Hanskone, Peder Lassen i
Almind på egne vegne og pva. sin søster Tove Lasdatter samt Niels Lassen i
Amnitsbøl gav Jep Jensen i Amnitsbøl afkald på arv efter deres sl. fader Las
Nielsen, der boede i Amnitsbøl.
Peder Pedersen i Starup gav skøde til Jes Mortensen i Amnitsbøl og hans
hustru Anne Jeskone på den ejendom, Peder Pedersen havde arvet efter sin
far Peder Lassen, og som denne havde arvet efter sie forældre Las Pedersen
og Sidsel Laskone; det er den halve gård i Amnitsbøl, Jes Mortensen bebor.
Christen Mortensen i Jerlev, et vidne: For dom stod Jes Joensen i Jerlev,
Mads Brun, Peder Christensen, Jens Hansen ibidem, gl. Søren Carsten i

Mejsling, Mads Hansen, Jes Pedersen, unge Søren Jensen og Niels Madsen
ibidem; vand med oprakte fingre og ed efter recessen, at imedens og al den
stund, at de har haft og nydt ko. ma. anpart korntiende i Jerlev sogn for rent
korn, da har samtlige sognemænd, undtagen Else Niskone i Oxvig, ført
afgiften af samme ko. ma. tiendekorn til Koldinghus med deres heste og
vogne, når de derom tilsagt blev, og har altid gangen ret om i sognet, og
kommer hver til at age hvert 3. år, både i Christen Mortensens tid i Jerlev så
vel som hans formænds tid, mens de har haft samme tiende. - Der var varsel
til Else Niskone.
Onsdag den 18. maj 1653:
6/4. Thyge Jensen i Amnitsbøl stævner Maren Niskone i Jerlev, Mads
Nielsen, Hans Nielsen (landstingsvarsel) for gæld. Han har gældsbrev fra
Maren Niskone og fra hendes mand Nis Madsen. De skulle have været
betalt i 1638 og 1643. Gælden var opr. til Christen Hansen i Amnitsbøl. Nu
kræver han, at Maren Niskone med hendes søn og lavværge Mads Nielsen
betaler, og ellers indvisning. - Dom: De skal betale.
6/4. Mikkel Rasmussen i Ødsted stævner Mads Hansen i Mejsling, Poul
Pedersen i Amnitsbøl, Anders Albretsen i Ødsted og Peder Lassen i Ågård
for gæld. En del af Poul Pedersens gæld vedrører et skiftebrev efter sl. Niels
Fynbo. - Dom: De skal betale.
Jørgen Nielsen i Vork stævner pva. Rasmus Jensen Maren Niskone i Jerlev
med hendes lavværge Mads Nielsen for gæld med pant i en enghave. Opsat
6 uger. 29/6
Jørgen Nielsen i Vork stævner Hans Sørensen i Bølling: sl. Jens
Rasmussens arvinger har en sølvske og en forgyldt sølvkæde i pant. Han
har forpligtet sig på at indløse pantet inden snapsting. Nu kræves pantet at
være Jens Rasmussens arvinger følgagtigt. Opsat 6 uger. 29/5
Onsdag den 25. maj 1653:
Niels Buch i Vork lovbød pva. Søren Espensen i Uhre og Jes Espensen i
Knudsbøl den ejendom, de har arvet efter deres sl. moder Anne Espens i
Bølling, og som Søren Sørensen med sine søskende ibor. Søren Sørensen

tilbød køb eller pant. Der var varsel til Iver, Søren, Hans og Jens Sørensen,
Maren, Mette og Sidsel Sørensdatter, alle i Bølling.
Hans Jensen i Egtved stævner til skifte i Nybjerg mølle pva. sin sl. broders
børn efter deres sl. fader Jes Jensen og sl. moder Sidsel Jeskone, så mange
som kender sig ved arv og gæld, at møde i Nybjerg mølle den 4/6, som skal
være ret 30 dag efter sl. Sidsel Jeskones død og afgang. Varsel til Laurids
Boysen i Kolding og til Claus Thomsen i Vorbasse og Hans Sørensen
ibidem.
Hans Hansen i Højen stævner Søren Nielsen ibidem for gæld. Opsat 6 uger.
Niels Buch i Vork tilsagde pva. ridefogeden Anders Jørgensen til
Koldinghus lægdsmændene i herredet at indkræve rytterpenge til hest,
sadel, pistoler, degen og til en karl. Og de skal lade opsætte bavner på de
steder, som sædvanligt har været.
Niels Buch i denne sag tingholder:
Germand Joensen og Søren Sørensen i Bølling har gjort et mageskifte (med
beskrivelse deraf).
Conrad Smidt på Nygård pva. Dorthe Nielsdatter, tjenende sammensteds, i
hendes egen nærværelse, et vidne: Adolf Corell Meyer på Nygård, Knud
Sørensen i Ågård og Anne Adsersdatter på Nygård vidnede, at de så og
hørte, at Maren Jeskone, Jes Jørgensens hustru i Borlev, var på Nygård den
14/4, og har med uærlig og skændsord overskældet Dorthe Nielsdatter for
en hore og tyv, hun med hendes carnuter bedrevet har, hvilke samme ord er
talt i hr. oberstløjtnantens egen stue over porten så vel som neden. Så
fremstod for dom forn. Dorthe Nielsdatter og ved sin ed og opholdende
finger bekræftede, at Maren Jes Jørgensens i Borlev havde skældt hende
både for en hore og en tyv, ikke hun vidste hende eller nogen af hendes
andet at sige eller beskylde end ærligt og godt i nogen måder, og stod
Dorthe Nielsdatter og vindingspersonerne samt Jes Jørgensen i Borlev alle
til vedermålsting.
Peder Jensen i Rugsted, et vidne: At for dom stod Gertrud Sørens i Oustrup
og udi hånd tog gl. Peder Jensen i Rugsted og gjorde ham til hendes

lavværge og fuldmægtige på hendes vegne at tage beskrevet til herredsting,
landsting, og hvor behov gøres, og sværge og gå i rette for hende, ligervis
som hun selv til stede var udi alle måder. Og stod forn. Gertrud Sørens med
gl. Peder Jensen til vedermål.
Gl. Peder Jensen i Rugsted på Gertrud Sørens vegne i Oustrup, et
skiftebrev: 7 mænd vand, at for dom stod Christen Mortensen, Jerlev, Mads
Brun ibidem, Hans Jensen i Egtved og Jørgen Nielsen i Vork, vand med
oprakte fingre og ed, at de på den 18. april sidst forleden var med
herredsfogeden Germand Joensen i Bølling, Niels Buch i Vork, delefoged,
og Iver Lauridsen i Amnitsbøl, herredsskriver, deres nærværelse forsamlet i
den gård og bo i Oustrup, sl. Søren Madsen iboede og fradøde, der at
registrere, skifte og ordiele, hvis god og gods i boen fandtes; da
overværende på forn. skifte Gertrud Sørens broder og lavværge Niels
Knudsen i Amnitsbøl. Da først blev fordret og angivet landgilde af forn.
gård, så og vitterlig gæld som følger: Landgilden, som resterede af forn.
halvgård, beløb sig udi penge 13 sdr. 3 mk., hvortil blev udsat en sortrygget
ko, sat for 8 sdr., en sort stud sat for 5 sdr. 3 mk., som Gertrud Sørens til sig
annammede og derfor tilforpligtede sig at betale forn. landgilde, når
påæskes, skadesløst. Og eftersom gården ikke kunne tilstrække til gælden,
da har enhver af kreditorerne gjort afslag som efterfølger: Niels Buch i Vork
hans gæld var 15 sdr. efter rigtigt brev, ham blev tilsat en sortspanget ko for
7 sd. og en hvid kvie for 6 sdr., som han til sig annammede og dermed var
fornøjet, og afstod 2 sdr. og renten. - Jens Jensen ibidem hans gæld var 11
sd. efter rigtigt brev, ham blev tilvurderet en sorthvid ko for 8 sdr. og et får
for 1 rdl., som han annammede og lod sig nøje og afstod 1« sd. og renten. Jørgen Nielsen i Vork hans gæld var 9« sdr. efter brev, ham blev tilsat en
brun fole for 7 sdr., som han til sig annammede og afstod 2« sd. og renten
og var fornøjet. - Poul Pedersen i Ris hans gæld var 20 sdr. efter sl. Søren
Madsens brev, ham blev tilsat en so for 3 sd., 2 stude ungnødder for 5 sdr., 2
unge får for 2 sd., noch 4 får for 6 sdr., som han til sig tog og lod sig nøjes,
og afstod 4 sdr. og renten. - Christen Andersen i Vork hans gæld var 13 sdr.
2 mk. efter brev, ham blev tilvurderet en gl. sort hest for 4 sd., 3 får for 4«
sd. og en jerngryde for 1« sd., som han til sig tog og lod sig nøjes, og afstod
3« sd. og renten. - Peder Knudsen ibid. hans gæld var 5 sd. efter brev, hr.
Peder Iversen i Egtved hans gæld 3 sdr., og blev Peder Knudsen tilvurderet
en rød hoppe for 7 sd. og afstod 1 sd., og lovede forn. Peder Knudsen at

betale forn. hr. Peder Iversen de 3 sdr., når påæskes, skadesløst. - Niels
Madsen i Oustrup hans gæld var 20 sdr., forn. blev tilsat en bryggerkedel
vurderet for 12 sd., skorstenstøj 2 mk., en buløkse 2 mk., en kiste 1 sd., en
skæppe, en kværn, en selde og trug tilsammen for 2 sd., som han til sig tog
og var fornøjet og afstod 4 sd. og rente. - Bekostning til skifte 4 sdr.,
hvorfor Gertrud Sørens blev tilsat en gl. plov med jern, hare, vogn og
vognredskab og et lidet stykke møgt rug, løber på Oustrup kirkevej med
enden, sat tilsammen for 4 sdr., som hun skal beholde og derfor betale forn.
bekostning. - Svend Knudsens gæld i Refsgård var 11 sdr. efter brev, ham
blev tilsat de 2 vestre møgt rugager, som løber over kirkevejen, som kunne
være 5 skp. sæd, og dermed lod sig nøjes, og afstod en 5 d. og renten.
Fogedpenge 6 sdr. blev udsat til dem den østerste møgt rugager, som kunne
være 3 skp. sæd. - Søren Jensen, Morten Jensen, Otto Jensen i Egtved deres
gæld efter brev var 4« sd. og 28 sk. - Laurids Mortensen i Bøgvad 5 sd.
ringer 1 mk. efter brev. - Peder Mortensen ibid. 10 sd. efter brev. - Jørgen
Nielsen i Vork på sl. Jens Rasmussens arvingers vegne fordrede 6 sd. 2 mk.
4 sk. - Jes Poulsen i Egtved 10 sd. efter brev. - Peder Poulsen i Oustrup efter
brev 6 sd. - Jens Madsen Hieting i Kolding 1« sd. - Niels Bertelsen ibid. 1«
sd. - Peder Mortensen i Bøgvad 6 sdr. efter brev. - Niels Jørgensen i Ågård
2 mk. - Thomas Rytter i Kolding 3 mk. 6 sk. - Bertel Madsens gæld i
Refsgård var 6 sd., og på forn. skifte blev fremæsket af ham, om at han ville
levere sit brev fra sig, dertil svarede han, at Gertrud Sørens måtte annamme
hans proquarto i rugsæden, og hun derimod lovede ham hans penge 6 dr. til
Mikkelsdag førstkommende skadesløst. - Item hr. Peder Iversen i Egtved
hans gæld var 8 sdr., blev gjort udlæg i rugsæden, som Gertrud Sørens til
sig annammede og lovede det at betale hr Peder forn. 8 sdr. til Mikkelsdag
førstkommende skadesløst. - Hvilke forskrevne creditorerne blev samtligen
tilvurderet og gjort udlæg i rugsæden, nemlig fem stykker møgt rug, 7 i
tredie kærs rugager, 8 anden kærs rugager og stykker, hvilke rugsæd de skal
lade høste og avle og føre til Gertrud Sørens gård i Oustrup og der at lade
aftærske, og stråen at blive ved ko. ma. gård. Herforuden fordrede Peder
Pedersen født i Lunderskov, nu tjenende i Nagbøl, arv eller og rigtig
registrering efter hans sl. oldefader Mads Lassen og oldemor Mette
Madskone, som boede og døde i den gård, sl. Søren Madsen nu er afdød i
Oustrup, på ret 30 dag. Dertil svarede Niels Knudsen på sin søsters Gertrud
Sørens vegne og formente, at Peder Pedersen havde burdet at fordre, hvis
han havde haft at kræve efter sl. Mads Lassens og hans hustrus død, på ret

30 dag, og mener, at han nu intet derfor kan fordre her på forn. skifte. Og
ydermere vandt forskrevne vurderingsmænd, at der ikke fandtes mere god,
gods eller formue, der de kunne finde eller blev påvist forn. dag, som kunne
komme til skifte eller deling, der sl. Søren Madsen havde tilhørt i nogen
måder. Og stod forskr. vurderingsmænd med forn. Gertrud Sørens og
hendes værge gl. Peder Jensen til vedermålsting.
Joen Sørensen i Ågård lovbød sig 3. gang med alt, hvad ringe gods og
formue han havde, og til hans næste frænder, som ham kunne arve efter
loven. så mødte ingen idag af hans frænder, som ham ville annamme med
hans gods og formue. Så fremstod for dom Knud Sørensen i Ågård og
tilbød at ville forn. Joen Sørensen flytte til ham med hvad ringe formue han
havde, da ville han tilforpligte sig og sin hustru at forsyne ham hans livs
ophold med nødtørftig underholdning, sko og klæder, øl og mad og anden
hans fornødenhed. Herhos fremlagde forn. Knud Sørensen et
landstingsvarselseddel, dateret Viborg den 13. april, til Mette Joensdatter,
født i Anst herred, for fledføringsvidne, som angår at Joen Sørensen agter at
lade sig fledføre til Knud Sørensen. Også varsel til Kirsten Joensdatter i
Almind, Maren Joensdatter i Vrå, og Mette Joensdatter, der har fået varsel
hos Knud Sørensen i Ågård.
Knud Sørensen i Ågård, et vidne: At for dom stod Joen Sørensen i Ågård og
fledførte sig med alt, hvad ringe god, gods og formue han havde til Knud
Sørensen i Ågård og hans hustru, og kender dem alene for hans arvinger
efter hans død og ingen andre ham at arve. Knud Sørensen forpligtede sig
og hustru til at sørge for Joen Sørensen med føde og klæder og med en
kristelig ophold, røgt, god varetægt og tilsyn, så og øl og mand, sko og
klæder, ild, lys, seng og andre hans fornødenheder. Der er blevet givet
varsel til de samme som ovenfor.
Onsdag den 1. juni 1653:
Niels Nielsen, forrige slotsskriver, tilsagde kirkeværgerne at have
kirkeregnskaberne i beredskab så vel som de penge, de skal fra dem lægge
til Frederiksoddes og Kogsted(?) kirke, og ellers hvad de efter jordebogen
skulle udgive.

Niels Buch i Vork tilsagde hver mand at møde med 2 ved stok ved
Hejselberg på Vork mark af Egtved sogn og Ødsted sogn nu på mandag
førstkommende og af Jerlev sogn Vilstrup og Højen sogn at møde hver
mand med 2 ved stok på Højen hede nu på tirsdag til bavnernes opsættelse.
Jørgen Pedersen i Bindeballe, et vidne: Knud Jensen i Daldover lovbød 3.
gang sig med al hvad ringe gods og formue han havde, og til hans næste
frænder, som ham kunne arve. Så mødte ingen idag af hans frænder, som
ham ville annamme. Så fremstod for dom Jørgen Pedersen i Bindeballe og
tilbød at flytte Knud Jensen til sig og give ham hans livs ophold. Der var
varsel til Peder Jensen, Søren Jensen i Vandel, Morten Jensen i Jelling,
Mads Hansen i Høgsholt og Maye Niskone i Daldover.
Den påfølgende fledføring.
Niels Buch i Vork gav afkald på al arv efter sin sl. søster Bolde Madskone,
som havde Mads Sørensen i Ballesgård, hvor hun boede og døde.
20/4. Peder Lassen i Almind stævner på vegne af sin søster Mette Lasdatter
Niels Knudsen i Amnitsbøl: Iflg. skiftebrev efter hendes sl. fader Las
Nielsen i 1638 har Niels Knudsens far Knud Nielsen til sig annammet
Mette Lasdatters arvelod, som hun efter sin moder Ingeborg Laskone kunne
tilfalde. Efter Knud Nielsens død var Niels Knudsen hendes rette værge.
Han var ældste søn og har overtaget gården uden at holde rigtigt skifte efter
loven, som det sig burde. (Der citeres ret indgående fra nævnte skiftebrev.
Af Las Nielsens børn med allerede afdøde Ingeborg nævnes Hans og Mette
som dem, der skulle have deres moders arvelod. Efter at de har fået deres
part, deles godset iøvrig mellem Gertrud Laskone (som må være enken) og
samtlige Las Nielsens børn: Hans, Mette, Peder, Tove, Ingeborg, Niels og
Morten. Gertrud er nu gift med Jep Jensen, og dem skal børnene være
hørige og lydige. - Niels Knudsen fremlagde et skriftligt svar til Peder
Lassen og Hans Andersen i Almind: han har ikke modtaget det allerringeste
på Mette Lasdatters vegne, og man skal finde i skiftebrevet, at hun selv har
modtaget alt sit gods; og de har ikke fordret nogen gæld efter sl. Knud
Nielsens afgang. - Dom: Ifølge skiftebrevet overværede Knud Nielsen
skiftet på vegne af sin sl. broders børn og modtog Mettes anpart af arven.
Niels Knudsen har ikke fremlagt noget arveafkald. Han bør til sin faders
broders datter Mette Lasdatter betale hendes proquota. Anlangende Niels

Knudsens medarvinger efter lovlig medfart at søges til værneting enhver for
sin anpart.
Onsdag den 8. juni 1653:
Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde herredets bønder at yde det gl.
hjælpeved som og årlig ved og kul, og det inden Sct. Hansdag, ligeså
smørskyld. 10/8
Oluf Joensen i Stubdrup opkalder synsmænd til syn på Stubdrup mark; ham
er sket forkort på hans ager. Varsel til adskillige.
Se 27/4. Unge Søren Jensen i Mejsling, et vidne: Niels Madsen, født i
Jerlev og nu boende i Mejsling tog i hånd unge Søren Jensen, Jes Pedersen,
Mads Hansen og Niels Madsen i Mejsling. Eftersom de har tiltalt ham for
vide at gøre, så tilforpligter han sig, at om Gud vil, han lever den dag, at når
viden omkommer til ham, at holde vide lige som hans kones fader, gl. Søren
Jensen Carsten gør, og lige ved ham så vel som næst efter ham at skrive på
pinden og gøre vide lige ved en af hans forskr. naboer, og som de gør. Og
dermed skal deres tvistighed være bilagt.
Jens Madsen i Kolstrup og Niels Poulsen i Horsted pva. sin hustru Sidsel
Nielskone gav Niels Madsen Brun og hans kone Anne Niskone i Bølling
afkald på arv efter deres sl. fader Mads Brun, som boede i Bølling, og deres
moder Karen Madskone, når hun afgår ved døde; de gav også afkald på
skyld efter en kontrakt af 1636.
27/4. Jørgen Sørensen, borger i Vejle, får dom over Jørgen Buch i Horsted,
Usse(?) Lasdatter med flere arvinger efter Steffen Lassen, som boede og
døde i Horsted i den gård, Jørgen Buch nu påbor. - Han fremlægger et
gældsbrev af 1635 på 44 sdr. fra Steffen Lassen. Fem dr. er afbetalt. Usse
Steffensdatter blev 1648 dømt til at betale gælden på 39 dr. Ligeledes ved
en landstingsdom 1649, hvor sagen er blevet indbragt til selvejers
tilfindelse. Da blev Niels Jensen og Niels Poulsen i Høllund udpeget til at
foretage tilfindelsen. De kom så sammen med herredsfogeden til Vilstrup i
sl. Peder Madsens gård og talte der med Usse Steffensdatter og hendes
morbrødre Hans og Søren Sørensen. På spørgsmålet, om hun havde nogen
penge eller løsøre at betale gælden med, svarede de benægtende i hendes

påhør. Samme dag var de i Jørgen Buchs gård at gøre indvisning og
indførsel for Jørgen Sørensen i Usse Steffensdatters ejendom for de 39 rdr.
plus renter og sagsomkostninger. Det specificeres, hvilke marker der er
gjort udlæg i. - Der er tilbudsvidne af 1650 om, at Jes Lassen i Ødsted på
vegne af Jørgen Sørensen har tilbudt Jørgen Buch i Horsted indførslen til
løsen. - Jørgen Buch mødte idag og fremlagde 2 skøder. Det første var af
26/6 1577. Det er citeret udførligt: ".. at Søren Christensen i Hoffued ...
Søren Hvid på sin egen og sin søsters Sidsel Christensdatters vegne, som
han er ret værge for, med hendes vilje og samtykke, udi hendes nød og
trang, og Niels Christensen i Ågård på sine egne vegne, de var her lydeligen
for tings dom idag og skødede, solgte og afhændede fra dem og deres
arvinger og til Las Jensen og hans hustru Maren Laskone ... deres arvepart
efter deres sl. moder Mette Madsdatter i den bondegård i Horsted, som Las
Jensen nu ibor, det er 1/3 af gården. - Det andet skøde er af 15/3 1643: Jes
Lassen i Højen på egne vegne, Jes Jørgensen i Lildballe på vegne af sin
hustru Dorthe Jeskone, og Anne Lasdatter i Horsted på egne vegne med
lavværge Niels Buch i Vork hans vilje og samtykke gav skøde til Jørgen
Buch i Horsted og hans hustru Inger Jørgens på alt det, der er tilfaldet dem i
arv af forn. Jes Lassen efter hans sl. fader Las Jensen og moder Usse(?)
Lasdatter og efter sine sl. brødre Mads og Jep Lassen og al ejendom, som
forn. Dorthe Jeskone var tilfaldet efter hendes forrige husbond sl. Anders
Lassen og hendes sl. datter Usse Andersdatter, og al arv, som Anne
Lasdatter var tilfaldet efter hendes sl. fader Las Jensen og moder Maren
Laskone, der boede i Horsted i den gård, Jørgen Buch nu påbor. - Dom:
Gælden er bevist med de fremlagte dokumenter og beløber sig med renter
og omkostninger nu til 82 sdr. 1 mk. 1 sk. - Den jord, der er gjort indvisning
i, skal herefter tilhøre Jørgen Sørensen.
Onsdag den 15. juni 1653:
Anders Jørgensen, ridefoged, et vidne: Steen Bilde, ridder til Kærsgård, ko.
ma. befalingsmand på Koldinghus, har ladet forkynde her i menige almues
påhørelse et missiv fra kongen ... vores fædrene rige til største gavn
angående claseer at iværksætte. Den gode mand har ladet sin fuldmægtige
gøre sin største flid sligt fædrene riges store gavn og bedste kunne
tilvejebringes, hvordil den menige mand har givet til gensvar, at de gerne
dem udi sligt nyttigt værk ville indlade, om det var dem muligt. Men

formedelst disse to krigstider, og nu dyre åringers skyld, er de ikke ved
middel og ... de kunne søge deres fædrene riges eller deres egen store gavn
derudi formedelst deres fattigdoms skyld.
Ridefoged Anders Jørgensen forbød på befalingsmandens vegne alle at
have eller holde nogen geder eller bukke; og han forbød alle, der har ulovlig
sæd i kronens jord, uden øvrighedens tilladelse dette at afføre. Der er givet
varsel til alle gennem sognenes varselsmænd. 27/7
4/5. Las Bertelsen i Ågård ctr. unge Søren Carsten (Søren Jensen) i
Mejsling for 6 sldlr. - Efter dom af 4/2 1652 er han tilfundet at betale 5 sdr.,
og efter voldgiftafsigelse (vidne 23/2 1653) er han tilfundet at betale samme
beløb plus 1 sd. i omkostninger. Idag dømmes han til at betale 6 sdr.
Niels Nielsen, forrige slotsskriver på Koldinghus, får på vegne af
kommissærerne Jørgen Juel til Agersbøl og Thyge Billou til Frøstrup,
befalingsmand på Hindsgavl, får tingsvidne på skovsyn med hensyn til både
over- og underskovens tilstand. Hver skov beskrives.
4/5. Niels Buch pva. Niels Nielsen, forrige slotsskriver, har ved sognenes
varselsmænd stævnet dem i herredet, der resterer med skyld og landgilde.
Hvis de ikke betaler, bør de have deres fæste eller husbondhold forbrudt.
Niels Nielsen mødte med Koldinghus jordebog. Hver skyldner er nævnt
med navn og gæld. Dom: De skal betale inden 15 dage og derefter være
undergivet nam og vurdering.
Samme Niels Nielsen tilsagde kirkeværgerne at have kirkernes regnskab i
beredskab, når de derom blev tilsagt.
Onsdag den 22. juni 1653:
Niels Hansen i Borlev forbød på egne og andre Borlev-mænds vegne 3.
gang Åge (Age) Andersen, salpetermand, at høste den kornsæd, som har
sået i Borlev jord ved salpeterhuset, som han imod deres hjemmel og minde
har indhegnet og indgærdet, og det under fuld ran, vold og hvad lovmål
derefter kan følge.

Niels Hansen stævner samme salpetermand om samme sæd, at Borlevmændene kræver den som deres ejendom. Opsat 14 dage. 3/8
Niels Buch i Vork lader afhjemle syn på salpeterhuset, nemlig syhuset. Det
er brøstfældigt.
Ridefoged Anders Jørgensen, et vidne: Christen Poulsen i Bølling lod
oplæse en skriftlig klage over Niels Brun i Bølling rettet til slotsherren
Steen Bilde eller til Jerlev herredsting: ".. at nu den 15. maj om
formiddagen, som jeg gik udi marken at se til min husbonds Niels
Thomsens plovkvæg, og som jeg gik ret vejen hen til samme kvæg, sad
Hans Sørensen i forn. Bølling ved hans agerende, som han havde sået. Så
kom forn. Niels Brun løbende fra hans plov og til os med en økse i hånden
og sagde til mig: Hvi haver du så udråbt mig på gaden den dag, Maren
Sørens blev begravet? - og straksen slog mig under mit øre med hans næve,
og jeg bad ham om fred endda, at han ville lade mig fare, og som jeg gik
længere frem til forberørte kvæg, løb han igen til hans plov og der tog en
plovstav og løb så over fem agre efter mig, og så med samme plovstav
slaget mig et slag over venstre arm og et slag ... med samme stav over issen
på min hoved, så jeg faldt ned på jorden og blev der noget ... besvimende af
det sidste slag, og som jeg kom mig noget igen med stor nød jeg kom selv i
min husbonds hus, og siden jeg er udi huset hjemkommen, er jeg tvende
gange besvimet samme dag, så ingen troede mig til livet, og min husbond
derover har ladet præsten hr. Peder Iversen i Egtved kalde til mig, som har
meddelt mig sakramentet, og siden derefter besvimet 4 gange og ud af
samme slag ikke været sådan, at jeg nogen sted kunne komme af min
husbonds gård, og udi samme min store svaghed har tvende af
sandemændene, nemlig Hans Ibsen i Refsgård og Niels Madsen i Li,
besigtet samme slag, og samme overfald har min husbond straks andragen
til tinge anklaget, udi min svaghed, som jeg ikke selv det kunne angive, og
jeg er ikke uden en fattig tjenestedreng, som ikke formår(?) den sag at
udføre, er derfor til den gunstige øvrighed på rettens vegne min
underdanigste begæring at ville sig denne min sag påtage og udføre, at jeg,
som jeg vist forhåber, må vederfares det, som ret er. Og dersom jeg inden år
og dag bliver at skade på mit liv, da klager jeg derfor fuldkommenlig over
forn. Niels Brun, at han deri er årsag. Bølling, den 21. juni 1653. Christen

Palsen". - Christen Palsen (Christen Poulsen) var selv til stede i retten og
vedkendte sig med ed brevets indhold.
Onsdag den 29. juni 1653:
Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde menige herredsvarsel at møde hver
tingdag her ved tinget deres varsel i Ko. Ma. sager at afhjemle.
Ridefoged Anders Jørgensen, et vidne: At for dom stod Søren Nielsen i
Højen og gav last og klage på Henning Steffensen i Højen, for han nu på
mandag sidst forleden var 14 dage slog Søren Nielsens hustru Johanne
Sørens 3 blå slag og jordskød og hårdrog hende, hvilket skete sønden for
Højen by.
Anders Jørgensen, et andet vidne: To mænd har været med sognefogeden
Hans Lassen i Højen til syn på Søren Nielsens hustru i Højen. Mærkerne
efter Henning Steffensens overfald beskrives. Hun har erklæret sig selv
uden skyld og brøde i alle måder.
(Se 11/5). Ridefoged Anders Jørgensen stævner unge Peder Jensen i
Rugsted for en andel ny egetømmer, han har ladet opsætte i et nyt hus. Han
bør skaffe sig hjemmel til tømmeret. Opsat 6 uger. 10/8
Oluf Joensen i Stubdrup, en frafindelse: Varsel til Christen Jensen i
Stubdrup og Anne Joensdatter, Birthe Peders med deres lavværger, Jens
Jensen og Hans Jensen ibidem m. fl. - Synsmænd har med delefoged Niels
Buch i Vork været til syn på Stubdrup mark, hvor Oluf Joensen påviste,
hvad brøst og forkort han på sin jord var sket. Noget jord er blevet ham
frapløjet. Der er ikke givet varsel til Jens Ravn i Binderup; derfor tør
herredsfogeden ikke idag lade tingsvidne beskrive.
18/5. Jørgen Nielsen i Vork stævner pva. Rasmus Jensen Maren Niskone i
Jerlev med hendes lavværge Mads Nielsen og Anne Hansdatter for gæld
med pant i en enghave. Der fremlægges gældsbrev af 1652, hvor Mads
Nielsen i Jerlev vedkender sig gæld til hæderlige og vellærde karl Rasmus
Jensen i Egtved med pant i en nærmere angivet enghave. - Dom: Rasmus
Jensen skal have enghaven i eje.

Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde sognefogederne her i herredet at
indkræve småskatter og det straks levere på slottet.
18/5. Jørgen Nielsen i Vork pva. Rasmus Jensen i Egtved præstegård ctr.
Hans Sørensen i Bølling: Sl. Jens Rasmussens arvinger har en sølvske og en
forgyldt sølvkæde i pant. Han har forpligtet sig på at indløse pantet inden
snapsting. Der er blevet givet tilbud om indløsning. I tingsvidnet herom
kaldes Jens Rasmussen for kaptajn. Nu kræves pantet at være Jens
Rasmussens arvinger følgagtigt. - Dom: Jens Rasmussens arvinger skal
have pantet i eje.
Niels Buch i Vork tilsagde menige herredsmænd, at de skal tænke på at gøre
veje og broer i stand, mens det er godt vejr.
Onsdag den 6. juli 1653:
Niels Buch i denne sag dommer:
Germand Joensen stævner Jørgen Knudsen i Vesterby for gæld. 14/8
Poul Pedersen i Amnitsbøl lovbød på vegne af Thomas Iversen dennes
arvepart i den halve gård i Ødsted, som han påbor, efter hans sl. forældre
Iver Poulsen og Anne Ivers og sl. broder Poul Iversen og alt, hvad han har
både arvet og købt. Jens Jensen i Tudved tilbyder på vegne af sin søster
Johanne Jensdatter, der er Thomas Iversens fæstemø, køb eller pant. Der er
blevet givet varsel til Mikkel Rasmussen og hustru Mette Iversdatter i
Ødsted samt til Lauge Jensen og hustru Else Iversdatter i Bindeballe..
Poul Pedersen i Amnitsbøl lovbød på vegne af Thomas Andersen i Viuf og
Poul Hansen Gris i Jelling Thomas Andersens arvepart efter hans søster
Moye Poulsdatter i den halve gård i Ødsted, som Thomas Iversen påbor,
samt Poul Hansen Gris' hustru Kirsten Pouls arvepart efter hendes sl.
forældre Iver Poulsen og Anne Ivers og hendes sl. broder Poul Iversen i
samme halve gård. Jens Jensen i Tudved tilbød på vegne af Thomas Iversen
i Ødsted og hans fæstemø Johanne Jensdatter køb eller pant. Der var varsel
til de samme som i foranstående lovbydelse.

Delefoged Niels Buch, et vidne: Hans Haar i Starup, Hans Ibsen i Refsgård,
Niels Poulsen i Høllund, Niels Lassen i Amnitsbøl, Bertel Sørensen i
Vilstrup, Jørgen Andersen i Horsted, Hans Lassen i Højen og Niels Madsen
i Li har med delefogeden været til syn på nogle gårdes brøstfældighed. Der
er anslået omkostninger til reparation. Synet omfatter både selvejere og
kronfæstere. Varsel er blevet givet ved sognenes varselsmænd.
Niels Buch, et andet synsvidne: Samme mænd afhjemler et syn på
humlekuler, pilestave, ympetræer og hampefrø. I Egtved sogn findes ingen
af disse vækster, fordi det er en høj, varm hede og sandjord, så det ikke vil
gro på de steder. Men andre steder, hvor de godt ville gro, fandtes de; så der
var ingen at opskrive.
Christen Mortensen i Jerlev efterlyser en kåbe og tilbyder rimelig findeløn.
Hvis den siden findes hos nogen, vil de komme til at så til rette.
Onsdag den 13. juli 1653:
Christen Sørensen i Haraldskær stævner på vegne af velb. Jørgen Munch
Laurids Hansen, Mads Christensen, Simon Nielsen, Morten Skaaning og
Jøren Sørensen i Ris, altså "de Ris mænd og Risbøl foren mænd" for den
ulovlige volddrift, de har haft i Jørgen Munch og hans moders mark. De har
ikke holdt et løfte om ikke at drive deres fæ over marken, "og ikke heller
holder de vide og vedtægt med hverandre, som bønder hør og bør at gøre,
men Simon Nielsen driver med en snes nød og somme tider mere, og
Laurids Hansen med en halv snes, og deres forrige videbrev, som jeg havde
gjort dem en anden efter, lyder kun på fire nød på hver og fire øg eller
heste, hvorfor jeg formener, de to forskr., som har haft mere, end viden
omformelder, så vel som Jørgen Sørensen, og er kun en gadehusmand,
driver med fem nød og bør kun at have een, bør at betale græsningen, de har
haft i nogle år i Ravnsbøl skov, og desforuden bøde deres 3 mark som for
uhjemlet, og desligeste Mads Christensen og Morten Skaaning at bøde
deres 3 mark som for ulovlig volddrift, desligeste Jørgen Nielsen, så alle de
andre forskr. samtlige at lide dele for denne medfølgende vide, de har ikke
underskrevet, efterdi de ber døl(?) på den vide, de har haft i sl. hr. Albert
Friises tid og Trude Bruskes tid, som er uden tvivl, om den skal ellers agtes
for fulde underskrift af dem selv eller deres fuldmægtige, og er herpå dom

begærende. Ex Haraldskær, den 13. juli 1653. Jørgen Munch". - Opsat 6
uger.
Hans Jensen i Egtved og Niels Pedersen i Amhede fremlyste 3. gang en
stocket bøsse, som de i Egtved Sønderskov har fundet. Eftersom ingen ville
vedkende sig den, leverede de den til Niels Buch, som modtog den i
ridefogedens fravær.
Niels Buch i denne sag dommer:
Germand Joensen i Bølling fremlyste en sortblisset hest, som hans tjener
har indtaget fra hans eng.
Poul Hansen Gris i Jelling giver på vegne af sin hustru Kirsten Pouls skøde
til Thomas Iversen i Ødsted på hendes arvepart efter hendes sl. forældre
Iver Poulsen og Anne Ivers, som boede i Ødsted i den gård, Thomas Iversen
nu bebor, samt efter hendes sl. broder Poul Iversen.
Ovenstående giver Thomas Iversen arveafkald.
Gl. Peder Jensen i Rugsted på vegne af sin søster Johanne Jensdatter i
Tudved, et skøde: Thomas Iversen i Ødsted tog sin trolovede fæstemø
Johanne Jensdatter i hånd og tilskødede hende sin anpart af gården.
Onsdag den 20. juli 1653:
Sekshøring: Hans Lassen i Højen, Niels Svendsen i Ågård, Søren Pedersen
ibidem, Hans Videsen i Egtved, Hans Jensen ibidem og Jens Bertelsen i
Vesterby.
Niels Buch i denne sag dommer:
Hans Jensen i Egtved giver til kende, at han ikke længere kan stå for, hvad
vurderet kvæg og korn efter sl. Jes Møllers død i Nybjerg mølle der findes,
men æsker herredsfogeden med uvildige mænd til boet igen at lade enhver
bekomme sin anpart af proquota, hvortil Germand Joensen svarede, at så
snart kornet bliver modent (møen) og Hans Jensen lader kreditorerne

advare, da vil han med vurderingsmænd lade enhver bekomme pro quota,
hvad der findes.
Synsmænd har været med delefogeden Niels Buch i Vork i Rugsted for at
syne de gårde, der brændte den 6/6: Palle Jensen: 15 fag salshus og et hus
vesten i gården på 6 fag er ganske afbrændt. - Søren Thomsen: Der har
været 12 fag salshus, 16 fag ladehus og et andet hus østen i gården på 13
fag, der er ikke noget tilbage. - Niels Madsen: Der har været 7 fag salshus,
10 fag ladehus og et andet hus østen i gården på 11 fag; det hele er
afbrændt. - Jørgen Jensen: 16 fag salshus, et hus vesten i gården på 16 fag
og endnu 5 fag af et andet hus; det hele er afbrændt undtagen 9 fag, som
han for kort tid siden har opsat, og som endnu var uden tag.
Iver Lauridsen i Amnitsbøl fordelte med sekshøring på vegne af Rasmus
Jensen i Egtved præstegård Jens Hansen, der nu bor i Fredsted og før boede
i Hesselballe for en gæld på 2 sd. 3 mk. til sl. Jens Rasmussen. Jens Hansen
er ikke mødt op. Ham bliver fordelt.
Niels Buch i Vork lader på vegne af oberstløjtnant Beenfeldt afhjemle et
synsvidne vedr. gærder om Nygård mark. Hver nabo er nævnt.
Laurids Mikkelsen i Højen, et vidne: At sandemændene Hans Haar i Starup,
Jørgen Andersen i Horsted, Niels Lassen i Amnitsbøl, Hans Ibsen i
Refsgård, Bertel Sørensen i Vilstrup, Niels Palsen (Niels Poulsen) i
Høllund, de vedtog med Laurids Mikkelsen i Højen at møde i Amnitsbøl nu
på søndag førstkommende 8 dage til forn. Niels Lassen da at betale ham,
hvad han med dem har udlagt til de to sandemænds fortæring til
København, til Hans Maj. hyldning, og lade ham bekomme hans anpart af,
hvad de af herredsmændene har oppebåret, for samme rejse, eller de og
derfor at stande Laurids Mikkelsen til rette og lide lovmål som vedbør, og
stod de med ham til vedermål.
Conrad Smidt på Nygård og Jes Jørgensen i Borlev, et vidne: At for dom
stod Maren Jeskone i Borlev og Dorthe Nielsdatter, tjenende på Nygård, og
indgik en skriftlig kontrakt med hverandre, som blev læst og påskrevet. Var
lydende som følger: "Anno 1653, den 13. juli var vi underskrevne forsamlet
i Borlev, Jes Jørgensen på sin hustrus Maren Jeskones vegne og Poul
Hansen Gris i Jelling på Dorthe Nielsdatters født i Holstrup hendes vegne,

at eftersom at Maren Jeskone og Dorthe Nisdatter af hastig- og
ubetænkenhed er kommet nogen tvistige ord imellem, hvorom de nu i
dommerens nærværelse er bleven venligen forligt i så måde, at bem. Maren
Jeskone ikke ved forn. Dorthe Nielsdatter andet at påsige, end som en ærlig
pige vel egner og anstår i alle måder, og forbemeldte Dorthe Nielsdatter
ikke heller ved Maren Jes Jørgensens eller hendes datter Mette Jensdatter
andet at påsige eller eftertale andet, end som alt det ærligt og oprigt er og
vel egner og anstår i alle måder, og ydermere lover bemeldte Jes Jørgensen
på sin hustrus vegne, Poul Hansen Gris på Dorthe Nielsdatters vegne, at de
begge samtligen skal møde på Jerlev idag otte dage og tilstå en
fuldkommen tingsvidne efter dette forskrevne. Thil vitterlighed vores
mærker herunder tegnet og venlig ombedet til vitterlighed at underskrive
Germand Joensen i Bølling, Niels Buch i Vork, Conrad Svendsen på
Nygård med os at underskrive, II, PH (skrevet med fælles nedstreg for P og
H), Germand Joensen Myp(?), Niels Buch egen hånd, Conrad Smidt p.p.". Så fremstod for dom forn. Maren Jeskone og Dorthe Nielsdatter og i hånd
tog hverandre og samtykkede forskr. kontrakt og forlig som forskr. står i
alle måder, og stod de begge personligt med hverandre til vedermålsting.
Niels Thomsen i Bølling, en frasigelse: Han fremlagde sin skriftlige klage
over Laurids Mortensen i Bøgvad og hans broder Oluf Mortensen ibidem,
"for at de har lagt dem udi veje i skov og skjul og mig på morderisk vis
overfalden udi Nebel skov den 14. juli", da han kom på sin retfærdige rejse
fra Kolding og ad ret adelvej hjem til sit hus. Laurids Mortensen red ind på
ham med sin degen og en stor stok i hånden til Niels Thomsens venstre
side, mens Oluf Mortensen red ind på hans højre side. Laurids overfaldt
ham med hug og slag, så han faldt af vognen, og jog ham mange gange
omkring vognen. Underskrevet af Niels Thomsen med egen hånd. - Hans
Lassen i Højen, Niels Svendsen i Ågård, Søren Pedersen ibidem, Hans
Videsen i Egtved, Hans Jensen ibidem og Jens Bertelsen i Vesterby har
været opkaldt af tinget til at syne Niels Thomsen og afhjemler deres syn.
Men overfaldsmændene er ikke blevet stævnet, så der kan ikke skrives
tingsvidne.
Onsdag den 27. juli 1653:

Sekshøring: Hans Haar i Starup, Hans Ibsen i Refsgård, Jørgen Andersen i
Horsted, Hans Madsen i Vilstrup, Jens Joensen i Vork og Oluf Joensen i
Stubdrup.
Oluf Joensen i Stubdrup får afhjemlet et syn på Stubdrup mark, hvor man
har frapløjet ham noget jord.
Hans Videsen i Egtved, et synsvidne: At for dom stod Hans Haar i Starup,
Hans Ibsen i Refsgård, Jørgen Andersen i Horsted, Hans Madsen i Vilstrup,
Jens Joensen i Vork og Oluf Joensen i Stubdrup; vand med oprakte fingre
og ed, at de idag her ved tinget, som var den 27. juli, var til syn til Mette
Nielsdatter i Oustrup; da så de et slag på hendes venstre kæbes klinch, noch
et hul inden på hendes venstre ben, noch et blå slag uden på hendes højre
ben, som hun klaget for dem at Peder Poulsen i Oustrup slog og gjorde
hende ... fredag sidste uge, og de andre slag gjorde han hende søndag efter
middag.
Jens Joensen i Vork lovbød på vegne af Hans Knudsen i Refsgård dennes
arvepart efter hans sl. forældre Knud Sørensen og Moye Knuds, som boede
samme sted, samt alt hvad han havde købt af sine søskende og arvet efter sit
barn Maren Hansdatter. Svend Knudsen i Refsgård tilbød på vegne af Hans
Knudsens fæstemø Thyra Pedersdatter ibidem køb eller pant. Varsel har
været givet til Anders Knudsen i Refsgård, Knud Andersen ibidem og til
Hans Knudsens børn Knud og Mette.
Hans Knudsen udsteder pantebrev med pant i gården til sin trolovede Thyra
Pedersdatter, der repræsenteres af Jens Joensen i Vork.
15/6. Ridefoged Anders Jørgensen fik på kongens vegne dom over bønder,
der lader geder og bukke færdes i underskoven. De bør være forbrudt til
kongen.
Onsdag den 3. august 1653:
Hans Simonsen i Ågård fik opkaldt synsmænd til syn på Ågård mark, hvor
noget rug er blevet ham forslagen. Varsel til Søren Pedersen i Ågård.

Oluf Joensen i Stubdrup ctr. Christen Jensen, Anne Joensdatter, Birthe
Peders med lavværger, Jens Jensen og Hans Jensen ibidem. På baggrund af
synrapporten sidste tingdag sætter han i rette, at da der er fire gårde i
Stubdrup (3 krongårde og en selvejergård), om hans krongård da ikke bør
nyde den fulde fjerdepart af jorden. Opsat 6 uger. 28/9
22/6. Niels Hansen i Borlev på vegne af alle Borlev bymænd ctr.
salpetermanden Aage Andersen, der har indhegnet og tilsået et stykke land
af Borlev mark. De har krævet, at avlen tilfalder dem. Der fremlægges et
tingsvidne af 31/7 1637 om, at Jørgen Nielsen af Borlev på de andre
bymænds vegne klager over kongens salpetermand Aage Andersen, fordi
han uden deres minde og hjemmel pløjer og sår mere end hans formand
gjorde, dem til trængsel og skade. Der er synsvidne af 1646 om størrelsen af
det indhegnede. Forbudsvidnet af 22/6 dette år fremlægges, samt et
skriftligt indlæg: at han har tilegnet sig noget af deres fædrift, den jord som
de skatter og skylder af, og de beder om, at han bør bøde sine 3 mark. Aage Andersen fremlagde et tingsvidne af 1638 om et syn, som delefoged
Niels Buch havde forestået vedr. salpeterhuset, og en seddel af 1640 af
Mikkel Gertsen, den kgl. visiterer over alle salpeterhytter i Danmark og
Holsten; han har synet husets brøstfældighed og beder om, at det bliver
repareret. - Dom: Aage Andersen har ikke fremlagt noget til sin befrielse.
Han bør rimeligt tilfredsstille Borlev lodsejere for brugen af jorden og
levere denne tilbage, undtagen jordhuset, som kan indhegnes, og gårdsrum
til heste og vogn. Belangende om Aage Andersen bør betale sine 3 mark,
hvilket angår æren, vil dommeren have det indstillet for landsdommeren.
Onsdag den 10. august 1653:
Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde kirkeværgerne at levere på
Koldinghus skriverstue, hvad de er tillagt at aflevere af kirkernes
beholdning, så vel som klart gøres hos forrige slotsskriver for kirkebøger, at
det nu straks at lade ske.
8/6. Ridefogeden får dom over de bønder, der ikke har betalt smørskyld. De
er blevet varslet med sognenes varselsmænd: Hans Videsen og Otte Jensen i
Egtved, Las Madsen og Niels Christensen i Vork, varselsmænd i Egtved
sogn, - Poul Madsen i Ødsted og Anders Jensen i Amnitsbøl, varselsmænd i
Ødsted sogn, - Peder Lauridsen og Søren Nielsen i Jerlev, varselsmænd i

Jerlev sogn og Vilstrup, - Peder Jørgensen i Højen og Jens Jensen i
Stubdrup, varselsmænd i Højen sogn. - Skyldnerne er angivet med navn og
deres gæld. - De dømmes til at betale deres gæld med rede penge.
29/6. Ridefoged Anders Jørgensen ctr. unge Peder Jensen i Rugsted for en
andel ny egetømmer, han har ladet opsætte i et nyt hus. Dom: Han bør
skaffe sig hjemmel til tømmeret eller lide dele og tiltale.
Simon Nielsen i Oksvig gav last og klage på Søren Madsen ibidem for
forskellige sår samt at han jordskød og hårdrog ham, hvilket skete, da han
gik og slog græs på sin moders mark.
Jes Lassen og Kirsten Nielsdatter i Oksvig bevidner Søren Madsens
overfald.
Ridefogeden aftaler med Simon Nielsen at føre dennes sag mod Søren
Madsen imod til gengæld at få al den bøde, som Søren Madsen kan blive
idømt.
Christen Christensen i Kolding stævner pva. sine brødre Simon og Jens
Christensen Iver Sørensen i Bølling og hans søskende Hans, Søren, Maren,
Mette og Sidsel, fordi de har høstet på Hans Iversens engskifte. Opsat 6
uger. 21/9
Iver Lauridsen i Amnitsbøl forbød på vegne af hr. Peder Iversen i Egtved så
mange, som har kornsæd i Tove Madskones bondejord i Ødsted, at afføre
det, før end præsten tæller med dem på agerens ... kan bekomme sin tiende.
Onsdag den 17. august 1653:
Sekshøring: Niels Hansen i Borlev, Hans Videsen i Egtved, Peder Hansen i
Borlev, Nis Svendsen i Ågård, Hans Simonsen og Søren ...
Ridefoged Anders Jørgensen lader afhjemle syn på den skade, Søren
Madsen i Oksvig har gjort på Simon Nielsen ibidem.
Anders Jørgensen stævner Søren Madsen i Oksvig for overfaldet på Simon
Nielsen. Opsat 14 dage. 28/9

Niels Buch i Vork dommer i efterfølgende sag:
6/7. Germand Joensen i Bølling ctr. Jørgen Knudsen i Vesterby for gæld.
Han lovede at betale inden 4 uger.
Onsdag den 24. august 1653:
Sekshøring: Thomas Pedersen i Vesterby, Jens Bertelsen ibidem, Hans
Lassen i Høllund, Søren Sørensen, Søren Pedersen i Vilstrup og Hans
Jensen i Borlev.
Niels Buch i Vork fordelte på vegne af oberstløjtnant Beenfeldt på Nygård
en del bønder (adskillige navne nævnt), der ifølge syn af 20/7 ikke har gjort
deres gærder omkring Nygård mark færdige.
Ridefoged Anders Jørgensen lader læse en seddel fra slotsherren om
bekæmpelse af krybskytteri i kongens vildtbane. Det befales alle
ridefogeder, delefogbeder, skovridere (som det mest angår), desligeste
skovfogeder, sandemænd, sognefogeder og menige Koldinghus bønder, at
de ikke alene er skovriderne behjælpelige med at pågribe slige personer,
men endog giver dem anslag og kundskab, hvor de findes og kan ertappes;
hvo sligt forretter, at de, som skyder dyrene, kan blive derudover pågreben
og taget. Er det en bosiddende mand, da skal han vinde sin gård fri for
ægter i to år; er det en husmand eller ungkarl, vil jeg give ham 10 dr. straks;
item skal delefogederne være skovriderne behjælpelige, at de passe og veje
udi Haraldskærs åer kunne forgraves og med spidse, forborgne pæle
forvares. Noch befales alle møllerne ingen over broer eller åløb at passere
lade; belangende bønderne, at samtlige kan ordineres efter byens vedtægt,
enten ved horn eller andre måder; og skal de vagt holde hos bavnerne, og så
skovriderne og andre, om de fornemmer nogen skytter at indride eller
udride i vildtbanen, flitteligen at vare. Befindes og nogen at dølge med slige
skytter, enten slægt, venner eller andre, da straks mig det forstendige hid til
slottet, at de kan kendes og tages des bedre i agt, tagende ingen
forsømmelse herfra.
Laurdis Pedersen på Haraldskær lader på vegne af Jørgen Munch opkræve
synsmænd. Varsel er givet til Simon Nielsen i Rue, Laurids Hansen, Mads
Christensen og Jørgen Sørensen ibidem.

Han lod læse Jørgen Munchs seddel, der forbyder de Rue mænd samtlige at
holde nogle til huse, og i synderlighed den Jens Jensen, som er kommet fra
Glæsbjerg, og hvo der haver nogle, at de er tilfortænkt at lade dem vandre
fra dem inden lørdag aften førstkommende, såfremt at både de, som holder
dem, og så de, der bliver imod forbud, ikke straks vil stande for
sekshøring(?).
Onsdag den 31. august 1653:
Jes Madsen i Vilstrup ctr. Søren Pedersen og hustru Maren Sørens ibidem
med varsel også til Peder Pedersen og Mads Mikkelsen ibidem. (Sagen er
opsat fra 13/7, hvor jeg ikke har set den). Gud Herren har ved den timelige
død bortkaldet unge Hans Mikkelsen, sl. Mikkel Madsens søn, og Søren
Pedersen har ikke ret 30 dage efter hans dødelige afgang gjort rigtig deling
imellem hans efterladte søskende efter kontraktens ordlyd, som siger, at
Søren Pedersen har forpligtet sig til at give Hans Mikkelsen en seng og
kiste, god for 20 sdr. og at holde ham til skole i fire år, og hvis han eller
nogen af hans to søstre dør, skal arven tillægges de overlevende søskende.
Derfor mener Jes Madsen, at de 20 sdr. samt værdien af den skolegang og
underhold, Søren Pedersen har sparet ved drengens tidlige død, bør komme
drengens søstre, nemlig Johanne og Sidsel Mikkelsdøtre, til gode.
Kontrakten er blevet indgået, da Søren Pedersen gifter sig med enken efter
Mikkel Madsen, Maren Mikkels (nu Maren Sørens). Der nævnes i
skiftekontrakten også Maren Hans' i Jerlev og hendes søn Jens Thomsen. Søren Pedersen indleverer et skriftligt indlæg. Her modregnes i hans
forpligtelse 8 rdl. til drengens begravelse, og efter hans beregning skylder
han kun 6« dr. 1 mk. 2 sk. - Dom: Søren Pedersen skal holde sin forpligt og
lade den døde drengs arv komme de to søstre til gode. Uvildige mænd skal
fastlægge værdien af drengens underhold og skolegang i de år, han ikke
kom til at oppebære det.
Niels Buch opkræver pva. hr. Niels Pedersen synsmænd til at syne ...
Madskones jord i Ødsted, som har været tilsået.
Onsdag den 7. september 1653:
Christen Mortensen i Jerlev stævner med herredsvarsel på vegne af Laurids
Boysen, forrige slotsskriver i Kolding, menige mænd for restancer til

Laurids Boysen, mens han var slotsskriver. Opsat 6 uger.
Christen Mortensen i følgende sag tingholder:
Germand Joensen i Bølling spurgte velb. Jørgen Munchs fuldmægtige
Laurids Pedersen på Haraldskær, hvor mange stævninger han havde over
ham. Da svarede Laurids Pedersen, at han havde et par stævninger. Dem
æskede Germand Joensen kopi af. Laurids Pedersen svarede, at han ingen
kopi ville under Germand Joesen, og han ville heller ikke fremlægge
stævningerne her for retten.
En række herredsmænd erklærer, at eftersom der skal være en vagtmester
ved bavnen i herredet, så har de aftalt med Jørgen Nielsen af Vork, at han
skal være vagtmester. Han skal af hver gård have 6 sk. danske og af hver
halvgård 3 sk. om året, og dersom det ikke vedbliver året omkring med
samme vagt, da at give ham, eftersom han har fortjent. Jørgen Nielsen lover
at have flittigt opsyn med samme bavne og vagt, og vagten ved bavnen går
ret omkring, så at hver 2 mænd eller karle skal være ved bavnen fra en
middag og til den anden middag, og rigtig mandebod gøres på dem, som
forsømmer det.
Onsdag den 14. september 1653:
Sekshøring: Mads Brun i Jerlev, Niels Jensen, Jørgen Poulsen ibidem,
Thomas Pedersen i Vesterby, Peder Jørgensen i Borlev og Hans Jensen
ibidem.
Iver Lauridsen i Amnitsbøl pva. Rasmus Jensen i Egtved præstegård
fordelte med sekshøring Hans Hansen Tysk i Vejle for leje af en gård i
Vejle, som han har lejet af sl. Jens Rasmussen iflg. forpligt af 1648 og dom
af 2/3. Han blev fordelt.
Niels Buch i Vork er dommer i flg. sag:
Germand Joensen i Bølling, et vidne: At for dom stod Søren Hansen i Vejle
og sagde til herredsfoged Germand Joensen, at ham ingen ret måtte ske på
tinget. Og stod Søren Hansen med Germand Joensen til vedermålsting.

Niels Buch i Vork ctr. Søren Jensen i Tågelund for gæld. Opsat 6 uger.
Niels Buch i Vork, et vidne: At for dom stod Laurids Pedersen på
Haraldskær, lovede, at den stævning, han pva. sin husbond har udtaget mod
Niels Buch til Viborg landsting for at vidne, han har været ... mellem ham
og Germand Joensen, ikke skal komme Niels Buch til hinder eller skade, og
når han stævner ham igen, da skal han forskaffe Niels Buch en kopi af den
straks på stedet.
Jens Hansen i Rugsted får tingsvidne på, at alt hvad ringe formue og gods,
han havde, blev ham frabrændt, så han intet beholdt deraf i nogen måder ud
af den skadelige og ulykkelige ildebrand, som den 6/7 angik og afbrændte 4
gårde, og han fattige mand var til huse i en af dem; hans fattige hustru med
en stor hob små børn undkom med nød og næppe fra ildebranden med livet,
så nu har de intet at nære sig af, uden hvad godtfolk vil være ham
behjælpelig med.
Onsdag den 21. september 1653:
Ridefoged Anders Jørgensen lader afhjemle syn på skovenes olden med
henblik på, hvor mange svin der kan komme på olden dette år.
Søren Sørensen i Bølling kalder til skifte efter sin sl. fader Søren Sørensen
og moder Maren Sørens, som boede i den halve gård, Søren Sørensen nu
bebor. Der er varsel til Iver, Hans og Jens Sørensen i Bølling og Maren,
Mette og Sidsel Sørensdatter ibidem med deres lavværger samt til Anne
Sørensdatter i Torsted med hendes lavværge Jes Christensen.
Peder Jørgensen i Borlev efterlyser en gildet hest, som blev ham frastjålet
forleden uge på Borlev mark.
Jørgen Poulsen og Peder Christensen i Jerlev har indgået en skiftekontrakt:
"Anno 1653 den 17. januar var vi efterskrevne, nemlig Christen Mortensen
i Jerlev, Mads Christensen Buch i Vilstrup, Søren Sørensen og Niels
Nielsen ibidem, forsamlet i Jerlev i Peder Christensens hus og gård over en
venlig kontraktering og forlig mellem Peder Christensen og hans 3 børn,
nemlig Anne, Maren og Kirsten Pedersdatter, om hvad de kunne arve efter

deres sl. moder Anne Poulsdatter" angående arven. Børnenes morbror er
Jørgen Poulsen.
Niels Hansen i Borlev pva. af Borlev bymænd og Aage (Ager) Andersen,
salpetermand, et vidne: De tog hinanden i hånden og erklærede forlig om
den omtvistede jord ved salpeterhuset. Aage Andersen skal beholde jorden
og give Borlev bymænd årligt 2 sdr., og når Borlev mænd ikke længere vil
holde den kontrakt, så skal han tilbagelevere jorden. Desuden skal Aage
Andersen have 2 svin på olden på Hjelmdrup skov i dette år uden nogen
betaling.
10/8. Christen Christensen i Kolding stævner pva. sine brødre Simon og
Jens Christensen Iver Sørensen i Bølling og hans søskende Hans, Søren,
Maren, Mette og Sidsel, fordi de har høstet på Hans Iversens engskifte på
trods af pantebrev af 1635 fra Hans Iversen til Søren Paaskesen i Jordrup
med pant i engskiftet, hvor Hans Iversen indvilger i at lade sig stille for
sekshøring, hvis han ikke betaler rettidigt. Et skifteregister efter sl. Ellen
Sørens i Jordrup 1649 viser, at pantebrevet tilfaldt Simon og Jens
Christensen (efter deres sl. oldemor Ellen Simonsdatter). I 1651 er der
blevet udstedt forbudsvidne imod at føre nogen afgrøde af engen uden
panthaverens minde. I 1652 er der afsagt dom om, at den pantsatte eng bør
følge de to panthavere, indtil de får deres penge. Der fremlægges
tingsvidner, der beviser, at Iver Sørensen og søskende har høstet engen. Herimod mødte Iver Sørensen og fremlagde et skriftligt indlæg: Søren
Paaskesen er for blodskam, som han har begået mod sin hustrus datters
barn, blevet fredløs og landflygtig, og hans boslod hjemfaldet til kongen.
Sagsøgerne bør fremlægge et rigtigt skiftebrev ml. kronen og deres oldemor
eller Søren Paaskesen, om samme pant findes deri indført at være bemeldte
deres oldemor tilfaldet, eftersom de ikke har talt derpå, mens den velbårne
sl. mand Ernst Normand havde Koldinghus i forlening, som i hans tid
deling er holdt. - Han fremlagde også et udtog af jordebogen, der viser, at
han har betalt sit husbondhold for bondens part til velb. fru Margrethe
Lange i hendes nådsensår og sit fæste for kronens part, før han blev
indskrevet i jordebogen, og siden tid har han kontribueret af den halve
bondegård. - Dom: Iver Sørensen og hans søskende bør lide tiltale for at
have høstet den pantsatte eng.

Onsdag den 28. september 1653:
Sekshøring: Hans Haar i Starup, Oluf Joensen i Stubdrup, Christen
Mortensen i Jerlev, Iver Pedersen i Ødsted, Thyge Smed i Amnitsbøl og
Søren Sørensen i Bølling.
3/8. Oluf Joensen i Stubdrup ctr. Christen Jensen, Anne Joensdatter, Birthe
Peders med lavværger, Jens Jensen og Hans Jensen ibidem. På baggrund af
synrapport 27/7 sætter han i rette, at da der er fire gårde i Stubdrup (3
krongårde og en selvejergård), om hans krongård da ikke bør nyde den
fulde fjerdepart af jorden. De skylder ifølge jordebogen lige meget. Han
fremlægger idag et par tingsvidner fra 1500-tallet. - Herimod mødte Søren
Madsen i Mejsling på vegne af Anne Joensdatter og fremlagde hendes
skriftlige indlæg: Oluf Joensen vil have ny skift og jævning over jorden,
fordi han mener, at hans gård er brødstfædig (har mindre jord, end den bør);
men hendes gård er også brøstfældig adskillige steder. Han bør lade sig nøje
med det, hans formand lod sig nøje med. "Han påfører mig fattige,
hjælpeløse enke stor ufornøden trætte, hvilket jeg mener er imod sl.
højlovlig Kong Frederiks udgivne mandat dateret Frederiksborg, den 18.
maj 1585, som udtrykkeligt formelder, at ingen videre markligning, reben
eller jævning efter den dag måtte ske her i Koldinghus len, men enhver
skulle lade sig orges og nøjes med, hvad de i brug og hånd hævede, og ikke
den ene at påføre den anden jordtrætte i nogen måder". Hun vil beholde sin
fjerdepart af jorden over al Stubdrup mark og kræver sine
sagsomkostninger godtgjort. - Niels Pedersen af Jerlev mødte på vegne af
sin moder Birthe Peders og indgav hendes skriftlige svar: Oluf Joensen bør
bevise, at jeg har brugt mere jord, end jeg fra arilds tid har brug, og at jeg
har bortpløjet noget af hans sædeland, at han har nogen lod i den jord, som
jeg og min formand har brugt, samt at han har mindre eller ringere jord end
sin formand. Hun kræver sine omkostninger godtgjort og forbeholder sig
sagsanlæg for den unødige jordtrætte, han mig fattige enke påfører imod
højlovlig sl. Kong Frederik den Andens åbne brev. - Dom: Oluf Joensen bør
have hver fjerde ager lige så bred som enhver af hans naboers, både i
breden og længden efter gl. tingsvidners lydelse.
(17/8).Niels Buch i Vork får på kongens vegne og i ridefogedens fravær
opkaldt 15 mænd til at sværge Søren Madsen i Oksvig agerfred over.

Herredsfogeden opkalder: Hans Gydesen i Almstok, Christen Madsen,
Søren Hansen ibidem, Bunde Albrechtsen i Rygbjerg, Christen Gydesen,
Las Nielsen, Anders Christensen, Knud Sørensen, Christen Sørensen, Iver
Christensen ibidem, Cristen Sørensen i Bindeballe, Christen Madsen,
Jørgen Mortensen, Jørgen Pedersen og Søren Mortensen ibidem. De skal
møde i tinget om 8 dage og da at gøre ret ed og tov om bemeldte sag
imellem bonden og kongen. 5/10
Iver Pedersen i Ødsted lovbød på vegne af sin søster Lene Pedersdatter
hendes part, som hun har arvet efter sin sl. husbond Nis Jensen, i den halve
gård, hun bebor. Ligeledes lovbød Jens Hansen i Fredsted pva. sin datter
Maren Jensdatter og Oluf Jensen pva. sin hustru Kirsten Jensdatter samt Las
Jensen i Høllund deres arveparter i gården (Maren Jensdatter efter sin sl.
morbroder Nis Jensen, Kirsten Jensdatter og Las Jensen efter deres sl.
broder, samme Niels Jensen). Det er den gård i Høllund, som sl. Nies
Jensen påboede og Lene Pedersdatter nu bebor. - Hans Jørgensen Haar i
Starup bød på vegne af sin søn Jørgen Hansen køb eller pant. Der har været
landstingsvarsel til alle sl. hr. Hans Lassens (forrige præst i Vorbasse) børn
og arvinger, nemlig Hans Hansen og Johanne Hansdatter, født i Vorbasse,
og der er blevet givet varsel i Vorbasse til hr. Hans' børn, Hans og Johanne,
samt varsel til Niels Poulsen i Høllund.
Christen Mortensen i Jerlev forbød fiskeri i Jerlev og Høllund bæk, da han
har fiskeretten i fæste.
17/8. Niels Buch på vegne af kongen og lensherren får dom over Søren
Madsen i Oksvig for vold mod Simon Nielsen ibidem: Han skal bøde til
bondens sag og kongens sag for et hulsår, som han slog Simon Nielsen bag
i hans hoved, noch for et slag på hans hage, et slag på hans læbe og for
jordskub og hårdræt at bøde derfor efter lovens 3. bogs 32. kapitel.
Ridefoged Anders Jørgensen tilsagde varselsmændene at varsle enhver hver
4 ugers dag, på det de lovligt kan afhjemle deres varsel, så at han såvel som
delefogeden kan få rigtig beskrevet efter samme varsel.
Onsdag den 5. oktober 1653:

Anders Jørgensen, ridefoged, beviser med Hans Lauridsen og Jørgen
Simonsen af Hjarup, at der er blevet givet varsel til Laurids Mortensen
Bøgvad, som han lå død mellem Søgård og Bønstrup mark ved en høj, for
dom og lovmål idag over ham at tage beskrevet. Han fremlægger sit
skriftlige indlæg: Laurids Mortensen Bøgvad er for nogen tid siden ved
Drenderup mølle for sin forseelse og begangne gerning, menlig halds
forridelse blevet andrevet og nedskudt og siden på Kolding byting dømt til
at lide som for andet tyveri. Ridefogeden mener derfor, at hans gods og
boslod bør være forbrudt til kongen. Opsat 8 dage. 12/10
Anders Jørgensen, ridefoged, lod læse slotsskriver Anders Madsens seddel
om avlingspenge og andre penge, der ifølge jordebogen skal gives til slottet,
men endnu ikke er betalt, levering af rug og byg, honning, lysegarn.
Delefogeden skal beflitte sig på, at ydelserne bliver leveret. Lægdsmændene
skal anvende deres flid på, at skatten i penge af korn og flæsk indfordres og
leveres på slottet.
28/9. Ridefogeden fremæsker de mænd, der er blevet opkaldt til at sværge
om agerfred over Søren Madsen. De er ikke mødt. 12/10
Ridefogeden får opkaldt 6 mænd til at vurdere boet efter Laurids Mortensen
Bøgvad den 14/10. Herom har Hans Lauridsen og Jørgen Simonsen i
Hjarup givet ham varsel, som han lå død mellem Søgård og Bønstrup mark
ved en høj.
Unge Peder Jensen i Rugsted lagde klage på Joen Sørensen ibidem, fordi
han søndag for otte dage siden slog og overfaldt Peder Jensens hustru
Kirsten Thomasdatter. Dersom hun dør inden år og dag, da klager han over
Joen Sørensen for hendes død.
Unge Peder Jensen i Rugsted lader afhjemle syn på konens sår.
Synsmændene er Christen Mortensen i Jerlev, Hans Haar i Starup, Oluf
Joensen i Stubdrup, Iver Pedersen i Ødsted og Søren Sørensen i Bølling.
Ridefoged Anders Jørgensen lader afhøre vidner på Joen Sørensens
overfald på unge Peder Jensens kone. At han slog og overfaldt Kirsten
Thomasdatter i Søren Jensens hus i Rugsted, hårdrog og jordskød hende,
sønderrev hendes klæder. Så fremkom Peder Mortensen i Tudved og

stævningen blev oplæst for ham med flere, og eden blev ham forelagt af
herredsfogeden; da ville Peder Mortensen ikke vidne sin sandhed derom,
men undveg og gik ud af tinget.
Christen Lassen, hyrde i Bølling, forklarer, at den 26. august sidst lod Mette
Madskone i Bølling byhyrden vogte med ham, eftersom det omgik i byen,
de skulle lade byhyrden vogte med hyrden. Den dag blev en af Niels Bruns
køer ude om natten og kom ikke hjem, og blev samme ko død derover.
Derfor tilbyder Christen Lassen her for retten at ville betale sin anpart af
samme ko, så vidt det tilkommer ham. Der er blevet givet varsel til Mette
Madskone og hendes lavværge Jens Madsen.
Nis Brun i Bølling ctr. Mette Madskone ibidem og hendes søn Jens Madsen.
Han kræver, at hun betaler den halve part af koen. Opsat 6 uger. Se 23/11
Niels Buch i Vork fik på kongens vegne dom over alle menige mænd, som
bygger og bor i herredet, og som skylder i skat, både penge, korn og flæsk,
samt honning, lysegarn, avlingspenge, og alt andet, som de efter jordebogen
skal give, og de nogen gange er blevet advaret om. - De skal betale på
Koldinghus skrivestue.
Oluf Hansen i Fredsted pva. sin hustru Kirsten Jensdatter og Jens Hansen
ibd. på vegne af sin datter Maren Jensdatter giver skøde til Linne
Pedersdatter og hendes broder og lavværge Iver Pedersen i Ødsted på al den
ejendom, de har arvet i den gård, Linne Pedersdatter nu påbor i Høllund.
Linne Pedersdatter i hånd tog sin trolovede fæstemand Jørgen Hansen Haar
og gav ham skøde, så at han fik lige så stor, god og rig en lod, del og anpart
i den halve gård i Høllund, hun nu påbor, som hun selv deri har.
Onsdag den 12. oktober 1653:
5/10. Ridefoged Anders Jørgensen ctr. Laurids Mortensen Bøgvad. Niels
Buch får dom over ham. Der fremlægges bl.a. et tingsvidne fra Kolding
rådstue om at nogle bønder vedkender sig nogle heste, som er blevet
konfiskeret i forbindelse med Laurids Bøgvads gerning, og en dom af
Kolding byting af 28/9: Laurids Mortensen Bøgvad har ved Drenderup
mølle om natten mellem den 30. og 31. august med fire heste og en hoppe,

som ham selv tilhørte, foruden fire heste og en hoppe, som godtfolk har
vedkendt sig at være frastjålet, ulovligt ført dem ud af riget ad vadestedet
mellem Ribe og Kolding. Han er af en tilforordnet vadestedrider blevet
ertappet. Han har med sin handling forkrænket og frastjålet Ko. Maj. og
skal straffes som en tyv. - Dom: Laurids Bøgvads boslod bør være forbrudt
til kongen.
Niels Buch opfordrer menige mænd til at betale deres skatter.
5/10. Niels Buch fremlægger forskellige dokumenter i sagen om de 15
mænd, der skal sværge agerfred over Søren Madsen.
Resten af siden (fol. 207a) er tom, og der er levnet plads til nogle få linjer
på fol. 207b, inden næste indførsel. Formentlig skulle der her have stået en
dom. Allerede i nogen tid har domme været indført med en anden
håndskrift end det øvrige. Og herefter fører herredsfogeden et stykke tid
selv tingbogen. Det fremgår senere af en skiftesag, at den hidtidige
herredsskriver Iver Lauridsen (Iver Larsen) i Amnitsbøl er død. Den nye
herredsskriver bliver Jokum Damcke.
Peder Olufsen i Starup udleverer 100 sldlr. til Anne Sørensdatter, barnefødt
i Fredsted, nu tjenende i København. Det er halvdelen af arven efter hende
sl. forældre, som Peder Olufsen har haft i værgemål for hende. Jes
Jørgensen i Borlev står inde for kvitteringen. Når Peder Olufsen betaler
resten, skal hun lyse arveafkald på Brusk herredsting.
Jens Hansen i Vilstrup erkender gæld til sin svoger Peder Joensen i
Lejrskov.
Onsdag den 19. oktober 1653:
Søren Jensen i Rugsted kalder 3. gang sine søskende Maren Jensdatter i
Skærup og Tove Jensdatter i Ødsted samt Karen Jensdatter i Højen til skifte
den 21/10 efter deres sl. fader Jes Sørensen, der boede i Rugsted.
Onsdag den 26. oktober 1653:

Sekshøring: Hans Ibsen i Refsgård, Søren Jensen i Venborg, Morten
Pedersen i Tudved (?), Mads Hansen i Mejsling, Hans Simonsen i Borlev
og Peder Hansen ibidem.
Delefoged Niels Buch i Vork lade afhjemle syn på kongens veje og broer.
Niels Buch lader afhjemle vurdering af det gods, der er tildømt kongen efter
Laurids Bøgvad.
Hans Knudsen i Refsgård lovbyder pva. sin hustru Thyra Pedersdatter det,
der tilkommer hende i den halve gård i Refsgård, som Svend Knudsen nu
bebor. Denne tilbyder at købe.
Niels Jensen Buch i Vork, en dele med sekshøring på vegne af Mikkel
Iversen i Jelling. Fordelt blev Erik Hansen i Højen, Jes Madsen ibidem,
Mads Mortensen ibidem og Niels Mikkelsen Deigaard.
Morten Pedersen Tved ctr. Søren Pedersen i Ågård for gæld. Opsat 6 uger.
Christen Mortensen i Jerlev ctr. Maren Joens i Oustrup med hendes
lavværge for en kvindekåbe, som Christen Mortensens tjener Karen
Madsdatter har leveret hende og vil have tilbage. Opsat 6 uger.
Onsdag den 2. november 1653:
Sekshøring: Gl. Peder Jensen i Rugsted, Peder Hansen i Borlev, Mads
Hansen i Mejsling, Søren Jensen i Venborg, Laurids Poulsen i Amnitsbøl og
Søren Jensen i Rugsted.
Søren Hansen, borger i Vejle, lover sin broder Jens Hansen i Vilstrup at give
ham skøde på den halve gård, som Jens Riber (?) påboede, nårsomhelst.
Jens Hansen i Vilstrup erkender gæld til Søren Hansen i Vejle.
Mads Hansen i Mejsling i hånd tog Jep Pedersen i Verst og erklærede, at
eftersom han havde lovet hans søster Karen Pedersdatter 80 sldlr. til
medgift, så forpligter han sig til, at hvis han afgår ved døden, må Karen
Pedersdatter udføre så meget igen, eller have ophold og aftægt på stedet i
sin levetid.

Jep Pedersen i Verst erkendte at have modtaget af Mads Hansen i Mejsling
20 sldlr. samt noget kvæg og bohave, som Mads Hansen har lovet i medgift
til hans søster.
Bertel Madsen i Torsted ctr. Gertrud Sørens i Oustrup for gæld efter hendes
sl. husbond, som han havde fordret ved skiftet, da der blev gjort udvisning i
rugsæden. Hun har ikke holdt sit løfte om at betale til Mikkelsdag. Opsat 6
uger. 14/12
Thule Pedersen i Ferup fører vidner om en skoveng, som ligger til hans
gård, at den har været brugt af gården ulast og upåkrævet, og der har ikke
været gjort minde til nogen.
Onsdag den 9. november: Hans Knudsen i Refsgård giver pva. sin hustru
Thyra Pedersdatter skøde til Svend Knudsen og hustru Sidsel Pedersdatter
på hendes arvepart i den halve gård, Svend Knudsen påbor.
Peder Knudsen i Vork ctr. Søren Poulsen i Vork for gæld. Opsat 6 uger.
Laurids Poulsen i Amnitsbøl ctr. Jørgen Knudsen i Vesterby for gæld. Opsat
6 uger.
Jens Høg, et vidne (med stævning til Peder Thomsen i Vork): Christen
Mortensen i Jerlev og Jørgen Knudsen i Vesterby vidnede, at den 20/2 var
Jens Bertelsen Høg og Peder Christensen i Vork forsamlet i Christen
Mortensens hus over en venlig kontrakt og forening om den trætte, der har
været imellem dem. Jens Høg skal igen skaffe Peder Christensen 3
kobbergryder, som var pantet fra ham for landgilde, hvilket pant Jens Høg
havde leveret til Niels Buchs hus i Vork. Dette bekender Niels Buch, og
Peder Christensen skal få pantet, når det påæskes.
Mads Hansen i Mejsling pantsætter et engskifte til Jens Jensen i Stubdrup.
Der er landstingsvarsel til Jens Jensen og Mette Jensdatter, hvor de end er,
og varsel til Kirsten Hansdatter i Jordrup og Peder Hansen i Mejsling for
lovbud og pant.
Onsdag den 16. november:

Niels Buch i Vork, delefoged, er tingholder i følgende sag:
Germand Joensen tilspurgte Lars Poulsen i Amnitsbøl, hvem der havde
tagen den fortegnelse ud af tingbogen, som sl. Iver Larsen på kongens
vegne havde skrevet den sidste onsdag, han var til tinget. Dertil svarede
Lars Poulsen i Amnitsbøl, at hvad der fandtes, skulle komme til stede.
Niels Buch i Vork og Jens Larsen, skovrider, tilbød alle selvejerbønder, at
de nu straks ville udvise dem deres ... ved.
Niels Buch lovbød på vegne af Søren Hansen i Vejle den lod, som denne
har i den bolig i Vilstrup, som Christen Nielsen påbor. Jens Hansen i
Vilstrup tilbød køb eller pant. Der er givet varsel til adskillige.
Onsdag den 23. november 1653:
Jep Jensen i Amnitsbøl stævner på vegne af sin søster til skifte efter hendes
sl. mand Iver Larsen.
Niels Buch i Vork meddeler menige sognemænd, at han vil udvise træ, som
de skal age til Koldinghus slot.
Samme er tingholder i følgende sag:
Germand Joensen i Bølling får tingsvidne på, at Jørgen Munchs
fuldmægtige Jørgen Sørensen i Rue lod læse en landstingsstævning til
Germand Joensen ang. noget plovjord.
Christen Mortensen i Jerlev, Søren Jensen i Venborg, gamle Peder Jensen i
Rugsted og Jens Jensen i Vork vidner for Jes Madsen i Hjortebjerg mølle, at
de sidste torsdag var forsamlet i Jerlev i Mads Bruns hus over en venlig
kontrakt mellem Søren Pedersen i Vilstrup og Jens Madsen på dennes
broderbørns vegne ang. en arv efter sl. Hans Mikkelsens død. Da lovede
Søren Pedersen at give sine stedbørn Johanne Mikkelsdatter og Sidsel
Mikkelsdatter 40 sldlr. at udlevere til påske, og Jens Madsen afleverede
pengene.

Mads Gregersen i Kolding med fuldmagt fra Peder Steffensen Smed i Uhre
ctr. Jens Pedersen i Nybjerg mølle. Der fremlægges et skriftligt indlæg fra
Peder Steffensen: Hvad hjemmel har Jens Pedersen til at bruge den mølle,
som jeg har fæstet? - Ligeledes Peder Steffensens fæstebrev på møllen, som
afgangne Jes Jensen møller tilforn havde. Opsat 6 uger.
5/10. Nis Brun i Bølling ctr. Mette Madskone ibidem og hendes søn Jens
Madsen. Han kræver, at hun betaler den halve part af koen. Opsat 6 uger.
Jes Hansen i Vilstrup, et pantebrev: Søren Hansen, borger i Vejle, har af
Jens Hansen fået penge og pantsat til ham halvparten af det boel, som
Christen Nielsen i Vilstrup påbor.
Onsdag den 30. november 1653:
Sekshøring: Hans Videsen i Egtved, Hans Ibsen i Refsgård, Svend Knudsen
ibidem, Peder Jensen i Rugsted, Niels Madsen i Oustrup og Knud Larsen i
Vork.
Jes Madsen i Refsgård fordelte med sekshøring Mads Mortensen, som
tjener i Spjarup. Han havde lovet og stedt sig til Jes Madsen et år fra
Mikkelsdag.
Christen Jensen i Stubdrup fremlyste 2 ungnød.
Onsdag den 7. december 1653:
Germand Joensen, herredsfoged, Christen Mortensen i Jerlev og Jokum
Damcke, herredsskriver, til besegling.
Sekshøring: Søren Jensen i Rugsted, Iver Sørensen i Bølling, Hans Ibsen i
Refsgård, Søren Madsen i Vesterby, gl. Peder Jensen i Rugsted og Jes
Mortensen i Amnitsbøl.
Mikkel Hansen i Østervig stævner med fuldmagt fra ... sl. M. Søren
Andersens Christen Sørensen i Rygbjerg for gæld. Opsat 6 uger.
Jes Videsen af Refsgård får vidne på, at eftersom han skal være skrevet i
skat for en pebersvend, da bevidnes, at Jes Videsen har gået hos sin broder

som en anden søn og har været på mad og mål med enhver anden, og han
har ikke haft nogen særlig kost eller avling enten på Refsgård mark eller
nogen anden mark, ejheller har han nogen særlig fædrift.
Mads Poulsen i Egtved får vidne på, at han har gået hos sin fader, en
gammel affalden mand og fulgte hans plov og vogn, og han har ikke enten
været på nogen særlig kost eller haft nogen særlig avling i nogen mark.
Søren Knudsen i Lie får vidne på, at han ikke har været på nogen sær kost
eller brugt nogen avling på nogen mark, men har gået som en anden
tjenestekarl.
Niels Madsen i Lie får vidne på, at han ikke har haft nogen tjenestesvende
eller -drenge formedelst den store sygdom, som var i hans hus nu i sommer.
Jes Madsen, et vidne: Det bevidnes at Hans Madsen er en vanfør karl på
hans ene ben og går med krykke, så han ikke har andet til underhold end,
hvad hans mor giver ham af sin aftægt, og at han derfor ikke formår at give
skat.
Jørgen Duvesen får vidne på, at han er kommet fra hus og gård formedelst
armod med 4 små børn og derfor går omkring og beder sit brød og derfor
ikke formår at give skat.
Laurids Poulsen giver arveafkald efter Iver Larsen i Amnitsbøl til Jep
Jensen på vegne af dennes søster Karen sl. Iver Larsens.
Jep Jensen på vegne af sin søster Karen sl. Iver Larsens, et vidne efter en
kontrakt: Han fremlagde en kontrakt af 29/11 1653, hvor der blev holdt
skifte efter sl. Iver Larsen, forrige skriver, i Amnitsbøl. Til stede var
Germand Joensen i Bølling, Nis Buch i Vork og Jokum Damcke,
herredsskriver, samt de opmeldte mænd at skifte mellem Iver Larsens
efterladte hustru og arvinger og Laurids Poulsen i Amnitsbøl. Der blev
forlig med denne om, hvad han kunne få efter sin søn Iver Larsen. Karens
broder og forordnede lavværge Jep Jensen i Amnitsbøl skal betale til Lars
Poulsen 120 sldlr. i 2 rater, og Lars Poulsen skal have gangklæderne m.m.
Der er et tingsvidne på Mads Hansen i Amnitsbøl på 100 dlr., hvoraf noget
er afbetalt. Laurids Poulsen vil give fuldt afkald.

Gældsbrev fra Karen sl. Iver Larsens til Lars Poulsen i Amnitsbøl.
Hun lover at betale gælden til Mads Jensen.
Hun lover at holde Jep Jensen skadesløs for de forpligtelser, han har indgået
som lavværge.
Hans Andersen i Almind ctr. Kirsten Knuds i Amnitsbøl, Thomas Knudsen
og Gertrud Knudsdatter for gæld. Opsat 6 uger.
Delefoged Niels Buch fik på kongens vegne dom over en del bønder for
deres restance i årligt ved og kul og hjælpeved. Hver skyldner er nævnt med
sin gæld. Han satte i rette, at de havde forsømt at tage deres ved i Niegård
skov og yde det på Koldinghus. De bør være i kongens nåde og unåde. Derimod svarede Poul Pedersen i Amnitsbøl, at da han og hans naboer var
selvejerbønder og gav 20 læs ved årligt, da kunne han dette ikke udstå med
sine heste og øg, undtagen at Hans Kgl. Majestæt var på Koldinghus, og de
blev advaret, da ville de age så meget, de kunne; og de plejer heller ikke at
yde sligt hjælpeved, uden når kongen holdt sin husholdning på Koldinghus.
- Dom: Efter restancens lydelse, og eftersom kongens ankomst er i vente,
bliver enhver skyldner tilfundet at levere på Koldinghus efter restancen.
Niels Buch får på kongens vegne en dom over herredsmænd for restance af
landgilde og andet. Der er ordre om, at han skal tage dom på deres fæste.
Hver mand er nævnt med sin gæld. - Dom: De tilfindes at betale med rede
penge.
Else Nielskone i Rugsted får vidne på, at hendes gård er aldeles afbrændt og
intet af hendes formue bjærget.
Onsdag den 14. december 1653:
Sekshøring: Søren Pedersen i Ballesgård, Jes Madsen i Hjortbjerg mølle,
Jes Madsen i Tågelund, Nis Skræddersvend i Ågård, Niels Madsen i Lie og
Jes Mortensen i Amnitsbøl.
Jørgen Nielsen i Vork fordelte med sekshøring Hans Iversen i Bølling for
gæld. Der er bl.a. et pantebrev, ifølge hvilket Hans Rasmussen ved

manglende betaling skulle overtage den gård, som Hans Iversen den gang
boede på i Bølling. Det er halvparten af den gård, Søren Sørensen påbor.
Der fremlægges dom af 21/7 1652: Hans Iversen skal give skøde til sl. Jens
Rasmussens arvinger på den halve gård.
2/11. Bertel Madsen i Torsted ctr. Gertrud Sørens i Oustrup for gæld efter
hendes sl. husbond Søren Madsen, som han havde fordret ved skiftet, da der
blev gjort udvisning i rugsæden. Hun har ikke holdt sit løfte om at betale til
Mikkelsdag. - Dom: Hun skal betale.
Onsdag den 21. december 1653: Jes Buch i Vork tilsagde på kongens vegne
alle herredsvarselsmænd i Jerlev herred, at de skulle møde nu på torsdag
ved Anst herredsting og hjemle deres varsel.
Jes Buch i Vork tilbød på sin fars vegne Jørgen Munchs fuldmægtige
Christen Sørensen, tjenende på Haraldskær, 4 rigsdaler in specie, dersom
han ville give ham fuld.... kvittering. Han svarede, at han havde ingen
kvittering.. Registre til Jerlev herreds tingbog 1653:
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I denne ekstrakt har jeg ikke som ved ekstrakten af 1653 angivet
sekshøringers navne.
Onsdag den 8. januar:
Peder Hansen Haar i Starup et afkald: Ridefoged Anders Jørgensen giver på
vegne af "sin kære broder" Steffen Christensen i Kolding arveafkald til
Christen Hansen Haar, Søren Pedersen på vegne af hans hustru Anne
Hansdatter og Hans Hansen Haar på arv efter deres sl. forældre Hans
Jørgensen Haar og Maren Christensdatter, der boede i Starup. - Teksten er
stærkt beskadiget.
Gl. Peder Jensen i Rugsted i dommers sted:
Thomas Pedersen i Rugsted fører vidne med varsel til Søren Madsen i
Oksvig. Unge Jørgen Jensen i Vork vandt, at han var med herredsfoged
Thomas Pedersen i Oksvig i Søren Madsens gård for at begære rejsepenge
for at have været i København til kongens hylding som arvekonge, og da de
red af hans gård, da kom Søren Madsen rendende på en hest efter Thomas
Pedersen med en bøsse .. og sagde, han skulle skyde ham, hvor han kunne
...
Hans (?) Hansen i Mejsling tinglyser aftægtskontrakt for Gertrud Jeppes i
Mejsling med Laurids Pedersen, nu boende i Amnitsbøl. Peder Jensen i
Rugsted og Thomas Hansen i Ødsted er vitterlighedsvidner.
Oluf Mortensen Bøgvad sagsøger adskillige (navngivne) selvejerbønder,
der endnu ikke har taget husbondhold. Opsat 6 uger.
Onsdag den 15. januar:

Thomas Pedersen i Rugsted, herredsfoged i Jerlev herred, Jens Jensen i
Tudved og Joachim Damcke i Ågård.
Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne pva. Ko. Maj. ctr. Jep Pedersen i Egtved
for lovmål, præsten i Egtved hr. Søren Jensen agter at føre imod ham.
Sagsøgte har indgivet en seddel, hvori han gør afbigt: Han har vel fortjent
stor straf for sine slemme ords skyld, at han både forleden år på marken og
nu nyligen ved kirken med skældsord og trussel uden nogen årsag overfaldt
ham. Nu lover han, at han offentligt i kirken førstkommende 2. eller 3.
pinsedag vil bede menigheden om forladelse for sin forseelse, og dernæst,
at han på liv og ære herefter aldrig mere skal overfalde præsten på den eller
andre måder, men han skal i ord og gerning findes lydig og hørig. Hvis han
forbryder sig derimod, vil han uden nogen videre proces udstå tilbørlig
straf. Han har bedt sin farbroder Niels Videsen i Refsgård og sin broder
Vide Hansen om at underskrive som kautionister. Jens Sørensen har
underskrevet til vitterlighed.
Onsdag den 22. januar:
Hans Nielsen i Bølling tinglyser et skifte: Herredsfoged Thomas Pedersen i
Rugsted har været med fire mænd i Tudved i den gård, som Søren Sørensen
iboede og fradøde, for at skifte mellem hans efterlevende hustru Dorthe
Lauridsdatter og deres barn Anne Sørensdatter. Og da formedelst fjendens
indfald, så vel andre krigsfolk, havde deres gods og formue forrøvet, da
fandtes der kun lidt at skifte mellem dem. Til stede var gl. Peder Jensen i
Rugsted på barnets vegne, hendes rette fødte værge på fædrene side, og
enkens tilhåbende fæstemand Hans Nielsen i Velling. Han har afgivet løfte
om barnets underhold, og hvis han ikke holder dem, kan han stævnes for
sekshøring.
Oluf Mortensen Bøgvad, en registrering pva. Jens og Søren Hansen: Man
har været i Vilstrup i sl. Peder Hansens og hustru Anne Pederskones gård
for at registrere, hvad der kunne findes, efter at fjenderne og krigsfolk har
været i landet og fra folkene bortrøvet deres middel, gods og formue. Den
sl. mands arvinger overværede skiftet, Søren og Jens Hansen på egne
vegne; på Kirsten Hansdatters vegne var hendes lavværge Niels Jensen
Bjørnesen i Knabdrup; på Anne Hansdaters vegne dennes lavværge Jep
Pedersen i Knabdrup. Blandt gældsbeviserne er et skiftebrev af Tørrild

herredsting 28/6 1656, hvor Oluf Joensen i Stubdrup var lavværge for sin
broder Peder Joensen i Limskov hans to børn Hans og Joen Pedersen.
Gælden ifølge gældsbreve beløber sig til 476 sldlr. 3 mk. Og der er ingen
løsøre til at betale gælden med. Der er varsel til Maren Hansdatter i
Lejrskov med hendes rette lavværge Niels Jensen i ..., Anne Hansdatter med
hendes lavværge, og Ingeborg Hansdatter i Vilstrup samt Hans Madsen i
Vilstrup.
Oluf Mortensen Bøgvad fører vidner på, at den 13/1 om formiddagen kom
Mette Sørensdatter i Bølling sammen med Jens Mortensen, Søren Sørensen
og Niels Giellesen ind i Oluf Mortensens gård og tog 5 eller 6 stykker
tømmer, som de bragte til Mette Sørensdatters gård. Mette Sørensdatter
svarede, at hun ikke havde bragt andet tømmer til sin gård end det, der var
hendes eget.
Oluf Mortensen Bøgvad afhjemler syn på den gård i Bølling, som Hans
Iversen før påboede. Bygningerne er brøstfældige.
Jørgen Nielsen i Vork pva. ? stævner Maren Sørensdatter i Egtved med
lavværge Anders Thomsen ibidem. Der fremlægges et gældsbrev fra Søren
Jensen i Tågelund til Rasmus Jensen og hans søskende. Jørgen Nielsen
sætte i rette, om ikke Anders Thomsen og hans hustru Maren Sørensdatter,
som er Søren Jensens rette arvinger, bør betale gælden. Opsat 6 uger.
Onsdag den 29. januar:
Jens Christensen i Rue, et voldgiftsvidne: Der har været nogen tvist om
nogle gældsbreve. Fremstod Jens Christensen i Rue, Jens Ibsen i Vilstrup,
Jørgen Jensen i Rue og Søren Jørgen Sørensen i Kærbølling Vork på hans
medarvingers vegne. Jens Christensen voldgav sin sag til Oluf Mortensen
Bøgvad og Peder Joensen i Jerlev; og de andre deres til Peder Jørgensen
(Peder Jensen?) i Rugsted og Poul Hansen i Højen. Som femtemand blev
opnævnt Christen Jensen i Vork.
Oluf Mortensen Bøgvad får dom over Simon Nielsen i Oksvig, Niels
Gydesen i Højen og Jens Lassen ibidem for resterende stedsmålspenge og
fogedpenge. De skal betale.

Onsdag den 5. februar:
Sekshøring.
Christen Jensen i Vork i de to efterfølgende sag tingholder:
Thomas Pedersen i Rugsted fordeler med sekshøring Mads Johansen
skomager i Horsted for gæld. Han er ikke mødt.
Thomas Pedersen i Rugsted, et vidne: Bertel Nielsen i Vork fremlagde pva.
Jørgen Nielsen en skriftlig seddel fra generalkrigskommissæren: han har
erfaret, at Skibet sogn er delt mellem 2 herreder med hensyn til betaling af
månedspenge; men kongen har befalet, at hvert sogn for sig kontribuerer,
hvorfor ridefogederne, delefogeder ne og herredsfogederne befales, at de
ikke må dele sognet.
Onsdag den 12. februar:
Voldgiftmændene, der blev udpeget onsdag den 29/1 har afgivet deres
kendelse. På Jens Christensens side var Peder Joensen i Jerlev og på den
anden side Jens Jensen i Tudved i stedet for gl. Peder Jensen i Rugsted og
Poul Hansen i Højen. Og Christen Jensen i Vork var med som femtemand.
Der er opnået forlig. Jens Christensen modtog penge fra de øvrige, der til
gengæld fik gældsbrevene tilbage. Jens Christen skal holde Simon Nielsens
barn pengene til bedste, nemlig Christen Simonsen.
Onsdag den 19. februar:
Oluf Mortensen, et vidne: Han advarede menige sognefogeder i Jerlev
herred, at de skal tilholde deres sognebønder at bringe ved til
Frederiksodde, og de skal selv følge med bønderne og tage bevis på, hvor
mange læs enhver sognefoged med sine folk har leveret.
Gl. Peder Jensen i Rugsted stævner på vegne af Christen Sørensen i
Bindeballe (adskillige navngivne) til skifte efter afgangne Maren
Christensdatters arvinger og hendes efterladte husbond Christen Sørensen.

Christen Jensen i Vork stævner på vegne af gl. Jørgen Jensen ibidem Mads
Ibsen i Starup for gæld på grundlag af et gældsbrev fra denne til Anne
Jensdatter, sl. Mads Knudsens af Starup, nu boende i V..., og hendes søn
Knud Madsen. Det var penge, Mads Ibsen havde fået i forvaring af Anne
Jensdatter, mens polakkerne var i landet. Opsat 6 uger. 2/4
Oluf Mortensen Bøgvad får dom over adskillige navngivne selvejerbønder,
der ikke har taget husbondhold: De skal tage husbondhold eller lide dele.
Onsdag den 26. februar:
Onsdag den 5. marts:
Unge Niels Jensen i Vistrup på vegne af sin søster Maren Jensdatter,
Christen Jensen i Vork på vegne af sin hustru Anne Germandsdatter og Poul
Jørgensen i Jerlev på vegne af sin hustru Maren Germandsdatter lovbød
hver en søsterlod, som er deres arv i den halve gård i Bølling efter deres
forældre, nemlig deres sl. fader Germand Joensen og moder Magdalene
Poulsdatter og efter deres broder Joen Germandsen. - Unge Niels Jensen i
Vostrup tilbød køb eller pant på vegne af sin søster Maren Jensdatter. - Der
var stævning til Poul Germandsen i Bølling og Dorthe Germandsdatter
ibidem.
De anførte tilskøder Maren Jensdatter samme arvelodder og kvitterer for
betaling. Hun er Poul Germandsens fæstemø.
Christen Jensen i Vork stævner Jens Pedersen Buch i Rugballe, Jes Ibsen
Buch i Egtved, Jep Pedersen ibidem, Johanne Sørensdatter ibidem og Else
Sørensdatter i Ballesgård til skifte efter sl. Jens Nielsen Buch og hans fader
Niels Jensen Buch i Vork mellem Jens Nielsen Buchs enke Anne
Germandsdatter og hendes kreditorer og arvinger. Boet var af rigets fjender
blevet ganske ruineret og fordærvet, så der var kun lidt tilbage at skifte. Der
har været landstingsvarsel til arvinger og kreditorer.
Gamle Peder Jensen i Rugsted, en frafindelse: Oluf Mortensen Bøgvad,
delefoged, fremlagde en seddel af slotsskriver Johan Baden:
Krigskommissær Nicolaj Nissens assignation er ankommet belangende
Jerlev herreds andel af en afgift, der skal erlægges i Viborg. Gl. Peder

Jensen bad om at få tingsvidne beskrevet; men det kan dommeren ikke
gøre, da der ikke er blevet givet varsel til alle.
Christen Sørensen i Bindeballe, en registrering: Der har været holdt skifte
efter hans hustru Maren Christens datter. Adskillige navne er nævnt.
Gælden beløber sig til 321 og aktiverne til 138 slettedaler. I retten
fremlagde Christen Sørensen kvitteringer på den gæld, han nu har betalt.
Onsdag den 12. marts:
Albert Lassen i Vesterby den dag i skrivers sted.
Ridefoged Anders Jørgensen lod læse et kongebrev: Hans Christensen i
Egtved har ansøgt om, at kongen vil konfirmere og fremdeles forunde ham
den benådning, som han var benådet med af kongens fader og kong
Christian III, at han og et af hans ægtebørn, hvilken længst lever, må have
og nyde den gård, som han selv nu ibor. Han, hans hustru og børn må
fortsat have den benådning, dog for billig fæste, årlig landgilde og anden
rettighed.
Christen Sørensen i Bindeballe, et lovbud: Peder Jensen i Rugsted lovbød
på vegne af Hans Nielsen i Hesselballe, Hans Sillesen ibidem, Søren Jensen
i Kærbølling, Niels Jensen i Balle, Niels Andersen i Ødsted og Anders
Sørensen i Bindeballe deres arvepart i den hele gård, som Christen
Sørensen påbor, samt i den halve gård, Christen Sørensen havde fået med
sin hustru Maren Christensdatter, og som de har arvet efter hende. Christen
Sørensen tilbyder køb eller pant.
Skøde på samme arveparter. Hans Nielsen optræder på vegne af sin hustru
Anne Silliusdatter og Hans Sillius.
Onsdag den 19. marts:
Oluf Mortensen Bøgvad forbød menige herredsmænd at holde geder og
bukke i kongens vildtbane, og de må heller ikke være deres naboer til
fortræd.

Oluf Mortensen Bøgvad i Høllund tilspurgte herredsmændene, så mange
som den dag ting søgte, om nogen af dem var bevidst, at nu sl. Lars Jensen i
Høllund nogen sinde har haft tilhold i Fredsted. Nogle af mændene trådte
frem og bevidnede, at han ingensinde havde boet i Fredsted, og de andre
svarede, at det havde de ikke hørt om.
Niels Hansen Due i Starup fremlagde en aftægtskontrakt, som han havde
fået med Mads Ibsen i Starup.
Onsdag den 26. marts:
Sekshøring.
Gamle Peder Jensen i Rugsted, en frafindelse: På vegne af mange
herredsmænd tilspurgte han Oluf Mortensen Bøgvad, om han ville levere
ham de kvitteringer, han havde fået på rytterpenge, så at herredsmændene
kunne vide, hvor mange penge de havde givet. Oluf Mortensen Bøgvad
svarede, at han ikke havde fået nogen kvittering af Anders Madsen og
derfor heller ikke selv kunne give nogen. Peder Jensen kan ikke få
tingsvidne beskrevet, fordi Anders Madsen ikke er stævnet.
Oluf Mortensen Bøgvad advarer herredsmændene om, at de skal levere ved
til Frederiksodde inden i morgen aften.
Oluf Mortensen Bøgvad fordeler med sekshøring efter en dom af 19/2 en
del selvejerbønder, der ikke har taget husbondhold.
Onsdag den 2. april:
Hans Nielsen i Jerlev stævner til skifte efter sl. Nis (tom plads i bogen) og
hans sl. hustru Anne (tom plads i bogen), som begge har boet i Jerlev.
19/2. Christen Jensen i Vork på vegne af gl. Jørgen Jensen ibidem ctr. Mads
Ibsen i Starup for gæld på grundlag af et gældsbrev fra denne til Anne
Jensdatter, sl. Mads Knudsens af Starup, nu boende i Vork, og hendes søn
Knud Madsen. Det var penge, Mads Ibsen havde fået i forvaring af Anne
Jensdatter, mens polakkerne var i landet. Jørgen Jensen er nu Anne
Jensdatters mand. - Dom: Mads Ibsen skal betale.

Onsdag den 9. april:
Jens Jensen i Hesselballe på vegne af Hans Nielsen i Borlev stævner til
skifte efter sl. Niels Hansen og hans sl. hustru Gunder Nielskone i Borlev.
Der er varsel til Søren Jensen i Ferup og Peder Hansen i Borlev.
Niels Christensen i Vilstrup stævner til skifte efter sl. Niels Nielsen, som
boede i Sønder Vilstrup. Der er varsel til Gusse(?) Monskone med rette
lavværge Mons Nielsen i Sønder Vilstrup og til Peder Nielsen ibidem.
Joen Sørensen i Mejsling fremlægger en skrivelse fra Laurids Jensen,
barnefødt i Mejsling: Han har solgt til Joen Sørensen og hans to søskende
Peder Sørensen og Tove Sørensdatter sin arvelod i den gård, de bebor i
Mejsling. De kan få skøde, når forlanges.
Anders Jørgensen stævner med landstingsvarsel Kirsten Hansdatter, der er
født i Egtved. Han fremlægger et brev, som hun har skrevet til kongen, hvor
den "fattige højbedrøvede pige" andrager sin nød. Hendes fattige forældre
boede i Egtved på en krongård; de døde i fejdetiden fra hende og hendes to
fattige, umyndige søskende. Forældrene og deres forfædre har altid nydt
den krongård efter kg. benådning. De har brugt al deres formue på gården i
forhåbning om, at deres børn kunne overtage den. Men det er ikke sket. En
afdanket kaptajn og en kornet er flyttet ind, og de siger, de har fæstet gården
af slotsherren på Koldinghus, "og os fattige fader- og moderløse børn
ganske og aldeles forskyder af årsag for øvrigheden deraf selv kunne have
nogen profit, som Eders Ko. Maj. muligt ej føres til regnskab i nogen
måder, og ikke det alene, men endog tiltager sig adskillig boskab, vores sl.
forældre tilhørte, som fandtes i gården og ikke var naglet fast, som vi ikke
heller må bekomme". Hun beder om at blive forundt den fædrene gård,
eftersom de har holdt den vedlige og betalt kontribution og anden tynge af
den. "Allernådigste konge og herre, forbarme Eder over mig fattige pige og
bønhør mig, som vor Herre bønhørte den fattige kanaanæiske kvinde; den
barmhjertige Gud, som er alle faderløses fader, anser deres gråd og er
hjælpeløses forsvar, vil slig velgerning rigeligen belønne udi de evige
boliger". Underskrevet den 19. oktober 1661 af Kirsten Hansdatter. Ridefogeden sætter i rette, at hun skal bevise sin påstand om, at øvrigheden
har fæstet gården ud for profit uden at gøre kongen regnskab, samt at der
var betalt kontribution, eller i modsat fald lide som en løgnerinde. - Så

mødte Jens Christensen af Skyggebjerg, der er hendes farbror og rette
lavværge, og begærede sagen opsat. Opsat i 6 uger. (Se 14/5). 21/5
Onsdag den 16. april:
Niels Christensen i Vilstrup fremlægger et skifte i Vilstrup efter sl. Niels
Nielsen mellem hans enke Ingeborg Christens og hendes barn Niels Nielsen
og hans stedbørn Niels og Hans Christensen og Maren, Anne og Ingeborg
Christensdatter. Ved skiftebrev af 1649 har Niels Nielsen forpligtet sig til at
give Ingeborg Christens' fem børn 80 sldlr. samt en god opredt seng, ialt
110 slettedaler. Moderen modtager den arvelod, der tilfalder datteren Anne
(også hendes arv efter hendes sl. søster Inger Christensdatter), og hun lover
sammen med sin broder Niels Christensen at gøre Anne rigtigt rede og
regnskab for dem.
Hans Nielsen i Borlev fremlægger skifte efter sl. Niels Hansen og hans sl.
hustru Gunder Nielskone: Til stede ved skiftet var Peder Hansen i Borlev,
som er den sl. mands broder. Han mente, der skulle være noget børnegods,
som hans sl. broder havde været værge for. Hans Nielsen svarede, at dersom
hans sl. fader havde været værge, var det ham ubevidst, og spurgte, om
Peder Hansen ikke vidste, at hans sl. faders rørende og urørende gods af
fjenderne var runieret og bortrøvet, hvortil Peder Hansen svarede, at han
vidste vel, at fjenderne havde røvet såvel hans som andres formue.
Onsdag den 23. april:
Sekshøring.
Oluf Mortensen Bøgvad fordeler med sekshøring Jens Nielsen Amnitsbøl i
Vejle(?) for faldsmål og giver ham til sag efter dom af 26/3 vedr.
husbondhold. For sagefald bør han lide sine 3 rigsort.
Ridefoged Anders Jørgensen afhjemler skovsyn. Synsmænd har været med
ham, skovrider Morten Herring og herredsfoged Thomas Pedersens på syn
af skovhugst. En del af det skovede vedrører Frederiksodde. Se 30/7
Anders Jørgensen stævner dem, der ikke har leveret tømmer og ved til
Frederiksodde. De bør for deres ulydighed bøder deres 3 rigsort. Opsat 14

dage.
Onsdag den 30. april:
Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Christen Andersen i Borlev efterlyser sin
hustru Agnethe Lauridsdatter, som i sin sygdom og svaghed er blevet borte
mellem fredag og lørdag sidst forleden. Hvis nogen kan bringe ham
kundskab, vil han gerne forskylde deres umage. Oluf Mortensen Bøgvad
tilspurgte ham, om han vidste, hvor hun var blevet af. Christen Andersen
svarede, at han ikke vidste, om hun var kommet levende eller død af huset,
mens han lå hjemme ved skorstenen og sov samme nat. Han svor ved sin
salighed, at hun var så syg og skrøbelig, at hun ikke selv kunne gå af sin
seng; dagen tilforn måtte de selvtredje løfte hende af sengen og lægge
hende på jorden. Ved sin forsvinden havde hun ingen klæder på andet end
sin særk. Der havde ikke været nogen til at våge over hende.
Jørgen Nielsen i Vork fremlægger først en seddel fra Bertel Nielsen,
barnefødt i Limskov: Han har til Jørgen Nielsen solgt sin arvepart i den
halve gård i Ris, som sl. Jes Svendsen iboede. Så en seddel fra Jørgen
Jensen, barnefødt i Søgård og nu boende i Vork; han har solgt ham sin
arvepart i samme gård. De to sælgere lover at give Jørgen Nielsen og hans
hustru Dorret Jensdatter skøde på forlangende.

Bertel Nielsen i Vork fremlægger en seddel om, at Jørgen Nielsen har lovet
ham, at han må bruge den jord af gården, som han har i brug, og at han skal
have sin part af husene.

Peder Jensen i Rugsted stævner (på vegne af Christen Jensen i Fredsted
hans efterladte datter Kirsten Christensdatter) Peder Hansen, Hans Nielsen
og Jens Sørensen i Borlev og fremlægger et gældsbrev af 1653 fra Oluf
Hansen i Fredsted til Las Jensen, barnefødt i Høllund. Kirsten
Christensdatter er Las Jensens søsterdatter. Opsat 6 uger. 11/6

Onsdag den 7. maj:
Ridefoged Anders Jørgensen får dom over alle dem, der ikke har leveret
tømmer og brændeved til Frederiksodde. Han har krævet dem idømt deres 3
rigsort for ulydighed. De dømmes til at bøde deres 3 mark i rede penge.

Onsdag den 14. maj:
Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Rasmus Nielsen i Ødsted og Niels
Jørgensen sammesteds vidner, at de var gået ud i marken på Vor Herres
Himmelfartsdag om eftermiddagen, og da havde de set på Ødsted mark, at
Jens Nielsen Amnitsbøl i Vejle(?) gik ved en plov på marken og havde da
pløjet henved en tre skæpper land, og pløjede samme plov i det jord, som lå
til Jens Nielsens gård, som han har i Ødsted. (Se 21/5)

Anders Jørgensen, ridefoged, har fået opkaldt synsvidner. Christen
Andersen i Borlev står til vedermålsting med ham.

Synsmændene har været med delefoged Oluf Mortensen Bøgvad til syn på
Agnethe Lauridsdatter, som boede i Borlev og den 30/4 sidst fandtes død
liggende ved en bæk i Borlev skov, for at se, om hendes død var forårsaget
af nogen håndgerning. Da befandtes på hendes legeme: øjnene at være
udhakket, et hul udi hendes tynde liv, et hul på det højre lår over knæene, et
hul på hendes højre arm og et stykke af den ene finger på den højre hånd
næst ved lillefingeren, hvilket dem ikke andet kunne siges end at være gjort
af fugle, thi hun fandtes ganske blot nøgen, men ikke nogen håndgerning de
kunne syne eller finde på hende, hvoraf hun kunne være dræbt eller
omkommet.

Ridefoged har stævnet beboere i Borlev til at vidne om den dødfundne
kvinde. Peder Hansen i Borlev vandt, at han var hos i Christen Andersens
hus for 3 uger siden, hvor Christen Andersens hustru ved hendes sygdom
blev berettet, og da befandtes noget svag, men dog gjorde kristelig
underretning for sig i hendes saligheds sag, men hvorledes hun siden ved
døden er bortkommet, det vidste han ikke. Jens Sørensen i Borlev vandt lige
som Peder Hansen. Jens Hansen i Borlev vidnede, at om lørdagen derefter,
at hun var blevet borte natten tilforn, da spurgte han Christen Andersen,
hvorledes det nu var med hans hustru; da svarede Christen Andersen, at hun
havde sagt godnat, men hvorledes hun var død, det vidste han ikke. På
Anders Jørgensens spørgsmål, om der havde været nogen usamdrægtighed
mellem ægtefællerne, svarede de benægtende med ed.

Anders Jørgensen, ridefoged, et vidne til at opkalde anden gang sandemænd
til tov. Varsel til Niels Thomsen i Bølling, Christen Jensen i Vork, Niels
Jørgensen i Ødsted, Søren Sørensen i Høllund, Poul Jørgensen i Jerlev, Jes
Sørensen i Højen, Søren Pedersen i Hesselballe og Jens Jensen ibidem.
Christen Andersen i Borlev stod til vedermålsting med Anders Jørgensen. Denne kaldte på sandemændene at gøre deres tov og ed over Agnethe
Lauridsdatter.

(Se 9/4). Jens Christensen i Skyggebjerg på vegne af Kirsten Hansdatter, et
skudsmål med varsel til lensmand Steen Bille. Jens Christensen er farbroder
til Kirsten Hansdatter. Han begærede hendes skudsmål til alle og enhver,
om det ikke var sandt, at Kirsten Hansdatter, som var født i Egtved af ærlige
og ægte forældre, at hun fra sin barndom havde forholdt sig som en ærlig
pige vel anstår. Dersom nogen vidste noget andet om hende, at de da ville
fremtræde og sige det nu og ikke en anden tid. Dertil svarede så mange,
som den dag ting søgte, og på mange herredsmænds vegne disse
efterskrevne mænd, nemlig (navne på 24 tilstedeværende) med ed, at de
ikke andet vidste om hende fra hendes barndom og indtil denne dag, at hun
har været hos sine forældre, og al den tid, hun har været i herredet, har hun
skikket sig som en ærlig pige anstår. Til ydermere forsikring har vi forskr.
personer samt flere af Jerlev herredsmændene, som den dag ting søgte,

samtykket for Kirsten Hansdatter vores herredsdekret herunder trykt
mellem herredsfoged Thomas Pedersens i Rugsted og herredsskriver
Joakim Damche i Ågård deres forsegling. (Se 21/5)

Hr. Søren Jensen i Egtved stævner alle i herredet med en fortegnelse på,
hvad kommissærerne Mogens Rosenkrantz og Mester Jens af Lønborg samt
deres medhavende har fortæret hos ham i Egtved præstegård fra deres
ankomst den 18. januar lørdag aften til deres afrejse mandag
eftermiddag.Bespisning af de to kommissærer, to karle og to køresvende
samt foder til hestene. Ridefoged Anders Jørgensen har været med til et par
måltider, og om mandagen spiste desuden efter kommissærernes begæring
hr. Peder i Vorbasse, hr. Albert i Starup, hr. Oluf i Højen og ridefogeden. De
fik 5 potter brændevin og 2 tønder øl. Der var også udgift til fodring af
Rosenkrantz' hunde (3 skp. mel). Ialt beløb udgifterne sig til 23 slettedaler,
1 mk. 2 sk., som kræves betalt af bønderne i Jerlev og Slavs herreder. Opsat
6 uger. 25/6

Onsdag den 21. maj:
Delefoged Oluf Mortensen Bøgvad fører to kvinder fra Borlev som vidner i
sagen om den forsvundne Agnethe Lauridsdatter: Maren Pederskone
vidnede, at hun var hos i Christen Andersens hus for igår 4 uger siden, da
hans hustru blev berettet, og da befandtes meget svag, men dog gjorde hun
kristelig og god underretning for sig i sin saligheds sag, men hvorledes hun
siden ved døden var bortkommet, det vidste hun ikke. - Tove Pederskone
vidnede, at dagen før end Agnethe Lauridsdatter blev berettet, da havde
denne ønsket at tale med hende; og da hun kom til hende, sagde Agnethe
Lauridsdatter, at hun ikke skulle blive vred på hende, thi hun ville sige
hende godnat, fordi hun talte aldrig mere med hende; men hvorledes hun
var kommet af huset eller var død, det vidste hun ikke. Christen Andersen
stod til vedermål med Oluf Mortensen Bøgvad under vidneaflæggelsen.

Oluf Mortensen Bøgvad lyste og kaldte ved 3. ting på sandemændene at
gøre deres tov og ed over Agnethe Lauridsdatter.

Oluf Mortensen Bøgvad ctr. Jens Nielsen Amnitsbøl i Vejle for helligbrøde
(se vidnesbyrdet 14/5). Opsat i 6 uger. 3/7

Jep Andersen på Haraldskær pva. jomfru Anne Munch ctr. Joen Bertelsen i
Vilstrup for nogle fyrredeller, som svenskerne i fejdetiden havde taget i
hendes gård i Knabdrup. De er gjort til planker i den gård, Joen Bertelsen
nu bebor. Kræver ham dømt til at tilbagelevere hendes prell(?). Opsat 4
uger. 3/7

9/4. Oluf Mortensen Bøgvad får på ridefoged Anders Jørgensens vegne dom
over Kirsten Hansdatter, som er barnefødt i Egtved. Kirsten Hansdatters
brev til kongen bliver læst igen. Ligeledes ridefogedens krav om, at hun
beviser sine påstande eller betragtes som løgnerinde. Dernæst fremstår
hendes farbroder Jens Christensen af Skyggebjerg med et skriftligt indlæg:
Hvad anbelanger den første post, som skal formelde, at "øvrigheden selv
deraf kunne have nogen profit, som Eders Ko. Maj. muligt ej føres til
regnskab", så er hun en fattig, så godt som ... pige, ... umyndig, med ringe
forstand ... og har synderlig ingen gode venner, som kunne føre hendes
supplikation i nogen bedre stil, på fremmede steder, kan heller ikke selv
læse eller skrive og derfor sligt af en skals(?) person ladet samme skrive på
det hun kunne få sin nød og trang udgiven, hvorfor Anders Jørgensen har
ingen ære eller fortjeneste af slig begyndelse, som er så godt som at hugge
udi et blodigt sår og hende fattige pige efterstræbe, som har mistet sine
forældre samt gods og formue, item skilles ved gård og grund, som hun og
hendes fattige, umyndige søskende skulle have deres ophold og næring af,
og derforuden påføre hende slig trætte, ikkun for nogle få ord, som vel kan
forklares; thi jeg ikke tror, Anders Jørgensen kan nægte, at når der
bortfæstes en krongård, at der jo både gives fogedpenge og
indskrivelsespenge, som dog ikkun kan være en ringe profit, hvilket og ikke

heller i supplikationen sættes andet end i tvivl, om der føres regnskab eller
ikke. Den anden post er, at hun skulle have udgivet af samme gård contribut
og al anden tynge, da er ikke hendes angiven således, hvilket supplikationen
og vel udviser, at hun det har udgiven, men står således udi den "have holdt
vedlige og udgivet af den contribution og al anden tynge, så den ikke bliver
ruineret", som ikke anderledes er ment eller skreven, end hendes sl.
forældre med hende det have efterkommet, som grander og naboer ikke skal
kunne modsige, indtil polakkerne dem ganske derfra forjaget, og hun med
sine søskende sig måtte ... på fremmede steder; tilmed ikke heller hun eller
nogen på hendes vegne blev krævet noget siden for samme gård i nogen
måder. Hvilket så henstod, til folk kunne søge deres hjem igen, og hun
formente sig at ville draget til sin bemeldte fædrene gård, hvilken så, da hun
hjem kom, var bortfæstet, alligevel Ko. Maj. nådigst har givet hendes sl.
fader benådning et af hans børn at nyde den efter ham, hvilket bedre havde
burdet at være taget i agt end de fattige, hjælpeløse børn så aldeles derfra at
skyde, som højstbem. vores nådige Herre og Konge svaret hende mildelig
til anderledes at skulle være. Formener derfor efter des berørte lejlighed, at
bemeldte Kirsten Hansdatter noksom for forskrevne poster hermed erklæret
at være og ej andre beviseligheder i den sag fornøden gøres, men for slig
Anders Jørgensens samtlige tiltale kvit at være, og er gerne begærende, at
dette mit korte svar måtte læses, påskrives og indføres i, hvad i den sag
afsigende vorder, så med genparter deraf igen meddeles. Actum
Skyggebjerg, den 21. maj Anno 1662, Jens Christensen Skyggebjerg. Begge parter begærede endelig dom. - Dom: Anders Jørgensen har krævet,
at hun beviser sine påstande eller anses for en løgnerinde. Da det er en sag,
der angår æren, understår herredsfogeden sig ikke i at dømme, men
henviser sagen til overdommeren.

Onsdag den 28. maj:
Ridefoged Anders Jørgensen lyste og kaldte 3. ting på sandemænd at gøre
deres tov og ed over Agnethe Lauridsdatter.

Anders Simonsen i Jerlev, et vidne. Varsel til Henrik Madsen i Højen, Anne
Madsdatter med hendes rette lavværge Hans Hansen i Højen, Mette
Madsdatter med hendes rette lavværge Niels Gydesen i Højen og Boeld
Madsdatter med rette lavværge Niels Hansen i Jerlev. - Morten Sørensen
fremlagde et tingsvidne af 1657, hvor Henrik Madsen i Højen bekendte at
have lånt af Jørgen Christensen ibidem 90 slettedaler med pant i et
engstykke. - Ifølge et andet tingsvidne af 20/3 1662(?) har Henrik Madsen i
Højen betalt Morten Sørensen sammesteds for hans sl. hustrus Dorthe
Jensdatters arvelod og pant i ovennævnte pantebrev, som hende efter hendes
sl. mand Jørgen Christensen i Højen kunne tilfalde. - Anders Simonsen
kendte sig ved samme pant på vegne af samtlige arvinge, nemlig Peder
Simonsen i Jerlev, Maren Madsdatter i Højen, Kirsten Madsdatter, de
efterlevende børn efter Anne Madsdatter i Horsted, nemlig Anders Hansen i
Horsted, Anne Hansdatter i Højen med hendes lavværge Gyde Eriksen i
Højen, og Mette Hansdatter med lavværge Jes Lassen i Højen. Det er nu 3.
ting, hvor han tilbyder Henrik Madsen i Højen og hans arvinger, at de kan
indløse dette pantebrev. Ellers forbyder han alle at befatte sig med samme
pant mod fuldt tyveran og andet lovmål, indtil pantet bliver indløst.

Oluf Mortensen Bøgvad på vegne af sognepræst Søren Jensen i Egtved ctr.
Søren Jensen i Rugsted, Jes Mortensen ibidem og Niels Knudsen i Vesterby,
præstetjenere. De har ikke svaret deres afgifter og har vist opsætsighed,
givet både præsten og hans bud mange ukvemsord. Kræver, at de får deres
fæste forbrudt og straffes for ulydighed. Opsat 6 uger.

Onsdag den 4. juni:
Peder Poulsen i Jerlev får vidne på, at synsmænd har været med han til syn
på den gård, afgangne Peder Christensen i Jerlev påboede og Peder Poulsen
nu har i fæste. Den er ganske afbrændt, gærderne omkring toften ganske
ruineret af fjender og krigsfolk; gærderne omkring gården ganske opbrudt
og forbrændt, så at der intet findes.

Oluf Mortensen Bøgvad advarede menige mænd i herredet om at betale
deres smørskyld, hvis de ikke vil betale med rede penge.

Oluf Poulsen i Jerlev får vidne på, at synsmænd har synet den gård i Jerlev,
som afg. Christen Madsen(?) har påboet og Oluf Poulsen nu har i fæste.
Den er ganske afbrændt undtagen 8 fag hus, som siden er bygget igen;
gærderne om gården er opbrudt og forbrændt, gærderne om toften er
ruineret af fjender og krigsfolk.

Oluf Mortensen Bøgvad stævner alle, der ifølge tingsvidne af 3/4 1662 har
gjort sig skyldig i skovhugst. De bør betale den skade, de har gjort, med
rede penge. Opsat 6 uger. 30/7

Onsdag den 11. juni:
Christen Sørensen i Bindeballe, et vidne: Hans Sørensen i Langelund i
Ringive sogn på egne vegne og pva. hustruens broder Morten Madsen, Jens
Madsens hustru Karen Mortensdatter, Maren Mortensdatter, og Mette
Mortensdatter, alle boende i Askær(?) i Tørring sogn, som alle er barnefødte
i Randbøl sogn i Vandel gav arveafkald. - Mikkel Ibsen i Nørup på egne
vegne og på vegne af hustruen Anne Mortensdatter og Søren, Jens og
Morten Mortensen og Sidsel Mortensdatter, alle i Daldovre, gav arveafkald
- for deres arvepart i den halve gård i Bindeballe, som Søren Mortensen
tilforn påboede og fradøde, og som de har arvet efter Mette Mortens datter,
barnefødt i Daldovre, som boede og døde i Stenderup, Ansager sogn.

De samme giver Christen Sørensen skøde på samme gårdspart.

Peder Jensen i Rugsted i dommers sted:

Thomas Pedersen i Rugsted ctr. Niels Christensen i Rugsted og hans søn
Christen Nielsen. Ifølge gældsbrev fra Niels Christensen Ris og søn
Christen Nielsen har de en gæld, hvorpå de mangler at betale et beløb.
Opsat 6 uger. 23/7

30/4. Peder Jensen i Rugsted (på vegne af Christen Jensen i Fredsted hans
efterladte datter Kirsten Christens datter) ctr. Peder Hansen, Hans Nielsen
og Jens Sørensen i Borlev; han fremlægger et gældsbrev af 1653 fra Oluf
Hansen i Fredsted til Las Jensen, barnefødt i Høllund. Kirsten
Christensdatter er Las Jensens søsterdatter. - Dom: Peder Hansen i Borlev
er Oluf Hansens broder, og Hans Nielsen hans brodersøn, og Jens Sørensen
hans søstersøn. De skal betale hver deres anpart til Kirsten Christensdatter.

Onsdag den 18. juni:
Knud Andersen Smed i Højen får vidne på, at synsmænd har synet den
halve gård i Højen, som sl. Lauge Nielsen påboede og nu er fæstet af Knud
Andersen Smed. Den er ganske afbrændt, gærderne omkring toften er
ganske ruineret og afbrændt af fjender og krigsfolk; gærderne omkring
gården ganske opbrudt og forbrændt, så der befandtes intet på stedet.

Mads Mikkelsen i Højen får tilsvarende vidne på den gård i Højen, som sl.
Niels Thygesen har påboet og nu er fæstet af Mads Mikkelsen.
Knud Andersen Smed i Højen får på vegne af Peder Nielsen ibidem
synsvidne på det væring i Højen, som sl. Niels Pedersen påboede og Peder
Nielsen nu har fæstet. Det er af fjender og krigsfolk ganske nedbrudt
undtagen 5 fag af ladehuset, som var sat på stolper, så der er noget af
tømmeret, og står på råf og er stødlet og skal bygges ganske op af ny igen.

Jens Jensen i Galskøt får synsvidne på det væring i Stubdrup, som sl. Jens
Jensen har påboet og hans søn Jens Jensen i Galskøt nu har i fæste. Det er
ganske afbrændt af de brandenborgske, gærderne omkring det væring er af
fjender og krigsfolk ganske opbrudt og forbrændt, så der findes intet af det
væring undtagen nogle forbrændte stolper, som står igen og ikke kan
bruges.

Christen Nielsen i Tågelund får synsvidne på den gård i Tågelund, som han
nu har i fæste. Salthuset er brøstfældigt, laden er delvist nedbrudt og de
andre huse ganske nedfaldne. Gærderne ganske øde og forbrændt.

Anders Simonsen i Jerlev stævner Mette Niskone i Oksvig for gæld. Der
fremlægges et forlig mellem Mette Niskone og Mads Simonsen i Jerlev om
afbetaling af den gæld, hendes sl. husbond Niels Simonsen i Oksvig havde
til fornævnte Mads Brun, samt et andet gældsbrev, hun har ladet sin søn
Simon Nielsen underskrive. Opsat 4 uger. 30/7

Onsdag den 25. juni:
Oluf Mortensen Bøgvad forbyder alle i herredet at afføre ulovlig sæd, som
er sået i kronens jord.

Oluf Mortensen Bøgvad ctr. Vide Hansen i Egtved og Anne Hansdatter i
Bøgvad (stævningsmændene har talt med hendes søster Lisbeth Hansdatter)
for lejermål. Han kræver dem idømt lejermålsbøde, ham med 12 rdl. og
hende med 6 rdl., eller at lide på kroppen med fængsel og jern. Opsat 6
uger. 6(8

Jørgen Nielsen i Vork, et vidne: Unge Jørgen Jensen i Vork giver på egne
vegne og på vegne af sine to søstre Johanne og Maren Jensdøtre arveafkald
til Jørgen Nielsen på deres arveparter i den halve gård i Ris, som Sl. Jens
Hansen tilforn påboede. - Svend Pedersen, skrædder, boende i Quelkrog,
giver på vegne af sin moder Mette Simonsdatter arveafkald på arv i samme
gård. - Bertel Nielsen i Vork fremlægger en kontrakt, ifølge hvilken hans
frænde Gunder Nielsdatter, nu værende i Vork, har solgt til sin broder
Jørgen Nielsen sin arvepart i samme gård. - De lover at give skøde på
forlangende.

Bertel Nielsen i Assendrup og Christen Nielsen i Horsens, et vidne. Varsel
til ovenstående personer. De forbyder nogen at udføre ulovlig sæd, som
findes at være sået i den jord, der ligger til den halve gård i Ris, som sl. Jes
Hansen tilforn påboede, så vidt angår deres to arveparter.

Med varsel til de samme stævner de Jørgen Nielsen i Vork: Deres broder
Jørgen Nielsen, delefoged til Tørrild herredsting og Nørvangs herredsting,
har taget husbondhold på den gård i Ris uden deres hjemmel og minde. De
er lige arvinger med ham, og han har ikke gjort rigtighed. Det drejer sig om
den gård i Ris, som vores frænde sl. Jens Svendsen påboede. - Jørgen
Nielsen blev påråbt, men var ikke til stede. Opsat 6 uger. 6/8

14/5. Oluf Mortensen Bøgvad får på vegne af hr. Søren Jensen dom over
herredsmændene vedr. udgifterne til kommissærernes indkvartering. Der er
brev fra Mester Jens Sekutte (?), hvor han på Mogens Rosenkrantz' vegne
befaler, at bønderne i Jerlev og Slavs herreder skal dække udgifterne. - De
dømmes til at betale.

Torsdag den 3. juli:

21/5. Jens Sørensen i Rue pva. jomfru Anne Munch ctr. Joen Bertelsen i
Vilstrup for nogle fyrredeller, som svenskerne i fejdetiden havde taget i
hendes gård i Knabdrup. De er gjort til planker i den gård, Joen Bertelsen
nu bebor. Over for herredsprovst Jørgen Pedersen i Jelling er det blevet
bevidnet, at svenskerne lod føre nogle deller fra gården i Knabdrup til sl.
Søren Andersens gård i Vilstrup og satte planker omkring gården. En
skrivelse fra Anne Munchs søster beretter om fjernelse af træværk fra
gården. - Joen Bertelsen svarer, at hun ikke har bevist at have fundet nogle
af sine egne deller på hans gård og heller ikke har bevist, at han har nogen
af dem. - Dom: Joen Bertelsen kan ikke dømmes til at skaffe Anne Munch
nogle fjæle eller deller, før end hendes sag anderledes beviseliggøres.

21/5. Oluf Mortensen Bøgvad ctr. Jens Nielsen Amnitsbøl i Vejle for
helligbrøde. Dom: Vidnerne har ikke sagt, at han selv holdt på ploven, eller
at det har været hans plov, eller at det har været hans tjener, der pløjede.
Derfor kan han ikke idømmes straf.

Onsdag den 9. juli:
Oluf Mortensen Bøgvad stævner alle i herredet efter en restanceliste for
landgildesmør 1662 (hver mand nævnes med sin gæld), og fremlægger
dernæst en skrivelse om, at alle sognefogederne skal indkomme
førstkommende torsdag for at give forklaring om, hvem der nu bor på
gårdene, at derom kan haves rigtighed. Underskrevet af Johan Baden. Opsat
14 dage. 6/8

Onsdag den 16. juli:
Jørgen Nielsen i Vork, et lovbud. - Stævning til Bertel Nielsen i Assendrup,
Christen Nielsen i Horsens, Bertel Nielsen i Vork, unge Jørgen Jensen, Else
Jensdatter, Maren Jensdatter, Gunder Nielsdatter, gl. Jørgen Jensen selv, alle
af Vork, samt Johanne Jensdatter i Refsgård, Mette Simonsdatter i Quelkrog

med lavværge Svend Pedersen ibidem. - Berten Nielsen i Vork pva.
ovenstående lovbød deres arvelod i den halve gård i Ris, som sl. Jens
Hansen og hans hustru havde påboet. Jørgen Nielsen i Vork med hustru
Dorthe Jensdatter bød køb eller pant.

Onsdag den 23. juli:
Oluf Mortensen Bøgvad får vidne på, at der har slet ingen folk været i
Venborg, siden fjender og krigsfolk har været af landet, ejheller nogen har
givet ... deraf.

Jens Nielsen i Tønning, kongens delefoged i Tyrsting herred, stævner på
vegne af kongens forvalter over Skanderborg len Mads Lauridsen i Højen
og Peder Jensen i Rugsted med deres ledsagere, fordi de så dristigt har
inddraget i Anders Albertsens gård i Træden august sidste år og uden lov og
dom taget ham og hans gods på hans tingvej og fængslet ham i fjeder og
jern og siden givet ham løs igen foruden den hoppe, de har omtvistet, og
muligvis ved sligt fængsel aftvang ham noget af hans gods, korn og andre
varer. Ifølge tingsvidne af 3/9 1661 på Tyrsting herredsting har vidner
forklaret, at de var nærværende på Vejlegård søndag for 14 dage siden, og
da så de, at Anders Albertsen købte en hoppe af en karl, som lod sig kalde
Anders Nielsen og sagde, at han havde hjemme i Frederiksodde, og de var
med til at drikke lidkøb. Et andet vidne var nærværende den 20/8 og hørte
da, at Mads Lauridsen i Højen og hr. Poul Jørgensen i Vilstrup stod i Anders
Albertsens stald og Mads Lauridsen da vedkendte sig hoppen, og da skar
Mads Lauridsen hestens ene øre af i herredsfogedens nærværel se; hoppen
blev hos Anders Albertsen til tirsdagen den 22/8 derefter; så kom Mads
Lauridsen med en ganske hob karle, gik ind i Anders Albertsens gård, tog
ham og hoppen og ville have nødet han til at sidde på den hoppe, og han
ikke ville; så tog de ham og hoppen og trak dem med til tinget. Et vidne har
set Mads Lauridsen komme til Tyrsting herredsting med Anders Albertsen
og hoppen, og da tinget var holdt, spændte en af karlene hans ene fod med
en hestefjeder til hoppens ene forben; den stod i forvejen spændt med begge
forben i en fjeder. Så jog de på hoppen, så Anders Albertsen faldt til jorden

og slæbte længe efter hoppen. Dog omsider spændte de ham af fjederen og
gennede ham med magt op på en af deres vogne for at køre til Tønning med
ham; her drog de ind til Jens Olufsens med ham og satte ham fri der. Så
drog de bort med hoppen. Et vidne har set, at Anders Albertsen gav hr. Oluf
Jørgensen i Højen fik 10 skp. rug og Peder Jensen i Rugsted 4 skp. rug for
den tvist, der var Anders Albertsen og Mads Lauridsen imellem. De drog
også bort med en ko, men den havde de købt af ham. Opsat 6 uger. 3/9

11/6. Peder Jensen i Rugsted dommer i følgende sag: Thomas Pedersen i
Rugsted har stævnet Niels Christensen Ris i Rugsted og hans søn Christen
Nielsen for noget gæld. De dømmes til at betale.

Onsdag den 30. juli:
Sekshøring.

Oluf Mortensen Bøgvad ctr. Kirsten Nielsdatter i Jerlev: Hun har ladet sig
stede med Oluf Mortensen Bøgvad at tjene til Mikkelsdag, men er løbet af
sin tjeneste før faredag. - Hun bliver fordelt.

Vide Hansen i Egtved - med stævning til lensmanden og ridefogeden - får
vidne på, at han er en ung karl og går hos sin moder, som er enke; han avler
for hende og får ikke nogen sær løn hos hende, har heller ingen sær avling.
(Se 6/8)

Gl. Peder Jensen i Rugsted i dommers sted i følgende 2 sager:
Thomas Pedersen i Rugsted: Vidner bevidnede, at Niels Christensen i
Rugsted kom ind for retten og ikke havde bedt om ly, da overfaldt

herredsfogeden med mange ukvemsord og skændsord med raffuen bulder
og banden, så han næppelig kunne betjene retten og godtfolks sager, som
kom for ham, og stod Niels Christensen og var tingsvidne begærende og
ikke ville give plads og rum, hvorefter Thomas Pedersen var tingsvidne
begærende; og stod Niels Christensen med herredsfogeden til
vedermålsting.

Thomas Pedersen i Rugsted forbød Niels Christensen Ris og hans hustru og
alle hans børn at komme i hans toft eller gøre nogen ny vej eller sti over
hans gærder eller i hans toft.

Oluf Mortensen Bøgvad lader afhjemle et (ganske detailleret) syn på gården
Venborg.

Peder Jensen i Rugsted, et vidne: Oluf Mortensen Bøgvad fremlagde en
seddel fra lensmanden om, at menige bønder og tjenere i Koldinghus amt i
stedet for ægt og arbejde, som de tilforn har gjort, skal give arbejdspenge,
nemlig af hver helgård 4 rdl. og af hver halvgård 2 rdl. Halvdelen skal
betales til Mikkelsdag og resten til nytårsdag. Peder Jensen fik på menige
herredsmænds vegne tingsvidne. 22/10

18/6. Anders Simonsen i Jerlev får dom over Mette Niskone i Oksvig for
gæld. Der fremlægges et forlig mellem Mette Niskone og Mads Simonsen i
Jerlev om afbetaling af den gæld, hendes sl. husbond Niels Simonsen i
Oksvig havde til fornævnte Mads Brun, samt et andet gældsbrev, hun har
ladet sin søn Simon Nielsen underskrive. Mette Niskone og Mads
Sørensen(?) i Jerlev skal have indgået forlig i overværelse af hr. Peder
Madsen Fris i Højen præstegård og Anders Albertsen og Jes Lassen i
Ødsted om gælden efter hendes sl. mand Niels Simonsen, 40 sldlr. Simon
Nielsen fremstår og erklærer på sin mors vegne, at hun ikke kender noget til

det omtalte gældsbrev, ikke har lovet Mads Brun 40 sldlr. og ikke har givet
samtykke til gældsbrevet eller ombedet nogen til at skrive under til
vitterlighed. Hvis hun har udstedt brevet, bør hendes hånd eller hendes
værges hånd være derpå. - Dom: Mette Niskone har for retten fragået ved
sin højeste ed, aldrig at have overværet samme kontrakt eller samtykket at
have skyldt sl. Mads Simonsen, og hendes hånd eller signet er ikke på
brevet, ejheller er hendes lavværges, og ingen af de mænd, der har
underskrevet kontrakten, er levende, og brevet melder ikke, hvor det er
dateret, "hvorfor mig synes, at det er en tvivlsom sag, derfor turde jeg mig
ikke understå i den sag at kende, men vil have den indstillet for min
gunstige høje overdommer".

18/6. Anders Simonsen i Jerlev får dom over Mette Niskone i Oksvig for
gæld på 8 sldlr. til Mads Simonsen i Jerlev. På gældsbrevet har sognepræst
Peder Madsen og Christen Mortensen i Jerlev underskrevet som
vitterlighedsvidner. Den gæld vedgik Christen Nielsen og sagde, at når
Anders Simonsen og Peder Simonsen ville aflevere det pant, hvorpå kunne
være lånt 9 mk. danske, så vil han betale. - Dom: Han skal betale.

4/6. Oluf Mortensen Bøgvad, en dom over dem, der iflg. tingsvidne af 23/4
har gjort sig skyldige i skovhugst uden lensmandens tilladelse: De skal
betale lensmanden derfor.

Onsdag den 6. august:
Sekshøring.

Oluf Mortensen Bøgvad forbyder alle, der har sået i øde eller afbrændt
gods, at afføre avlen, inden kongen har fået sin rigtighed deraf.

Peder Jensen er i dommers sted: Thomas Pedersen i Rugsted lader læse et
gældsbrev fra Niels Christensen i Rugsted.

Jørgen Nielsen i Vork, et skøde: Bertel Nielsen i Vork på egne vegne og på
vegne af Gunder Nielsdatter i Vork samt gl. Jørgen Jensen i Vork, unge
Jørgen Jensen ibidem, Svend Pedersen i Queldkrog, Laurids Christensen
pva. sin hustru Else Jensdatter, og unge Jørgen Jensen i Vork pva. Maren og
Johanne Jensdøtre gav skøde til Jørgen Nielsen og hustru Dorthe Jensdatter
på deres arvelod i den halve gård i Ris, som sl. Jens Hansen har påboet.

Oluf Mortensen Bøgvad lader afhjemle syn på alle gårde i herredet.
(Tingsvidnet strækker sig fra fol. 96b til 103).

25/6. Bertel Nielsen i Assendrup og Christen Nielsen i Horsens ctr. Jørgen
Nielsen i Vork (med stævning til Bertel Nielsen i Vork, unge Jørgen Jensen,
gl. Jørgen Jensen, Gunder Nielsdatter, Else Jensdatter, alle i Vork, Johanne
Jensdatter i Refsgård, Svend Pedersen, Mette Svendsdatter, begge i
Quelkrog). Deres broder Jørgen Nielsen skal have taget husbondhold på den
gård i Ris uden vores hjemmel og minde. De er lige arvinger efter deres
frænde Jens Svendsen. De fremlagde en skrivelse af oktober 1659 fra
Jørgen Nielsen til Christen Nielsen i Horsens: "dernæst må du vide, kære
broder, at den gård, som os er arvelig tilfalden, er ...ligelig ved magt; dog
jeg må give stor kontribution deraf, dog øvrighed bevilger mig meget;
hermed Gud befalet, Jørgen Nielsen, egen hånd". Sagsøgerne kender sig
ved en halv niendepart af den halve gård i Ris, som sl. Jes Hansen fradøde.
Så fremstår Jørgen Nielsen og leverer et skriftligt indlæg: Han har købt af
alle de andre arvinger, som der var fire broderbørn, som arvede den gård:
først Niels Jørgensens lod, i den lod var det Bertel Nielsen, der arvede sin
faders lod; i den anden lod arvede Mette Svendsdatter sin fader Svend
Jørgensens lod; den tredie lod var Jes Jørgensens, og den gik i arv til hans

børn: gl. Jørgen Jensen, unge Jørgen Jensen, Else, Maren og Johanne
Jensdatter; den fjerde lod var Jørgen Nielsens fader Niels Jørgensens. Af
den lod har Jørgen Nielsen sin egen part, og han har købt sin søster Gunder
Nielsdatters part. Så han har købt alle lodder bortset fra den ringe part, der
kan tilfalde de to brødre. Han har husbondhold og yder det, øvrigheden
forlanger af ham. Han fremlægger et tingsvidne af 10/10 1660, hvor han
forbyder alle at så i jorden til gården, idet han har den største part deri med
husbondhold af 28/8 1659. - Dom: Det er beviseliggjort, at Jens Nielsen har
brugt noget af jorden ulovligt. Han skal betale Bertel og Christen Nielsen
for deres part i gården efter samfrænders afsigelse.

6/8. Oluf Mortensen Bøgvad ctr. Vide Hansen i Egtved og Anne Hansdatter
i Bøgvad for lejermål. Han fremlægger attest: "Anno 1662 den 4. juni
absolverede jeg publice udi Egtved kirke Anne Hansdatter af Bøgvad, som
udlagde Vide Hansen af Egtved til sin barnefader, Søren Jensen, egen
hånd". Vide Hansen fremlagde et tingsvidne af 30/6. - Dom: De skal stille
lensmanden tilfreds og bøde han 12 rdl. og hun 6 rdl. eller lide straf på
kroppen.

9/6. Oluf Mortensen Bøgvad har stævnet herredsmændene for restance på
landgildesmør. Så mødte Christen Andersen i Borlev og svarede, at han var
en fremmed mand og kommet af en fremmed egn, og hans køer var døde
for ham, og derfor kunne han ikke tåle at give sin smørskyld; men når han
kom på fode igen, ville han gerne yde den. Oluf Joensen i Stubdrup, Jørgen
Poulsen i Jerlev, Poul Hansen i Højen og Peder Hansen i Borlev svarede på
menige herredsmænds vegne, at formedelst de endnu ikke var kommet på
fode, så de kunne yde fuld smørskyld, begærede de, at lensmanden derfor
ville forskåne dem dette år med halv smørskyld. - Dom: Enhver, der resterer
med smørskylden, bør betale med rede penge.

Onsdag den 13. august:

Oluf Mortensen Bøgvad får opkaldt synsmænd til at bese gærdet om toften
til den gård, Niels Christensen i Rugsted bebor.

Oluf Mortensen Bøgvad stævner Maren Albertsdatter med lavværge
Thomas Pedersen i Rugsted til skifte efter sl. Albert Lassens i Vesterby med
Maren sl. Alberts. Søren Pedersen i Hesselballe stod til vedermålsting med
Oluf Mortensen Bøgvad.

Oluf Mortensen Bøgvad pva. Maren Pouolsdatter i Vesterby: Der er budt til
skifte efter Albert Lassen, som boede i Vesterby. Han fremæskede Søren
Pedersen i Hesselballe, om han havde noget at fordre, eller han var
lavværge for nogen, da at møde til skiftet. Skiftet står mellem Maren sl.
Albert Lassens og Albert Lassens pigebarn Maren Albertsdatter.

Ridefoged Anders Jørgensen lod læse et missiv om, at der skal leveres
jordebøger i to eksemplarer til generalkrigskommissær Otto Povisch.
Enhver, der ejer jordegods, skal levere 2 enslydende ekstrakter, og af hver
td. hartkorn skal der gives 4 mk. danske, halvdelen i naturalier og halvdelen
i penge, af mølleskyld skal betales 2 mk., og af konge- og kirketiende 1 mk.
pr. tønde.

Onsdag den 20. august:
Søren Jensen Koedsen i Mejsling, et vidne: De herredsmænd, som den dag
ting søgte, tilkendegav, at eftersom kongen havde ladet udgå et kongebrev
anlangende en stor skat, som Jerlev herredsmænd vedkommer, så trådte
frem (24 navngivne mænd) samt de herredsmænd, som den dag ting søgte,
og gav fuldmagt til Søren Jensen Koedsen, at han på herredsmændenes
vegne skulle frembære deres supplikation for kongen om forlindring for
sådan en stor skat.

Samme, et vidne: De 24 mænd og andre lovede at give ham 1 mk. af hver
helgård og ½ mk. af hver halvgård til rejse og fortæring til København.

Oluf Mortensen Bøgvad lader afhjemle syn på et gærde, der er sat om Niels
Christensen i Rugsted hans gårds toft. Gærdet beskrives. Det er naboerne til
stor trængsel og skade.

Onsdag den 27. august:
Poul Sørensen i Vork fører vidner på, at de har været med ham til Hans
Sørensens gård i Vork, og der så de i hans hus, at der lå et ungt svin dødt,
værd 3 mk. danske. Poul Sørensen vedkendte sig det.

Onsdag den 3. september:
Sekshøring.
Thomas Pedersen i Rugsted ctr. Niels Christensen ibidem. Thomas
Pedersen oplæste af tingbogen tingsvidnet af 30/7 om Niels Christensens
optræden i retten og krævede, at han bødede sine tre mark. Han blev fordelt
med sekshøring.

(Se 23/7). Mads Lauridsen i Højen tilspurgte Jens Nielsen i Tønning,
delefoged i Tyrsting herred, om han ikke var hos, da Jens Albertsen og
Christen Torbensen, begge i Træden, blev borgen for Anders Albertsen.
Jens Nielsen svarede ja.

Oluf Mortensen Bøgvad stævner pva. lensmanden Wulf von Buchwaldt
Niels Christensen i Rugsted. På grundlag af synsvidner 20/8 og 13/8
sagsøger han ham for at have indhegnet jord af kongens og naboernes, og
kræver, at han opbryder gærdet igen og bringer vandet i dets rette løb samt
bøder sine 3 mark. Opsat 6 uger. 15/10

Oluf Mortensen Bøgvad lod oplæse en kopi af generalkrigskommissær Otto
Povischs brev: Der er endnu ikke af amtet kommet noget af den påbudne
kontribution, som skulle være erlagt 1/8, ejheller af jordebøger. Hvis ordren
ikke efterkommes inden 25/8, skal det inddrives ved militær exekution.
Peder Jensen i Rugsted begærede på menige herredsmænds vegne
tingsvidne beskrevet.

Peder Jensen i Rugsted i fogedens sted:
Oluf Mortensen Bøgvad i Høllund på vegne af Maren Poulsdatter i
Vesterby, et skiftebrev. Der har været skifte i Vesterby i den gård, sl. Albert
Lassen påboede, mellem Maren Poulsdatter (med lavværge Oluf Mortensen
Bøgvad) og den sl. mands barn Maren Albertsdatter. Thomas Pedersen i
Rugsted var til stede på vegne af barnet, og Peder Jensen i Rugsted var i
fogedens sted. Der blev registreret aktiver for 145 slettedaler og passiver
(landgilde iberegnet) for 49 slettedaler; rest: 96 sldlr.

23/7. Jens Nielsen i Tønning, delefoged i Tyrsting herred, får på vegne af
forvalteren over Skanderborg len dom over Mads Lauridsen i Højen, Peder
Jensen og Rugsted og ledsagere for deres adfærd mod Anders Albertsen i
Træden. Jens Nielsen fremlægger et indlæg: Hvis de havde noget at søge
Anders Albertsen for, kunne det være sket med lov og ret. De har bragt ham
til tinge i fængsel og jern, skønt loven siger udtrykkeligt, at hvo som
kommer til tinge og er bunden, da må man ej tage ham på tinget for de
sager, ham vides, thi hvad sager man giver den anden, bør han at have fred
til tinget. Tidligere refererede vidner gentages. Man har set hr. Oluf i Højen

og hr. Poul Jørgensen i Vilstrup og Peder Jensen i Rugsted være med ved
tinget den dag; de fulgte med til Tønning og var hos, da Anders Albertsen
blev sluppet løs. - Mads Lauridsen fremlagde sit skriftlige svar: Hoppen er
tyvstjålet fra ham. Han fandt den den 20/8 i Anders Albertsens gård i
herredsfogedens og delefogedens nærværelse. Hoppen blev der til den 28/8,
og da Mads Lauridsen kom med sine naboer og grander, havde Anders
Albertsen skudt sig under hjemmel, hvorfor to dannemænd gik i borgen for
ham, og delefogeden skrev under sammen med dem. Mads Lauridsen
nægter at have handlet imod lov og ret og påpeger, at Anders Albertsen ikke
har klaget over ham. Han mener, han bør være fri af anklagen, indtil enten
Anders Albertsen klager over ham, eller hans husbond er blevet stævnet.
Mads Lauridsen fremlægger en erklæring, hvor præsten, kirkeværger,
præstemedhjælpere og gudstjenestedeltagere i Skibet sogn bekræfter, at
Niels Nielsen i Slelde kom efter gudstjenesten og begærede deres kundskab
om den sorte, brunstjernede hoppe, som Niels Nielsen havde afhændet til
Knud Andersen Smed, nu boende i Højen, og Knud Smed senere havde
solgt til Jens Pedersen i Højen, og denne igen havde solgt til Mads
Lauridsen, og som nu var tyvstjålet fra denne, om ikke de ved, at bemeldte
hoppe er tvende vintre opfødt i Skibet sogn, een vinter i Slelde hos Niels
Nielsen og en anden vinter i Vilstrup hos Knud Andersen Smed. Det
bekræftede hele menigheden. - Mads Lauridsen tilspurgte delefoged Jens
Nielsen, om han ikke var til stede, da der blev borget for Anders Albertsen.
Det bekræftede han. - Peder Jensen i Rugsted fremstod og benægtede
beskyldningerne imod sig. - Dom: Ingen af vidnerne angår Peder Jensen,
andet end at Anders Albertsen skulle have givet ham 4 skp. rug. Med
hensyn til Mads Lauridsen synes beskyldningerne at angå liv og ære,
hvorfor sagen henvises til overdommeren. (Se 24/12)

Onsdag den 10. september:
Peder Jensen i Rugsted er idag i dommers sted.

Ridefoged Anders Jørgensen stævner Thomas Pedersen i Rugsted. Opsat 6
uger. 22/10

Oluf Mortensen Bøgvad stævner Anders Jensen i Mejsling i.h.t. en seddel
fra lensmanden: Det er berettet, at Anders Jensen er draget bort fra den gård
i Mejsling, som han havde fæstet på livstid, og ikke givet til kende, at han
ville afgive gården eller lovligt opsagt den; og nu befindes han at ville
tilholde sig noget kornsæd, som han har sået i gårdens jord, hvorfor Oluf
Mortensen Bøgvad befales at søge dom for, at dette korn bør tilfalde
kronen. Opsat 6 uger. 22/10

Peder Jensen i Rugsted har på vegne af Christen Sørensen i Bindeballe
lovbudt den hele gård i Bindeballe, som han er født på. Jens Jensen i
Tudved byder på vegne af Iver Hansen Beckmark køb eller pant. Så
fremstod Ove Madsen, tjenende på Brasborg, og Jens Madsen, tjenende i
Hering, begge af Fyn, og forbød Christen Sørensen at afhænde den
arvepart, som de har arvet efter Maren Christensdatter, der boede og døde i
Bindeballe, 2 parter af en søsterlod, før end de har fået deres betaling
derfor. I lige måde forbød Anders Gydesen i Bjerlev salg, før end han havde
fået betaling for sin arvepart efter Maren Christensdatter, en broderlod.
Christen Sørensen svarede, at dersom de ville lade sig nøje med
lensmandens og 12 samfrænders sigelse, ville han betale dem. - Der er givet
varsel til Anders Madsen, barnefødt i Liom i Hering sogn og by, Ove
Madsen, barnefødt i Liom, tjenende på Brasborg, Anders Sørensen i
Bindeballe, Morten Jørgensen ibidem samt Anders Gydesen, der er
barnefødt i Bjerlev i Vissel sogn.

Onsdag den 17. september:
Oluf Mortensen Bøgvad advarer menige herredsmænd om ydelse af årligt
ved samt deres små beder, som er gæs, høns, æg, lam og andre små hånd,
såfremt de ikke vil betale med rede penge.

Onsdag den 24. september:
Laurids Pedersen i Amnitsbøl får afhjemlet syn på den gård i Amnitsbøl,
han nu har i fæste. Meget er ruineret af fjenderne.

Onsdag den 1. oktober:
Oluf Mortensen Bøgvad får afhjemlet oldensynsvidne.

Onsdag den 8. oktober:
Onsdag den 15. oktober:

Peder Bertelsen i Rugsted lovbyder pva. Sidsel Hansdatter den halve gård i
Refsgård, som Sidsel Hansdatter har arvet efter sine sl. forældre Hans Ibsen
og Maren Sørensdatter. Anders Mikkelsen i Jestrup i Hassing herred og
hustru Dorthe Andersdatter tilbyder køb eller pant. - Der er givet varsel til
Oluf Joensen i Stubdrup, Søren Knudsen ibidem, Hans Knudsen i Liom,
Else Pedersdatter i Liom med lavværge, Niels Christensen med hans
lavværge samt til Sidsel Hansdatter med lavværgen Peder Bertelsen i
Rugsted.

Niels Thomsen i Bølling stævner pva. Oluf Mortensen Bøgvad bønderne for
deres ydelser af får, lam etc. 26/11

3/9. Niels Thomsen i Bølling får pva. Oluf Mortensen Bøgvad dom over
Niels Christensen i Rugsted i sagen om det ulovlige gærde, hvor han har

indhegnet sin jord på jord, der tilhører kronen og byen samt ført vandet ud
på byens gade. Dom: Han bør opbryde gærdet, så kongens og byens gade
kan være uforkrænket, item stille vandet i hendes rette løb. Han søges for
sin begangne gerning på hans tre mark, hvilket er æren anrørende, hvorfor
den post henvises til overdommeren.

Onsdag den 22. oktober:
Anders Mikkelsen i Jestrup i Sønder Hart sogn i Hassing herred erkender
gæld til Peder Bertelsen i Rugsted på vegne af Sidsel Hansdatter.

Peder Bertelsen i Rugsted bekender at have modtaget penge til Sidsel
Hansdatter af Anders Mikkelsen for den gård, hun har arvet efter sine
forældre Hans Ibsen og Maren Sørensdatter, og lover at gøre god rede for
pengene. Jens Joensen i Vork får tingsvidne herpå pva. Sidsel Hansdatter

Sidsel Hansdatter giver skøde til Anders Mikkelsen og hustru Dorthe
Andersdatter.

Ridefoged Anders Jørgensen advarer om, at de, der har svin, som endnu
ikke er brændt, skal lade dem brænde.

10/9. Ridefoged Anders Jørgensen ctr. Anders Jensen i Mejsling. Denne
begærer opsættelse i 14 dage for at tale med lensmanden. 5/11

30/7. Ridefoged Anders Jørgensen får dom over bønder, der skylder
avlingspenge: Enhver, der ikke har frihed for ægt og arbejde, skal betale

deres avlingspenge.

10/9. Ridefoged Anders Jørgensen, en dom over Thomas Pedersen i
Rugsted for den dom, han den 25/9 1661 afsagde mellem Jens Hansen i
Ødsted og Rasmus Nielsen ibidem angående noget kirkejord, som ligger i
Jens Hansens toft og Rasmus Nielsen har i fæste. Thomas Pedersen
anklages for at have gjort uret med forsæt, idet han har funderet sin dom på
nogle løse vidner og derefter fradømt Ødsted kirke hendes jord. Han har
ikke agtet på en dom af gammel tid og har ikke taget hensyn til, at Rasmus
Nielsen har fremlagt en rigtig jordebog på alle kirkens jorder udarbejdet af
sl. hr. Christen Lange, som klart og tydeligt udviser, på hvad sted det
omtvistede jord ligger, og at det tilhører Ødsted kirke. Så anklageren
formener at han har handlet imod sin svorne ed, idet han frakender kirken
dens rettighed og dømmer imod en god adelsmands hånd, og at han derfor
bør fæld at være. - Thomas Pedersen giver et skriftligt svar: Jens Hansens
gård er krongods. Ifølge synsrapprt er der ingen stendige eller pæl fundet i
Jens Hansens toft, som kunne danne skel mellem kronens og kirkens jord,
og der er blevet ført vidner, der har bekræftet, at så længe de kan huske, 2050 år, har den toft, der ligger til Jens Hansens gård og er hegnet med ris og
stave, været brugt af samme gård ukæret. Han har ikke funderet sin dom på
løse vidner, men på loven og recessen, lovens 44. kapitel og recessens 50.
kapitel. Der er ikke blevet fremlagt noget fæstebrev af Steen Bilde,
befalingsmand på Koldinghus, til Rasmus Nielsen, hvoraf kunne ses, at den
omtvistede jord lå i Jens Hansens toft, som hans formænd har haft i fæste
før ham, eller være Ødsted kirke tilhørende. Det fæstebrev har de gode
mænd landsdommere endog selv, da det blev fremlagt i retten, for en stor
del grundet deres dom på. Ejheller er der blevet forelagt Thomas Pedersen
en gammel jordebog, der sagde, at der skulle have ligget noget jord i Jens
Hansens toft og tilhøre Ødsted kirke, men alene, at kirken havde en toft
sønden kirken ved Højen høj, som både er agerjord og eng. - Dom: Thomas
Pedersen har vist, at han har dømt efter loven og recessen, hvorfor han ikke
findes at have fortsætligt handlet mod sin svorne ed. Og da der søges dom
på hans boslod, henvises sagen til landsdommerne. (Det fremgår ikke af
tingbogen, hvem der som sættedommer har afsagt dommen).

Bunde Hansen i Hesselballe stævner menige bymænd i Borlev og Ågård for
fæste af kirketiende og af skattepenge ifølge deres fæstebrev. Opsat 14
dage.

Onsdag den 29. oktober:
Christen Nielsen, borger i Horsens, giver arveafkald til sin broder Jørgen
Nielsen i Vork på sin arvelod i den gård i Ris, som sl. Jes Hansen har
påboet. Christen Sørensen i Vork skal på hans vegne give ham skøde, når
forlanges.

Anders Jørgensen lader afhjemle et skovsynsvidne. Synsmænd har efter
ordre fra kommissærerne været med Anders Jørgensen, skovfoged Oluf
Mortensen Bøgvad og skovrider Morten Hering været til syn på, hvad der
blev hugget i Steen Bildes tid og i krigstiden.

Onsdag den 5. november:
Peder Jensen i Rugsted er idag i dommers sted.

22/10. Delefoged Oluf Mortensen Bøgvad begærer endelig dom over
Anders Jensen i Mejsling. Der fremlægges brev fra lensmanden: Når
Anders Jensen leverer til kongen et års landgilde samt kontribution, skal
hans forseelse være tilgivet. Oluf Mortensen Bøgvad forbyder ham at flytte
noget af det korn, som ligger i den gård i Mejsling, før end kongen har fået
sin skyld og landgilde. Anders Jensen fremstår og lover Oluf Mortensen
Bøgvad at levere skyld og landgilde inden Mortensdag.

Søren Pedersen i Hesselballe udbetalte til Jørgen Poulsen i Jerlev Iver
Lassens og Kirsten Lasdatters arveparter efter deres sl. forældre Las
Thomsen og Mette Sørenskone. Poul Jensen i Ågård modtog pengene på
børnenes vegne. Jørgen Poulsen lovede Iver Lassens penge skulle blive
stående renteløst hos Poul Jensen i 5 år. Poul Jensen lovede at holde Iver
Lassen i to år med øl, klæder og sko og at lære hans børnelærdom, dog skal
drengen være ham hørig og lydig, som et godt, lydigt barn skal være. Hvad
angår Kirsten Lasdatter, så bliver hendes penge stående hos Poul Jensen i 2
år på rente.

Søren Pedersen i Hesselballe: Eftersom Jørgen Poulsen i Jerlev har givet
ham arveafkald for steddatteren Kirsten Lasdatter, barnefødt i Ågård, da
lover Søren Pedersen, at når hun kommer til sin fulde alder eller kommer i
mands værd, da at give hende en forsvarlig seng eller 10 rdl.

Poul Lassen i Jerlev, Poul Jensen i Ågård pva. hustru Maren Lasdatter, samt
Jørgen Poulsen i Jerlev pva. Iver Lassen og Kirsten Lasdatter gav Søren
Pedersen i Hesselballe afkald på al deres arv efter deres sl. forældre Las
Thomsen og Mette Sørenskone, som har boet i Ågård.

Onsdag den 12. november:
Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: For retten fremstod Hans Hansen i
Mejsling og begærede af delefoged Oluf Mortensen Bøgvad, at han på
vegne af kongen ville samtykke, at hans steddatter Anne Jensdatter måtte
bekomme en værge, som kunne modtage hendes fædrene og mødrene arv
efter sl. Jens Pedersen og Boel Hanskone og to af hendes brødre Peder og
Thomas Jensen, som alle er afgået ved døden. Oluf Mortensen Bøgvad
tilspurgte herredsmændene, om der var ingen af Anne Jensdatters fædrene
frænder, der ville annamme samme børnepenge, eller om nogen vidste, om
der var nogen levende af dem. Ingen vidste det. Så trådte frem Christen
Thomsen i Ravning: eftersom der ingen frænder er på fædrene side, så

mente han, at han burde være hendes værge, fordi han var hendes morbror.
Så betalte Hans Hansen børnepengene til Christen Thomsen, der lovede at
holde dem barnet til bedste.

Oluf Mortensen Bøgvad anerkender Christen Thomsen som barnets værge,
og denne giver arveafkald til Hans Hansen i Mejsling.

Oluf Mortensen Bøgvad lovbyder pva. Maren Poulsdatter hendes part af
den halve gård i Vesterby, som hun har arvet efter sin sl. mor Maren
Poulskone. Simon Nielsen i Ødsted, som er Maren Poulsdatters lovede
fæstemand, tilbyder hende køb eller pant. Der er varsel til Maren
Albertsdatter i Vesterby.

Simon Nielsen i Ødsted, et indkeldelsesskøde: Maren Poulsdatter i Vesterby
gav sin trolovede fæstemand Simon Nielsen skøde på den halve gård i
Vesterby, som hun påbor, at han skal have lige så stor, god og rig en lod
som hun selv. Gården har hun arvet efter sin sl. fader Poul Pedersen og sl.
moder Maren Poulskone. Hun takker for god betaling.

Simon Nielsen i Ødsted lovbyder pva. sin trolovede fæsteenke Maren
Poulsdatter hendes arvepart i den halve gård i Høllund efter hendes moders
søster Linne Pedersdatter. Oluf Mortensen Bøgvad tilbyder køb eller pant.

Delefoged Oluf Mortensen Bøgvad, et skøde på ovennævnte gård i
Høllund.

Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne efter en kontrakt: Maren Poulsdatter i
Vesterby med trolovede fæstemand Simon Nielsen giver Oluf Mortensen
Bøgvad afkald for arven efter dennes afdøde hustru Linne Pedersdatter
(Maren Poulsdatter er eneste arving) og lover skøde på forlangende.

Peder Jensen i Rugsted stævner Maren Germandsdatter med lavværge Poul
Jørgensen i Jerlev samt Anne Christensdatter i Jerlev med lavværge. Han er
af lensmanden strengeligt befalet at være værge for Bodil Christensdatter,
fordum boende i Jerlev, og procedere for hende i de sager, der forestår
mellem hende på den ene side og på den anden side Maren Germandsdatter
og hendes datter Anne Christensdatter på grundlag af to aftægtskontrakter
mellem Bodil Christensdatter og Maren Germandsdatters sl. husbond
Christen Mortensen. Den ene er dateret 16/2 1650 og angår aftægt af den
gård, Bodil Christensdatter oplod til sin søn nu sl. Christen Mortensen. Den
anden er dateret 16/8 1660 og angår afgift for opladelse på kronens og
kirkens anpart af korntiende af Jerlev sogn. Disse kontrakter er ikke blevet
holdt af Christen Mortensen eller hans arvinger fra den 14/4 1652 indtil
denne dag i november 1662. Peder Jensen sætter i rette, om ikke Christen
Mortensens efterlevende hustru Maren Germandsdatter og hendes datter
Anne Christensdatter bør betale for 5 års restance fra 1652 til 1657, da
fjenderne kom her i landet og Christen Mortensen desmidlertid, nemlig i
forgangne fejdetid, ved døden afgik; og om ikke Christen Mortensens
efterladte datter Anne Christensdatter efter sin faders død og fra sidste
fredsslutning til denne dag jo bør efterkomme sin sl. faders kontrakt; og
med hensyn til tiendefæstet, om ikke Maren Germandsen med sin lavværge
Poul Jørgensen, der samme tiende nu nyder og har i fæste, ikke bør holde
kontrakten fra deres fæstebrevs dato og indtil denne dag og så længe, de
nyder samme tiende. Opsat 6 uger. (Se 26/11 og 24/12)

Onsdag den 19. november:
Søren Madsen i Vesterby på vegne af Clemend Jensen i Ødsted (lavværge
for Kirsten Lauridsdatter ibidem), Hans Nielsen Klinkhammer i Velling
(lavværge for Dorthe Lauridsdatter ibidem) og Henrik Nielsen (lavværge

for Kirsten Lauridsdatter ibidem) lovbyder hver deres søsterlod, som de har
arvet i den halve gård i Amnitsbøl efter deres sl. forældre Laurids Poulsen
og Sidsel Lauridses samt efter deres to sl. brødre Mads og Poul Lauridsen.
Niels Lauridsen Amnitsbøl tilbyder køb eller pant. Han har fuldmagt fra sin
broder Jerlo Lauridsen i Kristiania.
Niels Lauridsen Amnitsbøl får skøde på ovenstående.
Anders Pedersen Grøn i Egtved stævner gl. Jørgen Jensen i Vork vedr. noget
jord, som denne bruger af Anders Pedersen Grøns gård og hidtil har betalt
afgift af. Jørgen Jensen kræver, at Anders Grøn beviser sin adkomst, og det
vil han gøre. Opsat i 14 dage (ikke set mere).

Onsdag den 26. november:
(Se 12/11). Med varsel til Bodil Mortens til Niels Hansens i Jerlev fører
Poul Jørgensen i Jerlev vidnerne Oluf Madsen i Jerlev og Hans Bertelsen i
Vilstrup, der forklarer, at de den 5/9 1660 var i Rønde i Kalø len og der talte
med Bodil Mortens, som tilforn boede i Jerlev. De kom på vegne af Maren
Germandsdatter, sl. Christen Mortensens, og hendes datter Anne
Christensdatter for at sige, at eftersom den gård i Jerlev, som Maren
Germandsdatter og sl. Christen Mortensen havde påboet, i fejdetiden var af
krigsfolk blevet afbrændt, og deres gods og formue dem frarøvet i krigens
tid, så at hun med sit barn ikke mere kunne besidde gården eller den igen
forbygge, og hvad sl. Christen Mortensen havde tilforn i den gode tid lovet
sin moder at give hende årligt, kunne Maren Germandsdatter intet svare til
efter den dag, men var højligen forårsaget at begive sig med sit barn til sin
fædrene gård i Bølling sig der at opholde, til Gud ville hende anden plads
forsyne, hvorfor de to udsendinge skulle tilkendegive Bodil Mortens det og
tilbyde hende stedet og gården igen, om hun selv eller nogen af hendes børn
ville den antage, før end den af fremmede blev taget i fæste.

15/10. Oluf Mortensen Bøgvad får dom over de bønder, der resterer med
får, lam, gæs, rug, høns, æg: Alle, der resterer med deres små beder efter

restancens indhold, bør fyldestgøre, så vidt de af øvrigheden ikke kan blive
eftergivet, med rede penge.

Onsdag den 3. december:
Onsdag den 10. december:

Onsdag den 17. december:
Christen Jensen i Vork får vidne på, at han har tilbudt Søren Bertelsen i
Vilstrup en lille sølvkande, som han har i pant af ham for et lån, der skulle
have været tilbagebetale til Mikkelsdag 1661. Pantet opsiges.

Oluf Mortensen Bøgvad får dom på landgilde. Jokum Damcke i Ågård
fremstod på vegne af menige Ågård bymænd og fremlægger skrivelse fra
lensmanden: De beklager sig, at de ikke kan betale deres landgilde. Derfor
bevilges de at være forskånet derfor, indtil lensmandens befaling
ankommer, at de skal erlægge den. Jokum Damcke mener på grundlag af
dette brev, at Ågård bymænd skal være fri for at betale landgilde, indtil
lensmandens ordre ankommer. - Dom: Enhver, der er i restance, bør
fyldestgøre sin landgilde, så vidt de af deres øvrighed ikke kan blive
eftergivet for deres armods skyld.

Onsdag den 24. december:
(Se 3/9). Peder Jensen i Rugsted fører vidner imod Mads Lauridsen i Højen:
Denne kom ind i Peder Jensens hus den 24. august 1661 og begærede, at
Peder Jensen ville drage med ham til Tyrsting herredsting, hvortil Peder
Jensen svarede, at han havde dér intet at forrette. Da sagde Mads Lauridsen:
"I er af øvrigheden dertil ordineret, gør vel og drag med mig, thi hvad
omkostning eller trætte I må komme udi, det vil jeg eder altsammen betale,

såfremt jeg er en ærlig mand". Og den 3/12 1662 kom Mads Lauridsen ind i
Peder Jensens hus, og da spurgte Peder Jensen ham, om han ville holde ham
fri efter sit løfte, hvortil Mads Lauridsen svarede: "I har haft umage og er
dragen med mig til Tyrsting herredsting efter øvrighedens befaling, og hvad
skade eller pengespild I kommer udi, det skal jeg holde eder uden skade i
alle måder, såfremt jeg er en ærlig mand". Så fremlagde Peder Jensen en
seddel: "Hilsen med Gud, befales Peder Jensen i Rugsted, at han rejser med
nærværende Mads Lauridsen af Højen til Tyrsting herredsting i
Skanderborg len og der at forhjælpe forbemeldte Mads Lauridsen til rette på
rettens vegne udi den sag med den hoppe, ham er fratagen uden nogen lov,
dom eller ret, og at I dette forretter, som I agter at forsvare, eftersom
delefogeden ikke kan være til stede, af årsag han andre Ko. Maj. sager til
landsting skal forrette. Hermed Gud befalet. Actum Kolding, den 23. august
anno 1661, Anders Jørgensen".

Oluf Mortensen Bøgvad i den sag i dommers sted:
Thomas Pedersen i Rugsted får tingsvidne på, at han med vidner har været i
Rugsted i Niels Christensen Ris' bo og efter et gældsbrev til Mikkel
Mikkelsen Fløye og en derpå forhvervet dom gjort udlæg i noget kræ. Da
tilspurgte Thomas Pedersen Niels Christensen Ris, om han ville løse samme
kræ igen, så kunne han det nu straks igen bekomme, hvortil Niels
Christensen sagde nej.

(Se 12/11). Poul Jørgensen i Jerlev fremlagde en skriftlig kontrakt med
Bodil Christensdatter, sl. Morten Bundesens i Jerlev (i nærværelse af
hendes lavværge Peder Jensen i Rugsted) om den aftægt, han skal give
hende både af de tiender, han nu har i fæste, og af den gård, som sl.
Christen Mortensen påboede.
Finis
Excerperet i april 1840 af H. A. Worsaae, stud. theol.

Copyright © Johs. Lind
Johs. Lind, Spurvevænget 41, DK 6710 Esbjerg V
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk

Jerlev herreds tingbog
1666
(Denne tingbog begynder hen mod slutningen på filmrulle 30827)
Anno 1666 den 8. januar bliver denne bog anordnet som tingbog for Jerlev
herredsting. Den har 180 blade, gennemdragne, numererede og forseglede.
Herredsskriveren er Jochum Damcke.
1666 Ransnævninger:
Mikkel Laugesen i Egtved, Niels Gydesen i Højen, Nis Ibsen i Højen, Jens
Bertelsen i Vesterby, Mikkel Andersen i Horsted, Clemend Jensen i Ødsted,
Knud Pedersen i Mejsling og Morten Hansen i Jerlev.
Onsdag den 10. januar Anno 1666:
Thomas Pedersen i Rugsted, herredsfoged i Jerlev herred, Jens Jensen i
Hesselballe og Jokum Damcke, herredsskriver.
8 mænd: Jens Jensen i Hesselballe, Niels Thomsen i Bølling, Peder
Jørgensen i Borlev, Peder Hansen, Jens Sørensen, Christen Madsen, Svend
Pedersen, alle i Borlev, Jens Iversen i Ågård.
Oluf Mortensen Bøgvad på vegne af hr. Poul Jørgensen i Vilstrup, et
lovbudsvidne. Stævning til Peder Jensen i Vejle, Anne Jensdatter ibidem,
Peder Jensen i Hover, Else og Maren Jensdøtre, Kirsten Jensdatter i
Gregård, Ellen, Kirsten og Karen Jepsdøtre i Knabdrup. - Delefoged Oluf
Mortensen Bøgvad lovbød på vegne af Niels Jensen Bjørnsen af Knabdrup
og Jep Pedersen i Neder Knabdrup den halve gård i Vilstrup, sl. Peder
Hansen tilforn beboede og de har arvet efter ham. Christen Jensen i Vork
tilbød på vegne af hr. Poul Jørgensen køb eller pant.

Oluf Mortensen Bøgvad fremstod og gav til kende, at han nu på 3. ting for
en siddende ret lovligt har gjort sit skudsmål og stokkenævn til alle
herredsmændene, gamle og unge, rige og fattige, i Jerlev herred, hvorledes
han sig imod alle og enhver har skøttet, skikket og forholden sig, siden han
havde været i den bestilling, om der var nogen i herredet, som havde ham
noget at beskylde for nogen ulovlighed al den stund han havde været i sin
bestilling for en delefoged, som han er anbetroet, de derfor nu ville træde
frem her idag for reten og sligt give til kende, ... og ikke en anden tid. Dertil
svarede disse efterskrevne 24 herredsmænd (navngivne), både de og de
andre, der den dag var på tinge, - de kom frem en for en og svor med
opholden finger, at al den stund han har haft hans omgængelse hos dem i
hans unge år, og siden han har været i sin bestilling og har betjent delefoged
plads, da har han skikket, skøttet og forholdt sig imod menige
herredsmændene, som en fin, ærlig og oprigtig dannemand vel egner og
anstår i alle måder, som hans bestilling vedkommer.
Onsdag den 17. januar:
Onsdag den 24. januar:
Thomas Pedersen i Rugsted, herredsfoged i Jerlev herred, Søren Jensen i
Tudved og Jokum Damcke, herredsskriver.
8 mænd: Søren Jensen i Tudved, Jens Hansen i Ødsted, Søren Sørensen i
Tudved, Oluf Joensen i Stubdrup, Jens Sørensen i Horsted, Henrik Madsen i
Højen, Peder Jørgensen i Borlev, Svend Pedersen der sammesteds.
Kaptajn Jokum Behnfeldt i Ågård stævner på vegne af sin broder oberst
Poul Behnfeldt Søren Pedersen i Hesselballe, der i 1657 har købt en englod
på Nygård mark for 10 rdl. og endnu skylder pengene. Søren Pedersen blev
påråbt eller nogen at svare på hans vegne. Ingen ville svare. Opsat 6 uger.
28/3?
Søren Pedersen i Hesselballe stævner Jokum Behnfeldt (og Jens Pedersen i
Ågård) og giver ham til sag efter Starup sogns kirkeregnskab, hvori Anders
Madsen har ført dem til regnskab: "Haver kirkeværgen at annamme af
Jokum Behnfeldt i Ågård for hans sl. hustrus begravelse i kirke penge 4
rigsdaler, Anders Madsen, egen hånd". Og han gav ham til sag efter et

tingsvidne af 18/12 1661, i hvilket kirkeværgerne har tilbudt menige Starup
sognemænd, om de ville udlægge indfæste af Starup kirkes sognetiende, da
skulle de det nyde efter gammel skik i rent korn eller tiende i kærven, og
derfor formener Søren Pedersen og Bunde Hansen, at efterdi Jokum
Behnfeldt ikke har udlagt indfæste af Starup kirkes sognetiende, at han bør
levere sin tiende i kærven på ageren. Jokum Benhfeldt bliver påråbt, men
ingen vil svare. Opsat 6 uger.
Onsdag den 31. januar:
Christen Jensen i Vork i denne sag i fogedens sted:
Med stævning til slotsskriver Johan Badenhaupt opsiger Thomas Pedersen
og Søren Jensen i Rugsted fæstet af den øde gård i Rugsted, som Søren
Joensen forhen påboede og fradøde. De vil ikke mere befatte sig med den
eller betale afgift af den.
Oluf Mortensen Bøgvad fører vidner på, at de i 1666 den 24/1 var opnævnt
af tinget til at syne den stud, som Søren Madsen efter landsdommerens dom
skulle igen levere. De var med Oluf Mortensen Bøgvad i Rugsted at vurdere
studen, der var karsk og sund og ikke ringere, end den tidligere var blevet
vurderet. Den er blevet bragt tilbage til Søren Madsens svend Anders
Hansen, idet Søren Madsen ikke personligt var til stede. Så fremstod Oluf
Mortensen Bøgvad og tilbød Søren Madsen rede penge efter synsmænds
vurdering i stedet for studen.
Jens Pedersen i Rugsted og Søren Jensen i Tudved, en frafindelse:
Delefoged Oluf Mortensen Bøgvad lod læse en seddel fra Johan
Badenhaupt om, at kan skal tilsige enhver mand i Jerlev herred, være sig fri
eller ufri mænd, at møde her på slottet nu på mandag med sine heste og
vogn og ved hver vogn sætte til tre tønder korn i samme sted at påtage og til
Fredericia at udføre, som er af det påbudne skatterug. Item at han i først
tilkommende uge skal indforskaffe en del arbejdspenge, som er til daglig
udgift og betjentenes besoldning, eftersom ingen penge er her i forråd. - Så
trådte Jens Pedersen i Rugsted og Søren Jensen i Tudved frem og begærede
tingsvidne efter samme seddel. "Da vidste jeg ikke, at jeg kunne understå
mig i at tilstede det, inden Johan Badenhaupt havde fået kald og varsel".

Christen Jensen i Vork stævner på vegne af Hans Hansen Mouridsen i
Kolding adskillige for gæld. Opsat 6 uger. 14/3
Onsdag den 7. februar:
Anders Pedersen i Jelling stævner på vegne af Anders Madsen af Fårup
Anders Pedersen Grøn i Egtved for nogle penge, han skylder ham på
Egtved kirkes vegne. Der er også et gældsbrev fra Anders Pedersen Grøn og
Jørgen Nielsen i Vork. Opsat 6 uger.
Onsdag den 14. februar:
Iver Madsen, et vidne: Jørgen Jensen i Rue vidner, at i polakkernes tid 1658
henimod Pinsedags tid da var han med andre godtfolk indflyttet på
Engelsholm, og samme tid så han, at Frands Eggersen i Nørskov med hans
hustru og barn kom også til Engelsholm, fattig og elendig, og de beklagede
dem, at de var af polakkerne og krigsfolk ganske plyndret, så at de ikke
havde noget at hjælpe sig med, og da de havde været nogen tid på gården,
døde Frands Eggersen på elendig vis og måde. Siden døde hans hustru og
efterlod sig to små børn, men ingen formue eller gods var havde de efterladt
sig. Men Iver Madsen i Uhre, som også samme tid var der på Engelsholm,
har udaf stor medynk på sin egen bekostning ladet dem begrave. - Vidnets
kone Mette Poulsdatter vidner, at hun udaf kristelig medlidenhed efter
begge deres død til sig tog det mindste, diende barn og det nogen tid
opfostrede, indtil det døde, og fik ikke noget for det. Iver Madsen lod det
begrave på sin egen bekostning. - Niels Jakobsen i Vingsted mølle vidner
som Jørgen Jensen. - Jens Christensen i Ødsted vidner: Frands Eggersen i
Nørskov sendte bud til mig, om det var muligt, at jeg kunne hjælpe ham ind
på gården på Engelsholm, og da jeg kom til ham, da så jeg, at hverken han
eller hans hustru havde nogen middel eller formue, men de beklagede sig, at
alt deres gods, middel og formue det var opgraven og borttagen af krigsfolk
og polakkerne. Så tog jeg deres barn på min arm og bar det til Engelsholm
med dem.
Christen Jensen i Vork stævner Niels Mikkelsen i Degengård iflg. et
gældsbrev fra Anne Mikkels ved Højen kirke til Jens Pedersen i Ødsted på
7 sldlr., som hun havde lånt af ham til at fæste sin kirkejord. Opsat 6 uger.
28/3

Niels Lauridsen i Amnitsbøl (Niels Amnitsbøl) får dom over Peder Poulsen
i Amnitsbøl. Der er gældsbreve fra Poul Pedersen i Amnitsbøl til Iver
Lauridsen ibidem, Søren Madsen i Vesterby samt til Simon Nielsen i Rue.
Poul Pedersen er Peder Poulsens far. Niels Lauridsen fremlægger et
tingsvidne af 1665, iflg. hvilket Jens Christensen i Rue vedgik gæld til
Niels Lauridsen og overlod ham et gældsbrev fra sl. Poul Pedersen. - Peder
Poulsen svarer: De gældsbreve, som Niels Lauridsen til profit og fordel har
tilforhvervet og foregivet, de skulle være udgivet af hans sl. fader, 1)
gældsbrevet af 4/6 1653 på 5 sldlr. mener jeg ikke så rigtigt at være, efterdi
jeg med tingsvidne af 10/12 1656 kan bevise, at min fader sin signet har
forlagt og ikke med den har beseglet noget gældsbrev, som kunne komme
hans arvinger til hinder eller skade, 2) gældsbrevet af 28/3 1654 til Simon
Nielsen på 8 sldlr.: den gæld har jeg betalt til Simon Nielsen, og Niels
Lauridsen bør ikke som den, der ikke har noget at skaffe med den gæld,
søge mig for den igen, men bør straffes for sådan uret og unødvendig
trættes påførelse, 3) gældsbrevet på 10 sldlr. som efter Niels Lauridsens
angivelse skal være dateret den 2/5 1646 mener jeg ikke så rigtigt at være
omganget, som det burde, hvorfor jeg beder om, at det sammen med
gældsbrevet af 4/6 1653 må komme under forsegling og indstævnes for
landsdommeren. - Peder Poulsen fremlægger et tingsvidne af 10/12 1656:
Poul Pedersen har forlagt sin signet; han har ikke signeret nogen
gældsbreve med den, men han har kun brugt den til at forsegle tingsvidner
med i den tid sl. Iver Lauridsen var herredsskriver og mens Jokum Damcke
har været herredsskriver. Desuden fremlægger han en kvittering: Christen
Simonsen, barnefødt i Rue, kvitterer Peder Poulsen for den gæld, sl. Poul
Pedersen havde til hans sl. fader Simon Nielsen i Rue, hvorfor gældsbrevet
ikke skal komme ham til skade, men erklæres dødt og magtesløst. - Begge
parter begærede endelig dom. - Da efter tiltale, gensvar og denne sags
lejlighed, så og efterdi for mig idag i rette er lagt tvende håndskrifter, den
første dateret Amnitsbøl den 4. juni 1653 med sl. Poul Pedersens hånd
underskrevet og signet undertrykt, lydende på fem slettealer, og Peder
Poulsen her idag udi rette er mødt med hans skriftlige indlæg og formener,
håndskriften ikke så lov at være, da blev han tilspurgt for retten første,
anden og tredie gang, om han ville vide samme håndskrift for falsk, hvortil
han svarede nej. Da efterdi Peder Poulsen forhen har standen for en
siddende ret anno 1663 den 18. februar og sig tilforpligtet for sig og sine
arvinger at betale al hans sl. faders gæld, som rigtigen kan bevises, så vidste

jeg ikke rettere herpå for retten at kende og dømme, end forn. Peder
Poulsen i Amnitsbøl jo pligtig er og bør forn. håndskrift at betale skadesløs
med alle interesse og det inden 15 dage med rede penge eller og efter des
forløb at lide nam af hans bo, gods og løsøre ved uvildige dannemænds
vurdering efter recessen. - Belangende det håndskrift dateret Rue den 28.
marts 1654, at sl. Poul Pedersen skyldig og pligtig er bleven til sl. Simon
Nielsen i Rue otte slettedaler, og Peder Poulsen derimod beviser med den sl.
mands søn Christen Simonsen hans kvittering med trende bogstaver
underskreven, og hans sognepræst, nemlig Poul Jørgensen i Vilstrup og tre
borgere i Vejle med ham til vitterlighed har underskrevet, at samme gæld er
ham nøjagtigen betalt, da vidste jeg ikke rettere udi den post at kende,
efterdi Christen Simonsen er Simon Nielsens søn og rette fødte arving og
ham derfor kvitterer, da bør forn. Peder Poulsen for den fordring efter
samme håndskrift fri at være. Til vitterlig under mit signet.
Onsdag den 21. februar:
Onsdag den 28. februar:
Onsdag den 7. marts:
Christen Sørensen i Bindeballe stævner mænd i Almstok og Bindeballe for
kvartalskat af Randbøl kirkekorn i fire år. Opsat 6 uger. 18/4
Anders Pedersen Grøn i Egtved stævner Niels Thomsen i Bølling, Poul
Germandsen, Jens Madsen, Søren Pedersen, alle i Bølling, for resterende
tiendekorn. Opsat 14 dage.
Delefoged Oluf Mortensen Bøgvad får dom over dem, der resterer med
oldengæld for svin, som på kronens skove har været indbrændt, i henhold til
brev fra Johan Badenhaupt: Delefogeden skal straks indfordre pengene i
henhold til restanceliste, og sognefogederne skal være ham behjælpelige, så
pengene kan blive leveret til oberste jægermesters fuldmægtig på
anfordring. Oluf Mortensen Bøgvad sætter i rette, om ikke Rasmus Nielsen
bør indkræve pengene efter slotsskriverens seddel. - Dom: Nogle af Ødsted
sogn resterer med deres oldengæld. De skal betale.
Onsdag den 14. marts:

31/1. Christen Jensen i Vork får på vegne af Hans Hansen Mouridsen i
Kolding dom over adskillige for gæld. Hver skyldner er nævnt med sine
indkøb, f.eks. florettebånd, silke, klæde til et kåberslag, jern, lidtzer, salt,
rue. - Dom: De skal betale.
Onsdag den 21. marts:
7/3. Anders Pedersen Grøn i Egtved får dom på sit søgsmål for resterende
tiendekorn. Poul Germandsen indvender, at der ikke var nogen, der ville
modtage tiendekornet; han havde tilspurgt Anders Pedersen Grøn både ved
tinget og ved kirken, om han ville annamme det, hvortil denne svarede ham,
at dersom han var kommet til ham med korn i hans hus, da ville han det den
tid have annammet, men nu ville han have rede penge derfor, efterdi han nu
ikke kunne yde Anders Madsen korn, men han ville have rede penge. Dom: Mændene i Bølling skal betale kornet med rede penge.
Onsdag den 28. marts:
Delefoged Oluf Mortensen Bøgvad får afhjemlet syn på den gård i Rugsted,
som Niels Christensen Ris er fradraget: der er ingen døre, lofter eller
skillevægge i de to huse.
14/2. Christen Jensen i Vork, et voldgiftsvidne: Han har begæret dom over
Niels Mikkelsen i Degengård, men så voldgiver de deres sag. Christen
Jensen lægger sin sag på Søren Jensen i Tudved og Jens Pedersen i Rugsted.
Niels Mikkelsen lægger sin sag på Oluf Joensen i Stubdrup og Søren Jensen
Koedsen i Mejsling. Som femtemand opnævner tinget Søren Sørensen i
Høllund. 4/4
Terkel Sørensen, fuldmægtig for krigskommissær Otto Povisch, afhjemler
syn på de gårde, der er tillagt krigskommissæren: Vilstrup, Jerlev, Stubdrup,
Oksvig, Degenhus, Peengård, Galskjøt og Højen.
Samme Terkel Sørensen afhjemler syn på skovhugst.
(24/1?). Kajtajn Jokum Behnfeldt på vegne af broderen oberst Poul
Benhfeldt stævner Søren Pedersen i Hesselballe for en gæld, der hidrører
fra, at han i 1657 har "kost" en eng på Nygård mark. Opsat 4 uger. 25/4

Oluf Mortensen Bøgvad pva. borgmester Morten Nielsen Pank ctr. Ødsted
sognemænd for resterende tiendekorn. Dom: De skal betale med rede
penge.
Onsdag den 4. april:
28/3. Christen Jensen i Vork og Niels Mikkelsen i Degengård har voldgivet
deres sag. Oluf Joensen i Stubdrup og Jens Pedersen i Rugsted meddeler
idag voldgiftskendelsen: Sagen drejer sig om et gældsbrev på 7 slettedaler,
som Niels Mikkelsens moder (Anne Mikkels) har skyldt Christen Jensens
fader. Forlig: Niels Mikkelsen skal give Christen Jensen i rede penge 4
slettedaler, at betale til Valborgsdag.
Terkel Sørensen på Lerbæk afhjemler et varsel til Niels Lauridsen i
Amnitsbøl (varselsmændene har talt med hans broder Jerlo Lauridsen) og til
Niels Jørgensen og Jens Hansen i Ødsted.
Jerlof Lauridsen, et forbudsvidne: Jerlo Lauridsen i Amnitsbøl fremstod og
forbød sin broder Niels Lauridsen ibidem at bruge hans broderlod i deres
fædrene gård, som Niels Lauridsen imod hans hjemmel og minde har
bemægtiget sig, mens han var udenlands, skønt han som ældste broder var
nærmest til at indsamle og besidde den. - Niels Lauridsen mente, at
forbudet ikke burde læses og påskrives, før alle medarvinge, som havde
pant i ejendommen, havde fået kald og varsel. - Jerlo Lauridsen begærede
tingsvidne.
Onsdag den 11. april:
Onsdag den 18. april:
(De 8 mænd er ikke indført).
Kirkeværgerne Christen Sørensen og Ebbe Hansen, en dom: (tilførslen er
ufuldendt).
Onsdag den 18. april:
Jens Pedersen i Rugsted siddende den dag i fogedens sted.

(Denne gang er de 8 mænd angivet).
7/3. Christen Sørensen i Bindeballe og Ebbe Hansen ibidem, en dom: De
gav mændene i Almstok og Bindeballe til sag for kvartalsskatterne af
Randbøl kirkes tiendekorn i 4 år. Så fremstod Ebbe Hansen i Bindeballe
med et skriftligt indlæg: Det skal bevises med kvitteringer, at de intet har
fået. Han fremlægger kvitteringen. - Så fremstod Niels Pedersen i
Bindeballe: Sognemændene har ikke kirkekorntienden i fæste, og tilmed har
de talt (telget) med os på ageren et år, og samme åringer har vi ydet den i
skæppen i rent korn, så vi har fornøjet dem efter deres vilje lige så
fuldkommen, som de kunne have ydet det af kærven, hvorfor vi formener,
at vi er kirkeværgerne ikke mere pligtige og ikke bør at svare mere til
samme kirkeskat, efterdi vi har fornøjet dem med kærven og skæppen. Ebbe Hansen svarer, at kirkeværgerne vel har oppebåret i kærven og
skæppen, men ikke at de derfor burde betale kirkens skat for
sognemændene med. - Dom: Kirkeværgerne foregiver, at de Bindeballe og
Randbøl mænd bør enhver deres proquota skatter af kirkens tiendekorn at
betale, og eftersom kirkeværgerne har kirkens anpart korntiende af dem
annammet, så vidt enhver med rette kunne tiende efter samtlige deres
bekendelse og nu udi så rum tid ikke skatter af forn. sognemænd haver
fordret, og ikke heller for mig bevises med kirkebogen, at
regnskabsprovsten deri har gjort dem nogen mangel, noch bevises med
kvitteringer, at kirkeværgerne skatten af kirkens tiendekorn haver udgiven;
da vides ikke rettere herpå for retten agt kende, end forn. Bindeballe og
Almstok mænd bør for deres tiltale fri at være.
Onsdag den 25. april:
Rasmus Nielsen i Ødsted advarer sine grander om at holde heste og hopper,
der har nogen sygdom, især skrab, isoleret, så de ikke kommer ud blandt det
sunde kræ på marken.
28/3. Kornet Claus Behnfeldt får på vegne af sin fader oberst Poul
Behnfeldt dom over Søren Pedersen i Hesselballe vedr. gæld for en eng. Søren Pedersen svarer, at han aldrig har lejet så megen eng på een gang, og
det, som han har lejet, har han også betalt. Obersten må bevise sit krav.
Hvis der havde været nogen gæld, ville han nok have fordret den for længe
siden. Han aflægger ed på, at han ikke skylder noget, og hvad han tidligere

har skyldt, har han betalt før fjendernes tid. - Dom: Søren Pedersen har
svoret på, at han ikke skyldte obersten noget, og denne har ikke med ed
bevist sin påstand. Kravet vedrører en så gammel gæld. Søren Pedersen bør
være fri for tiltalen.
Onsdag den 2. maj:
Gregers Thomsen i Nebel på vegne af hans søster Gertrud Thomasdatter i
Spjarup byder til skifte efter hendes sl. mand Claus Pedersen i Spjarup. Der
er varsel til Christen Pedersen i Bork, Jakob Pedersen ibidem og deres
søstre samt til Peder Lauridsen i Ølgård sogn.
Onsdag den 9. maj:
Oluf Mortensen Bøgvad fører vidner: Christen Nielsen i Høllund vidner, at
søndag for 14 dage siden kom Jørgen Jensen i Rue, Nis Christensen og Las
Madsen ibidem ind i Oluf Mortensen Bøgvads halve gård i Høllund og
læssede på deres vogn af "fiel schieffuer og schieffuer førder" og adskilligt
boskab og kørte væk med det. - Søren Sørensen i Høllund vidner, at han den
dag stod på gaden og så de tre køre bort med deres tre heste og vogn med
adskilligt boskab på vognen. - Ridefoged Anders Jørgensen har haft
synsmænd til at bese Oluf Mortensen Bøgvads gård, og da synet og så vi, at
der befandtes ingen folk eller fæ, ejheller syld (?) eller lys udi samme gård,
ejheller nogen boskab af schieffuer eller kister undtagen en gl. quierem (?),
en gl. bænk og en gammel saltetrug, en hob af dørene sønderslagen og lå på
jorden og nogle ganske hen.
Oluf Mortensen Bøgvad et klagevidne: Han gav højligren last og klage, at
han var frakommet en egekiste, tvende egeschieffer fødder (?), en bænk
som stod under hans vindue i hans stue, derforuden nogle foefiel (?), nogen
vindueskarme (?), nogle af mine døre er borte og nogle nedslagne, hvilket
han lyste efter.
Oluf Mortensen Bøgvad, et varsel. Varsel i Oustrup til Anders Christensen
og Søren Clemendsen, til Niels Christensen i Bøgvad, Las Jensen ibidem,
Christen Pedersen i Torsted, Jens Nielsen, Erik Pedersen, folk i Bindeballe,
Spjarup ....

Anders Jørgensen, et skovsynsvidne: For retten fremstod sandemændene,
nemlig Niels Thomsen i Bølling, Søren Pedersen i Hesselballe, Jens Jensen
ibidem, Christen Jensen (?) i Vork, Jes Sørensen i Horsted, Niels Jørgensen
i Ødsted, Poul Jørgensen i Jerlev, Søren Sørensen i Høllund, - de vand, at de
har været med ridefogeden og delefogeden til syn i skovene i Jerlev herred,
hvad der uforvist var blevet i dette år forhuggen.
Oluf Mortensen Bøgvad får dom over krontjenere for resterende landgilde
for 1665. Skyldnerne bør betale med rede penge.
Onsdag den 16. maj:
Oluf Mortensen Bøgvad fremfører sin last og klage 2. gang.
Rasmus Nielsen i Ødsted stævner sine grander. Han fremlægger byens
videbrev af søndag den 20. maj 1632, der bliver læst og påskrevet, og sætter
i rette, om de ikke bør holde deres vedtægt. Opsat 6 uger.
Onsdag den 23. maj:
Ridefoged Anders Jørgensen advarer herredsmændene om, at alle, der
endnu rester med noget tømmer, at de ufortøvet bringer det til Fredericia,
samt at de skal hugge og stable af hver gård 5 favne ved i Andkær
strandskov i Holmans herred og nedføre det til stranden. Hver sognefoged
befales at hosvære og have indseende med, at samme ved bliver straks
hugget.
Oluf Mortensen Bøgvad fredlyser Hjelmdrup skov og mark, at ingen skal
lade noget kræ komme i skoven.
Gregers Thomsen i Nebel fremlægger på vegne af sin søster Gertrud
Thomasdatter et skifte i Spjarup efter hendes sl. mand Claus Pedersen
mellem hende og Claus Pedersens arvinger: Christen Pedersen i Sønder
Bork og søster Ingeborg Pedersdatter og hans broder Laurids Pedersens
børn, nemlig Peder, Mette og Abelone, samt Jakob Pedersen i Sdr. Bork. Borgmester Jørgen Staelsen i Vejle er forvalter over dette gods. (Skiftet er
ret omfattende, strækker sig fra fol. 40a til 44b).

Onsdag den 30. maj:
Niels Gydesen i Højen byder til skifte efter sl. Jørgen Christensen Grøn i
den halve gård, hvor Niels Gydesen bor. Varsel til Henrik Madsen og Søren
Madsen i Højen, Bodil Nielsdatter, Anne Madsdatter, Johanne Nielsdatter,
Mette Madsdatter, alle i Højen, Bodil Madsdatter i Jerlev, Tove Nielsdatter.
Onsdag den 6. juni:
Blandt de 8 mænd er Anders Christensen i Oustrup.
Søren Jensen i Tudved er i dommers sted i denne sag:
Else Jenskone i Rugsted gav til kende, at Jokum Damcke på hendes vegne
havde lovbudt, og hun nu selv 3. ting lovbød 3 små agre af den halve
bondegård, hun nu påbor. Thomas Pedersen i Rugsted bød pant for den
gæld, hun og hendes sl. husbond var ham skyldig. - Thomas Pedersen
fremlægger et pantebrev: Else Jenskone i Rugsted med tiltagen lavværge
Jens Hansen i Ødsted erkender, at hendes sl. mand Jens Lassen skyldte
Thomas Pedersen 6 sldlr., og restlånet har stået en langsommelig tid, så
renten er højere end hovedstolen. Thomas Pedersen har nu afslået 3
slettedaler på godtfolks forbøn, så gælden er tilsammen 9 slettedaler, for
hvilke de 3 små agre pantsættes. - Der er varsel til Else Jenskone i Rugsted,
Søren Jensen og Johanne Jensdatter, Else Jenskone i Tudved og Dorthe
Jensdatter hos Peder Henriksen i Amnitsbøl.
Rasmus Nielsen og Jens Hansen, begge kirkeværger i Ødsted, får dom over
alle Ødsted sognemænd for restance på kirketiende. - Dom: De, der resterer,
skal betale med rede penge.
Onsdag den 13. juni:
Ridefoged Anders Jørgensen kundgør forbud mod al ulovlig sæd at afføre.
Anders Jørgensen fører vidner på, at gården i Hjelmdrup har været øde
siden den sidste svenske fejde, ligeledes Poul Pedersens gård i Amnitsbøl
og Iver Lauridsens gård sammesteds.

Jens Madsen i Bølling erkender gæld til sin søster Maren Madsdatters mand
Jens Jensen i Hesselballe for hvad medgift og ejendom som Maren
Madsdatter kan være arveligt tilfalden i den halve gård i Bølling, hun er
født på. Jens Madsen lover, at efterdi hun og hendes mand har afstået deres
ejendomsanpart, som de havde arvet i Bølling, til ham, at de da skal blive
holdt fri af gældskrav efter deres sl. forældre Mads Madsen og Mette
Joensdatter, der begge boede i Bølling.
Jens Madsen i Bølling, et lovbudsvidne: Niels Thomsen i Bølling pva. sin
hustru Else Joensdatter, Mads Sørensen i Stubdrup pva. sin mor Anne
Joensdatter, Jens Jensen i Hesselballe pva. sin hustru Maren Madsdatter,
Joen Sørensen, Peder Sørensen, begge i Mejsling, Knud Pedersen i
Mejsling pva. sin hustru Anne Sørensdatter, Mads Sørensen i Stubdrup med
fuldmagt fra Hans Nielsen på vegne af hans hustru Tove Sørensdatter, Peder
Pedersen i Horsted pva. børnene Peder Pedersen og Karen Pedersdatter,
Mads Sørensen i Horsted pva. sin hustru Kirsten Pedersdatter - de lovbød
deres arveparter efter Joen Jensen og Dorthe Bundesdatter, der boede og
døde i Bølling. - Maren Madsdatter arv er efter hendes sl. forældre Mads
Madsen og Maren Joensdatter. - Sørensbørnene arver efter deres sl. mor
Maren Joensdatter. - Andre har arv efter deres sl. moder Mette Sørensdatter.
Arveparterne vedrører den gård i Bølling, Jens Madsen påbor, og det er
ham, der tilbyder at købe.
Jens Madsen i Bølling lovbød halvparten af den halve gård i Bølling, som
han har arvet og købt. Hans Hansen Nebel i Bjert tilbød køb pva. datteren
Maren Hansdatter, som er Jens Madsens trolovede fæstemø.
Skøde fra de mange ovenstående arvinger til Jens Madsen.
Skøde fra Jens Madsen til hans fæstemø på halvparten af gården.
Jens Madsen i Bølling og Jens Jensen i Hesselballe pva. hustruen Maren
Madsdatter lover at give skøde til Anne Sørens og hendes søn Mads
Sørensen i Stubdrup på deres arveparter efter deres fader Mads Madsen i
den gård i Stubdrup, hans sl. broder Søren Madsen iboede.
54b:

(Filmrulle 30827 slutter med tingbogens fol. 55a. Filmrulle 30828 begynder
med fol. 54b).
Niels Gydesen i Højen, et skiftebrev: Skifte efter sl. Jørgen Christensen
Grøn, som sidst logerede hos Niels Gydesen. Foruden af Niels Gydesen
overværedes skiftet af: Henrik Madsen og Niels Ibsen af Højen, Bodil
Nielsdatter og Bodil Madsdatter af Jerlev samt Jens Hansen i Jennum. Boets vædi blev opgjort til 23 slettedaler. Gælden til godt 36 slettedaler.
Ved begravelsen har der været udgifter til præst og degn, en lagenskjorte og
egefjæle til en ligkiste. Fra torsdag nat, da den sal. mand døde, til søndagen,
da han blev begravet, er bekostet 1½ tønde øl og noget brændevin.
Arvingerne ville ikke have med hverken gods eller gæld at bestille,
eftersom tiderne var onde og man ikke vidste, hvad der kunne af tyve,
ildsvåde eller fjender påkomme. Kreditorerne blev betalt med det
registrerede bohave.
57:
Onsdag, den 20. juni:
Anders Christensen i Oustrup, et vidne: Stævning til Søren Clemmendsen i
Oustrup. Synsmænd har synet den halve gård i Oustrup, som Niels Madsen
beboede og fradøde, og som Mikkel Andersen nu nyligt har modtaget i
fæste. Der fandtes hverken hus eller bygning eller tømmer på stedet, som
var ganske øde.
57b:
Niels Jørgensen i Ødsted, en lovbydelse: Stæving til Tove Madskone i
Ødsted, Poul Madsen, Niels Madsen og Vuosse? Madsdatter, ibidem. Thomas Madsen af Ødsted gav til kende, at Poul Madsen i Ødsted de to ting
tilforn havde lovbudt den halve gård i Ødsted, som han har købt. Thomas
Madsen lovbyder den nu 3. gang. Niels Jørgensen i Ødsted begærede skøde
på vegne af Johanne Joensdatter, som er Thomas Madsens trolovede
fæsteenke.
58:

Anders Pedersen Grøn i Egtved, en opsættelse: Stævning til hele Egtved
sogn, samt Jørgen Jensen i Vork, Niels Jensen i Egtved, Søren Pedersen i
Bølling, Poul Germandsen og Jens Madsen ibidem. Så mange af Egtved
sognemænd, som endnu resterer, skal betale sin takst, som er ansat i
kirkebogen, og det inden 15 dage. - Ingen af de stævnede var mødt. Opsat 4
uger.
58b:
Oluf Mortensen Bøgvad, en opsættelse: Stævning til Anders Olufsen i
Fitting. Han var rømt fra den krongård i Rugsted, som han havde fæstet.
Nu sætter Oluf Bøgvad i rette, om ikke den rugsæd, som han har sået, er
forløbent gods og er forbrudt til kgl. maj. for, hvad skyld og landgilde og
avlingspenge han resterer med, og om han ikke er skyldig at opbygge
kronens gård lige så god, som den var den tid, han drog derfra. Anders
Olufsen er ikke mødt. Opsat 14 dage.
Oluf Mortensen, et gårdsyn: Stævning til alt Egtved sogn, alt Ødsted sogn,
Ågård by, alle kgl. maj. tjenere i Jerlev sogn og Horsted by. Sandemændene, Niels Thomasen i Bølling, Christen Jensen i Vork, Jens
Sørensen i Horsted, Poul Jørgensen i Jerlev, Niels Jørgensen i Ødsted og
Søren Sørensen i Høllund, vidnede, at de den 19. og 20. juni havde været
med ridefogeden Anders Jørgensen og delefogeden til syn på alle gårde i
Jerlev herred, hvorledes de findes holdt ved magt. (Her følger en
beskrivelse gård for gård, dog ikke alle gårde i herredet).
64b:
Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Sandemændene (samme navne som før)
vidner, at de den 19. og 20.juni var med ridefoged Anders Jørgensen og
delefoged Oluf Mortensen Bøgvad var til syn på humlekuler, ympetræer,
pilestaver, hør- og hampefrø. (Resultatet beskrives).
65:
Onsdag, den 27. juni:

Oluf Mortensen, et klagevidne: Stævning til Iver Iversen i Viuf og Las
Madsen i Almind.Marten Peers i Rugsted gav last og klage over de
indstævnede, at de den 7. juni ... Straks på stedet så slog de for mig i sønder
tvende af mine kedler og andre varer, og Las Madsen jog mig og min søn
og datter af huset, og så bed Las Madsen min datter Maren Pedersdatter et
stykke af hendes ene øjenbryn, så jeg tvivler, hun kan få sit syn igen, og
samme tid rev de mig min skjorte af mit liv og tog det stykke bort, som min
lomme hegnede ved, og der var nogle penge deri og andre adskillige varer,
og gik bort med samme lomme og stykke af skjorten.
65b:
Oluf Mortensen, et vidne: Niels Madsen i Rugsted vidnede, at han så den 7.
juni, at Maren Peerskone kom løbende ud af hendes hus med hendes tvende
børn og skreg og klagede, at Las Madsen i Almind og Iver Iversen i Viuf
jog hende og hendes to børn af huset, og da de kom på gaden, da havde Las
Madsen en stridshammer i sin hånd og slog Maren Peers og hendes to børn
med den. Så løb han til Maren Peersdatter og slog hende og løb hende nogle
gange omkuld til jorden, og så bed han hende et stykke oven af hendes ene
øjenbryn, og så rev Las Madsen et stykke af Maren Peers hendes skjorte
med lommen ved, og tog det bort med sig. - Søren Jensen og Kirsten Peers,
begge i Rugsted, vidnede, at de så, at Las Madsen slog Maren Peersdatter
om til jorden med en stridshammer. Så spurgte vi hende ad, hvad hende
skadede, da sagde hun til os, at Las Madsen havde bidt hende et stykke af
det ene øjenbryn, og han rev et stykke af Maren Peers' skjorte. - Per
Bertelsen i Rugsted og Mads Nielsen vidnede det samme. - ?? Martensen i
Rugsted: Da han kom gående hjem fra marken og stod på Rugsted gade, da
kom Iver Iversen i Vuif og Las Madsen i Almind gående imod mig, og Las
Madsen havde et stykke af Maren Peers skørt, som lommen hang ved. Så
spurgte jeg Las Madsen ad, hvad det var en lomme. Han svarede mig og
sagde, at der var penge og andre varer i.
66:
Onsdag den 11. juli;
66b:

Oluf Morgensen, et synsvidne: Stævning til Iver Iversen i Viuf og Las
Madsen i Almind. To synsmænd har den 14. juni været med herredsfogeden
til syn på Maren Peerskone i Rugsted. Hun fremviste en af sine skjorter, en
sort skjorte, som var sønderreven på hendes liv, og lommen, som havde
hængt i samme stykke, blev hængende ved samme stykke. Maren Peers
berettede, at Las Madsen havde revet det skørt i stykker og borttaget stykket
med lommen. Hun fremviste to kedler, som var i stykker slagen, og hendes
stuedør var slået i stykker. De synede Maren Pedersdatter, der var bidt et
stykke over af hendes venstre øjenbryn. Det havde Las Madsen gjort.
67:
Oluf Mortensen Bøgvad, det andet lysningsvidne: ... tillyste til andet ting
Las Madsen i Almind og Iver Iversen i Viuf et fuldt gårdsfred til for hus- og
gårdsfred, de havde beganget i Maren Peerskones hus og gård i Rugsted.
67b:
Oluf Mortensen Bøgvad, det andet ting og kalde på nævninger: Stævning til
Jens Bertelsen i Vesterby, Jens Hansen, Søren Madsen, alle i Vesterby, Niels
Andersen i Ødsted, Laurids Jepsen sammesteds, Jens Peersen i Amintsbøl,
Laurids Pedersen ibidem, Peer Poulsen, alle i Amnitsbøl. Stævning til Hans
Nielsen i Jerlev, Peer Simonsen sammesteds, Hans Hansen i Mejsling, Joen
Sørensen, Hans Nielsen, Nis Hansen, alle i Meisling, Peer Christensen i
Tudved. De skal gøre deres tov til Jerlev herredsting.
Fremstod for retten Oluf Mortensen Bøgvad, delefoged, kaldte på
nævningen, som er: Søren Madsen i Vesterby, Peder Hansen bidem, Laurids
Ibsen i Ødsted, Jens Peersen i Amnitsbøl, Laurids Peersen, Peer Poulsen,
alle i Amnitsbøl, Hans Nielsen i Jerlev, Hans Hansen i Mejsling, Joen
Sørensen, Hans Nielsen, Niels Hansen, alle i Mejsling, Per Christensen i
Tudved. Han advarede dem at møde her ved tinget idag 14 dage for at gøre
deres tov over Las Madsen i Almind og Iver Iversen i Viuf for husfred og
gårdsfred, de beganget haver i Maren Peerskone i Rugsted hendes hus og
gård, for at gøre ret tov mellem kongen og bonden, kongen ret og bonden
ingen uret. Der er givet kald og varsel for 3 uger siden.
68:

Onsdag den 18. juli:
Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne og en fylling på nævning. - Stævning til
Iver Iversen i Viuf (stævningsmændene har talt med hans fader) og til Las
Madsen i Viuf (stævningsmændene har stævnet ham hos Anders Skomager,
hvor de talte med en gammel kone). For retten fremstod Søren Jensen
Kordsen i Mejsling og Jens Bertelsen i Vesterby. De tog hinanden i hånden
og fyldte nævninger til tov over Las Madsen og Iver Iversen for hus- og
gårdsfred, de begangen haver i Maren Peerskone i Rugsted hendes hus og
gård .... nævninger at gøre ret tov imellem kongen og bonden, kongen ret og
bonden ingen uret.
68b:
Oluf Mortensen Bøgvad, et tovsvidne. Oluf Mortensen Bøgvad delefoged
lod oplæse af tingbogen et klagevidne udsted af Jerlev herreds ting
onsdagen d. 4. juli (Ordlyden citeres. ... de kom ind og fordrede nogle
soldaterpenge, hvilke jeg gav dem straks på seden. Så slog de for mig i
stykker tvende af mine kedler og andre kar; og jog da Las Madsen mig og
min søn og datter af huset, og så bed Las Madsen min datter Maren
Peersdatter et stykke oven af hendes ene øjenbryn ... Og samme tid rev de
mig min skjorte af med liv og tog det stykke bort, som min lomme hang
ved, og der var nogen penge i og andet adskillige varer, og gik bort med
samme lomme og stykke af skørtet). Oluf Mortensen Bøgvad lod oplæse et
andet vidne i samme sag (citeres). Han lod oplæse et syn (citeres). - Maren
Peerskone stod for tingets dom og var sin klage fuld og fast gestændig. Oluf
Mortensen Bøgvad lod oplæse et lysningsvidne for Las Madsen og Iver
Iversen at være hus- og gårdsfred tillyst. Han lod oplæse kald på nævninger
at gøre deres tov. - Og nu var Oluf Mortensen Bøgvad fylding begærende
på nævninger. Så fremkom Søren Jensen Kordsen i Mejsling og Jens
Bertelsen i Vesterby, som tog hverandre i hånden og fyldte nævninger til
tove over Las Madsen og Iver Iversen at gøre ret tov imellem kongen og
bonden, kongen ret og bonden ingen uret. Så fremkom nævninger, nemlig
Søren Madsen i Vesterby på hans egne og medbrødre deres vegne og råbte
på Las Madsen og Iver Iversen, om de havde noget herimod at lægge i rette,
da æskede de dem nu her for retten, og ingen mødte. Så fremkom
nævninge, nemlig Søren Madsen i Vesterby, Peer Hansen der sammesteds,

Laurids Ibsen i Ødsted, Jens Peersen i Amnitsbøl, Laurids Peersen, Peer
Poulsen, alle i Amnitsbøl, Hans Nielsen i Jerlev, Hans Hansen i Mejsling,
Joen Sørensen, Hans Nielsen, Nis Hansen, alle i Mejsling, Peer Christensen
i Tudved, som gjorde deres ed og tov således, at efterdi for dem med
tingsvidner, syn og klage bevises, at forn. Las Madsen og Iver Iversen har
gjort ufred og uform i Maren Peerskone i Rugsted hendes hus og gård, da
svor de forn. personer, Las Madsen og Iver Iversen, et fuldt hus- og
gårdsfred til, både for kongen og bonden. - Stævningsmænd hjemlede, at de
har varslet stævningsmændene til at gøre deres tov.
71:
Oluf Mortensen, et vidne: Stævning til al Egtved sogn, Ødsted sogn og
Ågård by, alle kongens tjenere i Jerlev sogn og Horsted by. Han oplæser et
brev: Underskriveren har fået et kgl. missiv af 25/7 1666. Eftersom kongen
har afhændet til en og anden en del jordegods her i amtet, dog reserverer sig
jagt i vildtbanen, og på det den skal blive ved magt og skovene ikke ødes
eller forhugges, er mig befalet, jeg her i amtet skal have tilbørlig opsyn med
alle skove, som ligger i vildtbanen, at deri intet hugges skovene eller
vildtbanen til skade ... Sign. 4/7 J. Baden.
71b:
Oluf Mortensen Bøgvad på vegne af Johanne Joensdatter, et
indkendelsesskøde: Thomas Hansen i Ødsted tog i hånd sin trolovede
fæsteenke Johanne Joensdatter og skødede, solgte og afhændede og
indkendte fra sig og sine rette sande arvinger og til Johanne Joensdatter og
hendes rette sande arvinger at have lige så god og rig en lod, del og anpart i
den halve selvejerbondegårds ejendom i Ødsted, som Thomas Hansen nu
påbor, og som han har købt, intet undtagen i nogen måde ... har fået fuld
betaling ...
72b:
Oluf Mortensen Bøgvad på vegne af mester Anker Sørensen, en dom: Oluf
Mortensen Bøgvad på vegne af hæderlige og højlærde mand mester Anker
Sørensen i Kolding og provst i Brusk herred, har ladet stævne Niels
Thomasen i Bølling, Poul Germandsen, Jens Madsen, Søren Pedersen, alle i

Bølling, Jørg Jensen i Vork, Poul Sørensen, Peder Ovesen, alle i Vork, Jørg
Mikkelsen i Amhede. Han fremlagde en seddel med præstens fuldmagt og
en specifikation af resterende kgl. anpart af korntienden. Ingen af de
stævnede var mødt. Dom: De skal betale med rede penge inden 15 dage og
ellers lide nam og vurdering af enhver deres bo og gods og løsøre.
74:
Anders Peersen Grøn i Egtved, en dom: Han beviste med en opsættelse idag
4 uger, at der er givet stævning til Poul Germandsen i Bølling, Søren
Peersen sammesteds, Jens Hansen i Lie, Niels Jensen i Egtved, Jørg Jensen
i Vork. Sætter i rette, om ikke så mange af Egtved sognemænd, som endnu
resterer, bør efter den takst, som det er anslagen i kirkebogen, at betale med
rede penge, og det inden 15 dage. - Dom: De skal betale deres resterende
kirketiende med rede penge inden 15 dage.
75:
Onsdag den 25. juli:
Onsdag den 1. august:
75b:
Joen Bertelsen i Vilstrup, et vidne: Stævning til præsten hr. Poul Jørgensen i
Vilstrup. 4 mænd vonde alle ved opholden finger og helligånds ed efter
recessen, at det var udi Guds sandhed sandfærdeligen, at det er vi ikke
bevist, at Joen Bertelsen i Vilstrup og Anne Nielsdatter der samme steds, at
de ikke er nærmere i slægt eller byrd tilsammen, at de jo derfor vel må
komme tilsammen udi det hellige ægteskab stand. Og stod fornævnte
vindingspersoner her idag, nemlig Germand Ibsen i Vilstrup, Henrik
Madsen i Højen, Hans Hansen der samme steds, Niels Jensel Bjørresen i
Knabberup, for tings dom, og var de dem deres vinde fuld og fast
gestændig.
Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Stævning til al Egtved sogn og
Bindeballe by, til Hermand Breks på Nygård, Borlev, al Ødsted sogn, al
kongens tjenere i Jerlev sogn, al Højen sogn. Oluf Mortensen Bøgvad lod

læse og påskrive en memorialseddel: Memorial til Oluf Mortensen at
bestille 1) på onsdag middag med schoiffler (skovle?) Egtved sogn foruden
Vork, på torsdag middag Vork by, på fredag middag Ødsted sogn, og at de
møder ufejlbar eftersom køkkenet (?) skal rengøres, at murmanden kan
komme til arbejde. 2) Og eftersom Hans Kgl. Maj. straks tilbage
forventendes vorder, da haver Oluf Bøgvad at advare præsterne så vel som
fogederne, fri og ufri mænd, udlagt eller andre, hvem det være kan, at holde
deres vogne og heste i beredskab, når behøves og dem tilsiges, at de
ufejlbar møder på det sted, som dem påbydes, og deres kgl. ægter gøres,
såfremt de ikke for ulydighed skal straffes. 3) I lige måder haver Oluf
Mortensen hos præsterne, fogederne, sandemænd og kirkeværgerne så vel
som præstemedhjælpere at endnu engang til overflod at advare, at de
forskaffer her til slottet senge, klæder, spaarlonken(?) og seng, lasker(?), og
hvad behov gøres efter forrige amtskrivers udgivne seddel, såfremt rytterne
ikke skal det hente. 4) Og efterdi en stor andel bønderne modvilligen, når
dem tilsiges med heste og vogn, hans kgl. maj. nødvendige bestillinger at
forrette, såvel og gangfolk, hof(?) og slottet gier(?) mig at bestille vedbliver,
da haver kgl. maj.s delefoged dem endnu til overflod at advare, at de
flittiger, når det påbydes, sig indstiller, ellers de stor straf haver at forvente,
og den, som allerede har været ulydig, skal straffes som overhørig, og i lige
måder, at den, som skal give årlig kul og ved desligeste årlig hø eller for
nøds (?), han da at ville være tiltænkt at levere, eller straffen at forvente. At
Oluf Mortensen ville lade læse og bestille til tinget og påskrive mig det
memoriale, det igen at tilsende. Ex Koldinghus, den 21. (?) juli Ao. 1666,
Jakob Lauridsen Beck. Som samme seddel i sig selv formeldte idag for
tingets dom er bleven læst og påskrevet, hvorefter Oluf Mortensen Bøgvad
var tingsvidne begærende.
76b:
Oluf Mortensen, en opsættelse: Stævning til menige mænd i Bindeballe by.
Han fremlagde slotsskriverens seddel: Arveprinsen og herrer erlystigede sig
forgangne pinsedags tider her i amtet såvel i Skanderborg amt med jagt, og
hans kgl. højhed med hans hos sig havende suite havde brug for vogne med
tilhørige heste på hen- og tilbagerejsen. Bindeballe bymænd var tilsagt til at
opvarte arveprinsen med deres heste og vogne, men udeblev. Oluf
Mortensen Bøgvad skal forfølge dem med lov og ret ved deres herredsting.

Han sætter i rette, at de bør bøde en rigsdaler hver. - Ingen af de stævnede
var mødt. Opsat 6 uger.
77b:
Søren Thomasen i Tudved, et lovbud: Stævning til Else Jenskone i Tudved
med hendes lavværge, Søren Jensen Kordsen i Mejsling, Jens Jensen i
Tudved med hans rette fødte lavværge Søren Jensen i Tudved. - Søren
Jensen Kordsen lovbød 3. gang på vegne af Else Jenskone i Tudved den
anpart, hun har i den halve gård i Tudved, om nogen af hendes frænder ville
pante med hende, da tilbød hun dem det frem for nogen anden. Søren
Thomsen i Tudved, som er hendes trolovede fæstemand, gjorde sit tilbud;
dersom Else Jenskone ville pante ham sin ejendoms anpart, da ville han
pante med hende.
78:
Søren Thomasen i Tudved, et pant: For retten fremstod Else Jenskone i
Tudved med sin tiltagne lavværge Søren Jensen Koed i Mejsling, bekendt
sig at have annammet af sin trolovede fæstemand Søren Thomasen,
barnefødt i Vesterby, i varer og penge 240 slettedaler, hver daler beregnet til
64 skilling danske, for hvilke penge og varer jeg Else Jenskone med min
tiltagne lavværge pantsætter Søren Thomasen i min anpart, jeg har i den
halve selvejergård i Tudved, jeg påbor.
78b:
Søren Jensen i Tudved, et skøde: Stævning til Else Jenskone i Tudved med
hendes lavværge og hendes søn unge Jens Jensen med hans lavværge, Søren
Thomasen, alle i Tudved. For retten fremstod Else Jenskone og indpantede
sin trolovede fæstemand Søren Thomasen ... sin gård. Hvorimod (?) mødte
Søren Jensen i Tudved, som på Kirsten Christensdatter i Fredsted og på
hans søster Sidsel Jensdatter hendes søns Knud Nielsen, barnefødt i
Amnitsbøl, hans vegne såvel og Else Jenskone i Tudved hendes barn og
søn, unge Jens Jensen, alle deres rette fødte lavværge. Og han svarede til
samme indpant, at han formente, fornævnte Else Jenskone ikke(?) burde at
indpante barnet(?) for hende ... -ring eller skade udi nogen måder, men
alene at indpante Søren Thomasen så vidt hendes eget var, medmindre at

hun kune bevise, at hendes quota i bemeldte ejendom kunne sig så vidt
bedrage 240 slettedaler. Ellers mente Søren Jensen, at hun ej kunne
pantsætte ... så højt i hendes anpart, nemlig for 240 slettedaler. Hvorefter
Søren Jensen var tingets mnde(tingsvidne?) begærende. Og stod Else
Jenskone med hendes tiltagne lavværge Søren Jensen Kordsen i Mejsling og
Søren Thomasen med Søren Jensen i Tudved med hverandre til
vedermålsting.
79:
Søren Jensen i Tudved, et minde: For retten fremstod Else Jenskone i
Tudved med hendes trolovede fæstemand Søren Thomasen i Tudved. Gav
til kende, at eftersom det var så beskikket ved af Gud i himmelen, at han
agtede at ville indtræde i det hellige ægteskabs stand med Else Jenskone,
barnet unge Jens Jensen i Tudved med hans moder, da her idag for tings
dom fremstod Søren Thomasen, bekendte, at han med hans fri vilje og gode
hjertelag har udlovet til Else Jenskone hendes barn, unge Jens Jensen, at
ville give barnet til en vennegave penge, tyve slettedaler, og han skal have
dem, når Gud vil, han bliver i sin alders fulde 15 år, og i desmidlertid skal
Søren Thomasen ikke give nogen rente af samme pege, men skal blive
stående hos ham renteløs. Men dersom det så skete, at pengene blev
længere stående hos Søren Thomasen, efter at barnet er blevet hans fulde 15
år, da skal Søren Thomasen give barnet billig leje, rente som af andre
børnepenge plejer at gå efter recessen ..... Og stod Søren Thomasen med
barnets moder Else Jenskone og hendes tiltagne lavværge Søren Jensen
Kordsen i Mejslng med barnet unge Jens Jensens rette, fødte lavværge
Søren Jensen her idag for tings dom og til vedermålsting, lovede Søren
Thomasen at efterkomme det forskrevne.
80:
Niels Jensen Bjørresen og Jep Peersen, begge i Knabberup, et vidne:
Sognepræst Poul Jørgensen i Skibet sogn gav til kende, at eftersom Niels
Jensen Bjørresen og Jep Peersen har tilstået ham den halve bondegård i
Vilstrup, da her idag for tings dom i hånd tog hr. Poul Jørgensen Niels
Jensen Bjørresen og Jep Peersen og lovede dem for sig og sine rette sande
arvinger at holde dem ganske og aldeles kvit og fri og kræveløs for al den
gæld, som ret kan være og nu kan findes efter sal. afgangne Peder Hansen

og hans fader Hans Sørensen, som begge boede og døde i Vilstrup. Og han
lovede at holde dem begge og deres arvinger ganske og aldeles uden skade
og skadesløs i alle måder. Og stod hr. Poul Jørgensen med Niels Jensen
Bjørresen og Jep Peersen her idag for tings dom, lovede at holde det, som
forskrevet står.
80b:
Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup, et skøde: Fornævnte gård tilskødes ham og
hans hustru Anne Jakobsdatter. Ejendommen er blevet lovbudt 3 gange.
81b:
Søren Jensen Kordsen i Mejsling, en frafindelsesdom: Han lod læse og
påskrive en skatteseddel: Lægdsmændene Joen Sørensen i Mejsling og
Peder Pedersen i Horsted har straks og uden forsømmelse at udfordre den 3.
kvartals contribution indevæende år forfalden til den 1. august
næstkommende, at pengene endeligt rigtig samme dag efter lægdssedlen
uden afkortning vorder her indleveret, såfremt de forsømmelig ikke derfor
vil exekveres, og tilkommer hver med sin anpart penge for skattekorn og de
to sk. forhøjelse at udgive som følger: (specifikation for en række personer i
Jerlev, Mejsling, Hjortbjerg mølle, Horsted og Deigengård). - Søren Jensen
Kordsen begærede tingsvidne, men det kunne han ikke få, fordi
slotsskriveren ikke var stævnet.
Oluf Mortensen Bøgvad, en dom: Sagen mod Anders Olufsen i Fitting, der
er rømt fra sin krongård. Dom: Han bør søges til sit værneting. Hvad angår
rugsæden, bør den klareres til kgl. maj. efter restancens formelding.
83b:
Onsdag den 8. august:
Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Stævning til Jørgen Nielsen i Vork og
Lauge Pedersen ibidem. - Peer Ovesen i Vork vidner: I søndags for 8 dage
siden red han på en hest til Egtved kirke, da kom Jørgen Nielsen ridende
efter ham, og Lauge Peersen i Vork gik ved ham, og da havde de nogen
ubekvemsord med hverandre, men hvad om det var, det vidste han ikke. - I

lige måde vidnede Marie (Marrige) Sørensdatter, tjenende Hans Iversen i
Refsgård, at hun samme dag gik et stenkast eller to for Peer Olufsen og ville
gå til Egtved kirke, og da kom Jørg Nielsen i Vork ridende på en hest, og
Lauge Peersen i Vork gik ved ham, da havde de nogen ord tilsammen, men
hvad det var, eller hvorom det var, det vidste hun ikke. - Oluf Mortensen
Bøgvad begærede tingsvidne.
84:
Onsdag den 15. august:
Anders Jørgensen, et opkaldelsesvidne: Stævning til Bøgvad, Spjarup,
Tågelund, Refsgård, Bindeballe, Jerlev, Vilstrup, Højen, Horsted, Nygård,
Hesselballe, Boerlev (opkaldelsesvidne til skovene). Anders Jørgensen
ridefoged har ladet opnævne synsmænd til at syne og bese alle vedlagte (?)
skove i Jerlev herred, hvortil der blev opnævnt alle sandemændene i Jerlev
herred at være ridefogeden følgagtig her fra tinget at syne, hvad han dem
påviser.
84b:
Onsdag den 22. august:
Sekshøring: Niels Jørgensen i Ødsted, Jens Hansen der samme steds, Peer
Hansen i Borlev, Per Jørgensen der samme steds, Jens Lassen i Højen, Laas
Christensen i Vork.
Hr. Søren Jensen, sognepræst i Egtved, et vidne: Han tilbyder til 3. ting
Hans Jakobsen i Venborg, om han vil indløse den kuasen (?), han med
herredsfoged og uvildige dannemænd har ladet fra ham vurdere den 25. juli
efter derpå forhvervet dom. Ingen mødte til svar.
85:
Niels Jensen Bjørresen, et vidne: Stævning til hr. Poul i Vilstrup, Jens
Hansen i Vilstrup, Ingeborg Hansdatter i Vilstrup med hendes lavværge, Jep
Peersen i Knabberup, Maren Hansdatter i Limskov (?) med hendes
lavværge, Michell Haftner Mads (?)- - Niels Jensen Bjørresen i Mellom

Knabrup gav til kende, at Jokum Damke havde på hans vegne efter
fuldmagt 2 ting tilforn, og var han selv idag hans tredie ting begærende, har
lovligt opbudt den våning i Vilstrup, som han har i pant for 120 rdl. iflg.
pantebrev udstedt af Jerlev herredsting 1656, den 27. august, at forn. Peer
Hansen har pantsat Jens Christensen i Mellom Knabrup samme væring for
120 rdl., som skal blive stående i 10 år og derefter indløses. Nu tilbyder han
alle sal. Peer Hansen i Vilstrup hans efterlevende arvinger, om nogen af
dem var, som ville indløse samme pant, da må det ske inden to måneder.
86:
Oluf Mortensen, en frafindelse: Kgl. maj. delefoged Oluf Mortensen
Bøgvad lod fremstå for retten Christen Andersen i Borlev, som gav last og
klage over nogle hundedrenge, som for kort tid siden har været i hans gård.
Han var den dag i Kolding. De har gjort hans børn og hunde uform. Han
formente, at hundedagene var forbigangen. - Christen Andersen stod med
Oluf Mortensen til vedermålsting. - Jeg spurgte Oluf Mortensen, om han
havde lovligt varsel givet for... vidne. Han svarede nej. Da vidste jeg ikke at
understå mig at udstede noget tingsvidne.
Onsdag den 5. september:
86b:
Onsdag d. 12. september:
Poul Jørgensen i Jerlev på vegne af Maren Nielskone i Høllund, et
indbydelsesvidne: Stævning til Christen Nielsen i Høllund, Else Nielsdatter
i Høllund med hendes lavværge, Johanne Nielsdatter i Vejle med hendes
lavværge, Knud Jørgensen i Vejle, Mette Poulsdatter i Amnitsbøl med
hendes rette lavværge. - Han indbød på vegne af Maren Nielskone til skifte
alle hendes sal. mands Niels Poulsens arvinger og kreditorer, helst så mange
som ville kende sig ved nogen arv og gæld, at møde nu førstkommende
tirsdag d. 18/9 i Høllund i den halve gård, sal. Niels Poulsen tilforn boede
og fradøde. Han æskede herredsfogeden og skriveren med uvildige
dannemænd at møde i boet og der at registrere og vurdere, skifte og dele,
hvis gods og gode (?) der i boen findes. Og da for retten blev opnævnt

Christen Jensen i Vork, Søren Sørensen i Høllund, Jørg Poulsen i Jerlev,
Jens Hansen i Ødsted.
87:
Oluf Mortensen, en dom: Sagen ctr. menige mænd i Bindeballe for deres
ægtforsømmelse ved arveprinsens rejse. Slotsskriverens tidligere skrivelse
gentages. - Ebbe Hansen i Bindeballe mødte hertil og svarede på sine egne
og på sin husbonds tjeneres vegne, at efterdi recessen formelder, at adelens
tjenere ikke skal besværes af kongens ... mænd og fogeder i nogen måder
enten med ægter eller andet, som recessen videre indeholder ... aleneste at
føre vores nådigste herres fadebord (?), når hans kgl. maj. og dronning selv
personligt drager igennem landet, hvorfor jeg idag formener for sligt Oluf
Mortensens tiltale bør fri at være, og ikke enhver bør at bøde 1 rdl., som
han i rette haver sat, uden han anden(?) nådigste kongelige forordning
fremlægger,at vi skal køre og gøre vognægter, uden så er, at andre
adelstjenere bliver tilsagt at køre, hvor vi da med dem er pligtige at køre,
når vi tilsiges. - Det samme svarede Christen Sørensen i Bindeballe på hans
vegne. Begge parter begærede endelig dom. - Dom: Da efter tiltale, gensvar
og denne sags lejlighed, så og efterdi ikke for mig bevises de Bindeballe
mænd lovligt at være tilsagt hans kgl. højhed vores nådige prins' jagt at
opvarte, ikke heller recessen adelens tjenere dertil obligerer, ikke heller for
mig bevises nogen skade at være forsømt i højeste ommeldte vores nådige
arveprins' medhavende folk at fremføre formedelst deres absents, da vidste
jeg ikke rettere derpå at kende, end de jo bør for Oluf Mortensens tiltale fri
at være.
88b:
Onsdag den 19. september:
Niels Thomsen i Bølling siddende den dag i fogedens sted.
Joen Bertelsen i Vilstrup, en opsættelse: Stævning til Jens Peersen i
Vilstrup. Gav ham til sag, fordi han haver tilgangen og jagede en ung foell
(fole?), som var i 3. år, på en stav, hvoraf den døde. Og det var 10 rdl. værd.
Satte i rette, at han bør betale, som den kan blive taxeret. Opsat 14 dage.

89:
Onsdag den 26. september:
Søren Jensen i Tudved sættefoged.
Jokum Benfeldt i Ågård, et vidne: Joen Nielsen Kyd i Ågård gav til kende,
at eftersom der var af ham og hans hustru i hastmodighed og ubesindighed
talt nogne ukvems og ærerørige ord anlangende ærlige, velagte og
mandhaftige capt. Jokum Benfeldt, da fremstod han for retten bedende for
sig og sin hustru og børn, at de ikke vidste andet med capt. Benfeldt, end
som en fin, ærlig mand etc. Al den tid, han har boet i Ågård har han skikket
sig vel imod dem. De lover, at de ikke vil gøre Benfeldt eller hans børn
nogen overlast med skændsord m.m. - Jokum Benfeldt fremstod og tog i
hånd Joen Nielsen Kyd og erklærede, at han og hans børn ikke vidste andet
med Joen Nielsen Kyd end, at han, hans hustru i Ågård har forholdt sig vel
al den stund, han havde boet i Ågård, og lovede ikke at gøre dem nogen
overlast med nogen ufine ord i nogen måde.
89b:
Onsdag den 3. oktober:
90:
Onsdag den 10. oktober:
Onsdag den 17. oktober:
Herredsfoged Thomas Pedersen betjener retten.
Jørgen Poulsen i Jerlev siddende i denne sag i fogedens sted:
Anders Jørgensen, et vidne: Stævning til Iver Iversen i Viuf og Las Madsen
i Skovdal mølle. - Vidneførsel. - Else Jenskone i Rugsted: Den 7. juni da
kom jeg gående i Maren Peerskone i Rugsted hendes hus, og da var Iver
Iversen ... og Laust Madsen i Almind derinde, og de havde krævet nogen
soldaterpenge, hvilke de samme tid havde bekommet. Da sagde Maren
Peerskone til dem, de havde ikke krævet dem tilforn, de turde ikke laade (?)

regere så meget ilde, og så greb Iver Iversen fat på Maren Peerskone med
hans højre hånd for på hendes bryst og slog hende baglæns omkuld, og hun
råbte og skreg og bad for Guds skyld, de ville kierre(?) hende, og så måtte
hun og hendes fattige børn løbe af huset. - Gunder Peerskone vidnede det
samme. - Else Jenskone i Rugsted: hun lå på sin seng den tid og kunne
derfor ikke vide. - Ridefoged Anders Jørgensen begærede tingsvidne.
91:
Anders Jørgensen, et vidne om olden: Stævning til al Egtved sogn, al
Ødsted sogn, Jerlev sogn og Højen sogn. Sandemændene Niels Thomasen i
Bølling, Christen Jensen i Vork, Søren Pedersen i Hesselballe, Jens Jensen
ibidem, Jens Sørensen i Horsted, Niels Jørgensen i Ødsted og Søren
Sørensen i Høllund vidnede, at de den 15. og 16. august havde været med
ridefogeden, skovrider Morten Færing og delefoged Oluf Mortensen til syn
på kongens og bondens skov i Jerlev herred og besigtiget, om der befandtes
nogen olden på eg eller bøg, at der kunne lægges nogen svin derpå i dette
år, at de kunne fedes. Da befandtes der ikke olden i skovene, så hverken
kongen eller bonden kan få flæsk i dette nærværende år.
91b:
Anders Jørgensen, et vidne om den nedlagte skov: Stævning til Bøgvad,
Spjarup, Vollund, Bindeballe, Refsgård, Nygård, Hesselballe, Borlev,
Lerbæk, Vilstrup, Højen, Horsted og Jerlev. Sandemændene vidnede: De
var den 15. og 16. august med ridefogeden, skovrider Morten Hæring,
delefoged Oluf Mortensen Bøgvad og herredsskriver Jokum Damcke i:
Bøgvad skov, som os synes, at der kunne være hugget før krigens tid og
siden den ufreds tid 57 bøge, store og små, 9 ege, store og små. Ellers er
den skov i ufredstid meget forhugget, som ikke kan taxeres. Underskoven
nogenledes ved magt. - Tågelund skov, som nu kaldes tang(?). Der har
været en ringe tynd høj og ovenskov og ingen underskov, hvilket nu ganske
findes forhuggen og ruineret. - Refsgård skov: i lige måde har været noget
høj ovenskov og ingen underskov, hvoraf den største del er omblæst og en
del deraf forhuggen, så der findes ikke uden en ringe del høje træer i samme
skov. - Bindeballe skov: er mesten del af egeskov ganske forhuggen og en
del af bøgeskov i lige måde, hvilket før krigens tid og siden den sidste
fjendetid er gjort. Belangede bøgeskoven på den vestre kant findes en

ganske del forhuggen, og en del af Guds vejrlighed nedblæst. Ellers østen
fra byen under bjergene findes el del ege- og bøgeskov nogenledes ved
magt. Befandtes der ved Peer Madsens gård 20 blokke, store og små,
foruden adskilligt savet tømmer, derforuden rodhuggen risbøg og nogle
hugne latter. Noch befandtes der et enemærke, som tilhører Christen
Sørensen i Bindeballe; det er nogenledes ved magt. - Jerlev skov, Vilstrup,
Højen og Horsted skove: findes intet forhugget til nogen upligt. - Nygård
skov: kgl. maj.s enemærke befandtes 24 ege, store og små, 45 bøge, store
og små, hvorudaf er hugget syv til Fredericia fæstnings fornødenhed efter
beretning. Hvilke forskrevne ege og bøge forvalteren på Nygård beretter at
være hugget til Nygårds bygnings fornødenhed, uden hvis som er ført til
Fredericia fæstning. - Borlev skov: befandtes der hugget 21 store og små
risege og 2 bøge. - Hesselballe skov: findes en liden tynd oven bøgeskov og
ikke er til nogen upligt forhuggen.
92b:
Onsdag den 24. oktober:
93:
Onsdag den 31. oktober:
Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Stævning til en del personer angående
øde selvejergårde. Han tilbød dem nu ved 3. ting til eventuelle arvinger,
som ville kendes ved dem. De skulle så give sig til kende, at de kunne give
kongen hans rettighed deraf. Og dersom ingen fandtes, formente han, at
gårdene burde være forfalden til kongen. - Ingen mødte, som ville svare
noget hertil.
94:
Mons Lassen i Høllund, et skiftebrev, dateret 18. september 1666.
Forsamlet i den gård, sal. Niels Poulsen beboede og fradøde, at skifte
mellem hans efterlevende hustru Maren Nielskone og mandens efterlevende
børn: Christen Nielsen, Else Nielsdatter og Johanne Nielsdatter, samtlige
med deres lavværge og morbroder Søren Madsen i Vesterby, som var til
stede på moderens og børnenes vegne. - Overværende: Herredsfoged

Thomas Pedersen i Rugsted, delefoged Oluf Mortensen Bøgvad og
herredsskriver Jokum Damcke. - Vurderingsmænd: Jørgen Poulsen i Jerlev,
Søren Sørensen i Høllund og Jens Hansen i Ødsted. De var opnævnt af
tinget. - Kreditorer var mødt i boet og gav deres gæld til kende. Bortskyldig gæld blev opgjort til 103 slettedaler, 1 mk. 12 sk. danske. Kreaturer: 1 ko, 2 kvier, 1 stud, 1 ungnøds kvie, 1 kalv, 2 øg, 1 hesteplag, 7
svin. - Det samlede bo blev opgjort til 75 slettedaler 3 mk. 4 sk. Der var
således en netttogæld på 26 slettedaler 2 mk. 8 sk. - Fordi boets midler ikke
strækker til at betale gælden, da har moderen Maren Nielskone og børn med
andre gode venner talt med Poul Jørgensen i Jerlev (der har et gældsbrev på
50 rdl. lig med 75 slettedaler) om, at han af kristen kærlighed og egen god
vilje ville afslå noget af gælden. Han er gået ind derpå på den condition, at
dersom de samtlige arvinger ville bevilge ham det unge grå øg forud af
boet, da ville han afslå den halve part, som er 25 rdl. (37½ slettedaler); så
bliver der tilbage af gælden 65 sld. 3 mk. 12 sk. På den måde blev der 3 sld.
8 mk. 8 sk., som skulle have været delt mellem moderen og børnene. Da har
moder og børn talt med Mons Lassen, fordi han var Else Nielsdatters
forhåbende fæstemand, at han ville tage al den bortskyldige gæld til sig og
derimod til sig annamme det gods, som findes i boet efter denne
registrering. Da ville moderen og de andre to børn (Christen og Johanne)
med deres rette lavværge og morbroder Søren Madsen i Vesterby hans
bevilling, at han må beholde de øvrige 3 sld. 3 mk. 8 sk., som godset
beløber sig til. - Heri samtykkede kreditorerne. Mons Lassen lovede, at han
ville betale gælden efter registreringen.
97:
Onsdag den 7. november:
Onsdag den 14. november:
Jochum Damcke, et vidne: Han tilkendegav på 3. ting, at ham var
frakommet sit signet, hvormed han forseglede sine breve, som for retten er
passeret, og ikke at han havde forseglet nogen gældsbreve med det. På det,
at samme signet, om det nogen kunne finde, ikke skulle gøre ham nogen
skade dermed, da har han i ting lovligt forlagt det, at samme segl ikke skal
komme ham eller hans hustru eller børn til nogen forhindring eller skade.

Niels Jensen Bjørrensen i Mellem Knabberup, et vidne: Stævning til hr.
Poul Jørgensen i Vilstrup, Jens Hansen ibidem, Ingeborg Hansdatter i
Vilstrup med hendes lavværge, Hans Madsen i Vilstrup, Jep Pedersen i
Knabberup, Maren Hansdatter i Limskov med hendes lavværge, Michel
Haffner Madtz, Kirsten Hansdatter i Mellem Knabberup, Christen Jensen,
Gunder Jensdatter, Else Jensdatter, alle i Mellem Knabberup. - Han lod
opnævne 4 selvejerbønder, som kunne taxere og vurdere det væring i
Vilstrup med dets tilliggende jord. Opnævnt blev Søren Jensen Kordsen i
Mejsling, Niels Jørgensen i Ødsted, Morten Hansen Bonde i Jerlev, Jens
Peersen i Rugsted. De skal førstkommende mandag møde i Vilstrup og
syne, hvad dem påvises.
98:
Niels Jensen Bjørrensen i Mellem Knabberup, en opsættelse: Stævning til
de samme personer. Fremlagde et pantebtev af 27/8 1656: Peder Hansen i
Vilstrup erkender gæld til sin svoger Jens Christensen i Mellem Knabberup
og hans hustru Kirsten Hansdatter på seks snese rigsdaler med pant i Peder
Hansens bolig i Vilstrup, som Rasmus Hansen bebor. Hvis ikke hovedstolen
på 120 rdl. ikke er betalt inden 10 år, tilfalder pantet Jens Christensen og
hustru. - Han fremlægger et opbydelsesvidne af 22/8 1666 og sætter i rette,
om ikke sal. Peder Hansens arvinger er skyldige at indløse pantet og give
ham, hans hustru og stedbørn pengene, eller pantet blive hans, hans hustrus
og stedbørns ejendom. - Ingen var mødt. Opsat 6 uger.
100b:
Oluf Mortensen Bøgvad, en opsættelse på den ødegårde, han stævnede for
for 4 uger siden: Fremlagde et landstingsvarsel af 6/9 1666 til arvinger og
kreditorer efter afdøde Mads Hansen og hustru, som boede i Mejsling, sal.
Niels Jensen, som boede i Egtved, Svend Knudsen og Hans Knudsen, som
boede i Refsgård, Poul Pedersen, som boede i Ris, og Niels Madsen i Lie. Opsat 6 uger.
101b:
Onsdag den 21. november:

Niels Jensen Bjørrensen i Mellem Knabberup, et synsvidne: Synsmændene
har den 19/11 være med Niels Jensen i Mellem Knabberup og i overværelse
af herredsfoged Thomas Pedersen i Rugsted og herredsskriver Jokum
Damcke til syn på det væring i Vilstrup, Rasmus Hansen påbor, og dets
tilliggende jorder. De kan ikke taxere det til mere end 100 slettedaler.
103:
Oluf Mortensen Bøgvad, en dom: Stævning til al Egtved sogn, al Ødsted
sogn, Jerlev sogn og Ågård. Fremlagde slottsskriver Johan Badenhaupts
seddel: Befales hermed delefoged Oluf Mortensen i Bølling straks indfordre
arbejdspenge i Jerlev herred for indeværende år fra Philippi Jacobi 1666 til
1667. Af hver gård lige efter den fortegnelse, eder derpå forleden år blev
givet. Thi jeg har bekommet ordre dem til slottets reparation at udgive,
hvortil de og højligen behøves. Og om imod forhåbning endnu ingen dom
derpå er gangen, I den ufortøvet den forhverver, så ingen ophold deri sker,
såfremt I ikke selv derfor vil stande til rette. Actum Koldinghus den 13.
november 1666, Johan Badenhaupt. - Og derhos gav ham dem til sag
menige mænd i Jerlev herred, så mange som er kgl. maj.s tjenere til
Koldinghus for deres arbejdspenge så vel og resterende landgilde og andre
spetie (?), som de endnu resterer med og de det ikke altsammen har ydet til
Martini, og satte derfor udi al dom og rette, om ikke skyldnerne bør at
betale med rede penge og det inden 15 dage eller og efter deres forløb at
lide nam og vurdering. - Dom: De skal betale.
104b:
Onsdag den 28. november:
Peer Hansen Haar i Starup, en op(sættelse): Stævning til Jens Bertelsen i
Vesterby for en gæld opr. stor 14 daler. Der resterer 7 slettedaler. Sætter i
rette, at Jens Bertelsen skal betale dem. Opsat 14 dage.
105b:
Onsdag den 5. december:

Søren Mortensen i Vesterby, en opsættelse: Stævning til Søren Pedersen i
Hesselballe og Else Peers med hendes lavværge, Poul Sørensen i Vork,
Laurids Sørensen ibidem, Anne Jensdatter i Ødsted med hendes lavværge
Niels Jørgensen og Thomas Hansen i Ødsted. Fremlagde et skriftligt
indlæg: Eftersom jeg Søren Madsen i Vesterby har ladet i rette citere Søren
Pedersen i Hesselballe med hans moder Else Peders anlangende en gæld
efter Søren Pedersens sal. fader Peder Enevoldsens obligation, og Søren
Pedersen og moder den sal. mands gård besidder uskiftet, derfor mener
Søren Madsen, at Søren Pedersen bør betale gælden. - Han fremlægger
nogle obligationer, fra Peder Enevoldsen på 12 slettedaler, fra Søren
Poulsen i Vork på 20 slettedaler (8 slettedaler resterer), fra Jens Nielsen i
Ødsted på 2 slettedaler. - Sætter i rette, at de skal betale. - Opsat 6 uger.
107b:
Onsdag den 12. december:
Poul Sørensen i Vork, et vidne: Jørgen Nielsen, Mads Sørensen, Anders
Nielsen, Søren Iversen og Oluf Jørgensen, alle i Vork, vidner, at de nu i
sidste fjendetid den 11. marts 1660 var de på Egtved kirkegård den dag,
Søren Poulsen i Vork blev begravet. Og da fremtrådte hans søn Poul
Sørensen på egne og alle sine søskendes vegne og kastede nøglen på graven
og sagde, at eftersom fjenderne havde hans sal. faders gård mestendels
ganske afbrændt og alle hans gods, middel og formue berøvet, så der
fandtes intet efter ham; da forsvor Poul Sørensen på egne og søskendes
vegne arv og gæld, at de ville hverken arve eller gælde efter ham. - Han
fremlagde en seddel fra hr. Søren Jensen, evangeliets tjener til Egtved og
Ødsted sogne: Forleden år i 1663 (1660?) d. 11. marts, som jeg blev kaldet
dertil, havde begravet Søren Poulsen af Vork, så og hørte jeg hans søn
Søren Poulsen kaste nøglen på graven etc. - I lige måde fremstod Christen
Jensen i Vork og vidnede, at i sidste fjendetid anno 1660 d. 11. marts, da var
han i herredsfoged Thomas Pedersens fravær med to uvildige mænd, nemlig
Jørgen Nielsen i Vork og Mads Sørensen ibidem, i Søren Poulsens gård,
som mestendels var afbrændt, om der befandtes noget gods, som kunne
registreres efter den sal. mand, og da befandtes der ikke i ringeste måde
noget, som kunne registreres.
109:

Søren Pedersen i Hesselballe på vegne af Peer Hansen Haar i Starup, en
dom: Peer Hansen Haar har givet sin svoger Søren Pedersen fuldmagt til at
hænde dom på Jens Bertelsen i Vesterby. - Dom: Han skal betale de
resterende 7 slettedaler med renter og omkostninger.
110b:
Onsdag den 19. december:
Sekshøring: Peer Henriksen i Amnitsbøl, Mads Sørensen i Stubberup, Joen
Nielsen Kyd i Ågård, Laurids Christensen i Vork, Jens Sørensen i Borlev,
Søren Sørensen på Nygård.
Christen Jensen i Vork på Hans Hansen Mouridsens vegne, en dele:
Fremlagde en dom af 14. marts 1666, at Jens Albendtsen i Rugsted skal
betale Hans Hansen Mouridsen 3 slettedaler 10 sk. - Han blev med
sekshøring fordelt.
111b:
Hermand Breckeling på Nygård, en opsættelse: Stævning til Christen
Andersen i Borlev. Han er ikke mødt. Sagen opsættes til snapsting.
Finis.
Copyright © Johs. Lind
Johs. Lind, Spurvevænget 41, DK 6710 Esbjerg V
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk

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.
Begyndelsen af denne tingbog er stærkt beskadiget; nogle blade mangler, og
mange af de resterende er delvist ødelagte.

Jerlev herred 1669
Onsdag den 27. januar:
En obligation fra Mads Andersen til Niels Hansen i Borlev på 40 slettedaler.
Pengene skal betales til Mikkelsdag 1655. Ellers vil Mads Andersen stå for
sekshøring.
Onsdag den 3. februar:
Niels Videsen i Refsgård, en dom: Stævning til Jørgen Mikkelsen i
Amhede. Niels Videsen søger Jørgen Mikkelsen for et lån på 5 slettedaler.
Men denne nægter, at han har lånt penge af Niels Videsen. De 5 slettedaler
fik han på hånden for 6 fag hus, som han solgte ham, og når han betalte
resten, skulle han få huset. - Begge parter begærer dom. - Dom: Niels

Videsen har ikke irettelagt ... Jørgen Mikkelsen frikendes for tiltalen. Men
har de gjort noget køb med hinanden, må de søge på tilbørlige steder.
Onsdag den 10. februar:
Bjørre Christensen på Nygård har stævnet Poul Jørgensen i Ågård i Brusk
herred ...
(blad mangler)
8:
Hans Nielsen i Borlev, en dom: Han har stævnet Mads Andersen i
Hesselballe for en gæld på 20 slettedaler. Se ovenfor. - Dom: Han skal
betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering.
8b:
Onsdag den 17. februar:
Onsdag den 24. februar:
Sekshøring: Jens Pedersen i Rugsted, Laurids Pedersen i Amnitsbøl,
Christen Andersen i Borlev, Peer Hansen ibidem, Peer Lauridsen i Jerlev,
Peer Henriksen i Amnitsbøl.
9b:
Christian Nielsen, ridefoged, en frafindelsesdom: Fremlagde en klage fra
Laurids Pedersen i Amnitsbøl: At Niels Lauridsen i Amnitsbøl den 14/2 har
uden årsag på kirkevejen, da jeg, min hustru og datter gik fra kirken hjem,
begegnet mig ... ... med en fork og sig således med den anstillet, som han
ville have slaget mig, tillige og med mange ubekvemsord overfaldt mig,
skældte mig for en skælm og en tyv, og efter at jeg havde forbedet mig for
ham med mange gode ord og blev ham kvit, har han siden antastet min
hustru og datter, som var noget bag efter mig, udskældt dem for horer,
stødte min hustru nogle gange om til en blok(?) og skammeligt spyttede på
hende. Atter på samme dag og time har han skudt ud af hans gård efter min
hustru og tvende vores sønner, hvilket shoede (?) mange godtfolk i byen ...

... Siden på tirsdag derefter, som var den 16. dito, mens jeg og min hustru
var udrejst til Vejle, har han i vores fravær ydermere overfaldet en af mine
sønner, Jørgen Lauridsen, på gaden med en fork og med den uden nogen
given årsag slået ham et ganske stort hul i hans hoved, som med syn og
vidnesbyrd kan bevises, som han derover er ganske svag og må ligge ved
sengen, og tvivl haves, om han med livet derfra kan komme, eller og får sit
helbred igen. Imod sligt passerende givende hermed last og klage i ... ...
Actum Amnitsbøl den 24. februar Anno 1669, Laurids Pedersen, egen hånd.
- Ridefogeden begærede tingsvidne. Men det turde dommeren ikke udstede,
uden at der var givet lovlig kald og varsel.
10:
Christian Nielsen, ridefoged, på vegne af mester Anker Sørensen,
sognepræst i Kolding og prøvst i Brusk herred, en dom: En del personer er
stævnet for resterende korntiende. De skal betale.
11b:
Onsdag den 3. marts:
Niels Lauridsen i Amnitsbøl, et vidne: Stævning til menige grander, naboer
og lodsejere, store og små, i Amnitsbøl og lodsejer Laurids Pedersen, hans
hustru, sønner og datter så vel og hans tjenestepige i Amnitsbøl. - Vidner
fremlagde deres skriftlige klage: At søndagen den 14. februar så vi, at Niels
Lauridsen kom ridende på vejen fra kirken, og Laurids Pedersens søn,
Søren Lauridsen, deht (red?) bag efter ham med en dragen kårde i sin hånd
og huggede efter ham med og løb efter ham med dragen kårde i sin hånd og
råbte og truede ham på sit liv. Men Niels Lauridsen bad om fred på hans
kirkevej. Men Søren Lauridsen fulgte ham med blottet degen op i sin forte,
uden for Niels Lauridsens gård, hvor Laurids Pedersen og hans datter mødte
Niels Lauridsen ret uden for hans gårds port og gav ham mange ubekvems
ord og truede ham, og Dorete Laurskone løftede ved hendes klæder og bad
Niels Lauridsen kysse i sin rumpe, og Niels Lauridsen gik fra dem ind i sin
gård og ikke svarede dem nogen ubekvems ord eller truen i nogen måder.
Ydermere vidnede andre: Niels Lauridsen kom ridende foran Peder
Poulsens hus og ville ride til sin gård, hvor tre af Laurids Pedersens sønner,
Søren, Jørgen og Christen Laursen, lå for Niels Naursen uden for hans gård

med træ og sten, og jaget Niels Lauridsen tilbage til Peder Poulsen igen,
hvor han måtte holde en halv time og kunne ej komme hjem for dem. Så red
Niels Lauridsen en anden vej til sin gård, og forn. Laurids Pedersen, tre
sønner og hans datter og tjenestepige genskød forn. Niels Laurisen uden for
hans gård for ham i vejen med sten og lange stager og slog med sten, så han
måtte for løbe hesten og ... sig op til sin gård; ellers har vi allesammen hørt
før og siden, at Dorete Lauridskone har nogle gange udfordret Niels
Laursen, og ej han imod dem har brugt nogen gruer eller modstand. Vidnerne aflagde ed. - Søren Lauridsen i Amnitsbøl vidnede, at der var
sanket store tynger (tunge?) sten uden for Niels Lauridsens gård, som de
ville slå ham med.
13:
Laurids Pedersen i Amnitsbøl, et klagevidne: Stævning til Niels Lauridsen i
Amnitsbøl. (Samme indhold som tidligere).
13b:
Laurids Pedersen i Amnitsbøl, et synsvidne: Jørgen Pedersen af Rugsted og
Mads Nielsen ibidem har været opnævnt af herredsfogeden til at syne
Laurids Pedersens søn Jørgen. Der var slagen et hul ovenfor i hans hoved.
Han klagede, at Niels Lauridsen havde gjort det.
14:
Jens Peersen i Rugsted på vegne af restanceskriver Jesper Peersen, et vidne:
Stævning til al Egtved sogn. Så mange, som han har ladet fravurdere noget
korn for restance efter erhvervet dom, får tilbud om at indløse det igen.
Mads Andersen i Hesselballe, en opsættelse: Han giver Hans Nielsen i
Borlev til sag for en del gæld: noget kvæg; noch har Mads Andersen lånt
Niels Hansen en skorsten, hvori har været halvfjerde hundrede mursten,
som Hans Nielsen hans sal. fader Niels Hansen havde lovet at give ham lige
så god igen. Noch har Niels Hansen haft i brug 3 stykker engjord i 8 år, som
kaldes Lund skifter, to kirkebrugskifter, hvilken engjord Niels Hansen også
har lovet at godtgøre Mads Andersen. Noch har Hans Nielsen bekommet 1
egefjæl til hans sal. faders ligkiste for 2 mk. Tilsammen 11 slettedaler

foruden de mursten, som han har lånt af ham, og de engskifter, han har haft
i brug. Kræver betaling inden 15 dage. - Opsat 14 dage.
15:
Onsdag den 10. marts:
Niels Lauridsen i Amnitsbøl, en opsættelse: Stævning til Laurids Pedersen,
hans hustru, sønner og dater i Amnitsbøl samt hans tjenestepige Anne
Nielsdatter. - Sætter i rette: Eftersom jeg er pludseligen og uformodende
overfaldet på min kirkevej søndagen den 14. februar af Laurids Pedersens
søn Søren og hans hustru og datter og af dem truet og undsagt på liv og
levned og med blottet degen af Søren Laursen på min kirkevej mig efter
huggede og forfulgte til min gård, hvor Laurs Pedersen, hans hustru og
datter mødte mig uden for min gårds port, som deres søn havde slagen mig
og jeg for ham undkom med utilbørlige ord, truen og megen undsigelse, så
jeg fattige karl måtte snart tygge (ty?) mig i min gård. Formener jeg derfor
for samme deres ... og utilbørlige gerninger og overfald på min kirkevej,
enhver af forskrevne personer bør at lide og undgælde, som vedbør. Og
eftersom jeg anden dag derefer, den 16. februar, var af min gård ridende til
Peder Poulsen ibidem, og da som jeg ville ride hjem igen til min gård, lå der
tre af Laurs Pedersens sønner for mig i ... for mig ret uden for mig, nemlig
Søren, Jørgen og Christian Laursen og uformodentlig mig overfaldt med
sten og lange stang, mig fra min gård bortjaget, og jeg måtte tilbage igen ...
hvor jeg så en anden vej til min gård måtte ride, hvor da Laurs Pedersens tre
sønner, datter og tjenestepige Anne Nielsdatter igen skød mig uden min
gård og slog mig fra min hest med sten, så jeg hesten måtte forløbe og
nødværge mit liv op til min gård; formener jeg derfor, at forskrevne
personer bør for samme deres ulovlige gerninger således på morderiske vis
... ... bør at lide, og Laurids Pedersen med sine sønner at sætte mig nøjagtig
borgen, at jeg fattige karl kunne ride sikker på min kirkevej og til min gård
og fra, og er herpå en retmæssig dom begærede. - Laurids Pedersen blev
påråbt; han var ikke mødt. Opsat 4 uger.
16b:
Onsdag den 17. marts:

Mads Andersen i Hesselballe, et vidne: Stævning til Hans Nielsen i Borlev.
- Fremlagde herredsfogedens stævning til vidnerne, Anders Madsen i
Kolding, Anne Pedersdatter i Ågård, Jens Sørensen i Borlev og Jens Jensen
i Hesselballe. - Anders Madsen i Kolding og Anne Pedersdatter i Ågård:
Salige Niels Hansen i Borlev har før fjendernes tid fået af Mads Andersen
en rød ko og en kalv for halvniende slettedaler, og han fik ikke noget
vederlag derfor, men sal. Niels Hansen lovede ham hans betaling. Niels
Hansen har fået af Mads Andersen halvfjerde hundrede mursten og brugt tre
engskifter på Hesselballe mark i 8 år, og Mads Andersen har ikke fået
noget vederlag derfor, men sal. Niels Hansen lovede at betale ham koen og
kalven, men murstenene ville han fly ham ... ... og fornøje ham engskifterne
efter hans vilje.
17b:
Niels Lauridsen i Amnitslbøl har stævnet Laurids Pedersen til at svare imod
dele. - Han begærede til 3. ting en rigsdaler, som han har lånt ud til indfæste
af kirkens tiendekorn. - Laurids Pedersen mødte ikke.
Anders Pedersen Grøn i Egtved, et vidne: Han tilbyder til 3. ting Poul
Gjermandsen i Bølling det korn, som han har ladet fra ham vurdere. Han
kan få det til indløsning.
18:
Onsdag den 24. marts:
Sekshøring: Christen Andersen i Borlev, Søren Jensen Kordsen i Mejsling,
Jens Peersen i Rugsted, Jens Nielsen ibidem, Søren Pedersen i Bølling, Poul
Gjermandsen ibidem.
Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Han forbød til 3. ting samtlige lodsejere i
Bølling (alle navne er nævnt), alle ulovlige veje og stier, som de kunne gøre
over hans gærder, tofter og enemærker. Hvis han dermed kommer til skade,
må de tage skaden for hjemgæld.
18b:

Oluf Mortensen Bøgvad, en opsættelse: Stævning til menige lodsejere i
Bølling. Der findes i ko. maj. jordebog at ligge en halv kronotting jord over
al Bølling skov og mark ..., sat i jordebogen for skyld: 1 ørte rug, en ørte
byg, item hvert kvartal en slettedaler og 4 sk. til contribution foruden, hvad
der ellers er påbudt, og ikke befindes, at jeg haver derfor noget ... jord. Sætter i rette, om ikke menige Bølling mænd og lodsejere bør at udvise mig
den 16 part over al Bølling skov og mark til kronen efter loven, heller og
som enhver af lodsejerne bør at betale mig kvote af korn, contribution, skat
og hvad andet påbudt er. - Opsat 6 uger.
19:
Christen Joensen i Vork siddende i den sag i fogedens sted:
Thomas Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Laurids Nielsen i
Hesselballe. Han tilbød til 3. ting på vegne af Anne Andersdatter Brems af
Randers Laurids Nielsen, at han kunne indløse det kræ, som hun har ladet
ham frapante efter dom. - Så mødte Laurids Nielsen og tilbød, eftersom han
var en fattig mand og ikke kunne formå at indløse det altsammen, men ville
løse de to små kvier, så vidt som de var vurderet for.
19b:
Thomas Pedersen i Rugsted, en dele: Han lod til 4. ting Jørgen Sørensen i
Ødsted fordele og gav ham til sag for hans rettighed i skifte, som var holdt,
1 rdl., og på vegne af herredsskriver Jokum Damcke for registrering at
skrive og for skiftebrevet og tingsvidne at færdiggøre. Formente, at Jørgen
Sørensen bør straks dem det betale eller og han derfor bør at lide dele. Han
blev fordelt af sekshøring.
20:
Christen Jensen i Vork sættefoged i den sag:
Thomas Pedersen i Rugsted, et delsvidne: Han lod til 4. ting fordele Maj
Hanskone i Højen og gav hende til sag for hans rejsepenge, så meget hende
kunne tilkomme at betale efter den forrige deles indhold, udsted af Jerlev
herredsting anno 1663 den 11. november, om hun ikke bør bøde og betale

både til kongen og mig efter recessen. Hun var ikke mødt. Blev fordelt ved
sekshøring.
20b:
Onsdag den 31. marts:
Oluf Mortensen i Bølling, et synsvidne: Stævning til menige lodsejere i
Bølling (navngivne). Vidner, som var opkaldt af tinget, har den 30. marts
været til syn på Bølling mark. Blev os påvist af Bølling lodsejere Bølling
reeffs dragen ... (?) mark, hver deres ager på bredelsen og længden, og da
befandtes Oluf Mortensens ager, som ligger til den gård, som han nu påbor
samme steds af hans ager, som var ikke så fuldkommen så bred som nogen
af hans naboers, ikke heller befandtes der på marken nogen særdeles jord
specificeret, som kunne ligge til den halve kronotting, som Oluf Mortensen
kunne give nogen sær skyld eller contribution af.
21:
Niels Pedersen i Spjarup og Laas Jensen i Bøgvad, begge et vidne:
Stævning til vores gunstige, velbårne hr. lensmand og marskal så vel og
amtskriver Rudolf Faust. Vidner bekræfter, at den halve gård i Spjarup, som
Niels Pedersen har fæstet af velfornemme mand Johan Gaardmands
fuldmægtig, velfornemme mand borgmester Martin Nielsen Panck i
Kolding, har været den tid ganske øde (fæstebrev af 11/12 1666). Og at den
gård i Bøgvad, som Laas Jensen har fæstet (af samme) har været den tid,
han fæstede den, afbrændt og ganske øde (fæstebrev af 8/12 1660).
21b:
Onsdag den 7. april:
Peer Iversen i Starup, en opsættelse Har stævnet Karen Nisdatter med
hendes rette lavværge. Opsat 4 uger.
22:

Christen Jensen i Vork på vegne af ridefoged Christian Nielsen, et vidne:
Stævning til al Egtved, Ødsted, Jerlev sogne og Vilstrup bye samt Højen
sogn. - Jørgen Nielsen i Riis vidner: Er ikke bevidst, at der var faldet dette
år 1668, mens sal. Anders Jørgensen levede, nogen kgl. sager i Egtved
sogn, enten af lejermål eller slagsmål, hvoraf hans kgl. maj. kunne
bekomme nogen sagefald. - Samme vidnesbyrd fra Niels Andersen for
Ødsted sogn og Jørgen Poulsen og Poul Jørgensen i Jerlev for Jerlev sogn.
22b:
Onsdag den 14. april:
Ønsdag den 21. april:
23:
Jørgen Nielsen i Riis på vegne af Egtved kirke, en opsættelse: Har stævnet
Christen Nielsen i Tågelund, Søren Clemmendsen i Oustrup og Christen
Sørensen i Vork. Gav dem til sag for noget kirkejord, de bruger på Egtved
mark. Fremlagde en skriftlig fortegnelse, som velb. Henrik Below har
underskrevet, samt mester, provst Anker Sørensens fortegnelse på Egtved
kirkejord. - Opsat 14 dage.
23b:
Onsdag den 28. april:
Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup, et vidne: Stævning til Mads Pedersen og
hustru Maren Jensdatter i Østergård. - Vidner: De hørte og så, at nu sidst
forleden afvigte 3. påskedag da kom vi i Skibet kirke, og da så vi under
messen kom hr. Poul Jørgensens datter Kirsten Poulsdatter, hun kom i
kirken, og hun ville gå i hendes moders stolestade i kirken at høre
prædikenen. Da stod Maren Jensdatter i Østergård i stolen, og stod hun
Kirsten Poulsdatter imod og ikke ville tilstede hende, at hun måtte gå i
hendes moders stol at stå, men tiltalede hende ganske meget ilde og
overskældte hende for en kællingunge, item stødte hende under ... i samme
sin moders stol, og sagde hun til Kirsten Poulsdatter: I haver nu haft stolen i
to dage; nu vil jeg have dem den 3. dag, det djævelen skal fare i eder, med

mange andre ubekvems ord, ufine ærerørende og skænds ord, hun gav
hende.
24b:
Hr. Poul Jørgensen, et synsvidne: Vidner: De har den 14. april været til syn
hos Kirsten Poulsdatter i Vilstrup, og da synet og så vi på Kirsten
Poulsdatter hendes højre fod ved knoglen (knuggelen), da var et blå slag,
som Kirsten Poulsdatter klagede for os, at Mads Pedersen i Østergård hans
hustru Maren Jensdatter havde stød hende det på 3. påskedag under messen.
Bjørre Christensen på Nygård gav til kende, at han på hans kgl. højheds
vegne forbød alle og enhver at tilfordriste sig at lade noget kræ komme i
Nygårds mark, korn eller eng. Såfremt sig der noget fremmed køer
befandtes at gå i Nygårds mark, korn eller eng uden hjemmel og minde og
det derover kom til skade, da at have skaden for hjemgæld.
25:
Jens Lassen, markvogter i Vilstrup, et klage: Gav last og klage over Søren
Lauridsen i Vilstrup, at han nu forleden tirsdag om aftenen har overfaldet
ham og slagen ham uden nogen given årsag, hvilket han agtede med syn og
vidner at bevise.
Jens Nielsen, forstander i Kolding hospital, en frafindelse:
Hospitalsforstander Jens Nielsen lod læse og påskrive kongens brev, at han
skal være skifteskriver i Jerlev herred, og advarede derfor her idag menige
herredsmænd, at de det ville lade ham vide, når eller hvor der skulle holdes
nogen skifte, at han selv eller hans fuldmægtige der kunne møde efter
kongens derpå udgivne brev og benådning. Hvorefter Jens Nielsen var
tingsvidne begærende. - Men det kan han ikke få, så længe menige mænd i
herredet ikke har fået lovligt kald og varsel.
25b:
Jørgen Jensen i Holm i Voer herred, et lovbudsvidne: Stævning til Henrik
Nielsen i Velling og hans hustru Kirsten Lauridsdatter, Hans Nielsen i
Velling og tvende hans børn, Laurids og Hans Nielsen, Anne Sørensdatter i

Velling med hendes rette lavværge, Kirsten Lauridsdatter i Ødsted med
hendes lavværge, Jørgen Sørensen. - Jerlof Lauridsen i Fredericia
tilkendegav, at Anders Nielsen i Vesterby de to foregående tingdage på hans
vegne havde lovbudt og han nu selv til 3. ting lovbød så meget jord og
ejendom, som han har arvet i den halve selvejergård i Amnitsbøl efter sine
forældre og brødre, nemlig hans salige fader Laurids Poulsen og moder
Sidsel Jerlofsdatter og brødre Mads og Poul Lauridsen, som lle boede og
døde i Amnitsbøl. - Niels Lauridsen i Amnitsbøl begærede skøde.
Niels Lauridsen lovbød til 3. ting den halve selvejergård i Amnitsbøl, som
han nu påbor, og som han har arvet efter sine sal. forældre og brødre og
indkøbt af hans andre søskende. - Jørgen Jensen i Holm i Voer herred
begærede skøde på vegne af sin datter, ærlige, dydige og gudfrygtige Else
Jørgensdatter, som er Niels Lauridsens trolovede fæstemø.
26b:
Jørgen Jensen i Voer herred, en skøde: Jerlov Lauridsen skødede al sin lod
og del, som han har arvet i den halve gård i Amnitsbøl efter sine forældre
og brødre, til Niels Lauridsen og kvitterede for fuld betaling. Jerlov
Lauridsen stod til vedermål med Niels Lauridsen. - Ydermere fremstod
Niels Lauridsen og tog Jørgen Jensen i hånd og skødede og indkendte sin
trolovede fæstemø Else Jørgensdatter i den halve gård, som han nu påbor.
Han har modtaget betaling af hendes fader. Niels Lauridsen og broder Jerlof
Lauridsen stod til vedermål med Jørgen Jensen.
28:
Jørgen Jensen i Holm, et vidne: Niels Lauridsen i Amnitsbøl vedgik og
bekendte, at eftersom han af Guds faderlige og guddommelige providens og
forsyn agtede sig at ville indtræde i det hellige ægteskabs stand med Else
Jørgensdatter, og (om) jeg Niels Lauridsen da imod forhåbning ved den
timelige død hendenkaldes, før end at min trolovede fæstemø Else
Jørgensdatter med nogen livsarvinger af Gud velsignet vorder, så
testamenterede og tilforpligtede Niels Lauridsen sig her idag for tings dom
for sig og sine rette sande arvinger, at Else Jørgensdatter efter hans død skal
forlods udhave af hans bo og gods og bedste løsøre 500 rdl., herforuden at
gange i lige skifte og deling efter loven med de andre arvinger, så meget

enhver pro quoto kan tilfalde. Han vedgik her for retten Else Jørgensdatter
at annamme de 500 rdl. ligesom en vitterlig gæld. Til sikkerhed har han
samtykke fra sin broder Jerlof Lauridsen, og de tager Jørgen Jensen i hånd.
29b:
Jesper Pedersen i Kolding, en opsættelse: Stævning til Søren Jensen i
Egtved, Vide Hansen, Hans Jensen, alle i Egtved. - På vegne af
amtskriveren gav han dem til sag for deres brændsvin for forleden år at
skulle give 2 rdl. for, og de har ikke ydet mere end 3 mk. danske. Han gav
hr. Søren Jensen til sag for en ørte havre, som findes i jordebogen for ½
otting jord, han skal have på Rugsted mark. Opsat 14 dage.
30b:
Niels Thomasen i Bølling, et vidne: Stævning til Oluf Mortensen i Bølling
på vegne af andre lodsejere i Bølling. Fremlagde en skriftlig klage:
Eftersom jeg og en del af mine naboer og lodsejere, nemlig Niels
Thomasen, Søren Pedersen, Poul Gjermandsen, Jens Madsen, alle i Bølling,
var stævnet af Oluf Mortensen idag 14 dage til syv ting, som er Slavs
herredsting, Tørrild herredsting, Nørvangs, Jerlev, Brusk, Anst herredsting
og Tyrstrup herredsting i Holsten, og er idag begærende af Oluf Mortensen
at vide, hvilket ting han noget med os ville udrette, på det at hs. maj. og
hans kgl. højheds ordre ikke skulle blive forsømt, for sligt overfald vi nødes
til at gå fra hus og hjem. - Oluf Mortensen stod til vedermålsting med Niels
Thomasen, og ikke at han ville svare ham noget.
31:
Peer Iversen i Starup, en dom: Sagen har været opsat i 6 uger. Stævning til
Karen Nisdatter i Bølling med hendes rette lavværge Søren Pedersen. Indlæg: Eftersom jeg til Jerlev herredsting har ladet indstævne og citere
Karen Nisdatter i Bølling og hendes husbond Søren Pedersen for et
gældskrav, min sal. formand Peder Olufsen havde hos Niels Brun i Bølling,
nemlig 14 slettedaler, hans fader og han havde efter hverandre ... ... Anne
Sørensdatters børnepenge, min sal. formand var værge for, som af en
opsættelse kan bevises af tinget udstedt den 19. april 1648. Item med en
anden opsættelse, af 2. maj 1657, hvori videre findes indført Peder Olufsen

da at have haft til stede en tingbog af 1641 og for den 4. august at være
indført, at Nis Brun da for retten har tilforpligtet sig og sine arvinger at
betale forn. Peder Olufsen og hans arvinger samme 14 sldlr. med 5 års
efterstående rente, og så fjendetiden påkom, og adskillige hændelser er
bleven henstanden til år 1662, forn. Anne Sørensdatters børnepenge hos
mig blev udfordret efter afkalds udvisning den 28. juni samme år udstedt,
og jeg nu med to værdige dannemænds vidne ydermere beviser, at samme
14 daler var af Anne Sørensdatters børnepenge, jeg efter Peder Olufsen
måtte (?) svare til, som tingsvidne af Brusk herredsting af næst afvigte år
den 6. marts udførligt forklarer. Forårsages derfor at irettesætte og
formener, forn. Karen Niisdatter med sin itzige husbond Søren Pedersen bør
forskr. børnepenge, som lovligt tid efter anden er blevet fordret ... ... inden
15 dage at betale eller og derfor bør at lide nam og vurdering. Actum
Starup, den 24. marts anno 1669, Peder Iversen, egen hånd. - Peder Iversen
fremlagde de dokumenter, han havde henvist til; de citeres. - Så mødte her i
retten Søren Pedersen i Bølling og fremlagde sit skriftlige svar herimd:
Eftersom jeg tiltales for en gældsfordring efter min hustrus fader sal. Nis
Brun på 14 slettedaler, hvilke penge er erlagt og betalt, som med den sal.
mands kvittering med troværdige dannemænds hænder til vitterlighed
underskrevet, som var overværende, at bevise, hvorfor jeg byder mig i rette
og formener for hans tiltale at frikendes. Søren Pedersen, egen hånd. - Han
fremlagde kvitteringen: Anno 1657 var vi forsamlet i Bølling i Nis Bruns
hus, venlig forlig og kontrakt om en gældsfordring, eftersom Nis Brun i
Bølling var Peder Olufsen i Starup skyldig 14 slettedaler med des skadesløs
rente, hvilke penge af ham på stedet erlagt og betalt. Det bekender jeg med
trende bogstaver underskrevet og venlig ombedet Jens Pedersen i Ødsted og
gamle Hans Jensen i Egtved dette med mig til vitterlighed at underskrive.
Datum Bølling ut supra, P.O.S., Jens Pedersen, egen hånd, Hans Jensen,
egen hånd. - Dom: Søren Pedersen bør for Peder Iversens tiltale fri at være.
33b:
Oluf Mortensen Bøgvad, en dom: Opsættelse for 6 uger siden. Stævning til
menige lodsejere i Bølling, nemlig Jens Madsen, Poul Gjermandsen,
Marten Olufsen, Søren Pedersen, Oluf Mortensen Bøgvad. - Han
fremlægger nogle dokumenter til belysning af sin påstand; de citeres. Bl.a.
et skøde af 7. marts 1627 til Hans Iversen på den halve gård, som sal. Iver

Nielsen og Maren Ivers havde påboet. Et andet skøde af 10. maj 1654 til
Søren Sørensen i Bølling på den halve gård i Bølling, som sal. Søren
Sørensen og Maren Sørenskone havde påboet. - Så mødte her idag Niels
Thomasen i Bølling på egne og de andre lodsejeres vegne og irettelagde
herimod deres skriftlige svar. Det citeres "ord fra ord": Vores nabo Oluf
Mortensen påfører os unødig trætte og vil have, at vi fattige folk alle skulle
påtage os at give landgilde af den halve kronotting han bruger til den hele
gård, han påbor. Vi kan bevise, at der til samme bondegård, han nu er blevet
værdig at påbo, kun er 1½ otting bondejord, den halve otting kronjord
undtagen. Svaret henviser til et indførselstingsvidne, som mandhaftige
kaptajn Jens Rasmussen erhvervede den 31. oktober 1650, og til en
erklæring fra kgl. højheds velbetroede kommissær, borgmester Jørgen Stals
i Vejle, hvordan der blev clareret af gården, mens han var slotsskriver
(amtskriver) 1637-42. Formener derfor ikke, Oluf Mortensen kan sig noget
indbilde efter sin egen mening imod recessen ... ... ... meget mindre hans
førte syns afsigelse på Jerlev herredsting den 31. marts, som synes mere en
part at have vidnet efter vild og venskab end betænkt, hvad der i formere
tider har været bevist, vidnet og afsagt, ja endog afsiger det, som strider
imod kgl. maj. jordebog, og højhed bør at agtes (?). Sætter derfor i rette
imod Oluf Mortensens begærlighed, om vi ikke bør enhver sin jord ved
alle(?) og mål og skyld og landgilde at nyde som af alders tid, og han
billigen at erstatte (?) unødvendig omkostning ... Actum Bølling, d. 5. maj
1669, Niels Thomasen, egh., Søren Pedersen, egen hånd, Poul
Gjermandsen, egen hånd, J.M.S., mpp. - Niels Thomasen fremlagde nogle
dokumenter, hvis indhold er gengivet. En taxering af 31/10 1650 af den
gård, Hans Iversen påbor; den vurderes til 200 rdl., er stærkt forfalden og
kan ikke sættes højere. En indførsel af samme dato for Jens Rasmussen på
Hjelmdrup; denne rummer i sig selv par dokumenter: Et skyldbrev af Hans
Iversen til Jens Rasmussen på 100 slettedaler. Hvis han ikke betaler gælden,
skal Jens Rasmussen overtage gården. En dom af Jerlev herredsting af 26/9
1649, der henviser til en landstingsdom 27/2. Der er ført vidner: Hans
Iversen havde ingen løsøre at rette for sig med, men svarede, "Der står skov
og mark for eder, der kan I tage fyldelst og udlæg af". Jens Rasmussen fik
indvisning i ejendommen, undtagen kronens halve otting, for 268 slettedaler
(hovedsum, renter, rentes rente og omkostninger). - Dom: Efterdi
irettelægges af Oluf Mortensen en udskrift af Koldinghus jordebog dateret
1668, at Iver Sørensen og Søren Sørensen, Oluf Mortensens formand i den

gård, han nu ibor, har givet af ½ kronotting 1 ørte rug, 1 ørte byg, item for
mig irettelagt en taxeringsvidne af 31/10 1650, at 14 selvejere har taxeret
samme halve gård foruden den halve kronotting, eftersom der findes 1½
otting bondejord til den hele bondegård ... ... Endnu fremlægges en
vidneførsel udstedt samme år, at gården er udlagt til sal. kaptajn Jens
Rasmussen for gæld at have forbiganget og undtaget ½ otting kronjord ... ...
ikke heller for mig bevises, den nu har enten mere eller mindre jord, end
den af arilds tid haft haver, men langt mere bevises, Oluf Mortensens
formand den omtvistede skyld at have udgivet. Så turde jeg mig ikke
understå imod jordebøger og fremlagte dokumenter at tildømme bemeldte
Bølling selvejere og lodsejere til nogen sær skyld at give, men for Oluf
Mortensens tiltale fri at være.
41b:
Onsdag den 12. maj:
Sekshøring: Jens Hansen i Ødsted, Niels Andersen ibidem, Jørgen Poulsen i
Jerlev, Jørg Nielsen i Riis, Søren Jensen Kord i Mejsling, Henrik Madsen i
Højen.
Niels Pedersen i Egtved, en opsættelse: Stævning til Anders Peersen Grøn i
Egtved og hans hustru Karen Pederskone. - Niels Pedersen gav Anders
Peersen Grøn, der er hans stedfar, til sag, at han har taget hans moder til
ægte og ikke har holdt rigtigt skifte og deling efter hans sal. fader. Sætter i
rette, at han bør holde ret skifte med sine stedbørn. Opsat 6 uger.
42:
Christen Jensen i Vork, en opsættelse: Sagsøger på vegne af hans maj.
brændevinskedelforvalter Christoffer ... Laurids Pedersen i Amnitsbøl for
resterende licens på 2 rdl. [der er en åben plads i tingbogen efter navnet
Christoffer, hver gang det forekommer]. - Opsat (ingen dato).
42b:
Ridefoged Christian Nielsen, et skovsynsvidne: Stævning til al Egtved
sogn, al Ødsted sogn, al Jerlev sogn, al Højen sogn samt il Nygård, Ågård,

Hesselballe og Borlev. - Sandemændene Niels Thomasen i Bølling,
Christen Jensen i Vork, Jens .. rensen i Hesselballe, Jens Sørensen i
Horsted, Niels Jørgensen i Ødsted, Søren Sørensen i Høllund, Poul
Jørgensen i Jerlev og Oluf Mortensen i Bølling vidner: De har den 5.-7. maj
været med ridefoged Christian Nielsen, skovrider Marten Hæring og
herredsskriver Jokum Damcke til syn på skovene i herredet, hvad der
fandtes, som var uforvist forhugget. (Alle skove gennemgås).
44b:
Anders Peersen Grøn i Egtved, et lovbudsvidne: Stævning til Søren
Pedersen, Niels Pedersen, Maren Pedersdatter med hendes rette lavværge,
Niels Gillesen (Niels Villesen?), Anne Andersdatter med hendes lavværge. Karen Jensdatter i Egtved kundgjorde, at Niels Villesen i Egtved havde på
hendes vegne ved to ting tilforn lovbudt, og idag til 3. ting lovbyder de
begge den halvanden gård i Egtved, som Karen Jensdatter nu påbor og har
arvet efter sine salige forældre, brødre og søskende. Niels Villesen lovbød
al den arvelod, som hans hustru Maren Peersdatter kunne arveligt tilfalde i
den halvanden gård efter hendes moder Karen Jensdatter, når Gud ville
hende bortkalde ved den timelige død. - Anders Peersen Grøn, som er
Karen Jensdatters ægtemand, begærede skøde.
45b:
Anders Peersen Grøn i Egtved, et skøde: Karen Jensdatter i Egtved og Niels
Villesen i Egtved på vegne af hustruen Maren Peersdatter gav skøde til
Anders Peersen Grøn.
46b:
Christen Jensen i Vork, en dom: Stævning til adskillige i Egtved sogn. - Gav
dem til sag for indfæstepenge af kongens part, som de har lovet at ville
udlægge. - Så mødte i retten idag Hans Jensen i Egtved og svarede, at når
de det ligner og laugener (?) efter deres forlig, da tilbyder jeg mig at betale
min anpart, så vidt ret er, og var derpå begærende dom. - Dom: De af
Egtved sognemænd, som endnu resterer med deres indfæste af kgl. maj.s
korntiende: Enhver skal betale, hvad ham retteligt tilkommer.

48:
Jesper Peersen i Kolding, en dom: Stævning til hr. Søren Jensen i Egtved,
Vide Hansen, Hans Jensen, alle i Egtved. På amtskriverens vegne gav han
dem til sag for deres brændsvin for forleden år, at skulle give 2 rdl., og de
har ikke ydet mere end 3 mk. Desuden gav han hr. Søren til sag for en ørte
havre, som findes i jordebogen for ½ otting jord, han skal have på Rugsted
mark. Fremlægger dokumenter ... - Hr. Søren Jensen mødte i retten: Han har
ikke brugt den halve otting og ved ikke, hvor den ligger, har aldrig haft den
i fæste, hvilket han kan bevise med vidner. For 14 dage siden var han
bortrejst på embeds vegne, så han ikke den dag kunne føre sine vidner, og
nu kræves endelig dom. Han vil henskyde sig til sin egen øvrighed, så han
kan få tid til at finde vidnerne. Har ligesom sine formænd i et halvt
hundrede år betalt 3 mk. for brændsvin; han ønsker den originale jordebog
fremlagt (i stedet for den ekstrakt, Jesper Peersen har fremlagt). - I lige
måde mødte Vide Hansen og Hans Jensen og svarede: efterdi de lovligt
havde opsagt den anpart, de har i Egtved skov dette år efter tingsvidnes
formelding, har ikke nydt nogen olden af Egtved skov, - da formener vi, at
efterdi vi har udgivet tre mark, som vi står i jordebogen for, og eftersom der
er gjort udsæt tilforn af vores bo, da formener vi ikke, at der bør at gøres
tvende gang udsæt for gæld, og efter høj øvrigheds minde have efterladt, at
vi ikke skulle give uden 3 mk., da efterdi vi ikke har nydt af den olden da at
være fri. Ydermere fremlagde de et tingsvidne af 9/10 1667: Vide Hansen
og på vegne af Mikkel Laugesen, selvejerbonde, og hans moder Kirsten
Peers i Egtved og krontjenerne, de gav til kende til 3. ting, at de opsagde
den lod og anpart, som enhver udi hans kgl. højheds kronskov; den olden,
som der findes i dette år, at de ville ikke have noget med den at bestille,
formedels de havde ikke svin dertil, som de kunne lade brænde. ... Men
hvem som har nogen svin, de måtte fri lade sætte dem på deres lod. - Dom:
Efterdi for mig irettelægges kopi anlangende Koldinghus regnskaber fra
anno 1667 til anno 1668, hvori hr. Søren Jensen tilholdes bedre at forklare
den ørte havre, som han skulle skylde årligt af ½ otting jord på Rugsted
mark, og hr. Søren herimod for retten med højeste ed fragår ganske samme
skyld ikke at være af forrige amtskriver fordret, meget mindre udgivet, item
sig til jordebogen in originali indskyder samt sig på vidner til videre
oplysning at føre påberåber, ikke heller for mig bevises, nogen af hr. Søren
Jensens formænd før ham nogen skyld af nogen jord på Rugsted mark at

have udgivet, ikke heller nogen jordebog eller matrikel for mig fremlægges,
vidste jeg ham ikke at tildømme nogen skyld at udgive, medmindre
anderledes for mig bliver bevist. - Anlangende de omtvistede
brændsvinspenge, hvorfor for ethvert svin fordres 2 rdl., og derfor efter
jordebogen skal være givet 3 mk., og der endog hos nogle af de indstævnte
personer er gjort udlæg i deres bo og recessen tilholder bonden over år og
dag til nogen restance at svare, item bemeldte indstævnte personer fast
påstår selv af høje øvrighed bemeldte restance at være efterladt og med
tingsvidne bevises sig ikke nogen olden at have samme år nydt, og hr. Søren
med højeste ed bekræfter sig ikke samme år at have ladet nogen svin
brænde til samme halve otting kronskov, da vidste jeg dem ikke til videre
udgift end som forhen gjort er at tildømme.
51b:
Onsdag den 19. maj:
Jens Peersen i Rugsted sættefoged.
Erik Madsen i Bindeballe, et synsvidne: Synsmændene Niels Videsen i
Refsgård, Christen Sørensen og Peer Madsen i Bindeballe blev for 3 uger
siden opkaldt af tinget og har nu synet, hvad brøstfældighed der findes på
den gård, som Mads Jensen i Bindeballe og Diderik (?) Andersen i Randbøl
havde i fæste. Salshuset har været på 15 fag; 4 fag er rent øde, andre 4 fag
uden loft, de andre 7 fag fattes tag på den nørre side etc. - Og stod Ebbe
Hansen i Bindeballe for tings dom og ret på vegne af sin husbond velb. frue
... til Steensbæk og tilstod Erik Madsen dette vidne for fuldt varsel.
52b:
Christen Jensen i Vork på vegne af ridefoged Christian Nielsen, en
opsættelse: Stævning til Niels Mikkelsen i Degengård. Fremlagde en seddel
fra sognepræst Oluf Bang, sognepræst til Højen og Jerlev sogne: Anno
1668 den 22. juni, da vi tiendede i Højen sogn, da tilfaldt sal. Anders
Jørgensen, ridefoged, på kongens vegne en kalv hos Niels Mikkelsen i
Degengård (Degnegård?). - Satte i rette, om ikke Niels Mikkelsen burde
levere samme tiendekalv eller også betale så meget, som den kunne være
værd, og det med rede penge inden 15 dage, eller lide nam. - Opsat 14 dage.

53:
Onsdag den 26. maj:
Niels Videsen i Refsgård, en opsættelse: Gav Jørgen Nielsen i Riis til sag
for 7 rdl., som han har lånt af ham, item 2 rdl., hvorimod Jørgen Nielsen har
pantsat ham 2 sølvskeer. - Opsat 6 uger.
53b:
Onsdag den 2. juni:
Oluf Mortensen Bøgvad på vegne af Johan Badenhaupt, forrige amtskriver,
et vidne: Stævning til al Egtved sogn, al Ødsted sogn, Ågård, al Jerlev sogn.
- Vidnerne Jørgen Nielsen i Riis, Anders Pedersen Grøn i Egtved, Poul
Bertelsen i Rugsted, Rasmus Nielsen i Tudved, Jørgen Poulsen i Jerlev,
Hans Hansen i Mejsling, Jens Iversen i Ågård og Jens Mortensen ibidem
bevidner, at efterskrevne i Jerlev herred er øde og så forarmede, så og udi
andre måder nyder frihed for deres bestilling, at kongen aldeles ingen
arbejdspenge af dem kunne bekomme fra Philippi et Jacobi dag 1666 til
årsdagen anno 1667. (By for by gennemgås gårdene, identificeret på
brugerens navn. Sædvanligvis angives gårdens størrelse (hel eller halv), og
ydelsen af arbejdspenge kan være angivet. Gårdene eller deres brugere kan
være betegnet som øde eller forarmede. Her nævnes kun de, der af andre
grunde er fritaget for at betale arbejdspenge:). Egtved sogn: Anders
Pedersen Grøn i Egtved, præstens medhjælper. - Jørgen Mikkelsen i
Amhede, skovfoged. - Oluf Mortensen i Bølling, delefoged. - Niels
Thomsen i Bølling, sandemand. - Christen Sørensen i Vork, gav til
herredsfogeden i Slavs herred. - Unge Jørg Jensen i Vork, gav til
delefogeden i Slavs herred. - Jørg Jensen på ½ gård i Vork, giver K.M.
varsel. - Bertel Nielsen på ½ gård i Vork, præstens medhjælper. - Ødsted
sogn: Niels Andersen, sognefoged. - Niels Jørgensen, sandemand. - Rasmus
Nielsen, præstens medhjælper. - Simon Nielsen og Jens Bertelsen i
Vesterby, officersgård. - Søren Thomasen i Tudved, officersgård. - Søren
Jensen i Tudved, nyder herredsskriveren ... for at skrive i kgl. maj. sager. Thomas Pedersen i Rugsted, herredsfoged. - Peder Christensen og Mads
Nielsen i Rugsted, officersgård. - Niels Lauridsen på ½ gård i Amintsbøl,
nyligt antaget. - Søren Sørensen i Høllund, sandemand. - Niels Poulsen og

Oluf Mortensen, officersgård. - Jerlev sogn: Jørg Poulsen i Jerlev,
sognefoged. - Hans Jørgensen i Mejsling, nyligt antaget. - "De andre gårde i
byen (Ågård) ganske øde og afbrændte. De andre i Jerlev herred har været
udlagt dette år og ikke haver given til Ko. Ma. arbejdspenge". - Så
tilspurgte Oluf Mortensen menige herredsmænd, som den dag til tinge var,
om der var nogen, som havde dette år mere udgiven, og ingen ville svare
noget hertil.
55b:
Onsdag den 9. juni:
Onsdag den 16. juni:
Christen Christensen i Spjarup: Stævning til vores gunstige og velbårne hr.
lensmand på Koldinghus og amtskriveren: Opsagde til 3. ting den halve
gård i Spjarup, som han nu påbor og har i fæste. Formedelst ægter og
arbejde, han deraf skulle gøre, han den ej kunne besidde.
56:
Niels Christensen i Ballesgård, et tingsvidne: Stævning til menige Egtved
bymænd og lodsejere og hr. Søren Jensen samt til lensmanden og
amtskriver Rudolf Faust. Fører vidner: så længe de kan mindes, har
Ballesgård kræ altid haft deres fædrift hos Hjelmdrup kræ.
56b:
Anders Peersen Grøn i Egtved, et vidne: Fremlagde en skriftlig forpligt:
Niels Pedersen, barnefødt i Almind by og sogn har annammet af sin stedfar,
Anders Peersen Grøn, betaling for al den arvelod, som mig efter min sal.
fader Peder Pedersen, som boede og levede i Almind, kunne være tilfalden.
57:
Søren Jensen i Rugsted, en opsættelse: Søren Jensen har på vegne af Niels
Madsens hustru Johanne Sørensdatter og Niels Knudsens hustru Mette
Sørensdatter stævnet Jørgen Lauridsen i Stubdrup. Fremlagde et skiftebrev

af 22/7 1646: Vidner var med ridefoged Jens Madsen, herredsfoged
Gjermand Joensen af Bølling og tingskriver Iver Lauridsen af Amnitsbøl
forsamlet i den gård i Højen, som sal. Søren Lauridsen fradøde, til skifte
mellem hans efterladte hustru Sidsel Lasdatter og sal. Søren Lauridsens
børn, Iver, Mette, Gunder og Johanne. Overværende var Sidsel Lasdatters
rette lavværge Jørgen Lauridsen i Galskjøt på fædrene side og Søren
Iversen i Penngård på mødrene side. Og da befandtes bag i samme
skiftebrev således lydende: Noch forskrevne 3 pigebørn deres arvelod, som
ungefær kan beløbe sig til hver 7 slettedaler, hvilket Jørgen Lauridsen i
Galskjøt og Søren Iversen i Penngård til dem annammede med børnene(?)
med slige vilkår, at ... skal stå renteløs i 14 år hos deres formyndere, og
derimod skal formynderne underholde og opføde de forskr. tvende (?)
pigebørn desmidlertid og forsørge dem med mad, øl, klæder, ulden og
linned, og med kristelig omgængelse, røgt og varetægt, som det sig bør. Søren Jensen satte i rette på vegne af Niels Madsen i Kolding hans hustru
Johanne Sørensdatter og Niels Knudsen i Vesterby hans hustru Mette
Sørensdatter, at efterdi Jørgen Lauridsen i Stubdrup og Søren Iversen i
Penngård har haft de tre pigebørn deres gods under hænder og værgemål og
nu Søren Iversen er ved døden afgangen, og Jørgen Lauridsen er farbroder
og rette fødte lavværge efter loven, om ikke forn. Jørgen Lauridsen bør
levere fra sig det, som Mette og Johanne Sørensdatter har arvet, så vel og
Gunder Sørensdatter, som ved døden er afgangen, så vidt begge deres
hustruer den søsterlod kan tilkomme. Og formente Søren Jensen, at Jørgen
Lauridsen bør betale med renter. - Opsat 6 uger.
58b:
Onsdag den 23. juni:
Onsdag den 30. juni:
59:
Niels Christensen i Ballesgård, et vidne: Stævning til lensmanden og
amtskriveren samt til menige bymænd og lodsejere i Egtved by og hr. Søren
Jensen. - Vidner har synet Hjelmdrups og Ballesgårds fælles skov, hvor
mange træer der var uforvist forhugget, som ingen mærke befandtes på. 18

egetræer var rodhugget, hvorpå der fandtes ingen mærke; en del af dem ...
og syntes at de var forhugget til hans kgl. maj.s fornødenhed til staver.
59b:
Laurids Hansen, foged på Engelsholm, et tingdsvidne: Stævning til Peder
Madsen og Thomas Jørgensen i Bindeballe. - Christen Sørensen i
Bindeballe har været med Laurids Hansen velb. Preben Brahes foged, i
Bindeballe skov, og da befandtes der liggende tvende egetræer på Peder
Madsens og Thomas Jørgensens skovskifte. Laurids Hansen berettede, at de
skulle være hugget på Engelsholm stavn, og Peder Hansen har selv her idag
for tings dom bekendt, at de lå på hans skovskifte. - Andre vidner: Al den
stund, de har boet i Bindeballe, da har Peder Madsen og Thomas Jørgensen
holdt sig til samme skovskifte og kendt sig ved, at det skulle være deres. Så fremstod Thomas Jørgensen og ved sin højeste ed benægtede, at det ej
var ham bevidst, at samme tvende ege var lagt på deres skovskifte, forinden
at synsmændene kom der og fandt dem liggende der. Så tilspurgte
herredsfogeden og Laurids Hansen Peder Madsen, om han også ville
sværge ved sin højeste ed (det samme). Han svarede, han ej var dem en ed
pligtig, før end han kom på tilbørlige steder.
60:
Onsdag den 7. juli:
60b:
Laurids Hansen på Engelsholm, en opsættelse: Han gav Peder Madsen i
Bindeballe til sag for to egetræer, som for nogen tid siden blev fundet i
Daldover skov afsavet og derfra bortført, hvor de siden blev fundet på Peder
Madsens og hans gårdmand Thomas Jørgensens skovskifte. Sætter i rette,
om ikke Peder Madsen bør lovværge (?) sig for træerne eller befri sig med
ed. Fremlagde et tingsvidne af Tørrild herredsting lørdag den 26. juni 1669
(... stammerne blev bragt tilbage til stubbene til sammenligning ...) og et
tingsvidne af Jerlev herred den 30. juni 1669. - Peder Madsen var ikke
mødt. - Opsat 6 uger.
62:

Niels Videsen i Refsgård, en dom: Han har sagsøgt Jørgen Nielsen i Riis for
lånte 7 rdl. samt 2 rdl., for hvilke Jørgen Nielsen havde pantsat ham 2
sølvskeer. - Jørgen Nielsen mødte for retten og fremlagde ... 2 rdl. og
begærede de to sølvskeer igen. Han fik dem. Sagde, at han var Niels
Videsen ikke videre skyldig. Så fremstod Niels Videsen og lagde sin hånd
på lovbogen og svor med sin højeste helligånds ed, at han havde lånt Jørgen
Nielsen 7 rdl. men ingen betaling havde fået. Hvorimod Jørg Nielsen
svarede og benægtede det ved sin ed, at han var ham ingen penge videre
skyldig end som han nu havde betalt ham, og ikke at Jørg Nielsen ville
lægge hånden på lovbogen og sværge, eftersom han mange gange blev
tilspurgt for retten. Og var begge parter her idag endelig dom begærende. Dom: Som Jørgen Nielsen sig ikke lovligt imod Niels Videsens sigtelse
erklærer eller beviser de syv rdl. at have betalt, vidste jeg ham ikke derfor at
kunne frikende, men forn. penge til Niels Videsen inden 15 dages forløb at
betale eller være nam og vurdering undergivet. Hvad deres ed imod
hverandre belanger, ved jeg som underdommer mig ikke at tilfordriste noget
derom at kende. Men hvilken af parterne, som ... haver sligt for min
overdommer, den gunstige velb. landsdommer at hedenstævne.
63b:
Onsdag den 14. juli:
Anders Nielsen i Vork, et vidne: Stævning til Jørg Nielsen i Riis. Vidner har
synet den gård i Vork, som Jørg Nielsen forhen har beboet og Anders
Nielsen nu har i fæste. Brøstfældigheden beskrives.
64:
Tove Madskone i Ødsted, et aftægtsbrev: Poul Madsen i Ødsted
kundgjorde, at eftersom hans moder Tove Madskone i Ødsted har til ham
bortskødet sin anpart i den halve bondegård, som hun nu påbor, da lover jeg
for mig og min trolovede fæstemø Birthe Hansdatter (Berette Hansdatter),
at dersom det så skete, hvilket Gud forbyde, at vi ikke længere kunne
komme overens med hverandre og gå til kost, disk og dug, da lover jeg på
begge vores vegne at give min moder Tove Madskone årligt til hende
aftægt: Hvert år 8 skp. rug, 8 skp. byg, 4 skp. godt gryn boghvede, 4 skp.
godt gryn havre, et fedesvin, når der er olden, så god som en rigsdaler, eller

og en rdl. i stedet for. Noch lover jeg, at jeg vil give min moder en god
forsvarlig ko og fire får, hvilket kræ skal føde hende hendes livstid, og skal
det stande i båsen hos mit eget kræ. Noch skal hun have et stykke
kålgårdsjord, og dersom min moder vil ikke længere være i stuen hos mig
til ild og varme, da lover jeg, at hun skal have i det hus, vi bor i, to fag hus
for sig selv, og derforuden holde hende hendes nødørftige ildebrand kvit og
fri hvert år hendes livstid, så og låne hende kedel og kar, så tit som hun dem
fornøden haver, med ro og mag uden og inden døre ihvor det være kan. - Og
stod Poul Madsen i Ødsted, Hans Madsen Smed i Bredstrup, som er Poul
Madsen hans trolovede fæstemø Birte Hansdatter hendes fader, med Tove
Madskone og hendes lavværge Søren Jensen i Rugsted her idag for tings
dom og med hverandre til vedermålsting.
65:
Poul Madsen i Ødsted, et lovbudstingsvidne: Stævning til Tove Madskone i
Ødsted med hendes lavværge, Niels Madsen i Kolding. - Søren Jensen i
Rugsted lovbød på vegne af Tove Madskone i Ødsted og Niels Madsen i
Kolding til 3. ting den gård i Ødsted, så vidt enhver af dem er berettiget deri
ved arv eller køb, Tove Madskone hendes lod efter hendes
indkendelsesskøde såvel og så vidt som hun har arvet efter sin sal. mand
Mads Eskesen (Mads Espesen?), og Niels Madsen i Kolding hans
broderlod, som han har arvet efter sin sal. fader Mads Espesen, som boede
og døde i den halve gård i Ødsted. - Poul Madsen begærede skøde.
66: Hans Madsen Smed i Bredstrup, et lovbudsvidne: Poul Madsen i Ødsted
lovbød den halve selvejergård i Ødsted, som han nu påbor, og som han har
arvet og indkøbt. - Hans Madsen Smed på vegne af datteren Birthe
Hansdatter, som er Poul Madsens trolovede fæstemø, begærede skøde.
66b:
Hans Madsen Smed i Bredstrup, et indkyndelsesskøde: Tove Madskone i
Ødsted med lavværge Søren Jensen i Rugsted, Niels Madsen i Kolding, de
tog Poul Madsen i Ødsted i hånd og tilskødede ham Tove Madskones anpart
i den halve gård og Niels Madsens broderlod. - Poul Madsen tog i hånd
Hans Madsen Smed i Bredstrup og skødede og indkendte sin trolovede

fæstemø Birthe Hansdatter (Berette Hansdatter) den halve del i den halve
selvejrgård, som han nu påbor.
69:
Onsdag den 21. juli:
Poul Jørgensen i Jerlev på vegne af Mads Pedersen i Østengård (Østergård)
og Laurids Hansen i Vilstrup, en dom: Stævning til Anne Madsdatter med
hendes rette lavværge Laurids Hansen i Vilstrup. Fik læst og påskrevet to
obligationer fra Mads Mortensen i Jennum; En dateret 14/12 1649 er til
Laurids Hansen på Glasbjerg på 5 slettedaler. Den skulle være betalt
førstkommende Mikkelsdag, og ellers kunne kreditor lade ham komme for
sekshøring ved Tørrild herredsting. - Den anden er dateret 1/11 1656; den er
til Peder Madsen i Jennum på 4 slettedaler, ligeledes at indfri til
førstkommende Mikkelsdag og ellers sekshøring. - Poul Jørgensen sætter i
rette, at Søren Lauridsen i Vilstrup på sin hustru Anne Madsdatters vegne
bør betale hendes sal. faders gæld med renter og omkostninger. - De
indstævnede var ikke mødt. - Dom: Han skal betale.
70b:
Onsdag den 28. juli:
Peer Iversen i Starup, et vidne: Stævning til Oluf Joensen i Stubdrup,
Johanne Boesdatter med hendes lavværge Jens Iversen i Ågård, Kirsten
Frederiksdatter med hendes lavværge Anders Olufsen i Hesselballe. - Peder
Iversen har overtaget en gård efter sal. Peder Olufsen og får nu kvittering
for forskellig gæld, som han har overtaget fra sin formand. Der har bl.a.
været pantsat et engstykke, som kreditor senere havde pantsat til
trediemand. Her gengives kun et uddrag af teksten: Oluf Joensen i Stubdrup
bekendte, at sal. Peder Olufsen i Starup, Peder Iversens formand, havde
været ham skyldig i penge 7 slettedaler efter gældsbrev af 1647, hvilket
gældsbev Peder Iversen har mig betalt. ...Johanne Hansdatter i Ågård
bekendte, at hendes sal. mand Søren Pedersen i Ågård havde haft i pant af
sal. Peder Olufsens selvejergård et stk. engskifte, som ligger udi Snet
Ametoft (?), for 20 slettedaler, hvilket stk. engskifte var efter sal. Søren
Pedersen pantet tilfaldet hendes datter Maren Sørensdatter, og Peder Iversen

nu har indfriet samme pant. ... Jens Iversen i Ågård bekendte, at hans sal.
broder Mourids Iversen i Starup havde været ham skyldig efter hans
obligation på 11 slettedaler, hvorimod hans sal. broder havde pantsat ham
og opladt for ham det pant, Søren Jensen i Stubdrup og hans hustru havde i
pant af Peder Olufsen i Starup, og Peder Olufsen det havde pantsat igen til
Mourids Iversen og Kirsten Frederiksdatter ...
72:
Onsdag den 4. august:
72b:
Niels Madsen i Kolding og Niels Knudsen i Vesterby, et vidne: Jørgen
Lauridsen i Stubdrup bekendte gæld til Niels Madsen og Niels Knudsen på
10 slettedaler, hvilke penge er resten af vores forlig, som vi har gjort om de
børnepenge, som de på deres hustruers vegne resterer. Lover at betale dem
nu om Kolding marked førstkommende i Kolding til Niels Madsen eller
Niels Knudsen, hvilken af de to mænd som har mit brev.
73:
Jørgen Lauridsen i Stubdrup, et afkald: Niels Madsen på vegne af sin hustru
Johanne Sørensdatter og Niels Knudsen i Vesterby på vegne af sin hustru
Mette Sørensdatter gav Jørgen Lauridsen afkald for al arvelod, der var den
arveligt tilfaldet på deres hustruers vegne efter deres sal. fader Søren
Lauridsen, som boede og døde i Højen. De giver også arveafkald på vegne
af evenuelle brødre.
74:
Jørg Lauridsen i Stubdrup, et vidne: Niels Madsen i Kolding og Niels
Knudsen i Vesterby lod læse og påskrive et tingsvidne: Herredsfoged
Gjermand Joensen i Bølling m.fl. gør vitterligt, at år 1652 d. 28. januar fik
Mikkel Iversen i Horsted et fuldt tingsvidne af (7 mænd), som vandt, at de
hørte og så, at Mikkel Iversen lod læse og påskrive et brev (dateret 1651):
Vidner bekræfter, at Mikkel Iversen har forsørget sin søsterbørn ved navn
Iver Sørensen med mad og øl, klæder og sko, røgt og god omgængelse, som

det har været hans egen, og har kostet på ham til badskærerløn, som han har
bekommet sit førlighed igen, og han har født ham i hans umyndige år, siden
hans sal. fader Iver Sørensen efter hans sal. forældres død til dem
annammede, som er fem eller halvsjette år siden, hans sal. fader Søren
Lauridsen ham fradøde. - Varsel er givet til Jørg Lauridsen i Galskjøt. Niels Madsen og Niels Knudsen stod til vedermålsting med Jørg Lauridsen.
74b:
Onsdag den 11. august:
75:
Christen Andersen i Borlev, en frafindelse: Han gav last og klage over
Peder Hansen i Borlev, at han i lørdags forleden, som jeg gik i min gård, har
overfaldet mig med mange uhøviske ord og skældt mig for en skælm, kaldt
mig en raffuen (ravn?), en troldmand, en øgflaer med mange andre ord, og
som jeg stod i min gård og jeg agtede mig for ingen fare med to tomme
hænder, tog han et stykke træ inden for hans tofts gærde, som var
halvparten af en plovs dreft (?), og slog mig i min side med, så jeg deraf er
blevet meget svag, og befrygter jeg mig, at jeg ikke skulle komme til min
helbred igen, og dersom jeg dør inden år og dag, ved jeg ikke rettere, end
forskrevne Peder Hansen med samme slag, som han slog mig i min side, er
jo årsag til min død. I lige måde er det og min klage på hans søn Mads
Pedersen, som slog også i min gård efter mig og mine børn med vognkæppe
samme tid, såvel også på hans kone Maren Madsdatter, som fulgte med dem
til samme skade. Hvilket jeg agter at bevise. - Hvorefter han var tingsvidne
begærendes efter hans klage, og ikke at her for mig bevises, af Christen
Andersen, at han har givet kald og varsel for samme vidnes beskrivelse, da
vidste jeg ikke at tilstede Christen Andersen hans klage ved nogen
tingsvidne beskreven, forinden at han derfor giver så lovlig kald og varsel,
som det sig bør.
75:
Ridefoged Christian Nielsen, en dom: Stævning til al Egtved sogn, al Jerlev
sogn og Vilstrup by, al Højen sogn, Hesselballe, Borlev og Ågård. Han
sagsøger dem, som ikke endnu har ydet deres skovhugspenge efter

synsvidnets indhold d. 12. maj 1669. Sætter i rette, at de skal betale eller
lide nam. - Ingen af de stævnede var mødt. - Dom: Ved synsvidne af 12.
maj 1669 bevises, hvor meget hver mand har hugget i Jerlev herred siden ...
. Enhver af kgl. maj.s bønder, som findes herimod lovligt stævnet, som
bygger og boe i Jerlev herred og findes indført i skovsynsvidnet at have
hugget uforvist i skovene uden øvrigheds tilladelse, de bør betale, om de
ikke beviser, at det er dem tyvstjålet fra, og det inden 15 dage.
76:
Onsdag den 18. august:
76b:
Peder Hansen i Borlev, en klage: Han gav last og klage over Christen
Andersen, født i Borlev, og hans børn, nemlig Laurids Christensen, Kirsten
Christensdatter og Inger Christensdatter, at lørdag den 7. august da indgik
Inger Christensdatter i mit hus voldeligt og nedslog døre og udtog tvende
føl af mit hus imod min hjemmel og minde, som jeg havde ladet indtage af
mit korn, og som jeg og min hustru kom gangende af marken ind i min egen
gård, så kom Cristen Andersen og hans børn, nemlig Laurids Chrisensen,
Kirsten Christensdatter og Inger Christensdatter, løbende udenfor min gård
med sten og vognkæppe og store træer i hænderne og overfaldt og skændte
mig og min hustru med mange skænds og ubekvems ord, uforskyldt i alle
måder, og slog efter os med stene og store vognkæppe og træer, som de slog
min hustru i min egen gård mange slag med sten og vognkæppe og store
træer, som de kastede ind i gården på hende, så hun kom næppeligen
levende ind i huset. Så jeg ikke vil tro til livet og eftersom hun er
frugtsommelig, og dersom hun dør eller hendes foster inden år og dag, da
klagede hun hårdeligen over forn. Christen Andersen og hans børnfor
hendes død. Hvilke slag og skade jeg agter med syn at beviseliggøre.
Hvorefter Peder Hansen var tingsvidne begærende efter hans klage. Så
efterdi ikke for mig bevises af Peder Hansen i Borlev, at han har givet kald
og varsel for samme vidne at beskrive, da vidste jeg ikke at tilstede ham
hans klage med noget tingsvidne beskr., før end at han derfor giver lovlig
kald og varsel, som det sig bør.
77:

Peder Hansen i Borlev, et synsvidne: Synsmænd, nemlig Christen Jensen i
Vork, Søren Sørensen i Høllund, Søren Jensen i Tudved, Jens Peersen i
Rugsted, vandt: De var opkaldet af tinget til at syne Per Hansens hustru; da
haver vi været den 12. augusgt, og da synede og så vi på Maren Peerskone
hendes højre arm et blåt slag og på samme hånd et blåt slag og å den
venstre arm et blåt slag, og på den nørre side på salshuset befandtes en dør
nedbrudt, hvilke blå slag Maren Peerskone for os synsmænd klagede at
Christen Andersen og hans børn de havde gjort hende det. - Peder Hansen
var tingsvidne begærende; men det fik han ikke på grund af manglende kald
og varsel.
Christen Andersen i Borlev: Han har stævnet Peder Hansen i Borlev og
hans hustru Maren Peerskone og hans søn Mads Peersen for den klage, han
fik indført for 8 dage siden.
77b:
Christen Andersen i Borlev, et synsvidne: Synsmændene Niels Thomasen i
Bølling, Søren Jensen Kordsen i Mejsling og Jens Peersen i Rugsted: De
var opkaldet af tinget, har synet Christen Andersen her ved tinget den 11.
august. På hans højre side på hoftebenet en rød plet, som var noget hoven,
hvilken han klagede at Peder Hansen i Borlev hans hustru og børn de havde
gjort det. Ydermere vandt Jens Peersen, at Christen Andersen havde sagt, at
han havde haft tilforn en gammel skade, at et af hans sideben havde været i
sønder, det kunne snart være hans død.
Christen Andersen i Borlev, et vidne: Jens Sørensen i Borlev vidnede, at
lørdag sidst forleden da var ... dage, da kom han gangende udi Christen
Andersens gård, og da så han, at der kom flyvende (?) et stk. træ over i
Christen Andersens gård; men hvor det kom fra og hvem der kastede det,
det vidste han ikke.
78:
Jens Peersen i Rugsted, hans første ting: Han har stævnet Mads Nielsen i
Rugsted for 5½ mark, som han resterer med i soldaterpenge. Og var det
hans første ting.

Jep Peersen i Refsgård, et vidne: Stævning til Jens Iversen i Refsgård.
Fremlagde en kontrakt: Kendes vi os underskrevne Jens Iversen, boende i
Refsgård, på den ene og Jep Pedersen af Egtved på den anden side, at vi
således med hverandre accorderet er forenet, at Jeg Jens Iversen har med
min og min hustru Anne Lasdatters begge vores fri vilje og samtykke
afstanden til Jep Pedersen af Egtved og hans fæstemø Mette Knudsdatter
halvparten af den halve gård, jeg nu påbor og hidindtil har haft i fæste,
liggende i Refsgård østen til Niels Videsen ibidem, med ager og eng og al
anden tillæg, han og straxen haver taget i fæste af vores gunstige,
velbyrdige husbond Marchor Rodsteen til Lundsgård. Og herforuden lover
jeg Jens Iversen og min hustru Anne Lasdatter at give Jep Pedersen til
medgift med forn. voes datter Mette Knudsdatter, som han allerede er
trolovet, fire køer og seks andre forsvarlige ungnød, en hest så god som
femten slettedaler og en hoppe for fem slettedaler, ti får og ti lam, og til Jep
Pedersen nu straks overleveres til hans brugelighed tvende af samme køer
nu straks, vurderet for ti slettedaler, og en hoppe for fem slettedaler, og de
andre høveder at levere til Jep Pedersen, når bryllup er holdt med ham og
samme vores datter; og dersom samme vores datter ved døde afgår,
forinden bryllup er holdt, da skal Jep Pedersen lægge fra sig enten samme
høveder, som han allerede har oppebåret, eller vlurderet som de nu er
taxeret for, og herimod lover jeg Jep Pedersen ganske ingen arvelod at skal
have eller kræve efter hendes forædres død i nogen måder. Hvad rugsæden
belanger, som nu er sået til gården, da skal vi begge være lige delagtige deri
at indhøste og siden skifte, dog at Jep Pedersen derimod skal fra sig lægge
den halve frøkorn. Hvad skyld og landgilde og ellers anden udredning der
kan påkomme, da skal enhver for selv udrede, hvad ham vedkommer (?),
den anden uden fortræd og skade i alle måder. ... ... er anbelangende, da skal
de blive bestand... tilsammen til pinsedag førstkommende, og om vi ikke da
længere kan forenes, da må enhver af os lovligen opkalde tvende uvillige
dannemænd på hver side, som kan skifte husværelse ude og inde, som bedst
og forsvarligt kan eragtes, og siden enhver sin part ved lodkastning
annamme. Dette, som forskrevet står, af os på begge sider sikkerligen og
skadesløs i alle måder at skal holdes, haver vi denne kontrakt med vores
sædvalige mærke og bogstaver her neden under skreven, og til ydermere
forsikring venlig ombedes vores gunstige husbond, den ærlige og
velbyrdige mand Marcor Roedsteen til Lundsgård med os til vitterlighed at
underskrive så vel som også vores kære sognepræst hr. Søren Jensen i

Egtved og Oluf Mortensen i Bølling, Ko. Maj.s delefoged i Jerlev herred, i
lige måde til bekræftning at underskrive. Datum Refsgård den 18. marts
1668, IIS, IPS, Marcor Rotstein, Søren Jensen egh, OMS, - som samme
kontrakt i sig selv formeldt idag for tingets dom er blevet læst og påskr.
Hvorefter Jep Peersen i Refsgård var tingsvidne begærende.
79:
Jens Peersen i Rugsted på vegne af Jesper Peersen i Kolding, en opsættelse:
Stævning til Mads Nielsen i Rugsted. Fremlagde et gældsbrev dateret 19.
juli 1650 fra Niels Madsen til Peder Ibsen Kyd, borger i Kolding, på 9 mk.
12 sk. for noget rug, han havde fået. Gælden skal betales til førstkommende
mikkelsdag med rede penge og ingen andre varer. Han har bedt Knud
Bertelsen, borger og overformynder i Kolding om at underskrive til
vitterlighed. - Jens Pedersen sætter i rette, at efterdi Mads Nielsen i Rugsted
er hans sal faders eneste arving og besidder hans sal. faders halve
bondegård, bør han betale. - Opsat 14 dage.
79b:
Hans Nielsen i Hesselballe, en dom: Stævning til Jørgen Nielsen i Riis,
Anders Nielsen i Vork og unge Jørgen Jensen ibidem. Fremlægger som
fuldmægtig for Hermand Brenkeling et gældsbrev fra Jørgen Nielsen af
17/11 1668 på 1 rdl., et fra Anders Nielsen af samme dato på 3 slettedaler
og et fra Jørg Jensen af 9/12 1668 på 2 slettedaler; herpå betalt 1 traff taag
(?) for halvanden mark; rester der endnu halvsyvende mark. - Dom: De skal
betale inden 15 dage.
80b:
Christian Nielsen, en dom: Stævning til al Ødsted sogn, som endnu ikke har
ydet deres skovhugstpenge efter synsvidnes indhold af 12/5 1669. - Dom:
Synsvidnet udviser, hvor meget hver mand har hugget i Jerlev herred siden
næste syn tilforn udgangen er. Enhver af kgl. maj.ts bønder og tjenere, som
findes herimod lovligt stævnet, som bygger og bor i Jerlev herred og findes
i skovsynsvidnet indført at have hugge uforvist i skovene uden øvrigheds
tilladelse, de bør betale forskrevne skovhugst til Ko. Maj., om de ikke
beviser, at det er dem tyvstjålet fra.

81:
Onsdag den 25. august:
Jep Peersen i Refsgård, et vidne: Stævning til Jens Iversen i Refsgård. Vidnerne Christen Jensen i Vork, unge Jørgen Jensen ibidem, Niels
Pedersen og Knud Nielsen, begge i Spjarup: Var opkaldet af tinget til at
skifte og dele det husværelse imellem Jens Iversen og Jep Peersen ibidem
efter begge deres kontrakt af 18/3 1668. Vi har været forsamlet den 22. juli i
Refsgård i herredsfogedens overværelse, og da har vi tilsat Jep Peersen i
salshuset den lille stue i den østre ende to fag med den halve skorsten i det
tredie fag, det østre hus har vi Jep Pedersen ganske tilsat. Noch et liden
stykke hus, er fire fag, som står ved den nørre ende ved det østre hus har vi
Jep Pedersen tilsat. Noch tre fag i det nørre hus i den østre ende. Så haver vi
tilsat Jens Iversen det andet af salshuset, er tolv fag, ganske. Det nørre hus
have vi Jens Iversen ganske tilsat så nær som de tre fag i den østre ende. Og
skal de bruge bageovnen tilsammen tilfælles udi to års tid.
82:
Mads Nielsen i Rugsted, hans første ting: Stævning til Peer Andersen, som
sidder til huse hos Peder Bertelsen. Gav ham til sag for noget tiendekorn,
han ikke har afsat på ageren efter loven.
Jens Peersen i Rugsted: Gav Mads Nielsen i Rugsted til sag for ½ mark, han
resterer med i soldaterpenge, 2. ting.
Jørgen Nielsen i Riis, et vidne: Anders Nielsen i Vork er stævnet til
forbudsvidne. Jørgen Nielsen gav til kende, at Anders Nielsen har ladet slå
for hans agerender i Pludsgårds (?) toft, hvad adkomst han havde dertil, og
derfor har han lovligt forbudt Anders Nielsen at slå eller lade slå for hans
agerender i Pludsgårds toft, som er en byggested og han haver i fæste.
82b:
Niels Thomasen i Bølling: Stævning til menige Bølling bymænd og
lodsejere, nemlig Oluf Mortensen Bøgvad, Søren Pedersen, Marten
Olufsen, begge Oluf Mortensens forpagtnignsmænd, nemlig Peder Jensen,

Søren Lauridsen, Poul Gjermandsen, Jens Madsen, alle i Bølling, om de
ikke er forpligtet til at gøre en vide og vedtægt at holde der i byen, lige som
de gør i andre byer; hans første ting.
83:
Niels Thomasen i Bølling, en opsættelse: Stævning til Oluf Mortensen og
begge hans forpagtningsmænd, nemlig Peder Jensen og Søren Lauridsen.
Gav dem til sag, om de tvende personer efterdi de bor på den halve
selvejergård og de har enhver heste og vogne som en af de andre lodsejere,
om de derfor ikke også er pligtige at tage stakler og vanføre folk af byen
lige som en af de andre naboer og lodsejere der i byen. I lige måde formente
Niels Thomasen, om Oluf Mortensen, efterdi han ikke hidindtil har aget af
den gård, han selv påbor, stakler og vanføre af byen, om han ikke også bør
at age dem af byen lige ved en af hans andre grander, naboer og lodsejere
der i byen. Begærede dom. De indstævnede var ikke mødt. Opsat 4 uger.
Cristian Nielsen, en opsættelse: Har stævnet Poul Madsen i Ødsted for 2
rdl., som han var blevet skyldig til sal. Anders Jørgensen. Opsat 14 dage.
83b:
Ridefoged Christian Nielsen, en frafindelse: Fremlagde en skriftlig
bekendelse: Kendes vi samtlige underskr. at have været overværende, hørte
på hendes Wusse Madsdatters ... kundskab, som hun bekendte for os i Guds
sandhed, at hun ville ikke lyve et ord, og så sandt som Gud skulle hjælpe
hende, at hun aldrig bliver forløst med dette, som hun gik og bar på, dersom
nogen anden hendes skadesmand til rette barnefader at være som Niels
Lauridsen i Amnitsbøl at have gjort. Imidlertid hun tjente og var i hans
brød, tvang forn. Niels hende til at allerførste gang med magt at måtte gøre
hans vilje, at bedrive skam med ham. Siden det nu åbenbarligen kendes på
hende at være frugtsommelig, førte og forsatte Niels Lauridsen hende hen
til hans kones broders gård, som hedder Bollund, der skulle hun have gjort
barsel. Ellers formanede Niels Lauridsen hende tilforn ved trussel, at hun
skulle udlægge til barnefader hvem som hun kunne finde på foruden ham.
Videre bekendte hun forn. Wusse, at de var noget nær slægtet på deres
faders side med hverandre. Dette, som forskr. står, stadfæster vi med vores
egne hænder her neden under. Rudolf Faust, Christian Nielsen, Niels

Jensen, egen hånd, Jakob Hansen Knude (?), egen hånd. - Hvorefter
ridefogeden var tingsvidne begærende. - Der var ikke givet varsel, så det fik
han ikke.
84:
Onsdag den 1. september:
Christian Nielsen ridefoged, et vidne: Stævning til Wusse Madsdatter
(ingen bopæl angivet) og Niels Lauridsen i Amnitsbøl. - Søren Madsen i
Vesterby vidnede: at Laurids Poulsen i Amnitsbøl og Maj Espens var
søskende, og Niels Lauridsen og Mads Espesen var søskendebørn, og
Wusse Madsdatter og Niels Lauridsen var anden og tredie tilsammen i
slægt. - Niels Thomasen i Bølling: For en 28 år siden, han var kommet her i
herredet, da har han hørt, at Laurids Poulsen i Amnitsbøl har standen ved
Jerlev herredsting og har kaldt på Mads Espesen og har sagt, "Søstersøn,
kom hid". Da har Mads Espesen svaret ham og sagt, "Morbroder, hvad vil I
mig?". - Flere andre personer vidner om slægtskabet. - Jens Pedersen i
Rugsted: Har hørt, at han agtede ingen anden øvrighed end Hans Kgl.
Majestæt. Det samme vidner Mads Nielsen i Rugsted. - Amtskriver Rudolf
Faust begærede tingsvidne.
85b:
Rudolf Faust, et vidne: På vegne af slotsfoged Jakob Lauridsen Beck lod
han efterlyse en lysebrun hest.
Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Stævning til Niels Thomasen Bull og alle
hans svende, Poul Eriksen, Jens Nielsen, Peder Nielsen, Thomas Hansen
Ravn (?). - Peder Jensen og Mette Peerskone i Bølling vidner: De har set, at
Niels Thomasen og hans folk de har taget 3 stakke hø og et holmbstedt (?)
på Bølling mark, og de har læsset det på deres vogn, og de har det bortført,
som Oluf Mortensen og hans folk har ladet avle på Bølling mark. - Mads
Lauridsen og Peer Gabrielsen i Bølling: De så, at Peder Jensen stod på det
gårds sted, som ligger til det hus, som han har lejet af Oluf Mortensen, og
da så de, at Niels Thomasen samme dag kom ridende til ham og skældte
ham for en skælm og tyv, og ikke at Peder Jensen talte ham nogen ord til,
før end han begyndte at skælde på ham. Ydermere vandt de, at Oluf

Mortensen har ... hans naboers eng og korn, som det sig burde. Ej heller, at
han havde ladet slå nogen mands eng eller korn uden hans eget. Det være i
hegnet eller uden hegnet.
86b:
Biørre Christensen på Nygård, et tingsvidne: Stævning til Laurids Pedersen
i Københoved. - Vidnerne Poul Nielsen og Hans Madsen i Starup: At de 11
stykker fæ, som Biørre Christensen har solgt til Laurids Pedersen på denne
side Foldingbro den 19/3, det var godt, karsk, sundt og frisk fæ, og den tid
vi det ham i hænde leverede de 11 stykker fæ til Laurids Pedersen og hans
fuldmægtige, da var det ganske karsk og før uden nogen smitte eller
sygdom i alle måder, og takkede han os godt for forn. fæ.
Christian Nielsen, et vidne: Stævning til Wusse Madsdatter (bopæl ikke
nævnt) og Niels Lauridsen i Amnitsbøl. Fremlagde en skriftlige bekendelse
(den, som tidligere har været fremlagt).
87:
Jes Persen i Rugsted på vegne af Jesper Peersen Kyd i Kolding, en dom. Sagsøger Mads Nielsen for hans faders gældsbrev af 19/7 1650 til Peder
Ibsen Kyd. - Dom: Han skal betale.
89:
Onsdag den 8. september:
Niels Thomasen i Bølling, et voldgiftsvidne: Stævning til Oluf Mortensen,
Mads Lauridsen, Peer Gabrielsen, Morten Olufsen, Peer Jensen, Mette
Peerskone, alle i Bølling. - Kundgjorde, at eftersom der var nogen tvist og
uenighed kommet imellem ham og Oluf Mortensen, hvilke tvende personer
slet, ganske og aldeles afstod og voldgav de deres tvistige og stridige sag
anlangende de tre sakke hø og et halm(?)... på Bølling mark, som .... , så vil
og den sag anlangende Oluf Mortensens husmænd såvel og de andre
omtvistede sager, dem imellem er, item og for vide og vedtægt at gøre, og
de frastod de sager og ind på fire uvillige dannemænd anlangende hvis tvist
og uenighed, klammeri eller trætte dem derom kunne imellem være, de dem

derom imellem at siege (sige?) og forlige, hvilke forskr. Niels Thomasen
hans tvistige sag indgav på tvende uvildige dannemænd, nemlig Christen
Jensen i Vork og Jens Joensen ibidem. Derimod indgav Oluf Mortensen
hans tvistige sag på tvende mænd, nemlig Jørgen Nielsen i Riis og Oluf
Joensen i Stubdrup, hvilke forskr. tvende mænd, hvad som de på enhver sin
side de afsigendes vorder. Derimod skal de lade dem orge (?) og nøje på
begge sider, og her idag for retten blev opnævnt Søren Jensen Kordsen i
Mejsling til den femte mand at skal møde i morgen otte dage, som er den
16. september, udi Vork i Christen Jensens hus og de dem da derom
imellem at siege. Hvilket Jens Madsen, Poul Gjermandsen, Oluf Mortensen
på hans søn Morten Olufsens vegne, Søren Peersen, alle lodsejere i Bølling,
samtykkede, at hvilken af parterne Søren Jensen Kordsen han tilfaldende
vorder og ham tykkes ret at have, da skal de dem lade orge og nøje med på
begge sider og på ingensinde videre derom at påtale, men hvis anlangende
er den jordtrætte om den halve otting kronjord, efterdi der er dom gangen i
den sag, vil de på begge sider enhver sin proces sig have forbeholden, og at
det ikke skal komme forskrevne stridige sager ej ved. Og stod forskrevne
samtlige Bølling bymænd og lodsejere her idag for tings dom, og de på alle
sider samtykkede dette voldgiftsvidnes beskrivelse.
90:
Jørgen Lauridsen i Stubdrup, et vidne: Niels Madsen i Kolding kvitterede
for de 10 slettedaler børnepenge, som Jørgen Lauridsen her for retten
betalte ham.
90b:
Onsdag den 15. september:
Ridefoged Christian Nielsen, et vidne: Stævning til Niels Lauridsen i
Amnitsbøl. - Fremlagde en seddel: Laurs Pedersen boende i Amnitsbøl,
desligeste min kvinde, bekender og kan bekræfte, at Niels Lauridsen
begærede af mig for nogen tid siden, at jeg ville underskrive et klagemål
om contribution, hvilket jeg ej ville, eftersom jeg eller de andre ikke for... ...
dertil; og han Niels Lauridsen instigerede alle de andre til det klagemål.
Desligeste sagde vore små drenge, at han med en del af de andre bønder var
samlede på marken, og Niels Lauridsen red for og havde en kl... på hans

kæp og svingede om med. Desligeste sagde han og nogle andre på
kirkegården noget tilforn, at amtskriveren var slagen af ... ... med en kæp,
og over sådan hans snak gjorde han en del af sognemændene afsindige og
kom dem til at klage. Og at han red ud af byen før de andre, så vi, Laurids
Pedersen, Dorthe Jørgensdatter og Christen Lauridsen. Desligeste truede
mig, Laurids Pedersen, at jeg ikke ville lyde (?) ham at klage med, og
sagde, at vi skulle intet nyde af det, han forhvervede. Sagde også, at han
agtede ingen uden kongen. Ellers gør han adskillige stor uret, både sår og
pløjer fra andre fattige (?), som ikke tør klage, og når amtskriveren skikker
lægdssedler til sognet, som herredsfogeden og delefogeden skulle ligne dem
imellem, da har Niels Lauridsen dem uafvidende selv lagt skatten på de
fattige, som måtte udstå execution, mens han var fri. Dateret 13. oktober
1668, Laurids Pedersen, egen hånd, Dorthe Jørgensdatter, Christen Laurids,
egen hånd. - Til vitterlighed: Jens Hog, eg. hånd, H. Brockling, Casper
Andersen Lageberch. - Så mødte her idag Niels Lauridsen og svarede ved
sin højeste ed, at han aldrig havde talt nogen øvrighed imod, og de ord, som
Laurids Pedersen har vidnet, har han ikke talt til nogen, meget mindre
instigeret nogen til nogen fortræd imod øvrigheden at gøre.
91b:
Christian Nielsen, et vidne: Stævning til Niels Madsen og hans hustru
Karen Nielskone i Rugsted, Søren Jensen i Rugsted, Søren Jensen i Tudved,
Niels Lauridsen i Amnitsbøl, Kirsten Hansdatter i Mejsling, Joen (?)
Sørensen, Peer Sørensen, Jens Christensen, alle i Mejsling. - Vidnerne Peer
Poulsen i Amnitsbøl, Jens Peersen, Christen Christensen, Jørgen Lauridsen,
alle i Amnitsbøl: At de havde set for en kort tid siden, at Niels Madsen i
Rugsted og hans hustru Karen Nielskone de var i Amnitsbøl skov udi Niels
Knudsens øde gårds jord, og der har vi set, at de har læsset hø på deres
vogn, og kørte de hjem med, og noget lå ... slagen, det rev de tilsammen og
det gjorde de i en stak. - Iver (?) Lauridsen og Jørg Lauridsen i Amnitsbøl:
At de for en kort td siden har set i Amnitsbøl skov på Horsbøls, at Joen
Sørensen og Peer Sørensen, begge i Mejsling, de har gået der og slået græs.
- Christen Christensen i Amnitsbøl og Mette Poulsdatter: De har set for en
kort tid siden, at Jens Christensen i Mejsling har i Amnitsbøl skov på Niels
Knudsens øde gårds jord på Tranekær slået ... eng og det så straks har det
afført og har det tørret på deres egen mark.

92:
Christian Nielsen, et vidne: Stævning til Jep ___ Smed (efternavnet
mangler) i Haart og hans hustru, Christen Jensen i Glasbjerg, Jens Jensen i
Torndal, alle Vesterby mænd, kvinder og alle deres tjenestefolk. - Vidner:
Peder Jensen i Ødsted vidner, at han er kommet gående den 28. august i
Vesterby i Søren Madsens hus, og da kom Mads Hansen gående ind i huset,
men ikke at han så, at forn. Mads Hansen var i nogen perlament med noget
menneske, ej heller at han har set at nogen har slået ham i ringeste måder. Søren Madsen, Christen Christensen, Anders Nielsen, Mette Nielsdatter,
alle i Vesterby: De havde været samme dag og tid i forn. hus, og ikke at
nogen af dem har set, at Mads Hansen har været i noget klammeri med
nogen eller i slagsmål med noget menneske.
93:
Christian Nielsen, et synsvidne: Synsmændene Søren Jensen Kordsen i
Mejsling, Jørg Poulsen i Jerlev, Jens Hansen i Ødsted, Søren Jensen i
Tudved, Jens Peersen i Rugsted, Knud Peersen i Mejsling: De har været
opkaldt af tinget til at syne, hvad sår Mads Hansen i Vesterby der befandtes
på hans legene, og har den 11. september med herredsfogeden været i
Vesterby. Og da så vi på Mads Hansen, som lå død i Svend Nielsens hus, og
da så vi på ham, at han var ret for i hans pande midt imellem begge hans
øjne, der var huden sprukken og et ganske lidet stykke hud for af hans
næse. Ellers befandtes der ganske intet andet sår eller skade på hans ganske
legeme. Så os synsmænd syntes ikke, at det kunne være nogen årsag til hans
død. - Christian Nielsen begærede tingsvidne, "det samme varsel, som her
for det andet vinde er indført, skal her også indføres".
93b:
Hans Nielsen i Egtved, et vidne: Stævning til lensmanden og amtskriveren.
- Vidnerne Anders Peersen Grøn i Egtved, Oluf Mortensen i Bølling, Jørg
Mikkelsen i Amhede, Christen Peersen i Torsted m.fl.: Hans Nielsen er en
gammel, fattig mand; han har ikke mere end en ko og to gamle øg. - Hans
Nielsen gav til kende til 3. ting, at han opsagde den øde gård i Egtved, som
han har i fæste, for sin alders, svagheds og armods skyld; han kan ikke
formå kgl. tynge og contribution deraf at udgive, meget mindre gården at

opbygge. Hvem der vil tage den i fæste, må det gerne for ham, og kgl.
maj.ts betjente kan henfæste den til, hvem de lyster.
94:
Oluf Mortensen, et oldensynsvidne: Stævning til al Egtved sogn, al Ødsted
sogn, al Jerlev sogn og Vilstrup by, al Højen sogn, Hesselballe, Borlev og
Ågård. - Christen Jensen i Vork, Jens Jensen i Hesselballe, Niels Jørgensen i
Ødsted, Søren Sørensen i Høllund, Gjermand Ibsen i Vilstrup, Henrik
Madsen i Højen, Jørgen Poulsen i Jerlev og Bonde Hansen i Hesselballe:
De har den 14/9 være med skovrider Morten Hæring i Randshave og Tyge
Jakobsen i Treel (?) til syn på skovene i Jerlev herred. Nogle har olden til så
og så mange brændsvin; andre har "ingen olden, at man kunne brænde svin
til, så at Hans Maj. eller bonden kan få nogen svin derpå, som kan blive
fedet".
95:
Niels Hansen Ravn (i Peedsted?), en opsættelse: Stævning til Peer Hansen i
Vesterby og Niels Lauridsen i Amnitsbøl. - Gav Peer Hansen til sag for 10
mk. danske, han endnu resterer af sin landgilde for år ___, og Niels
Lauridsen for 1 rdl. 12 sk. for hans anpart i en malkeko. Opsat 14 dage.
95b:
Onsdag den 22. september:
96:
Onsdag den 30. september:
Jakob Lauridsen Beck, et vidne: Slotsfoged Jakob Lauridsen Beck forbød
herredsfoged Thomas Pedersen, at efterdi Niels Lauridsen i Amnitsbøl var
en fredløs mand, at han ikke skulle tilstede ham noget beskreven,
formedelst han var beskyldt for lejermål, som han har begået med sin egen
slægt, og derfor var Jakob Lauridsen Beck her i dag for retten begærende
første, anden og tredie gang, at herredsfogeden ville opnævne nogle mand,
som kunne føre Niels Lauridsen til Koldinghus efter husfogedens begæring

og befaling. Da herredsfogeden for retten anbefalede ...mændene, at de
skulle udføre Niels Lauridsen til Koldinghus, efersom han her i egen person
stod for retten. Og havde slotsfogeden ombedet capt. Lydtzømers hans
korporal Hans Ryckersen, at han ville følge med de varselsmænd og føre
Niels Lauridsen til Koldinghus slot, hvortil han svarede, dersom hans kgl.
maj.ts slotsfogede ham ville for hans capt. forsvare, da ville han det gerne
gøre. Hvortil Niels Lauridsen svarede, når han fik hans brev ...læst og
påskrevet, da ville han følge med dem. Og stod Niels Lauridsen med Jakob
Lauridsen Beck og korporal Hans rychersen og varselsmændene her idag
for tings dom og til vedermålsting.
96b:
Jakob Lauridsen Beck, et vidne: Lyste første, anden og tredie gang efter en
karl ved navn Hans Jensen i Egtved, om nogen af herredsmændene kunne
give ham nogen anledning, hvor han var at finde, da ville han forskylde
ham hans umage.
Mattias Andersen på Kjeldkær, et vidne: Axel Willemsen, velfornemme
mand Anders Madsen i Kolding hans fuldmægtige, Jørgen Sørensen,
Rasmus Jensen, Laas Jensen, Jens Peersen og Søren Pedersen Hierbeck, alle
på Kjeldkær, vidner, at den 23. august næst afvigte da hørte og så de, at
Oluf Thomsen i Jelling, herredsfoged i Tørrild herred, der til gården ankom
ganske overflødigt drukken, med sig havende en karl ved navn Eske Jepsen,
item Peder Smed i Gadbjerg og en bødker af Jelling, værende i huse hos
bemeldte Oluf Thomasen, Jørgen, som og var meget drukken, i lige måde
tvende vurderingsmænd ved navn Hans Eriksen i Balle og Jens Sørensen
ibidem, og foregav udlæg hos Christoffer Willumsen at ville gøre efter en
dom over ham skulle være forhvervet. Hvorpå velfornemme Mattias
Andersen svarede bemeldte Oluf Thomasen, at gården for nogen tid siden
til ham var forpagtet, og hvis kvæg, korn og andet som på gården nu var,
tilhørte ham og ikke Christoffer Willemsen. Fremviste og samme tid sit
forpagtningsbrev, som for ham og hans medfølgere ord fra ord blev oplæst.
Men Oluf Thomasen ganske intet sådant ville agte eller anse, overfalt
forvalteren Mattias Andersen foruden nogen årsag med mange ubekvems
ord, stødte ham for hans bryst og slog ham på hovedet, at hatten kom på
jorden, løb så til hans medfølger Jørgen Bødker, som stod med et gevirge i

hånden, hvilket var som en stridshammer, dog således, at en blot klinge i
skaftet var indstukket, befalede, han skulle fly ham den, han ville nedstøde
Mattias Andersen dermed som en hund. Så dersom vi ikke Oluf Thomasen
deri havde forhindret, endog Mattias Andersen ganske ingen modstand
gjorde, havde muligt større ulykke afstedkommet. Siden udsøgte Oluf
Thomasen, bemeldte Eske Jepsen Peder Smed og Jørgen Bødker ibland hvis
kvæg der i gården fandtes, som var over 30 stykker foruden over 30 heste,
hopper og føl, tvende kvier og en kalv, som de sagde at ville have;
begærede de derfor af Hans Eriksen og Jens Sørensen, at de ville sætte
vurdering derpå. Hvorimod Mattias Andersen begærede mange gang at ville
fremvise dom, at han kunne vide, hvorfor de hans kvæg således borttog, og
derpå afskrive, hvad samme kvæg blev vurderet for, og siden dem på stedet
lade forblive, hvilket Oluf Thomasen ikke ville. Den tid bemeldte
vurderingsmænd dette fornam, sagde de straks ikke at ville have noget
dermed at bestille eller nogen vurdering være gestændig. Alligevel tog Oluf
Thomsen, Eske Jepsen, Peder Smed og Jørgen Bødker samme tvende kvier
og kalv og drev dermed bort og ikke efterlod sig nogen dom i boen. - I lige
måde vidnede Hans Eriksen i Balle og Jens Sørensen ibidem: De var fulgt
med herredsfogeden, fordi denne havde foregivet at de var blevet udnævnt
til vurderingen af Jelling birketing. Deres vidnesbyrd ligger iøvrigt meget
tæt op ad det foregående.
98b:
Axel Willemsen, et vidne: Rasmus Jensen, nu værende i ..., Laas Jensen og
Søren Pedersen Hierbeck på Kjeldkær vidner: Den 23. august da Oluf
Thomasen i Jelling, Eske Jepsen på Refstrup, Peder Smed i Gadbjerg og
Jørgen Bødker i Jelling havde været på Kjeldkær og der borttaget tvende
kvier og et kalv, endog de sig ikke efterlod nogen dom eller anden
rigtighed, at man kunne vide, hvorfor de det tog, eller hvad det blev
vurderet for, da ungefær en times tid derefter ... kom hyrdedrengen af
marken og foregav, at de var nu iblandt hestene og hopperne, der nogle af
dem at ville tage. Da red Axel Willemsen derud og bad, vi ville følge med
ham, som vi og gjorde. Men da vi derud kom, stod Oluf Thomasen og
havde fat på forbemeldte kalv, og Eske Jepsen den ene kvie. Da Axel
Willumsen dette så, at de ikke befattede sig med hestene eller hopperne,
tiltalte ham dem ikke et eneste uhøfligt ord eller i ringeste måder gjorde

dem nogen modstand eller forhindring, men red straks lige med os til
Kjeldkær igen og forblev der om natten.
99:
Laas Nielsen i Jerlev, et afkald: Hans Nielsen i Jerlev og Nis Hansen i
Mejsling gav Laas Nielsen afkald for alt, hvad dem kunne være arveligt
tilfaldet efter deres moders søster Maren Mikkelsdatter, som boede og døde
i Jerlev, som var Laas Nielsens hustru.
100:
Niels Hansen Ravn i Predsted, en dom: Sagsøger Peder Hansen i Vesterby
og Niels Lauridsen i Amnitsbøl for resterende landgildeydelser. Fremlægger
seddel fra amtskriver Rudolf Faust, der nævner Peder Hansen i Vesterby og
Laurids Poulsen i Amnitsbøl, sidstnævnte for 1 rdl. 12 sk. for mælkekøer.
Så mødte Niels Lauridsenog spurgte, om Niels Hansen Ravn krævede det af
ham for den halve gård, og han svor ved sin højeste ed, at han havde betalt
amtskriveren i hans hus sin skyld og landgilde for dette år. - Dom: Niels
Lauridsen har mundtligt svaret, at han skulle have betalt, men ikke fremlagt
for mig noget skriftligt bevis. De skal begge betale.
101b:
Hans Nielsen i Hesselballe, en dom: Har på vegne af Hermand Breikeling,
forrige forvalter på Nygård, sagsøgt Jens Sørensen i Borlev og Hans
Nielsen ibidem. Fremlagde et skadesløshedsbrev fra dem: at eftersom
Hermand Breikeling og Christen Andersen i Borlev er således forenet om
den restance og gældsfordring, efter hvilken dom og udsæt er gjort, så at
Christen Andersen skal give Hermand Breikeling derfor 15 slettedaler til
påske nu førstkommende, for hvilke 15 slettedaler vi lover og godsiger for
Christen Andersen, så det skal blive Hermand Breikeling skadesløst betalt.
Og derimod skal Christen Andersens fæmon ham nu straks igen tilstilles
nemlig 2 køer og 2 kvier, så god som han havde dem ved udsættelsen. Hans Nielsen satte i rette, at de skal holde deres forpligt. - Dom: De skal
betale.
102:

Peder Jensen i Ødsted, en dom: Har stævnet Peder Poulsen i Amnitsbøl.
Fremlagde hans skriftlige forpligt: gæld til unge karl Peder Jensen i Ødsted
for lån på 22 slettedaler, hver daler til 32 sk. lybsk beregnet, at betale til
Sankthansdag førstkommende, ellers at stande til dom og sekshøring uden
varsel, skudsmål eller nogen undskyldning. Til vitterlighed: herredsfoged
Thomas Pedersen i Rugsted, Peder Jensen ibidem, Christen Jensen i Vork
og Søren Sørensen i Høllund. Dateret anno 1664, den 28. februar. - På
bagsiden er skrevet: 1668, den 8. november er herpå betalt til mig Peder
Jensen 9 slettedaler af hovedsummen. - Peder Poulsen var ikke mødt. Dom: Han skal betale de resterende 16 slettedaler og renter.
104:
Onsdag den 6. oktober:
Søren Jensen i Tudved, et vidne: Stævning til lensmanden og amtskriveren.
Søren Jensen på vegne af alle krontjenere i Tudved og Knud Clausen i
Borlev på vegne af alle krontjenere i Borlev, de opsagde til 3. ting den lod
og anpart, som de (alle navne nævnt) havde i kronens skov i den ager olden,
som der befindes i dette år, at de slet intet ville have med den at bestille,
formedels de havde ikke svin dertil, som de kunne lade brænde. Hvem der
havde nogen svin, de måtte frit lade sætte dem på deres lod.
104b:
Slotsfoged Frederik Jakobsen i Kolding, et vidne: Efterlyste til andet ting en
karl ved navn Hans Jensen, boende i Egtved.
105:
Jens Peersen i Rugsted: Begærede af herredsfogeden, at han ville gøre ham
udlæg efter hans egen udstedte dom. Herredsfogeden svarede ham, at han
ikke ville stå ham for nogen ..., men ville være ham følgagtig, når tinget var
holdt. Opnævnte to vurderingsmænd, som fra tinget skulle være ham
følgagtige, nemlig Christen Jensen i Vork og Søren Sørensen i Høllund.
Søren Jensen Kordsen i Mejsling, et vidne: Stævning til lensmanden og
amtskriveren. - Søren Jensen Kordsen på vegne af alle krontjenere og

selvejerbønder i Mejsling og Peer Poulsen i Amnitsbøl, selvejer, på egne
vegne og på vegne af krontjener Jens Peersen i Amnitsbøl, de opsagde til 3.
ting den lod og anpart, som de (navnene nævnt) havde i kronens skov og
bondens skov i den ager olden, som der befindes, formedelst de havde ikke
svin dertil, som de kunne lade brænde. Hvem som havde svin, de måtte frit
lade sætte dem der på deres lod.
106:
Kgl. Maj.s ridefoged Cristian Nielsen på vegne af Casparus Høflig, et
skudsmål: Stævning til al Egtved sogn, al Ødsted sogn, al Jerlev sogn, al
Højen sogn samt Hesseballe, Borlev og Ågård. - Christian Nielsen på vegne
af Casparus Høflich, ridefoged til Koldinghus, foregav, at eftersom han i
langsommelig tid har tjent på slottet, haft adskilligt med bønderne her på
lenet at bestille og derover ladet menige herredsmænd i Jerlev herred
incitere, om nogen sig over ham kunne have at besvære, det han eller hans
tjenere har gjort nogen af dem uret eller tagen ... eller gave af dem for
noget, de skulle for retten på ko. ma. eller hans kgl. højheds vegne, da det
nu for retten for dannemænd ville fremsige og give til kende. Så fremkom
for retten efterskrevne dannemænd, nemlig (12 navne), hvilke forskrevne
12 mænd som på deres egne og menige herredsmænds vegne dertil svarede
... at de vidste ikke andet forn. Casparus Høfflig at eftersige, end han jo
havde skikket og forholdt sig mod dem og enhver, som en ærlig oprigtig
karl vel egner og anstår, så de takkede ham og hans tjener godt for god,
rigtig medfart i alle måder.
107:
Christian Nielsen, en dom: Har stævnet Poul Madsen i Ødsted for 2 rdl.,
han var blevet skyldig til hans sal. formand Anders Jørgensen, forrige
ridefoged, i skovhugstpenge for 1667, som han skal have betalt for ham til
Ko. Ma. - Dom: Han skal betale.
107b:
Onsdag den 13. oktober:

Amtskriver Rudolf Faust, et vidne: Stævning til alle Amnitsbøl bymænd og
lodsejere. - Vidner: Jens Peersen i Amnitsbøl vidner, at han aldrig har været
med og underskrevet den supplikation, som Rudolf Faust nu for retten lod
oplæse. - Jens Hansen i Ødsted, Peder Jensen, Thomas Hansen, Laurs Ibsen
og Niels Jørgensen vidnede, at de aldrig har været med og underskrevet den
supplikation. - Andre: De har supplikeret om forlindring om skatten, men
ikke at de har supplikeret, at de skulle have udgivet dobbelt skat, ej heller,
at de har begæret af Niels Lauridsen at klage noget videre på deres vegne.
Rudolf Faust, et vidne: Han fremstod og lod råbe på Poul Madsen,
varselsmand i Ødsted sogn, at han ville fremkomme og afhjemle kgl. maj.s
varsel, og ikke at han er mødt og har afhjemlet hans varsel, hvormed
kongens sager er blevet forsømt.
Christian Nielsen ridefoged, et vidne: Stævning til Niels Lauridsen i
Amnitsbøl og Wusse Madsdatter. - Der føres vidner. - Laurids Pedersen i
Amnitsbøl og Dorthe Lauridskone: At den tid, Wusse Madsdatter var
anholdt på Koldinghus, desmidlertid da holdt sig Niels Lauridsen fra sit hus
og ikke kom til stede om dagen; og den tid, at der kom tvende ryttere om
aftenen, at de skulle exekvere Niels Lauridsen for skat, som han resterede
med, da sprang han ud af vinduet. Den tid de vidner var gangen på Niels
Lauridsen og Wusse Madsdatter, da bortrømte han hans kræ, og ikke at det
siden befandtes på marken hos andre folks kræ. - Mette Poulsdatter i
Amnitsbøl: Hun har været hos Wusse Madsdatter i Kolding den tid, hun
havde gjort barsel, og da sagde jeg til hende, "Wusse Madsdatter, I haver
udlagt Niels Lauridsen". Da svarede hun mig, "Ja, vi har vel så længe
syndet med hverandre, så jeg kan ikke andet komme til end at udlægge
ham", og ikke at hun har tjent noget andet sted, siden Niels Lauridsen var
kommet til Amnitsbøl, uden hos ham. Men somme tider, når han havde
slagen hende, at hun da kunne løbe fra ham en dag, tre eller fire; så er hun
kommet til ham igen. - Niels Thomasen i Bølling: Den tid de var kommet
med Wusse Madsdatter fra Bølling, da bekendte hun i SørenSørensens hus i
Høllund, at Niels Lauridsen havde givet hende to mark danske til
rejsepenge, at opholde sig derved udi sku...., formedelst jeg var tryn(?) ved
Niels Lauridsen. - Jens Peersen i Amnitsbøl: Det var ham vel bevidst, at
Niels Lauridsen har været somme tider hen, og somme tider var han
kommet hjem igen. - Søren Lauridsen og Per Lauridsen, begge i Amnitsbøl:

Om søndagen efter at rytterne var kommet lørdag nat til Niels Lauridsen, da
fulgte de med hans tjenestepige på vejen til kirke, da sagde jeg til Kirsten,
som tjente Niels Lauridsen, "Hvorledes er det med Niels Lauridsen?" - Da
sagde hun til os, at den tid de ryttere kom i aftes, da sprang Niels Lauridsen
ud af et vindue i hans bare skjorte, og så måtte vi fly ham hans klæder og
mundering ud. Og straks derefter, som Wusse Madsdatter var taget, blev der
en ganske del af hans kræ borte. Ydermere vandt Søren Lauridsen ... ... at
han ville tage noget ud af hans kræ til mig, hvorti jeg da svarede, at jeg ikke
ville befatte mig dermed. - Flere andre vidner fortæller om Niels Lauridsen,
at han somme tider var borte og somme tider hjemme, og om Wusse
Madsdatter, som kun har tjent hos Niels Lauridsen, siden han kom til
Amnitsbøl, idet hun dog kunne være borte nogle dage, når han havde slået
hende.
110b:
Antskriver Rudolf Faust, et vidne: Stævning til Niels Lauridsen i
Amnitsbøl. - Dorete Jørgensdatter i Amnitsbøl vidner, at hendes børn og
hyrden i Amnitsbøl, som vogter kvæget på marken, de var kommet ind i
hendes hus, og de havde sagt til hende, at de havde set, at Niels Lauridsen
havde ført et hvidt klæde på en kæp og svingede det omkring, og red han
foran sognemændene i marken, og fulgte han dem til Kolding. Og havde
Niels Lauridsen sagt til hende, at han agtede ingen anden øvrighedspersoner
uden kongen, "Jeg siger endnu til eder, jeg agter ingen anden uden kongen".
111:
Amtskriver Rudolf Faust, et vidne: Mads Nielsen i Rugsted vidner: For
nogentid siden amtskriveren skikkede ud på skatten, som sognemændene
med herredsfogeden skulle ligne. Da lagde Niels Lauridsen skatten på,
hvem han ville. Så klagede de fattige ... ... amtskriveren ville selv ligne
skatten. Hvorudover Niels Lauridsen blev vred, og samledes
sognemændene i herredsfogedens hus og lod dem underskrive en klagemål,
som han ville angive for marskal.. .... ... amtskriveren. Da ville Søren
Nielsen i Vesterby ikke underskrive den, men sagde, han havde intet at
klage. Så tog Niels Lauridsen en stor flaske, slog den i stykker på Simon
Nielsen. Så tog han afsted med sognemændene, at de skulle møde ham på
marken, når de så, han svingede en fane om. Siden derefter hans kongelige

højhed hidkom til Koldinghus, stod jeg uden min gård og så, at Niels
Lauridsen red på marken uden Amnitsbøl og svingede et hvidt klæde på en
kæp som en fane og ville have, at de, som kom til ham af sognemændene,
de skulle sværge ham, at de ville stå ved alt, hvis han klagede, at de så ville
sværge ham. Så tumlede han sin hest og red for dem som en kaptajn, og de
andre fulgte efter ham til Koldinghus. Og han er årsag til, at de klagede
over deres amtskriver. Og forn. Simon havde han nær dødslagen, til deres
herredsfoged ikke havde taget ham i forsvar.
112:
Frederik Jakobsen i Kolding, et vidne: Stævning til al Egtved sogn såvel og
menige bymænd og lodsejere i Egtved og Hans Jensen i Egtved. - Han lyste
3. gang efter en karl ved navn Hans Jensen i Egtved. Om nogen kan oplyse
om, hvor han er, vil han forskylde dem deres umage.
112b:
Frederik Jakobsen i Kolding, et vidne: Anders Peersen Grøn i Egtved
vidner: I søndag sidst forleden om aftenen da var seks uger, da så jeg, at
Frederik Jakobsens hest, som var en brun hest, som da gik på Egtved mark,
efter at solen var nedgangen, og siden samme nat blev hen, og så vi Hans
Jensen siden ikke. Men om mandag morgen tidligt ledte de efter hans hest
på Egtved mark, og da var hesten borte, og da fornam vi hverken Hans
Jensen eller til hesten, førend 14 dage derefter kom hesten til stede, og da
fandtes på Oustrup mark og var slemmeligen forreden og fordærvet. Da fire
eller fem dage derefter, da fandtes Hans Jensen hjemme i hans gård. - Flere
vidner det samme.
Frederik Jakobsen, et vidne: Vidnerne Anders Peersen Grøn, Mikkel
Laugesen, Hans Nielsen, alle i Egtved: De har været den 14. september med
tvende Sallingbo mænd ved navn Peer Jensen i Balling (Bølling??) og
Christen Nielsen i Wollund, og da befandtes der tvende heste på Egtved
mark, en rødgul og en brunstjernet føl, som de to mænd sagde var dem
tyvagtigt frastjålet, og her finder vi dem nu på Egtved mark. Og lagde de
deres hænder derpå, og kendte de dem fuldt og fast ved dem og spurgte de
Egtved bymænd, om de ville nogen af dem kende sig ved de tvende heste,
da ville de slutte dem i jern ved de heste og føre dem til Koldinghus. Og

ikke befandtes nogen, som ville kende sig ved hestene. Da førte de dem til
Koldinghus, og de ville lyse efter deres skadesmand. Og ikke at Hans
Jensen sig siden den dag har ladet se ved hans gård. Ej heller har siden ladet
enten pløje eller så til gården. - Ydermere vandt Hans Nielsen i Egtved, at
samme morgen, de medkom og kendte dem ved de heste, da mødte Søren
Pedersen mig i marken. Så tilspurgte jeg Søren Pedersen til, hvis de tvende
heste var, som der gik, som var en rødgul og en brunstjernet føl. Da sagde
Søren Pedersen til mig, det er Hans Jensens. - I lige måde vandt Søren
Pedersen, at Hans Jensen havde sagt til ham, at de to heste, som de
Sallingboer havde dem vedkendt, de skulle være Hans Jensens heste, som
der gik på Egtved mark.
113b:
Christian Nielsen, et vidne: Oluf Mortensen Bøgvad, Poul Gjermandsen og
Peder Jensen, alle i Bølling, vidner: At de den 10. marts var vi med
ridefoged Christian Nielsen i Jens Madsen i Bølling hans gård ved hans
egen nærværelse, noch i Jarup (?) i Christen Peersens hus, Jens Jørgensen,
Laurids Sørensen, alle i Jarup, deres huse og talte mundtligt med dem, og
gjorde vi forbud på fem stude, som var 2 gråhjelmede hos Christen
Pedersen, hos Jens Jørgensen en rødblisset og en gråhjelmet. Noch hos
Laurids Sørensen en broget sort og hvid. Og da klagede bønderne samtlige
for os, at de ikke vidste, hvor han hørte hjemme, men sagde han for den
ene, han hørte hjemme i Holsten, og til den anden sagde han, han hørte
hjemme i Holstebro. Ellers kunne de hans navn ikke få at vide, og hvad han
var for en person. Ikke heller at de kunne få nogen foderløn eller græsløn,
formedelst at han ikke kom der uden et sinde (?) var han kommet om
nattetide og ikke ville give sig til kende, hvad han var for en person. Noch
fremstod Jens Madsen i Bølling: at de tre okser, en broget, en sorthjelmet
og en rødhjelmet, har været hos ham efter (?) år og dag, og ikke at han
vidste, hvad han var for en person, ikke heller havde fået noget foderløn
eller græsløn for samme okser, som han for os beklagede. Samme dag har vi
gjort forbud på samme okser hos Jens Madsen. - Christian Nielsen
fremlagde et landstingsvarsel med amtskriver Rudolf Fausts stævning til en
person ved navn Hans Aaring, som ud af hs. maj.ts jern på Bremerholm er
undveget.

114b:
Christian Nielsen, et vidne: Stævning til Niels Lauridsen i Amnitsbøl. Mads Nielsen i Rugsted gav last og klage over Niels Lauridsen og hans
medfølgere, at de var kommet idag 14 dage i hans gård, og sagde de til mig,
og truede de mig, om jeg ikke ville til tinge. Da svarede jeg, jeg har der
intet at bestille. Og da havde han pistoler og gevær hos sig, og så truede han
mig og min hustru, og da sagde han til mig, "Jeg vil jage en sort kugle i
dig", og så jagede han mig og min hustru ind i huset, så vi måtte undløbe.
Og gav han mange andre ubekvems ord.
Christian Nielsen, en opsættelse: Fremviser landstingsstævning til Hans
Aaring og et vidne af Jerlev herredsting (se tidligere) samt en dom af Brusk
herredsting af 9. april 1664: Da eftersom Hans Aaring ej kan skaffe sig
hjemmel, hvorledes han er kommet ved samme stjålne heste, ikke heller har
nogen hjemmelsvidne eller lidkøbshjemmel derfor kunne befri ... ... Hans
Aaring har sit liv forbrudt og bør for slig tyveri at lide efter loven, og
ejermanden sine koster igen. - Christian Nielsen fremlagde et kongebrev og
forordning af 1663 om misbrug og forprang. Satte i rette, at efterdi Hans
Aaring bruger forprang med okser, formente Christian Nielsen, at de 3
okser, som er til Jens Madsens i Bølling, men tilhører Hans Aaring, bør
være forbrudt til hs. kgl. maj. - - Opsat 4 uger.
116b:
Onsdag den 20. oktober:
Slotsfoged Jakob Lauridsen Beck, et æskningsvidne: Han har tre gange
efterlyst Hans Jensen i Egtved og begæret, at han ville møde for retten.
Ingen mødte på vegne af Hans Jensen.
117:
Jakob Luridsen, en opsættelse: Stævning til Hans Jensen i Egtved.
Fremviste et 3. lysningsvidne og et andet vidne (om hans forbindelse med
hestetyveriet) og endnu et (om Sallingbo mænd). Satte i rette, at han skal
erklære sig eller også lide derfor som en anden tyv. Opsat 6 uger.

118b:
Onsdag den 27. oktober
Amtskriver Rudolf Faust, et vidne: Stævning til Peder Christensen i
Rugsted, til Niels Lauridsen i Amnitsbøl og til Wusse Madsdatter. - Niels
Hansen, portner på Koldinghus, vidner: At 3 dage efter, at Wusse
Madsdatter var sat på Koldinghus, da kom Peder Christensen i Rugsted og
hans medbroder for Koldinghus port, og der gav de mundtligt varsel på
vegne af Niels Lauridsen, men slet intet talte om Wusse Madsdatter, som
sad på Koldinghus. Og eftersom de gav varsel til så mange ting uden lenet,
bad jeg dem, at de ville give mig skriftlig, eftersom jeg ikke kunne huske
alle de mange ting, på det at amtskriveren kunne vide besked, til hvad ting
det var, at han kunne svare dertil, og hvorom det var, hvilket de ikke ville
gøre. Så svarede jeg dem, at jeg ikke ville være dem nogen varsel
gestændig. Og ikke at de ville svare mig dertil i ringeste måder. Ikke heller
at de har nogen varsel givet for Wusse Madsdatter i ringeste måder.
120:
Christen Jensen i Vork i den sag i fogedens sted:
Rudolf Faust, et vidne: Fremlagde en landstingsstævne til efterskrevne
person (ikke nævnt). - Herredsfoged Thomas Pedersen vidnede: At Niels
Lauridsen i Amnitsbøl har været tit og ofte i mit hus og har sagt tit og ofte,
at han kunne udgive hans skat, skyld og landgilde, så agtede han ingen
øvrighed uden kongen. Han kunne ikke benægte, at han vel har hørt af
andre, at Niels Lauridsen har haft et hvidt klæde på en kæp og svingede det
omkring den tid, han red med bønderne til Kolding og klagede. - Ydermere
fremstod Christen Peersen hyrde, nu i Rugsted, og vidnede, at forgangent år
red Niels Lauridsen ud på marken og samlede de andre bønder og havde et
hvidt klæde på en kæp og svingede det om dermed som en fane, og siden
red for, og de andre bønder fulgte efter, at de ville til Kolding og klage
amtskriveren, og han red for dem som en kaptajn, hvilket jeg så den tid jeg
vogtede kvæget i marken. - Endnu fremstod Christen Larsen i Amnitsbøl,
Laurids Pedersens søn, med hans fader Laurids Pedersen og vidnede, lige
som Christen Pedersen forhen har vidnet.

120b:
Anders Peersen Grøn i Egtved, en opsættelse: Gav Niels Thomsen i Bølling
til sag for 10 mk. danske, som han resterer med for tiendekorn. Opsat 14
dage.
121:
Amtskriver Rudolf Faust på vegne af Christian Nielsen, en opsættelse:
Stævning til Poul Madsen i Ødsted og til Wusse Madsdatter (stævnet til
Niels Lauridsens dør). - Rudolf Faust fremlagde et tingsvidne udsted at Nim
birketing den 18. september 1669: At Wusse Madsdatter ved sin ed
bekendte, at hun havde i Bollund været og holdt hus, og nu forleden søndag
var fire uger af ridefogeden Christian Nielsen på Koldinghus med sine
medfølgere af samme sin tjeneste borttaget og hårdeligen udi et mørkt hus
tvungen (?) og på Koldinghus været anholden, hvorudover de endeligen
med stor trussel og tillokkelse ville, hun skulle udlægge til sin barnefader
Niels Lauridsen i Amnitsbøl, hvilket hun ikke kunne gøre, med mindre hun
ham skulle ... love, mens hendes rette barnefader, som hun udlagde, det
første hun til Koldinghus kom, er Søren Rasmussen, som der i Bollund og
hende besov, og siden sagde han, at han ville rejse nør i landet til Ålborg,
hvor han berettede han havde hjemme. Samme Søren Rasmussen tilstod
hun med hendes højeste ed her for retten at være hendes rette barnefader og
ingen anden, og eftersom hun af Koldinghus var bortlediget og udi byen var
en tid lang og ikke sin føde kunne der bekomme til sig, men måtte sig med
sit barn af byen begive og søge sin føde, thi hun havde ikke at købe for. Ydermere blev fremlagt et andet tingsvidne udstedt samme år og dag: Peder
Staffensen og Karen Andersdatter, begge tjenende i Bollund, vidnede, at
Wusse Madsdatter har tjent i Bollund og tit og mange gange har været i
Bollund siden Skt. Mikkelsdag sidst forleden og var der udi tjeneste indtil
forgangne søndag var fire uger, da ridefoged Christian Nielsen med sine
medfølgere hende voldeligt af Bollund borttagen. Og Wusse Madsdatter
stod til vedermålsting. - Rudolf Faust satte i rette, at forn. Poul Madsen i
Ødsted, efterdi han har haft Wusse Madsdatter sidst i hans gemme på Nim
birketing og der har taget beskreven forskrevne tvende tingsvidner, og
Wusse Madsdatter der har standen med Poul Madsen med hverandre for
tings dom, og derfor formente amtskriveren på ridefogedens vegne, at Poul

Madsen i Ødsted er pligtig at forskaffe Wusse Madsdatter til stede igen eller
derfor at lide. - Poul Madsen blev påtåbt, men var ikke mødt. Opsat 6 uger.
122b:
Onsdag den 3. november:
Jørgen Nielsen i Riis på vegne af slotsfoged Jakob Lauridsen Beck, et
vidne: Han æskede til 3. ting Hans Jensen i Egtved, at han ville møde i
retten og svare ham til den opsættelse, han har taget over ham. - Hans
Jensen mødte ikke.
Onsdag den 10. november:
123b:
Jesper Peersen i Kolding, restanceskriver, på vegne af ridefoged Christian
Nielsen, et vidne: Stævning til Niels Lauridsen i Amnitsbøl
(stævningsmændene havde talt med hans kones broder Claus Jørgensen) og
til Jørgen Jensen i Holm (stævningsmændene havde talt med en kone, som
sagde, at hans navn var Peder Nielsen) samt til Wusse Madsdatter i Viborg
(stævnet for det hus i Viborg, som kaldes Dompen, hvor hun var til
logering; de mødte hende ikke med det samme). Stævning til amtskriver
Rudolf Faust og til nogle vidner, Jørgen (?) Christensen, foged på Nygård,
Ole Mortensen i Bølling, skovfoged i Jerlev herred. - Jesper Peersen skal på
vegne af ridefoged Christian Nielsen føre nogle vidner. - Amtskriver Rudolf
Faust fremlagde sit skriftlige vidne: Den tid da den kvinde Wusse
Madsdatter sad her på slottet og havde udlagt Niels Lauridsen til
barnefader, da kom Oluf Mortensen i Bølling til mig tvende gange og bød
mig på Niels Lauridsens vegne første gang, som var den 23. august om
morgenen tidligt, jeg kom af min seng, et par stude, og siden anden gang,
som var den 26. august, to par stude, som han sagde, Niels Lauridsen havde
bedt ham om at gøre, at jeg ikke ville være imod de vidner, som Niels
Lauridsen agtede at føre, at Niels Lauridsen og Wusse Madsdatter ikke var
så nær beslægtet, som ordet gik. Siden andendagen derefter, som var den
28. august på lørdag, kom Staffen Christensen i Kolding til mig i mit hus og
sagde til mig, at Niels Lauridsens kones fader, Jørgen Jensen i Holm, var
kommet i hans hus med Børge Christensen, foged på Nygård og havde

skikket ham til mig og ville give mig fire stude, når jeg ej ville være imod,
på det Niels Lauridsen måtte føre hans vidner, som han ville, nemlig at
Wusse Madsdatter og Niels Lauridsen var ikke så nær slægt, som ordene
gik. Derefter den samme dag kom Staffen Christensen til mig ... ...
adskillige gange og havde Jørgen Jensen i Holm med sig. Da sagde forn.
Jørgen Jensen til mig, at han kom til mig anlangende på den fattige karl
Niels Lauridsens vegne, som var kommet i ulykke med den kvinde Wusse
Madsdatter, som sad anholdt på slottet og redte til barsel. Og bød mig den
første gang 50 rdl. og min kone to resenabel (?) og siden den anden gang,
han kom igen, bød han mig 55 rdl., som skete i Staffen Christensens
nærværelse. og så tit og ofte inden overløb mig den søndag og mandag
derefter og ville give flere penge. Sagde han i Staffen Christensens
nærværelse i mit hus: "Jeg kan ikke nægte, at galskab er jo sket". Beklagede
sig også, at han havde givet Niels Lauridsen sin datter, begærede at Niels
Lauridsen måtte føre sine vidner, som han ville, de ikke var så nær slægt.
Og siden tit og ofte har han skikket mig bud ved min underskriver Casper
Andersen og begæret, om jeg ikke ville annamme de penge, som han mig
havde budt, og ville mig betale med hårde rigsdaler. Og hvor jeg gik altid i
mit hus, køb han efter mig og talte om de hårde penge, han ville give. Sagde
også ... ... ... end at rømme landet, så kunne han bo på Fyn. Og den tid, de
vidner blev ført ved Jerlev herredsting, hvor nær slægt de var, da gik han og
stedts (?) efter mig og talte om, hvad penge han ville give. Sagde også, da
de vidner var ført, at han ville tage hans datter hjem igen, og bad mig, at jeg
de exekverryttere, som lå i Niels Lauridsens hus for resterende skattekorn,
ville tage derfa, fordi kongen hørte dog nu jo alt hans gods til. - Derefter
fremstod Oluf Mortensen i Bølling og bekræftede med sin højeste
helligånds ed, at alt, hvad amtskriveren havde vidnet, var sandfærdigt. Staffen Christensen bekræfter amtskriverens vidne og fremlægger sit eget
skriflige vidne: At Niels Lauridsens hustrus fader, Jørgen Jensen Holm jo
indkom i mit hus tillige med Børge Christensen på Nygård og spurgte mig,
om jeg ikke var noget kendt med amtskriver Rudolf Faust, hvortil jeg
svarede ja. Da begærede Jørgen Holm, at jeg på hans vegne ville tale med
amtskriveren, at han ville være Niels Lauridsen beforderlig, at han måtte
føre hans vidner, som han ville, sig til bedste i den sag, og amtskriveren
ikke være derimod, da måtte jeg på hans vegne love og tilsige ham fire
stude. - Børge Christensen, foged på Nygård, fremlagde sit skriftlige vidne:
Niels Lauridsens kones fader, Jørgen Jensen i Holm og Niels Lauridsen

kom til mig på Nygård og begærede, at jeg ville følges med dem til
Kolding, om jeg var med nogen gode venner kendt, som kunne tale på Niels
Lauridsens vegne med amtskriveren, at han ville være tilfreds og intet
befatte sig med den sag, medens Niels Lauridsen måtte føre sine vidner,
som han kunne bedst. Tilbudt 2 par okser. Ydermere bestod Børge
Christensen, at da vidnerne var gangen om Wusse Madsdatters og Niels
Lauridsens slægtskab, da sagde Jørgen Jensen i Holm til ham, "Hvad skal
jeg nu gøre, jeg fattige mand; jeg får tage min datter hjem igen".
127b:
Jesper Peersen, restanceskriver i Kolding, på vegne af ridefoged Christian
Nielsen, et vidne. Stævning til Niels Lauridsen i Amnitsbøl
(stævningsmændene talte med hans kones broder Claus Jørgensen) og til
Peder Christenseni Rugsted, - og samme tid ledte vi efter Mikkel
Mikkelsen, soldat hos kaptajn Ludschouen, og kunne ham ikke finde; har 3
gange givet varsel, hvor han var tilforn.
128:
Slotsfoged Jakob Lauridsen Beck, et vidne: Han er blevet stævnet af Niels
Lauridsen i Amnitsbøl; hvis denne ikke vil give ham til sag nu, må han
stævne ham igen.
Niels Thomasen i Bølling, et vidne: Han er blevet stævnet af Niels
Lauridsen i Amnitsbøl; hvis denne ikke vil give ham til sag nu, må han
stævne ham igen.
128b:
Joen Nielsen Kyd i Ågård, et vidne: Stævning til Anne Peersdatter i Ågård
hos Jokum Behnfeldt. Gav hende til sag, formedelst at hun haver tilgangen
og har ladet sig stede med min hustru at tjene hende der, og har taget
fæstepenge på hånden af dem, og ikke har sagt hende op i rette tide, ikke
heller har flyet dem deres penge. Begærede til 1. ting, at hun skulle lide
dele.
129:

Jesper Poulsen, restanceskriver i Kolding, på vegne af ridefoged Christian
Nielsen, en dom: Ridefogeden har nedlagt forbud på 3 stude, som er hos
Jens Madsen i Bølling, men som tilhører en karl ved navn Hans Aaring,
som har sat dem til foder og græsning hos ham. De bør at være forbrudt til
kongen.
132:
Onsdag den 17. november:
Jakob Lauridsen Beck, et vidne: Hans Jensen i Egtved æskes 2. gang til at
møde ham i retten.
Niels Lauridsen i Amnitsbøl, et vidne: Stævning til amtskriver Rudolf
Faust, ridefoged Christian Nielsen, Laurids Pedersen i Amnitsbøl, Mads
Nielsen, Christen Peersen og Jens Peersen, alle i Rugsted. - Rudolf Fausts
fuldmægtige har svaret, at denne varsel var ikke så lovligt given, som det
sig bør, og derfor ingen vinde at stedes beskrevet, efterdi de ikke har givet
nogen kaldsseddel, hvorfor de har stævnet ham. - Søren Madsen i Vesterby
vidner, at han har underskrevet supplikationen, som Niels Lauridsen har
supplikeret om forlindring om skatten, men ikke at Niels Lauridsen havde
truet ham dertil at gøre i nogen måde eller begæret af ham at gøre sig noget
opsætsig imod nogen øvrighedsperson i ringeste måder. Har ikke set, at
Niels Lauridsen har redet med noget hvidt klæde på en kæp, men så tit som
han har opkrævet skatten, da har han den rigtig bekommet efter
lægdssedlen. - Simon Nielsen i Vesterby: Har underskrevet den supplikation
unødt og utvungen, og ikke at han havde haft nogen nytte deraf. Ej heller at
have nødet eller tvunget ham til at gøre sig opsætsig mod nogen øvrighed i
nogen måde; men når han har været lægdsmand, da har Niels Lauridsen
leveret ham skatten efter lægdssedlen. - Laurids Ibsen i Ødsted og Iver
Hansen i Vesterby: Som Søren Madsen. - Poul Madsen i Ødsted og Jørgen
Sørensen ibidem: Som Søren Madsen. - Jens Sørensen Grøn i Høllund: At
Niels Lauridsen har aldrig begæret af mig at gøre nogen klage eller
opsætsig imod øvrigheden enten i ord eller gerning i ringeste møde. Ej
heller har set, at Niels Lauridsen har ført nogen klæde i nogen fanes lignelse
enten på vej eller sti. - Mads Lassen i Høllund: Han havde fået skatten af
Niels Lauridsen efter lægdssedlen, når han har været lægdsmand.

133b:
Anders Thomasen i Jerlev, et vidne: Stævning til forrige amtskriver Johan
Badenhaupt. - Syv mænd vidnede, at Anders Thomasen og Niels Hansen,
begge i Jerlev, bor på præstens annexgård i Jerlev. Item Niels Jensen i
Tudved (?), Mester Hansens tjener i Vejle, de har altid udgivet deres skat
rigtigt efter lægdssedlen, som dem har været påbudt, al den stund Johan
Badenhoff var slotsskriver på Koldinghus, lige med de andre sognemænd ...
Og når lægssedlen den kom, da har de, som har været lægdsmænd,
opkrævet skatten af dem lige efter lægdssedlen efter deres hartkorn som en
af de andre sognemænd. Og har lægsdmændene det lige med de andre
sognemænd deres skal leveret på skriverstuen.
134:
Jokum Damcke, et vidne: For retten fremstod Niels Lauridsen i Amnitsbøl
og førte et tingsvidne, og eftersom han dette havde ført, da tilspurgte
herredsskriveren Jokum Damcke ham til, af hvad årsag at han havde
forholdt hans kopi af den landstingsstævning, hvormed han havde ladet ham
stævne, hvortil Niels Lauridsen da svarede ham, at han havde ladet stævne
ham for et tingsvidne anlangende skatten, som var forvildet for ham, men
han havde fået det vidne; da havde han ham denne gang ikke at beskylde
ham for noget.
134b:
Onsdag den 24. november:
Sekshøring: Jørgen Nielsen i Riis, Oluf Jørgensen i Vork, Knud Nielsen i
Spjarup, Niels Pedersen ibidem, Jens Iversen i Ågård, Peder Mortensen
ibidem.
135:
Slotsfoged Jakob Lauridsen Beck, et vidne: Har til 3. ting æsket Hans
Jensen i Egtved til at møde ham i retten.

Jakob Lauridsen Beck, et vidne: Anders Peersen Grøn i Egtved vidner, at
det brune føl, i det 3. år, som nu her står for tings dom med få hvide hår for
i panden og tvende hvide fødder bag, at han ikke kunne se rettere, end at det
jo var den hest, som de tvende Sallingbo mænd vedkendte sig på Egtved
mark, og de sagde, at den var dem tyvstjålen fra. - Hans Nielsen i Egtved:
Som forrige vidne. - Mikkel Laugesen i Egtved: Kan ikke så lige vide, om
det var den samme hest eller ikke. - Så fremstod Oluf Mortensen i Bølling
og Morten Hansen i Refsgård: Det brune føl i sit 3. år, som nu her i dag står
inden tinge med få hvide hår for i panden og tvende hvide fødder bag, at det
var den samme, som de to Sallingbo mænd vedkendte sig. - Erik Thomasen
i Egtved bekræfter dette.
136:
Christen Jensen i Vork i den sag siddende i fogedens sted:
Thomas Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Niels Lauridsen i
Amnitsbøl. - Søren Jensen i Tudved, Søren Thomasen ibidem, Søren Jensen
Kordsen i Mejsling, Hans Andersen i Hesselballe, Jens Peersen i Rugsted,
Peer Hansen i Vesterby og Niels Knudsen ibidem, hvilke syv mænd var
skrevet til stok den 30. september: At da Niels Lauridsen var på tinget og
havde nogen breve, som han ville lade læse og påskrive, da kom ko. maj.ts
slotsfoged Jakob Lauridsen Beck til tinget og sagde til Niels Lauridsen,
hvad han havde her at bestille; da svarede Niels Lauridsen ham, det er ikke
ret meget, det er skatten anlangende. Så svarede husfogeden Jakob
Lauridsen Beck, at han fik intet bestilt, han kendte sig ved ham for en
fredløs mand, indtil så længe at han erklærede sig for den sag, som han var
angiven for. Da svarede Niels Lauridsen ham, Jeg vil gerne følges med eder.
136b:
Søren Jensen i Rugsted, et vidne: Nogle mænd bekræfter, at Jens Ibsen,
Erik Thomasen og Søren Jensen bor på præstens annexgård i Egtved sogn
(samme indhold som tidligere om annexbønderne i Jerlev sogn).
Tilsvarende vidnesbyrd om annexbønderne i Ødsted sogn, men det er ikke
klart, hvem der er vidner, og hvem der vidnes om.
137b:

Jørgen Mikkelsen i Amhede, et vidne: Lod læse to sedler: 1) Befales
hermed Jørgen Mikkelsen i Amhede at have flittigt opsyn med Egtved skov,
at deri intet ulovligt bliver hugget, samt ingen skytter deri ind ryder at
skyde eller ødelægge vildt, lidet eller stort, ligesom eders formand tilforn
gjort haver, og det som I agter at forsvare; såvel være Marten Skovrider
følgagtig, om han kan nogen antappe enten med skytter eller skovhug,
hvorimod han må nyde den frihed, hans formænd før ham nydt haver indtil
videre anording. Ex Kjærsgård den 21. februar 1662, Steen Bilde. - 2)
Samme ordlyd men med en anden datering, Ex Koldinghus den 28. juni
1669, M. Schinkel. - Og stod ærlig og velagt Børre Christensen, foged på
Nygård, med Jørgen Mikkelsen til vedermålsting og begærede genpart ved
hr. hofmarskal Marten Skinkels seddel.
138:
Jens Peersen i Rugsted på vegne af Jesper Peersen i Kolding, en opsættelse:
Stævning til Niels Hansen i Jerlev og hans hustru Boel Nielskone. Fremlægger fuldmagt: til på min moders sal. Peder Kyds vegne og på mine
vegne at hænde dom på Anders Simensens hustru eller arvinger efter en
dom, som til Kolding byret 1651 den 4. marts er forhvervet, og at gøre
udsæt på vore vegne. Fremlagde en dom: Anders Simensen, boende i
Frederiksodde, er stævnet af Peder Jepsen for (et beløb), hans hustru er
blevet ham skyldig, mens hun tjente mig. Noch var hans sal. moder mig
skyldig (et beløb), tilsammen 6½ daler 8 sk. - Jens Peersen bad om, at
herredsfogeden ville forny dommen. Opsat 14 dage.
139b:
Onsdag den 1. december:
Jakob Lauridsen Beck, en dom: Stævning til Hans Jensen i Egtved. Fremlagde de hidtidige tingsvidner i sagen (afskrevet). - Fremlagde et
skriftligt og med tolv mænds hænder og signeter nedenunder trykt, lydende
ord fra andet som herefter følger: Vi efterskrevne, Jørg Madsen, Guds ords
tjener til Hasum og Ramsing sogne .... vitterliggør, at den nærværende
Christen Nielsen af Voldum her i Husom sogn havde en lysagtig
brunstjernet gilding med noget hvidt på de to bagerste fødder eller ben, og
nu til påske bliver to år han selv havde opfødt. Hvilken ham for noget over

tre uger siden om nattetide er frakommet og han nu beretter at have fundet i
Kolding, hvorfor han vor sandfærdige kendskab herom er begærende. Fremlagde et tingsvidne af Malt herredsting den 22. november 1669, hvor
nogle vidner skal tage stilling til, om en hest, der fremstilles i retten, er den
samme som Hans Jensen i Egtved sigtes for. - Fremlagde flere dokumenter,
bl.a. et brev på tysk, som også er afskrevet. - Så mødte ærlig velagt mand
Ulrik Hermandsen, borger i Vejle, på vegne af Hans Jensen og irettelagde et
skriftligt svar: Hans Jensen har erfaret, at nogen har forhvervet vidner til
adskillige ting, mens han var fraværende, anlangende tvende heste, jeg for
nogen tid siden skulle have fragtet og ført, med videre opdigtet suadtz og
snak, samme vidner skal indeholde, og kgl. maj. husfoged Jakob Lauridsen
Beck, mit ærlige navn og rygte til forsvækkelse, søger dom efter dem.
Hvortil mit korte svar er, at jeg formoder, herredsfogeden ikke nogen dom
mit liv og ære til forklejnelse over mig udsteder for den sag og dets
beskyldninger, eftersom jeg der i alle måder er uskyldig og aldeles intet ved
af at sige andet, end kristelige mennesker mig udi min lovlige fraværelse
har ladet forstændige, hvorledes mine uvenner mig efter liv og ære
hemmeligt og åbenbart, nat og dag ... ... hvorfor jeg fattige karl
allerunderdanigst ... af hans kgl. højhed min allernådigste herre og arveprins
har andraget om beskærmelsesbrev, indtil jeg mig ved lov og lands ret
forsvarer, hvilket han mig nådigst har bevilget og meddelt. Formoder
derfor, som før er meldt, forn. herredsfoged ikke nogen dom .. udsteder,
efterdi som jeg formener ikke noget så lovligt efter lands lov over mig er
bevist, så jeg derfor noget bør at lide, men for Jakob Lauridsen Becks
beskyldninger og tiltale bør fri at være, og er hermed på en retmæssig dom
begærende, herhos begærende tjenstvilligst, at dette mit korte svar måtte
læses, påskrives og indføres i, hvad for retten i denne sag bliver afsagt, og
mig med genpart af dommen tillige med flere dokumenter, som i retten i
denne sag bliver fremlagt, genparten af dem meddeles, eftersom jeg må
være forårsaget denne for højere ret at lade indstævne, og ikke nu kan vide,
hvor jeg dem skal søge, eller hvor de er forhvervet. Og fuldmagt gives ærlig
og velagt mand Ulrik Hermandsen, borger i Vejle ... Datum Egtved den 29.
november 1669, HJS. - Så fremstod ærlig og velb. mand Corfitz Ulfeldt på
Mattrup på vegne af sin tjener Christen Nielsen af Vollum i Håsum sogn i
Salling og kendte sig fuldkommen og fast ved samme føl (der beskrives en
gang til), som her idag står inden fire tingstokke, og begærede af Jakob
Lauridsen Beck og herredsfogeden, at samme hest her fra retten måtte være

ham følgagtig. Herredsfogeden kender derfor, at hesten skal følge Corfitz
Ulfeldt, hvilket Jakob Lauridsen Beck samtykker i. Corfitz Ulfeldt tog
straks hesten til sig og lovede herredsfogeden og Jakob Lauridsen Beck, at
den hest ikke skulle komme dem til nogen skade. - Dom: Da der
irettelægges adsklige vidner på Hans Jensen, og en del deraf er liv og ære
angående, og Jakob Lauridsen Becks irettesættelse anrører udtrykkeligt
æren, og mig ikke tilkommer nogen ærerørig dom at dømme, ikke heller er
Hans Jensen lovligt angrebet, da turde jeg mig ikke understå heri at dømme,
men vil have det for min gunstige højærede overdommer hedenfunden.
146b:
Onsdag den 8. december:
Anders Pedersen Grøn i Egtved, en dom: Anders Pedersen Grøn,
kirkeværge til Egtved kirke, har stævnet Niels Thomsen i Bølling for 10
mk. for resterende tiendekorn. Niels Thomsen har ikke erklæret sig herimod
i retten. Han skal betale.
147b:
Onsdag den 15. december:
Jakob Lauridsen Beck, et vidne: Stævning til Hans Jensen i Egtved. - Johan
Giske (?), rytter under major Peder Juuls kompagni, vidner, at den rødgule
hest, som nu står her inden tinge, er den samme hest, som Hans Jensen
havde på Estrupgård og fragtede med ham fra Estrup til Kolding i
husfogedens gård. - Flere vidner føres. - Peer Peersen i Bolling (?)
vedkendte sig hesten, der var ham tyvagtigt frastjålen om natten. Han havde
fundet den på Egtved mark.
148b:
Jakob Lauridsen Beck, et vidne: Han gjorde arrest på den hest, som Peer
Peersen i Bolling (?) havde vedkendt sig. - Peer Peersen svarede, at han
efter hans forrige udgivne forpligt til husfogeden nu var kommet til Jerlev
herredsting den at oplyse og vedkende, og eftersom husfogeden den nu idag
for retten fremdeles har arresteret, så tilbyder Peer Peersen den, om han vil

den annamme. Hvis ikke, formener han sig ikke nogen ophold bør ske.
Hvortil husfogeden svarede, at dersom hesten havde kommet til stede idag
14 dage. efter forpligtens indhold, kunne sagen have gået under en dom,
som af dem er æsket, og er dog ikke kommet førend nu.
Jakob Lauridsen Beck, et vidne: Han æskede Hans Jensen i Egtved, at han
ville møde ham for retten. Hans Jensen mødte ikke.
149:
Jakob Lauridsen Beck, en opsættelse: Satte i rette, at efterdi han med et
tingsvidne har bevist, at Hans Jensen har haft den rødgule hest i sit gemme
og forvaring, og sidet er kommet Peer Peersen i Salling og har vedkendt sig
den, bør Hans Jensen bevise med hjemmel, hvorledes han er kommet den
tid ved samme rødgule hest, eller og derfor at lide efter loven som en anden
tyv. Opsat 6 uger.
149b:
Bertel Jakobsen i Egtved, et vidne: Stævning til Laurids Pedersen i
Københoved og Mads Jepsen i Skolborg. Vidnerne Bunde Hansen i
Hesselballe, Jens Jensen, Hans Andersen, Peer Hansen, Hans Madsen, alle i
Hesselballe, og Peer Jørgensen i Borlev vidner: De hørte og så, at ved tinget
den 1. september, at Mads Jepsen i Skolborg, Laurids Pedersen i
Københoved hans fuldmægtige, bekendte, at der har været lungesot og
sygdom iblandt Laurids Pedersens fæ og kvæg i Københoved i hans gård nu
længere end halvanden års tid tilforn før end de elleve stykker fæ, som han
købte af Bjørre Christensen ved Foldingbro, det kom i Laurids Pedersens
gård.
150:
Onsdag den 22. december:
Finis.
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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.

Jerlev herred 1770-71
Denne tingbog er indtil april-maj så stærkt medtaget, at man næppe kan få
nogen sammenhængende fremstilling af een eneste sag.
(Mikrofilm nr. 30828)
Tingdag i maj 1670:
Niels Lauridsen i Amnitsbøl på menige granders vegne, et videbrev. Ordlyden citeres: ... har lagt hver helgård for 18 fulde voksne nød, og ingen
må fordriste sig til at tage noget fremmed ... fæ, lidet eller stort, i nogen
måde, være sig fæ, får svin eller andet, med mindre det den hele vinter det
haver ... født og de deres lod at fylde, med mindre alle og enhver det
samtykker. Hvo derimod sig fordrister, giver til kongen to ... daler og to til
byens ... Og hver af os, som har sin lod ... ... skal de tage af byens fæmon til

græsning og af hvert høved 6 skilling ... .... hyrdeløn ... ... følhopper skal ej
tøjres ved kornet, og ej må tøjres på buer(?) ... ... bøde en rigsdaler til
kongen og en rigsdaler til bye ... ... skal alle grander være samdrægtig ... ...
indtage alt fremmed fæ, som kunne ... ... Voldborg dag og til fjorten dage
før Mikkelsdag ... ... ... for hvert stort høved 2 sk. danske ... ... skal hver
lade en følge sligt Voldborg ... ... fæ at indtage under fire skæpper ...
fortabelse i alle poster at holde ... ... skal ingen udtage i års plov ... ... i
fælles som alle vedtager ... ... Om nogen af os ... ... da skal han nyde vand
og græs dertil af hvert voksent høved otte skilling danske straxen at
erlægge. At denne forskr. vide og vedtægt af os underskrevne skal holdes i
alle måder som for.. er, bekender vi ved vores hænder. Actum Amnitsbøl
den 2. maj anno 1670 (Niels Lauridsens og andre granders underskrifter). Underskriverne stod til vedermålsting med hinanden.
Oluf Mortensen, et skovsyn. - Synsmændene bekræfter, at de den 18.-20.
april har været med ridefoged Christian Nielsen, skovrider Martin Hæring
og skovfoged Oluf Mortensen Bøgvad til syn på skovene i Jerlev herred for
at syne uforvist skovhugst.
Oluf Mortensen Bøgvad på vegne af ridefoged Christian Nielsen, en dom. Stævning til alle kronbønder i herredet. Fremlagde en dom af 19/2 1668 og
bad om at få den fornyet. Dommen vedrører uforvist skovhugst. Ingen af de
stævnede er mødt. Opsat 4 uger.
Byrge Christensen på Nygård på vegne af ko. maj. sekretær, en dom. Stævning til Poul Jørgensen i Jerlev. Han resterer med 4 tdr. rug af
korntienden for Jerlev sogn. Byrge Christensen mener, han har forbrudt sit
fæste. - Poul Jørgensen fremlægger sit fæstebrev og tilbød at betale med
rede penge efter landkøb, om nogen ville annamme pengene. Fæstebrevet
citeres: Jeg Steen Bilde til Kjærsgård, ridder og kgl. maj. befalingsmand på
Koldinghus, gør vitterligt, at jeg har stedt og fæstet Poul Jørgensen kongens
anpart af korntienden af Jerlev sogn, som sl. Christian Mortensen tilforn
havde i fæste og fradøde. Han må beholde den sin livstid, dog med slig
condition, han årligt deraf i rette tider skal yde og levere her på Koldinghus
udi godt, rent og ustraffeligt korn den sædvanlige afgift, som deraf plejer at
gives, nemlig 7 ørter rug og ... ørter byg, såfremt dette mit fæstebrev ikke ...
skal være forbrudt. Men dersom kongen bliver til sinds samme tiende selv

at ville lade bruge til nogen af sine slotte eller gårde, vil jeg mig på kongens
vegne forbeholdt have den igen at må lade annamme og den igen ... give
ham hvis stedsmål han ... givet. Og skal han efter den ... .. give til fæste ti
slettedaler. ... .... Datum 1662. - Dom: Dommeren tør ikke understå sig i at
dømme om fæstes forbrydelse, men henviser til sin overdommer. Hvad
angår den resterende rug, skal Poul Jørgensen betale enten med korn eller
med rede penge.
Niels Lauridsen i Amnitsbøl på vegne af Jens Mogensen, en dom. Stævning til Laurs Pedersen i Amnitsbøl samt alle hans folk, konen og
børn. Søren Lauridsen bekendte offentligt for reten, at han og hans fader har
brugt Jens Monsens hest både til harve og pløjning og andet, og ... vi den
derfor skulle føde. - Jens Pedersen ibidem vandt lige som Søren Lauridsen.
- Christen Christensen ibidem vandt ... .... Otte mænd vandt på tro og
sandhed, at de hørte og så her for retten, at Jens Monsen tilspurgte Niels
Lauridsen, om han har været til Guds bord. Ja, svarede han, det kom ingen
ved, hvorefter Jens Monsen var tingsvidne begærende. - Derhos fremlagde
Jens Monsen en seddel lydende ord fra ord som herefter følger: Eftersom
Jens Monsen af Fredericia har begæret af os vidner (navnene angivet) vores
sandfærdige kundskab angående en sort brun hest, som ham ... som vi nu
forleden ved snet ... tide så ... ... en bonde i Amnitsbøl, navnlilg Laurids
Pedersen, i forleden høst, og den tid forn. Jens Mogensen sin hest til samme
bonde leveret, var den så god som tolv rigsdaler penge ... ... . Jens Monsen
satte i rette og formente, at efterdi han havde leveret Laurs Pedersen en
karsk og sund hest, om han ikke derfor bør at levere ham igen eller og
derfor at give ham tolv rigsdaler, og det inden 15 dage, eller lide nam og
vurdering. - Niels Lauridsen fremlagde en fuldmagt: Fuldmagt giver jeg
underskrevne hermed velfornemme mand Niels Lauridsen ... at tage dom
på Laurids Pedersen for en hest, jeg ham lånt haver etc. Fredericia den 11.
april 1670, Jens Mogensen. - Niels Lauridsen satte i rette på Jens
Mogensens vegne, at Laurids Pedersen bør den lånte hest skadesløs at
betale, efterdi lån bør gå lackeløs hjem igen, og det inden 15 dage. Hvorimod Laurids Pedersen mødte i retten og svarede dertil og ved hans
højeste ed benægtede, at han aldrig havde lånt eller lejet den hest af Jens
Mogensen. Men forn. Jens Monsen havde overtalt ham, at han ville tage
den hest til foder, og derfor måtte han ... ... og derfor måtte han bruge den,
efterdi han var kommet i en fremmed egn(?) og var ej bekendt ... måtte han

bruge den indtil rugsæden var sået. Ydermere var jeg hos ham i Fredericia
og bad ham, at han ville skylde mig af ... den hest, hvortil han da svarede
mig, at jeg ville fodre den til snapsting, så ville han skille mig ved den. Så
blev hesten imidlertid syg og fik querk og deraf døde. Og derhos fremlagde
han et tingsvidne udstedt af Jerlev herredsting onsdagen den 23. marts
1670, som udi sin mening indeholder: Syv mænd, der alle samdrægtigt så
og hørte, for rette fremstod Søren Lauridsen på sin fader Laurids Pedersens
vegne i Amnitsbøl. Så fremkom for retten Søren Lauridsen, vandt ved
højeste ed med opholdne fingre efter recessen, for nu tre uger siden stod en
fremmed brun hest i forn. Laurids Pedersens stald i Amnitsbøl ... siden
derefter en fire dage så han den igen gående i høladen og var syg af querk.
Peder Lauridsen i Amnitsbøl vandt, at Jens Monsens hest stod i forn.
Laurids Pedersens stald og fik lige så godt føde, som hans egne heste,, og
siden derefter blev den syg, da blev den indsat i hans hølade, så randt quer
ud af hans næsebor, og siden derefter døde. ... ... Laurids Pedersen satte i
rette, at efterdi han havde varet ham ad, at han skulle skille ham med den
hest, og han ej ville, og med tingsvidne beviser, og hesten siden er blevet
syg og den ... døde, men ... - Dom: Jens Monsen kan ikke bevise ... (Laurids
Pedersen frikendes vistnok).
Onsdag den 11. maj 1670:
Jørgen Nielsen i Ris på vegne af Joen Nielsen Gris i Bølling, et
lovbudsvidne. - Stævning til Niels Thomsen og hans hustru Else Joensdatter
og Kirsten Nielsdatter og Joen Nielsen Gris, alle i Bølling, samt Maren
Poulsdatter i Kolding. - Niels Thomasen på egne vegne og på vegne af hans
hustru Else Joensdatter og steddatter Kirsten Nielsdatter lovbød til 3. ting så
meget jord og ejendom, som de har i den halve gård i Bølling. - Jørgen
Nielsen i Ris begærede skøde på vegne af Joen Nielsen Gris i Bølling og
hans trolovede fæstemø Maren Poulsdatter i Kolding.
Jørgen Nielsen i Ris på vegne af Poul Eriksen, et lovbud. - Stævning til
Niels Thomasen og hans hustru Else Joensdatter og Kirsten Nielsdatter og
Joen Nielsen Gris, alle i Bølling. - Niels Thomasen på egne vegne og på
vegne af hans hustru Else Joensdatter, Joen Nielsen Gris og Kirsten
Nielsdatter, alle i Bølling, lovbød til 3. ting så meget pant, som de har efter
dokumenternes indhold i den halve gård, sal. Hans Sørensen i Bølling

beboede og fradøde, og på Joen Nielsen Gris' og Kirsten Nielsdatter begge
deres vegne lovbudt den anpart, som de har arvet i den halve gård i Bølling,
som deres faster Abelone Andersdatter iboede og fradøde. - Jørgen Nielsen i
Ris begærede at købe på vegne af Poul Eriksen og hans trolovede fæstemø
Kirsten Nielsdatter, tilbød at købe. ... såvidt samme ... efter 12 samfrænders
sigelse.
Aksel Willesen, en dom. - 8 mænd bevidnede, at de så og hørte, at Mathias
Andersen fremlagde en skriftlig kaldsseddel: Lader jeg underskrevne på
min sal. husbond Anders Madsen, fordum indvåner i Kolding og
skifteskriver i Ribe stift, samtlige den sal. mands arvingers vegne i Holm,
citere Christian Nielsen, ridefoged, Niels Thomsen i Bølling, Christen
Iversen i Jerlev, Niels Andersen i Ødsted, Jokum Merscher, ... ... til Nim
herredsting, Jerlev herredsting, Kolding byting .... ... husfred, gårdsfred og
helligdagsbrøde foruden, hvis ... jeg med dem kan have at ... anlangende
den store gevalt og skade de i Bollund søndagen den 15. august ... beganget
haver. Actum Kolding den 8. ma.. 1670 på samtlige sal. Anders Madsens
arvingers vegne. Axel Willumsen. ... ... gav dem til sag, fordedelst de har
med været på den sal. mands stavn Bollund at inddrage den 15. august sidst
afvigte under prædiken, derfra uden ordre og tilladelse af sin frelse
voldeligt bortført en tjenestekvinde ved navn Wusse Madsdatter, hvilket
med sandfærdigt vidnesbyrd er beviseligt gjort. - Og nu for retten blev læst
og påskrevet og tilforn til Viborg landsting den 24. november 1669 og
derefter forhvervet dom af Viborg landsting lørdagen den 22. januar sidst
afvigte, som idag for retten blev læst og påskrevet, hvorfor Mathias
Andersen på samtlige sal. Anders Madsens arvingers og mine egne vegne
satte i rette, at enhver af dem er pligtig at være ... ... bøder ... ... helligbrøde
... i lige måde at udlægge inden førstkommende 15 dage, og enhver af dem
kirkens åbenbarlige disciplin og skriftemål at være undergivet, forbeholden
Ko. Ma. rigtighed, og hvis andre lovmål ... gevalt og skade kan være
tilføjet. - Så mødte herimod Niels Thomasen i Bølling og fremlagde sit
skriftlige svar. ... at efterdi Hans Ko. Maj. allernådigste ... har i retten på
Jerlev herredsting ... ... Niels Lauridsen i Amnitsbøl og et ... kvindfolk
navnlig Wusse Madsdatter ... formener jeg ej, nogen dom eller dele ... mig
bør at udstedes, som udi hovedsagen for den højeste ret er senteret. - Dom:
Efterdi hovedsagen for den højeste ret er senteret, og stævning her for retten
er læst og forkyndt, og den sag, hvorfor Aksel Willumsen stævner, er

ganske dependeret af hovedsagen, som for højeste ret er indstævnet, turde
jeg mig ikke understå nogen dom deri at udstede, før højesteret deri
centeret.
Onsdag den 18. maj 1670:
Jens Pedersen i Rugsted siddende i fogedens sted. Jokum Damcke skriver,
Gunde Hansen i Hesselballe til besegling.
Jesper Peersen i Kolding, restanceskriver, et vidne. - Stævning til al Egtved
sogn. Oluf Mortensen i Bølling, Christen Lauridsen i Egtved Hans Nielsen i
Torsted og ... Jensen ibidem vidnede: at Nordbæk , som tilhører kongen, er
ganske øde, og Nybjerg og Bøgvad møller er ganske øde, ingen bygning på
stedet, ej heller nogen folk. Fik tingsvidne på vegne af amtskriver Rudolf
Faust.
Oluf Joensen i Stubdrup på vegne af Niels Iversen af Fredericia, et lovbud. Stævning til Tove Nielsdatter med hendes lavværge Jens Jansen i Jennum,
Boel Nielsdatter i Højen med hendes lavværge Henrik Madsen i Højen,
Henrik ... i Højen. Lovbud på vegne af Niels Iversens datter Kirsten
Nielsdatter, som er Niis Christensen i Højen hans trolovede fæstemø. Nis
Christensen i Højen lovbød til 3. ting den halve gård i Højen, som sal.
Christen Knudsen (?) tilforn iboede og fradøde, så vidt som han deri har
arvet og indkøbt. Oluf Joensen begærede skøde på vegne af Niels Iversen af
Fredericia hans datter Kirsten Nielsdatter, som er Niis Christensens
trolovede fæstemø; han gjorde sit tilbud til Niis Christensen med sølv og
rede penge, dersom Niis Christensen ville sælge, pante eller afhænde sin
ejendoms anpart, da ville forn. Niels Iversen på vegne af sin datter Kirsten
Nielsdatter købe med ham, så vidt samme hans ejendom kunne tale over al
kgl. tyngde eller og efter vores gunstige og velb. hr. lensmand og tolv
samfrænders sigelse.
Onsdag den 25. maj 1670:
Onsdag den 1. juni 1670:
Laurs Pedersen i Amnitsbøl, et vidne. Stævning til Niels Lauridsen i
Amnitsbøl. - Laurs Pedersen fremlagde herredsfogedens stævning til Søren

Jensen Kordsen i Mejsling, Søren Thomsen i Tudved og Simon Nielsen i
Vesterby som vidner. Fremlagde en kontrakt: Kendes vi underskrevne Niels
Lauridsen og Laurs Pedersen, begge i Amnitsbøl, at vi er ganske forligt om
den tvist og slette måde (?), som imellem mig Laurs Pedersen og mine
sønner med Niels Lauridsen her i været, som samme slagsmål er af os
begge venlig forligt, og takke hverandre godt på begge sider, og al forrige
tvist og trætte at være ganske død og magtesløs i alle måder, kongens sager
uforkrænket, og lover vi på begge sider at bevise hverandre al ære og til...
og på førstkommende onsdag at give hverandre sikkert tingsvidne. ... as
Pedersen, Søren Jensen i Mejsling, Simon Nielsen i Vesterby, Søren Jensen,
Søren Thomsen i Tudved, Niels Lauridsen eg. h., Laurs Pedersen, egen
hånd, Thomas Pedersen, SKS, SNS, SIS, STS. Og stod bag på denne
kontrakt skrevet: Og lover jeg Niels Lauridsen at betale til Laurs Pedersen
fire rigsdaler før end vi går til ting idag 8 dage, Niels Lauridsen, eg. h..
Denne seddel om forskr. syv slettedaler er betalt så nær som fem slettemark
danske. - Vidnerne bekræfter, at de har overværet forliget, og står ved deres
underskrifter.
Joen Nielsen Gris i Bølling: For retten fremstod Niels Thomsen i Bølling, ...
Else Joensdatter og hans steddatter Kirsten Nielsdatter med hendes
trolovede fæstemand Poul Eriksen og i hånd tog Joen Nielsen Gris i Bølling
... solgte ... al den lod og del, som de har harvet og indkøbt og indkendt i
den halve gård i Bølling efter sal. Niels Andersen Gris, som boede og døde
i Bølling ... ... og Poul Eriksen på vegne af sin trolovede fæstemø Kirsten
Nielsdatter ... ...
Oluf Mortensen i Bølling på vegne af Maren Poulsdatter: For retten
fremkom Joen Nielsen Gris i Bølling og i hånd tog Maren Poulsdatter, som
er hans trolovede fæstemø, og tilskødede hende det halve af den halve gård
og indkendte fra ham og hans arvinger til Maren Poulsdatter af Kolding og
hendes arvinger at have lige så stor og rig en lod i den halve lgård, som
Joen Nielsen nu påbor, både hvad han deri har arvet ... købt. Maren
Poulsdatter ... ... hendes lod og del skal være lige så stor og rig som Joen
Nielsen Gris'. Kvitterer for betaling.
Byrge Christensen på Nygård, et synsvidne: Stævning til Laurs Nielsen i
Hesselballe og Hans Madsen ibidem. Synsmænd (Anders Peersen Grøn i

Egtved, Oluf Jørgensen i Vork, Søren Jensen Koedsen i Mejsling, Søren
Thomsen i Tudved) har synet det stk. jord i Nygård skov og mark, som er
nyligen indhgegnet og indgærdet. Der er sat elleve hundrede og tyve staver
... en del af ung risbøg ... ellestaver ...gærdsel, som er nyligen hugget, en del
af eg, en del af ungbøg ... fandt 5 bøge, som var nyligt hugget, og stubbene
var dulgt med mos og ris. - Så tilspurgte Byrge Christensen og Oluf
Mortensen Laurs Nielsen og Hans Madsen i Hesselballe, hvem der havde
sat det nye gærde. De kunne ikke nægte, at de havde sat det op i dette forår,
og bekendte, at de også havde hugget underskov både uden og inden for
gærdet. Byrge Christensen og Oluf Mortensen begærede tingsvidne.
Byrge Christensen, et vidne: Laurs Nielsen i Hesselballe lod læse en
kvittering: Laurs Nielsen har betalt af sin anpart af den løkke ved
Hesselballe, som han har indhegnet og gærdet .... Nygård ejendom (datoer),
Byrge Christensen eg. h. - Haver ... Madsen i lige møde afbetalt ... sin
anpart.
Byrge Christensen, et vidne: Stævning til al Egtved sogn, al Ødsted sogn, al
Jerlev sogn og Vilstrup, al Højen sogn, Hesselballe, Borlev og Ågård. Vidner: - at efterskrevne, nogle forarmede, nogle ... på frihed og nogle kan
ikke gøre ..., og ellers i andre måder nyder frihed. - Jerlev herred, Egtved
sogn og by: Unge Hans Jensen, 1 gård, har intet gjort arbejde, siden han
kom i trætte om de heste. Kirsten Hanskone, 1 gård, har intet gjort, men
beråber sig på frihed. - Bølling: Poul Gjermandsen, er forarmet og ikke har
gjort fuldt arbejde ... Søren Pedersen, ... gård, er forarmet og ikke har
kunnet ... eller gjort arbejde. - Bøgvad: Christen Madsen, Mikkel Knudsen,
... Mikkelsen, 1 gård, heraf er den tredie ... øde og har intet gerning gjort.
...sted: Christen Pedersen, 1 gård, Erik Pedersen, .. gård. Christen Eriksen,
½ gård,disse forskrevne er ved gårdene. Hans Nielsen, ½ gård, ... ... Bertels,
½ gård, har slet intet arbejde gjort og beråber sig på frihed. - Tågelund:
Christen Mikkelsen, ½ gård,Gabriel Mikkelsen, ½ gård, har intet arbejde
gjort, beråber sig på frihed. - Spjarup: Knud Nielsen, ½ gård, Christen
Christensen, den halve gård har nyligen bekommet frihed og tilforn har
gjort sin hovning nogenledes. Niels Christensen, ½ gård,Christen Jensen, ½
gård, Niels Pedersen, ½ gård, har intet gjort arbejde, beråber sig på frihed. Refsgård: Anders Mikkelsen, ½ gård, Jens Videsen, ½ gård,, er øde og har
slet intet arbejde deraf bekommet. - Oustrup: Anders Christensen, Peder

Andersen, begge 1 gård, har (!). - Amhede: Jørgen Mikkelsen, ½ gård, har
intet arbejde gjort, beråber sig på frihed, formedelst at han ser til skoven.
Forn. tjener, ... er ved gården, ikke har kunnet gøre fuld pløjning, formedelst
de er ilde drieft(?) ... og lang veje hid, og har ringe hø og avling. - Ødsted
sogn og by: Peder Jensen, ... gård, er blevet præstens medhjælper og derfor
nyder frihed. Kirsten Laursdatter ... gård, Thomas Hansen, ½ gård,
forarmet, har ... synderlig kunnet pløje. - Vesterby: ... Madsen (?), 1 gård,
har intet synderligt kunnet pløje. Peder Hansen, 1 gård, forarmet og intet
kunnet pløje. - Amnitsbøl: Niels Lauridsen, ½ gård, har en tid lang ingen
hovning gjort, da han kom udi trætte. Laurs Pedersen, 1 gård, berettede selv
for tingets dom, at han var forarmet, at han ikke kunne gøre hovning. Peder
Poulsens enke, ½ gård, Jens Pedersen, ... gård, forarmet, har synderligt
kunnet pløje eller så. Mette Poulsdatter, har intet arbejde gjort, er mesten
øde. - Rugsted: Jens Pedersen, ½ gård, har frihed og er varselsmand og
tilforn dog ikke kunne gøre uden for ½ gård. Maren Lunds, ½ gård, har intet
kunnet gøre og forarmet. Else Lunds, ½ gård, har intet kunnet pløje eller
gøre, er forarmet. - Tudved: Søren Jensen, 1 gård, helt forarmet og kan
intet pløje. Peder Christensen, ½ gård, Rasmus Nielsen, ½ gård, forarmet og
har intet synderligt pløjet. - Nørre Vilstrup: Hans Sørensen, 1 gård, denne
gård er forskreven og findes i heden. - Højen sogn og by: Mads Sørensen, ½
gård, Laurs Sørensen, ½ gård, forarmet og intet har kunnet pløje. - Peder
Madsen og Laas Sørensen, begge i Højen, de stod her idag for tingets dom
og bekendte selv, at de var forarmet og ikke kunne pløje. - Oxvig: Hans
Nielsen, 1 gård, stod for tingets dom og bekendte, at han var så forarmet,
han hverken kunne pløje eller så. - Byrge Christensen på Nygård begærede
til 3. ting, at alle de, som beråbte sig på frihed, ville fremvise, hvad frihed
de havde, og hvem som havde givet dem det. Ingen mødte. Begærede
tingsvidne.
Poul Christensen på vegne af Kirsten Nielsdatter i Bølling, et skøde: Niels
Thomsen og Else Joensdatter, begge i Bølling, og Joen Nielsen Gries i
Bølling i hånd tog Kirsten Nielsdatter og gav hende skøde på al den lod,
som de havde. Niels Thomsen og Else Joensdater afstod den part, som de
har i den halve gård, som Hans Sørensen i Bølling har pantsat efter
pantebrevs og dokumenters formelding. Joen Nielsen Gris i Bølling afstod
al den arvelod, som han har arvet efter sin sal. faster (?) Abelone

Andersdatter i den halve gård i Bølling, som de iboede og fradøde. Takkede
for god betaling.
Poul Eriksen i Bølling, et indkendelsesskøde. Kirsten Nielsdatter i Bølling i
hånd tog Poul Eriksen, hendes trolovede fæstemand, og med hans frie vilje
og velberåd hu skødede den halve del af den halve gård i Bølling og
indkendte ham fra hende og hendes arvinger og til Poul Eriksen og hans
arvinger, at have lige så stor og rig en lod i den halve gård, som Kirsten
Nielsdatter nu ibor, både i pant efter dokumenternes indhold ... . Kvitterer
for betaling.
Poul Eriksen, et vidne. Stævning til Mette Hansdatter i Douer med hendes
lavværge for pants tilbydelse og afståelse og for afkald at tage beskrevet. Niels Thomsen i Bølling tilbød til 3. ting på egne vegne og på vegne af sin
hustru Else Joensdatter alle sal. Hans Sørensen i Bølling hans arvinger det
pant og alle andre dokumenter, som sal. Hans Sørensen har pantsat, som er
et indkendelsesskøde, min hustrus forældre sal. Appelone Andersdatter har
på samme ejendom givet. Så og et skøde, Jens Pedersen i Torsted og Knud
Pedersen i Stallerupgård .... Så og et afkald af samme to mænd. Item en
registrering efter min formand sal. Poul Jensen. Hvilke breve hos dem med
ejendom (skal) være og blive et pant, indtil de deres forskr. penge bliver
betalt. Niels Thomsen har på 3 ting tilbudt Hans Sørensens arvinger alle
forskr. breve og dokumenter, om nogen af dem ville give ham de et
hundrede og tre rigsdaler, en mark og fem skilling med renter. Og ingen
ville svare noget herimod. - Så trådte frem for tingets dom Poul Eriksen i
Bølling og gjorde sit tilbud til Niels Thomsen i Bølling og hans hustru Else
Joensdatter, om de ville levere ham brevene og dokumenter, da ville han
fornøje dem efter (deres vilje?) og gøre ham skøde og ... efter dem. Og da
for retten overleverede Niels Thomsen og Else Joensdatter samme forskr.
pantebreve til Poul Eriksen, at han måtte gøre sig samme pant så nyttigt,
som han bedst ... og bruge samme ejendom, indtil så længe som han fik
forskr. penge igen. Niels Thomsen vil holde Poul Eriksen og hans trolovede
fæstemø skadesløse. Niels Thomsen og hustru stod til vedermålsting med
Poul Eriksen og hans trolovede fæstemø.
Niels Thomsen i Bølling, et afkald. - Joen Nielsen Gries i Bølling på egne
vegne og Poul Eriksen i Bølling på sin trolovede fæstemø Kirsten

Nielsdatters vegne tog Niels Thomsen og hans hustru Else Joensdatter i
hånd og gav afkald for alt, hvad Joen Nielsen Gris og Kirsten Nielsdatter
kunne arve efterr deres afgange sal. fader Niels Andersen Gries, som boede
og døde i Bølling, som Niels Thomsen har haft under hænder og været
deres værge for. Arven er ganske afbetalt.
Jens Madsen i Vilstrup, en opsættelse: Stævning til Simon Nielsen i
Vesterby. Gav ham til sag for ni skp. rug og mel, som han har bekommet i
fjendernes tid (?), samt 4 slettedaler efter hans håndskrift. Opsat 6 uger.
Jesper Pedersen af Kolding, restanceskriver, et vidne: Stævning til al
Egtved sogn, al Ødsted sogn, al Jerlev sogn og Vilstrup by, al Højen sogn,
Hesselballe, Borlev og Ågård. - Vidner bekræfter en liste over, hvem der
ikke har ydet hovning (?) til Koldinghus og hvorfor. Salig husfoged Jakob
Lauridsen er nævnt. Adskillige er forarmede. Mange nyder frihed. En del
gårde er øde. Her anføres kun et fåtal fra den meget lange liste: Randbøl
sogn i Tørrild herred, Rygbjerg, ganske øde og føres til omdrag. - Oluf
Mortensen i Bølling er skovfoged og nyder derfor frihed. - Nybjerg mølle er
ganske øde. - Vesterby: Albert Lassen og Jens Bertelsen, officersgård. Høllund: Oluf Mortensen og Niels Poulsen, officersgård. - Rugsted:
Thomas Pedersen, herredsfoged. - Hjortbjerg mølle, giver årligen ... for
møllen er øde.
Onsdag den 8. juni 1670:
Christen Iversen i Viuf, et vidne: Stævning til menige grander i Borlev og
lodsejere i Horstrup, alle gårdmænd og boelsmænd, samt til Martin Hæring,
skovrider i Ranshaven. Fremlægger herredsfogedens stævning til vidnerne.
- Jørgen Mikkelsen i Amhede: Født i Viuf, kan mindes i 20 år, at ...
lodsejere ikke har haft nogen gærdsel eller fædrift med de Viuf bymænd ...
enten i skov eller mark ... Viuf skov, som kaldes Gravensholt skov og Øster
skov, altid har været til kodriften, når der ikke har været sået korn deri ... ,
da har de det fredet til eng, og de Viuf mænd har altid ladet tage i hus, hvad
kvæg og bæster som er fundet ... i deres skov og kodrift, og dersom ...
tilhørte, selv har udløst det ... pant og penge. - Søren Christensen i Oustrup:
Var barnefødt i Viuf og kan mindes i 36 år; vidner som Jørgen Mikkelsen. Jens Mortensen i Ågård kan mindes i 16 år, og Jens Iversen ibidem i 16 år,
de har tjent Mikkel Basse; vidner det samme. - Karen Olufsdatter i Ågård:

kan mindes siden 2 år før den kejserlige krigstid, da tjente hun Mikkel
Basse i Viuf, og da har de Viuf mænd og Horstrup (?) holdt det, lige som
Jørgen Mikkelsen har vidnet .... før kejserkrigens tid har stået et gærde
imellem Søren Bassens Knifkær (?) og Svinholts kær og imellem Viuf og
Horstru skov ...
Niels Thomsen i Bølling, et indbydelsesvidne: Stævning til Terkel Sørensen
og Knud Jørgensen i Vejle, Tove Sørensdatter med hendes lavværge Hans
Nielsen i Mejsling, Anne Sørensdatter med hendes lavværger Knud Peersen
ibidem, Joen og Peer Sørensen, alle i Mejsling, Maren Madsdatter (?) i
Hesselballe med hendes lavværge Jens Jensen ibidem. - Jens Madsen i
Bølling stod selv til vedermålsting for dette indbydelsesvidne at tage
beskrevet. - Niels Thomsen indbød til 3. ting alle sal. Mads Sørensens i
Stubdrup hans efterladte arvinger og kreditorer, så mange som ville kende
sig ved nogen arv eller gæld efter sal. Mads Sørensen i Stubdrup, at møde i
morgen, som er torsdag den 9. juni. Niels Thomsen æskede herredsfogeden
og skifteskriveren samt uvildige dannemænd at møde i boet og der at
registrere, vurdere og skifte og dele mellem sal. Mads Sørensens kreditorer
og arvinger, hvis gods og god sig der i boen kan findes. Opnævnt blev
Christen Jensen i Vork, Poul Jørgensen i Jerlev og Jørgen Poulsen ibidem,
Jens Sørensen i Horsted, Henrik Madsen i Højen og Jens Peersen i Rugsted
at møde fornævnte dag i boet.
Niis Christensen i Højen, et skøde: Jens Hansen i Jennum på vegne af sin
hustru Tove Nielsdatter i hånd tog Niis Christensen i Højen og med hans og
hans hustru ... og velberråd hu ... skødede og solgte ... afhændede han fra
sig og sin hustru og deres arvinger til Niis Christensen i Højen og hans
arvinger al den arvelod ... Nielsdatter i Jennum har arvet i den halve gård i
Højen efter hendes sal. forældre, brødre og søstre, nemlig hendes sal. fader
Niels Andersen og moder Sidsel Laursdatter og brødre Anders Nielsen og
Knud Christensen og søster Johanne Nielsdatter, som boede og døde i
Højen. Forn. Hans Jensen i Jennum (!) på hans hustru Tove Nielsdatters
vegne frastod al den arvelod, som kunne være tilfaldet hende.
Niels Iversen af Fredericia på vegne af hans datter Kirsten Nielsdatter ...
Niis Christensen i Højen med sin frie vilje og velberåd hu i hånd tog Niels
Iversen på hans datter Kirsten Nielsdatters vegne, som er Niis Christensens

trolovede fæstemø, at have lige så stor, god og rig en lod i den halve gård i
Højen, som Niis Christensen nu påbor, både hvad han deraf har arvet og
indkøbt.
Jens Peersen i Rugsted, et afkald: Niis Pedersen i Tudved på egne vegne og
Jens Pedersen i Bindeballe på egne vegne med hans lavværge Christen
Sørensen ibidem i hånd tog Jens Peersen i Rugsted og gav afkald for alt,
hvad Niis Pedersen i Tudved og Jens Pedersen i Bindeballe kunne være
arveligt tilfaldet efter deres sal. forældre, sal. fader Peder Jensen og moder
Mette Sørensdatter, som boede og døde i Rugsted, det være sig sølv, ...
penge, kræ, korn, kornavling, løsøre, rørende og urørende, middel og ...
formue, så vel og efter et tingsvidnes formelding udstedt af tinget den 28.
oktober 1663.
Niis Pedersen i Tudved og Jens Pedersen i Bindeballe, et afkald: Jens
Pedersen i Rugsted i hånd tog Niis Pedersen i Tudved og Jens Pedersen i
Bindeballe med hans lavværge Christen Sørensen ibidem og gav afkald for
alt, hvad forn. Jens Pedersen i Rugsted kunne arve efter hans sal. forældre,
Peder Jensen i Rugsted og Anne Jensdatter ... skiftebrev af 1668 (?), den 7.
juni. Jens Peersen i Rugsted takkede Niis Pedersen i Tudved og Jens
Pedersen i Bindeballe og Christen Sørensen ibidem for god rigtighed og
betaling.
Ole Bundesen i Borlev, et gårdsynsvidne: Stævning til lensmanden,
amtskriver Rudolf Faust og ridefoged Christian Nielsen. Vidnerne Jens
Jensen i Hesselballe, Peer Hansen, Hans Andersen ibidem og Søren
Thomsen i Tudved bekræfter, at de den 4. maj blev opkaldt til at syne den
gård, Christen Andersen i Borlev tilforn iboede. Ejendommens
brøstfældighed beskrives.
... Peersen Grøn i Egtved, en opsættelse: Stævning til alle krontjenere,
gårdmænd og boelsmænd, i Egtved. Gav dem til sag, fordi de har i fæste en
halv krongård, som de samtligen nyder. Sætter i rette, at de bør hegne og
frede for den, og hvis de ikke gør det og han derover lider skade enten på
eng eller korn, at de da skal betale ham skaden og desuden stande titale.
Opsat.

Anders Grøn, en opsættelse: Stævner Søren Pedersen i Bølling for to års
tiendekorn, han resterer med, rug, byg, havre og boghvede. Han bør straks
levere ham samme tiendekorn, for hvert år lige så meget, som han har
leveret til præsten, eller og at betale med rede penge efter den takst, som
kornet hvert år har kostet. Opsat 14 dage.
Onsdag den 15. juni 1670:
Anders Madsen i Hesselballe, et vidne: Stævning til Jens Jensen i
Hesselballe og Peder Hansen ibidem. - Tilbød til 3. ting Jens Jensen og
Peder Hansen det frøkorn, de har sået i Jens Nielsens ødegårds jord, efter de
fire uvildige dannemænds syn og afsigt lydende på halvsjette tønder, og
tilbød dem skæppe for skæppe i godt, rent, ustraffeligt korn, eller og dersom
de ville annamme det i rede penge, som skæppen kostede efter landkøb, så
ville han det dem betale her for tings dom med rede penge. Hvorimod
mødte Jens ... Hesselballe og fremlagde en skriftlig befaling lydende som
herefter følger: Eftersom supplikanten påstår, at Anders Madsen efter vrang
beretning har ... hans gård fra ham ved kgl. fæstebrev og derfor søger, hvad
ham ved samme gård ... tilkommer at holde, da synes sligt ... billigt (?)
imod sit fæstes fraståelse, hvorfor amtskriver Rudolf Faust tilholdes her
med sin flid at anvende parterne om supplikationens indhold i mindelighed
med uvildige mænd efter ... i den regart, at Jens Jensen ikke for meget sker
forkort, at hans kgl. maj. foruden besværing heri kan delibreres ... Hafnia
den 3. juni 1670. M. Schinkel. - Befalingen blev læst og påskrevet,
hvorefter Anders Madsen begærede tingsvidne.
Niels Pedersen, ladefoged på Nygård, har stævnet Hans Nielsen Smed i
Mejsling, Niels Hansen tjenestekarl og Christen Ibsen, ibidem, Niis Hansen
... med et skriftligt søgsmål: Disse Nygårds tjenere er lovligt af
sognefogeden Jørgen Poulsen i Jerlev blevet advaret med deres pløjning og
deres tilskiftede (?) jord ... ... at så med boghvede, hvilken jord de af deres
modvillighed og trodsighed har ladet blive forsømt og ikke har sået, så jeg
efter mange advarsler måtte nødes til at leje bæster, plov og harve til at
pløje og så samme forskr. stykke jord. Slig deres nokvillige og nachlæssige
forsømmelse beklager jeg her for retten og sætter i rette, om de ikke for
ulydighed bør at straffes, og herpå dom begærende ... siden min
overøvrighed at give til kende. Niels Pedersen, eg. h. - Satte i rette, at de

ikke alene bør at straffes for deres ulydighed, men også betale den
omkostning, som han for ploven samt harven har udgivet. De indstævnte er
ikke mødt. Opsat 14 dage.
Christen Jensen i Vork på vegne af Christian Nielsen, en dom: Stævning til
al Egtved sogn, al Ødsted sogn, al Jerlev sogn og Hjelmdrup by, al Højen
sogn, Hesselballe, Borlev og Ågård for rettergang, Oluf Mortensen i
Bølling agter at føre .. for resterende skovhugstpenge. - Fremlagde en dom
af 19/2 1667. Den citeres: Et synsvidne af 8/5 1667 viser, hvor meget hver
har hugget siden sidste syn. Enhver, som findes i synsvidnet og har hugget
uforvist uden øvrighedens tilladelse, bør betale til kgl. maj. fuldmægtige.
Oluf Mortensen på vegne af ridefoged Christian Nielsen bad om at få
dommen fornyet. - Og da mødte ... Hansen i Egtved og Anders Peersen
Grøn i Egtved og svarede på menige Egtved bymænds vegne, at efterdi at
der er gjort een gang udsæt for samme skovhugst ... ... og derfor formener
de ikke bør at gøre ... eller videre udsæt , og efter herr... ... hofmarskal velb.
Martin Skinkels benådning (?), at han os det ... ... for samme år har
eftergivet, og de formener, efterdi det er så rum tid siden, den dom er
gangen .. ... først påny appeneres hvis man nådig er for lang tid er
eftergiven, og derfor formener for samme tiltale fri at være. - Niels
Lauridsen i Amnitsbøl stod for tings dom og med hans højeste ed
bekræftede, at han har betalt salig Anders Jørgensen samme
skovhugstpenge for dette år. Dorete Hanskone i Amnitsbøl i hendes mands
fraværelse svor ved højeste ed, at hendes mand Laurs Pedersen har betalt
samme skovhugstpenge for dette år til sal.Anders Jørgensen i deres eget
hus. Jens Peersen i Rugsgted svarede, at han efter forskr.
skovhugsttingsvidne efter dommens indhold har han betalt for det samme
år. Poul Madsen i Ødsted bekendte ved sin ed, at han havde betalt samme
skovhugst, som nu begæres dom på. - Dom: Så mange, som ikke sig
herimod kan erklære eller bevise at have betalt samme skovhugstbøde, bør
at betale inden 15 dage efter forrige doms indhold.
Onsdag den 22. juni 1670:
Jep Peersen i Rugsted, et vidne: ... gav til kende til 3. ting, at han har
forlagt alt kræ, fæ, heste, hopper, svin og alt andet kræ, som går hyrdeløs
.... at de skulle holdes fra Rugsted korn og eng. Dersom de det ikke gjorde

og de derover fik nogen skade på deres kræ, de da skulle have skade for
hjemgæld.
Onsdag den 29. juni 1670:
Onsdag den 6. juli 1670:
Christen Jensen i Vork den dag siddende i fogedens sted.
Onsdag den 13. juli 1670:
Onsdag den 20. juli 1670:
Anders Peersen Grøn i Egtved, en dom: (Se 8/6). Dom: Søren Pedersen
resterer med noget tiende til kirkeværgen. Han skal betale eller lide nam.
Anders Peersen Grøn i Egtved, en dom: (Se 8/6). - Dom: De er pligtige at
gærde, hegne og frede, som deref formænd før dem har gjort det.
Onsdag den 27. juli 1670:
Oluf Mortensen i Bølling på vegne af Jens Jensen og Peder Hansen i
Hesselballe, et vidne: Han tilbød på deres vegne Anders Madsen i
Hesselballe, om han ville betale dem deres rugsæd, somde har sået i Jens
Nielsens gårds jord, som de tilforn havde i fæste, efter velb. lensmands
befaling for deres sæd, som de begærer for 1 rdl. for hver skp. sæd efter
landsens takst, eller og at de måtte nyde den rugsæd, som de har sået.
Hvortil da Anders Madsen svarede Oluf Mortensen, om han får lovligt
varsel derfor, da ville han svare dem dertil. Oluf Mortensen begærede
tingsvidne, og Anders Madsen stod med Oluf Mortensen, Jens Jensen og
Peder Hansen til vedermål.
Onsdag den 3. august 1670:
Onsdag den 10. august 1670:
Anders Simonsen, borger i Vejle, på vegne af Maren Peerskone i Jerlev, et
indbydelsesvidne: Stævning til Hans Poulsen i Horsted og hans søn Anders
Hansen ibidem, Gyde Eriksen i Højen, Jens Lassen ibidem, Anne

Sørensdatter i Jerlev, Kirsten (?) Nielsdatter ibidem, Niels (?) Christensen i
Vilstrup, Hans Christensen ibidem, Anne Christensdatter ibidem med
hendes rette lavværge. Anders Simensen på vegne af Maren sal. Peder
Simensens efterleverske indbød til 3. ting hendes sal. mands arvinger og
kreditorer at møde førstkommende tirsdag den 16. august og æskede
herredsfogeden og skifteskriveren samt uvildige dannemænd at møde i boet
og der at registrere, vurdere og skifte imellem Peer Simonsens kreditorer og
hans efterladte hustru og børn, hvad gods og god sig der i boet kan findes.
Opnævnt blev: Christen Jensen i Vork, Søren Sørensen i Høllund, Jørgen
Poulsen i Jerlev, Poul Jørgensen ibidem, Jens Hansen i Ødsted og Peder
Jensen ibidem.
Onsdag den 17. august 1670:
Niels Thomsen på Hjelmdrup, et vidne: Stævning til alle Egtved bymænd
og lodsejere, menige bymænd og lodsejere i Tudved og i Borlev til
forbudsvidne. På egne vegne og på vegne af Niels Christensen i Ballesgård
forbød Niels Thomsen menige lodsejere og bymænd i Egtved, Tudved og
Borlev, at ingen af dem skulle tilfordriste sig at lade noget af deres kræ, det
være sig hvad det være kunne, lade dem på Hjelmdrup eller Ballesgtård
skov eller mark i deres eng, korn eller efterhøstegrøde, som de skulle have
til deres plovkræ, ... ... Så fremstod Vide Hansen i Egtved på menige
Egtved bymænds vegne og svarede og erbød dem, at de noksom ville frede
deres eng, korn og mark indtil ordinær tid er forbigangen med korn og eng.
Siden formener han ikke bør dem længere at frede deres skov og mark mere
for dem, end de haver nogen sinde gjort for deres formænd, med mindre de
freder det med ris og staver, som sig bør.
Jesper Peersen, restanceskriver, af Kolding, et vidne: (Sædvanlig stævning
til hele herredet). Han lod læse og påskrive en restanceliste for 1668, der
viser, hvem der ikke har betalt, enten på grund af frihed eller fattigdom, så
de umuligt kan betale uden at måtte gå fra deres gårde. Så fremstod Niels
Thomsen på Hjelmdrup, Anders Peersen Grøn i Egtved, Vide Hansen, Niels
Gillesen, Søren Pedersen, alle i Egtved, Niels Pedersen i Spjarup, Christen
Madsen i Bøgvad, unge Jørgen Jensen i Vork, Søren Sørensen i Høllund,
Søren Jensen Kordsen i Mejsling, Søren Jensen i Tudved og Hans Nielsen i

Borlev. De bekræftede restancelistens rigtighed. (Listen fylder mange
sider).
Jesper Peersen, restanceskriver, en opsættelse: Stævner al Højen sogn for
kongens anpart af korntienden, som de ikke har betalt i en 3 års tid. Sætter i
rette, at de har forbrudt deres fæste og betale tienden med rede penge. Opsat 6 uger.
Onsdag den 24. august 1670:
(Dette er sidste tingdag, hvor Thomas Pedersen fungerer som
herredsfoged).
Terkel Christensen af Jelling, et vidne: Stævning til Tage Krabbe til Grundet
og mange flere, hvoraf stævningsmændene har truffet en del på Grundet
birketing. - Bertel Madsen Brun i Vingsted mølle vidner: At den 20. juni om
morgenen ungefær 3 timer efter solopgang da kom Terkel Christensen og
Jens Knudsen kørende til Vingsted mølle og spurgte mig til, om Axel
Willumsen, Anders Madsens arvingers fuldmægtige, ikke var kommet. Da
fortøvede de hos mig i møllen indtil hallis (?) middag. Da kom Axel
Willumsen til møllen, og da fulgte de med ham til Kielkjær. - Søren Jensen i
Kærbølling og Sørensen i Balle: De kom den 20. juni på Kielkjær henimod
halligs middag tid, og da kom Terkel Christensen og Jens Knudsen hen
imod middagstid kørende med Axel Willumsen til Kjelkær, eftersom de var
opnævnt af Tørrild herredsting at møde den dag på Kielkjær. Og der blev de
hos mig samtlig ... ... på Kielkjær indtil aften og om natten. Så drog de
hjem, og om andendagen da kom vi derigen til Kielkjær, og da var de der
endnu, og så forblev de hos os den dag og indtil aften igen. - Axel
Willumsen: Den 20. juni lidt efter halligs middag, da kom jeg til Vingsted
mølle, og da var Terkel Christensen og Jens Knudsen i møllen, og fulgte de
mig til Kielkjær, hvor de da var hos mig på rettens vegne ...
Onsdag den 30. august 1670:
... Jensen i Tudved siddende i fogedens sted.
Onsdag den 7. september 1670:

Søren Jensen i Tudved siddende i fogedens sted.
Oluf Mortensen i Bølling, et oldensynsvidne: (Sædvanlig stævning til
herredet). - Christen Jensen i Vork, Jens Sørensen i Horsted, Niels
Jørgensen i Ødsted, Søren Sørensen i Høllund, Poul Jørgensen i Jerlev og
Niels Christensen i Ballesgård vidnede, at de den 5-7/9 har været med
skovrider Martin Hæring og skovfoged Oluf Mortensen til oldensyn i
herredets skove. Hvor skov er vurderet.
(Slut på mikrofilm 30828. Film nr. 30829 begynder her)
Onsdag den 14. september 1670:
Niels Lauridsen i Amnitsbøl, herredsfoged i Jerlev herred.
For retten blev læst og påskrevet en befaling: På vegne af kongen befales
Jens Sørensen Grøn i Høllund at betjene retten i herredsfoged Thomas
Pedersens sted i alle de sager, Thomas Pedersen kan være interesseret i,
som Niels Lauridsen i Amnitsbøl søger. Han skal i alle måder forholde sig
efter loven og recessen. København den 13. august 1670. - Og Niels
Lauridsen æskede til 2. ting at møde efter øvrighedens befaling til idag 8
dage retten at betjene.
Axel Willemsen af Kolding på vegne af sal. Anders Madsens hustru og
arvinger og på vegne af Jørgen Jensen i Holm, en dom: Stævning til Niels
Thomsen i Bølling og Christen Iversen i Jerlev. Gav dem til sag, fordi de
den 15. august 1669 på Bollund skal være inddraget og derfra uden ordre
eller tilladelse voldeligen bortført en tjenestekvinde ved navn Wusse
Madsdatter, hvilket med sandfærdige vidnesbyrd bevises, som til
landstinget befindes at være konfirmeret. Sætter i rette, at de to personer ...
bør til herskabet og bonden at (betale voldsbøder) samt sagens
omkostninger. Mener, de er pligtige ... bøder for helligbrøde og derforuden
formedelst sådanne grove gerninger under prædikenen begået haver, kirkens
åbenbare disciplin at være undergivet. Opsat til dom om 14 dage.
Laas Poulsen i Liom, et vidne: Laus Peersen i Amnitsbøl bekendte sig
skyldig at være til Laas Poulsen i Liom 2 slettedaler, hver daler til 64 sk.
danske. Lover at betale pengene til førstkommende mikkelsdag.

Thomas Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til lensmanden og
amtskriver Rudolf Faust. Thomas Pedersen opsagde til 3. ting den halve øde
krongård i Rugsted, som han havde for skattens afgift (?), han herefter slet
intet ville befatte sig med den, eller han ville have med den at bestille i
ringeste måder. Men dersom nogen var og ville den bruge ... måtte de det
gerne gøre for ham ...
Onsdag den 21. september 1670:
Niels Lauridsen i Amidzbøl (Amnitsbøl), herredsfoged i Jerlev herred,
Jokum Damcke skriver og Niels Videsen i Refsgård til besegling.
Niels Lauridsen i Amnitsbøl, et vidne: Lod læse lensmandens befaling til
Jens Sørensen Grøn i Høllund at betjene retten i herredsfoged Thomas
Pedersens sted i alle de sager, Thomas Pedersen kan være intersseret i, som
Niels Lauridsen Amnitsbøl søger etc.
Jens Sørensen Grøn i Høllund siddende den dag i den sag i fogedens sted.
Niels Laursen (Niels Lauridsen) i Amnitsbøl: Stævning til Thomas Pedersen
i Rugsted. Sætter i rette, at eftersom Thomas Pedersen den 30. september
1669 skal (?) forn. herredsfoged for retten opstanden mig ... frem påråbt at
skulle gøre, i steden han på sin bestillings vegne efter loven og rceessen
have lyst fred, som det sig burde, hvilken gerning af tingsvidne dateret
Tørrild herredsting den 19. februar sidst afvigte, som til landsting findes
confirmeret, og af dets confirmationsdom, som er af dato den 3. marts i
indeværende år ... ... Thomas Pedersen ... ... at have forbrudt og bør at ...
efter loven og recessen .. tingfred rette bøder foruden alle andre lovmål og
tiltale at lide som vedbør. - Thomas Pedersen var ikke mødt. Opsat 4 uger.
Niels Lauridsen i Amnitsbøl: Stævning til Thomas Pedersen i Rugsted.
Fremlagde et tingsvidne af Tørrild herredsting lørdagen den 19. februar
1669: Vidnet Hans Eriksen i Balle: Han så og hørte, at Niels Lauridsen kom
ind for retten på Jerlev herredsting onsdag den 30. september sidst afvigte
og begæred af herredsfogeden at måtte få et tingsvidne læst for retten,
hvilket ikke måtte ham tillades, hvorover Niels Lauridsen det selv læste. Og
imidlertid kom Jakob Laursen slotsfoged ridende og bad herredsfogeden, at
han skulle lade Niels Lauridsen gøre fast, og straks opstod forn.

herredsfoged Thomas Pedersen, råbte på alle mand, som nu til tinge var til
stede af kongens tjenere, at de skulle tage Niels Lauridsen fast, som stod for
retten, under deres faldsmål, og ydermere opnævnede kongens
varselsmænd, så mange som til stede var, at de skulle tage fat på bemeldte
Niels Lauridsen Amnitsbøl og føre ham til Koldinghus, hvorover han råbte
på menige mænd, som da til tinget var, at de ville drages til minde denne
store overlast og gevalt, ham på kongens adelsting for retten blev gjort. Og
så måtte han som en fangen mand følge ud af tinget med slotsfogedens søn
Frederik Jakobsen og Niels Thomsen i Bølling, hvor de da marcherede af
med ham til Kolding i slotsfogtedens hosværelse og andre flere mænd ... ...
også skulle tage vare på oftbemeldte Niels Lauridsen. - Andre vidner (fra
Balle, Lund og Faruphus) bekræfter Hans Eriksens udsagn. Og ydermere
vandt Christen Davidsen og Christen Pedersen i Faruphus, at husfogedens
søn Frederik Jakobsen tog med gevalt Niels Lauridsens degen fra hans side,
som han stod for retten, og de så ydermere, at Niels Lauridsen var
omkringstød på jorden for retten; men hvem der havde gjort det, kunne de
ikke se formedelst stor mængde af folk, som da der til tinge og indtrængte
samme tumult at ville se. - Niels Lauridsen fremlagde sin skriftlige
irettesættelse: Eftersom jeg underskr. ved kald og varsel haver ... til sit
værneting ladet stævne Thomas Pedersen i Rugsted for den utilbørlige
begegnelse, han forsettighed imod landsens lov og ret den næst afvigte 30.
september 1669 på kongens adelsting .. overfalden ... gevalt at lide og mig
retten nægtede, for det første som jeg ind for retten kom i venlighed ...
begærede af herredsfogeden tvende tingsvidner læst og påskr. for retten,
hvilket mig af bemte. herredsfoged blev nægtet og ej i ringeste måder at få
bestilt, endog jeg havde med mig tvende varselsmænd, som lovligt havde
kaldet for, hvad jeg da agtede at ville have bestillet, og som mig af retten af
herredsfogeden blev ganske nægtet ... ... læste jeg selv for retten mine
tingsvidner, hvilke tingsvidner var angående skatten og Wusse Madsdatters
beedigede bekendelse. Da straks opstod Thomas Pedersen i sin foresætlige
.. ... og ufredsommelige sind for retten og befalede alle mænd af kongens
tjenere, så mange som til tinge var, at de under deres faldsmål skulle tage
mig fast, som jeg stod for retten, og ydermere opnævnte kongens
varselsmænd, så mange som til ltinge var til stede, at de skulle tage mig
fast, som jeg der stod for retten, og føre mig til Koldinghus. Og så tilstedte
herredsfogeden uden nogen fredlysning, at jeg af tvende personer ud af
tinget som en fange måtte følge, med mere (?) og gevalt min degen fra min

side, og på jorden omkringstødte for retten ... ... Formener derfor, at
Thomas Pedersen for sligt hans utilbørliget og begangne forsæt ... ... bør at
straffes og lide efter lands lov som rettens foragter og som den, der sin
svorne ed og pligt imod ... sin nådige herre og konge ej holdet haver, at
være derfor i kongens nåde og unåde og ellers for sligt hans grove begangne
forsætlige dumdristige forseelse og begangne gerninger bør at være fældet
efter landsloven og recessen og han mig for sligt hans utilbørligt tilføjede
skades erlidelse billigen og med rette bør at erstatte den anvendte
omkostning og skadeslidelse ... Ex Amledsbøl, den 17. september 1670,
Niels Lauridsen Amnitsbøl. - Opsættes 14 dage til doms.
Niels Lauridsen Amnitsbøl, hans første ting: Stævning til Thomas Pedersen
og hans hustru Dorete Thomaskone. (Varslesmændene havde talt med hans
svend Ib Hansen). Gav Thomas Pedersen til sag for en trøje af fløjl for 3
rdl., som Thomas Pedersens hustru havde fået. Formente, at han skulle
betale eller lide dele.
Niels Lauridsen Amnitsbøl, en opsættelse: Stævning til Niels Thomsen i
Bølling. Satte i rette, at eftersom Niels Thomsen den 30. september 1669
har med værge og voldeligen med magt for retten ud af tinget tagen, som
herredsfoged Thomas Pedersen da retten har sat, hvilket Niels Thomsens
gerning er imod vores kristelige lands lov og ret. Formente, Niels Thomsen
bør efter loven og recessen og forordninger at lide for tingfred, dis (?) rette
tingfredsbøder efter loven og ellers for sligt hans gerninger at lide, som det
sig bør. Sætter i rette, at eftersom Niels Thomsen har med været den 30.
september og ham af hans frelse med vold og magt med været og ham afført
.. ... at bøde de rette voldførsels bøder foruden al den lovmål, som derefter
kan følge. Hans begangne gerninger er med tingsvidne at bevise, som til
landstinget er konfirmeret ... ... vidne af 25. februar 1670. Opsat 6 uger.
Thomas Sørensen i Rugsted, et vidne: Stævning til Peer Christensen Løgvig
i Rugsted, hvor han sidst boede. (Varselsmændene talte med hans hustru).
Han efterlyste på sin søster Anne Sørensdatters vegne til 3. ting hendes
mand Peder Christensen Løgvig, om ingen af herredsmændene kunne gøre
hende nogen anledning, hvor han var at finde, eftersom han en lang tid
havde været bortrømt fra hende og hendes børn ved nattetide, som nu kan
være ungefær henimod en fem års tid. Otte vidner (samt tilstedeværende

herredsmænd) vidnede, at de ikke har set Peer Christensen Løgvig, enten i
kirken, til tinge, i hus eller gård, eller ved pløjning i 5 års tid. Men er os
samtlige bevidst, at han er ved nattetid bortrømt fra hustru og børn.
Onsdag den 28. september 1670:
Niels Lauridsen Amnitsbøl herredsfoged i Jerlev herred, Jokum Damcke
skriver og Jens Jensen i Hesselballe til besegling.
Niels Lauridsen Amnitsbøl råbte første, anden og tredie gang på Jens
Sørensen Grøn, at han retten ville betjene, og æskede til sit 2. ting Thomas
Pedersen i Rugsted, eftersom første ting af sættefogeden Jens Grøn ved
varsel idag 8 dage er udstedt for 3 rigsdaler at betale.
Jens Peersen i Rugsted siddende den dag på Jerlev herredsting i fogedens
sted i den sag:
Mads Nielsen i Rugsted, et vidne: For retten fremstod Niels Lauridsen
Amledsbøl (Amnitsbøl, skriveren er begyndt at kalde både manden og byen
Amledsbøl i stedet for Amidzbøl) og lod læse og påskrive de gode mænd
landsdommernes dom dateret Viborg landsting den 3. marts indeværende år,
hvori findes indført Mads Nielsen i Rugsted at være tilfunden nogen penge
til kost og tæring at give og for hans udeblivelse til Niels Lauridsen
Amnitsbøl. Og så Mads Nielsen her idag for retten fornøjede og afbetalte
Niels Lauridsen for sin egen person, at han ikke skulle kræves af lham eller
søges videre efter den forn. tildømte landstingsdoms indhold. Niels
Lauridsen takkede ham for god betaling.
Niels Lauridesen Amnitsbøl, et vidne: For retten fremstod Mads Nielsen i
Rugsted og bekendte sig ret vitterlig gæld skyldig til ærlige og velagte
mand Niels Lauridsen Amnitsbøl, herredsfoged i Jerlev herred, penge syv
slettedaler, som han lovede at betale til jul førstkommende, og ydermere
bekendte han, at han havde stedet sig med Niels Lauridsen Amledsbøl
hovdage i hver uge, som er mandag og tirsdag fra Sct. Mikkelsdag nu første
til årsdagen 1671. Og har jeg Mads Nielsen derfor oppebåret min fulde løn
af Niels Lauridsen, som er 5 slettedaler, og lover jeg tro og flittig at tjene
året omkring, og lover jeg at holde ham uden skade.

Aksel Willemsen af Kolding på vegne af sal. Anders Madsens hustru og
arvinger og på vegne af Jørg Jensen i Holm, en dom: Frem.lægger
opsættelsen for 14 dage siden. Fremlægger landstingsdom af 22/1
indeværende år med dokumenter: Axell Willemsen fremlagde et tingsvidne
af 20. november 1669 af Nim birketing, hvor 8 mænd vidner, at de så og
hørte Jens Jørgensen i Boelund og Karen Andersdatter (?) sammesteds, som
vandt, at den 25. august sidst afvigte kom til Boelund ridefoged i Jerlev
herred Christian Nielsen med sig havende Niels Thomsen i Bølling,
Christen Iversen i Jerlev og tre ryttere, nemlig Hans Jung, Jochum Merscher
og Hermand von der Hude, og opslog porte og døre med stor trussel og
tumulit, søgte ind i stuen, slog kælderdøren ned med stoplen, tillige færdes
meget strengt i huset omkring, så at enhver i huset måtte løbe i skjul. Så
antastede de en tjenestekvinde ved navn Wusse Madsdatter og rejste så af
gården med hende. Og imidlertid skreg hun hardt, da de hende slog. Da har
de taget en andel gods ud af huset og dermed færdes afsted. Og da de var
kommet noget fra gården, kom en af dem tilbage og havde en del med sig af
det, de tog, og flyede tilbage igen. ... en del beholdt de hos dem, som var en
plov... og en krudthorn med baan (bånd?) dertil foruden et skrin, som blev
opbrudt, som Jørgen Jensen af Holm tilkom og sagde sig, at sine penge var
aftagen af forn. personer og af dem med gevalt opbrækket. Og forn. Niels
Thomsen løb om i huset og havde en lang bøsse med hanen på, og han
stødte Wusse Madsdatter ... der med andre flere ord og trusler. - Karen
...datter vidnede ydermere, at Niels Thomsen var tvende gange i ovnen i ...
... med den lange bøsse med hane på, som ... ragede omkring med i ovnen. Dernæst fremlagde Aksel Willumsen et synsvidne af Nim birketing den 8.
januar sidst (beskriver skaderne i huset). - Fremlagde et andet tingsvidne af
Nim birketing af 8. januar: Mikkel Mikkelsen af Jerlev og Peder Staffensen
i Boelund vidner, at de var hos i Boelund søndag den 15. august og så
(ridefoged Christian Nielsen med følge) komme på den tid, da prædiken
blev holdt i Nim kirke etc. (ordlyd omtrent som tidligere). - Så blev
ridefoged Christian Nielsen tilspurgt, om han havde noget at svare vidnerne.
Han fremlagde et skriftligt indlæg: Eftersom velfornemme mand Anders
Madsen i Kolding har ladet mig indstævne til dette landsting ... Niels
Lauridsen ... ... Benægter ved sin højeste ed, at han er skyldig ... har heller
ikke tilskyndet andre dertil ... Datum Viborg den 19. januar 1670. - Dom:
Eftersom Christian Nielsen intet fremlægger, hvormed de indstævnede
vidnesbyrd kan svækkes ... (vidnesbyrdene konfirmeres). - Så mødte

Christian Iversen i Jerlev og fremlagde sit skriftlige indlæg: Eftersom jeg ...
tiltales af Axel Willemsen på velfornemme Dorete Froms vegne for vold,
husfred og gårdsfred, som i Bollund skulle være begået den 15. august ...
Jeg er en fattig tjener og af min husbond befalet hans vogn at køre for
Christian Nielsen, ridefoged, til Bollund. Ingen kan påsige mig at have
været bortveget fra min husbonds vogn, meget mindre noget menneske
nogen moleste i samme gård eller hus at have bevist, tilmed også
hovedmændene, som jeg kørte for, forbigås i samme sag, og har ladet sig
med eftermålsmændene forlige, og jeg fattige ... tjener nu søges og tiltales
derfor uskyldig i alle måder, så sætter jeg i rette for Gud og alle retsindige
hans betroede tjenere, at jeg for hans unødvendige tiltale som en fattig
tjener bør fri at være ... Datum Ødsted den 26. september anno 1670, KIS. Endnu ydermere fremlagdes en seddel med trende bogstaver underskrevet:
Kendes jeg underskrevne Jens Hansen i Ødsted boende, at eftersom jeg gør
langægter til Koldinghus, så blev jeg mundtligt tilsagt den 14. august i
nærværende år at møde i Kolding i ridefogeden Christian Nielsens gård den
14. august at tage og føre Christian Nielsen fra Kolding og til Vejle og fra
Vejle til Boellund. Og blev da min tjener Christen Iversen overantvortet
mine heste og vogn at køre og vare ham samme ægt dermed følgagtig og at
passe på mine heste og vogn i alle måder, som forsvarligt kunne være. Dette
bekender jeg med min egen hånd. Actum Ødsted den 26. september anno
1670. IHS. - Så mødte her idag i retten Anders Nielsen Lindt (?),
regimentskriver, og svarede på Niels Thomsens og Christen Iversens vegne,
eftersom de til hans obersts regiment for ryttere er indskrevet, og formente
efter loven og recessen, at voldførsel og desligeste sager ikke bør ved
herredsfogedens dom at ordeles, men at komme sandemændene ved at
skille derom. Hvad sig helligdagsbøder angår, som Axell Willemsen i rette
har sat, formenes, at han det bør at bevise, at samme tvende personer har
begået nogen helligbrøde. De var kommanderet dertil af kgl. maj.
ridefoged. - Derimod svarede Aksel Willumsen, at han jo klarligen har
bevist, Niels Thomsen og Christen Iversen havde været med til at opbrække
porte og døre etc. Hvis påberåbes, at Christian Nielsen sådant skulle have
befalet, begærede Axell Willumsen, at Anders Nielsen ville bevise. - Dom:
Eftersom denne sag har vidt henseende (?) og lader sig anse processen ej at
være søgt på de tider, som det sig burde, og så vel de steder, som sagen
henhører, vides ej nu heri at kunne kendes, før end andre oplysninger i
sagen forhverves.

Onsdag den 5. oktober 1670:
Jens Sørensen Grøn i Høllund siddende i den sag i fogedens sted:
Niels Lauridsen Amnitsbøl: Har stævnet Thomas Pedersen i Rugsted og
hans hustru Dorete Thomaskone. Gav dem til 3. ting til sag for en fløjlstrøje
for 3 rdl., som hun har fået af ham. Thomas Pedersen mødte og svarede, at
han eller hans hustru hverken har lånt af Niels Lauridsen Amnitsbøl nogen
trøje eller købt. Aflagde ed på det. Dertil tilspurgte Niels Lauridsen
Amledsbøl Thomas Pedersen, om han kunne benægte, at det jo var ham
bevidst, at hans hustru jo havde bekommet en trøje af fløjl af ham, som hun
ej havde betalt. Han mente, at hustruen selv skulle nægte at have fået den.
... Så vidste jeg ikke at tilstede Niels Lauridsen Amnitsbøl hans tredie ting,
før end det anderledes med nogen bevis bevises.
Jens Sørensen Grøn i Høllund siddende i den sag i fogedens sted.
Niels Lauridsen Amnitsbøl, en dom: Stævning til Thomas Pedersen i
Rugsted. Niels Lauridsen fremlagde et tingsvidne udstedt af Tørrild
herredsting lørdag den 19. februar 1669 (det samme som er citeret den
21/9). Fremlagde ydermere de gode mænd landsdommeres dom udstedt af
Viborg landsting den 3. marts 1670, som i sin slutning formelder
(dommen): ... den utilbørlige begegnelse, som Niels Lauridsen er vederfaret
til tinge af Thomas Pedersen, Niels Thomsen og andre, noksom bevises af
Hans Eriksen og medfølgende vidner, som også en del bekræftes af tvende
af de otte mænds tilståelse her for retten, da ses ikke fornøden at være
nogen andre vidnesbyrd hermed videre at umage. Særdeles efterdi Thomas
Pedersen, som selv mødte, aldeles intet fremlægger, hvorved samme
vidnesbyrd i ringeste måder kan svækkes, men fast mere af ham selv
vedgås, så de derfor, så vidt som de Thomas Pedersen og Niels Thomasen
angår, ved magt bliver ... - Niels Lauridsen begærede dom. Og da sagen har
været opsat i 14 dage, og ingen er mødt til gensvar, så afsiges dommen:
Efterdi for mig i rette lægges af ærlige, velagt og forstandige mand Niels
Lauridsen Amledsbøl, herredsfoged i Jerlev herred, at et tingsvidne udstedt
af Tørrild herredsting lørdag d. 19. februar 1669 (rettet til 1670?), som i sin
mening indeholder, at vidner har vidnet, at Thomas Pedersen i Rugsted,
forrige herredsfoged, skulle have opstanden for retten og råbt på menige
mænd af kongens tjenere, som til tinge var, at de skulle tage Niels

Lauridsen fast, item for mig irettelægges de gunstige højtærede
landsdommere deres dom dateret Viborg landsting d. 3. februar 1670, som i
sin slutning formelder, at de gode mænd har forberørte vidner confirmeret,
og Niels Lauridsen for mig i rette sætter, at Thomas Pedersen i Rugsted,
forrige herredsfoged i Jerlev herred, skal have forset sig mod hans svorne
ed, og derfor formener at bør at være i kongens nåde og unåde, item for
hans sligt dumdristige forsættelse bør at være fældet. Hvilkie forn. tvende
poster er æren angående. (Derfor) turde jeg mig ikke at understå i denne sag
at dømme, men de poster hedenfinde for mine gunstige højtærede
overdommere.
Onsdag den 12. oktober 1670:
Søren Jensen i Tudved, en frafindelse: Søren Jensen i Tudved på egne
vegne og på vegne af Rasmus Nielsen ibidem og Peer Hansen Vesterby,
alle krontjenere, opsagde til 3. ting deres lod, som de har i kronens skov i
Tudved (hhv. Vesterby) i den olden, som der forefindes, fordi de ikke har
nogen svin, som de kunne lade brænde. - Søren Jensen beder om tingsvidne
beskrevet; men rette vedkommende er ikke stævnet.
Onsdag den 19. oktober 1670:
Jørgen Nielsen i Ris, et oldensynsvidne: Stævning til menige mænd og
lodsejere i Jelling by. Synsvidner: De har været nu fredag sidst forleden for
4 uger siden til syn med Jørg Nielsen i Ris i Jelling skov for at syne, hvad
olden der i dette år kunne befindes. Der er ikke mere end til 30 svin,
formedelst den svare hede og brun (?), der har været nu i sommer, hvorved
en stor del olden er fordærvet.
Regimentskriver Anders Nielsen Lindvig på vegne af velbårne
oberstløjtnant Peder Juel, et synsvidne: Stævning til Børge Christensen på
Nygård. Synsvidner: De var den 5. oktober opkaldet på tinget til at syne
Nygård og dens bygning og bese gårdens brøstfældighed og nylige
reparation. Det nordligste murede hus befandtes nyligen repareret (detaljer),
af oberstløjtnanten forfærdiget og betalt. Det østre hus af sten ganske øde på
muren og ej nogen ovendel derpå, men en del af muren nedfaldet. Kælderen
ganske øde uden nogen gamle bjælker og ej noget loft. Det sønderste
murede hus findes ganske brøstfældigt på mur, tække, og skelrum var ej

uden to gamle døre .... Oksehuset: ... om det ikke fanger redning, vil det
falde ned. Og blev Byrge Christensen tilspurgt af oberstløjtnantens
fuldmægtig, om der var nogen inventarium af levende eller døde varer, være
sig ved hvad navn det og kunne have, der på gården, som han fra sig på
gården ville levere. Da svarede Børge Christensen, at der ganske intet
levende eller dødt til inventarium fandtes uden gården i sig selv. Og
befandtes fyrretræer, som Børge Christensen berettede at tilhøre Hermand
Brenkeling (?), 46 stykker, egetømmer 16 stykker. Så tilspurgte
regimentskriver Anders Nielsen Lundvig i dag for tinge Børge Christensen,
hvem der havde ladet den reparerede bygning bekoste. Svarede, at det
havde oberstløjtnanten.
Niels Lauridsen Amnitsbøl, en dom: Jens Sørensen Grøn i Høllund
siddende i den sag i fogedens sted. Beviste stævning til Thomas Pedersen i
Rugsted med opsættelse for 4 uger siden. Sætter i rette (se 21/9). Fremlagde
landstingets konfirmationsdom. Fremlagde de tidligere fremlagte
dokumenter. Fremlagde en skriftlig undertegnet kundskab, som formelder:
Eftersom vi underskr. er lovligt stævnet af ærlig og forstandig mand Niels
Lauridsen Amledsbøl belangende vores sandhed at aflægge, og vi derefter
forelagt ved en landstingsopsættelse vores sandhed at være gestændig, og
husfoged Jakob Lauridsen lader gøre skudsmål ideligt, så vi ikke vores
vinde og sandhed derfor må tilstedes at aflægge, men det er os efterskrevne,
Peder Joensen i Jerlev, Niels Gidesen i Egtved, Peder Henriksen, Jørgen
Lauridsen i Stubdrup, Laurids Nielsen og Hans Madsen i Hesselballe,
kongens varselsmænd, i Guds sandhed bevidst og så, at forn. Niels
Lauridsen kom ind for retten på Jerlev herredsting den 30. september og
begærede et tingsvidne læst for retten, hvilket ikke måtte ham tilstedes,
hvorover han det selv læste, og idesmidlertid kom Jakob Lauridsen ridende
og begærede Niels Lauridsen fast, som stod for retten, og straks opstod
herredsfogeden Thomas Pedersen og befalede ... ... og herredsfogeden
opnævnte os forn. kongens varselsmænd og befalede, at vi skulle taget fat
på Niels Amnitsbøl, som stod for retten, og føre ham til Koldinghus. ... ...
Jakobsen tog hans degen fra ham for retten, og derefter marcherede vi af
med ham til Kolding i husfogedens og Frederik Jakobsens samt Niels
Thomsens nærværelse. Og Niels Thomsen på tyrannisk maner sig imod
Niels Amnitsbøl på vejen anstillede. Da eftersom vi fattige folk formedelst
kongens varsel og ... ej til landstinget kan møde, da lover vi forn.

varselsmænd vores sandhed til tinge at aflægge ved vores ed, når og hvilken
tid Niels Lauridsen det af os begærer ... ... Amnitsbøl d. 25. februar 1670,
PIS, PHS, NGS, ..LS, Laurids Nielsen, HMS. Sedlen blev læst og
påskrevet. - Så var her for retten til stede Søren Jensen Kortsen i Mejsling
og Jees Pedersen i Rugsted. De blev tilspurgt, om herredsfogeden befalede,
at Niels Amnitsbøl skulle tages fast. Svarede begge, at da husfogeden
begærede det, så befalede Thomas Pedersen det. Søren Jensen blev
tilspurgt, om han hørte, at Niels Lauridsen begærede ... breve oplæst.
Svarede, det huskede han ikke, for der var så stor trønge (?), at han ikke
kunn agte eller høre det. Så tilspurgte Niels Lauridsen ham, om han ikke
hørte, at han læste selv sine breve op. Svarede, Jo, herredsfogeden sagde,
Niels Lauridsen begærede vel nogle breve læst, men han ikke havde givet
lovligt kald og varsel til amtskriveren Rudolf Faust derfor, hvorfor han ikke
heller kunne bevilge ham at få dem læst. Niels Lauridsen blev tilspurgt,
hvad det var for breve, han ville have læst. Svarede, det ene var et
tingsvidne af dato 20/5 1668 anlangende skatten, som han her for retten
fremviste. Herredsfogeden blev tilspurgt, om det var disse breve, Niels
Lauridsen begærede at måtte læses og påskrives. Svarede, han vidste det
ikke. Det andet vidne var af dato d. 18/9 1669 om Wusse Madsdatters
bekendelse. - (Herefter citeres landstingets konfirmationsdom endnu en
gang). - Så mødte herimod i retten Thomas Pedersen og fremlagde et
tingsvidne udstedt af Jerlev herredsting onsdag d. 24. november 1669, som i
sin mening indeholder: For retten fremkom vidner, nemlig Søren Jensen i
Tudved, Søren Thomsen ibidem, Søren Jensen Kordsen i Mejsling, Hans
Andersen i Hesselballe, Jens Pedersen i Rugsted, Peer Hansen i Vesterby og
Niels Knudsen ibidem, hvilke 7 mænd som var den 30. september
beskreven til stokkemænd, alle med opholden finger og helligånds ed efter
recessen, at det var dem i Guds sandhed sandfærdeligen, at den tid Niels
Lauridsen Amidzbøll var på tinget og havde nogen breve, som han ville
lade læse og påskrive, da kom kgl. maj. slotsfoged Jakob Lauridsen Beck til
tinge og sagde til Niels Lauridsen Amnitsbøl, hvad han havde at bestille. Da
svarede Niels Lauridsen ham, det er ikke ret meget, det er skatten
anlangende. Da svarede husfogeden, at han fik intet bestilt, han kendt sig
ved ham for en fredløs mand, indtil så længe at han erklærede sig for den
sag, som han var angiven for. Da svarede Niels Lauridsen ham, Jegt vil
gerne følge med eder. Og stod forskr. vidner og var de dette forskr. deres
vidne fuldt og fast gestændig. Hvorpå Thomas Pedersen, herredsfoged i

Jerlev herred, var tingsvidne begærende. - Og ydermere svarede hans
mundtligt: Eftersom jeg fattige mand højligt af Niels Lauridsen Amnitsbøl
angribes og søges, ikke alene på gods og formue, men endogså på ære og
lempe, idet jeg af ham beskyldes som den, der skulle have bevist ham stor
overlast på Jerlev herredsting den 30. sept. 1669, som han med et tingsvidne
agter at bevise af Tørrild herredsting d. 19/2 1670 og derfor søger mig for
tingfred, så er mit korte og enfoldige svar imod hans spidsfindige og, som
jeg formener, usandfærdige angiven, at han ikke med sit bemeldte
tingsvidne skal kunne bevise mig enten imod recessen 20. kap. at have
tagen til værge imod ham eller truet ham med vred hu eller værende (?)
hånd (?) i ringeste måder, meget mindre rørt ham eller gjort ham nogen sår
eller skade, hvormed jeg tingfred kunne forbryde (?), men jeg langt mere
med tingsvidne kan bevise her af tinget udsted den 24. november 1669, at
Niels Lauridsen selv godvilligt erbød sig at følge med husfogeden til
Koldinghus, da han vedkendte sig med ham for en fredløs mand, og var
derfor husfogeden af mig på kgl. maj. vegne begærende, jeg nogle mænd af
herredet .. ... skulle opnævne, som kunne følge med ham for fare skyld ... til
slottet, som også noksom kan eragtes, om mig fattige mand efter hans
angiven ham i den post nogen overlast bestilt haver. Formener derfor for
hans tiltale fri at være og er herpå retmæssig dom begærende. - Så fremstod
Niels Lauridsen og formente, at Thomas Pedersen den 30. september 1669
højligen tingfred at have begangen ved hans udførlige ordre og befaling,
som han i retten har opstanden at gøre i stedet for fredlysning, men har lydt
og efterfulgt en løs og usandfærdig angivelse, hvilke hans gerninger og
befaling er af tingsvidne af dato 19/2 samt derefter forhvervede
confirmationsdom ... at erfare, hvorfor Niels Lauridsen sætter i rette og
formener, at Thomas Pedersen bør at bøde de rette tingfredsbøder og
desforuden at erstatte og betale den anvendte omkostning, og det inden 15
dage, eller lide nam. - Dom: Eftersom ikke fuldkomment bevises, at
Thomas Pedersen i Rugsted, forrige herredsfoged, af vred hu at have begået
nogen gjorlig (?) eller senedis (?) gerning efter landsloven om tingfred at
bryde, da vides ikke Thomas Pedersen i den sag tingfred at tilfinde.
Onsdag den 26. oktober 1670:
Niels Videsen i Refsgård stævner Oluf Mortensen i Bølling for 15
slettedaler, som han for nogen tid siden har lånt ham. Opsat 14 dage.

Anders Peersen Grøn i Egtved stævner Søren Pedersen i Bølling for 2 års
tiendekorn, som han resterer med, for 1668 5 skp. rug, 2 skp. byg, 1 skp.
havre og 1 skp. boghvede, og for 1669 6 skp. rug, 2 skp. byg, 1 skp.
boghvede. Han bør betale kornet med rede penge efter den takst, som
kornet hvert år har kostet efter kirkebogen.
Onsdag den 2. november 1670:
Jens Sørensen Grøn i Høllund siddende i den sag i fogedens sted:
Niels Lauridsen, en dom: Satte i rette, at eftersom Niels Thomsen i Bølling
havde været med den 30. september 1669 og voldeligt med magt for retten
havde taget ham af tinget, som herredsfogeden Thomas Pedersen der retten
havde sat, at Niels Thomsen burde bøde for tingfred og ellers lide ...
voldførselsbøder. Fremlagde diverse (tidligere nævnte) dokumenter. Lod
læse af tingbogen befalingen til Jens Sørensen Grøn om at være
sættedommer. ... at Niels Thomsen bør for sin gerning imod en fri og
lovuforvunden mand at bøde de rette tingfredsbøder, og formedelst han har
medværet med magt mig af min frelse at bortføre, imod al kristelig lov og
ret, om han derfor ikke bør at bøde de rette voldførelsesbøder og ellers at
mig erstatte den anvendte omkostning, og det inden 15 dage, eller lide nam,
og hvis nam ikke kan søges, da at lide dele og videre tiltale. - Så mødte her i
retten Niels Thomsen på Hjelmdrup og fremlagde sit skriftlige svar:
Eftersom jeg underskrevne Niels Thomsen på Hjelmdrup er af Niels
Lauridsen Amnitsbøl i rette citeret anlangende han mig beskynder, at jeg
den 30. september 1669 skulle have voldeligen med magt for retten ud af
tinget taget, og jeg derfor skulle bøde tingfredsbøder, hvilket jeg formener
hans usandfærdige angiven med nøjagtig vidnesbyrd bør at bevise, forinden
nogen foged mig derfor kan tildømme derfor noget at lide. Er jeg derfor her
idag for retten begærende af Jens Sørensen Grøn, af hvad årsag eller af
myndighed han dertil haver, at han sætter sig i fogedens sted at dømme i
den sag, at han mig da derfor tilbørligt skal svare. At dette mit korte svar
måtte læses, påskrives og indføres. Hjelmdrup, den 2. november 1670,
Niels Thomsen, Hjelmdrup, egen hånd. - Dom: ... Niels Thomsen begærer,
at jeg skal fremvise, af hvad øvrigheds tilladelse jeg har at dømme i den
sag, og Niels Lauridsen har forhvervet amtmandens skriftlige seddel dateret
København, d. 13. august 1670, og den ikke aleneste om formelder, at jeg

skulle sidde i fogedens sted i Thomas Pedersens sager, og ikke navngives
deri Niels Thomsens sag, da turde jeg mig ikke tilfordriste og understå mig
at tiltage mig den myndighed at dømme i den sag uden den høje øvrigheds
tilladelse, eller og jeg dertil bliver ordineret.
Onsdag den 9. november:
Niels Videsen i Refsgård, en dom: Oluf Mortensen i Bølling er stævnet. Fremlagde en skriftlig irettesættelse: Efterdi jeg har lånt Oluf Mortensen
efter ofte begæring rede penge 15 slettedaler, som Oluf Mortensen for rum
tid siden har lovet mig igen skadesløst at betale og ikke efter ofte begæring
og anfordring er sket, har derfor forårsaget bemeldte Oluf Mortensen til sit
værneting at lade incitere, og formener, at Oluf Mortensen Bøgvad .. bør
betale mig dem igen. Jeg tilbyder at gøre min højeste ed. Refsgård, d. 9.
november 1670, NWS. - Herredsfogeden tilspurgte Niels Videsen, om han
havde nogen håndskrift på de 15 slettedaler. Niels Videsen svarede, at han
havde troet ham bedre, og han lånte de penge uden håndskrift. Han lagde
sin hånd på lovbogen, og han bad sig så sandt som Gud og hans hellige ord
skulle hjælpe ham, at han havde lånt Oluf Mortensen rede penge 15
slettedaler i kroner, og ikke at han havde fået dem igen. - Eftersom Oluf
Mortensen stod selv i egen person her ved tinget, så råbte herredsfogeden
første, anden og tredie gang, om han ville eller havde noget herimod at
svare, hvortil han stod uden for tingstokken og svarede ... der måtte gå dom
efter (eller?) opsættelse, hvilket de lyster, til sjette ugers dagen ville han
svare. Herredsfogeden tilspurgte Oluf Mortensen, om han kunne eller ville
fragå eller vedgå samme gæld, hvortil han svarede, han ej idag vildere ville
svare til sagen førend sjette uges dag. Niels Videsen begærede idag en
endelig dom, eller og at Oluf Mortensen ville her for retten angive, af hvad
årsag eller hvad poster han vidste at føre i den sag, han da det her for retten
ville navngive. - Dom: Eftersom Oluf Mortensen idag har standen her ved
tinget og ej ville svare til sagen, og Niels Videsen påtinde (?) Oluf
Mortensen ved hans højeste ed at have lånt ham 15 slettedaler og ej haver
dem igen bekommet, og Oluf Mortensen ikke ville eller turde gælden fragå
... han skal betale.
Onsdag den 16. november 1670:
Poul Jørgensen i Jerlev siddende den dag i fogedens sted.

Onsdag den 23. november 1670:
Niels Madsen i Glasbjerg og Las Bier, en opsættelse: Stævning til Jens
Jensen i Torndal. Fremlagde et håndskrift: at Jørgen Nierlsen Torndal har
forpligtet sig til at betale Mads Mikkelsen i Højen 14 slettemark til
mikkelsdag 1657 eller stande for sekshøring. Dateret 26. maj 1657. Niels
Madsen Glasbjerg satte i rette, at efterdi Jens Jensen Torndal har Jørgen
Nielsens efterlevende hustru, bør han betale hendes salige mands gæld.
Opsat 14 dage.
Onsdag den 30. november 1670:
Jokum Damcke er noteret som skriver; men håndskriften er en anden.
Hr. Søren Jensen i Egtved har stævnet Thomas Christensen. Får vidner på,
at Thomas Christensen tjente Niels Videsen i Refsgård og på en tid lang i
hans brød at have tjent, og før han kom i tjeneste hos Niels Videsen, har han
opholdt sig og tjent i Egtved sogn i Jerlev herred en 3½ års tid. De
bekræfter også, at de ikke har hørt, at han skulle være berygtet for nogen
letfærdigthed, men sig ideligt har ladet finde som en stille og tro arbejder i
sin husbonds tjeneste her i herredet i de forgangne 3½ år ... Niels Videsen
og Thomas Christensen stod til vedermål, og Thomas Christensen tilstod, at
Jerlev herred er og har været han rette værneting i de 3½ år.
Hr. Søren Jensen gav Thomas Christensen til sag for lejermålsbøder,
eftersom en kvindeperson ham i Nørup kirke skulle have udlagt Thomas
Christensen. På de tider, barnet skulle have været avlet at have tjent i
Egtved sogn. Hvorfor Søren Jensen satte i rette, at Thomas Christensen er
pligtig til ham at betale sine lejermålsbøder, eftersom Søren formener sine
formænd før ham at have oppebåret, hvad lejermålsbøder som forefaldt og
begikkes i præstegården. Thomas Christensen blev påråbt tre gange, om han
har noget hertil at svare, men ingen fremkom. Opsat 8 dage.
Onsdag den 7. december 1670:
Otte (?) Sørensen i Vejle er herefter skriver.

Velagte Byrge Christensen på vegne af Christian Nielsen, et vidne:
Stævning til Jørgen Nielsen i Ris, Jørgen Poulsen i Jerlev, Henrik Madsen i
Højen og Bonde Hansen i Hesselballe til at vidne: De har alle været
sognefogeder her i Jerlev herred og vidner, at eftersom ridefogeden
Christian Nielsen har ladet dem indstævne, om de nogen skovhugstpenge
eller andre bøder i nogen måder har leveret, siden han er kommet i kongens
tjeneste på Koldinghus ... som ridefoged ... ... Han har aldrig, mens han har
været ridefoged, modtaget nogen skovhugstpenge eller andre bøder. Tilmed
har han aldrig derom anmodet eller ladet begære.
Herredsfogeden opnævnte 4 mænd, Søren Kortsen af Mejsling, Jørgen
Poulsen i Jerlev, Jørgen Nielsen i Ris og Niels Andersen i Ødsted, til at syne
nogle ryttergårde, som dem af dertil forordnede kommissærer og fogeden
bliver påvist.
Velagte mand Jens Grøn i Høllund på vegne af samtlige selvejerbønder i
herredet, et vidne: For retten fremstod Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling og
fremlagde kongens skovordinance. (Den afskrives og fylder en halv snes
sider. Dateret København, den 20. september 1670).
Niels Madsen i Glasbjerg, en dom: Opsættelse af 23/11, pag. 122. - Dom:
Jens Jensen bør betale.
Hr. Søren Jensen i Egtved, en dom: Fremlagde tingsvidne af 20/11, pag.
123. Den sagsøgte er Thomas Christensen i Refsgård. Han benægtede med
oprakte finger efter recessen ved sin højeste ed aldrig at have haft nogen
legemlig omgængelse eller besovet den kvindeperson, som hr. Søren Jensen
ham ... ... Ej heller hr. Søren med nogen sandfærdige vidnesbyrd her i dag
for retten slig hans beskyldning beviser, hvorfor Thomas Christensen mener
sig fri at være. - Dom: Eftersom hr. Søren Jensen giver Thomas Christensen
til sag for lejermålsbøder og ej det med noget bevis eller villeggelse(?)
seddel her i dag for retten beviser i ringeste måder, og Thomas Christensen
fragår beskyldningen ... så frifindes han.
Onsdag den 14. december 1670:
Niels Videsen i Refsgård, et vidne: For retten fremstod Niels Videsen i
Refsgård og Vide Thomsen i Egtved og i hånd tog hverandre og takkede

hverandre godt at skulle være gjort imellem dem rigtigt regnskab ... til
denne dag skal være død og magtesløs, hvad krav og håndskrifter dem
hidindtil imellem har været, samt hvad andre processer og ejendom dem
kan imellem være alting at være ... dødt og magtesløst ... Og som Niels
Videsen nu betalte Vide Thomsen her for retten, som Niels Videsen straxen
skal være følgagtig, når han det begærer, uden nogen modsigelse.
Niels Pedersen i Spjarup, et vidne: Stævning til alle Spjarup lodsejere. For
dom stod Christen Christensen og Knud Nielsen i Spjarup, som vidnede, at
Niels Pedersen ikke har sået eller brugt noget af den halve ødegårds jord i
Spjarup, hverken af ager eller eng, i nogen måde.
Peder Bertelsen i Vilstrup oplyste en hvidgul hest, som på marken for nogen
kort tid siden er kommet til hans heste. Om nogen sig den med rette kan
vedkende og vil antage, kan de den gerne bekomme.
Niels Pedersen i Spjarup oplyste et hvidt galtsvin, som for nogen kort tid
siden er kommet til hans svin. Om nogen sig det med rette kan vedkende og
sig vil antage, kan de det gerne bekomme.
Onsdag den 21. december 1670:
Laurids Nielsen i Jerlev på vegne af Anne Pejrs i Jerlev æskede til 2. ting
arvinger og kreditorer til skifte og deling i hendes bo efter hendes salige
mand Peder Poulsen.
FINIS
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Onsdag den 11. januar 1761:
Las Nielsen i Jerlev på vegne af sin søster Anne Nielsdatter, et vidne:
Stævning for Lerbæk port til velb. Otte Poviks fuldmægtige ... Sørensen.
Stævning til Peder Madsen .... i Vejle, Niels Hansen i Vilstrup, Jørgen
Poulsen i Jerlev. Byder til skifte efter sal. Peder Poulsen, som boede og

døde i Jerlev, om de har noget at arve eller i andre måder at fordre. Æskede
til 3. ting dem at møde den 13. januar. Æskede herredsfogeden, at han ville
opnævne 8 mandspersoner (?), som til samme tid og sted kunne møde.
Opnævnt blev Christen Poulsen i Vilstrup, Søren Kordsen i Mejsling, Poul
Madsen i Ødsted, Niels Jørgensen, Jørgen Sørensen, Anders Nielsen i
Vesterby. Hvis ikke nogen anden, som dertil nogen benådning kan have,
æskes tingskriveren skiftet at antegne og beskrive, så enhver kunne ske,
hvad lov og ret er.
Velagte mand Oluf Joensen i Stubdrup, et vidne: Stævning til amtmanden
Morten Skinkel, amtskriver Rudolf Faust og ridefoge Christian Nielsen.
Opsagde til 3. ting den øde krongård i Stubdrup, som han nogen tid har haft
i brug og den med 11 fag nyt hus bebygget og fuld rugsæd i jorden sået.
Han frasagde sig gården med bygning og sæd, lige som den nu forefindes,
eftersom han formedelst den høje skyld (?) ... gård, som han besidder ... er
udlagt til korporal, næppelig kan udrede den afgift, deraf bør gives til
forbem.te korporal, så han af dets årsag og armods skyld nødes forberørte
ødegård at kvittere ...
Jens Poulsen i Amnitsbøl fører vidner på, at han på en kort tid har mistet
ganske sit kvæg og fæmon, så at der er bortdød for den fattige mand 12 nød,
små og store, af slem smitsom sygdom, hvorover han i stor armod er
gerådet.
........... (Onsdag den 18. januar)
Knud Pedersen i Jerlev, et vidne: Stævning til amtmand Morten Skinkel og
amtskriver Rudolf Faust. Vidner ... kan mindes ... ... da haver ... ... i Jerlev
eller hans formænd ej givet eller haft ... i fæste til den våning, han ibor. Ej
nogen af forrige amtmænd eller amtskriver at have fordret eller oppebåret
nogen skat eller ... i skal ... før end nu, samme bolig blev til rytterhold
udlagt. , da af Rudolf Faust samme væring en bed (?) at være pålagt, som
aldrig til væring at have været brugt, og derfor af Rudolf Faust ved tvende
ryttere at være ekekverede for 6 sk. af samme bed (?), og samme gang (?)
tog de fra ham et par nye kvindesko (?), som smeden beretter at have kostet
3 mk. danske. Og nu beviste (?) idag med Rudolf Fausts lægdsseddel af
dato 2. januar 1671, derpå befandtes Knud Smed at være eftergivet af et

boel (?) 5 sk. med videre, som samme lægdsseddel omformelder. Hvorefter
forn. Knud Pedersen Smed begærede tingsvidne.
Velb. kaptajn Sivert Ludtzou til Kjeldkær, en opsættelse: Stævning til Søren
Thomsen. Gav ham til sag for husbondhold, han resterer med af den gård
han påbor, som sal. Jens Jensen tilforn påboede. Eftersom kapt. Lydtzou
samme gård af kongen er assigneret med alt sit rette tilliggende... som deraf
går og bør gå og udgives. Sætter i rette, om Søren Thomsen ikke bør ham at
contentere og tilfredsstille, hvad husbondhold han resterer med af den gård,
han ibor, siden den til den gode mand blev assigneret. Opsat 8 dage.
Oluf Joensen ... Stævning til Bodil .... ... i Jerlev og Poul Jørgensen i Jerlev.
Onsdag den 25. januar 1671:
Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup: Stævning til Niels Madsen i Thued (Tudved?)
... ... hans kone Apelone ... hans dreng Søren ... hans kones broder Hans
Madsen og hans pige ... ... overfaldet .... - Synsmænd udnævnt til at syne,
hvad skade, han kan have taget på krop og klæder. Søren Jensen i Tudved
og Las Nielsen i Jerlev: Søren Nielsen havde et stort hul i hovedet, og hans
hat var nogle steder gennemhuggen. Han havde et blodigt sår under sit
venstre øre. - For retten fremstod Karen Pedersdatter i Tudved og Maren
Hansdatter ibidem. De hørte og så, at forskr. Niels Jensen holdt Søren
Jensen i hans egen gård, mens han bekom den skade, som nu for retten er
synet, og Hans Madsen med gevalt ville have borttaget Søren Nielsens
heste og vogn, truede og undsagde ham og hans frelse med mange slemme
ubekvems ord. Men de hørte eller så ikke, at Søren Nielsen gav dertil
nogen årsag i ringeste måde. - Niels Lauridsen i Vilstrup: Han var da af
Poul Jørgensen henskikket til forn. Tued at stille og afværge den klammeri
og tvitighed, som hr. Poul haver spurgt der skulle være. Og da han kom der
i Søren Nielsens gård, da hørte og så han, at Hans Madsen kom ud af Søren
Nielsens stue, og folkene der i gården klagede, at Hans Madsen havde
nedslaget og ilde med..., hvis han kunne overkomme i Søren Nielsens hus
og stue. Og sagde Hans Madsen samme tid, at han ville have Søren
Nielsens heste og vogn, det skulle da følge ham, thi han ikke så noget
menneske for ... ... ... kunne forbyde eller afværge ... ... Niels Lauridsen bad
ham .... manden samt heste og vogn. - Hr. Poul Jørgensen fik tingsvidne.

Velb. kaptajn Lydzou til Kieldkær, en dom: Se opsættelse af 18/1. - Søren
Thomsen i Tudved fremlagde et skriftligt indlæg: Eftersom jeg søges og
tiltales af kapt. Simon Lydzou for husbondhold af den selvejerbondegård,
jeg påbor i Tudved, som er udlagt til kapt., og derimod svares, at jeg
fornemer, velb. kapt. Lydzou ej kan bevise, at nogen landofficer har
bekommet noget husbondhold her i herredet(?) af hvad selvejerbøndergårde
dem er tillagt. Begærer at kapt. vil angive, hvor meget samme fordring for
husbondhold er, han af mig begærer. Ellers tilbyder jeg mig, at her for retten
vil jeg give ham 1 rdl. for mit navn at indskrive hos ham enddog jeg ej
videre i samme gård er indført og pantsat for 240 slettedaler. Underskrevet
STS. - Kapt. Lydzou fremlagde en assignation dateret Viborg den 19.
oktober 1664, som bl.a. indeholdt: Tudved, Jens Christensen, skyld og
landgilde, hver post antegnet og efter antegnelse ... ... - Dom: Søren
Thomsen bør at betale til capt. Lydzou husbondhold, lige som landofficerer
af gården tilforn har nydt og af arilds tid brugeligt har været.
Onsdag den 1. februar 1671:
Jens Madsen i Bølling, et lovbudsvidne: Stævning til Niels Thomsen i
Hjelmdrup og hans hustru ... ... Madsen i Bølling, Jens Jensen i Hesselballe
og hans hustru ... Knud Pedersen i ... ... Joen Sørensen ibidem, Hans
Nielsen ibidem og ... Sørensdatter. - For dom stod Niels Thomsen i
(Bølling, rettet til) Hjelmdrup, Jens Madseni Bølling og Jens Jensen i
Hesselballe, lovbød til 3. ting alt, hvad part og rettighed som de arveligt
kunne være tilfaldet i den gård i Stubdrup, som Mads Sørensen påboede og
fradøde, og Jens Madsen lovbød i lige måde på vegne af samtlige
medarvinger. Jens Madsen fik tingsvidne og Peder Sørensen i Stubdrup
genpart.
... ... i Glasbjerg ... ..., et vidne: ... ... alt hvad der har været imellem dem ....
at være dødt og magtesløst. Niels Madsen og Jens Jensen stod til vedermål
med hinanden.
Onsdag den 8. februar 1671:
Oluf Mortensen ... ... - ... begærer fire mænd opnævnt til at følge ham for
at besigtige ... ...
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Jerlev herred
1671-72
(Mikrofilm nr. 30829)
fol. 1:
Anno 1671 den 15. februar er denne tingbog forordnet til Jerlev herredsting,
hvori findes et (?) hundrede og to blade papir (igennemdraget, numereret og
forseglet). Hvilket tingskriveren haver fra øverste og til nederste på siderne
at fuldskrive, og ikke heller sig tilfordriste på noget løst papir at skrive, men
straks udi tingbogten indføre, hvis som for ting og dom det hele år igennem
passerer, samt ellers med brevpenge og i andre måder at forholde efter
forordningen, så som han agter at forsvare. - Og efterdi han har skrevet i
den gamle tingbog indtil nu imod Hans Kgl. forordning, og Hans Kgl. Maj.s
interesser derover er blevet forsømt, bliver Hans Kgl. Maj. sag i den fald
forbeholden. - Kolding ut supra, (underskrift).

1b:
Emanuel.
Ransnævninger, som for nærværende år 1671 på Jerlev herreds snapsting af
herredsfogeden er opkrævet og tilnævnet (?) og i den gamle tingbog
forleden år indført, nemlig: Jørgen Mikkelsen i Amhede (amhier), Hans
Hansen i Mejsling, Knud Clausen i Borlev, Las Poulsen i Vilstrup, Peder
Jensen i Ødsted, Søren Jensen i Tudved, Anders Nielsen i Vesterby og
Laurids Pedersen i Amnitsbøl (Ambledzbøll).
2: (på de følgende blade kan sidetallet ikke læses)
Onsdag den 22. februar 1671:
Otte (?) Sørensen i Vejle er skriver.
Staffen Christen i Rugsted æskede: Staffen Christensen i Rugsted på vegne
af Jees Pedersen ibidem lovbød den gård, som Jees Pedersen påboede i
Rugsted, til 2. ting.
Las Nielsen i Jerlev på vegne af hans søster Anne Nielsdatter, et vidne:
Stævning for Lerbæk port til velb. Otte Povisk og hans fuldmægtige Terkild
Sørensen, samt til Peder Hansen i Vejle, Niels Hansen i Vilstrup og Jørgen
Poulsen i Jerlev til registrerings og vurderings afsigelse, som Las Nielsen
på vegne af sin søster Anne Nielsdatter agter her idag at forhverve. Vurderingsmændene Søren Kortsen i Mejsling, Anders Nielsen i Vesterby,
Christen Poulsen i Vilstrup, Niels Jørgensen i Ødsted, Jørgen Sørensen og
Poul Madsen ibidem vidnede, at de den 13. januar var i Jerlev for at
registrere og vurdere alt, hvad gods og formue, rørende eller urørende, som
fandtes efter sal. Peder Poulsen, som boede og døde i Jerlev, eftersom de
dertil af herredsfogeden var opkrævet. Den sal. mands efterladte hustru
Anne Nielsdatter og hendes broder Las Nielsen er hendes værge. - (Alt
registreres, husdyr, korn, indbo. Nogle trækdyr holdes uden for
vurderingen; de tilhører ploven, der ligeledes holdes uden for
registreringen, da den tilhører gården). Og beløber sig så ganske boens
formue, undtagen bonden med plovkvæg og sædekorn, til 69 sldlr. 3 mk.
Derimod blev fordret til kongens tjeneste og rytterhold 4 tdr. htk, udlagt til

½ rytter, som af boen først udgår til bem.te rytters mundering: 30
slettedaler. Derefter fordrede en tromepter, som resterede i boen, og af
gården til ham var udlagt af 6 tdr. htk. skat og al rettighed, som han med
resterer ... 27 daler. Og når forskr. fordringer, som er 57 slettedaler, fra
boens formue først fradrages, bliver igen til skifte og deling ... 12
slettedaler. - Kreditorer: Først Otto Povisks fuldmægtige Terkild Sørensen
fordrer 12 daler. Jørgen Poulsen i Jerlev fordrer børnepenge 18 slettedaler ...
en seng og 16 daler, som er en søsterlod. Peder Madsen i Vejle fordrer 14
slettedaler. Jens Ibsen i Vilstrup 2 slettedaler. Niels Hansen i Vilstrup
børnegods 5 trd. korn 7 fj. ll... - Fordringen bedrager 71 slettedaler ... Enkens fæstemand fremstod og lovede at ... sal. Peder Poulsens efterladte
søn Peder Pedersen, som er et umyndigt barn, 15 slettedaler og lovede at
holde barnet i 2 år i skole og imidlertid ham med nødtørftig klæde og føde
at forsyne, som forsvarligt kan være, og så længe han vil være ham hørig og
lydig, som en søn bør at være.
Onsdag den 1. marts 1671:
Kaptajn Lytzou til Kjeldkær hans fuldmægtige Hans Rich, en opsættelse:
Stævning til Søren Sørensen i Høllund, Jens Hansen Bond(?) i Ødsted,
Peder Hansen i Vesterby, Christen Jensen i Vork og Jørgen Nielsen i Ris,
som har været lægdsmænd i næstforgangne åringer. Gav dem til sag for
restance.
Jørgen Jensen i Vork på vegne af Dorete Bertels, et vidne: Stævning til
amtmanden og amtskriveren. Opsagde til 3. ting på vegne af Dorete Bertels
den øde krongård i Vork, som Dorte Bertels nogen tid har haft i brug. Hun
frasiger sig den, som den nu forefindes.
Onsdag den 8. marts 1671:
I skrivers sted: Jes Pedersen i Rugsted.
For retten fremstod Niels Hansen med sin hustru Else Jensdatter i
Hjelmdrup, Jens Madsen i Bølling på egne vegne, Jens Jensen i Hesselballe
på vegne af hustruen Maren Madsdatter, Knud Pedersen i Vesterby
(Mejsling?) på vegne af hustruen Anne Sørensdatter, Hans Nielsen i Egtved
på vegne af hustruen Karen (Maren?) Sørensdatter og Jon Sørensen i .... De

i hånd tog Peder Sørensen i Stubdrup (?) og tilskødede fra dem og deres
hustruer og arvinger al den arvelod i den hele gård i Stubdrup, som sal.
Mads Sørensen tilhørte. De kvitterer for Peder Sørensens betaling efter
købebrevets formelding af dato 21. juni 1670.
Niels Lauridsen, et vidne: I denne sag var Søren Jensen i Stubdrup (?) i
fogedens sted. - Karen Christensdatter og Mads Nielsen, tjenende i
Amnitsbøl, vidner, at Peder Rasmussen af Skanderborg har stedt sig med
fæstepenge på hånden af Niels Lauridsen i Amnitsbøl fra mikkelsdag 1670
til årsdagen 1671 som avlskarl. Han er bortrømt ... og med sig bortstjal ...
Jep Pedersen i Knaffdrup (Knabberup?), et skøde: Peder Sørensen i
Stubdrup fremstod med sin trolovede fæstemøs fader forn. Jep Pedersen og
indkendte til sin trolovede fæstemø Ellen Ibsdatter den halve part i den hele
gård i Stubdrup, som Peder Sørensen forhen har købt. Kvitterer for betaling.
Niels Videsen i Refsgård, et vidne: Hans Hansen i Kragelund (?) og Anders
Hansen vidner, at Anders Kristensen i Vestergård (?) inddrog i den skov, der
ligger til den gård, Niels Videsen påbor, ... tog en rodhuggen bøg og
bortkørte dermed med heste og vogn ... ... og som Niels Videsens folk kom
og skulle sige til ham, han ej så skulle hugge og bortføre hans ved (?),
truede han og undsagde højligen og sagde, om Niels Videsens vogn kom i
skoven ville han tage (slage?) vognen i sønder, og truede Niels Videsen på
sit liv.
Onsdag den 15. marts 1671:
I skrivers sted Jes (Jep?) Pedersen i Rugsted.
Onsdag den 22. marts 1671:
Velbyrdige kaptajn til Kjeldkær, en dom. - Kaptajn Sivert Lytzou hans søn
August Lytzou har stævnet en del mænd for resterende soldaterpenge.
Mange står frem og aflægger ed på, at de ikke skylder noget. Blandt
lægdsmænd nævnes Peder Hansen i Vesterby og Peder Mortensen i Ågård,
Christen Jensen og Jørgen Nielsen i Vork. - Dom: De, som har frasagt sig
gælden, kan kikke dømmes til at betale, før end anderledes bevises. Men

hvad nogen af dem, som ej er mødt til nogen erklæring, er skyldige, skal de
betale inden 15 dage.
... og idag for retten indkom Christen Pedersen i Torsted og gårdefogeden ...
herres død ... blev tilkendt at bøde efter ...
Onsdag den 29. marts 1671:
Jep Pedersen i Rugsted i skrivers sted.
Hans Nielsen i Hesselballe på vegne af Hermand Breckeling: Stævning til
unge Jørgen Jensen i Vork, Christen Madsen og Peder Jørgensen i Borlev.
Fremlægger gældsbreve. Unge Jørgen Jensen i Vork erkender gæld til
Hermand Brekeling på Nygård, 2 slettedaler, at betale førstkommende
fastelavn. Dateret Vork den 9. december 1668. Herfor har jeg modtaget en
trave rug (?) for 1½ mk. - Christen Madsen i Borlev: En opskrift af
København den 16. februar 1669 for restance på 2 daler 3 mk. 2 sk. - Peder
Jørgensen søges for 5 daler 2 mk. - Opsat 2 uger.
Anders Pedersen Soldat, en afsættelse (opsættelse?): En del mænd er
stævnet og gives til sag for et kvartals soldaterpenge, som de resterer med
til ham og hans søn Niels Andersen. Opsat 2 uger.
Onsdag den 5. april 1671:
Amtskriver Rudolf Faust til Koldinghus ordinerede Jes Pedersen i Rugsted
at skrive i tingskrivers sted her til tinget, eftersom han er svag, og Jes
Pedersen deri at holde sig efter forordning til videre ordrer.
Amtskriveren, et vidne: Stævning til hver mand i Jerlev herred samt til
Jesper Pedersen i Kolding (tidligere restanceskriver). Herredsmændene skal
fortælle om deres leverancer til Jesper Pedersen for 1668 og 1669. - En lang
række af dem beretter herom. - Så fremkom Jesper Pedersens tjener og
fremlagde et skriftligt indlæg: Eftersom jeg af min forrige gunstige husbond
amtskriverens tjener er blevet citeret til Brusk herreds, Anst herreds og
Jerlev herreds ting imod beskyldning, da som jeg forleden mandag ved
Brusk herredsting fornam, at hr. amtskriver af herredsmændene ville vide,
hvad enhver har leveret af lenets(?) indkomster, så efterdi jeg ikke selv til

stede kan møde, er begærende, at hvis enhver angiver og beretter, måtte
straks for retten i tingbogen indføres .... ... men om nogen mundtligt
vrangelig beretter, haver jeg mig forbeholden -... ... og står det enhver frit
for at angive, hvad han lyster, dog således hr. amtskriver til efterretning for
tingsvidners skyld, som derfor er forhvervet, hvad enhver har leveret af
penge, korn, smør, småredsel og arbejdspenge, og til hvem .... Uanset jeg
ikke andet tror, jeg jo hr. amtskriver har tjent som en ærlig tjener, og som
mit regnskab skal forklare, jo at svare til, hvad jeg har oppebåret efter min
kvittance, eller hvis mig rigtig kan blive overbevist ... ...
Amtskriveren, en opsættelse: Stævning til alle tjenere til Koldinghus i
Jerlev herred. Sætter i rette, at hver som resterer med skyld og landgilde og
cauforipenge (?), bør betale inden 15 dage for 1669 og 1670, og satte i rette
på Hans Jensen i Tudved, om han ikke bør at betale arbejdspenge (?) for
1669. Opsat 4 uger.
Amtskriveren, en opsættelse: Stævning til Doret Bertels i Vork. Sætter i
rette, at hun bør beholde den øde gård, hun har haft i fæste i Vork, og den at
bebygge, eller lide efter loven. Opsat 6 uger.
Onsdag den 12. april 1671:
Mads Nielsen i Vesterby, et lovbudsvidne: Stævning til Christen
Christensen og Dorit Jesdatter (?) i Vesterby, Elsa Nielskone i Rugsted med
hendes lavværge Søren Jensen i Tudved, Knud Pedersen i Mejsling, Karen
Nielsdatter i Vesterby med hendes lavværge Christen Jensen i Vork. Kristen Christensen i Tudved på egne vegne og på vegne af Elsa Nielskone
i Rugsted i lige måde Karen Nielsdatter i Vesterby lovbød al deres arvelod i
(en) gård i Vesterby. - Så fremkom Mads Nielsen i Vesterby og bød sølv og
penge.
Mads Nielsen i Vesterby, et skøde: Kristen Kristensen i Tudved på vegne af
sin hustru Dorit Jensdatter, Elsa Nielskone i Rugsted med hendes lavværge
Søren Jensen i Tudved og Karen Nielsdatter i Vesterby med hendes værge
Christen Jensen i Vork tog Mads Nielsen i hånd og afhændede al deres
arvelod i forn. gård i Vesterby efter sal. Jens Bertelsen (Jørg? Bertelsen),
som boede og døde i Vesterby. De kvitterede for god betaling.

En opsættelse: Peder Hansen Haar har stævnet alle udgårdsmænd (?) og
lodsejere i Jerlerv herred. Sætter i rette, om ikke alle ugårdsmønd, som
bruger af det øde jord, ikke bør at tiende til kirken, lige som de tiender til
kongen og præsten. - Opsat 3 uger.
Christen Christensen i Tudved, et tingsvidne: Mads Nielsen i Vesterby
vedgik gæld til Christen Christensen 8 slettedaler, at betale til mikkelsdag
nu førstkommende. Ydermere lover Mads Nielsen, at Christen Christensen
må flytte og føre den rugager norden for Niels Knudsens i Vesterby, hvor
ham lyster, og at holde Christen Christensen kvit og kravløs for, hvad gæld
som findes efter sal. Jens Bertelsen, som boede og døde i Vesterby.
Hans Nielsen i Hesselballe, en dom på vegne af Hermand Breckeling. Opsat
fra 29/3. Unge Jørgen Jensen i Vork fragik ikke gælden. - Dom: Han skal
betale.
Anders Nielsen i Vesterby, et lovbudsvidne: Stævning til Mads Nielsen og
hans hustru i Vesterby. - Mads Nielsen lovbød til 3. ting den enghave
beliggende i Vesterby, som kaldes ... udaf den toft som ligger til den halve
gård i Vesterby, salig afgangne Jens Bertelse iboede og fradøde. Anders
Nielsen bød sølv og rede penge. Om Mads Nielsen ville pantsætte ham den
enghave, da ville Anders Nielsen pante med ham, så vidt samme enghave
kunne tale over al kongelig tynge eller og efter vores gunstige hr. lensmand
og 12 samfrænders sigelse. Så fremstod Mads Nielsen på egne og hustru
Kirsten Jensdatters vegne og tilstod dette vidne for fuld varsel.
Anders Nielsen i Vesterby, et pantebrev. Mads Nielsen i Vesterby på vegne
af sin hustru Kirsten Jensdatter bekendte, at de har modtaget af Anders
Nielsen 10 slettedaler, for hvilke penge Mads Nielsen et brugeligt pant til
Anders Nielsen vil den engtoft, som ligger til Mads Nielsens gård, som er i
længden og bredden, som den nu forefundet er og har været fra arilds tid.
Den kaldes Fald toft. Anders Nielsen må bruge den, lade flytte og føre
afgrøden af samme toft, hvor det ham lyster, og beholde samme toft fra
denne dag og herefter, indtil den kan blive lovligt fraløst og betalt for 10
slettedaler. Mads Nielsen vil holde Anders Nielsen kvit og fri for al udgift,
og dersom det så skete, at Anders Nielsen ikke var den betalt (?) inden 2 år
og dag, da samme toftens jord at være Anders Nielsen til et evindeligt
ejendom at følge.

Anders Pedersen Soldat, en dom: Opsat fra 29/10. Gav de indstævnede
(Bonde Hansen, Jens Jensen, Peder Hansen, Hans Andersen og Laurids
Nielsen, alle i Hesselballe) til sag for et kvartals soldaterpenge til Michaeli
sidst afvigte var forfalden. Noch gav han til sag Søren Madsen og Hans
Nielsen i Oksvig, Niels Mikkelsen i Damgård (?) og Peder Sørensen i
Stubdrup for deres anpart af et kvartals soldaterpenge, der var forfalden til
næst forrige Mikkelsdag. - Fremlagde en skriftlig kundskab. Kendes jeg
Jens Iversen i Ågård, Mads Sørensen i Horsted, Jep Sørensen ibidem, at vi
har lejet fra Sct. Mikkelsdag og år om 1669 Anders Pedersen Soldat og
skulle give ham hans løn i tre kvartaler efter kontrakten, den sidste at vi
skulle betale til Michaeli sidst forleden. Og er i sandhed, at vores andre
lægdsbrødre i Hesselballe i samme vort lægt resterer til forn. soldat Anders
Pedersen et kvartal, som han har tjent til Mikkelsdag forfalden. Det
bekender vi .... Horsted, den 14. marts 1671, MISS, IIS, ISS. - Så idag
fremkom for retten Jens Iversen i Ågård og med højeste ed beedigede
samme kundskab i alle måder sandhed at være ... De Hesselballe mænd,
som var hans lægsdbrødre, at de resterede til soldaten deres anpart af 12
rigsdaler, som var til soldaten forfalden til næst afvigte Mikkelsdag. - Noch
gav Anders Pedersen Søren Madsen og Hans Nielsen i Oksvig, Niels
Mikkelsen i Damgård (?) og Peder Sørensen i Stubdrup til sag for 8 rdl.,
deres anpart deraf, som er et kvartal, de til hans søn Niels Andersen skulle
restere med til Mikkelsdag næst afrvigte, og derhos formente Anders
Pedersen Soldat, at enhver af fornævnte bør at betale deres anpart. Herimod mødte at svare Bonde Hansen i Hesselballe, Jens Jensen, Peder
Hansen, Hans Andersen ibidem, Søren Madsen og Hans Nielsen i Oksvig
samt Peder Sørensen i Stubdrup og formente, at de bør være fri for tiltalen,
eftersom deres leje angik og udgik om Martini og ej om Mikkelsdag, og
formente, de ej det sidste kvartal deraf bør at have eller betale, eftersom der
ej fuldkommen var fortjent om Mikkelsdag, men om Mortensdag, hvorfor
de formente, at de burde fri at være. - Dom: Eftersom vores arvekonges
befaling er, at soldaterne skal fornøjes for deres løn til St. Michaelis dag nu
sidst var, og her bevises, og en del (?) af de resterendes egen vedgåelse
deres anpart af en kvartal at skylde til soldaterne med resterer om
Mikkelsdag været betalt, da ... ... enhver af mændene bør at betale deres
anpart af soldaternes fortjente løn, som til forn. Mikkelsdag var fortjent, og
de med rette kan tilkomme, enhver sin anpart, og det inden 15 dage.

Velagt mand Rudolf Faust, amtskriver til Koldinghus, hans tjener Johan
Iversen, et vidne: Stævning til alle kongens tjenere i Jerlev herred. Adskillige mænd vidner, hvor meget de har ydet til Jesper Pedersen,
restanceskriveren. - Jesper Pedersens fuldmægtige Jens (tom plads til
efternavnet) formente, det ej ved tingsvidne bør at gå beskrevet, før Jesper
Pedersen har fået lovligt kald og varsel. Der bliver ikke skrevet tingsvidne.
Anders Nielsen i Vesterby, en opsættelse: Stævning til Elsa Sørensdatter i
Rugsted og alle hendes børn og værge for 10 slettedaler efter hendes sal.
mands udgivne håndskrift, som er børnepenge af dato Vesterby den 4/1 162,
med de forfaldne renter og omkostninger. Opsat 14 dage.
Onsdag den 19. april 1671:
Skriver: Otte Sørensen i Vejle.
Oluf Mortensen i Bølling stævner alle Jerlev herreds bønder på vegne af
oberjægermesteren. Sætter i rette, at enhver, som resterer med deres
oldenglæds betaling, skal betale. - Dom: De skal betale.
Oluf Mortensen i Bølling, under samme varsel, et vidne: Nogle mænd
vidner, at der ikke var i deres skove nogen vindfælder, som kunne tjene til
at sælge, ikke heller nogen nyligen at være solgt (?), lidet eller stort i
ringeste måde.
Endnu Oluf Mortensen, et opkrævelsesvidne: Begærede af herredsfogeden,
at ham 8 mænd måtte opnævnes til at syne alle kongens skove i Jerlev
herred. - Opnævnt: Poul Jørgensen i Jerlev, Søren Sørensen i Høllund, Niels
Jørgensen i Ødsted, Jens Jensen i Hesselballe, Mogens Lassen i Høllund,
Mads Mikkelsen i Højen, Søren Thomsen i Tudved og Jens Pedersen i
Rugsted. De skal møde her til tinget idag 8 dage og siden medfølge at syne
og bese, hvad dem bliver påvist.
Endnu ydermere Oluf Mortensen, et vidne: På egne og menige lodsejeres
vegne fredlyste han alle sine skove og marker, at intet fremmed kvæg efter
denne dag der kommer.

Anders Grøn i Egtved, en opsættelse: Stævner Niels Thomsen i Hjelmdrup
og Poul Gjermandsen i Bølling for kirkens anpart af korntiende. Poul
Gjermandsen: 6 skp. boghvede og 6 skp. havre som resterr for 1668-70.
Niels Thomsen: 2 skp. byg ud af den gård, han iboede i Bølling, som
resterer for 1670. Opsat 8 dage.
Rasmus Nielsen i Tudved, et vidne: Stævning til amtmand Morten Skinkel
imod vidne, som Rasmus Nielsen, Søren Jensen ibidem, Peder Hansen i
Vesterby og Jørgen Mikkelsen i Amhede agter at forhverve. - Vidner: at
Rasmus Nielsen, Søren Jensen i Tudved , Jørgen Mikkelsen i Amhede og
Peder Hansen i Vesterby er af adskillige tilfælde så forarmede, at de ikke
kan udrede deres skat, skyld og landgilde eller blive ved deres gårde, med
mindre Gud og høje øvrighed dem noget vil være behjælpelig at de måtte
forlindres på forskrevne udgifter.
Peder Madsen i Højen, under samme varsel, et vidne: At Peder Madsen
hans heste og bæster har i lang tid og endnu ... så fordærvet af den slemme
smitsomme sygdom skab, at han derover er kommet ganske fra sin avling
og derfor ikke har kunne drevet så, som hans andre naboer. Tilmed har kun
een ko og en kvie og er ellers ganske slet øde, så han herefter ikke kan
udrede sin skat, skyld eller landgilde eller blive ved sin hus og bolig,
medmindre Gud og høje (høffue) øvrighed ham vil være behjælpelig, at han
derpå måtte få forlindring, eftersom han i stor armod geråder. Ydermere
beviste Peder Madsen med præsten Oluf Bangs seddel af dato 22/3 1669, at
Peder Madsens heste forskr. dato var af skab ganske fordærvede, og at han
havde kun een ko og en 1 år gammel kvie.
Hans Jensen i Egtved, under samme varsel, et vidne: At Hans Jensen fik
forleden år sin avling så dreven og har ... med andre sine naboer, formedelst
han ikke havde kvæg eller heste, at han for sig selv eller øvrigheden kunne
gøre noget arbejde med. Tilmed blev han forhindret med adskillige trætter,
som ham blev lpåført, så han derfor ikke er god for, at han sin landgilde
fuldkommen kan udgive.
Onsdag den 26. april 1671:
Skriver: Otte Sørensen i Vejle.

Niels Jørgensen i Ødsted, en opsættelse: Har stævnet Laurids Pedersen i
Amnitsbøl for en gæld på 8 slettedaler, at betale nu til Sct. Hansdag
førstkommende. Gældsbrevet dateret 4. marts 1670. Opsat 5 uger.
Poul. Jensen i Ågård, et vidne: Har stævnet alle gårdmænd og lodsejere til
at påhøre vidne, som Poul Jensen og Jens Pedersen i Ågård vil forhverve. Kaptajn Jokum Beenfeldt i Ågård, Hans Jensen og Jens ... ibidem, Svend
Pedersen i Borlev, Vide Hansen i Egtved, Hans Jensen ibidem, Bonde
Hansen i Hesselballe og Christen Madsen i Borlev vidnede, at Jens
Pedersen i Ågård hans kvæg er ganske bortdød, så han har kun en ko og 2
gamle heste, og Poul Jensen en ko og 2 gamle heste og 4 får, Jens
Mortensen 1 ko, 2 gamle heste og 4 stykker får, og har aldeles intet mere
levende kvæg, hvorover de i stor armod geråder, så de ikke kgl. tynge og
udgifter kan udrede og betale eller blive ved deres huse og gårde,
medmindre Gud og den vilde (?) øvrighed dem noget vil være behjælpelig,
at de måtte på forskr. deres udgifter få nogen forlindring. - Fordi
amtmanden ikke er stævnet, kan der ikke udstedes tingsvidne.
Onsdag den 3. maj 1671:
Jørgen Nielsen i Ris, et opsigelsesvidne: Stævning til Lorents Stulmacher i
Vejle, skriver i Ribe stift. Jørgen Nielsen i Ris og Anders Grøn i Egtved
opsagde til 3. ting kirkeværgeriet til Egtved kirke, at eftersom de en tid lang
har været derved, er udlagt til rytterhold, så formente de efter kgl.
forordning om rytterhold at være fri for slig tynge og besværing ... at de
efter denne dag intet ville have dermed at bestille ... men stiftskriveren eller,
hvo dertil myndighed haver, efter denne dag at ordinere og tilsætte, hvo
dem lyster.
Vide Hansen i Egtved, et vidne: Stævning til Niels Pedersen, som tilforn
tjente og frarømte Vide Hansen i Egtved. Jens Buch i Egtved og Niels
Videsen i Refsgård vidnede: de var hos forleden ved Olsdags tide næst
afvigt til Vide Hansen i Egtved, og da hørte og så de, at Vide Hansen stedte
og fæstede Niels Pedersen, som tilforn har tjent ham i to år, og skulle påny
igen tjene og være hos ham fra Mikkelsdag 1670 og til næstkommende
Mikkelsdag 1671.

Endnu Vide Hansen, et vidne under samme varsel: Han gav Niels Pedersen
til sag, at han sin tjeneste uden nogen given årsag og forlov var entvigt og
børtrømt nu ungefær for 3 uger siden i Vide Hansens fraværelse, og
imidlertid en andel adskillige tøj af gårdsen tilhørige boskab er bortkommet,
med andre hans ulovlige bedrifter i Vide Hansens brød og tjeneste, som han
har begået, som i andre måder skal procederes. Og formente Vide Hansen
derfor, at forn. bortrømte person bør at lide dele og videre tiltale, så som
den sig ulovligt i sin hosbunds brød og fraværelse har anstillet. Herimod at
svare mødte Niels Pedersens broder i Sillesthoved og begærede genpart til
hvad som om hans broder passerede om hans bortømmelse fra Vide
Hansen.
Niels Videsen i Refsgård, en opsættelse: Stævning til Anders Christensen i
Refsgård. Fremlagde et tingsvidne af 8/3, hvor der blev vidnet, at Anders
Christensen var inddraget i den skov, som ligger til Niels Videsens gård, og
der pludseligen hugget en rodhuggen bøg, som var fersk i rod og top, og
deraf bortført med heste og vogn 2 læs ved hjem til Refsgård. Og så kom
Niels Videsens folk til ham og ville sige, at han ej så skulle hugge og
bortføre Niels Videsens ved. Men han truede og undsagde højligt, at dersom
Niels Videsens vogn kom i skoven, ville han hugge vognen i sønder, og
truede Niels Videsen på sit liv. - Niels Videsen satte i rette, ... at Anders
Christensen bør sætte nøjagtig borgen eller også borge for sig selv, eller
lide dom, dele og videre tiltale, på det Niels Videsen som en fattig, gammel
mand og skattebonde kunne vide fred på veje og sti, i skov og mark i hans
lovlige forrettelser for slig selvvældige og modvillige knigtte (?). Opsat 6
uger.
Niels Knudsen i Daldover æskede: Han efterlyste en sortebrun gilding med
en hvid fremmer fod og en stjerne i panden, som for 3 uger siden er blevet
borte for ham.
Velfornemme Niels Lauridsen i Amnitsbøl, et skøde: For dom stod Mads
Mikkelsen i Højen på vegne af sin hustru Maren Jensdatter, Mads Sørensen
ibidem på vegne af sin hustru Kirsten Jensdatter, Jens Mortensen i Rugsted
med Dorthe Jensdatter, Karen Jensdatter med sin værge Mads Mikkelsen i
Højen, de i hånd tog Niels Lauridsen Amnitwbøl og tilskødede ham al den
arvelod, som fornævnte mænds hustruer og pige med lavværge har arvet

efter deres sal. forældre Jens Mortensen og Anne Jensdatter, som boede og
døde i Amnitsbøl, som er den halve gård i Amnitsbøl. De kvitterede for
betaling af Niels Lauridsen (og) hans hustru Else Jørgensdatter.
Mads Mikkelsen i Højen, et lovbudsvidne: Jens Pedersen i Rugsted er
sættefoged. - Stævning til Maren Jensdatter og Karen Jensdatter i Højen
med deres lavværge Mads Mikkelsen, Kirsten Jensdatter med hendes
lavværge Mads Sørensen, Dorthe Jensdatter med sin lavværge Jens
Mortensen i Rugsted. - Mads Mikkelsen i Højen på egne vegne og på vegne
af sin hustru Maren Jensdatter samt Mads Sørensen ibidem, Karen
Jensdatter og Dorthe Jensdatter, Mads Sørensen på vegne af sin hustru
Kirsten Jensdatter, Mads Mikkelsen på vegne af sin hustru, Dorthe
Jensdatter med sin fødte værge Jens Mortensen i Rugsted, Karen Jensdatter
med sin værge Mads Mikkelsen, - de lovbød hver en søsterlod, som er den
ganske halve gård i Amnitsbøl, de har arvet efter deres sal. forældre Jens
Mortensen og moder Anne Jensdatter, som boede og døde i Amnitsbøl. Velfornemme Niels Lauridsen Amnitsbøl (Amledsbøl) gjorde sit tilbud med
sølv og rede penge, om de ville pante eller sælge.
Peder Hansen i Hesselballe på vegne af Peder Hansen Haar i Starup, en
dom: Opsættelse af 12/4 med stævning til alle Ågårds mænd og lodsejere,
som bygger og bor i Jerlev herred. Sætter i rette, at alle Ågårds mænd, som
bruger af det øde jord, bør at tiende til kirken, lige som de tiender til kongen
og præsten efter forordningen. Samtlige Ågårds bønder og lodsejere, som
bor her i Jerlev herred, mødte. De formener, at Peder Haar aldrig skal kunne
bevise, at de hidindtil har haft nogen sæd af korn i bem.te ødegårds jorder,
som de kunne til nogen yde tiende af, eftersom de hidindtil ej har brugt
uden alene engslæt og ej videre. Peder Mortensen i Ågård begærede på
samtlige Ågårds mænd og lodsejere genpart af dommen. - Dom: Peder Haar
beviser ikke, at nogen sæd er sået i den øde gårds jord. De kan ikke ikendes
at betale tiende af det øde lejegods, før end anderledes bevises.
Kgl. Maj.s amtskriver til Koldinghus, velfornemme Rudolf Faust hans
fuldmægtige Hans Nielsen, en dom: Opsættelse af 5/4 med stævning til alle
Koldinghus bønder og tjenere i Jerlev herred og irettesættelse, at de, som
resterer med deres skyld, landgilde og cantorypenge, bør betale. - Rasmus
Nielsen i Tudved, Peder Madsen i Højen og Hans Jensen i Egtved

fremlagde tingsvidner af 19/4. Hans Jensen foregav yderligere, at han havde
ydet sin kornskyld for forgangne år, ½ td. havre, 6½ skp. rug og 7 skp. byg.
Hvad som ellers resterer af hans landgilde, formener han at være fri for,
eftersom han med tingsvidne beviser at være moxen forarmet. Og eftersom
irettesættes om arbejdspenge så formener han for sligt krav bør fri at være,
eftersom ingen her i Jerlev herred giver til Koldinghus nogen arbejdspenge.
- Poul Jensen i Ågård fremlagde en frafindelsesdom af 26/4. - Hans Jensen
ydermere svarede, at hans gård for det år, han søges for arbejdspenge, var
henlagt og gjorde hovning til Nygård, hvorfor han så vel som alle andre, der
gjorde hovning til Nygård, formener så vel som de, bør være fri for
arbejdspenge. - Så er tre gange påråbt, om nogen havde noget videre hertil
at svare; men ingen mødte. - Dom: Enhver, som bør yde til Koldinghus, bør
betale, hvad de resterer med, med mindre øvrigheden de forarmede noget
vil efterlade. Angående den irettesættelse på Hans Jensen om arbejdspenge
da eftersom han har gjort hovning og været tillagt til Nygård i det år, han
søges for, ikendes han ikke arbejdspenge for det år.
For dom stod Niels Lauridsen Amnitsbøl med Mads Mikkelsen i Højen og
lovede at holde ham og medarvinger fri for hvad skyld de med rette kan
tilkomme at betale af den ½ gård i Amnitsbøl (Amidtzbøl), Niels Lauridsen
tilhører.
Onsdag den 10. maj 1671:
Sekshøring: Joen Nielsen i Ågård, Poul Jensen ibidem, Hans Jensen i
Egtved, Peder Hansen i Vesterby, Mads Nielsen ibidem og Niels
Christensen i Ballesgård.
Vide Hansen i Egtved, en delefund(?): Fremlagde tingsvidne af 3. maj.
Stævning til Niels Pedersen, som tilforn tjente og frarømte Vide Hansen.
Vide Hansen gentager sin anklage og begærer af herredsfogeden, agt ham
på rettens vegne måtte opmeldes sekshøring, som delen kan fyldestgøre
efter loven, og at han den nu idag (til 4. ting) kan få den beskrevet. (De
forannævnte udnævnt). 6-høringen fremkom for retten og sagde, efterdi
Niels Pedersen herfor befindes lovligt at være forfulgt, da vidste de ham
ikke at kunne befri, men fordelt at være. - Vide Hansen fik tingsvidne, og
Christen Henriksen i Quisthoved fik genpart, eftersom han berettede at være
derom bedet af Laurids Pedersen i Sillesthoedt, som nu ligger meget svag

og ikke på sin broders vegne kunne møde, men de begge brødre derom
havde været tilsammen og det så bestilt, at forn. Christen Henriksen skulle
affordre genpart.
Niels Videsen i Refsgård, et vidne: Angav, at han var blevet forligt med
Anders Christensen. Denne har afbedet sine gerninger mod Niels Videsen
og derhos lovet, at sligt af ham ikke herefter mere skal begås, og ej at
komme på Niels Videsens skovparter med heste eller vogn der noget at
hugge, med mindre han kan havde det i Niels Videsens vilje og minde.
Tilmed lovede ydermere Anders Christensen, at han ikke i ringeste måder
skulle forårsage nogen tvistighed eller klammeri, enten med ord eller
gerninger, imod Niels Videsen, hans hustru eller folk, i hans værelse eller
fraværelse, men herefter sig finlig og oprigtig at anstille, som en ærlig nabo
vel anstår, og som han vil forsvare. Ogt dersom han sig noget herimod
forser og begår det, som Niels Videsen kan være imod og i nogen måde
præjudicerligt, da erbød han sig igen at svare og lide for den trussel og
gerning, han nu for retten har afbedet, som vedbør, øvrighedens sag deri
uforkrænket i alle måder.
Onsdag den 17. maj 1671:
Onsdag den 24. maj 1671:
Jens Andersen i Tudved, et vidne: Niels Jørgensen i Ødsted, Søren
Thomsen i Tudved, Peder Jørgensen i Borlev og Søren Jensen i Rugsted
vidnede, at de næst forleden lørdag har været i Tudved og der i
herredsfogedens nærværelse afmålt gårdstedet i Rasmus Nielsens gård
ibidem imellem ham på den ene og Jens Andersen der sammesteds på den
anden side. Og blev Rasmus Nielsen og Jens Andersen med hverandre
derom således foreniget, at Rasmus Nielsen skulle vinde al gårdsrummet
østen i gården til midt for skorstenen og halvparten af kilden, som står midt
i gården. Den anden halve part af gårdsrummet på den vestre side indtil
midt for bem.te skorsten og halvparten af forn.te kilde skulle Jens Andersen
vinde og have. Og skulle gå gærde imellem dem, så enhver skulle have
udkøren af sin egen gårdsrum. Og Jens Andersen vinde sin forte (?) med
udkøren af østerenden på det nordre ladehus sted uforhindret i alle måder.
Onsdag den 31. maj 1671:

Velagt mand Niels Jørgensen i Ødsted, en dom: Opsættelse af 26/4 (på pag.
33). - Herimod mødte at svare Laurids Pedersens søn, som fremlagde et
indlæg: Eftersom jeg tiltales af Niels Jørgensen for nogle penge efter min
håndskrift, og er ham derfor betalt 2 læs hø (?), og ellers formener jeg,
eftersom min gård til rytterhold er udskrevet, bør at være fri for (før?) gæld
til rytterens og min plov samt sædekorn først bliver fri. Amnitsbøl den 8.
maj, Laurids Pedersen, egen hånd. - Dom: Eftersom bevises med Laurids
Pedersens obligation af 24/3 1670 til Niels Jørgensen på 8 slettedaler ...
Laurids Pedersen skal indfri sin håndskrift.
For dom stod Oluf Mortensen i Bølling, som gav hårdeligen last og klage
over alle Torsted mænd, nemlig Jens Nielsen og hans medfølgere, som
senere skal navngives, for ulovlig skovhugst i bøgehuderskov, som han og
Jørgen Mikkelsen i Amhede dem havde med ... Og derfor for retten oplyste
en vogn med nogle ferske risbøge på, som hos ham findes i forvaring. Oluf
Mortensen skal give lovligt kald og varsel.
Onsdag den 7. juni 1671:
For retten idag læst og påskrevet en lysningsseddel om skovhugst i Egtved
skov.
Onsdag den 14. juni 1671:
Oluf Mortensen i Bølling æskede: Har 2 ting tilforn oplyst en gammel vogn
med nogen unge risbøge på, som han samt Jørgen Mikkelsen i Amhede
antraf ... uden for Bøgvad skov. Den findes i forvaring hos Oluf Mortensen.
Han begærede 2 vurderingsmænd, som ham kunne syne og taksere vognen,
som ingen heste fandtes derved, den tid den blev fundet. Udnævnt: Poul
Eriksen (?) i Bølling og Søren Pedersen ibidem, som skal afhjemle til
tinget.
Oberjægermesterens fuldmægtige velagt Peitter Zeberg begærede 4 mænd
opnævnt til at syne Jelling skov. Opnævnt: Peder Jensen i Ødsted, Laurids
Ibsen, Jens Hansen og Niels Andersen ibidem og Simon Nielsen i Vesterby.
Onsdag den 21. juni 1671:

Onsdag den 28. juni 1671:
Velfornemme Anders Nielsen, regimentskriver under hr. oberst Rantzous
regiment, et synsvidne: Stævning til Morten Andersen, som var rytter for
Jørgen Nielsen i Ris under oberstløjtnant Peder Juels kompagni, samt til
synsmændene Oluf Poulsen i Jerlev, Mads Madsen ibidem, Peder
Mortensen i Ågård og Mads Sørensen i Vork for at afhjemle deres syn og
afsigt, som de foretog i Nygård skov den 14. juni. På Nygård er stævnet
oberstløjtnant Peder Juel. Desuden er stævnet Jørgen Nielsen i Ris og
Maren Thomasdatter i Rue. - Synsmændene: De har været i Nygård skov og
der synet en død person ved navn Christen Mikkelsen af Jerlev, som, lå tæt
ved adelvejen norden leddet i skoven. Og da har de ham grandgiveligen
overset og beset, eftersom de dertil lovligt var udnævnt og anbefalet. Da så
de, at han var slagen oven i sit hoved, så blodet løb ham ud af det højre øre,
men ingen mere slag eller dødelige sår de kunne se, syne eller finde ... eller
nogen videre skade enten på krop eller klæder uden det samme, som før er
meldt.
Endnu bemeldte Anders Nielsen, under samme varsel, et vidne: For dom
stod Søren Jørgensen og Mikkel Nielsen, tjenende i Vork, som vandt, at nu
forgangen 14. juni ugefær to stunder før aften da kom de med en vogn
kørende igennem Nygård skov, og da så de, at Morten Andersen, som var
rytter for Jørgen Nielsen i Ris, kom ridende med en anden vej noget fra dem
til Christen Mikkelsen, som tjente Hans Nielsen i Jerlev, og da hørte de og
så de, at dem kom nogen tvistige ord imellem, men hvad det var, vidste de
ikke. Og da samme tid sprang Morten Andersen af sin hest og tog en stav af
gærdet og dermed slog Christen Mikkelsen over hovedet, så han faldt til
jorden, og så straks skjulte Morten Andersen i skoven, så de ej kunne
fornemme, hvor han henkom. - To korporaler under oberstløjtnant Juel
vidnede, at de på tre dages tid har ledt ved nat og dag efterr Morten
Andersen i skov og mark og på de steder, som de formente og tænkte, han
sig kunne opholde, men dog deres umage ganske været forgæves og ikke
kunne finde eller opspørge ham eller fornemme noget til ham i ringeste
måder. - Anders Nielsen tilspurgte Jørgen Nielsen i Ris, hvor hans rytter
var bem.te dag, som omrørte gerning er sket, hvortil Jørgen Nielsen
svarede, at rytteren sagde for ham, at han ville ride til Kolding at købe sig
noget krudt med andet mere, han der havde at forrette for sig selv. Og så red

han bort om morgenen tidligt, som var den 14. juni. Men hvor han siden er
blevet, er Jørgen Nielsen ganske ubevidst i alle måder.
Endnu forbemeldte Anders Nielsen, under samme varsel, et vidne: Foregav,
at eftersom en rytter under Peder Juels kompagni er desværre kommet i
ulykke med en bondekarl af Jerlev navnlig Christen Mikkelsen og han efter
vidners indhold skal have ihjelslagen, og bemeldte døde persons moder
navnlig Maren Thomasdatter af Rue her idag ved tinget findes til stede, så
for retten tilspurgte Anders Nielsen hende, om hun til processens
fortsættelse ville og kunne gøre nogen forstrædning (?) og sig det vil antage
ved retten at lade udføre. Hvortil Maren Thomasdatter svarede, at hun var
en fattig, gammel, hjælpeløs kvinde, som selv var uden nogen middel eller
formue, at hun kunne samme sag lade procedere og ved retten udføre, thi
det ville koste hende for meget. Men hun ville bede Gud og øvrigheden, at
det måtte blive straffet, som den forberørte person ... som hendes søn så
ynkeligt har formyrdet, måtte billigen få sin fortjente straf.
Kgl. Maj.s amtskriver til Koldinghus, velfornemme Rudolf Faust hans
fuldmægtige velagt Hans Nielsen, et vidne: Stævning til så mange af
Koldinghus' bønder og tjenere, som endnu er i behold til slottet og ej til
rytterhold tillagt. - Rudolf Fausts restanceskriver Hans Nielsen: Stævningen
er anlangende en restance, som hos dem efter ofte ansøgning og fordring ej
kan indhændiges og vorde klareret, hvorfor han idag af efterskrevne 8
mænd begærer, nemlig Christen Jensen i Vork, Jørgen Nielsen i Ris, Oluf
Mortensen i Bølling, Jens Grøn i Egtved, Jørgen Poulsen i Jerlev, Poul
Jørgensen ibidem, Simon Nielsen i Vesterby og Søren Sørensen i Høllund,
at de idag for retten ville ham deres kundskab meddele, hvad dem er
vitterligt og bevidst om efterskrevne mænd, som efterskrevne restance
fordres hos, om de kan tåle at udgive, eller og de er så forarmede, at de
hverken helt eller halvt kan udrede og betale, eller hvorledes med dem er
beskaffet. De svarede således (her følger navnene på dem i herredet, der er
forarmede eller har frihed). Der er (som også tidligere) en særlig liste, der
omfatter dem, der giver afgift af malkekøer.
Hans Jensen i Egtved, et vidne: Stævning til amtmanden. Han opsagde til 3.
ting den krongård i Egtved, som han nogen tid har haft i fæste og beboet.

Han frasiger sig den, som den nu forefindes i alle måder. Øvrigheden kan
bortfæste den til, hvem dem synes.
Endnu forn.te Hans Nielsen på amtskriverens vegne, en opsættelse:
Stævning til Kirsten Hansdatter i Egtved for restance, skyld, landgilde, skat
og andre kontributioner forfaldne efter jordebogens indhold. Sætter i rette,
at hun skal betale sine restancer og gården, som hun besidder forsvarligt
opbygge og forbedre, så den kan stå for et fuldt syn, eller og hendes fæste at
være forbrudt. Opsat 6 uger.
Onsdag den 5. juli 1671:
Oluf Mortensen i Bølling, et vidne: Stævning til alle kongens tjenere i
Jerlev herred så vel som enhver mand i Bindeballe samt til hr. Søren Jensen
i Egtved og en boelsmand (?) ibidem ved navn Søren Jensen. - Poul
Jørgensen i Jerlev, Niels Jørgensen i Ødsted, Søren Thomsen i Tudved,
Mogens Lassen i Høllund, Søren Sørensen ibidem og Jees Pedersen i
Rugsted: De har den 5-7/6 været i Jerlev herreds skove og på alle
skovsparter under Koldinghus amt beliggende der at se og syne, hvad
rodhuggen eller afstivet træ deri befindes at være hugget eller stivet siden
næst afvigte skovsyn. Synet skete i overværelse af overjægermesterens
fuldmægtige Peitter Seeberg og skovrider Morten Heering samt skovfoged
Oluf Mortensen i Bølling. Skovene beskrives.
Endnu bem.te Oluf Mortensen, under samme varsel, et synsvidne: Jens
Hansen i Ødsted, Peder Jensen, Thomas Hansen ibidem, Jens Pedersen i
Amnitsbøl og Simon Nielsen i Vesterby: De har været med herredsfogeden
og ridefogeden at syne efterskrevne huse og gårde under Koldinghus amt,
hvorledes de med bygning og dets beskaffenhed nu befindes.
Ågård: Jens Mortensen, 1 krongård, hvorpå salshuset er i krigstiden
afbrændt, og findes nu tvende huse, det ene et bolshus, som er 8 fag, er
nogenlunde ved magt; det andet 14 fag hus, som er brøstfældigt og
behøver leeder og bygningstømmer til fire fag hus. - Jens Pedersen, 1
krongård, hvorpå salshuset er ganske øde; derforuden findes 10 fag
ladehus, som er brøstfældigt og behøver bygningstømmer til fag. Poul Jensen, 1 krongård, hvorpå salshuset er ganske øde, og findes der
på stedet tvende huse, det ene 4 fag, som er ganske brøstfældigt; det

andet på 10 fag er nogenledes ved magt. - Søren Mikkelsen, 1 øde
krongård. - Joen Nielsen, 1 øde dito. - Knud Sørensen, i lige måde 1
øde krongård. - Søren Staffensen, Niels Jørgensen, Hans Simonsen
ibidem, hver en øde krongård, og haver samtlige bymænd der ibidem
disse næstområøte øde krongårde i leje af amtskriveren Rudolf Faust
og giver årligt deraf 9 rdl. - Endnu Anders Christensen i forn. Ågård,
et boel, som er brøstfældigt og behøver noget til bygningstømmer.
Jerlev sogn, Mejsling: Laurids Christensen, en fæstegård, hvorpå
findes 7 fag ... hus, som er nyligt opsat.
Højen sogn, Stubdrup: Oluf Joensen, 1 krongård, som han har opsagt,
og korporalen Rönnow har grunden i leje dette år, og findes der på
stedet 10 fag hus nyligen opsat, men er ellers ganske ingen bygning,
men øde.
Horsted: Et kronbol ganske øde.
Højen: Jens Mikkelsen, 1 krongård, hvorpå findes 22 fag salshus. Mads Lauridsen, ½ gård i fæste, og findes ingen bygning på stedet,
men fandtes 14 stykker savet tømmer der samme steds. - Peder
Madsen, ½ krongård, hvor der findes 7 fag hus på stedet, men ellers er
i andre huse ganske øde.
Deigengård (?), en kirkeboel, som findes brøstfældig adskillige steder
på tømmer og tag.
Jerlev: Peder Joensen, en kirkeboel, findes nogenledes ved magt.
Amnitsbøl: Niels Lauridsen, 1 øde, afbrændt fæstegård, giver fuld skat
deraf. - Mads Henriksen Nørager, 1 gård, øde, og er bortrømt. Niels
Lauridsen bruger engen i dette år for 4 rdl. - Peder Poulsens enke, ½
bondegård, hvorpå findes 17 fag stolpehus, ved magt.
Rugsted: Jens Pedersen og Peder Bertelsen, 1 gård, hvorpå findes 10
fag hus, og nyder frihed. - Else Lunds, ½ bondegård, 6 fag hus der på
stedet, og er forarmet. - Anders Olsens gård øde.
Nordbæk: findes 2 øde gårde og uden bygning i mange år (?).
Venborg: Hans Jakobsen, er bortrømt og står øde.
Rygbjerg: 2 krongårde findes ganske øde.
Amhede: Fandtes 34 fag hus, 8 fag stolpehus øde og fattes jordledere
... 15 fag og på begge sider lægter og tække.
Torsted: Hans Madsen og Mikkel Jensen, 14 fag gammelt, øde hus.
Refsgård: Jens Videsen, ½ øde bondegård med 15 fag gammelt øde
hus, og har ingen middel. - Morten Hansen og Anders Christensen, ½

krongård, hvorpå fandtes 14 fag hus. - Adzer Pedersen og Niels
Lauridsen, ½ krongård, 10 fag hus og 5 fag nyt hus.
Spjarup: ½ krongård, som berettes at være henlejet af amtskriveren til
Oluf Mortensen i Bølling, og gården er ganske øde.
Tudved: Søren Jensen, 24 fag hus, de 20 fag brøstfældige for jordleder,
lægter og tække. - Hans Lassen, hans hus afbrændt og igen opbygget 7
fag stolpehus. - Christen Christensen, 8 fag hus nogenledes ved magt. Jens Andersen, 11 fag hus. - Rasmus Nielsen, 11 fag hus.
Egtved: Hans Jensen, 1 krongård, 24 fag hus, nogenledes ved magt. Kirsten Hansdatter, 44 fag hus, meget brøstfældig på tække, tømmer
og anden reparation, og engen til gården fandtes mestendelen opædt af
kvæg. - Hr. Søren Jensen bruger Poul Jensens øde gårds ager og
engjorder lige ved sine naboer fuldkommen, og findes til samme gård
en have ved skoven at være indgærdet nyligen og egestaver besat
ungefær 2½00 staver kløvede og runde, af eg. - Noch fandtes på et
bolig i Egtved, som Søren Jensen påbor, et nyt stolpehus, som var 4
fag udaf unge risege og andre ege, som mandens kone berettede for
dem at være hugget i Egtved skov i dette år.
Endnu ydermere afhjemlede forskrevne synsmænd, at de skovene her i
Jerlev herred i lige måde har set og synet, og ej anderledes er befunden
end næst afvigte skovsyn, om fomeldes, det de kunne synes.
57b:
Onsdag den 12. juli 1671:
Jens Sørensen i Styernsgård, et vidne: Stævning til Peder Olufsen Møller i
Børkop mølle, Holmans herred, Niels Jespersen i Kærbøllinbg, Niels
Hansen ibidem, Hans Eriksen i Balle og Jens Sørensen ibidem. Vidner: at
de næst afvigte fejdetid har .. være til Søren Jensen i Stensgård, imidlertid
den sal. mand lå på sin sotteseng, og da hørte og så de, at Mikkel Andersen
feldbereder i Vejle og Jakob Olufsen af Børkop mølle (Quarch mølle?) kom
til sal. Søren Jensen med en håndskrift på en sum penge og ville, at forn.
Søren Jensen skulle underskrive, og var samme håndskrift anlangende en
gældsfordring for en gammel, sort hest, som Søren Jensen havde for nogen
rum tid tilforn tilforhandlet og købt af Kirsten Olsdatter i Quarch mølle, og
skulle give hende derfor 20 sldlr. Og havde de samme tid fortale med

hverandre, at Søren Jensen havde betalt noget derpå, den tid han hesten
bekom af hende. Og svarede Søren Jensen Mikkel Andersen og Jens
Olufsen samme tid på den frembragte begæring, at han den formedelst sin
store svagheds skyuld ikke gider (?) eller kunne skrive og forsegle nogen
breve, eftersom han var meget heftig syg og nærmere døden end livend,
men han gav forskr. beskikkelsesmænd til svar på deres begæring således,
at hvis som resterede og ikke blev betalt den tid, han bekom hesten, ville
han, om Gud ville spare ham livet så længe, nøjagtigt contentere. Hvis ikke
han så længe levede, da skulle hans søn Jens Sørensen give og fornøje
hende derfor til betaling med en god bryggerkedel, eftersom han ikke da var
ved penge, at han hende resten kunne betale. Og med samme besked og
svar drog bem.te beskikkelsesmænd deres vej hjemad, og ikke fik nogen
breve underskr. eller forseglede af forskr. Søren Jensen samme tid. Og døde
bem.te sal. mand ungefær en dag eller 3 dernæstefter. - Ydermere vandt
vidnerne, at de hos var til Anders Mortensens i Vejle nogen kort tid, efter
fjenden var udrejst her af landet, og da hørte og så de, at Jens Sørensen
Stensgaard var i forn.te Vejle (?) til Anders Mortensen ... med 1
bryggerkedel, som han tilbød Peder Olufsen i Børkop mølle efter sin sal.
faders vilje og begær og efter de ord, som de tilforn havde haft med
hverandre, da den sal. mand levede. om bem.te Peder Olufsen samme
bryggerkedel til fuld nøje og afbetaling ville annamme for de resterende
penge for forberørte hest, da ville Jens Sørensen gerne unde ham den til
fornøjelse. Hvortil Peder Olufsen svarede, at han skulle vel have haft en dr.
eller noget mere, men Jens Sørensen svarede ham derpå, at dersom han
dermed ikke til fulde var fornøjet og tilfreds, da skulle han den lade blive
bestående til videre afregning. Og så tog Peder Olufsen kedlen til sig i
betaling og var dermed vel fornøjet og contenteret og takkede Jens
Sørensen godt for god, rigtig og nøjagtig afbetaling i alle måder. Og Peder
Olufsen lovede for sig og sine arvinger at holde Jens Søensen og hans
arvinger kvit og kræveløs for samme gældsfordring for hesten.
Poul Jørgensen i Jerlev har stævnet Mads Madsen i Jerlev, Hans Nielsen
ibidem, Niels Jensen i Tudved, Hans Nielsen i Oksvig, Hans Jørgensen i
Mejsling, Knud Pedersen og Laurids Christensen ibidem mod dele. Giver
dem til sag for kongens og kirkens anpart af korntiende til Jerlev kirke, som
de resterer med. Og eftersom Poul Jørgensen har været her 2 ting tilforn, så
var det idag lovligt hans 3. ting over forskrevne mænd (at) fordele.

Endnu bemeldte Poul Jørgensen, et forbudsvidne: Stævning til samtlige
sognemænd i Jerlev sogn. Hans fæstebrev formelder, at Jerlev sogns mænd
skal tiende til ham kongens og kirkens anpart af korntiende og levere
tienden i kærven, hvorfor han nu her idag forbød alle, som i sognet skal yde
tiende til ham, at ingen af dem efter denne dag sig tilfordrister deres korn at
tage eller bortføre af ageren, før end han med dem har talt, og de siden efter
omrørte hans fæstebrevs lydende deres tiende i kærven til ham lader vorde
leveret.
Oluf Poulsen i Jerlev på samtlige sognemænds vegne, et vidne: Stævning til
Poul Jørgensen i Jerlev og menige sognemænd i Jerlev sogn. - Hans Jørgen
Behm (?) i Mejsling vidnede: Han havde ved to mænd ladet sige til Poul
Jørgensen, at om han ville have tienden i kirken, kunne han den bekomme,
hvortil Poul Jørgensen da havde svaret, at han ville have tienden i skæppe,
som deres kontrakt om formeldte, og som hans formænd før ham tilforn det
havde taget og annammet. - Andre vidner: At så længe nogen af dem kan
mindes, er tienden leveret i skæpper til dem, der har haft den i fæste, og det
er aldrig blevet fordret, at de skulle yde den i kærven. Sognemændene
begærer, at Poul Jørgensen fremviser tiendebogen, hvor det findes
indskrevet, hvor meget enhver giver i tiende. Poul Jørgensen svarede, at
dersom nogen med sandfærdige vidnesbyrd kan bevise, at han har gjort
nogen tiendebog eller ... med forskr. sognemænd, da skal den vel blive
fremvist, men ellers vidste han dem intet på denne deres begæring at svare.
Og videre herimod protesterede og formente Poul Jørgensen, at idag i den
sag ikke til forskr. sognemænd noget vidne bør at tilstedes, før end belb. hr.
Steen Bilde derfor bekommer lovligt kald og varsel, eftersom sagen kan
hans velbårenheds udgivne fæstebrev synes at være stridig, hvilket
benævnte fæstebrev idag her for retten er læst og påskrevet. - Dom:
Eftersom Poul Jørgensen herimod protesterer, at velb. hr. Steen Bilde ikke
derfor haver bekommen lovligt kald og varsel, så henfindes dette til lovligt
kald og varsel, og gives .... i den frafindelsesdom beskreven.
Jakob Thomsen i Neder Knabberup lader lyse efter en sortebrun, blisset
hest, som for nogen kort tid siden, ungefærlig for tre uger, er bleven borte.
Om nogen godtfolk kan gøre ham nogen kundskab om den, lover han deres
umage gerne igen at forskylde.

Laurids Nielsen Brems (?) i Hesselballe lpå Frederik Mejers vegne, et
vidne: Stævning til Maren Bondes i Hesselballe imod opsigelses vidne, som
korporal Frederik Mejer ved sin fuldmægtige Laurids Nielsen agter at
forhverve. - Jens Pedersen i Rugsted og Peder Hansen i Hesselballe
vidnede, at de idag for 3 uger siden var i Hesselballe og der efter korporal
Frederik Mejers begæring talte med sal. Bonde Hansens efterladte hustru
Maren Bondes og på hans vegne opsagde og frasagde hende fra sin gård, at
hun den til næstkommende Philippi Jacvobi dag skulle gøre ham ryddelig.
Laurids Nielsen fik tingsvidne, og Jørgen Mikkelsen i Amhede på sin
søsters vegne fik genpart.
Jørgen Mikkelsen i Amhede på vegne af sin søster Maren Bondes, i
Hesselballe, et vidne: Stævning til korporal Frederik Mejer i Hesselballe.
Jørgen Mikkelsen foregav, at eftersom Frederik Mejer har hende sin gård
ladet opsige og frasige, men årsag dertil kunne hun ikke vide, eftersom hun
ikke vidste noget at kunne blive ham skyldig, når de med hverandre havde
gjort rigtig afregning, og hvad ... med rette kunne tilkomme, var hun ... at
betale. Og herhos fremviste han for retten en antegnelse ... med korporals
hånd underskr., som findes rigtig opskreven, hvad han i penge og varer af
hendes sal. mand og hende bekommet haver. Og ydermere her for retten
erbød Jørgen Mikkelsen og Maren Bonde sig at ville straks med sølv eller
rede penge erlægge til Frederik Mejer, hvad hun efter rigtig afregning
kunne skyldig blive, om han nu her var selv personligt til stede, eller nogen
på hans vegne dertil kunne have fuldmagt det efter afregning, som før er
meldt, at annamme og hende derimod tilbørligt at kvittere. Men Frederik
Mejer eller nogen på hans vegne, som ville imod kvittering annamme det,
fandtes efter påråbelse ikke til stede.
Velfornemme Niels Lauridsen Amnitsbøl, et vidne af Niels Videsen i
Refsgård udstedt: Stævning til Niels Thomsen i (Bøl, rettet til) Hjelmdrup
for den gerning, han med var den 30. september 1669 at gøre imod Niels
Amnitsbøl. Og nu for dom stod Niels Thomsen Bølling og bekendte uret
imod Niels Amnitsbøl at have gjort d. 30. sept. 1669, hvorfor han venligen
her for retten Niels Amnitsbøl om forladelse bad, i synderlighed eftersom
han med flere efter tingsvidnes indhold til slig gerning Niels Amnitsbøl for
retten at gribe og bortføre af herredsfoged Thomas Pedersen dertil var
befalet i rette at gøre, og om Niels Amnitsbøl slig hans brøst og store

forseelse ville tilgive, da lovede forn Niels Thomsen igen aldrig at skulle
være Niels Amnitsbøl imod eller til nogen præjudice i ord eller gerninger, i
hans værelse eller fraværelse, eller i ringeste måder med trussel eller i andre
fald, hvad navn det have kan, som ej Niels Amnitsbøl kan være til gefald.
Da efter sligt hans afbigt har Niels Amnitsbøl forn. Niels Thomsen denne
sag efterladt, Maj.ts sag uforkrænket i alle måder, med slig condition, Niels
Thomsen sit løfte tilbørligt efterkommer og holder.
Endnu bemeldte Niels Amnitsbøl, et vidne af forn. Niels Videsen i Refsgård
udstedt: Stævning til Thomas Pedersen i Rugsted samt til sal. Jakob
Lauridsens søn Frederik Jakobsen i Kolding. - For dom stod Peder Jensen i
Jerlev, Peder Henriksen i Amnitsbøl, Mogens Mortensen i Galsshøt, Jørgen
Lauridsen i Stubdrup, Laurids Nielsen i Hesselballe, Hans Madsen ibidem
og Niels Gillesen i Egtved: De så og hørte på Jerlev herredsting d. 30. sept.
1669, at Niels Amnitsbøl kom ind for retten og begærede nogen tingsvidner
læst og påskrevet, men ej af herredsfogeden Thomas Pedersen måtte i
ringeste måder tilstedes, hvorover Niels Amnitsbøl dem selv læste for
retten. Og dismidlertid kom Jakob Lauridsen, husfoged, ridende og stog bag
tingstokken og begærede Niels Amnitsbøl fast, som han stod for retten. Og
så straks opstod herredsfogeden Thomas Pedersen og befalede alle kongens
tjenere, som til tinget var, at de under deres faldsmål skulle tage Niels
Lauridsen fast, som stod for retten, og ydermere opnævnte forn.mænd ehver
ved navn og befalede dem, at de skulle tage fat på Niels Amnitsbøl, som
han stod for retten, og føre ham til Koldinghus. Men Niels Amnitsbøl råbte
og begærede ofte og mange gange af herredsfogeden fred på kongens ting.
Men de måtte efter ofte herredsfogedens Thomas Pedersens befaling tage
fat på Niels Amnitsbøl for retten, eftersom de var kongens varselsmænd og
herredsfogeden opstod i retten og befalede dem under deres faldsmål sligt at
gøre. Og så indkom Frederik Jakobsen, husfogedens søn, og tog Niels
Amnitsbøls degen fra hans side. Og med det samme blev Niels Amnitsbøl
omstødt på jorden inde for retten, og han råbte om fred; men ej i ringeste
måder de hørte, at herredsfogeden ville skaffe ham fred på tinget, men
gjorde befaling ham for retten at gribe. Og så måtte han som en fange følge
ud af tinget, hvor de med var på vejen til Kolding ham at bortføre efter ofte
bemeldte herredsfogedens befaling, og husfogeden og hans søn medfulgte. Thomas Pedersen mødte her for retten og ej gerningen fragik, men
begærede mage ved hvis som passerede.

Velagt Anders Nielsen, regimentskriver, et vidne: Stævning til Morten
Andersen, som var rytter for Jørgen Nielsen i Ris under oberstløjtnant Peder
Juels kompagni. Stævning til efterskrevne sandemænd her i Jerlev herred:
Jens Sørensen i Horsted, Poul Jørgensen i Jerlev, Niels Jørgensen i Ødsted,
Søren Sørensen i Høllund, Christen Jensen i Vork, Jens Jensen i
Hesselballe, Oluf Mortensen i Bølling og Niels Ballesgård for deres ed og
tov til Viborg landsting d. 2. august at gøre og aflægge. Stævning til Jeder
Juel på Nygård, Jørgen Nielsen i Ris og den afdøde persons moder. Anders Nielsen kaldte til 3. ting sandemændene til at gøre deres ed ved
Viborg landsting d. 2. august anlangende en person ved navn Christen
Mikkelsen af Jerlev, som i Nygård skov den 14. juli skal være dræbt og
ihjelslagen efter syn og vidners indhold, og at efter loven således, som de
agter at forsvare, så er af herredsfogeden efterskrevne sandemænd her i
Jerlev herred opnævnet og ..., som her idag for retten fandtes til stede,
nemlig (navnene gentages). Og er forskrevne sandemænd og Anders
Nielsen forelagt og anbefalede til 2. august at møde til Viborg landsting
underes faldsmål og der deres tov anlangende den døde person efter loven
og dokumenters indhold at gøre, som de agter at forsvare.
Endnu bem.te Anders Nielsen, under samme varsel, et vidne: Anders
Nielsen begærede af herredsfogeden, at fylding på sandemændene måtte
sættes, de deres tov til Viborg landsting d. 2. august at gøre, som de agter at
forsvare. ... Så er af herredsfogeden opnævnt Peder Jørgensen i Borlev og
Hans Jensen i Mejsling fyldinge på sandemændene her i herredet at sætte.
Og så fremkom for retten Peder Jørgensen og Hans Jensen, som i hånd tog
efterskrevne sandemænd, nemlig (navnene gentages), og satte fylding på
dem, de deres ed og tov at gøre til forskr. Viborg landsting d. 2. august efter
lovens og dokumenters indhold, som de agter at forsvare.
Endnu bem.te Anders Nielsen æskede: Forbød på overstløjtnant Peder Juels
vegne alle og enhver af hans ryttere og underhavende kompagni, at de intet
græs eller hø måtte sælge eller afhænde fra deres gårde under største straf.
Onsdag den 19. juli 1671:
Hans Jørgen Behm i Mejsling, et vidne: Stævning til Poul Jørgensen i
Jerlev. - Niels Hansen i Jerlev og Hans Nielsen ibidem vidnede, at de for 4
år siden var efter Hans Jørgen Behm i Mejsling hans begæring med ham i

Jerlev, og de tilbød Poul Jørgensen kongens og kirkens anpart korntiende,
som Hans Jørgen kunne tilkomme at yde. Om Poul Jørgensen det i kærven
da ville annamme, kunne han det bekomme. Og stod kornet samme tid på
marken. Hvortil Poul Jørgensen svarede dem, at han ville tage det i skæppe
og ej i kærve, såsom hans formænd det før ham havde annammet. Herimod mødte Poul Jørgensen og svarede, at han den tid ikke kunne tage
Hans Jørgens korn i kærven, medmindre han skulle og tage det af samtl.
sognemænd i kærven. Hans Nielsen i Jerlev ydermere sagde, at han ikke var
Poul Jørgensen de 9 skp. rug skyldig, som han fordrer og Poul Jørgensen
ham usandfærdigt påsiger, indtil han det med bogstaver ... ...
Onsdag den 26. juli 1671:
Poul Jørgensen i Jerlev, en dom: Stævning iflg. tingbogen til Hans Nielsen i
Oksvig for resterende korntiende. Sætter i rette, at han skal betale. Hans
Nielsen svarede og begærede, at Poul Jørgensen ville give ham delation
nogen kort tid, så ville han ham gerne bertale. Men han ikke nu var ved
penge eller korn, at han ham straxen fornøje kunne. Men Poul Jørgensen
begærede dom. - Dom: Han skal betale tienden samt omkostninger.
Onsdag den 2. august 1671:
Kaptajn Johan Beenfeld i Ågård, et vidne: Stævning til Christen Mikkelsen
i Spjarup samt hans søn og alle hans folk. - Poul Jensen i Ågård og Christen
Mortensen ibidem vidner: At de efter kaptajnens begæring har været næst
forledes mandag var måned i beskikkelse ... hos Christen Mikkelsen i
Spjarup og ham på kaptajnens vegne ... under fuld vold og ran og tyveri (?)
at fraføre det græs og hø, som han har ladet slå på det engskifte, som ligger
til kaptajnens gård i Vollund. De talte med ham selv i hans egen gård og
ham samme forbud forkyndte, som før er meldt. Christen Mikkelsen var
mødt for retten og benægtede ikke, at han havde ladet slå engskiftet, og
begærede mage ved hvis som idag i den sag passerede.
Hans Hansen i Mejsling, et vidne af Poul Jensen i Ågård udstedt. Stævning
til Poul Jørgensen i Vejle. - Niels Lauridsen Amnitsbøl, herredsfoged i
Jerlev herred, og Oluf Poulsen i Jerlev vidnede: at de nu sidstforleden
søndag var 8 dage henimod aftenstide, da var de til Poul Jørgensens i Jerlev
efter venlig begæring. Og da hørte og så de og var overværende, imidlertid

at Poul Jørgensen med 4 af Jerlev sognemænd, nemlig Mads Madsen i
Jerlev, Hans Nielsen ibidem, Hans Hansen i Mejsling og Niels Hansen
sammesteds, de på menige sognemænds vegne da således med Poul
Jørgensen blev contrageret og forligt om efterskrevne korntiende i Jerlev
sogn, at de forskr. 4 mænd for det ganske sogn skulle yde og levere til Poul
Jørgensen 22 rdl. 20 sk. årligt af kongens anpart korntiende. Og om kirkens
tiende blev de således forenet, at sognemændene skulle yde og levere det i
skæppe årligt, som de tilforn det ydet og leveret have. Og skulle
sognemændene minde omrørte tiender således, som forskr. står, uden videre
afgift, så længe som Poul Jørgensen eller hans hustru lever, og medens han
har det i fæste.
Onsdag den 9. august 1671:
Peder Hansen Haar i Starup, et vidne: Stævning til samtlige Ågårds
bymænd til synsvidners opkrævelse og lovmål. - Han forbød alle og enhver
i Ågård, at ingen sig tilfordrister at bortføre kornet af ager og marken, som
ligger til den øde gårds jorder i Ågård, før end de, som samme jorder
bruger, med ham retfærdigen tiender og til ham kirkens anpart korntiende i
kærven yder, hvorefter de vedkommende sig have at rette og for skade tage
vare.
Endnu bem.te Peder Haar æskede: Begærede, at fogeden opnævnte 4
synsmænd til at syne noget jord på Ågårds mark, hvortil er nævnt: Christen
Madsen i Borlev, Jens Sørensen ibidem, Jens Jensen i Hesselballe og
Laurids Nielsen ibidem, som sig med ham straks haver at begive og der
syne, hvad af ham bliver påvist.
Onsdag den 16. august 1671:
Onsdag den 23. august 1671:
Onsdag den 30. august 1671:
Hans Hansen i Højen, et vidne: Stævning til Las Hansen i Højen. Gav
højligen last og klage over Las Nielsen for vold og overlast, som han
forleden søndag for 8 dage siden på Højen grandestævne med hug og slag,
såvel trusselsord og undsigelse gjort.

Velfornemme Anders Nielsen, regimentskriver, under samme varsel, et
vidne: For dom stod Hans Hansen i Højen og irettelagde herredsfogedens
stævning sub dato Amledsbølgård (Amnitsbølgård), d. 25. august, som i
meningen indeholder, at Hans Hansen har ladet indstævne Hans Eriksen,
Poul Hansen, Mads Lauridsen, Henrik Madsen, Niels Gydesen, Niels
Christensen og Peder Nielsen, alle i Højen, for deres sandhed at vidne
anlangende den overfald (?) og overlast, som ham skal på grandestævne af
Las Hansen med hug og slag, såvel nævepust og omstød på jorden samt
trussel og undsigelse skal være vederfaret. Vidnerne forklarer med lidt
forskellige ord, at søndag for 8 dage siden på grandestævne kom der nogen
tvistighed imellem Hans Hansen og Las Hansen, fordi Hans Hansens kvæg
skulle have været i Las Jensens korn og gjort ham nogen skade. Las Hansen
greb Hans Hansen i håret og gav ham et slag eller to på munden; de kom
omkuld på jorden sammen. Nogle af vidnerne nævner trussel og undsigelse.
Onsdag den 6. september 1671:
Hans Nielsen i Hesselballe, en opsættelse: Stævning til Anders Andersen i
Ågård. Gav ham til sag for 3½ slettedaler for en ko, han ham for nogen tid
siden har afkøbt. Opsat 4 uger.
Onsdag den 13. september 1671:
Jørgen Nielsen i Ris, en opsættelse: Stævning til Las Hansen og Hans
Hansen i Højen på vegne af kongen og regimentskriveren. Fremlagde
tingsvidner af 30. august (de citeres). Sætter i rette, om ikke Las Hansen jo
er pligtig at bøde for nævepust, jordeslag, hår..., vold og overlast, samt for
slig utilbørlig gerning, som om søndagen skal være begået på byens vide og
grandestævne, formente Jørgen Nielsen, at Las Hansen bør at bøde for
helligbrøde. Hvad sig Hans Hansen er angående, så formente han, at han
bør sin klage fuldkommen at bevise efter den angivelse og stævning, han
hos herredsfoeden taget og gjort haver, eller derfor at lide, som vedbør.
Opsat 6 uger.
Jørgen Lauridsen i Stubdrup, et vidne: Jørgen Lauridsen irettelagde en
kontrakt lydende ord fra ord som følger: Kendes vi underskrevne og hermed
for alle vitterliggør, at vi er venligt og vel forligt med hverandre om den hus
og bopæl, som jeg Jørgen Lauridsen og min hustru Karen Jensdatter nu

påbor i Stubdrup, i så måder at jeg og min hustru af fri vilje og velberåd hu
har opladt og afstanden vores hus og væring med al dens tilliggende jord og
eng på Stubdrup mark, så vidt som jeg i fæste har, ... for vores kære svoger
Jørgen Sørensen og hans hustru Mette Jørgensdatter. - Herimod lover jeg
Jørgen Sørensen min kære hustrus forældre for samme deres hus og bopæls
afståelse til mig og min hustru efterfølgende: Først skal Jørgen Lauridsen
og hans hustru Karen Jensdatter årlige have til deres husværelse lildstuen,
som er 2 fag, oven og neden, i den østre ende i salshuset, item fri tilgang i
bryggerset med deres bryggen og bagen og anden fornøden husgerning i
forn. bryggerhus. Desligeste deres malt at gøre på Jørgen Sørensens loft.
Noch i gården det østre hus, som er 7 fag, oven og neden, så vel som de tre
fag over porten. Hvad porten i sig selv, skal Jørgen Lauridsen også vinde
halvparten af til hans vogn og andre trævarer. Noch 1 fag hus, oven og
neden, i den østre ende i lerhuset. Noch skal Jørgen Lauridsen og hans
hustru årligt vinde, bruge og beholde disse efterskr. stykker plovjord og
engskifter af husets tilliggende på Stubdrup mark begge deres livstid som
følger: (jorderne specificeres). Jørgen Lauridsen skal beholde hvad løse
pæle (?) ... langhalm, som findes på stedet, og gøre sig det så nyttigt, som
han selv bedst synes. Item deres stolestade i kirken ... ligesom tilforn. Og
om de lyster at bygge mere ved deres udlagte husværelse til deres
fornødenhed, skal stå dem frit for, deres ildebrand at lægge uden for gården,
hvor dem belejligt synes. Desligeste skal Jørgen Lauridsen og hans hustru
samt tjenestedreng eller pige, om de nogen haver, have fri forlov at køre,
ride eller gå i gården, af gården, ved nat og dag, når dem lyster, uden nogen
forhindring eller modsigelse i nogen måder. - Denne forskr. aftægt, ord fra
ord, lover jeg Jørgen Sørensen for mig, min hustru og begge vores arvinger
og efterkommere årligt at holde Jørgen Lauridsen og hans hustru Karen
Jensdatter begge deres livstid aldeles uden skade og skadesløst i alle måder,
som en ærlig svoger vel egner og anstår, med fred, ro og kristelig
omgængelse i huset og udenfor imod dem. Ydermere lover jeg Jørgen
Sørensen at møde til Jerlev herredsting, hvilken tingdag Jørgen Lauridsen
eller hvem det på hans vegne begærer, og confirmere denne min forpligt for
retten med tingsvidne. - Til vitterlighed har vi vores hænder og mærker på
begge sider underskr., og til des bedre forvaring venlig ombedet tvende
dannemænd, nemlig Jens Grøn i Høllund og Mogens Lassen ibidem, med
os til vitterlighed at underskrive. Actum Stubdrup d. 10. september anno
1671. - Findes nedenunder: ILS, Jørgen Sørensen egen hånd. Til

vitterlighed, Mogens Lassen egen hånd, Jens Grøn egen hånd. - Jørgen
Sørensen i hånd tog sin hustrus fader Jørgen Lauridsen, lovede og
tilforpligtede sig at holde og efterkomme kontrakten i alle måder.
Onsdag den 20. september 1671:
For retten er opkrævet og tilnævnt sandenmændene her i Jerlev herred samt
Anders Grøn i Egtved at møde på mandag i Egtved at se og syne Kgl.
Maj.ts skove i Koldinghus amt, hvorledes de nu med olden og deres afgrøde
nu befindes. Og lover forskrevne sandemænd, som er, nemlig Jens Sørensen
i Horsted, Poul Jørgensen i Jerlev, Niels Jørgensen i Ødsted, Søren Høllund,
Christen Jensen i Vork, Jens Jensen i Hesselballe, Oluf Mortensen i Bølling
og Niels Ballesgaard, samme deres forretning således at fyldest gøre, som
de agter at forsvare og her til tinget afhjemle.
Stævning til Christen Jensen i Vork, Poul Jørgensen i Jerlev, Jørgen Poulsen
ibidem, Poul Gjermandsen i Bølling, Niels Thomsen i Hjelmdrup samt
deres hustruer mod dom, som velfornemme Baldtzer Nielsen i Kolding
agter ofer dem idag 8 dage at forhverve. Lod læse en håndskrift på 40 rdl.
Onsdag den 27. september 1671:
Velfornemme Baldtzer Nielsen i Kolding hans fuldmægtige Jens Nielsen,
en opsættelse: Beviste med tingbogen, at 8 dage tilforn er stævnet Christen
Jensen i Vork, Poul Jørgensen i Jerlev, Jørgen Poulsen ibidem, Poul
Gjermandsen i Bølling samt deres hustruer (Niels Thomsen er ikke nævnt).
Fremlagde en obligation: Kendes jeg Gjermand Joensen i Bølling,
herredsfoged i Jerlev herred, ... at jeg er ret vitterlig gæld skyldig til velagt
Baldtzer Nielsen, forrige skriver på Dalum Kloster, 40 rdl., at betale når det
begæres. Dateret Bølling d. 27. september 1651. Sætter i rette, at sal.
Gjermand Joensens arvinger, som her findes indstævnet, er skyldige at
indfri håndskriften. Opsat 14 dage.
Kgl. Maj.ts skovrider, velagt mand Morten Heiring, et synsvidne: Stævning
til alle kongens tjenere i herredet. - Niels Jørgensen i Ødsted, Christen
Jensen i Vork, Jens Jensen i Hesselballe, Niels Thomsen i Hjelmdrup og
Niels Ballesgård og Oluf Mortensen i Bølling vidnede, at de næstforleden
mandag var med skovrider Morten Hering i kongens skove for det at se og

syne, hvorledes skovene med olden og afgrøde nu befinde. (Skovenes
oldentilstand beskrives).
For dom stod Niels Thomsen i Hjelmdrup og gav højligen last og klager
over Hans Jensen i Egtved og hans medfølgere for vold og overlast med
hug og slag, han idag 8 dage om aftenen, såvel om andendagen om
morgenen i hans hus og gård af dem er vederfaret. - Niels Thomsen skal
navngive medfølgerne.
Onsdag den 4. oktober 1671:
Niels Thygesen i Kongsted (Kungsted), et vidne: Stævning til Søren
Pedersen Grøn (varselsmændene talte med hans hustru Kirsten Joensdatter),
Hans Jensen og hans moder og søster og dreng ved navn Christen. Også
stævning til Anders Pedersen Grøn og Niels Pedersen Grøn ibidem. Vidner afhøres. Vide Hansen i Egtved: at Niels Thomsen i Hjelmdrup kom
idag 14 dage til ham i hans hus i Egtved, og nogen derefter kom Søren
Pedersen Grøn ind til dem og sagde til Niels Thomsen, at han have været til
hans og ville haft sin rytterhest ud, som Niels Thomsen havde indtaget, men
kunne ikke bekomme den ud, formedelst han havde ingen kendetegn fra
Niels Thomsen. Og så svarede Niels Thomsen ham, der var to heste, men
Søren Grøn svarede intet dertil. Og så flyede Niels Thomsen Søren Grøn en
tobaksdåse og en flaske med brændevin og bad, han skulle fly hans hustru
det til vartegn. - Noch fremstod Erik Jakobsen i Vork: Han hørte og så
bemeldte dag, at Niels Thomsen kom gennende med en hvid hest og en
sortebrud bæst, som han gennede i sin fold i Hjelmdrup, og der blev de
stående til mod aften. Og så kom Hans Jensens dreng og begærede, at han
måtte få Søren Grøns rytterhest ud, men han den ej med sig bekom. Og så
noget derefter kom Søren Grøn ridende på en sortebrun bæst og begærede
sin rytterhest ud, og havde en segl med sig og ville sætte derfor til pant.
Men han den ej med sig bekom og red så hjem. Og noget derefter kom han
igen ridende med en tobaksdåse og en flaske med brændevin med sig og
sagde til Niels Thomsens kone, at han havde den tagen fra hendes mand, at
hun skulle fly ham sin rytterhest ud, hvortil hun svarede ja og bad ham, at
han skulle tage den, og så red han til folden og bandt dette bæst , den som
han red på, og så gik han ind i folden og ville genne rytterhesten ud. Og så
spurgte bem.te Erik Jakobsen Søren Grøn ad, hvis den hoppe var, som stod i

folden, hvortil han svarede, at han ikke vidste, hvis det var, men det ej var
hans, og så kunne han ej få hånd på sin hest, men gik af folden og tog det
bæst, som han havde bundet der ved folden, som var hans egen, og red
derind og ville genne sin hest ud. Og i det samme kom Niels Thygesen og
Staffen Nielsen i Kongsted ind til ham i folden, og siden kom bem.te Niels
Thomsen gangendes til dem, og imidlertid at de var der tilsammen, gav
forn. Søren Grøn et stor skrig af sig, og hørte forn. Erik Jakobsen, at der
vankede hug, og det skreg; men hvem det var, der huggene fik, vidste han
ikke. Og så tog ... Niels Thygesen og Staffen Nielsen forn. Søren Grøn ved
sine arme og trak ham ud af folden ind i Niels Thomsens stue, og så
hentede de en sortebrun hoppe, som stod i folden hos rytterhesten, og trak
den i en tov ind til forn. Søren Grøn og slog ham til den med en feeder (?).
Og vandt forn. Erik Jakobsen ydermere, at han så, at Niels Thomsen slog
forn. Kongstedmand Staffen Nielsen med en stor kæp.. - Endnu fremstod
Søren Hjorbeck i Balle, som bekræftede og vandt at være bevidst forn. dato
således at være passeret, som Erik Jakobsen har vidnet. - Ydermere
fremstod Søren Pedersen i Ballesgård. Han talte den dag med Niels
Thomsen i hans egen gård i Hjelmdrup, og noget derefter på dagen kom
Niels Thomsen gennende med en hvid hest og et sortebrunt bæst af marken,
som han hjalp ham ind i sin forte (?). Og samme dag imod aften, som
Søren Pedersen gik ved Ballesgård, da hørte han bulder og alarm på
Hjelmdrup, og (hørte) han, at der var et menneske, som gav et skrig af sig
og bad, at de skulle ikke røve livet af lham. Men hvem det var, vidste han
ikke. - Noch fremstod Thomas Hansen Ravn i Hjelmdrup: Han hørte og så,
at Søren Grøn kom ridende til Hjelmdrup med en tobaksdåse og begærede
sine heste ud, og så gik han ind i folden og jagede efter dem og kunne ej få
dem ud. Og imidlertid kom forn. Kongstedmænd Niels Thygesen og Staffen
Nielsen og kendte sig ved ham. Og vandt forn. Thomas Ravn ydermere, at
han så, at Niels Thomsen kom gennende af marken med forn. heste og
gente dem i sin fold. - Endnu ydermere fremstod Niels Thomsens hustru
Else Joensdatter: Søren Pedersen Grøn kom til hende idag 14 dage og
sagde, han havde vartegn fra hendes mand Niels Thomsen og flyede hende
så en tobaksdåse og en flaske med brændevin og begærede, at han måtte få
sin hest og sin hoppe ud, som stod der i folden, hvortil hun da svarede ja.
Og noget lidt derefter kom de Kongsted mænd Niels Thygesen og Staffen
Nielsen med Søren Grøn og trak ham ved sine arme, og forbem.te hoppe,
som havde været i folden, i en tømme ind i stuen tilsammen. Og vidste hun

ej andet derom end hvad hendes mand havde sagt om morgenen til hende, at
han havde taget forbem.te hest og hoppe på marken i sin boghvede. - Niels
Thygesen begærede tingsvidne og Søren Pedersen Grøn genpart. Og stod
oftbemeldte Kongsted mænd Niels Thygesen og Staffen Nielsen såvel
Søren Pedersen Grøn i Egtved og Niels Thomsen i Hjelmdrup her idag for
retten med hverandre til vedermålsting.
Endnu bemeldte Niels Thygesen under samme varsel, et vidne: Hans
Bertelsen i Taulov Nebel vidnede, at imellem fredag og lørdag 14 dage nu
næstforleden om nattetide da blev den sortebrune hoppe, som nu findes her
ved tinget og for retten er blevet indtrukket, bortstjålet fra Niels Thygesen i
Kongsted; men hvo den har taget, vidste han ikke; men han havde været
med at lede og spore efter samme hoppe, og kunne de kende på sporet, at
hun var kommet til Egtved. - Staffen Nielsen i Kongsted vidnede som Hans
Bertelsen. - Niels Thygesen fik tingsvidne og Søren Pedersen Grøn genpart.
Søren Pedersen Grøn i Egtved, et vidne: Stævning til Niels Thomsen i
Hjelmdrup, hans hustru og alle hans folk, til Niels Thygesen og Staffen
Nielsen i Kongsted, til Vide Hansen i Egtved og alle hans folk, til Erik
Jakobsen i Vork og Søren Hjorbæk i Balle. - Fører vidner. - Frederik
Christensen i Egtved: Hørte og så idag 14 dage, at Søren Pedersen Grøn
kom ridende til Vide Hansen i Egtved på en sortebrun hoppe, som var hans
egen, og begærede af Niels Thomsen, som da var hos Vide Hansen, at han
måtte få sin rytterhest ud, som Niels Thomsen havde indtaget. Og så råbte
de forn. Søren Grøn ind, og han gik ind til dem og drak brændevin hos dem,
og så flyede Niels Thomsen ham en tobaksdåse og 1 flaske brændevin og
bad, han skulle fly han kone dette, og hun skulle fly ham sin hest ud. Og
dermed red Søren Grøn bort til Hjelmdrup. - Maren Jensdatter af Egtved:
Hørte og så forbem.te dag, at Søren Pedersen Grøn kom ridende i Hans
Jensens gård på en sortebrun hoppe, som var hans egen. Og da tilspurgte
hun ham, hvor han ville ride. Da svarede og sagde han at ville ride til
Hjelmdrup og hente sin rytterhest ud, som Niels Thomsen havde indtaget,
thi han ej havde flere der hos Niels Thomsen end samme sin rytterhest. Thorborg (?) Jensdatter i Egtved: Hun gik på marken ved Ballesgård og
blandede møg, og da hørte hun, at Søren Grøn skreg i Hjelmdrup og bad, de
skulle ej tvinge ham til deres hoppe.

Endnu bem.te Søen Grøn, under samme varsel, et klagevidne: Gav højligen
klage over Niels Thomsen i Hjelmdrup, Staffen Nielsen og Niels Thygesen
i Kongsted for told og overlast, de ham med hug og slag idag 14 dage mod
aften i Hjemldrup uden nogen given årsag gjort have, og greb ham først i
folden og tak ham ind i stuen, og siden hentede de en hoppe, som de trak
ind til ham i stuen, og spændte ham dertil, hvilken hoppe han benægtede
aldrig tilforn at have set, og bem.te Niels Thomsen at have slagen ham med
en stor træ, så han faldt af sin hest på jorden i folden. Hvilken gerning
Søren Grøn ved sin højeste ed sigtede forskr. mænd for ham at have gjort.
Kongstedmændene Niels Thygesen og Staffen Nielsen og Niels Thomsen i
Hjelmdrup stod til vedermål med Søren Grøn.
Onsdag den 11. oktober 1671:
Jørgen Nielsen i Ris på vegne af regimentskriver Anders Nielsen, et vidne:
Stævning til amtmand Otto Bilde i Kolding, oberstløjtnant Peder Juel på
Nygård, Hans Jensen i Egtved (talte mundtligt med ham på Koldinghus), til
Anders Grøn i Egtved, Niels Grøn, Abild Hansdatter, Kirsten Jensdatter (?),
Niels Gillesen ibidem. - Der føres vidner. - Peder Nielsen, tjenende i
Bølling: Så idag for 3 uger siden, at Hans Jensen kom ridende til
Hjelmdrupgård mod aften; men ej han vidste, om han var der i gården eller
ikke. - Erik Jakobsen i Vork: Hørte og så den dag, at Hans Jensen kom
ridende og red omkring Hjelmdrupgård, og Niels Thomsen gik bagefter
med en stok i hånden, og imidlertid kom Hans Jensen på gårdstedet, og kom
forn. Hans Jensen så med sine pistoler op og red så straks ud igen, og Niels
Thomsen gik bagefter ham. Og hørte Erik Jakobsen, de larmede med deres
munde. Hvad det var, vidste han ikke. Men han ikke hørte eller så, at Hans
Jensen gjorde nogen gevalt der på gården, og om morgenen derefter kom
Hans Jensen gående der til gården igen og satte sig på en sten ved sauloffue
(??) og smøgte en pibe tobak. Men ej han hørte eller så, at Hans Jensen
gjorde nogen noget ondt med ord eller gerninger. - Søren Hjorbæk i Balle:
Som Erik Jakobsen. - Niels Thomsens hustru Else Joensdatter: Den dag
imod aften kom Hans Jensen ridende til Hjelmdrup til folden til Niels
Thygesen og Staffen Nielsen i Kongsted, som da var i folden og greb Søen
Pedersen i Egtved med en hoppe. Og sagde Hans Jensen til dem, Giv rum,
han skulle skyde dem som hunde. Og så gik Niels Thomsen ind og hentede
en lang bøsse og værgede Hans Jensen fra gården og mændene dermed. Og

om aftenen derefter kom Hans Jensens moder og søster Kirsten Jensdatter i
Niels Thomsens hus, og så skød Niels Thomsen dem ud af døren, og så slog
Hans Jensens moder efter Niels Thomsen i døren med en kæp. Noget
derefter kon forskr. kvindepersoner uden for døren og slog Niels Thomsen,
så han råbte om hjælp. Og om morgenen derefter kom Anders Grøn i
Egtved i deres hus og slængte sin buløkse på dens skive (?), tillige med
Hans Jensen, som havde 1 korbener (?) i hånden og en degen ved siden, og
så satte han sin korbener på Staffen Nielsens liv og sagde, de skulle vide,
hvorledes de var kommet ad Søren Pedersen Grøn. Og i det ... kom Niels
Pedersen i Egtved der i stuen og drog sin degen og ville stikke bem.te.
Staffen Nielsen dermed. Og så skød hun ham til side og spurgte, hvorfor
han drog degen i hendes hus i hendes mands fraværelse, som da var på
Nygård at beklage sig for hr. oberstløjtnanten. Og sagde forn. personer, at
de ville tage Søren Pedersen ud, som da var sluttet til en hoppe i stuen. Thomas Ravn i Hjelmdrup: Han så den dag mod aften, at Hans Jensen kom
ridende til Hjelmdrup og drog et par pistoler op. Og så kom S. Niels
Thomsen med en lang bøsse, som var hverken spændt eller ladt, og holdt
forskr. Hans Jensen fra de Kongstedmænd, som havde forn. Søren Pedersen
fat i folden med bemeldte lhoppe, og gik runden om gården at holde Hans
Jensen ude af gården. Og hørte han, at de larmede meget mod hverandre.
Derefter kom Abild, Hans Jensens moder, og hendes datter Kirsten i Niels
Thomsens hus, og så skød han dem ud igen. Og lidt derefter hørte Thomas
Ravn, at Niels Thomsen råbte og skreg i gården. Og om morgenen derefter
kom Hans Jensen og Niels Pedersen gangende i Niels Thomsens hus og i
stuen, og Hans Jensen havde en korbener i hånden og Niels Pedersen en
degen, som han drog af balgen i stuen og pegte ad Staffen Nielsen dermed,
og så gik forn. Thomas Ravn ud af stuen og satte sig på en hest og red til
Nygård og gav oberstløjtnanten til kende, at forskr. personer var i Niels
Thomsens hus i Hjelmdrup og ville udtage Søren Pedersen. - Peder Smed
på Nygård: Han kom ridende til Hjelmdrup, og da så han, at Hans Jensen
gik der uden for gården på ... ... med en degen i hånden og en tømme (?) om
sit liv. Og Anders Nielsen Regimentskriver kom ridende og tog degenen fra
Hans Jensen og greb ham så i hans halsdug og bad, de skulle tage ham fat,
som de og gjorde. Og fandtes da under hans kjortel og livbælte en pistol
indsltukken, som da var ladt. Og så førte de ham med sig til Nygård på en
hest. - Og nu for dom stod Niels Thomsen i Hjelmdrup og begærende tillige

med de Kongstedmænd, at Hans Jensen måtte enten stille nøjagtig kaution
eller og selv for sig at borge til sagens uddrag.
Søren Pedersen Grøn, et vidne: Stævning til samtlige Egtved bymæpnd med
deres kvinder, piger og karle. - Barbara Jensdatter i Egtved: Idag for 3 uger
siden kom Niels Thomsen i Hjelmdrup gennende med en rytterhest og en
sortebrun hest, som var Søren Pedersen Grøns rytterhest, og kom af Bølling
skov af Holm med den og gennede den på sin mark og deraf igen ind i sin
fold, og Søren Pedersen i Ballesgård gennede dem i folden med ham. Som
var to timer ugefær, efter solen var opstanden. - Frederik ... i Egtved: Som
Barbara Hebsdatter, Søren Pedersen begærede tingsvidne. Niels Thomsen
stod med Søren Pedersen til vedermål.
Endnu bem.te Søren Grøn, under samme varsel, et vidne: Hans Smed i
Egtved, Peder Christensen, Niels Gillesen og Anders Grøn ibidem: De har
aldrig hørt, set eller fornemmet, at Søren Pedersen nogen tid har haf den
hoppe, som han nu sigtes for, i hånd eller hævd, i skov eller mark, enten at
ride eller køre i nogen måde.
Niels Thygesen i Kongsted, en opsættelse: Stævning til Søren Pedersen af
Egtved (stævningsmændene talte med ham i Stubdrup, som han sad hos
gevaldigeren anholden). - Gav ham til sag efter et underskr. indlægs
formelding, som lyder: Eftersom mig underskr. er frastjålet en sortebrun
hoppe, da giver jeg hermed højlig last og klage på Søren Pedersen
Lildmand eller Grøn i Egtved at være min skadesmand efter tingsvidnes
indhold, som også kan fornemmes af hans sognevidne i Egtved kirke
udgivet., desligeste af tingsvidne på Elbo herredsting af 10. oktober han at
være berygtet fra hans ungdom af for tyveri. Sætter derfor i rette, om mig
min frastjålne hoppe ikke bør mig at tildømmes og han for slig hans
begangne gerning at lide efter loven og min anvendte bekostning at erstatter
efter bogstaverne, og er herpå dom uden nogen ophold begærende. Actum
Kongsted den 10. oktober 1671, NT, Niels Thygesen. - Herhos irettelagde
Niels Thygesen to tingsvidner af 4. oktober (de citeres). - Noch fremlagde
han en underskreven klage så lydende: Højædle og velbårne hr.
oberstløjtnant, gunsige, gode befordrer, forårsages vi fattige mænd på det
allerydmygeste at andrage for hr. ober.løjtn. på efterfølgende måde. Først
beklager jeg mig, Niels Thygesen i Kongsted, at mig for nogen dage siden

er en sortebrun hoppe frastjålet, som jeg igår fandt ved Hjelmdrup, som
Søren Grøn red derpå, som og nu med hoppen findes til stede. Hvilket jeg
ydmygeligen formoder, at den gunstige øvrighed af nåde ville anse og mig
fattige mand til rette at hjælpe, at han for slig utilbørlige gerninger
tilbørligen måtte straffes, og jeg min fratagne hoppe igen at vinde. Endnu
beklager jeg mig, Niels Thygesen, og jeg mig, Staffen Nielsen i bem.te
Kongsted, at vi uformodentligt er overfaldet og efterstræbt af Hans Jensen i
Egtved uden nogen skyld og brøde, både med trussel, skændsord og gevær,
så vi ej for ham kunne vide os sikre enten på veje eller sti, formedelst vi har
fundet vores frastjåle hest hos hans svoger, og de ej hverken for det onde
eller gode kunne få ham løs, som vi med tingsvidne agter at bevise. I lige
måde beklager jeg mig, Niels Thomsen i Hjelmdrup, at Hans Jensen i
Egtved har nu nogle gange været i min gård både med gevær og skændsord
og overfaldet og utilbørligt uden nogen brøde, så jeg ej tør være ved hus og
hjem, fordi jeg ej kan vide mig sikker for ham. Vi er derfor det
allerydmygeste samtlige begærende, at forn. Hans Jensen, som sig så imod
os have opsat både med trussel og gevær for vores retfærdige sag, tilmed og
Søren Grøn med sine stjålne koster ville forsvare, måtte anholdes indtil
sagens uddrag, så han derfor tilbørligen kunne straffes, og vi fattige mænd
for ham kunne vinde fred. Dette så i al sandhed at være og vil beviseligt
gøre og gestændige være, når og hvor behov gøres, hvorpå vi og formoder
vores gunstige hr. oberstløjtnants gode svar. Hjelmdrup d. 21. september
1671. Findes nedenunder: NS, ST, Niels Thomsen egen hånd. - Endnu
irettelagde Niels Thygesen en underskr. kundskab så lydende: Erkender vi
efternævnte og underskr., nemlig Anders Christensen, Søren Clemendsen og
Mikkel Andersen i Oustrup; Jørgen Mikkelsen i Amhede; Christen Nielsen
og Gabriel Mikkelsen i Tågelund; Vide Hansen, Mikkel Lauridsen, Hans
Nielsen Snedker, Søren Jensen og Hans Smed i Egtved; Oluf Mortensen,
Joen Nielsen, Jens Madsen, Poul Gjermandsen, Søren Pedersen og Poul
Eriksen i Bølling; Christen Jensen, Christen Sørensen Smed, Laurids Ibsen,
Laue Pedersen i Vork; Laurids Christensen, Jens Christensen og Christen
Mikkelsen i Spjarup; Christen Christensen i Vollund, og Morten Hansen i
Refsgård, - og hermed vitterligt gør, at eftersom af os er begærende vores
sognevidne og kundskab om Søren Pedersen i Egtved, hvad navn og rygte
han har haft siden forleden fejdetid, han er kommet til Egtved sogn, da er
det os alle sammen i Guds sandhed vitterligt, at han alle tider, siden han er
kommet til sognet, har været berygtet for tyveri, såvel da han var ungkarl,

som nu siden han er bleven gift, og nu, som hver mand er vitterligt,
åbenbarligt er angrebet med tyvekoster og sidder hos gevaldigeren med en
hoppe, som han sigtes for at skal have stjålet, hvilken vi bekræfter enhver
for sig med underskr., hænder og sædvanlige bogstaver, og lover ydermere
samme vores vidnesbyrd på sine tilbørlige steder at være gestændige, hvor
og når det behøves. Actum Egtved kirke, Dom. 15. trin. Ao. 1671. - Findes
nedenunder: ACS, SKS, MHS, Jens Christensen egen hånd, Christen Jensen
egen hånd, Jørgen Mikkelsen egen hånd, HOS, HNS, IMS, OMS, Christen
Nielsen egen hånd, Christen Sørensen egen hånd, Joen Nielsen Gris egen
hånd, Poul Eriksen egen hånd, Poul Gjermandsen egen hånd, Søren
Pedersen, Mikkel Andersen egen hånd, Christen Christensen egen hånd. Findes noch bagpå skr.: Dette således at være passeret i Egtved kirke
bekender jeg underskr. Søren Jensen pastor, egen hånd. - Ydermere
fremlagde Niels Thygesen et tingsvidne udstedt af Elbo herredsting den 10.
oktober, som i meningen indeholder, at for dom stod Niels Thygesen i
Kongsted, som berettede og gav til kende, at ham for nogen kort tid
forleden er frakommet en sortebrun hoppe, som Søren Pedersen Lildmand i
Egtved er anholdt for, hvorfor Niels Thygesen da af herredesmændene, som
til stede var, deres sandfærdige kundskab var begærende anlangende forn.
Søren Lildmands rygte, navn og forhold fra ungdom og hidindtil. Og så for
retten fremstod (en række navngivne mænd), hvilke forskr. mænd haver
vunden med ed og oprakte finger ... .. at forn. Søren Pedersen Lildmand i
Egtved var og er fra ungdom og siden han kunne flytte en hest berygtet for
tyveri. - Niels Thygesen irettelagde endnu et tingsvidne af Elbo herredsting
den 10. oktober, som indeholdt i meningen, at Poul Thygesen i Torp
vidnede, at imellem fredag og lørdag da forgangen 3 uger om natten da kom
han Hiørup (?) og ville rejse hjem til hans hus, da mødte han på vejen Søren
Pedersen Lildmand eller Grøn i Egtved, som kom ridende fra Torup Høest
(?) og ville over store huond (?) og havde et sortebrunt øg med sig, som
han førte ved sin højre hånd og var stjålen fra Niels Thygesen i Kongsted,
og ikke han da vidste andet, end han havde købt det af Niels Thygesen. Hans Thygesen i Torup vidnede, at han samme tid var i følge med Poul
Thygesen. Da så han, at forn. Søren Pedersen kom ridende og havde Niels
Thygesens sortebrune øg med sig. Da spurgte han Poul, hvem det var. Da
svarede Poul: Det er Søren Pedersen Grøn i Egtved. - Kirsten og Mette
Bertelsdatter i Kongsted: De var også i flok og følge med Poul og Hans
Thygesønner. Da så de, at berørte Søren Pedersen kom ridende og havde

Niels Thygesens sortebrune øg fast ved sin højre hånd og red bort dermed.
Hvilket øg da der ved tinget var til stede. - Niels Thygesen begærede en
retmæssig dom. - - Herimod mødte at svare Søren Pedersen Grøn og
irettelagde (to vidner af 4/10) her af tinget. Og ydermere mundtligt protest.
og foregav Søren Grøn, at eftersom han var ridende til Hjelmdrup at
udhente sin rytterhest, som Niels Thomsen havde indtaget, og som havde
forlov bem. sin hest af folden at udtage, er Niels Thomsen svigagtigt med
de to Kongstedmænd indkommet il ham i folden, som han jagede efter sin
rytterhest at uddrive, ham da med hug, slag og magt fra sin rytterhest taget
og Niels Thomsen med Kongstedmændene ham med magt og trussel
antastet og indtaget i Niels Thomsens hus og stue og slagen en feder på
ham; derefter hentede de en sortebrun hoppe ind i stuen og spændte ham i
federen dertil, hvilken hoppe han ... aldrig at have set, meget mindre sig
vedkendte, som af deres egne førte vidner kan erfares. Og af tingsvidnes
indhold kan ses, at Niels Tholmsen har haft samme hoppe under sin gemme
og forvaring, såvel og den med rytterhesten af Bølling skov (?) selv
personligt har hjemført og ham fattige karl dertil med gevalt ført og truede,
hvorfor han formente for slig deres irettelse bør fri at være, og de derfor at
stande til rette, som vedbør. Begærede, at sagen måtte i 14 dage optages, at
han vidner deri til sagens oplysning kunne føre og forhverve. - Opsat 14
dage.
70b:
Jørgen Nielsen i Ris, en opsættelse: Stævning til Dorete Anderskone i
Refsgård. Gav hende til sag efter skiftebrevs formelding for hendes
rytterhold, som hun resterer med. Opsat 8 dage. Endnu opsat 14 dage.
Jens Nielsen i Kolding på vegne af sin broder Baldtzer Nielsen, en dom:
Opsættelse af 27. september, pag. 69. - Hermod mødte at svare Christen
Jensen i Vork, som irettelagde et tingsvidne af 31. august 1669, som i
meningen indeholder: Kendes jeg mig Poul Gjermandsen, barnefødt i
Bølling, ... at eftersom jeg er således blevet forenet og forligt med min kære
svoger, nemlig Christen Jensen i Vork på hans hustru Anne
Germandsdatters vegne og Poul Jørgensen i Jerlev på hans hustru Maren
Germandsdatters vegne, at jeg skal vinde og beholde deres tilfaldne
arveparter i deres selvejer halve bondegård i Bølling, sal. Germand Joensen

og Magdalene Poulsdatter iboede og fradøde, efter kontraktens formelding,
de til mig udgivet og indgangen haver. Da derimod lover jeg, forn. Poul
Germandsen, for mig og mine arvinger fri, kvit og kræveløs at holde forn.
Christen Jensen og hans hustru Maren Gjermandsdatter og deres arvinger
såvel Poul Jørgensen og hans hustru Maren Gjermandsdatter og deres
arvinger for al den gæld, som efter denne dag kunne blive fordret efter mine
sal. forældre, sal. Germand Joensen og sl. Magdalene Poulsdatter som og
efter min broder sal. Joen Gjermandsen, og det alene hos mig eller mine
arvinger at søge.- Og ydermerede mundtligt protesterede og foregav forn.
Christen Jensen på sine egne og sin svogers, forskrevne Poul Jørgensens,
vegne, at eftersom nu her idag for ... retten med tingsvidne er bevist, at
bemeldte Poul Gjermandsenn i Bølling har lovet at holde ham, hans hustru
så vel som Poul Jørgensen og hans hustru samt deres arvinger kvit og
kræveløs for gælden, da at Poul Gjermandsen alene søges. - Jens Nielsen
protesterede og formente, at den salige mands arvinger bør enhver pro
quoto at betale. - Dom: Sal. Gjermand Joensens arvinger beviste ej i
ringeste måde nogen arvs eller gælds vedersigelse efter den sal. mand eller
hans hustru. Men Christen Jensen og Poul Jørgensen med Poul
Gjermandsen at have gjort en kontrakt ved tingsvidne lang tid efter
Gjermand Joensens død og skifte, i meningen, Poul Gjermandsen skulle
holde Poul Jørgensen og Christen Jensen fri for Gjermand Joensens gæld,
og ej for samme kontrakts tingsvidne kreditorerne bekommet varsel; da ses
ej samme sal. Germand Joensens arvingers imellem selvgjorte kontrakt at
kunne døde den sal. mands udgivne ukasserede skadesløshåndskrift, men
enhver af arvingerne til Baldtzer Nielsen at Betale og indfri håndskriften,
og det enhver pro quoto inden 15 dage.
Onsdag den 18. oktober 1671:
Velfornemme Anders Nielsen, regimentskriver, et vidne: Stævning til Hans
Jensen i Egtved. - Søren Christensen, tjenende på Nygård, vidner: Efter
begæring fra Niels Thomsen i Hjelmdrup, Niels Thygesen og Staffen
Nielsen i Kongsted, blev han henskikket med Anders Nielsen til Hjelmdrup
at tage Hans Jensen tillige med Søren Grøn fast og føre dem til Nygård. Og
som de da kom til Hjelmdrup, kom Hans Jensen gangende ud fra Hjelmdrup
på ageren, og gik ham imod med en degen i hånden, som han holdt på
ryggen, og som de bad ham goddag, tilspurgte Anders Nielsen Hans Jensen,

om han havde mere gevær hos sig, hvortil han svarede nej. Så bad Anders
Nielsen, han skulle stå fra hesten, om han havde videre gevær hos sig ... Og
da fandtes under hans kjortel og livbælte indstukket en flintepostol, som var
ladt og med fængkrudt derpå, og så tog de ham med sig at føre ham til
Nygård. - Magnus Koed på Nygård: Som Søren Christensen, men så ikke,
at der var fængkrudt på pistolen.
Niels Thomsen i Hjelmdrup, under samme varsel, et vidne: Niels Jørgensen
i Ødsted og Hans Andersen i Hesselballe vidner: De har efter Niels
Thomsens begæring her ved tinget synet og set hans skade, som han har på
sin krop. Han var slået på sin venstre aksel, som skindet var sprukken, så
armen var gul af samme slag. Niels Thomsen klagede på Hans Jensen for at
have gjort det idag for en måned siden om aftenen ved hans hus. - Hans
Jensen benægtede aldrig at have gjort det.
Oluf Mortensen i Bølling, et vidne: Stævning til Hans Jensen i Egtved. Christen Jensen i Vork, Niels Jensen i Hjelmdrup, Jens Madsen i Bølling og
Søren Pedersen ibidem vidner: Anno 1670 i marts måned var de til syn til
Oluf Mortensen i Bølling, og da så de på hans legeme, at han var på
adskillige steder blå og somme steder blodig. Og derforuden ... ... skade,
som var både huggen og stukken og var meget ilde medhandlet både lpå
hans krop og klæder, hvilke sår, blå slag, hug og sting han for dem sigtede
og klagede på Hans Jensen som og hans medfølgere for at have gjort ham i
Egtved skov. - Morten Hansen i Refsgård vidner: Da de var til syn på
ryttergården i Bølling, da red han med obersten og oberstløjtnanten og viste
dem vejen til Hesselballe, og da red Hans Jensen med fra Bølling lidt ud på
vejen og red så tilbage igen, og da Morten Hansen kom tilbage til Bølling
igen, da sad Hans Jensen inde hos Oluf Mortensen i hans hus, og da hørte
han, at Hans Jensen begærede af Oluf Mortensen at ville forliges med ham,
hvort0il Oluf Mortensen svarede nej, han kunne ikke så komme til at
forliges med ham, men spurte, om Hans Jensen kunne mindes den tid, han
havde ham fat med sine medfølgere i Egtved skov og ville myrdet ham,
hvortil Hans Jensen svarede, Dersom jeg havde villet, da havde og så sket,
og sagde, de ville ej tale mere derom den aften. - Ib Eriksen i Bølling: Som
Morten Hansen. - Hans Christensen i Egtved: Det samme. - David Nielsen i
Bølling: Han var noget i Oluf Mortensens hus den aften, og da sad Hans
Jensen hos Oluf Mortensen, og da spurgte Oluf Mortensen ham ad, om det

var ret, at han ville have myrdet ham den tid, han og hans medfølgere havde
ham fat i Egtved skov, hvortil Hans Jensen svarede således: "Havde jeg
villet, da havde det sket". - Hans Christensen: Oluf Mortensen hjemkom fra
Egtved skov i marts måned mod aften gangendes hjem i sin gård, blå og
blodig og meget skiden på sine ben, og bad, at han skulle gå i skoven og
oplede og hente sin hest. Og så fandt han den i Egtved skov inden
markskellet, og noget lidet derfra fandt hans degen (?), som havde været
under sadlen (?), som han påklagede Hans Jensen for at han med sine
medfølgere havde ham derfra jaget. - Jørgen Mikkelsen i Amhede: Han
havde set en skytte i Bøgvad skov ridende på en brun hest, og havde en sort
mynde og en anden stor, grå hund, og undrendte vesten af skoven. Og var
det andendagenn efter, at Oluf Mortensen havde beklaget sig, at Hans
Jensen med sine medfølgere havde haft ham fat i skoven. Men hvem det
var, vidste han ikke.
Endnu bem.te Oluf Mortensen, under samme varsel, et klagevidne: Oluf
Mortensen irettelagde et vidne så lydende: Anno 1671 noget efter jul da
kom Hans Jensen i Egtved til os, Morten Hansen og Niels Hansen i
Refsgård, og da sagde Hans Jensen til os, at dersom Oluf Mortensen i
Bølling ikke vil forlige sig med ham og være min ven, da skal jeg tage min
gevær på mig, og så skal jeg gå til ham i hans skammel i kirken, som han
sidder, og stikke ham der ihjel og der lade ham ligge. Dette vil vi være
gestændige til Jerlev herredsting, eller hvor det behov gøres. Actum
Refsgård, d. 8. februar Anno 1671, MHS, NHS. - Morten Hansen og Niels
Hansen beedigede i retten deres vidne. - Ydermere irettelagde Oluf
Mortenen en underskr. klage så lydende: Er det min højlige last og klage
over Hans Jensen i Egtved og hans medfølgere, er kommet til mig i Egtved
skov anno 1670 i marts måned, som jeg kom ridende på Ko. Ma. vegne at
se til skoven og vildtbanen for ulovlige skytter, og da havde Hans Jensen og
hans medfølgere tvende lange bøsser og tvende store jagthunde med dem,
en stor, sort mynde og den anden en grå jagthund, og da de så mig,
overfaldt de mig fattige mand, som jeg kom ridende på min retfærdige vej
og sti, på myrderisk vis, og trubulerede mig fattige mand meget ilde, indtil
den højeste Gud var min beskærmer, og han hjalp mig ud af deres hænder,
så jeg måtte forløbe min hest, sadel og ting og hvis som jeg havde hos mig,
i skoven formedelst deres store gevalt og overlast, de da gjorde mig blå,
blodig, sår og skade, som jeg sådan måtte forløbe hjem til mit hus, som jeg

kan bevise. Og siden samme dag om aftenen måtte jeg sende tvende af mine
tjenere op i skoven og oplede mig min hest og hente mig den hjem. Og da
de fandt den på den samme sted, som de var kommet til mig og havde
tribuleret mig på mørdiske vis, og når jeg ville tale derom eller bruge nogen
proces derom med ham, da truede han mig, og undsagde han mig på mit liv,
så at jeg ikke havde kunnet tale derom eller bruge nogen proces med ham
derom, før end nu at vores allernådigste herre og arvekonge har undt (?) os
.... øvrighed her på lenet, som ville antage sig en fattig mands nød og
overlast, som sådanne voldsmennesker såsom Hans Jensen og hans
medfølgere har gjort imod mig, hvilket ydermere skal beviseligt gøres.
Actum Bølling, d. 16. oktob er 1671. - Findes nedenunder: OMS.
Kgl. Maj.ts husfoged, velfornemme Johan Leemejer, et vidne: For dom stod
velfornemme Anders Nielsen, regimentskriver, Oluf Mortensen i Bølling og
Niels Thomsen i Hjelmdrup, som foregav, at eftersom Hans Jensen i Egtved
nogen tid har været anholdt og en sag imod ham er anfanget at procederes,
hvorfor de nu har for retten været begærende, at bem.te Hans Jensen måtte i
Hans Kgl. Maj.ts jern og fængsel anholdes og forvares til sagens uddrag,
som nu med ham allerede er begyndt, om han sig på angivende poster
tilbørligt kan erklære og forklare. - Forskr. Hans Jensen herimod til
vedermålsting har standen, som svarede, at han ikke var skyldig i det, Oluf
Mortensen beskylder ham for, og det ham ikke sandfærdigt skal
overbevises. Og formente, at han for fængsel og jern bør fri at være,
eftersom ham ikke overbevises, at han har gjort nogen gevalt.
Onsdag den 25. oktober 1671:
Niels Thygesen i Kongsted, en dom: Opsættelse af 11/10 på pag. 65. Irettelagde et vidne af Brusk herredsting d. 21. oktober, som i meningen
indeholdt, ad da for retten fremstod Niels Thygesen og tilspurgte menige
herredsmænd, hvad rygte og vidne de ville give Søren Pedersen i Egtved,
som er barnefødt der i herredet, og ha har siddende fangen ved en hoppe,
sig er tyvstjålen fra, og begærede derpå, de dannemænd ville give deres
svar. Så fremstod (en række navngivne personer), som dertil svarede, at
denne forskr. person Søren Pedersen vel er bekendt barnefødt der i herredet,
og i al sandhed er fuld vitterligt, han i langsommelig tid at have været
berygtet for en tyv foruden det, han nu sidder fangen for. - Endnu

irettelagde Niels Thygesen et indlæg sålydende: Eftersom jeg underskr. er
frastjålet en sortebrun hoppe, som jeg fandt ved Hjelmdrup, og Søren
Pedersen i Egtved derhos efter tingsvidnes indhold, hvilken forn. Søren
Pedersen af Egtved jeg, Niels Thygesen, giver højligen last og klage over at
være min skadesmand, som af et tingsvidne udsted af Eld herredsting d. 10.
oktober, som blandt andet formelder, at Søren Grøn skal have redet med
samme hoppe, mig var tyvstjålen fra, og jeg siden fandt Søren Pedersen
derved og ham med hoppen lod anholde, og vores gunstige velb. hr.
oberstløjtnant sligt skriftligt tilkendegav, hvilke forn. ...s rygte og forhold
kan ses af tingsvidne udstedt af Elbo herredsting d. 10/10, som og af
tingsvidne af Brusk herredsting af dato d. 21. oktober, som Søren Pedersen
er barnefødt, i meningen indeholder forn. Søren Pedersen at være berygtet
af ungdom op for tyveri. Sætter derfor i al dom og rette og formener, at mig
min frastjålne hoppe bør at tilkendes, og at han for slig hans begåede
gerning og rygte at lide efter rettens kendelse og min anvendte omkostning
erstatte. Actum Kongsted d. 25. oktober 1671, NTS. -- Søren Pedersen
Grøns broder for retten er fremstanden til vedermålsting og irettelagt et
indlæg sålydende: Eftersom jeg fattige mand Søren Pedersen i Egtved søges
og tiltales af Niels Thygesen i Kongsted for en sortebrun hoppe, hvilken
hoppe jeg aldrig har set, før end Niels Thygesen og hans medfølgere mig
med gevalt slog og trak mig ind i Niels Thosems stue, og siden hentede de
en hoppe ind i stuen og slog mig til, hvilke videre deres trecher (?) og
gerning af deres egne vidner kan erfares af dato Jerlev herredsting den 4.
oktober. Hvilken hoppe Niels Thygesen sigter mig for usandfærdigt, og
samme hoppe, de mig tiltvunget, jeg aldrig før og ej siden at have set, men
Niels Thygesen uden dom at have sig bemægtiget; muligens han og hans
medbrødre samme hoppe har selv til Hjelmdrup bragt, mig fattige karl til at
føre i ulykke, som her idag med tingsvidne bevises Niels Thomsen at have
gennet samme hoppe af Bølling skov og i sin forvaring haft. Hvad sig de
vidner belanger, som Niels Thygesen har ført, at de har set mig ride ved min
hånd med omtvistede hoppe, så er det villige vidner og hans broder og børn.
Så var det umuligt, om så havde været, de det havde set, at de ikke mig
tøede (?) og opholdt eller straks ... om det så havde været, at en red andens
hest eller hoppe, da tilholder loven ham med penge at bøde og med
kroppen, men jeg ganske benægter aldrig at have redet eller haft nogen af
Niels Thygesens hopper eller heste enten at ride eller i min hånd i nogen
måder, før end jeg til Hjelmdrup kom at udhente min rytterhest, da Niels

Thygesen, Niels Thomsen og Staffen Nielsen mig slog og greb fat på mig,
trækkende mig ind i Niels Thomsens stue i Hjelmdrup og derefter udgik og
hentede en hoppe og slog mig i en fjeder til. Og siden førte de mig til
gevaldigeren, og de annammede hoppen til dem, eftersom de selv den
havde did bragt. Det jeg formener for Niels Thygesens tiltale om samme
hoppe bør fri at være. - Hvad sig belanger de vidner, som Niels Thygesen
har forhvervet som af Elbo herredsting og Brusk herredsting samt et
sognevidne af Egtved kirke, som ej er aflagt ved ed og derfor ej så gyldigt
det gør at eragtes, samme vidner i meningen jeg at være berygtet for tyveri,
så formener jeg samme vidner usandfærdigt at være og ej nogen af forn.
vidnespersoner med en god samvittighed i ringeste måder skal kunne bevise
mig fattige mand i nogen måder at have stjålet fra dem, lidet eller stort, men
de af had og avind sligt at have vundet, hvorfor jeg derfor bør fri at være.
Og min broder Niels Pedersen dette i retten at fremlægge og indføre i
dommen og min forn. broder med dommen tilstilles. Stubdrup den25.
oktober 1671, SPS. -- Så for retten fremstod Jørgen Nielsen i Ris på
regimentskriverens vegne, som protesterede og formente, at Søren Pedersen
ej så lovligt var med nogen koster angreben eller i ... tagen, at han derfor
bør at lide på livet, men alene for hans onde tyverygte efter vidnesbyrd at
lide til Bremerholm i fængsel og jern. Og så blev gevaldigeren tilspurgt, om
ham var leveret nogen hoppe eller koster med Søren Pedersen, og hvor den
omtvistede hoppe var, hvortil gevaldigeren svarede, at ham i forvaring var
leveret Søren Pedersen af Egtved alene, men ej nogen hoppe eller koster i
nogen måder. Så lod Niels Thygesen indtrække en sortebrun hoppe for
retten og sagde, det var den samme hoppe, som Søren Pedersen havde redet
(reien) ved sin hånd, og som han fandt i Hjelmdrup hos Søren Pedersens
rytterhest i folden, og siden Søren Pedersen var indsat hos gevaldigeren,
vedgik Niels Thygesen at have til sig annammet til sin gård og brug
forberørte omtvistede hoppe. Så blev Søren Pedersen tilspurgt, om han ikke
jo havde været Niels Thygesens skadesmand til samme hoppe, som Niels
Thygesen havde ladet indtrække for retten og han sigtes for, hvortil Søren
Pedersen svarede, at han aldrig havde stjålet hopper eller heste fra Niels
Thygesen eller nogen mennesker og ej var Niels Thygesens skadesmand. Så
blev trende gange påråbt, om nogen ville annemme på Ko. Maj. vegne
samme forskr. fange. Så for retten indkom Anders Nielsen Regimentskriver
og procederede, at Søren Pedersen burde at lide for hans begåede gerning
og rygte til Bremerholm i jern, og derhos begærede for retten at ville

annamme og henføre Søren Pedersen med dommen på de tilbørlige steder,
med flere ord og tale for retten ... -- Dom: Da efter tiltale, gensvar og den
sags lejlighed, og eftersom for mig idag i retten fremstilles Søren Pedersen
af Egtved, og han ej efter loven i hænde haver ved sig tyvekoster eller efter
loven med ham omgåest, som af gevaldigerens vedgåelse for retten idag
kan ses og fornemmes, at Søren Pedersen hos berørte gevaldiger med nogen
tyvekoster var indsat, og Søren Pedersen ganske fragår og nægter, han ej at
være Niels Thygesens skadesmand til nogen hoppe eller hest, item Niels
Thygesen i tvende sine imidlertids indlæg ej fuldkommen for sin tyv sigter
Søren Pedersen eller ham efter landsens lov at have med omgået, men Niels
Thygesen sig beråber på et tingsvidne udstedt af Elbo herredsting den 10.
oktober i meningen, at Søren Pedersen skulle have reden med Niels
Thygesens hoppe, hvilket er æren anrørende. Da efter dis berørte lejlighed
Søren Pedersen ej efter loven i hænde med tyvekoster at fremkomme eller
og at være med omgåest så og dis tvivlsom og stridige vidner, så jeg turde
mig ej understå Søren Pedersen til galgen eller fra livet at kende, men
eftersom sagen er æren anrørende samt dis stridige og tvivlsomme vidner
turde jeg mig ej anderledes understå at kende og dømme, men vil have det
for min gunstige, højærede hr. overdommer hedenfunden. Til vitterlighed
under min signet. Datum ut supra.
Velagt mand Jørgen Nielsen i Ris, en dom: Opsættelse af 11/10 på pag. 70.
- Dom: Dorthe Anderskone i Refsgård, som er udlagt til rytterhold til Jørgen
Nielsen, skal betale alt, hvad som hun med rette kan befindes at være
skyldig.
For dom stod Peder Christensen Hauf i Coullerup (Kollerup?) og lod lyse
efter en sortebrun hest med en hvid stjerne i panden, som ham for nogen tid
siden er frakommet.
Torsdag den 2. november 1671:
Velb. mons. Morsing æskede: Anders Grøn i Egtved på vegne af
oberstløjtnanten gik i løfte for Søren Pedersen af Egtved, som sidder fangen
hos gevaldigeren, og lovede, at Søren Pedersen skulle leveres til stede til
den proces' udgang, som han har med sine vederparter. Formedelst ingen
lovlig kald og varsel var herfor givet, blev der ikke skrevet tingsvidne, men
frafindelse.

Onsdag den 8. november 1671:
Oluf Joensen i Stubdrup, et vidne: Stævning til kornet Marsvin og korporal
Rønnou mod sag, som Oluf Joensen vil føre på egne vegne og på vegne af
Søren Madsen i Kosvig, Søren Knudsen og Peder Sørensen i Stubdrup.
Fører vidner: Så længe som nogen af vidnerne kan mindes, da har de
Stubdrup og Oksvig mænd aldrig givet nogen brændsvin til Koldinghus,
men derfor betalt med penge: 3 mk af deres gårde for hvert brændsvin.
Mette Niskone i Oksvig kan mindes 50 år, Las Nielsen i Jerlev 30 år,
Anders Jensen i Jerlev 26 år. Stubdrup og Oksvig mænd har ydet 3 mk. for
et brændsvin hvert år, enten der var afgrøde på skoven eller ikke, og ej
videre af dem fra Koldinghus været begæret for nogen brændsvin, eftersom
ingen skov til deres gårde ligger.
79:
Endnu bemeldte Oluf Joensen, under samme varsel, en opsættelse:
Irettelagde et indlæg så lydende: Eftersom vi underskr. Stubdrup mænd
søges og fordres af velb. kornet Mogens Marsvin og korporal ... Rønnou for
brændsvin, uanset at der aldeles ingen skov til vores gårde ligger og aldrig
nogen brændsvin deraf at være givet eller fordret i vores tid, men altid at
have ydet og givet til Koldinghus penge 3 mk. for 1 brændsvin og ej videre,
som noksom i taksten skal befindes, at det ej videre skal være anslagen end
forn. 3 mk, og ej formodes, at det dem i hartkorn højere efter kgl. maj.ts
takst skal være tillagt end for 3 mk., hvilket vi os godvilligt erbyder til dem
at ville erlægge, om vi dermed må uden videre pålæg være forskånet, og at
give i penge, som vi tilforn gjort haver, som vi ydermere agter at gøre
beviseligt, at vi ej nogensinde har givet brændsvin, men derfor penge 3 mk.
Hvorfor vi fattige mænd sætter ... i al rette og formener, at vi for de
velbemeldte gode mænds tiltale i så måde bør fri at være ... Actum
Stubdrup d. 8. november 1671. - Findes nedenunder: OIS, PSS. - Opsat 8
dage.
79b:
Hæderlige og vellærde mand mester Laurids Alling i Fredericia, en
opsættelse: Stævning til kvartermester Otto Frederik Pletz (som er stævnet
for sit kvarter i Vilstrup). - Irettelagde et indlæg: Cort Bremer i Wisselhörde

i Rostenborg (?) amt har sin egen hånd ved vekselbrev transporteret til mig
Laurids Alling, nu rektor i Fredericia skole, og min hustrus søskende en
gæld, som velbestalter kvartermester Otte Frederik Pletz er ham blevet
skyldig ved påsketide 1655, 20 rdl. og nogle skjorter, som kvartermesteren
tog venligt fra hans fader Thomas Bremer til hans søn Cort Bremer i Norge,
men ikke tilbørligt efter afsked er kommet til sin sted, som med hans
håndskrift udvises datum Bergen d. 13. juli 1656, hvorover forn.
kvartermester sin obligation til forn. Thomas Bremer har udgivet på
annammet penge 20 rdl., datum Fåborg d. 15. august 1657 ... ... som deres
formynder her i landet redeborligen skulle betale, hvorpå Cort Bremer mig
sin fuldmagt har givet, datum Wisselhörde d. 5. april 1671 samme gæld
med sine renter og omkostninger at søge med ... ... at dersom han ikke sin
håndskrift indfriede, ham på sit navn at defamere for regimentet, hvorunder
han sin betaling vinder. Så efter lovlig varsel møder jeg, Laurids Alling,
med tiltale mod bemeldte Pladtz, at han samme gæld, rente og omkostning
til mig uden videre pengespild ville betale, sin hånd og ærlige navn dermed
at indfri. Dersom han og ikke med min kvittering eller fuldmagt vil nøjes,
når hans egen moder håndskriften in originali leveres, lover jeg inden
sagens udgang Pletzes håndskrift med andre missiver at føre her i retten og
derfor vinde contentament for sådan vidtløftig ophold og påtvungne
consumptioner. Begærer her på fuldmagten, håndskriften og missiven ord
fra ord at indføres og mig en retmæssig dom meddeles, om forn.
kvartermerster ikke bør samme tilbørligen ... at betale, som han uden forlov
eller lovlig rettens erlæggelse i så mange år til dette datum hos sig har
beholdt. Og at så min retmæssige, dog venlige, ansøgning er, giver jeg
under min hånd confirmeret. Fredericia d. 8. november 1671. - Findes
nedenunder: Laurids Alling ... - Han irettelagde en fuldmagt med kopi af
bemeldte Pleses obligation og et missive påskreven og lydende som følger:
(tysk tekst, fylder ca. 4 sider). - Opsat 4 uger.
82:
Mons. løjtnant Flørde hans søn Johan Flørde, en dom: Stævning til Poul
Madsen i Ødsted, Thomas Hansen og Jørgen Sørensen sammesteds. Gav
dem til sag for nogle restancer. - Herimod mødte at svare Poul Madsen og
Thomas Hansen og sagde, at de havde leveret den årlige ved til løjtnanten
for år 1670. - Dom: De skal betale, hvad de resterer med. Hvad angår det

ved, som Poul Madsen og Thomas Hansen beråber sig på, har de derom
med løjtnanten at likvidere(?).
83:
Onsdag den 15. november 1671:
Jørgen Nielsen i Ris på Kgl. Maj.ts vegne, en dom: Stævning til Niels
Christensen i Spjarup, Maren Gabrielsdatter i Tågelund, Maren
Jørgensdatter, som sidst tjente Christen Madsen i Bøgvad, Niels Grøn i
Egtved, Maren Nielsdatter, Sidsel Pedersdatter, Anne Lasdatter ibidem,
Kirsten Kristensdatter i Hesselballe, Søren Jespersen, Hans Christensen
ibidem og Niels Pedersen, sidst tjenende Vide Hansen i Egtved. - Gav dem
til sag for lejermål, som de har begået på kronens gods, om ikke de bør
betale deres lejermålsbøder, nemlig for hver mandsperson 12 rdl. og en
kvindeperson 6 rdl. Og hvis nogen af dem ej har penge at bøde med, da de
derfor at lide og straffes på kroppen. - Dom: Eftersom Jørgen Nielsen på
Kgl. Maj.ts og regimentets vegne har lade indcitere de nævnte personer for
deres begåede lejermålsbøder og ikke nogen er mødt til erklæring ... de skal
betale eller lide, som vedbør.
84:
Endnu Jørgen Nielsen, en dom: Stævning til Laurids Pedersen i Amnitsbøl
og hans søn Peder Lauridsen. Gav dem til sag: Laurids Pedersen for
resterende skat, skyld, landgilde, arbejdspenge og hvad andet som kan være
forfaldent fra Philippi Jacobi dag 1670 til dato, af hans påboende gård, som
til bemeldte fanusmed (?) er assigneret. Hans søn gives til sag for ½ gård i
Amnitsbøl, som til mønsterskr. (?) har været udlagt, og sønnen har brugt
jorden siden Philippi Jacobi dag 1670. Sætter i rette, at de skal betale.
Jørgen Nielsen angav, at det var af 9 tdr. 7 skp. hartkorn, som Laurids
Pedersen af sin gård al dets afgift og rettighed, siden godset til ryterhold
blev udlagt, med resterer. - Dom: Eftersom ... Jørgen Nielsen,
regimentskriverens fuldmægtige, giver Laurids Pedersen til sag på
fanusmedens (?) vegne for rettigheden og dets afgift af hans gårds
landgilde, 9 tdr. 7 skp. hartkorn, item giver Peder Lauridsen til sag for
forleden år af ½ gård til mønsterskr. dets afgift at skulle med restere ... de
skal betale.

84b:
Velagt Johan Fløers (Flørch?) på sin faders vegne, en dom: Har på sin
faders vegne stævnet Christen Jensen i Vork for hans resterende rytterhold,
som løjtnanten er tillagt af 8 tdr. hartkorn. Christen Jensen gjorde rede for,
hvad han havde leveret, og sagde derhos, at om løjtnanten ville holde ham
stedse en dygtig karl på mønsterpladsen, som han hidtil har gjort, ville han
gerne give ham, hvad ryttergården burde at give, eftersom han ej dygtig var
selv at ride. - Dom: Han skal betale alt, hvad han resterer med.
85b:
Oluf Joensen i Stubdrup irettelagde en opsættelse af 8/11 (pag. 79) og et
tingsvidne af samme dato. - Dom: Eftersom fornævnte mænd med
tingsvidne beviser for brændsvin til Koldinghus ej videre at have givet en 3
mk., da kan de ikke tilkendes for brændsvin videre at give end efter
jordebog og takst.
Niels Videsen i Refsgård efterlyste et sortebrund blisset øg, som ham for
nogen tid siden er bortkommet.
Niels Lauridsen Amnitsbøl sit 3. ting til Anne Mikkelsdatter i Jerlev, af
Jørgen Vork udstedt: Anne Mikkelsdatter er stævnet imod dele, som Niels
Amnitsbøl agter at forhverve. Oluf Poulsen i Jerlev er stævnet, om han
dertil havde noget at svare. Niels Amnitsbøl har til 2 ting forud givet hende
til sag, at hun sidste sommer er kommet i hans hus (12 uger før Mikkelsdag)
og selv tilbudt sig at ville tjene ham for kost og løn, og såsom hun lovede
tro og flittig at ville tjene ham og hans hustru, har Niels Amnitsbøl stedet og
fæstet hende et ganske år omkring, som var Mikkelsdag 1671 og til
Mikkelsdag igen 1672, og skulle give hende til løn 6 slettedaler. Og blev
forn. tjenestepige straks given på hånden til lfæstepenge 10 sk. danske. Og
eftersom hun ej har holdt sit løfte og sig i sin tjeneste indstillet, protesrerede
Niels Amnitsbøl, at hun ham har bedraget, og derhos formente, at hun sig
straks burde i sin tjeneste at indstille eller og levere ham en dygtig pige
igen, eller også at lide for sit bedrageri dele og videre tiltale. På pigens
vegne mødte Oluf Poulsen i Jerlev, der formente, en pige burde at have en
veri (?), når hun stedte sig. Så blev Oluf Poulsen tilspurgt, om han ikke
vidste, forn. pige var stedet med Niels Amnitsbøl, hvortil han svarede, han

vidste det vel, hun havde stedet med Niels Amnitsbøl og bekommen nogen
fæstepenge på hånden, men hvor mange det var, vidste han ej. Men han var
hendes værge, hun var hos ham, han ville svare for hende. Så er af
sættefogeden, forn. Jørgen Nielsen, for retten afsagt, at eftersom Niels
Lauridsen Amnitslbøl sit første og 2. ting over Anne Mikkelsdatter lovligt
har forhvervet, så vidste han ham idag sit 3. ting ikke at kunne nægte, men
over hende 3. ting at udstedes.
Onsdag den 22. november 1671:
85b:
Sekshøring: Vide Hansen i Egtved, Anders Madsen i Hesselballe, Poul
Madsen i Ødsted, Christen Christensen i Tudved, Hans Lassen ibidem og
Svend Pedersen i Borlev.
Anders Madsen i Hesselballe, en dom: Stævning til Oluf Bondesen i Borlev.
Gav ham til sag for, hvad han resterer med af et brændsvin, 1 fødenød, en
skp. byg, 11 sk. penge i hartkorn anslagen for 1½ tønde korn, som Anders
Madsen er udlagt af K.M. commiss. til rytterhold. Oluf Bondesen svarede,
at han gerne ville betale efterhånden, hvad han med resterede, og derpå
allerede havde leveret penge 3 rdl. - Dom: Han skal betale, hvad han kan
restere med.
86:
Niels Joensen i Ågård, en dom: Gav Peder Nielsen i Højen til sag for det,
som han resterer af en tønde hartkorn, som Niels Joensen er tillagt af K.M.
commiss. til rytterhold. - Dom: Han skal betale, hvad han resterer med.
86b:
Onsdag den 29. november 1671:
Onsdag den 6. december 1671:
Ridefoged Christen Nielsen irettelagde kongens forordning om
konsumption.

87:
Onsdag den 13. december 1671:
Claus Jørgensen i Holm På sin fader Jørgen Jensens vegne, et vidne:
Stævning til Niels Thomsen i Hjelmdrup. - Vide Hansen i Egtved og Niels
Jensen i Amnitsbøl vidnede: De var hos forleden år 1670 i marts måned i
Amnitsbøl, og da hørte og så de, at Niels Thomsen bød Jørgen Jensen til
forlig for den gevalt, han havde med været at gøre i Boerlund (?). Og blev
de derom således for accorderet, og Niels Thomsen bød Jørgen Jensen først
30 rdl. Og siden, som de således taltes ved om samme sag, bød Niels
Thomsen ham 50 rdl., om han ville lade sig nøje og eftergive ham, hvad han
i den sag d. 15. august i Bollund gjort haver; men Niels Thomsen ikke da
havde penge, men lovede at betale de 30 rdl. i den første uge dernæstefter
og de 20 til Mikkelsdag dernæstefter. Og dersom ikke Niels Thomsen til
forberørte termer forn. penge erlagde og betalte til Jørgen Jensen for, hvad
sagen ham vedkom, da skulle sagen stande i sin fulde proces, hvilke deres
akkord og forlig, som forskr. står, skete i Niels Lauridsen Amledsbøls hus
og stue. - Niels Thomsen mødte til vedermålsting og svarede, han ej nogen
penge til Jørgen Jensen havde leveret og ej nogen penge havde til ham for
samme sag. Hvorefter Claus Jørgensen på sin faders vegne begærede
tingsvidne.
87b:
Kaptajn Jokum Beenfeld i Ågård, en dom: Pedeer Hansen i Borlev er
stævnet for resterende afgift af 14 skp. hartkorn for mundering til en rytter. Dom: Han skal betale.
88:
Onsdag den 20. december 1671:
88b:
Mester Laurids Alling i Fredericia, en dom. Opsættelse af 8/11 pag. 79. - På
vegne af kvartermesteren mødte regimentskriver Anders Nielsen. Han
mente, Laurids Alling skulle fremlægge håndskriften in originali; og så

længe det ej sker, formoder han, at kvartermesteren bør være fri for tiltale.
Laurids Alling svarede, at eftersom han obligationen in originali formedelst
rejsens længdes skyld ikke har hidindtil kunnet tilvejebringe, så lovede han
nu her for retten, at fremvise den originale obligation før end sagens udgang
og før end han begærede udsæt eller exekution efter denne dom. - Dom:: Da
originalen ikke er fremlagt, kan kvartermester Pledtz ikke tilkendes nogen
betaling, før end obligationen in originali fremvises. Når den fremkommer,
da gås derom, hvad lov og ret er.
89:
FINIS
Ransnævninger, som for nærværende år 1672 på Jerlev herreds snapsting af
herredsfogeden er opkrævet og udnævnt, nemlig Niels Bund i Jerlev, Las
Foged i Højen, Jens Sørensen i Borlev, Svend Pedersen, Oluf Bondesen og
Hans Nielsen ibidem, Lauridsen Ibsen i Ødsted og Søren Sørensen i
Høllund.
89:
Onsdag den 10. januar 1672:
Oberjægermesterens tjener Hans Lydicksen, en opsættelse: Alle Jerlev
herreds bønder og tjenere under Koldinghus amt beliggende er stævnet for
resterende oldengæld for 1670 og 1671, som de efter ofte anmodning ikke
har villet yde. Restanterne nævnes med navn og antal svin. - Dom: De skal
betale.
90:
Endnu bem.te Hans Lydicksen, en opsættelse: Irettelagde et synsvidne af
5/7 (om skovhugst) og satte i rette, at de stævnede skal betale for uudvist
skovhugst. Opsat 8 dage.
91:

Jørgen Nielsen i Ris på vegne af oberstløjtnant Peder Juel, en opsættelse.
Stævning til Dorthe Bertels i Vork og hendes trolovede fæstemand Jep
Ibsen i Naabel (?). Gav hende til sag for hendes gård, som hun besidder og
nu har brugt på ungefær 4 års tid og derimod lovet at opbygge gården og
forsvarligt vedligeholde den, så den kunne stå for et fuldt syn, og en dygtig,
vel munderet rytter til kongens tjeneste deraf at holde, med hvilket løfte
hendes trolovede fæstemand Jep Ibsen var noksom tilfreds og har
samtykket. Efterdi hun ikke holder sit løfte, satte Jørgen Nielsen i rette, om
Dorthe Bertels ikke bør holde sin forpligt og gården bebygge og forbedre,
så den kan stå for et fuldt syn, eller og lide som vedbør. Opsat 3 uger.
91b:
Onsdag den 17. januar 1672:
Oluf Mortensen i Bølling, en dom: Stævning til Kirsten Hansdatter i
Egtved. - Fremlagde en fuldmagt fra ridefogeden: Eftersom Kirsten
Hansdatter i Egtved by formedelst hendes nachlæssighed en tid lang på
kronens gård har hensiddet og ladet den ganske ruinere og forfalde, så hun
imidlertid hverken har givet kongen skat eller skyld deraf i nogne åringer,
og efterdi jeg ikke selv kan være til stede eller møde formedelst udi andre
forretningers forfald, befuldmægtiger jeg Oluf Mortensen, at han på mine
vegne ville tage dom over forbemeldter Kirsten Hansdatter. ... Datum
Kolding d. 14. januar 1672, Christian Nielsen. - Sætter i rette, at hun skal
betale alt, hvad hun resterer med, eller lide nam (etc.) og have sit fæste
forbrudt og kvittere gården. - Opsat 3 uger.
92b:
Velagt mand Bertel Møller i Gudsø mølle, en opsættelse: Stævning til Niels
Madsen i Horsted. - Bertel Møller fremlagde på vegne af Hals Olsen i
København en håndskrift: Kendes jeg Niels Madsen, boende i Horsted, at
jeg og min husbond, velfornemme mand Hans Olufsen, borger og
handelsmand i København, er med hverandre forenet og forligt om den
afgift, som tilforn er gangen af forn. gård i Horsted, som Mikkel Andersen
tilforn påboede, at jeg, Niels Madsen, skal give min husbond årligt efter
denne dag: Det første år skal jeg give min husbond 14 rdl., som er beregnet
fra Mikkelsdag førstkommende anno 1667 og til Mikkelsdag igen 1668.

Siden årligt 8 rdl. foruden den rette, sædvanlige landgilde af gården er
gangen. Derimod lover jeg, Hans Olsen, at holde Niels Madsen fri for al
Mikkel Andersens tiltale, som påkomme kan for hvis afgift som tilforn er
gangen af den gård til bondeskyld. Til vitterlighed: Jens Sørensen og Niels
Staffensen i Horsted. Datum 26. juli 1667. - Bertel Møller satte i rette, at
Niels Madsen skal betale sin restance. - På vegne af Niels Madsen mødte
Jørgen Nielsen i Ris og fremlagde en kvittering så lydende: Anno 1667 d.
28. september har Jees Sørensen i Horsted, Mads Sørensen, Niels Madsen,
Mads Johansen og Mads Jensen i Horsted betalt til mig, Hans Olufsen, al
deres landgilde for 1667 og til årsdagen igen 1668, som Hans Kgl. Maj.ts
skoids (?) derom formelder, i alle måder. I lige måde har forn. Horsted
mænd betalt mig deres arbejdspenge for forskr. år 1667-68 af hver gård 6
rdl. og af tvende huse 2 rdl. - Ydermere formente Jørgen Nielsen, at Niels
Madsen har betalt alt, hvad han kunne skyldig være, enten af landgilde eller
husbondhold. Begærede, at sagen nogen tid måtte optages, eftersom Niels
Madsen derti til sagens oplysning vidner agter at føre. Opsat 8 dage.
Hans Lauridsen i Højen, en opsættelse: Har stævnet Jens Lassen i Højen for
9 slettedaler, som er af hans løn forfalden til sidste Mortensdag. Sætter i
rette, at eftersom han er betegnet med Jens Larsen at skulle ride og være
rytter for ham i kongens tjeneste, hvor og når tilsiges, da formente han, at
Jens Larsen bør betale ham den resterende løn, som de er accorderet om. Jens Larsen mødte og tilbød at betale den resterende løn og begærede, at
sagen måtte nogen tid optages. Opsat 8 dage.
Niels Pedersen i Spjarup, en dom: Har stævnet Christen Nielsen i Tågelund
og Anders Gabrielsen ibidem. Irettelagde et indlæg: Eftersom jeg, Niels
Pedersen, er udlagt til rytterhold Christen Nielsen og Anders Gabrielsen for
3 tdr. og 6 skp. hartkorn og de findes forsømmelige med mundering og
deres afgift uden 20 slettedaler til al udgift af dem bekommet. Sætter derfor
i rette, om forskr. personer ikke jo pligtige er og bør mig at betale for 2 års
afgift, skat og landgilde med arbejdspenge, eller og deres fulde part i
mundering at betale og dets rytterløn og mundering vedligeholdes ... og
endelig, om de ikke jo har siddet kgl. ordre og mandat overhørig, om de
derfor ikke bør deres fæste at have forbrudt. Spjarup den 11. januar 1672. Findes neden under: NPS. Opsat 8 dage. Endnu opsat samme dag fremdeles
14 dage.

For dom stod Niels Videsen i Refsgård og tog idag sit første ting til hvem
han havde at tiltale.
Velb. hr. overjægermesters tjener Hans Lydicksen, en dom: Opsættelse af
10/1 pag. 90. - Herimod mødte efterskr. personer, som både mundtligt og
skriftligt svarede som følger: Hans Jørgen Bihm (Behm) i Mejsling foregav
og berettede at have hugget i Mejsling skov til sit hus' fornødenhed til 1
stolpe en eg, noch en lide eg og til to haufstange, som han sagde at være
ham udvist. - Anders Madsen i Hesselballe irettelagde hr. Albert Jakobsen i
Starup hans kundskab: Vidner og bekender jeg underskrevne, at jeg i Starup
kirke har lyst efter tvende unge ege, som Anders Madsen i Hesselballe
forgangne vinter 1671 er ham af hans gårds skov frastjålen. Dateret Starup
d. 16. januar 1672, Albert Jakobsen mpp. - Poul Madsen i Ødsted fremlagde
et indlæg: Eftersom vi underskr. tiltales for skovhugst for forleden år og vi
årligt skylder 20 læs ved til Hans Kgl. Maj. eller dem, som vores gård af
H.M. nu er benådiget og ikke for årlig ved ... nogen mindre vores
nødtørftlig ildebrand os måtte blive forvist for samme forleden år, uanset
det er vores eget selvejergods, som vi påbor og Hans Kgl. Maj. nådigst har
forundt os vores nødtørftighed af skoven lige ... vi af arilds tid kunnet
haver, hvorfor vi formener, vi for hans tiltale og skovhugstpenge bør fri at
være. Actum Ødsted den 10. januar 1672. Findes neden under: Tamis
Hansen egen hånd. - Anders Grøn i Egtved fremlagde et indlæg: Er vi
underskrevne Egtved bymænd forårsaget at angive og lade lyse om en stor
skovskade, som i Egtved skov af fremmede folk er hugget af eg og bøg og
tid efter anden i dette år bortstjålet, en del ved nattetide, så vi samtlige
bymænd lader lyse efter eg og bøg at være bortstjålet henved 200 læs. Og
jeg, Vide Hansen, derforuden lader lyse efter to bøge og 1 eg i næste uge
blev stjålet hen til 20 læs ved. Dette forskr. skovskade lader vi her for retten
omlyse, at skovløberen kunne have indseende dermed slig skovskade at om
ransage. Actum Egtved d. 7. juni 1671. Findes neden under: Vide Hansen
egen hånd, MLS, APS, NGS. - Endnu fremlagde forn. Anders Grøn på sin
egen og sine bymænds vegne et indlæg sålydende: Eftersom vi er tiltalt for
nogen skovhugst, der i Egtved skov forleden år er hugget, da er vort korte
svar derimod, at slig skovskade er mestenparten af udenbys, fremmede folk
hugget og bortstjålet, eftersom samme by og skov har grænser til hedesiden;
da eftersom vi tid efter anden har fornemmet, at en stor del skov blev
hugget af fremmede folk, udenbys folk, bortstjålet, har vi med en skriftlig

seddel til tinget efter skovskade ladet lyse og kundgjort, på det de
skovbetjente kunne have indseende, dem skaden gjorde at antaste, på det vi
fattige folk ikke derfor skulle komme i skade og blive skyldt for det, vi ej er
skyldige i, og ganske fragår og nægter, vi ej den skovskade at have gjort,
eller nogen med en god samvittighed skal kunne bevise, nogen af vi Egtved
grander Egtved skov i nogen måder at have hugget til upligt; men eftersom
vi til tinge har ladet lyse og sligt kundgjort Egtved skov således at
forhugges og bortstjæles af uden... ... da formener vi, for så meget som vi
har ladet lyse efter og der er bortstjålet, vi derfor bør fri at være, og er en
retmæssig dom begærende. Rettens betjente Gud befalet. Af Egtved d. 17.
januar 1672. - Findes nedenunder: MLS, AOS (?), NGS, Vide Hansen egen
hånd. - Og nu for retten fremkom Mikkel Lauridsen, Anders Grøn og Niels
Gillesen og højlige benægtede og fragik, en omrørte skovskade, som i
Egtved skov er synet, ej af dem eller deres naboer at være hugget eller gjort,
men af udenbys og fremmede folk at være gjort dem uafvidende i deres
fraværelse, og som de fornam slig skade på skoven at være gjort, har de
derom til tinge ladet lyse, som før er meldt, skovbetjentene til påmindelse,
at de derom kunne ransage og deri have indseende, at den skyldige billigen
kunne vorde straffet og de uskyldige for videre skades tilføjelse kunne være
fri .... - - Men Hans Lydicksen endnu som tilforn protesterede og formente,
at enhver af berørte byer og lodsejere bør at betale omrørte skovhugst efter
synsvidnes formelding, så vidt som enhver uvist har hugget, og det efter
den takst, som sædvanligt har været. - Dom: Enhver af berørte byers
lodsejere, efter synsvidne, hvad de har hugget, bør slig uudvist skovskade at
bøde efter den takst og måde, som af arilds tid og sædvanligt har været og
er. Belangende så vidt de Egtved mænd af skovskaden med en
lysningsseddel beviser, så vel som Anders Madsen i Hesselballe, dem
uvidende at være forhugget og bortstjålen, slig bortstjålne skov, som de med
lysningsseddel beviser og med deres ed bekræfter at være bortstjålet, vidste
jeg ikke dem at kunne tilkende at bøde, imedens samme lysningssedler ved
magt er. Det øvrige skovhugstskade efter synsvide at bøde, som før er
meldt.
Onsdag den 24. januar 1672:
Jens Madsen i Bølling, en dom: Har stævnet Jens Pedersen i Amnitsbøl for
2 års afgift af 2 tdr. hartkorn, som han resterer med til rytterhold til Jens

Madsen. - Dom: Han skal betale.
Bertel Møller i Gudsø mølle, en dom: Opsættelse af 17/1, pag. 92. - Niels
Madsen mødte og irettelagde et indlæg: Eftersom jeg søges af Hans Olsens
fuldmægtige Bertel Møller i Gudsø mølle for en restance af min gård i
Horsted for 1667 og 1668 og jeg med Hans Olsens brev beviser for 1667 at
have ydet min fulde afgift, og for år 1668 da var jeg tiener til Koldinghus
og ej til Hans Olsen i København. Og de 2 år tilforn efter kvittering at have
ydet fuldt, det jeg formener, Gudsø møller ej har nogen magt at fordre af K.
M. tjener, det jeg til Koldinghus har ydet, og derfor formener jeg for Hans
Olsens fuldmægtiges tiltale bør fri at være. Horsted d. 24. januar 1672,
Niels Madsen egen hånd. - Fremlagde Hans Olsens kvittering: Anno 1666
d. 15. august har Niels Madsen i Horsted betalt mig, Hans Olsen, sin
landgilde og arbejdspenge for år 1665 og dette år nu er, hvorfor hermed
kvitteres. Ex Horsted ut supra. Findes nedenunder: HOS. Endnu ydermere
fremlagde Niels Madsen kongens forordning af København den 9. juli 1670
(den handler om, hvorvidt proprietærer kan fordre restancer af ryttergårde).
- - Men Bertel Møller satte i rette, at Niels Madsen bør at betale til Hans
Olsen den års rettighed og landgilde, som er for anno 1668, som Niels
Madsen rester med efter sit udgivne brevs indhold. Så tilspurgte Niels
Madsen Bertel Møller, om han fordrede eller irettesatte om videre end for
skyld og landgilde for 1668. Hvortil Bertel Møller svarede nej. Og så for
retten indkom Poul Jørgensen i Jerlev og Jens Sørensen i Horsted, som
vidnede, at Niels Madsen var ej tjener til Hans Olufsen i København år
1668, men blev indløst og ydede sin gårds rettighed til Koldinghus i samme
år. - Eftersom det bevises, at Niels Madsen har betalt sin gårds afgifter,
landgilde og arbejdspenge for 1665, 1666 og 1667, og nu her med
sandfærdige vidnesbyrd bevises, at Niels Madsen ej var tjener til Hans
Olufsen i år 1668, men da ydede sin gårds afgifter til Koldinghus, og om
nogen restance hos ham havde været i behold, som Niels Madsen formener
ikke sandfærdigt skal befindes, da formente Niels Madsen at den kgl.
forordning ej tillader nogen proprietær eller deres fuldmægtige nogen
restance at kræve eller indfordre af det gods, som til ryttergårde er udlagt,
hvorfor Niels Madsen satte i al rette, at han for Hans Olufsens tiltale bør fri
at være. - Dom: Han frikendes.

Mester Laurids Alling, en dom: Stævning til kvartermester Otto Frederik
Pledtz (som har kvarter i Vilstrup). - Opsættelse af 5/4-71. Idag fremlægger
Laurids Alling den originale obligation. - Dom: Kvartermesteren skal indfri
sin obligation.
Niels Lauridsen Amnitsbøl, et vidne af Jørgen Nielsen i Ris udstedt. - For
dom stod mester Laurids Alling, rektor i Fredericia skole, som foregav og
bekendte at have solgt til Niels Lauridsen en hel jern-vindkakkelovn med
jernfod, thude, skiner, skruer, dør og hvad dertil hører, for penge 12
slettedaler, og Niels Lauridsen har givet ham straks derfor på hånden i rede
penge 7½ slettedaler, og resten at betales, når kakkelovnen blev leveret. Da
eftersom mester Laurids formedelst forhindrings skyld samme kakkelovn
ikke til sin tid efter løfte og afsked til Niels Lauridsen har kunnet lade
levere, så lovede og tilforpligtede han sig samme kakkelovn uden nogen
skades tilføjelse inden 8 dages forløb i Niels Lauridsens hus i Amnitsbøl at
lade ufejlbarligen levere, så at Niels Lauridsen for sine overleverede penges
udgift skal være og blive uden skade og skadesløs i alle måder af mester
Laurids og hans arvinger, og kakkelovnen til berørte tid, som før er meldt,
at levere helt uden skade i alle måder.
Onsdag den 31. januar 1672:
Jørgen Nielsen har stævnet: Anne Jensdatter, tjenende i Stubdrup, Jørgen
Sørensen og Mette Jørgensdatter ibidem, Niels Madsens søster i Horsted og
Jørgen Pedersen ibidem, Karen Pedersdatter i Jerlev, Søren Christensen
ibidem, Niels Hansens tjenestekvinde i Mejsling ved navn Kirsten, Niels
Nielsen på Nygård, Las Fogeds tjenestekvinde i Højen navnlig Kirsten
Pedersdatter i Horsted, Anne Iversdatter i Hjortbjerg mølle og Hans Madsen
sammesteds - for lejermål, de har begået på kongens gods. Sætter i rette, at
de bør betale deres lejermålsbøder eller straffes på kroppen. - Dom:
Eftersom Jørgen Nielsen på vegne af kongen og regimentet har stævnet (de
nævnte) ... de skal betale.
Vide Hansen på sin moders vegne æskede: For dom stod Kirsten Peiers i
Egtved og gav højligen last og klage over Oluf Mortensen i Bølling og hans
medfølgere for vold og overlast med hug og slag, han hende igår ved
middagstide i hendes hus uden nogen given årsag gjort haver, og hun
derover befinder sig så svag, så hun befrygter sig at komme til sin førlighed

igen, og dersom hun dør inden år og dag, da vidste hun ingen anden at
påklage end Oluf Mortensen og hans medfølgere. Hvilke vidner efter lovlig
kald og varsel skal navngives. Og formedels ingen kald og varsel blev dette
til lovlig kald og varsel henfunden derfor at give.
Oluf Thomsen i Jelling, en dom: Stævning til Jørgen Poulsen i Jerlev. Fremlagde en obligation: Jørgen Poulsen erkender gæld til Las Jensen,
tjenende i Jelling, på 6 slettedaler, et lån, som skal betales tilbage til
førstkommende Mikkelsdag med gode rede penge og ingen andre vare.
Dateret 26/9 1653. Og findes påskreven: Anno 1659 d. 7. juni har jeg
underskr. Las Jensen, tjenende Oluf Thomsen i Jelling, overdraget denne
håndskrift som betaling på, hvad han har forstrakt mig med i denne min
store sygdom. Han må gøre sig den nyttig, som bedst han ved og kan ... når
Gud giver fred og rolighed igen. - Jørgen Poulsen fremlagde en seddel:
Kendes jeg mig, Las Jensen, barnefødt i Lim (?) og nu tilholdende i Jelling,
at eftersom min frænde Jørgen Poulsen i Jerlev har til mig udgivet sin brev
på 6 slettedaler og han samme penge på adskillige tider til mig har betalt og
mig nu den sidste rest her i Jerlev leveret, og jeg dog ikke hans brev ham
for denne tids besværlighed igen levere, så lover jeg hermed for mig og
mine arvinger, at samme brev skal herefter, hvor den findes, være cass., død
og magtesløs og ej komme ham eller hans arvinger til nogen hinder eller
skade i nogen måder. Det til vitterlighed mit mærke med trende bogstaver
underskr. og ombedet Peder Christensen i Jerlev og Mads Buch i Vilstrup
med mig at underskrive. Datum Jerlev d. 21. april 1658. Findes nedenunder:
LIS, Peder Christensen egen hånd, Mads Christensen egen hånd. - Så
tilspurgte Oluf Thomsen Jørgen Poulsen her for retten, om han fuldkommen
vidste og med sandhed kunne sige, at denne Las Jensens seddel og
kvittering var på omrørte håndskrift, som idag for retten er læst og påskr.,
eller og den kunne være på andre håndskrifter, dem imellem har været.
Jørgen Poulsen svarede, at den kvittering var af Las Jensen udgiven på en af
de håndskrifter, han til Las Jensen udgivet haver, og ej kunne nægte, at Las
Jensen jo havde flere end en håndskrift af ham. Og derhos blev Jørgen
Poulsen tilspurgt, om han med en god samvittighed kunne gøre sin ed, at
denne kvitteringt var på omrørte håndskrift, som nu begge i retten er
fremlagt. Dertil han svarede, at han det ej kunne gøre, formedelst Las
Jensen har flere af hans håndskrifter. Derhos ydermere protesterede og
formente Oluf Thomsen, at denne kvittering ej burde at komme hans rigtige

ucasserede håndskrift til nogen hinder eller skade, i sæedeleshed eftersom
kvitteringen ikke ved år eller dag, dato eller sted i ringeste måder melder
om samme håndskrift, og kan ses, at den rigtigt til ham er transporteret lang
tid efter kvitteringens dato formelder. - Dom: Jørgen Poulsen skal indfri sin
håndskrift.
FINIS
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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.

Jerlev herred
1672-73
(Mikrofilm M 30829)
fol 1:
Anno 1672 den 7. februar er denne tingbog forordnet til Jerlev herredsting,
hvori findes et hundrede og ti blade papir, gennemdraget, numereret og
forseglet, hvilke tingskriver Otte Sørensen haver fra øverste og til nederste
på siderne at fuldskrive, og sig ikke fordriste på noget løst papir at skrive,
men staks i tingbogen indføre, hvis som for ting og dom det hele år
igennem passerer, samt ellers med breve, penge og udi andre måder at
forholde efter forordningen, som han agter at forsvare. Og efterdi han har
skrevet i den gamle tingbug indtil nu imod Hans Kgl. Maj.ts forordning,
bliver Hans Kgl. Maj.ts sag i denne sag forbeholden. Koldinghus ut supra. I
min gunstige herre amtmandens fraværelse, (underskrift).

1b:
Ransnævninge, som på Jerlev herreds snapsting d. 10. februar 1672 af
herredsfogeden Niels Lauridsen Amledzbøl er opkrævede og udnævnede og
i den næst forleden års tingbog er indført, nemlig: Niels Bunde i Jerlev, Las
Foged i Højen, Jens Sørensen i Borlev, Svend Pedersen, Oluf Bondesen og
Hans Nielsen ibidem, Laurids Ibsen i Ødsted og Søren Sørensen i Høllund.
2:
Onsdag den 7. februar 1672:
Niels Lauridzen Amledzbøl herredsfoged, Otthe Sørensen i Vejle skriver.
Onsdag den 14. februar 1672:
Amtskriver Mathis Lihm hans fuldmægtige Jens Vogensen, en dom:
Stævning til kongens bønder og tjenere i Jerlev herred, så mange som endnu
er i behold til Koldinghus. Gav dem til sag efter restancens indhold sub dato
Koldinghus d. 6. februar, indført for resterende landgilde for 1671 til
Koldinghus skyldige at være, nemlig: (Her følger sogn for sogn og by for
by restanterne med angivelse af deres restance. Bagefter følger en liste over
restancer for cantori- og regnskabspenge (gældende kirkerne). - Dom:
Amtskriveren sætter i rette for resterende landgilde og cantoripenge og
regnskabspenge for 1671. Ingen af de indstævnede er mødt i retten til
erklæring. De skal betale.
4b:
Endnu bemeldte Jens Vogensen under samme varsel, et vidne: Foregav, at
her i herredet befindes en temmelig stor del restance, hvoraf intet efter ofte
anmodning kan ind bekommes og i hartkorn for deres gårdes landgilde er
anslagen som følger: (Her følger listen med angivelse af bruger og
hartkorn). - Vidner bekræfter, at amtskriverens oplysninger er korrekte.
5b:

Hans Jensen i Egtved, et skudsmål: Stævning til alle i Jerlev herred. - For
dom stod Hans Jensen, som foregav at være hos øvrigheden angiven og
uden årsag af nogen af hans misundere hos dem forført, hvorfor han nu her
idag for retten af herredsmændene, så mange som her idag ved tinget var til
stede, deres sandfærdige kundskab og skudsmål var begærende, hvorledes
han sig har skikket og forholdt, siden han her til Jerlev herred og Egtved
sogn og by er ankommet, at de dannemænd nu deres sandhed her for retten
ville sige, hvad dem derom vitterligt og bevist (bevidst) er angående hans
forhold, og ham derpå deres skudsmål meddele. - Og så for retten fremstod
efterskrevne herredsmænd: Mikkel Lauridsen i Egtved, Anders Grøn, Niels
Gillesen ibidem, Christen Nielsen i Tågelund, Peder Jørgensen i Borlev,
Svend Pedersen ibidem, Poul Madsen i Ødsted, Hans Nielsen i Borlev,
Christen Madsen ibidem, Jep Pedersen i Refsgård, Jens Madsen i Bølling,
Jens Iversen i Ågård (plus mange flere), som vidnede med ed og oprakte
finger efter recessen, at så længe som nogen af dem har kendt bem.te Hans
Jensen, og siden han er kommet til Egtved sogn og by, da har de ikke hørt,
set eller fornemmet, at han sig anderledes har skikket og forholdt i ord eller
gerninger end, som en ærlig karl vel egner og anstår i alle måder, og de for
deres personer ikke ved ham andet at påsige eller beskylde end det, som
ærligt og godt er i alle måder. Endnu fremstod for retten Anders Andersen,
nu tilholdende i Tudved, forrige levende i Borbjerg sogn, Ginding herred
(?), som vidnede, at han har kendt Hans Jensen i 14 fulde år, og før han kom
her til Jerlev herred, og imidlertid da han han ikke hørt, set eller fornemmet
anden fra Hans Jensen, end han har skikket og forholdt sig etc. - Noch
fremstod Christen Christensen i Tudved, som vandt, at han har kendt Hans
Jensen, siden han kan mindes, før han kom her til Jerlev herred (igen godt
skudsmål). - Så blev af retten trende gange påråbt, om der var nogen her
idag ved tinget til stede, som bem.te Hans Jensen i nogen måder vidste
noget at beskylde eller påsige, som denne hans skudsmål, som forskr. står,
kunne komme til nogen hinder eller hans ærlige navn til forklejnelse i
nogen måder, at de det da nu ville tilkendegive, hvortil menige
herredsmænd ... samtligen svarede, at de for deres personer ikke vidste ham
andet en som ærligt og godt at beskylde. - Der skrives tingsvidne.
6b:
Onsdag den 21. februar 1672:

Oluf Mortensen i Bølling på K. Maj. vegne, et synsvidne. - Stævning til al
Jerlev herred. - Søren Sørensen i Høllund, Oluf Poulsen i Jerlev, Jens
Mortensen i Ågård, Niels Jørgensen i Ødsted og Jens Madsen i Bølling
vidner, at de i november måned har været med ridefoged Christian Nielsen
og herredsfogeden Niels Lauridsen Amnitsbøl og herredsskriveren Otthe
Sørensen samt skovrider Morten Heiring og i deres nærværelse synet
skovene i Jerlev herred samt efterskrevne bøndergårde: Egtved sogn og by:
En gård, Hans Jensen fradøde, ganske øde, uden bygning og jorden uden
brug. - 1 gård, Mathis Poulsen påboede, ganske øde, uden bygning, og
jorden uden brug. - 1 gård, Kirsten Hansdatter sig af og til opholder, findes
13 fag hus, 32 fag ladehus findes ganske brøstfældig på tømmer og tag,
jorden uden brug. - 1 gård, Hans Jensens moder påbor, findes 11 fag
ladehus ganske brøstfældigt på tømmer og tag, 14 fag salshus findes i lige
måder brøstfældigt. - Egtved skov findes en stor del forhuggen, både i
krigens tid og siden ... - Refsgård: ½ gård, Svend Knudsen påboede, som
Niels Pedersen og Anker Pedersen i fæste haver, findes 17 fag hus oprejst ...
- 1 gård, Hans Knudsen påbor, som Morten Hansen og Anders Christensen i
fæste haver, findes 7 fag hus nyligt oprejst. - ½ selvejergård, Jens Videsen
tilhører, findes 15 fag hus på tømmer og tag brøstfældig. - 1 gård, Nies
Videsen påbor, findes vel ved magt, som Markus Rodsten tilhører. Refsgård
skov: ... - Spjarup: ½ gård øde, som Simon Hansen påboede, uden bygning
og jorden uden brug. - Spjarup skov ... - Bøgvad: 1 gård, Mikkel Knudsen
påbor, findes 7 fag hus, som er ganske forfalden, lidt af jorden i brug,
forarmet. - Nybjerg mølle: øde fra krigstiden. - Amhede: 1 gård, Jørgen
Mikkelsen påbor, findes 30 fag hus, på adskillige steder brøstfældig på
tømmer og tag, bruger selv jorden. - Torsted 1 gård, Mikkel Jensen og Hans
Nielsen påbor, findes ... gammelt hus, som er brøstfældigt på tømmer og
tag, forarmet. - Nørbæk: 3 øde gårde, findes ingen bygning, jorden uden
brug og af mands minde lagt øde. - Rygbjerg: 3 øde gårde, uden bygning,
jorden uden brug og af mands minde lagt øde. (Listen fortsætter med de
andre sogne og byer).
Jørgen Nielsen i Ris, et vidne: For dom stod regimentskriver Anders
Nielsens fuldmægtige Jørgen Nielsen i Ris, som foregav at her i herredet
befindes en del bøndergårde, som til rytterhold er udlagt, hvoraf ingen
rettighed til dets afgift bekommes kan. Og er det disse efterskr.: Hans
Nielsen i Oksvig, Las Sørensen i Højen og Maren Lauridsdatter, sal. Hans

Mikkelsens ibidem, med flere, som nu ej navngives, hvorfor Jørgen Nielsen
var af herredsmændene begærende, at de dannemænd, som nu her idag ved
tinget var til stede, ham deres kundskab ville meddele, hvad de ved, om
forskr. mænd og personer deres pålagte contribution og gårds afgift kan tåle
at udgive. - Nogle mænd vidner, at forskr. mænd og personer har været og
endnu er siden næst afvigte krigstid så forarmet, at de ikke har kunnet tåle
at udgtive nogen skat, skyld, landgilde eller arbejdespenge, imendens de har
været tjenere til hans velb. hr. Otte Paavisk til Lerbækgård (?), og endnu er
af så ringe middel, at de ikke kan tåle deres afgifter ... (der nævnes nogle
flere gårde, som er ruinerede).
Onsdag den 28. februar 1672:
Onsdag den 6. marts 1672:
Onsdag den 13. marts 1672:
Christen Iversen i Viuf på vegne af hr. Jens Jensen i Herslev, en opsættelse:
Stævning til Niels Thomsen i Hjelmdrup. Fremlagde et indlæg: Eftersom
jeg underskrevne har ... så er det min beskyldning til ham, som efterfølger:
at såsom jeg ham anno 1671 d. .. af en god vilje, og da han trængte,
begærede 3 tdr. rug for tønden at skulle give 1 rdl., og han mig min betaling
med ed og løfte belovede om 14 dage derefter eller i det senese om en
måned, jeg og siden den tid ham om mine penge nogle gange har ladet
anmode, men kun med løgnagtige tilsagen som ... Sætter derfor i rette, om
ikke Niels Thomsen bør tilstille mig min retmæssige fordring. - Opsat 4
uger.
Jørgen Nielsen i Ris, et vidne: Peder Hansen i Vesterby og Niels Pedersen i
Tudved vidnede: at de tiendelam, som Jørgen Nielsen i Ris forleden år hos
sig havde, var meget slemmeligt fordærvet af skab og anden smitsom
sygdom, så deraf en stor del bortdøde. Og imellem St. Mikkels dag og St.
Sørens dag næst afvigte da så de, at der lå på en tid og sted på Jørgen
Nielsens mark over ti døde lam af de samme, som lå med ulden ... uklippet,
og død af forberørte slemme sygdom, og de andre, som deraf igen levede
var af omrørte sygdom ... ... ville købe eller have i deres hus ... hvoraf
naboerne sig befrygtede. - Jørgen Nielsen beklagede sig hårdeligen, at ham
formedelst samme tiendelams sygdom var stor skade på sine får og lam

tilføjet, så han derover en stor del af sine får og lam til største skade havde
mistet.
Niels Lauridsen Amnitsbøl, et vidne af Jørgen Nielsen i Ris udstedt:
Stævning til en kvindesperson ved navn Anne Mikkelsdatter, som sidst har
tjent i Niels Lauridsen Amnitsbøls gård. - Mads Nielsen og Niels Pedersen,
begge tjendende Niels Lauridsen Amnitsbøl, vidnede: at imellem d. 3. og 4.
februar om nattetide, da de med de andre folk der i huset .. .. om natten af
sin tjeneste bortrømt, uden nogen given årsag, uden alene hun ankede på, at
hun skulle give af sin løn skat efter kgl. ordre. Og ellers havde hun ej nogen
årsag samme hendes tjeneste at bortrømme; thi hendes husbond og
madmoder omgikkes hende så vel som de andre, som de i alle måder burde.
og om morgenen, som Anne Mikkelsdatter havde stjålet sig af huset om
natten, hørte de, at deres husbond lyste efter adskilligt tøj, som var blevet
borte samme nat. Og de vidste, at Anne Mikkelsdatter var sted og fæst med
deres husbond fra Mikkelsdag 1671 og til Mikkelsdag 1672. Og hun i rede
penge havde bekommet 1 slettedaler og varer til 1 rdl., og i kongens skat
betalt for hende 1 mark.
Endnu Niels Amnitsbøl under samme varsel æskede: Niels Lauridsen
Amnitsbøl foregav, at hans tjenestepige Anne Mikkelsdatter er af hans brød
og tjeneste ulovligt ved nattetide ... bortrømt, hvorfor han formener, at hun,
som han for kost og løn ... ... (skal begive sig i sin tjeneste igen). Og var det
idag hans første ting ... dele over hende, som ham blev udstedt af Jørgen
Nielsen i Ris.
Endnu ydermere bem.te Niels Amnitsbøl æskede: Stævning til Knud Smed i
Jerlev imod dele for en eng, han har lejet i 2 år og derfor lovede Niels
Amnitsbøl hvert år 1 slettedaler. Han bør erlægge de resterende penge eller
derfor lide dele og videre tiltale. Og var det idag Niels Amnitsbøls første
ting til ham for dele, hvilket lovligt blev udstedt af Jørgen ielsen i Ris.
Jørgen Nielsen i Ris æskede: Har stævnet Søren Iversen i Vork mod dele,
gav ham til sag for en af hans ... ...
Onsdag den 20. maj 1672:

Christen Christensen i Amnitsbøl på sin søster Karen Christensdatters
vegne, et opkrævelsesvidne: Stævning til amtmanden og ridefoged Cristian
Nielsen, til Joen Lassen og Jens Poulsen i Nebel, til Las Poulsen i Limb (?)
og Laurids Poulsen tjenende på Engelsholm. - Christen Christensen foregav,
at eftersom han har været her i 2 ting, så var det idag hans 3. ting, og han
æskede og begærede af herredsfogeden, at han på sin søsters vegne måtte ...
4 uvildige dannemænd, som med herredsfogeden og tingskriveren ville
møde lørdag 8 dage i sal. Peder Poulsens efterladte bo i Amnitsbøl for at
registrere og vurdere, hvad gods og formue som der efter den sal. mand kan
befindes. Herredsfogeden opkrævede: Anders Nielsen i Vesterby, Søren
Jensen i Rugsted, Søren Thomsen i Tudved og Poul Madsen i Ødsted.Og så
er af herredsfogeden 3 gange påråbt, at forbem.te sal. mands arvinger og
kreditorer, eller hvo noget kan have enten på K.M. eller andres vegne i
nogen måder at fordre, at de vil indstille sig til samme sted og tid.
Oluf Poulsen i Jerlev, et vidne: Stævning til amtmand Otthe Bilde, ...
ridefoged Christian Nielsen imod vidner, som Oluf Poulsen i Jerlev, Jens
Mortensen i Ågård, Poul Jensen og Jens Pedersen ibidem, Jens Christensen
i Rugsted, Anders Christensen i Refsgård, Else Lunds i Rugsted, Peder
Hansen i Vesterby, Søren Jensen i Tudved, Rasmus Nielsen, Christen
Christensen, Jens Andersen ibidem og Peder Madsen i Højen og Karen
Peers i Amnitsbøl agter at forhverve. - Peder Joensen i Jerlev, Mads
Madsen, Hans Nielsen og Niels Poulsen ibidem vidner, at den bæk, som
Christen Mortensen tilforn havde i fæste i Jerlev, ligger ganske øde og ikke
bliver brugt af Oluf Poulsen til noget fiskeri. Og det er dem ikke bevidst, at
nogen af Jerlev mænd befatter sig med den, og ej Oluf Poulsen nogen tid til
nogen nytte og fordel med fiskeri at have brugt.
Jens Mortensen i Ågård på egne og medgranders her i herredet deres vegne,
et vidne under samme varsel: Kaptajn Jokum Beenfeld i Ågård, Christen
Mortensen ibidem, Jørgen Nielsen i Ris og Peder Andersen i Oustrup
vidner, at Jens Mortensen i Ågård, Poul Jensen og Jens Pedersen ibidem,
Jens Christensen i Rugsted, Else Lunds ibidem og Anders Christensen i
Refsgård er så forarmet og ved så ringe middel og formue, at de i dette år ej
kunne tåle at udgive deres gårds skyld og landgilde, med mindre de deres
huse og gårde af armod skulle kvittere.

Endnu Søren Jensen i Tudved på sine egne og medgranders vegne under
samme varsel, et vidne. Søren Thomsen i Tudved, Peder Jørgensen i Borlev,
Mads Nielsen i Højen og Jees Pedersen i Rugsted vidner, at Christen
Christensen, Søren Jensen, Jens Andersen og Rasmus Nielsen i Tudved,
Peder Madsen i Højen, Peder Hansen i Vesterby og Karen Christensdatter i
Amnitsbøl er så forarmede .. at de i dette år ej kunne tåle at give deres
fuldkomne skyld og landgilde, med mindre de deres huse og gårde af armod
skal kvittere.
Niels Lauridsen Amnitsbøl, sit andet ting til Anne Mikkelsdatter, af Jørgen
Nielsen i Ris udstedt. Formente, at hun igen skal begive sig i sin tjeneste
eller være dele undergivet.
Endnu bem.te Niels Lauridsen Amnitsbøl æskede: Foregav, at eftersom han
2 ting næst tilforn har oplyst en sortblisset ornesvin, så var det idag hans 3.
ting. Om der er nogen godtfolk, som sig den vil vedkende og antage, kan de
den gerne bekomme, når de først billigen betaler ham for hvad føde, den
hos ham har haft, og tilføjede skade.
Onsdag den 27. marts 1672:
Anders Grøn i Egtved, en opsættelse: Stævning til Mikkel Lauridsen i
Egtved for resterende afgift af 4 tdr. 1 fjd. hartkorn. Sætter i rette, at
eftersom Mikkel Lauridsen er udlagt til ham til rytterhold, at han bør betale
restancen. Opsat 8 dage.
Niels Lauridsen Amnitsbøl, sit 3. ting af Jørgen Nielsen i Ris udstedt:
Stævning til Anne Mikkelsdatter imod dele. Foregav, at hun skulle indstille
sig i sin tjeneste eller en anden dygtig pige i stedet at levere, eller være dele
undergiven.
Onsdag den 3. april 1672:
Sekshøring: Søren Thomsen i Tudved, Anders Nielsen i Vesterby, Søren
Jensen i Rugsted, Jens Pedersen sammesteds, Mikkel Lauridsen i Egtved og
Jep Pedersen i Refsgård.

Niels Lauridsen Amnitsbøl, en dele, af Jørgen Nielsen i Ris udstedt:
Stævning til Anne Mikkelsdatter. Niels Lauridsen Amnitsbøl foregav, at
eftersom han havde været her i 3 ting anlangende dele over Anne
Mikkelsdatter, så var det idag hans 4. ting, og givende hende til sag, fordi
hun er bortrømt. Formener, at hun ... ... eller og for sig en anden dygtig pige
i steden at forskaffe og lønne og ham sine udgivne penge igen at erstatte og
betale, eller og være dele undergiven. Begærede, at sættefogeden opnævnte
sekshøring, som delen kunne fyldestgøre efter loven. (De ovennævnte
bliver opnævnt). Hvilke sekshøring for retten fremkom og sagde, efterdi
bem.te Anne Mikkelsdatter herfor befindes at være lovligt til 3. ting
forfulgt, så vidste de hende idag til 4. ting ikke at kunne befri, men delt at
være.
Jep Pedersen i Refsgård, et vidne: Stævning til samtlige Refsgård bymænd.
- Jørgen Nielsen i Ris og Mikkel Lauridsen i Egtved vidnede: at de den 27.
marts har været med Jep ... i Refsgård til syn til et stykke jord liggende øst
for hans ladehus ligte ud for hans gårds led, og da havde de det
grandgiveligen synet og beset. Og da syntes de, at forberørte stykke jord
havde været tilforn indhegnet til Jep Pedersens gård. Og stod en andel
hylder voksen på gærdestedet, som gærdet havde stået etc.
Peder Hansen af Limb (?) på sin trolovede fæstemø Karen Christensdatter i
Amnitsbøl hendes vegne, et skiftebrev: Stævning til amtmand Otto Bilde,
amtskriver Mathis Limb og ridefoged Christian Nielsen, til Las Poulsen i
Limb og Laurids Poulsen tjenende på Engelsholm. - Fremlagde en skiftlig
registrering og skiftebrev: Anno 1672 den 30. marts var vi efterskr.: Niels
Lauridsen Amnitsbøl, herredsfoged, Otto Sørensen i Vejle, skriver, som og
vurderingsmænd Anders Nielsen i Vesterby, Søren Jensen i Rugsted, Søren
Thomsen i Tudved og Poul Madsen i Ødsted ... forsamlet i Amnitsbøl i ½
selvejergård, over afgangne sal. Peder Poulsen i forn. Amnitsbøl hans gods
og formue til udlæg og afbetaling i dets bortskyldige gæld og det øvrige til
skifte og deling imellem den sl. mands efterladte hustru Karen
Kristensdatter og tvende børn, Poul Pedersen og Christen Pedersen. Og var
til stede forn. børns farbroder og formynder Las Poulsen i Lim samt enken
Karen Kristensdatters tagen og over skifte idag forordnede værge Jes
Pedersen i Rugsted. (Registrering af kreaturer, indbo, korn, sået og usået).
Den samlede værdi sættes til 46 slettedaler, 3 mk. - Herimod blev fordret

bortskyldig gæld: Niels Lauridsen lod læse en håndskrift af sl. Poul
Pedersen på 10 slettedaler, ham tilhørte, og arvingerne nægtede det ikke,
men formedelst Niels Lauridsen selv skiftet betjente, blev ingen udsæt gjort
dertil, men enken med hendes fæstemand Peder Hansen straks efter skiftet
lovede de 10 slettedaler at ville betale. (Der opregnes yderligere gæld).
Gælden udgør ialt 27 slettedaler 1 mk. 11 sk. Bliver så til fordeling mellem
enken og børnene 19 slettedaler 1 mk. 5 sk., hvoraf tilfalder moderen 9
slettedaler 2 mk. .. sk., og hvert af børnene tilfalder 4 slettedaler 3 mk. 5 sk.
Og så tilfaldt hvert barn 6 skp. rugsæd samt den rette arvepart af den ½
bondegård efter deres sl. fader. Og eftersom børnenes værge, Las Poulsen i
Limb, er bosat på en adelsmands gods og stavn, hvor børnegodset ej kan
indflyttes, da er børnenes værge med enken og hendes fæstemand derom
forligt, at begge drengebørns arvegods skal blive i boet hos børnene hos
Peder Hansen. ... Og lovede Peder Hansen de to børn i ære og lære med
klæde og føde at opdrage og med tilbørlig skolegang forsørge.
Onsdag den 10. april 1672:
Peder Hansen i Borlev, et vidne: Stævning til samtlige Borlev lodsejere og
bymænd. - Søren Thomsen i Tudved og Søren ... vidnede: De har været
med Peder Hansen på Borlev mark der at se og syne en rugager, som ham
tilhørte. Og af ham blev dem påvist ved den vestre ende på Bøllingbjerg
ager en rugager, som de målte med en fire alen stage, og var der frapløjet
fra ageren 5 alen i bredden, som var sået med rug. Og havde Knud Clausen
pløjet det op til sin ager, og igen ladet ligge af sin rette gårds ager en del
jord, som var grøn jord, usået. Og målte de så Knud Clausens ager fra den
gamle ren, som stod en stage, og da havde han forbredt sig så meget til h...,
som han havde pløjet fra Peder Hansens ager og rug. Hvilket Borlev
bymænd, som da overværende til stede var, for dem berettede, at den stage
og ren at være det rette skel på deres ager.
For dom stod Hans Jensen i Egtved og lod læse og påskrive en velb. hr.
landsdommers dom, som blandt andet i sin slutning bem., at Oluf
Mortensen i Bølling og Niels Thomsen i Hjelmdrup er tilfunden enhver at
give Hans Jensen til kost og tæring 10 rigsdaler og derforuden forårsagede
skades tilføjelse efter uvildige dannemænds (sigelse) erstatte. Hvorfor Hans
Jensen idag til andet ting var af herredsfogeden begærende, at ham samme

omrørte dom måtte fyldestgøres, og derhos begærede 4 uvildige
dannemænd at møde i Egtved næstkommende tirsdag der at se og syne,
hvad de bliver påvist. Fogeden opnævnte Niels Videsen i Refsgård, Jep
Pedersen ibidem, Poul Madsen i Ødsted og Søren Jensen i Rugsted.
Christen Iversen i Viuf på vegne af hr. Jens Jensen i Herslev, en dom:
Opsættelse af 13. marts pag. 10. - Dom: Niels Thomsen i Hjelmdrup skal
betale.
Onsdag den 17. april 1672:
Hans Pedersen Købmand på vegne af husfogeden, en opsættelse: Stævning
til Oluf Mortensen i Bølling og Niels Thomsen i Hjelmdrup. Irettelagde en
kopi af landsdommerens slutning som skal være udstedt af Viborg landsting
den 28. februar og i Hans Jensens dom indført og formelder bl.a.: Og
eftersom Oluf Mortensen og Niels Thomsen selv for ting og dom har
tilstået, at de har anklaget Hans Jensen for den sag, som han blev anholdt
for, og de end ydermere begæret, han i fængsel og jern måtte anholdes til
sagens uddragelse, da bør Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling og Niels
Thomsen i Hjelmdrup, som slig hårde beskyldninger mod Hans Jensen har
forebragt, som de ikke har kunnet nøjagtigt bevise, og dermed ført Hans
Jensen i stor skade og ulykke, derfor at erstatte Hans Jensen al hans
forsømmelse og skade efter uvildige dannemænds sigelse, og derforuden
enhver af dem at give Hans Jensen 10 rdl. i kost og tæring og efter lovlig
ansøgning og medfart at stande til rette, som vedbør, og Oluf Mortensen og
Niels Thomsen pligtig at betale Hans Kgl. Maj.ts husfoged, så vidt enhvers
anpart kan være af al den billig omkostning, som han heri har gjort. - Derpå
mundtligt protesterede Hans Pedersen Købmand på husfogedens vegne og
formente, at Oluf Mortensen og Niels Thomsen bør efterkomme dommen
og til husfogeden betale al hans omkostning, som er gjort på Hans Jensen
siden den tid, de ham i K.M. fængsel og jern begærede, og det straks at
klarere, eller være dele undergiven. Og var idag lovligt hans 3. ting over
dem begærende. Oluf Mortensen Bøgvad herimod svarede og formente, han
burde søges ved en 15 dages dom, eftersom han havde bo, gods og bopæl,
og formente derfor, inden dom i sagen er gangen, for dele fri at være, og
begærede sagen til idag 8 dage til doms måtte optages, hvor han da videre
dertil agtede at svare og husfogeden til den tid fra sig at give og under sin

hånd for retten at levere, hvad billig opskrift og omkostning, som han på
Hans Jensen gjort haver. Da formedelst ej nogen sum eller fortegnelse af
husfogedens tjener idag fremvises, og ej Niels Thomsen er mødt, da er
samme sag opsat i 14 dage, og da parterne at møde, og gås derom, hvad lov
og ret er.
Onsdag den 24. april 1672:
22:
Onsdag den 1. maj 1672:
Christoffer Willumsen i Skærup, en opsættelse: Stævning til Jees Sørensen
Jyde i Horsted. Irettelagde et tingsvidne af Holmans herredsting d. 29. april:
Hans Hansen i Skærup vidnede, at han d. 8. maj havde Willum Sørensen i
Skærup og Rasmus Lauridsen af Nyborg med sig i Horsted at affordre fem
bæster, som var indtaget for berørte Christen Willumsen og stod i Jees
Sørensen Jydes hus. Og da han kom i gården og klappede på, kom konen til
døren og viste dem til sin husbond Jees Jyde, som var på marken, og da han
begærede bæsterne løs, svarede Jees Jyde, Ja, gerne, der går to karle og
spreder møg, dem skal I tale med, thi de havde sat dem i hans huse. Og da
han kom til samme to karle, som han ikke kendte, svarede de, han kunne vel
få bæsterne løs for sin egen skyld, men ikke for Christoffers; dog, I skal
love os at holde dem fra vores mark, hvilket han også lovede dem, indtil
Christoffer blev før igen, som da var syg. Så fulgtes Jees Jyde hjem med
ham til Willum Sørensen og Rasmus Lauridsen, som var blevet i gården hos
hopperne, imidlertid han red efter Jees Jyde på marken, og da de kom ...
huset til bæsterne, ville de tage et grimeskaft i munden på en sortebrun
hoppe, men ikke de kunne vriste munden op på hende, alligevel både
Willum Sørensen og Jees Jyde selv dertil gjorde det bedste, formedelst
kæben var faldet på det. Så tog de noget hø og holdt hende til munden,
hvilket hun vel stak snuden til, men ikke kunne få munden op eller æde det
ringeste strå deraf. Så lukkede Jees Jyde døren op og lod hoppen gå løs i
gården ungefær ved middagstide; da slingrede og ravede samme hoppe,
kæben var faldet på, og da de så jagede hende hjem med de andre til
Skærup, kunne hun ikke komme til at æde, men om to dages tid døde af
samme skade. Dernæst fremkom Willum Sørensen og Rasmus Lauridsen,
som bekræftede Hans Hansens vidne, undtagen hvad ord han havde på

marken, som de ikke hos var og hørte. - Christoffer Willumsen satte i rette,
at eftersom hoppen har været inde i Jees Jydes hus og der er blevet stående,
indtil kæberne på den var faldet, så hun derover døde, om han da ikke bør at
betale hoppen med penge 20 rdl., som den kunne have kostet. - Opsat 4
uger.
23:
Poul Gjermandsen i Bølling, en opsættelse: Stævning til Borlev bymænd.
Gav dem til sag på egne og Jens Madsen i Bølling hans vegne for afgiften
af 2½ tdr. hartkorn, som dem til rytterhold er tillagt af Damsgård marks
fædrift. Opsat 8 dage.
Onsdag den 8. maj 1672:
Jees Sørensen Jyde i Horsted, et vidne: Stævning til Christoffer Willumsen i
Skærup. Simon Lassen med flere af Horsted vidnede: Næstforleden år 1671
søndag d. 7. maj da så de, at der kom 2 af Horsted tjenestekarle, Søren
Nielsen og Thomas Sørensen, som kom gennende med 5 bæster af Horsted
rugvang, og de begærede, at Jees Jyde ville låne dem et hus at indsætte
dem, eftersom de havde gjort stor skade i rugvangen. Og så lånte ham dem
et hus at indsætte dem i, hvor de blev stående til andendagen den 8. maj
mod middag, og da bad Christoffer Willumsen af Skærup dem affordre og
udhente ved sin fader Willum Sørensen og hans svoger Hans Hansen i
Skærup, som havde en fremmed karl med dem. Og så bekom de dem efter
begæring straks ud på stedet af forn. karle, som havde indtaget dem, imod
løfte, som de gjorde forn. karle, at bæsterne, som da var uden hyrde og
hegfte (?) den tid, de blev indtaget, at de da efter denne dag ikke i Horsted
korn eller eng skulle gøre nogen mand skade. Og kom bæsterne ud af Jens
Sørensen Jydes huse og gård, og forskr. mænd leveret i hænde, lige så gode,
som de der indkom, så de ikke kunne se eller fornemme, at nogen af
bæsterne i ringeste måder havde nogen skade eller mangel, men udkom der
af gården ved lige så god magt, som de der var indtaget. Og ydermere
berettede vidnerne, at omrørte bæster var nogen slemme voldsbæster, som
hvert år gik uden hyrde og hegfte ledig og løse og voldeligt neddrev og
opåd deres korn og eng og gjorde dem en meget stor skade.
24:

Endnu bem.te Jees Jyde under samme varsel, et vidne: Jees Jyde med flere
foregav, hvorledes Christoffer Willumsen i Skærup har og holder en stor del
voldsbæster og øg, som går ledig og løse uden hyrde og hegtte, som ikke
alene om sommeren dem til største skade og fortræd voldeligen neddriver
og opæder deres korn og eng, men endogså om vinteren ved deres gårde
neddrager af taget og husene og af deres bistader og gør dem stor skade,
hvor de fremkommer, og ingen uden stor besværing kan dem afværge,
hvorfor bem.te Horsted mænd nu her idag for retten aflyser og forlægger
omrørte bæster, at Christoffer Willumsen efter denne dag ikke må lade dem
komme på deres lodsejer mark eller eng til skade og fortræd. Og hvis det
efter denne dag sker, at oftbem.te voldsbæster kommer enten i deres ager
eller eng, by eller gårde, og de derover bekommer nogen skade, da vil de
ikke vide Christoffer Willumsen noget dertil at svare, men han sig selv
skaden mod forbud at tilregne og have skade for hjemgæld, eftersom de nu
til tinge lovligt er aflyst og forlagt.
24b:
Peder Hansen i Borlev, en opsættelse: Stævning til Knud Clausen i Borlev
så vel som samtlige Borlev bymænd og lodsejere. Gav Knud Clausen til sag
efter tingsvidne af 10. april. Formente, at Knud Clausen, som har tilegnet
sig jorden på hans rugager, bør lide efter rettens kendelse. Opsat 3 uger.
Endnu Peder Hansen under samme varsel, et vidne: Peder Jørgensen i
Borlev og Jens Sørensen ibidem vidnede, at af arilds tid har altid været brug
og maner på Borlev mark, at Peder Hansen og Knud Clausen har enhver
deres ager i falden på marken ved lige i bredde og aldeles ingen atsheel
(forskel?) på bredden i nogen måder at være, og det jord, som er synet,
tilhører Peder Hansen så meget, som Knud Clausen har bortpløjet af den
såede rugager på Bøllingbjerg ager.
25b:
Onsdag den 15. maj 1672:
Laurids Hansen på Engelsholm, en opsættelse: Stævning til Gertrud
Knudsdatter i Oustrup, Anders Christensen ibidem, Niels Christensen i
Spjarup, Niels Munch, Jens Hansen ibidem, Vide Hansen i Egtved, Niels

Lauridsen i Refsgård, Jep Pedersen, Jens Iversen, Adser Pedersen ibidem og
Mikkel Lauridsen i Egtved imod lovmål, som velb. Preben Brahe til
Engelshold ved sin fuldmægtige Laurids Hansen agter at forhverve. Gav
dem til sag for resterende oldengældspenge (med angivelse af hver persons
antal svin). Opsat 14 dage.
26:
Endnu bem.te Laurids Hansen, en opsættelse: Stævning til Simon Nielsen i
Vesterby imod dom, som Laurids Hansen på vegne af sal. Jørgen Jensen,
som boede i Søgård, hans hustru agter at forhverve. Irettelagde en
obligation fra Simon Nielsen i Ødsted til Jørgen Jensen den gamle i Vork på
6½ slettedaler, at betale til førstkommende St. Peders dag, datum Ødsted d.
5. februar 1664. Opsat 14 dage.
26b:
Endnu bem.te Laurids Hansen æskede: Begærede af herredsfogeden 4
synsmænd opnævnt at møde i Almstok der at syne, hvad de bliver påvist.
Opnævnt: Ebbe Hansen i Bindeballe, Christen Sørensen, Niels Pedersen
ibidem og Niels Munch i Spjarup.
Jep Pedersen i Refsgård på Niels Videsens vegne, et vidne: Stævning til
samtlige Refsgårds bymænd og lodsejere imod forbudsvidne. Forbød alle
og enhver, hvem det og være kunne, at køre eller ride eller komme med
heste og vogn over Vides have, eller have nogen udkøren og sær forte at
bruge eller på køre på hans gårds ejendom ved den østre ende på hans båds
(?), eftersom han samme jord nødig haver at bruge.
27:
Onsdag den 22. maj 1672:
Niels Jørgensen i Ødsted, et vidne: Laurids Pedersen i Amnitsbøl er stævnet
til tilbudsvidne. Niels Jørgensen foregav, at eftersom han havde været her i
to ting tilforn og tilbudt Laurids Pedersen en stud og en kvie, som han i
betaling havde hos sig til pant efter en doms indhold, og de har stået i 12
uger til løsen hos ham, og nu berettede, at de 6 uger for rum tid siden

allerede at være forbi, hvorfor Niels Jørgensen endnu her idag til 3. ting
tilbyder Laurids Pedersen omrørte stud og kvie til løsen imod penges
erholdelse. Om han det nu straks nøjagtigt vil løse efter dommens opskrifts
indhold, kan han det gerne igen bekomme; hvis ikke, at det af ham sker og
efterkommes, da formenete Niels Jørgensen, at de 2 nød bør at være ham
følgagtig, og han uden videre eller mere tilbud og påtale at gøre sig det så
nyttigt, som han bedst ved og kan.
27b:
Velagt Jens Vogensen, et vidne: Stævning til kronens bønder og tjenere her i
herredet, så mange som endnu er i behold til Koldinghus. Tilbyder til 3. ting
de bønder, som der er gjort udlæg hos for restance, om de nu straks vil det
med penge indløse, kunne de det igen bekomme, og hvis det ej af dem
straks sker, da formener Jens Vogensen, at det bør følge Hans Kgl. Maj. og
være ham tilhørigt uden videre tilbud.
28:
Onsdag den 29. maj 1672:
Skovrider Morten Heiring, et synsvidne: Stævning til al Jerlev herred. Simon Nielsen i Vesterby, Mads Nielsen ibidem, Mogens Lassen i Høllund
og Mads Lauridsen i Højen vidner: De har i sidste uge været med
skovrideren i alle kronens skove og skovsparter i herredet at syne uforvist
skovhugst. Fremlægger rapport.
29:
Hans Staffensen i Almind, en opsættelse: Har stævnet Søren Lassen i
Horsted for en obligation udstedt af Søren Lassen i Almind på 7½
slettedaler for en brunblisset føl; at betale med gode rede penge og ingen
andre varer til Mikkelsdag førstkommende, og ellers at stå 6-høring til
Brusk herredsting uden varsel, skudsmål eller nogen modsigelse, når eller
hvilken dag han påæsker. Dateret 27. november 1652. Fremlægger endnu en
obligation fra Søren Lassen til Hans Staffensen på 6 slettedaler, som han har
lånt. At betale til førstkommende Mikkelsdag, eller stå for sekshøring til
Brusk herredsting. Dateret 27. november 1672 (!). Sætter i rette, at han skal

betale eller lide nam; og hvis ikke ved nam kan søges, da at lide dele. Opsat
8 dage.
30:
Velb. Preben Brahes fuldmægtige Laurids Hansen på Engelsholm, en dom:
Opsættelse af 15/5. - Dom: De skal betale deres resterende oldengæld.
30b:
Christoffer Willumsen af Skærup, en dom: Opsættelse af 1/5 på pag. 22. Fremlagde et synsvidne af Holmans herredsting den 20. maj sidst: Mikkel
Jensen af Skærup og Hans Willumsen ibidem vidnede, at de den 8. maj
1671 var til syn på en mørkebrun hoppe tilhørende Christoffer Willumsen.
Synet skete på den gård i Skærup, som kaldes Munkes gård, i overværelse
af Hans Hansen, Willum Sørensen og Rasmus Lauridsen af Fyn i Nyborg,
som havde hentet de 5 hopper fra Jees Sørensen Jyde hertil. De så, at
kæberne og munden på hoppen var sammenfaldet, så de med deres hænder
ikke kunne rykke eller opvriste hendes mund eller tænder fra hinanden. Og
bød de hende fodring til munden, og hun stak vel munden dertil, men hun
ikke kunne få munden op eller æde noget deraf. Og kunne de se uden på
hendes fire hjørnetænder, at hun samme år på de tider hun var ..., var 5 år
gammel, og var en god, stor, velskikket hoppe, så den da, såfremt den ikke
havde haft samme skade og kæbefald, kunne have kostet 20 rdl. - Jees
Sørensen Jyde irettelagde to tingsvidner af 8/5. Han protesterede mundtligt
og ganske og aldeles fragik at have indtaget omrørte bæster, meget mindre
tilhjulpet, efter Christoffer Willumsens beretning, at opvriste munden på
nogen af bæsterne eller rørt dem med sine hænder. Men han nægter ikke at
have lånt to tjenestekarle ved navn Søren Nielsen og Thamis Sørensen
husrum på en nats tid til andendagen til nogen af Christoffer Willumsens
bæster, som de berettede at have med stor besværing hjemdreven af
rugvangen, hvor de iblandt andet havde gjort stor skade i den ringe rugsæd,
som de der på marken i deres løn havde sået. Og eftersom Christoffer
Willumsens didskikkede bud havde bekommet af forn. tvende tjenestekarle
forlov dem at udtage, er det med sandfærdige vidnesbyrd beviseligt gjort, at
Christoffer Willumsens bæster er udkommet og annammet af Christoffer
Willumsens fader, lige så gode i alle måder uden skade, som de der i husene
var indsat. Tilmed kan også noksom ethvert retsindigt og fornuftigt

menneske vel vide, at en hest eller hoppe kunne ej på en nats tid til
andendagen mod middag sulte til døde. Og om så var (hvilket ej skete) de
ved nogen skade havde kommet, som var nogen hyrdeløse og voldsbæster
gik ledig og løse, hvor de ville, kunne han ej dertil at svare ... Herforuden
formente Jees Jyde, at om Christoffer Willumsen kunne i så måde haft ham
noget at tiltale, da havde han vel søgt ham tilforn og ikke så lang tid efter,
som er over år siden, da berørte bæster var indtaget, hvilken uformodendes
påførte trætte synes af nogen trættekær .... ..... værk sammenspunden, og
synes ej Christoffers vidner at være så gyldige, som det sig bør, eftersom
hans fader, svoger og broder i samme sag har vidnet. Sætter i rette, at han
bør være fri for Christoffer Willumsens tiltale, og Christoffer Willumsen
ham for slig unødvendig trættes påførelse billgen bør at stande til rette som
vedbør. - Så blev Christoffer Willumsen tilspurgt, om han turde eller med en
god samvittighed kunne ved sin ed tilstå, at hoppen havde fået sin dødelige
skade i Jees Jydes hus. Han svarede, at hand et ej ville eller kunne gøre,
eftersom han på de tider ej var til stede, og han nu fornemmer af Jees
Sørensen Jydes vidnesbyrd, at hans bæster lige så gode af Jees Jydes hus og
gård at være udkommen, som de der var indkommen. - Dom: Da der ikke
blev gjort nogen klage på Jees Jyde samme tid, som de havde fået bæsterne
ud, på ferske fode, og Christoffer Willumsen ikke har ladet bæsterne syne
på stedet, men et ganske år og mere derefter har ladet afhjemle til tinge ved
en ung person, sin egen broder, og en anden person, at de havde synet en
hoppe, som de vidnede kæberne at skulle være falden på. Og Jees Jyde
vidner at have undt de to tjenestekarle, som havde hentet hestene i Horsted
rugvang d. 7. maj 1671 og begærede husrum af Jees Jyde. De blev ej
stående længere end fra aften til andendagen mod middag. Christoffer
Willumsen tør ikke idag med ed tilstå eller sigte, at hoppen den dødelige
skade i Jees Jydes hus havde fået. Jees Jyde bør være fri af tiltale.
34b:
Onsdag den 5. juni 1672:
Jees Pedersen i Rugsted på vegne af oberstløjtnanten, en opsættelse:
Stævning til Niels Thomsen i Hjelmdrup, Jørgen Nielsen i Ris, Jep Ibsen i
Vork, lille Christen Jensen, Peder Ovesen, Hans Sørensen, Poul Sørensen,

Mads Sørensen, gamle Christen Jensen, unge Jørgen Jensen ibidem. De
søges for, hvad de resterer med for deres ryttermundering. Opsat 8 dage.
Christen Jensen i Vork, en opsættelse: Stævning til Christen Nielsen i Vork.
- Christen Jensen gav Christen Nielsen, Vorks bybhyrde til sag for en ko,
som formedelst hans uagtsomhed og forsømmelse er bleven død i et morads
i Vork skov, da hyrden den med sig i hjord og tilsyn havde medtaget. Og så
for retten fremkom Jørgen Jensen og Jep Ibsen i Vork, som vidnede, at de 8
dage før pinsedag sidst var efter Christen Jensens begæring til syn på en af
Christen Jensens køer, som lå død i et morads i Vork Nørskov. Og havde de
kendt bem.te ko tilforn, mens den var ved sin magt, at den da vel kunne
have kostet syv slettedaler. Sætter i rette, at hyrden bør betale ham koen
efter synsvidnes indhold. Opsat 14 dage.
35:
Onsdag den 12. juni 1672:
Jens Vogensen, restanceskriver, på vegne af amtskriver Mathis Lime, et
vidne: Stævning til kronens bønder i herredet, så mange som endnu er i
behold til Koldinghus. Fremlægger en restanceliste for 1671. For hver
person kan der enten være angivet en restance eller en bemærkning om, at
gården er øde. For Egtved sogns vedkommende ser den således ud: Egtved:
Hans Jensen (restance), Kirsten Hansdatter, Mads Poulsen, øde. Hans
Nielsen, øde. - Venborg: Hans Jakobsen, øde. - Rygbjerg: Peder Bertelsen,
Hans Sørensen Vollund og Gyde Pedersen, ganske øde. - Refsgård: Jens
Videsen, øde. Morten Hansen ½ gård, (restance). - Amhede: Jørgen Nielsen
(restance). - Vork: Christen Hansen, øde. - Nørbæk: tvende gårde, som
begge er øde. - Nybjerg mølle: øde. - Mads Madsen Tågelund, øde. Torsted: Mikkel Jensen, Hans Nielsen, (restance). - Dernæst følger de
øvrige sogne. - Af de nævnte gårde kan aldeles intet ind bekommes. Ingen
af de stævnede var mødt for at sige noget til listen.
36b:
Christen Pedersen i Torsted, en opsættelse: Stævning til Jens Pedersen i
Amnitsbøl mod dom, som Christen Pedersen, Christen Eriksen og Jens
Nielsen i Torsted agter at forhverve. De søger ham for, hvad han resterer

med af sin påboende gård til rytterhold, som de er assigneret. Opsat 14
dage.
Onsdag den 26. juni 1672:
37:
Anders Christensen i Refsgård gav last og klage over Anders Hansen,
tjenende Dorthe Andersdatter i Refsgård, formedelst han næst forleden
fredag 8 dage har indgangen i hans gård uden vilje og minde og der villet
udtage, hvis får han hos ham har tilfælles, men som han dem da med magt
ej kunne få, kom han om natten næstefter og dem udtog og bortdrev af hans
hus og gård, og nedslagen døren, som var på huset, som de stod inde. Og
var de ved tal 9 gamle får og 9 lam. Og var lammene dem imellem skiftet
og Anders ...sens ... mærke i ørene med sin rette gårds mærke på de 5
stykker. - Henvist til lovligt kald og varsel.
Mads Lauridsen i Ødsted æskede: Stævning til Jørgen Simonsen i Ødsted
for resterende afgift af 3-3-1½-1 td. hartkorn, som ham er assigneret til
ryttermundering. Opsat 8 dage.
37b:
Anders Nielsen i Vesterby æskede: Stævning til Erik Jensen i Jerlev for
resterende afgift, som han er assigneret til ryttermundering. - Dom: Han
skal betale, hvad han skylder af 4 tdr. hartkorn.
38:
Velagt mand Morten Heiring, et vidne: Stævning til al Jerlev herred.
Tilskynder alle til at efterleve kgl. forordning anlangende unge træers
opsinding og fremelskelse, såvel grøfter og diger lade om samme skove
forfærdige og vedligeholde efter skovordinansen. Alle herredsmænd skal
lade blive beviseligt gjort, hvor mange unge træer og poder de imidlertid,
siden kongens udgangne skovordinans er forkyndt for dem, har ... og
fremelsket. Lod aflyse og forbyde, at aldeles ingen geder eller bukke måtte
komme i kongens vildtbane eller skovparter, som slige unge træer og poder
kunne gøre skade. Lod aflyse og forbyde alle ustumpede hunde at komme i

kongens skove eller vildtbane, dyr i nogen måde at forjage, men enhver
mand at holde sine hunde i deres gård, bundet eller stumpet. Anders Heiring
bad herredmændene om, at den ene den anden ville herom advare og
tilholde.
39:
Jens Pedersen i Rugsted, et vidne. - Stævning til Rudolf Faust, forrige
amtskriver. Mænd af Rugsted vidner, at Jens Pedersen aldeles intet har i
1671 brugt den øde gård i Rugsted, som Anders Olesen sidst påboede, enten
med ager eller eng.
39b:
Mikkel Jepsen i Limskov, en dom: Opsættelse af 15. maj, pag. 26. På
samme opsættelse tegnet, at den for retten at være læst d. 29. maj, hvor da
mødte Simon Nielsen i Vesterby og begærede til sjette ugers dag måtte
optages, eftersom han videre til sagens oplysning agtede til den tid at
fremlægge og bevise, gælden ej at være så rigtig, som det sig burde. Simon
Nielsen fremlægger idag intet herimod, som samme håndskrift kunne døde.
Så satte Mikkel Jepsen på forn.te Anne Jensdatter i Søgård hendes vegne i
rette, om ikke Simon Nielsen bør indfri sit brev. - Dom: Han skal indfri
håndskriften (på 6½ slettedaler).
40:
Oberstløjtnant Peder Juel lod ved sin tjener lyse efter en sortebrun
hesteplag, som ham for nogen tid siden er bortkommet.
Onsdag den 3. juli 1672:
Niels Pedersen i Refsgård æskede: Niels Videsen i Refsgård, Jep Pedersen,
Anders Christensen og Adser Pedersen ibidem vidner, at Niels Pedersen
ikke har uden 2 gamle bæster og 2 gamle ... og ellers intet andet kvæg, lidet
eller stort, men er så forarmet, at han i dette år ikke kan tåle at udgive sin
gårds skyld og landgilde, med mindre han den i armod skal kvittere.
40b:

Anders Nielsen, regimentskriver, æskede: Lod lyse og efterspørge en karl
ved navn Christen Christensen af Velling i Holmans herred, som for
nogentid siden skal have dræbt og ihjelslagen en kvindesperson der ibidem,
navnlig Kirsten Jørgensdatter. Om nogen godtfolk kunne gøre ham nogen
kundskab om berørte mand, hvor han skulle være, ville han det forskylde.
Mads Lauridsen i Ødsted, en dom: Opsættelse af 26/6 pag. 37. Herimod
mødter Jørgen Sørensen og svarede, at han var så forarmet, at han det ej
kunne tåle at udgive, og Mads Lauridsen det ej hos ham i rette tide havde
fordret, som han efterhånden kunne levere de species efter jordebogen, som
han kunne tåle at udgive. - Dom: Mads Lauridsen har givet Jørgen Sørensen
til sag for resterende afgift af 3-3-1½-1 hartkorn, som han efter assination
til ryttermundering til Mads Lauridsen skulle restere med. Han skal betale.
41:
Onsdag den 10. juli 1672:
Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup æskede: Stævning til Christen Thomsen, som
sidst tjente Poul Jørgensen. Han har forladt sin tjeneste og er bortrømt.
Jørgen Nielsen i Ris på vegne af Hans Staffensen i Almind, en dom:
Opsættelse af 29/5 pag. 28. - Dom: Eftersom Jørgen Nielsen har fremlagt 2
skadesløse og ukasserede håndskrifter af Søren Lassen til Hans Staffensen,
skal han betale.
42:
Onsdag den 17. juli 1672:
Anders Nielsen, regimentskriver, et vidne: Stævning til al Jerlev herred. Har
de to foregående ting påmindet alle, som det tilkommer at holde broer og
alfarveje ved lige. Og såfremt den rejsende og vejfarende for deres
nachæssighed og forsømmelse nogen skade tilføjes, da har de
vedkommende derfor at stande til rette og derforuden lide som Hans Maj.ts
mandats overtrædere og foragtere, eftersom forordningen til enhvers
efterretning til tinge nogle gange dem er forkyndt. - Endnu her for retten
lod Anders Nielsen her idag til 3. ting for(byde) og aflyse al ulovlig sæd på

ryttergårdenes grund her i herredet og forbød herhos, at ingen sig
tilfordrister at fra grunden på andre steder at bortføre under straf som
vedbør.
42b:
Endnu Anders Nielsen æskede: Lod oplyse en rødskimlet hoppe med et
lidet rødskimlet hesteføl med en stjerne i panden, som er for nogent tid
siden kommet på Nygård mark og har gået der og på Ågård mark og gjort
stor skade og fortræd. Om nogen sig dem vil vedkende, kan de dem gerne
bekomme.
Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup idag sit 2. ting til Christen Thomsen, som af
hans brød og tjeneste ulovligt er entvigt.
Velb. Mads Marsvin æskede: Stævning til Jens Jensen Thorndal. - Henrik
Madsen, Morten Hansen og Staffen Sørensen i Højen vidner: At de sidste
søndag 8 dage den 7. juli hørte, at kornet Marsvin selv tilsagde og
anbefaldede en ham tillagt og for assignerede tjener, nemlig Jens Jensen
Thorndal, at han skulle forskaffe ham et brev til Viborg til kommissær
Nikolai Nissen, og var Maj. anlangende og kompagniet angående ... ... Jens
Jensen da svarede kornetten, at han var en gammel mand og ej kunne tåle at
.. ... Jens Jensen blev hjemme og ville ikke gå. - Herhos protesterede kornet
Marsvin mundtligt, at eftersom forn.te bonde Jens Jensen til ham af kgl.
kommiss. for assigneret og tillagt med al sin rettighed og afgift i alle måder,
så formente han, at han og bør at være ham hørig og lydig, sonm det sig bør.
Satte i rette, at Jens Jensen for slig modvillig forseelse og ulydighed bør
efter forordningen sit fæste at have forbrudt. - Jens Jensen er herimod mødt
og selv vedgik og bekendte han af kornetten herom at være tilsagt; men nu
undskyldte han sig, han var en gammel mand, han ej kunne tåle at gøre sligt
løb, hvorfor han af den årsag blev hjemme. - Dom: Jens Jensen beviser ikke
at have givet nogen arbejdspenge. Han skal stille sin husbond tilfreds eller
lide efter forordningen.
43b:
Jep Pedersen i Refsgård æskede: Niels Videsen i Refsgård, Christen
Sørensen i Vork, Vide Hansen i Egtved og Maren Sørens ibidem vidner: Så

længe de kan mindes og de har boet her i Egtved sogn (Niels Videsen kan
mindes 14 år, Christen Sørensen 20 år, Vide Hansen 24 år, Maren Sørens 30
år), og imidlertid har sal. Knud Andersen, forrig boende i Refsgård, sig til
brug indhentet et lidet stykke hørges (?) jord liggende østen op til det østre
hus på den gård, som den sal. mand da påboede og nu af Jep Pedersen og
Jens Iversen ... ... norden til den østre forte, og er samme jord nu indgærdet
og står hyld (hylder) i gærdet omkring berørte jord, hvilket forskr. stykke
jord den sal. mand altid, imens han der boede, havde haft, nydt og brugt sig
til nytte og fordel, ulast og upåkæret i alle måder. Og dem ikke anderledes
var bevidst, end omrørte stykke jord jo ligger og tilhører til den gård, som
Jep Pedersen og Jens Iversen nu påbor. - Herimod mødte Anders
Christensen i Refsgård, som protesterede og formente, at idag ikke noget
vidne burde udstedes, før end de rette lodsejere derimod blev lovligt
stævnet. - Vidnet henfindes til lovligt kald og varsel.
44:
Onsdag den 24. juli 1672:
Kvartermester Steen Olufsen på vegne af oberstløjtnanten, et vidne: Joen
Nielsen i Ågård, Søren Pedersen, Hans Jensen og Oluf Sørensen ibidem
vidnede: Forleden fredag var de på Nygård, og der efter kvartermesterens
anvisning synede de en del gammelt tømmer, som var ved tal 60 stykker
fyrre sparer, hvoraf en del var tjenlige til at bruges, men en del deraf
forrådnet og ubrugeligt. Og kvartermesteren berettede, at dersom noget af
samme tømmer på Nygård blev brugt, da ville oberstløjtnanten Peder Juel
betale til Hermand Brechling eller hans fuldmægtige for hvert stykke, som
deraf blev brugt, efter vurdering, som det af dem er takseret, stykket 20 sk.
d., men så skel, det ham tilhører og med rette kan tilkomme penge deraf at
have og opbruge. Kvartermesteren fik tingsvidne, og Hermand Brechlings
tjener Hans Nielsen genpart, og de samtykkede i det, som forskrevet står.
44b:
Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup æskede: Stævning til Christen Thomsen mod
dele. Gav ham til sag for at være bortrømt fra tjenesten. Han var fæstet til
førstkommende Mikkelsdag og havde fået en del penge på sin løn, og
præsten har udlagt i konsumptionsskat 4½ mark. Derforuden gav Poul

Jørgensen ham til beskyldning, at han hans korn nu i næst afvigte vår på
marken hemmeligt har forsået, hr. Poul Jørgensen til skade og fortræd.
Formener, han bør erstatte, hvad skade han på sin kornsæd tilføjes, tillige
med hvad skade han ham ved sin bortrømmelse nu i høstens tid tilføjer. Og
hvis han ham ikke nøjagtigt tilfredsstiller, da at være dele undergiven.
Onsdag den 31. juli 1672:
Sekshøring: Hans Andersen i Hesselballe, Hans Poulsen i Horsted, Morten
Hansen i Venborg, Poul Madsen i Ødsted, Anders Olufsen i Ågård og Hans
Nielsen i Hesselballe.
45:
Velb. kornet Marsvin, en dom: Stævning til Laurids Pedersen i Amnitsbøl.
Kornet Marsvin fremlagde på vegne af oberstløjtnanten en obligation fra
Laurids Pedersen til oberstløjtnanten på 30 rdl. in specie, et lån, at betale til
1 maj næst efter dette brevs dato (i dette år 1672). Herredsfoged Niels
Lauridsen ombedet at underskrive til vitterlighed. Actum Nygård d. 19.
januar 1672. Findes noch på samme håndskrift: Afskreven derpå at være
med varer betalt 15 slettedaler. - Dom: Laurids Pedersen er ikke mødt for at
svare noget hertil. Han skal indfri sin håndskrift.
45b:
Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup, en dele: Stævning til Christian Thomsen. Gav
ham til 4. ting til sag for rømning m.m. Begærede opmeldt 6-høring, som
delen kunne fyldestgøre, eftersom 3. ting over ham allerede er udstedt.
Opnævnt ovenstående. De fremkom for retten og sagde, efterdi Christen
Thomsen herfor befindes til 3 ting lovligt at være forfulgt, så vidste de ham
idag til 4. ting ikke at kunne befri, men fordelt at være.
46b:
Niels Lauridsen Amnitsbøl, et forbud, af Anders Nielsen i Vesterby udstedt:
Lod forbyde, at ingen i ringeste måder sig understod eller tilfordristede
imod Kgl. Maj.ts allernådigste, velmente forordning nogen afgrøde af den

gård i Amnitsbøl, som Mads Jensen tilforn påboede, at bortføre der fra
stedet, under straf som vedbør.
Onsdag den 7. august 1672:
Velb. kornet Marsvin på oberstløjtnantens vegne, en dom: Stævning til
Jørgen Nielsen i Ris, lille Christen Jensen i Vork, Jep Ibsen, Peder Ovesen,
Hans Sørensen, Poul Sørensen, Mads Sørensen og unge Jørgen Jensen
ibidem for nogle resterende pengebeløb. Ingen er mødt til svar. - Dom: De
skal betale.
47b:
Christen Christensen i Amnitsbøl, et synsvidne: Stævning til Lars Poulsen i
Limb, Poul Pedersen, Christen Pedersen og Karen Christensdatter med
hendes lavværge ibidem. - Søren Thomsen i Tudved og Jørgen Nielsen i
Vesterby vidner: De har den 24/7 været i Amnitsbøl at syne den gård,
Christen Christensen nu påbor, som sl. Peder Poulsens enke Karen
Christensdatter sidst påboede. Salshuset, som var 11 fag med lervægge og
risvægge, som befandtes på tække, mønning, sk..værk og risgavle ganske
brøstfældigt, og skorstenen over huset er øde. Ladehuset, 9 fag, befandtes
på tække øde og er gammel (?) af stopler og lervægge. Såvel mønningen
ganske brøstfældig. Tre... ... ... i gården med lervægge, som fattes mønning
og gavle. Og ellers befandtes gærderne om gården og gårdspladsen ganske
øde og uindgærdede.
48:
Onsdag den 14. august 1672:
Velagt Morten Heiring på vegne af oberjægermesteren, en dom: Stævning
til Peder Hansen Haar i Starup og Jens Hatting ibidem for resterende
oldengæld. De mødte og fremlagde et tingsvidne af Brusk herredsting d.
18. maj næst afvigte: Det bevidnes, at de i 1670 ikke fik flæsk på deres
svin, som de dette år fik brændt til skoven, men var lige så magre, da de tog
dem af skoven, som de var, da de kom på skoven, eftersom oldenen dette år
var mestendels fordærvet. Ydermere protesterede de mundtligt, at de ikke
burde betale oldengæld for 1670. Men for anno 1671 kunne de sig ej

undskylde, at de jo måtte betale for, hvad svin de da havde brændt til
skoven. - Dom: De skal betale for 1671, men ikke for 1670.
Onsdag den 21. august 1672:
Velb. Otto Povisks fuldmægtige, velfornemme Claus Toft på Lerbæk, idag
hans første ting til, hvo han her i Jerlev haver at tiltale, som videre skal
saggives.
Onsdag den 28. august 1672:
Velb. kornet Marsvin, en opsættelse: Stævning til Hans Madsen i Vilstrup
for lejermålsbøder, eftersom han en kvindesperson i Bjere mølle har
besvangret. Formente, at eftersom lejermålet er sket på hans assignerede
gods, at Hans Madsen bør contentere ham med lejermålsbøde, nemlig 12
rdl. - Opsat 14 dage.
49b:
Endnu velb. hr. kornet Marsvin: Har stævnet Anders Nielsen i Hjortbjerg
mølle at vidne. Anders Nielsen bliver tilspurgt, om Hans Madsen i Vilstrup
har været til hans, imidlertid da den kvindesperson Anne Iversdatter er
blevet besovet, hvortil han svarede nej, at han ikke da var hos ham eller den
tid havde der nogen husværelse i nogen måder; men kvinden, når hun ikke
bad om hendes brød hos godtfolk, da nogle tider husede hende, imedens
hun fortærede, hvad hun hos godtfolk kunne have tigget.
50:
Onsdag den 4. september 1672:
Onsdag den 11. september 1672:
Niels Gydesen i Højen, et vidne: Stævning til Las Hansen i Højen. Nogle
personer af Højen vidner: At han 11 år før de sidste fjender indkom her i
landet, tjente Niels Gydesens moder Kirsten Gydes i Højen, og da pløjede
han en ager, som lå til hendes ... ... [fol. 50b-51a mangler på mikrofilmen]
... ... Niels Gydesen i Højen og lod forbyde, at ingen under deres 3 mark

bøder sig tilfordristede at bortføre ... noget af den afgrøde på den ager, som
han i vår har pløjet, liggende for i ... eftersom han formener, samme ager at
ligge til sin gård, og sagen derom nu stander i proces, hvorefter enhver sig
kan vide at rette og for skade tage vare.
51b:
Christen Hansen i Tørskind æskede: Gav last og klage over Jep Pedersen i
Refsgård for vold og overlast, han ham næstforleden mellem mandag og
tirsdag om natten i hans gård uden årsag gjort haver. Og Da formedelst
ingen kald og varsel her for befindes, da henfindes det til lovligt kald og
varsel, og da parterne at gås derom, hvis lov og ret er.
Onsdag den 18. september 1672:
Onsdag den 25. september 1672:
Onsdag den 2. oktober 1672:
52:
Niels Gydesen i Højen irettelagde et tingsvidne af 11. september, pag. 50,
og en opsættelse af 11. september, pag. 51. Begærede endelig dom. - Dom:
Eftersom Niels Gydesen med tingsvidne beviser, at det omtvistede stykke
jord langt over 20 år at have ligget til Niels Gydesens gård ulast og
upåkæret, hidindtil at have været pløjet og brugt og dets afgrøde til omrørte
gård indavlet, som af grander og naboer i byen er vidnet, så vides ej rettere
derom at kende, end jo samme stykke jord bør at følge den gård, som Niels
Gydesen påbor.
Velfornemme Niels Amnitsbøl, et vidne, af Jørgen Nielsen i Ris udstedt:
Stævning til Peder Jørgensen i Jerlev og hans hustru Maren
Gjermandsdatter samt deres datter og svend Christen Nielsen og alle hans
folk. Stævning til Erik Jensen i Jerlev og alle hans folk, Peder Bonde
ibidem, Mogens Lassen i Høllund og hans kones moder Maren Nielskone
samt hans svend og tjenestepige Dorthe Jensdatter. - Niels Jensen i
Amnitsbøl, Mette Nielsdatter og Sidsen Jensdatter ibidem vidnede, at de har
set, at Poul Jørgensen i Jerlev med sin hustru, sin datter swamt svende og

folk nu i denne sommer 72 avlede den enghave i Amnitsbøl skov, som
ligger til den gård vesten for Amnitsbøl, som Mads Jensen påboede og
fradøde, og er den bedste del af, hvad eng som ligger til forn. gård. Og
flyttede og førte al hø og afgrøde af samme enghave til Jerlev til Poul
Jørgensens hus og gård. Og var det dem ydermere vitterligt, at Erik Jensen i
Jerlev, så og Peder Bonde ibidem, har i berørte næst afrvigte sommer avlet
og til Jerlev bortført en del hø af samme gårds grund. I lige måde har
Mogens Lassen i Høllund med sine folk avlet og bortført fra gårdens grund
nu sidste afvigte sommer 72 henved to læst hø og det bortført til sin gård i
Høllund. - Poul Jørgensen nægtede ikke, at han havde ladet avle og bortføre
til sin gård den hø og afgrøde af den enghave, som omvundet er.
53:
Endnu bemeldte Niels Amnitsbøl, under samme varsel, et vidne: Niels
Jensen i Amnitsbøl, Mette Nielsdatter og Sidsel Jensdatter ibidem vidnede:
At Mogens Lassen i Høllund med sin kones moder Maren Nielskone nu i
næst afvigte sommer i den femte uge efter Sct. Hans dag kom kørende med
heste og vogn i Amnitsbøl eng mark og kørte til en dynge hø, som Niels
Lauridsen tilhørte og som de for ham havde tilsammen revet på en af hans
gårds bondebårer på nørre Lille Horsballe på den nordre ende af båren. Og
så læssede Mogens Lassen og hans kones moder henved den 3. part af et
godt læs hø på deres vogn af Niels Lauridsens hø og kørte så der fra stedet
hen til noget hø, som de selv havde reven tilsammen på den gårds grund,
som Mads Jensen tilforn påboede, og tog der mere læs på vognen og kørte
så af Amnitsbøl og til Høllund.
53b:
Endnu bem.te Niels Lauridsen, under samme varsel, en opsættelse: Foregav,
at eftersom han nu med sandfærdige vidnesbyrd havde bevist, at forskr.
mænd og personer tvært imod Hans Kgl. Maj.ts velmente forordning har
flyttet og ført mestendelen af høafgrøden af den ryttergård i Amnitsbøl, som
Mads Jensen fradøde, da eftersom den er ham til hjælp til rytter at mundere
tillagt, og han ganske intet i nogen måder af samme gård bekommet, og
gården ej bliver forbedret på bygning, så formener han derfor, at de forn.
mænd bør omrørte gårds afgift at tilsvare samt gården at bebygge. Og ellers
derforuden at lide efter forordningen og straffes, som vedbør. Og

derforuden satte han i rette, om Mogens Lassen og hans kones moder ikke
jo bør at lide som dem, der sig andres gods og varer uden hjemmel og
minde bemægtiger og tilegner. Opsat 3 uger.
54:
Onsdag den 9. oktober 1672:
Onsdag den 16. oktober 1672:
Onsdag den 23. oktober 1672:
54b:
Velb. kornet Marsvin, en opsættelse: Har stævnet Peder Mortensen i Ågård
for 10 daler 3 mk. Opsat 14 dage.
Jees Pedersen i Rugsted, idag hans første ting til Niels Christensen, tjenende
Mogens Lassen i Høllund.
Niels Lauridsen Amnitsbøl, et vidne af Jørgen Nielsen i Ris udstedt:
Stævning til Poul Jørgensen, Erik Jensen, Peder Bonde i Jerlev, Mogens
Lassen i Høllund samt deres hustruer og folk. Poul Jørgensen i Jerlev og
Mogens Lassen i Høllund i hånd tog Niels Amnitsbøl og lovede og
tilforpligtede sig at yde og levere til Niels Lauridsen skat, skyld, landgilde
og arbejdspenge samt al anden rettighed, som til rytterhold har gået af den
halve bondegård i Amnitsbøl, som .... ...datter nu påbor, og det inden
Martini dag, i godt rent korn og nøjagtige varer eller rede penge derfor i
steden at yde efter taksten. Arbejdspenge og skat lovede de at skulle blive
betalt til Martini hvert år, nemlig 1 rdl. af hver td. hartkorn i skat og ½ rdl.
arbejdspenge. Og dersom forn. skyld og landgilde, skat og arbejdspenge
ikke hvert år til Martini bliver leveret, da lovede de at lide tiltale som for en
anden vitterlig gæld, dem selv kunne vedkomme, og holde Niels Lauridsen
og hans arvinger det aldeles uden skade. Og de lovede at holde ham fri for
gårdens reparation eller bygning, og samme kontrakt uryggeligt at holdes i
tvende år hernæstefter.
55:

Onsdag den 30. oktober 1672:
55b:
Oluf Mortensen i Bølling på vegne af mester Anker i Kolding, en
opsættelse: Har stævnet Maren Mikkelsdatter i Hesselballe for 3 rdl.
provstipenge, som hun resterer med for 1668 og 1669, som hendes sal.
mand resterede af Starup kirke og i kirkens regnskab er godtgjort, som her
idag med stiftskriverens seddel bevises: På den hæderlige og højlærde mand
mester Anker Sørensens mig til hænde kommende skrivelse svares, at
kirkeværgerne i Starup sogn er hvert år godtgjort og til udgift skreven
provstipenge 1 rdl. såvel af mig som af min formand sal. Anders Madsen,
hvilke penge hr. magister haver hos dem at fordre, så vidt de resterer,
hvilket efter begæring hermed gives til efterretning. Actum Vedel d. 9.
august 1672, Lorentz ... acher. - Opsat 14 dage.
56:
For dom stod Jens Pedersen i Rugsted og idag til 1. ting tilbød Christen
Christensen i Tudved en hvid hoppe, som han for nogen tid siden i hans hus
i Rugsted lånte ham nogen penge på, om Christen Christensen den nu ville
løse, eftersom tiden allerede er forbi, som han lovede ham sine penge at
betale.
Endnu bem.te Jens Pedersen, hans 1. ting til hvem han her i Jerlev herred
har at tiltale.
Velfornemme Niels Amnitsbøl, 4 synsmænd af Jørgen Nielsen i Ris
opnævnt: Niels Amnitsbøl begærede opnævnt 4 synsmænd, som kunne
møde på tilkommende tirsdag på Amnitsbøl mark der at syne, hvad de af
ham bliver påvist. Hvortil er nævnt: Søren Thomsen i Tudved, Søren Jensen
i Rugsted, Jens Grøn i Høllund og Simon Nielsen i Vesterby.
56b:
Onsdag den 6. november 1672:

Velb. kornet Marsvin på vegne af oberstløjtnanten, en dom. - Hans Nielsen i
Jerlev er stævnet for 6 daler 3 mk. 8 sk. - Dom: Hans Nielsen (?) er stævnet,
men ikke mødt. Han skal betale.
57:
Velb. kornet Marsvin, et vidne: Stævning til Hans Madsen i Vilstrup og
Anne Iversdatter i Tudved samt til Anders Nielsen i Hjortbjerg mølle.
Vidner forklarer, at Anne Iversdatter i Hjortbjerg mølle har sig der nogen tid
opholdt og været til husværelse i møllen. Men hvor længe det kan være til
visse, som hun der har haft sin tilflugt og husværelse, vidste de ikke. - Anne
Iversdatter vidnede og bekendte, at hun på nogen tid har haft sin tilflugt til
Hjortbjerg mølle og sig der hos Anders Nielsen opholdt og haft husværelse,
undertiden når hun ikke har været andetsteds hjemme hos godtfolk at bede
om sit brød i Guds navn, eftersom armod var hende tilslagen, hvor hun
imidlertid er blevet besovet af Hans Madsen, nu boende i Vilstrup, og han
da samme sted var til husværelse hos sin søster og svoger Niels Tued.
Endnu velbem.te kornet, under samme varsel, en opsættelse: Foregav, at
eftersom Hans Madsen Tued har besovet Anne Iversdatter i Hjortbjerg
mølle, og hun ikke er ved den middel, at hun hendes bøde kan betale,
hvorfor kornetten satte i rette, om Hans Madsen ikke jo bør og pligtig er
hendes bøde for hende at betale, penge 6 rdl. at lcarere. - Hans Madsen er
ikke mødt. - Opsat 14 dage.
57b:
Endnu velb. kornet, under samme varsel, en opsættelse: Foregav, at
eftersom han har ladet stævne Anders Nielsen i Hjortbjerg mølle
anlangende et vidne, han afgav d. 28. august, ... formener, at han sin
sandhed har sparet og ej sagt det, som han kunne vide om den sag. Sætter i
rette, at han som en løgner bør lide og straffes. Opsat 14 dage.
Velfornemme Niels Amnitsbøl, en dom af Jørgen Nielsen i Ris udstedt:
Stævning til Christen Christensen i Tudved. Fremlægger en håndskrift fra
Christen Christensen (i) Vesterby på 8½ slettedaler, et lån; at betale nu til
Mikkelsdag. Simon Nielsen og Mads Nielsen i Vesterby er

vitterlighedsvidner. Actum 26. marts 1671. - Dom: Christen Christensen, nu
boende i Tudved, er ikke mødt. Han skal betale.
58b:
Vide Hansen i Egtved på vegne af Dorthe Anderskone i Refsgård, et
lovbudsvidne: Stævning til Dorthe Anderskone i Refsgård med hendes
tiltagne værge Niels Videsenn ibidem og hendes børn, nemlig Simon
Andersen, Mikkel Andersen og Maren Andersdatter med deres tiltagne
værge Anders Christensen i Oustrup. Vide Hansen lovbød til 3. ting på
vegne af Dorthe Anderskone den gård, som hun i Refsgård påbor, om nogen
vil købe eller pantsætte den med hende og hendes børn. Peder Lassen af
Almind gjorde sit tilbud med sølv og rede penge, om de ville sælge eller
pantsætte den gård, som Anders Christensen påboede og fradøde.
Vide Hansen i Egtved på vegne af Dorthe Anderskone i Refsgård, ved
samme varsel, et pantebrev: Dorthe Anderskone i hånd tog sin trolovede
fæstemand Peder Lassen af Almind og fuldkommen pantsatte og indkendte
ham hendes egen part i den ½ selvejergård i Refsgård, hun nu påbor, for
100 rdl. Peder Lassen lovede at give sin steddatter Maren Andersdatter, når
hun stedes nogen giftermål, en seng så god som 10 slettedaler eller derfor i
steden penge 10 slettedaler.
59:
Endnu Vide Hansen på vegne af Dorthe Anderskone, ved samme varsel, et
vidne: Peder Lassen lovede sin fæsteenke Dorthe Anderskone at indføre i
hendes gård ... varer og penge inden førstkommende Valborg dag, 100
rigsdaler, som ved herredsfogeden og tvende mænd ... ... Hvis Peder Lassen
ikke holder sit løfte, så ... ...
59b:
Onsdag den 13. november 1672:
Oluf Mortensen Bøgvad på vegne af mester Anker i Kolding, en dom:
Opsættelse af 30/10, pag. 55. - Dom: Oluf Mortensen søger Maren Bondes i

Hesselballe for 3 rdl. provstipenge. Med stiftskriverens seddel bevises, at de
hendes sal. mand i Starup kirkes regnskab er godtgjort. Hun skal betale.
60:
.... ....
Stævning til Mikkel Knudsen i Vesterby imod dom, som Anders Nielsen
ibidem agter at føre. Han sagsøger ham for 300 mursten, som sal. Søren
Madsen i Vesterby ham har lånt, hvilke han lovede at betale ham igen med
andre gode, dygtige varer. Sætter i rette på egne og sin kones (?) moders
vegne, at han skal betale i gode, hele dygtige, brændte mursten eller og dem
så dyre at betale, som de i købstæderne kan koste med vognleje og dets
bekostning, og ellers lide nam. Og hvis ej ved nam kan søges, da at lide
dele og videre tiltale. Opsat 8 dage.
Jens Pedersen i Rugsted på vegne af korporal Frederik Mejer æskede:
Stævning til Jens Mikkelsen, tjenende i Hesselballe, imod dele. Gav ham til
sag for 1½ traver (?) og 4 kiers (?) havre, som korporalen beskylder Jens
Mikkelsen for, at hans kvæg har i sit kvarter opædt og ganske fordærvet,
som med synsvidne er at bevise. Det var idag Jens Pedersens 2. ting.
60b:
Endnu Jens Pedersen, under samme varsel, et synsvidne: Peder Hansen og
Laurids Nielsen i Hesselballe vidner: De har synet forskr. havre, som Jens
Mikkelsens kvæg har opædt og fordærvet, og var slet lige som halm. De
talte samme tid med Jens Mikkelsen og bad ham, at han i mindelighed
skulle betale korporalen, eftersom han vel vidste, at hans kvæg det havde
gjort. Hvortil han svarede, at han ikke kunne betale for, hvad skade hans
kvæg havde gjort.
Niels Lauridsen Amnitsbøl æskede: Stævning til Hans Jensen i Egtved
imod dele. Niels Amnitsbøl tog idag sit første ting til Hans Jensen i Egtved
og gav ham til sag for en del havre, som han efter begæring har lånt ham.
Udstedt af Jees Pedersen i Rugsted.
61:

Onsdag den 20. november 1672:
Oluf Mortensen i Bølling æskede: Foregav, at han havde næstforleden
søndag været i Egtved skov, og da, som han udred af skoven, fandt han
tvende vogne med heste for og noget kløvet bøg på, som til hjul sjøl (?) og
red så ind i skoven og fandt der en grøn stub, som træet var nyligt forhugget
og bortført, som han syntes. Hvilke heste og vogne han her idag for retten
oplyste. - Så for retten fremkom Mikkel Lauridsen af Egtved og vedkendte
sig samme heste og vogne, at have lørdagen tilforn indkørt og hentet samme
træ på hans selvejergårds skov af, hvad ham tilforn havde været udvist og
formedelst hans avling ej tilforn har kunnet altsammen ørelse (?), men
forhen at være hugget, men det ej alt kunne få hjemført for sin avling og
anden gårdsgerning, men nu af nød og trang det til hjultømmer måtte
hjemhente. Og som han kom uden i skoven, søndergik nogle gamle hjul og
vognredskab, så han derfor nødedes til at søge hjem om hjælp, og natten gik
ham på, så hans vogne måtte blive stående til om andendagen.
61b:
Jees Pedersen i Rugsted æskede: Stævning til Jens Mikkelsen, tjenende i
Hesselballe. Det var hans 3. ting til dele.
Niels Videsen i Refsgård, en dom: Stævning til Jørgen Nielsen i Ris.
Fremlægger en håndskrift fra Jørgen Nielsen på 9 slettedaler, at betale
førstkommende Mikkelsdag. Underskrevet til vitterlighed af Thomas
Pedersen i Rugsted og Jens Jensen i Vork. Actum Vork d. 1. december
1669. Findes nedenunder noch påskrevet: Er betalt på dette brev med
tiendekorn for et år og for 1 rdl., som Niels Videsen skal tage hos enken i
Refsgård Dorthe Andersdatter, beløber sig penge 3 slettedaler 4 skilling,
som Dorthe Andersdatter inden 14 dage skal betale og Niels Videsen at
søge som en vitterlig gæld. - Gav Jørgen Nielsen til sag for 4 skæpper tør
rug, som han ham i næst afvigte sommer har lånt. Sætter i rette, at han skal
indfri sin håndskrift og betale rugen. - Dom: Han skal betale.
62b:
Jens Jensen i Stubdrup, en opsættelse: Stævning til Jens Pedersen i
Amnitsbøl for resterende landgilde, som Jens Jensen til rytterhold er udlagt.

Opsat 8 dage.
Niels Videsen i Refsgård æskede: Stævning til Søren Knudsen i Refsgård
samt hans hustru og folk.
63:
Peder Henriksen i Amnitsbøl, en opsættelse: Stævning til Jens Christensen i
Rugsted for 5 slettedaler og 2 skæpper rug for en hoppe, som han ham har
afkøbt. Opsat 8 dage.
Niels Lauridsen Amnitsbøl, et pantebrev, af Jees Pedersen i Rugsted
udstedt: Mads Nielsen i Vesterby erkender gæld på 8 slettedaler 1 mk.
Pantsætter til Niels Amnitsbøl al den rettighed i jord og ejendom, som Mads
Nielsen og hustru tilhører på Ødsted markskel i Møllekær og så til den bæk,
som løber ret sønden ned ved Vesterby. Dersom pantet ikke bliver indløst
inden førstkommende Mikkelsdag, da skal det følge Niels Amnitsbøl uden
nogen opbydelse.
63b:
Velb. kornet Marsvin, en dom: Opsættelse af 6/11 med stævning til Hans
Madsen Tued anlangende en kvindesperson Anne Iversdatter af Hjortbjerg
mølle, som han skal have besovet. - Hans Tued irettelagde et indlæg:
Eftersom jeg Hans Madsen i Vilstrup tiltales for lejermålsbøder, da skal
aldrig nogen med en god samvittighed sige, at jeg på noget af hvad gods
velb. kornet tilhører at have begået noget lejermål. Men ej fragår, at jeg har
besovet Anne Iversdatter, men ej gerningen på noget af kornettens gods at
være sket. Ej heller i Hjortbjerg mølle, hvilket jeg ved min højeste ed vil
benægte. .. .... Tilmed formener jeg, loven ej tilholder, at en karl skal bøde
for en kvinde, i synderlighed for en hore, der trende gange er besovet, og
hendes (?) ord ej at gælde eller gyldig i retten at være. Formener jeg derfor i
alle måder for kornettens tiltale bør fri at være. - Dom: Kornetten har ikke
bevist, at kvinden er så forarmet eller med nogen nam søgt, så hendes bøder
ej kunne bekommes. Kvinden er derfor pligtig at betale sine bøder eller
derfor at lide på kroppen og efter kong Christian d. 4. reces at straffes. Og
eftersom kornetten ingen lejermål beviser Hans Madsen at have begået på

nogen af kornettens tilhørende gods,da bør Hans Madsen for kornettens
tiltale fri at være.
64b:
Onsdag den 27. november 1672:
Sekshøring: Rasmus Jensen i Tudved, Jens Mortensen i Ågård, Hans Jensen
i Egtved, Oluf Sørensen i Ågård, Jens N. (?) i Lie og Morten Hansen i
Venborg.
Jens Pedersen i Rugsted på vegne af korporal Frederik Meier, et delsvidne:
Stævning til Jens Mikkelsen, tjenende Maren Bondes i Hesselballe, imod
dele. Foregav, at eftersom han havde været her i 3 ting anlangende dele
over Jens Mikkelsen, så var det idag lovligt hans 4. ting. Fremlagde
synsvidne af 13/4. Formente, at han bør lide fjerde ting og være dele
undergiven. Begærede, at sekshøring måtte opmeldes, som delen kunne
fyldestgøre. Så er af fogeden udnævnt Rasmus Nielsen (!) i Tudved, Jens
Mortensen i Ågård, Hans Jensen i Egtved, Oluf Sørensen i Ågård, Jens N. i
Lie og Morten Hansen i Venborg. Hvilken 6-høring for retten fremkom og
sagde: Efterdi bem.te Jens Mikkelsen herfor befindes til 3. ting lovligt at
være forfulgt og ikke for sig villet rettet, så vidste de ham idag til fjerde ting
ikke at kunne befri, men fordelt at være.
64: (!)
Laurids Pedersen i Amnitsbøl, et vidne: Stævning til Anders Madsens
efterleverske Dorthe Froms i Kolding samt hendes fuldmægtige Aksel
Willumsen imod syn og vidne. Irettelagde en beskikkelsesseddel: Eftersom
nu Anders Madsen i Kolding har sat til mig underskrevne i foder og græs 3
gamle køer, og det for en sum penge, han mig skyldig var bleven for en del
fæmon, jeg for ham havde fødet og græsset samt og for en spæd kalv, 8
uger gammel, som var fedet og særdeles opelsket med 3 kander sød mælk
om dagen, fuld værdig for 4 slettedaler, så det kan sig bedrage tilsammen 18
slettedaler, og såsom den sal. mands efterleverske, højtærede Dorthe Froms
vel samm... ... og fordring er bevidst, som hun tillige med hendes sal. mand
lovede mig betaling for, jeg jeg nu hele tre uger til dets betaling til mine
udgtifters udredelse, både til min ryttermundering og i andre måder, så jeg

ej kan tåle tiden dermed længere at henstå; beder derfor gerne, at hun sig
dertil ville lade bekvemme og sine køer igen at indløse, eftersom de mig til
ingen tjenlighed, men til omkostning er. Hvis hun sig ej dertil imod
forhåbning vil lade finde, nødes jeg endnu, som jeg selv hende tilforn gjort
haver, hende dem nu ved nærværende tvende personer at tilbyde, om hun
dem nu eller til førstkommende 8 dage vil hjemløse imod forberørte
betaling. Hvis ikke, nødes jeg at lade taksere samme køer og dem til min
udgift efter rettens foregående henvende, hvorpå jeg venter og er hendes
svar enten skriftligt eller mundtligt begærende. Actum Amnitsbøl, d. 13.
november 1672, Laurids Pedersen af Amnitsbøl. - Findes noch påskrevet
således: D. 13. november var jeg Mads Lauridsen af Ødsted og Niels Jensen
i Amnitsbøl i Kolding og forkyndte denne beskikkelsesseddel for Dorthe
Froms og talte mundtligt med hende selv. Og da svarede hun os derpå
mundtligt, hun kunne ej nægte, at hun jo havde sat 3 køer ned hos Laurids
Pedersen og dem i år og i fjor noksom havde begæret og endnu begærer,
men hun ej derimod bød nogen betaling. MIS, NIS. - Findes ydermere
påskrevet: Læst for retten på Jerlev herredsting onsdag d. 20. april Ao.
1672. - Og er trende gange påråbt, om nogen på Dorthe Froms vegne var
her idag, som samme omrørte køer ville annamme, men ingen er mødt dem
at annamme eller løse i nogen måder. Beskikkelsesmændene aflagde ed på
deres forklaring.
65:
Endnu bem.te Laurids Pedersen, under samme varsel, et synsvidne: Anders
Nielsen i Vesterby og Jees Pedersen i Rugsted har den 20. november været i
Amnitsbøl hos Laurids Pedersen og i herredsfogedens nærværelse set,
takseret og vurderet 3 gamle køer, som dem af Laurids Pedersen blev
påvist: En liden ravnsort ko sat for 3 slettedaler, en gammel udlevet
sortgrimet ko for ... daler, noch en sortstjernet hautfalden (?) ko vurderet for
4 daler 1 mk. De tilhørte sal. Anders Madsens efterleverske Dorthe Froms,
han i nogle år haft dem til foder og græs, men kunne ikke blive dem kvit,
eftersom hun var ham mere skyldig, end som omrørte køer kunne koste.
65b:
Onsdag den 4. december 1672:

Niels Lauridsen Amnitsbøl, et vidne af Jees Pedersen i Rugsted udstedt:
Stævning til mester Laurids Alling, skolemester i Fredericia. - Søren
Lauridsen, Dorthe Jørgensdatter og Else Lauridsdatter i Amnitsbøl vidner:
De hørte og så den 22. februar i Amnitsbøl, at mester Laurids Alling og
Niels Lauridsen Amnitsbøl talte sammen om en jernkakkelovn, som mester
Laurids da sagde at have solgt til Niels Lauridsen for 12 slettedaler, og
Niels Lauridsen da betalte mester Laurids Alling, hvad der resterede på
samme køb og kakkelovn så nær som to mark danske, og derimod lovede
mester Laurids Alling, at når Niels Amnitsbøls bud kom til Fredericia om
samme kakkelovn, som var på et skib (?), skulle den hel, ubrækket og uden
nogen mangel med tude, jernskruer (?), skruer, dør, jernfod og det
tilbehørige tøj blive bem.te Niels Amnitsbøl leveret skadesløst i alle måder
imod 2 mark danske, resten af de 12 slettedaler. Og hørte de, at mester
Laurids Alling samme tid takkede Niels Amnitsbøl for god, rigtig betaling
for kakkelovnen, og forn. køb var betalt ringere 2 mk. d. Og hørte de
ydermere, at mester Laurids gjorde stort løfte og tilsagn med mange høje
eder, at forn. kakkelovn skulle blive Niels Amnitsbøl med tilbehørige tøj,
som forskr. står, skadesløst leveret i alle måder. - Niels Jensen i Amnitsbøl
vidnede: Bekræfter, han var hos, da Niels Lauridsen betale mester Laurids
Alling jernkakkelovnen med 12 slettedaler ringer 2 mk. d. Og var han efter
velbem.te sin husbonds befaling nu i næstafvigte sommer med heste og
vogn nedkørt til Fredericia at skulle hente og affordre kakkelovnen, men
den efter begæring ej kunne bekomme. Og talte han samme tid med mester
Laurids Alling og bød ham 2 mk., som resterede af de 12 slettedaler,
kakkelovnen var købt for. Men mester Laurids ej ville fly eller levere
oftbem.te kakkelovn, men svarede, at den der i byen var henlånt.
67:
Laurids Pedersen i Amnitsbøl, et vidne: Stævning til sal. Anders Madsens
efterleverske Dorthe Froms i Kolding samt hendes fuldmægtige Aksel
Willumsen. - Jens Pedersen i Ågård og Jens Mortensen ibidem: Forleden år
noget efter Mikkelsdag var de efter Dorthe Froms begæring i beskikkelse
hos Laurids Pedersen og der på hendes vegne affordrede og begærede
trende køer, som hun hos ham havde nedsat tilforn. Hvortil Laurids
Pedersen da svarede, at når han bekom sin foderløn, og hvad andet hun ham
kunne med rette skyldig være, da skulle hendes køer gerne være hendes bud

følgagtige uden nogen modsigelse, thi han ønskede gerne at blive de gamle
køer kvit imod sin betaling. - Dorthe Jørgtensdatter og Else Lauridsdatter i
Amnitsbøl: Laurs Pedersen var anno 70 nogle dage efter Mikkelsdag i
Kolding hos Dorthe Froms og ville levere ved hende køer, som hun og
hendes mand havde sat hos ham til foders, og han derimod ville haft sin
betaling for løn og andet, som de kunne være ham skyldige, hvilket han ej
bekom. Og ungefær en dag eller 3 derefter kom deres fuldmægtige Aksel
Willumsen til Amnitsbøl i Laurids Pedersens hus og begærede, at Laurids
Pedersen ville beholde, hvad køer han i leje har haft, til videre besked, skal
han bekomme, hvad hans husbond ham skyldig var, så og hvad han kunne
derefter bekoste på samme køer, og ham derfor så længe dem at beholde,
indtil ham rigtig penge af hans husbond Dorthe Froms blev erlagt og betalt.
- Hans Enevoldsen og Maren Hansdatter i Amnitsbøl: Omrørte køer har til
og fra en tid lang været helt svage, så Laurids Pedersen af dem ikke kunne
have nogen nytte eller fordel, men var ham ikkun til bekostning.
68:
Endnu bem.te Laurids Pedersen, under samme varsel, en opsættelse:
Irettelagde et indlæg: Eftersom Dorthe Froms, sal. Anders Madsens
efterleverske i Kolding, har om Mikkelsdags tid 1670 sat til mig i foder og
græs 3 gamle køer, som jeg nu har haft, født og græsset i 2 år, og hun dem
ikke endnu har villet fra mig løse, endog jeg både selv og ved andre har
tilbudt hende dem, som kan bedrage sig for fodring og græs i 2 år 9
slettedaler. Derforuden har hendes sal. mand bekommet af mig et år tilforn
en fed spædekalv, opelsket med 3 kander mælk om dagen i 8 uger for 4
slettedaler. Samme år fødte og græssede jeg for den sal. mand 10 nød fra
påske og til Mikkelsdag, derfor 5 slettedaler. Og kan det så bedrage sig
tilsammen penge 18 slettedaler. Og hun samme fordring noksom er bevidst,
eftersom hun tillige med hendes sal. mand lovede mig betaling. Og Aksel
Willumsen, som var hendes fuldmægtige den tid, bad mig på bem.te sin
husbonds Dorthe Froms vegne, at jeg skulle beholde samme køer, indtil mig
rigtig betaling blev erlagt. ... Hvorfor jeg underskr. Laurids Pedersen sætter
i rette og formener, det omrørte køer, som således for min betaling er
nedsat, og Dorthe Froms dem ej efter tilbud imod min betaling ville løse,
som i lige måde med tingsvidne bevises, hvorfor jeg formener, at omrørte 3
køer bør mig at følge og tilhøre, for hvis de hos mig efter vidnesbyrd er

nedsat. ... Actum Amnitsbøl, d. 4. december 1672, Laurids Pedersen egen
hånd. - Han fremlagde sine tingsvidner (pag. 64 og 65). - Opsat 14 dage.
68b:
Jees Pedersen i Rugsted på vegne af Jesper Pedersen i Kolding, en
opsættelse: Stævning til Hans Nielsen i Oksvig og Niels Hansen i Jerlev. Fremlagde en håndskrift fra Hans Nielsen i Oksvig til Jesper Pedersen på 4
rdl., at betale til næstkommende påske. Og for at Jesper Pedersen vil lade
pengene stå så længe, lover Hans Nielsen ham denne tilkommende vinter en
stud at overføde. Thomas Hansen i Ødsted og Niels Pedersen er
vitterlighedsvidner. Actum Ødsted, d. 12. juni 1670. - Fremlagde en anden
håndskrift, fra Niels Hansen i Jerlev til Jesper Pedersen på 3 rdl. og 2 skp.
boghvedegryn, halvparten at betale til Fastelavn og halvparten til Påske, når
man skriver 1670. Lover at fodre en stud samme vinter eller tilkommende,
når han begærer. Velfornemme Anders Eriksen er vitterlighedsvidne. Actum
Kolding d. 16. december 1669. - Jees Pedersen gav yderligere Niels Hansen
til sag for ½ pund sel (?) hør, som han hos Jesper Pedersen har bekommet,
hvorfor begæres 4 mk. - Opsat 14 dage.
69b:
Søren Hansen i Sødover æskede: Lod oplyse en sortebrun hoppe med tre
hvide fødder og en stjerne i panden, i sjette år, som for nogen tid siden er
kommet til ham, og han ej kan blive den kvit.
Jees Pedersen på vegne af Jesper Pedersen i Kolding har stævnet Laurids
Christensen ... Christen Andersens søn og arving i Spjarup. Fremlægger en
håndskrift fra Christen Andersen i Spjarup på 15 mk., at betale til Olufsdag
førstkommende. Herredsfoged Thomas Pedersen er vitterlighedsvidne.
Actum Kolding d. 14. juni 1670. - Sætter i rette, at Laurids Christensen,
som befindes at være sal. Christen Andersens rette og sande arving, bør
indløse sin sal. faders håndskrift. - Laurids Christensen blev spurgt, om han
ved sin ed kunne eller turde nægte og fragå, at omrørte håndskrift var jo sin
faders brev. Hvortil han svarede, at han ikke ville eller kunne ved sin ed
nægte, at det var jo hans sal. faders brev og håndskrift. - Dom: Han skal
betale.

70b:
Endnu Jees Pedersen på vegne af Jesper Pedersen, en opsættelse: Stævning
til Laurids i Bøgvad. Fremlagde en håndskrift fra Las Jensen i Bøgvad: Han
har solgt Jesper Pedersen en gråhjelmet stud og to åringsbukke, hvilket kræ
han af mig har antaget, betaling for min gårds skyld, jeg med resterer for
forgangne år, 1668, som han til Jerlev herredsting har tingsvidne på, såvidt
jeg kunne tilkomme, så vel som for det sidste år anno 69, som vi derom er
forligt, og jeg intet til denne dag er Jesper Pedersen skyldig bleven. Studen
lover jeg at lade begå hos mig til græs til Mikkelsdag førstkommende, og
bukkene at levere førstkommende søndag i Ravnholt. Så det skal blive
holden og efterkommen af mig og mine arvinger ... ... Herredsfoged
Thomas Pedersen er vitterlighedsvidne. - Jees Pedersen foregav, at omrørte
stud var til Jesper Pedersen leveret, men ej bem.te bukke. Sætter i rette, at
Las Jensen bør efterkomme sit brev og levere to bukke, eller betale 2 rdl.
for hver buk. - Las Jensen berettede ved sin højeste ed, at han efter løfte og
afsked havde ladet samme bukke levere i Ravnholt og aldrig havde set dem
siden den tid, hans folk gennede dem derdid. Begærede sagen opsat, for at
han kunne skaffe vidner. Opsat en uge.
Las Jensen i Bøgvad, en frafindelsesdom: Niels Pedersen i Spjarup, Søren
Knudsen i Refsgård og Anne Hansdatter ibidem vidner: Den søndag, som
hr. Søren i Verst havde bryllup, da så og hørte de, at Las Jensens dreng og
pige i Bøgvad gennede de to bukke til Jørgen Skyttes i Ravning, som Jesper
Pedersen havde købt af Las Jensen i Bøgvad, og var det de samme bukke,
som han nu lader ham søge for. - Formedelst ingen kald og varsel befindes,
er det henfundet til lovligt kald og varsel.
71b:
Onsdag den 11. december 1672:
Amtskriver Mathis Limes fuldmægtige Jens Vogensen, en dom: Stævning
til kronens tjenere i Jerlev herred, så mange som under Koldinghus amt er
beliggende, som ej til rytterhold er udlagte, men til slottet har at svare.
Fremlagde en restanceliste, hvori efterskrevne mænd og personer findes
antegnet at restere med deres gårde forfalden til 11. nobvember 1672: (en
række navne nævnt uden angivelse af restancens størrelse). - Dom: De

personer, der resterer med deres landgilde, skal betale. I lige måde de
præster, der resterer med deres kirker både til kongen og for kirkernes
regnskab at høre, skal betale.
72b:
Peder Jørgensen i Borlev æskede: Har stævnet Anders Christensen i Ågård
imod dele. Det var Peder Jørgensens 3. ting til Anders Christensenn imod
dele for 3 mk.
Onsdag den 18. december 1672:
Laurids Pedersen i Amnitsbøl, en opsættelse: Opsættelse af 4. december,
pag. 68. - Dorthe Froms fuldmægtige Aksel Willumsen irettelagde en
kontrakt: Kendes jeg underskrevne at have forundt ærlig og velagt mand
Laurids Pedersen i Amnitsbøl fem af mine køer at nyde til græs og foder til
Mikkelsdag førstkommende 1670. Og skal give af hver ko 2 lispund smør,
at leveres i Kolding inden Mikkelsdag det sidste af samme smør, og da
levere køerne uskadt igen, om Gud dem fra sygdom og ulykke bevarer.
Actum Kolding, d. 2. november 1669. Anders Madsen. - Findes noch
påskr.: Og er hver af os en genpart ligelydende til efterretning meddelt,
bekender jeg Laurids Pedersen med egen hånd, Laurids Pedersen egen
hånd. - Han fremlagde endnu et skiftebrev efter sal. Anders Madsen af 31.
januar 1670, hvori findes indført 2 køer på Dorthe Andersdatters lod hende
at være tilfalden; men ej melder om de køer, som hos Laurids Pedersen er
nedsat. - Ydermere tilspurgte Aksel Willumsen Laurids Pedersen, om han
ville eller turde benægte, at han forskr. kontrakt jo havde oprettet og den
med sin hånd underskrevet. Laurids Pedersen svarede, at han ikke fragik sin
kontrakt, men at den kun var gjort på et år og ej var på den rette sort papir,
men ej samme kontrakt at vedkomme de 3 køer, som for sin fødeløn for
dem og andet kvæg samt en fedekalv var nedsat. Men Aksel Willumsen
formente, at Laurids Pedersen bør de omrørte 5 køer med det anlovede smør
fra sig at levere eller efter rettens kendelse billigen betale, hvorimod Aksel
Willumsen igen tilbød Laurids Pedersen en billig og tilbørlig foderløn at
betale. Laurids Pedersen derimod svarede, at han agtede at bevise, at en del
smør efter akkord er leveret og de to af berørte køer at være af sygdom
bortdøde, og begærede derhos, sagen nogen tid måtte optages. - Opsat ltil
snapsting.

73b:
Jees Pedersen i Rugsted, en dom: Opsættelse af 4/12, pag. 70. - Jees
Pedersen begærede på vegne af Jesper Pedersen dom. - Las Jensen i Bøgvad
fremlagde en frafindelsesdom af 4/12, pag. 71, hvorefter han formente at
være fri for tiltale. - Dom: Jees Pedersen på vegne af Jesper Pedersen søger
Las Jensen for 2 bukke, der skulle leveres i Ravnholt. Las Jensen derimod
beviser, at de er leveret i Ravnholt. Og tilmed samme søgning og fordring at
være for skyld og landgilde af Las Jensens påboende gård, og Hs. Maj.ts
nådigste, velmente forordning melder, at ingen amtskriver eller deres
fuldmægtige nogen restance af ryttergårde må indkræve eller fordre. Da så
vidt samme sag angående bem.te bukke findes Las Jensen fri for Jesper
Pedersens tiltale i alle måder.
74:
Endnu bem.te Jees Pedersen, en dom: Opsættelse af 4/12, pag. 69. - Dom:
Jees Pedersen søger på vegne af Jesper Pedersen Hans Nielsen (! - bør være
Niels Hansen) i Jerlev for 3 rdl. og 2 skp. boghvedegryn samt for ½ pund
seed hør (?), han hos Jesper Pedersen skal have bekommet. Hans Nielsen er
ikke mødt til erklæring. Han skal betale.
74b:
Endnu bem.te Jees Pedersen i Rugsted, en opsættelse: Opsættelse af 4/12.
Stævning til Hans Nielsen i Oksvig. - Hans Nielsen mødte og fragik ved
højeste ed håndskriften og sagde, at han aldrig havde udgivet den til Jesper
Pedersen eller underskrevet med de trende bogstaver, som hans navn skulle
være. Og han vidste ikke at kunne være Jesper Pedersen noget skyldig. Thomas Hansen, som berørte håndskrift til vitterlighed skulle have
underskrevet, benægtede i lige måde ved højeste ed, at han aldrig forskr.
håndskrift, som nu blev fremvist og befindes med hans navn med fulde
bogstaver underskrevet, at han den aldrig har underskrevet, og sagde
derhos, hvo som ... has navn så dumdlristigt havde underskrevet, havde
gjort det uærligt og burde derfor billigen at straffes, og begærede han
derhos så vel som Hans Nielsen, at oftbem.te håndskrift måtte under
forsegling i retten deponeres indtil sagens videre uddrag. - Opsat til
snapsting.

75b:
Onsdag den 8. januar 1673:
Ransnævninger, som på Jerlev herreds snapsting d. 8. januar 1673 af
herredsfogeden Niels Lauridsen Amnitsbøl er opkrævet og tilnævnt,
nemlig: Ebbe Hansen i Bindeballe, Erik Madsen ibidem, Anders Gabrielsen
i Tågelund, Søren Knudsen i Refsgård, Nees Hansen i Mejsling, Hans
Hansen ibidem, Niels Madsen i Glæsbjerg, Gjermand Ibsen i Vilstrup.
Niels Lauridsen Amnitsbøl, en opsættelse af Jees Pedersen i Rugsted
udstedt: Stævning til ridefoged Christian Nielsen i Kolding. Irettelagde en
obligation fra Christian Nielsen på 15 rdl., at betale til Mikkelsdag
førstkommende. Actum København, d. 4. august 1670. - Eftersom Christian
Nielsen er ridefoged her i Jerlev herred, så formente Niels Lauridsen
Amnitsbøl, at Jerlev herredsting er hans værneting og han derfor bør at
svare. Opsat 6 uger.
76:
Laurids Pedersen i Amnitsbøl, et vidne: Stævning til Dorthe Froms samt
hendes fuldmægtige Aksel Willumsen. - For dom stod Peder Lauridsen og
Niels Lauridsen i Amnitsbøl, som vand, at anno 1670 ved St. Hans dags tid
da var de med Dorthe Jørgensdatter af Amnitsbøl i Kolding, og da så de, at
forn. Dorthe Jørgensdatter leverede Dorthe Froms tre Koldingpund smør
ringer 6 mk. af de køer, sal. Anders Amdsen havde undt Laurids Pedersen i
leje samme år 1670. Og ved St. Valborgs dags tide da døde 2 af de køer af
lungesot, som Anders Madsen tilhørte. Og blev berørte tvende køer af
hunde med hud og skind opædt med mere af Amnitsbøl kvæg, som i lige
måde bortdøde den tid af samme sygdom, og de 3 af berørte lejekøer, som
igen levede, var helt syge af sygdommen og gav ingen mælk fra påske 1670
og til noget efter Mikkelsdag samme år. Og var de hos bemeldte Dorthe
Froms på Laurids Pedersens vegne og sagde hende, at hendes køer var syge
af lungesot. Og som de to deraf var døde og de andre tre noget kom tilpas
igen (?), da var de med Laurids Pedersen i Kolding noget efter Mikkelsdag
1670, og hørte de, at Laurids Pedersen tilbød Dorthe Froms at ville leveret
de trende af berørte hendes køer, som igen levede, eftersom leje var ude og
han ingen nytte kunne have af dem, og da svarede Dorthe Froms og bad

Laurids Pedersen, at han ville beholde de 3 hendes køer, som levede, indtil
han fik, hvad hun ham skyldig var, både for får og andet kvæg, som han for
dem havde fødet og græsset, såvel hvis andet hun og hendes mand hos ham
har bekommet. - Endnu fremstod Jens Pedersen i Amnitsbøl, Christen
Christensen og Peder Henriksen ibidem, som vand ved ed, at der bortdøde
tvende køer af de 5, som Laurids Pedersen havde i leje af Dorthe Froms,
som var en blakhvid og en sortgrimet ko, som døde 1670 henved Valborgs
dags tide af lungesot, eftersom da var lungesot iblandt deres kvæg i
Amnitsbøl og en stor del deraf bortdøde. - Endnu fremstod Kirsten
Sørensdatter i Amnitsbøl, som vand, at omrørte tvende køer af lungesot
bortdøde, og de andre 3, som igen levede, gav aldeles ingen mælk fra påske
1670 og til noget efter Mikkelsdag samme år.
77:
Endnu bemeldte Laurids Pedersen, en dom: Opsættelse af 4/12, pag. 73. Laurids Pedersen formente, at han ej burde svare til nogen smør eller til de
køer, som var døde, og efter kontrakten ej burde at svare til nogen smør af
bem.te køer længere end de var friske og malkede. - Dom: Eftersom her
fremlægges en kontrakt af Anders Madsen og Laurids Pedersen oprettet d.
2. november 1669 angående 5 køer, Laurids Pedersen fra Anders Madsen
skulle nyde til foders og græs til Mikkelsdag 1670 imod 2 lispund smør af
hver ko, om Gud dem fra sygdom ville bevare. Da som Laurids Pedersen
beviser, at 2 køer var døde ved Valborgsdags tid 1670, da bør Laurids
Pedersen for de to køder fri at være og ej videre til smør af dem at svare end
til den tid, de døde. Belangende de 3 køer, som igen levede, da som Laurids
Pedersen beviser at have ved Mikkelsdags tide 1670 villet leveret de 3 køer
til sal. Anders Madsens hustru og hun dem ej ville annamme, men til
Laurids Pedersen igen hedensat til foders og for hvad hun og hendes sal.
mand kunne være ham skyldig, da så længe samme vidner stander urygget
og ved magt, vidste jeg ej rettere derom at kende, end jo forn. Dorthe Froms
straks bør de 3 køer igen at indløse med en ret, billig foderløn, i
synderlighed som bevises, samme 3 køer ej at have været Laurids Pedersen
til tjenlighed eller nytte. Belangende hvis smør som bevises at være ydet,
som er 3 lispund ringere 6 mk., bør Laurids Pedersen at være fri for det
øvrige smør, som med rette han resterer at tilsvare. Hvad sig belanger den
kontrakt, som af Dorthe Froms fuldmægtige fremlægges af Anders Madsen

og Laurids Pedersen er oprettet på 1 skilllings papir, som formenes at stride
imod kgl. velmente mandat, da bør de at lide og undgælde efter høstbem.te
kgl. forordning som trykt papirs forseelse.
Onsdag den 15. januar 1673:
Onsdag den 22. januar 1673:
Hæderlige og vellærde mand hr. Albret Jakobsen i Starup, en dom:
Stævning til Hans Andersen i Hesselballe. Fremlægger en håndskrift på 15
rdl., at betale 1671 til Sct. Hans. Niels Thomsen i Hjelmdrup og ridtmester
Gotfried ... har underskrevet til vitterlighed. Actum Starup, d. 18. marts
1671. Påskrevet d. 28/10 1671: Blev betalt på denne håndskrift 10
slettedaler i rede penge. Desforuden berettede hr. Albret, at Hans Andersen
på berørte håndskrift havde betalt 5 traufftog (5 traver rug?), som skulle
ham afkortes i hovedsummen. - Hans Andersen formente, at den håndskrift,
som hr. Albret nu fremviste, ikke i nogen måder findes hans navn skreven
videre, end som han med de andre berørte han skriftligt at have med 3
bogstaver underskrevet og med sit signet undertrykt, men eftersom han ej
kunne læse og skrive, ville han havde den post til rettens kendelse
henstillet. - Dom: Eftersom her fremlægges en håndskrift med Hans
Andersens signet og trende bogstaver underskrevet lydende på 15 rdl., så og
med ham at have underskrevet til vidne tvende personer, Hans Andersen
dog er mødt og ej sin håndskrift og signet fragår, da bør han at betalt til hr.
Albret Jakobsen alt, hvad han kan restere på samme håndskrift.
79:
Diderik Andersen i Randbøl efterlyser en sortebrun hoppe med en stjerne i
panden.
79b:
Hans Nielsen i Oksvig æskede: Irettelagde en opsættelse af 18/12, pag. 74:
Jees Pedersen af Rugsted har på vegne af Jesper Pedersen i Kolding søgt
Hans Oksvig efter en håndskrift på 4 rdl., hvilken seddel syntes Hans
Oksvig uretmæssig at være, hvorfor han så vel som Thomas Hansen i
Ødsted har af fogeden begæret, den i retten måtte under forsegling forblive

til sagens uddrag. Da eftersom sagen ved opsættelse er gjort anhængig, og
Jesper Pedersen efter forelæggelse ej eller nogen på pans vegne er mødt, at
sagen til endelighed kunne komme, og Hans Oksvig da (?) tilforn så idag
hårdelig benægter og fragår den aldrig at have tilforn set og underskrevet,
hvorfor han denne sag til rettens kendelse vil have hedenfunden, og var
endelig dom begærende. - Da eftersom Jesper Pedersen ved sin
fuldmægtige Jees Pedersen i Rugsted har for retten fremlagt en seddel og
håndskrift af dato 12. juni 1670 lydende på Hans Nielsen i Oksvig på penge
til Jesper Pedersen skyldig at være 4 rdl., og Thomas Hansen i Ødsted til
vitterlighed sit navn med fulde (bogstaver) skriftl. underskr., så eftersom
Hans Nielsen og Thomas Hansen er mødt og aldeles samme håndskrift for
falsk at have tilsagt og det ej med hænder eller mærke at have underskr.,
men for retten tilsagt, at den, som deres hånd har der skrevet, har gjort det
uærligt, Jesper Pedersen ej er mødt og imod slig højeste beskyldning
erklærer, da vidste jeg ej rettere herover at kende, eftersom samme sag lader
sig se æren at angå, vil derfor samme sag for min gunstige overdommer
have hedenfunden. Hvad sig Hans Maj.ts sag kan angå, formedelst samme
håndskrift ej er skreven på den rette sort papir, da den forbeholden at være
og derfor at lide efter forordningen.
80:
Onsdag den 29. januar 1673:
For retten fremkom Jens Mikkelsen i Hesselballe og begærede mage ved
hvis tingsvidne ham angående her til tinget var passeret, hvorti
herredsfogeden svarede ja og bad, han skulle fly penge til papir dertil,
skulle han gerne få det. Da svarede Jens Mikkelsen for retten og sagde, han
havde en basse hjemme, og herredsfogeden da tilspurgte ham, om det var et
tamt svin eller en vildbasse. Da svarede Jens Mikkelsen, den måtte være så
vild, som den være kunne; kalder I mig en ... kumpan, med flere og mange
unyttige ord, som han i retten lod lyde, så herredsfogeden måtte opstå og
begære lyd på tinget og begærede, han skulle straks for retten udlægge sin
bøde for udlyd (?) efter recessen eller derfor lide som vedbør. Men han
udgik og ikke nogen penge derfor lagde.
80b:

Onsdag den 5. februar 1673:
Jens Nielsen i Torsgted, en dom: Har stævnet Jens Pedersen i Amnitsbøl for
hans påboende gårds afgift, som han resterer med og til rytterhold er udlagt,
nemlig til Jens Nielsen i Torsted af 2 tdr. hartkorn 1 otting smør, 1
brændsvin, til Christen Pedersen ibidem af 2 tdr. hartkorn 1 mk. penge, 1
otting smør, og til Christen Eriksen sammesteds af 2 tdr. hartkorn 2 skp.
fækorn (?), 2½ mk. penge og 1 okse at stalde. - Dom: Eftersom Jens
Nielsen giver Jens Pedersen til sag for hans gårds afgift af 6 trd. 2 skp.
hartkorn, som han resterer med til rytterhold ... han skal betale i korn eller
rede penge.
81:
Hans Lassen i Tudved, et vidne: Stævning til samtlige Tudved bymænd.
Søren Jensen i Tudved, Jens Andersen, Enevold Nielsen og Rasmus Nielsen
ibidem vidner, at Hans Lassen er af så ringe middel og formue og så
forarmet, at han i dette år ikke kan tåle at udgive sin fulde kornskyld og
landgilde, medmindre han sin hus og vohnung af armod skal kvittere.
Oluf Mortensen i Bølling, et vidne: Stævning til al Jerlev herred. Lod på
kongens vegne forbyde alle og enhver, krontjenere så vel som sejvejere, at
ingen fordrister sig til noget ris eller gærdsel at hugge mod kongens
udgangne forordning, såfremt de ej derfor vil lide efter skovordinansen,, om
noget i så måde uforvist bliver hugget. Men hvo som nogen i så måde
behøver at have udvist, skal det gerne til fornødenhed bekomme, når de
derom går ansøgning.
81b:
Niels Lauridsen Amnitsbøl, en dom af Jørgen Nielsen i Ris udstedt: Har
stævnet Niels Hansen Bond i Jerlev for et års afgift af hans påboende gård
af 3 tdr. hartkorn, som han til rytterhold med resterer. - Dom: Han er ikke
mødt, skal betale.
82:
Onsdag den 12. februar 1673:

Hans Pedersen Købmand æskede: Husfogeden til Koldinghus hans
fuldmægtige Hans Pedersen Købmand bød sig i rette i hvad sager, som
nogen hans husbond kunne have at søge, eftersom han her til tinget er
citeret af de fanger, som sidder på Koldinghus anlangende den drabssag. Så
er forskr. fanger påråbt, om de selv eller nogen på deres vegne var her idag
til stede, som bem.te husfoged i nogen måder kan have at tiltale. Ingen er
mødt. Husfogeden er fri for deres tiltale, til videre lovligt kald og varsel
påny gives.
Hr. Oluf Bang i Højen på egne vegne og på vegne af skriftskriver Lorents
Stilmacher, en opsættelse: Stævning til Niels Mikkelsen i Ågård (?). Fremlagde et lovhævdsvidne: Alle mænd, dette brev ser eller hører læse,
hilser jeg, Vinde Vintersen, tingholder på Jerlev herredsting, Mads Jude,
Jees Kortsen, Morten Bendtsen og Thomas Olufsen i Vork kærligen med
Gud og kundgør for alle, at år efter Guds byrd 1477 den onsdag næst for St.
Mikkelsdag da var skikket for os og for flere gode mænd på Jerlev
herredsting hæderlige mand hr. Vinter Vintersen (?), sognepræst i Højen,
æskede og fik et tingsvidne med 8 dannemænd, som er (8 navne angivet),
hvilke 8 mænd vande på tro og sandhed, at de hørte og så den samme dag,
at forn. hr. Vinters lovhøring vand på tro og sandhed, at han gav ...
selvtolvte præster og lovfaste dannemænd og jordnørde (?), at den jord, som
har ligget til kirkegården og præstebord i Højen sogn, i 40 år og mere (?)
enemærke og marksjord, som herefter skrevet står. Først et enemærke, som
hedder Præstegård med alle mine tilliggelse, et enemærke, som Højen kirke
står på, et enemærke, som hedder Herild hoes (?) Hårsted, og to tofter i
Højen, som hr. Espen i Smidstrup gav til præstebord. En ligger norden til
adelvej, som ganger øst af Høhjen, og den anden, som ligger sønden ved
den gård, hr. ... .. ibor, og en ager på Mørkholt og Tryldholt (?), som ligger
sønden og vesten fra gården, og dertil fjorten (?) del over al Højen mark
inden fire markmode (?), skov og mark, ager og eng, vådt og tørt, forte og
fælled, intet undtaget. Hvilket vidne som gik, og for det vidne vi med vores
indsegle hængende nedenfor dette brev. Datum ... die et loco quibus lsupra.
- Hr. Oluf Bang satte i rette, at efterdi gejstlighedens nådigste forundte
privilegier iblandt andet tilholder, at hvis fordrer (?) som tilforn har ligget til
præstegårde, skal igen restitueres, og nu her for retten bevises med
hovnævdsvidne, at forberørte enemærke, som Højen kirke står på, har ligget
til Højen præstegård, hvorfor hr. Oluf formener, at samme enemærke med al

dete tilliggelse bør at følge og komme til forskr. præstegård efter forberørte
privilegier og tingsvidnes formelding. - Så er fornævnte Niels Degengaard
trende gange påråbt, men ej han eller nogen på hans vegne til genswvar er
mødt, hvorfor sagen er opsat 4 uger.
83:
Oluf Mortensen i Bølling på vegne af hr. Poul Jørgensen, et vidne:
Gjermand Ibsen i Vilstrup, Joen Bertelsen, Jens Sørensen ibidem og
Christen Jensen i Glasbjerg vidner: De har efter lovlig opkrævelse ved tinge
været ved Skibet kirke der at syne dens brøstfældighed, og da har de i hr.
Poul Jørgensens nærværelse forskr. kirke inden og uden grandgiveligen
besigtiget. Klokkeværket befandtes meget brøstfældigt, som med snareste
vil nedfalde. Sognefolkene har ofte beklaget sig, at klokken over sognet ej
kan høres, når der riges, fordi den hænger i kirken, og derfor en ny
klokkehus på kirkegården burde at opsættes, hvortil dem syntes at behøves
at lade opsætte 60 slettedaler. Hvælvingen igennem muren op til
prædikestolen at behøve 1 td. kalk og en snes mursten. Fandtes på muren på
sønder side i koret et stort hul, hvortil behøves til fyldingen 1 tønde kalk og
20 mursten. Vindueshullet og væggene på samme side i koret behøver til
renovation 1 tønde kalk, blokken at behøve 1 nøgle, som vil bekoste 2 mk.
Mellem prædikestolen og våbenhuset i kirken skal muren renoveres, og et
hul over kirkedøren at tillukkes, hvortil behøves 3 tdr. kalk og 40 sten.
Loften over kirken og stolene i kirken på adskillige steder at være meget
brøstfældige. På kirkegulvet ved den vester ende mangler 60 mursten.
Fattes overalt mursten under mændenes og kvindernes stolestader på begge
sider. Mangler og en ny klokkestreng, vil koste 20 sk. Muren uden på
kirken vester fra våbenhuset samt den ganske vester ende og en pille på den
nørre side, som holder den revnede mur tilsammen, til dets brøstfældighed
at reparere behøves 500 mursten og 5 tdr. kalk. Den sydøst hjørne på kirken
at være brøstfældig, mestendelen af siden derfra og til våbenhuset med kalk
skal overspækkes, hvortil behøves 4 td. kalk og 20 sten. Mangler 3 nye
spurfeel (? .. spærfjæle??) fra koret til våbenhuset under blyet, hver 6½ alen
lang, stykket 24 sk. Fattes i blyet 2 tavler på den nørre side af koret, noch en
tavle over kirken på den samme side, item en tavle på den sønderste hjørne
over kirkens fod (?) 4 opgange (?), som skal forlægges. Våbenhuset inden
og uden ganske brøstfældigt, hvortil behøves 3 læs kalk og 50 tagsten , og

derforuden 400 mursten til gulv, til bænke og murens reparation udvortes.
Sufeeler (?) ved begge sider af våbenhuset fattes 2 fjæle, hver 7 alen lang.
En ny dør for våbenhuset, 6 fjæle, hver 4 alen lang, to pund jern dørhænger
og dets behørig. Loft over våbenhuset, hvortil behøves 4 tyldtter (tylvter?)
fjæle. Den sønder riist (?) brøstfældig på sten og kalk, hvortil behøves 100
sten og 1 læs kalk. Den vestre riist skal overspækkes med kalk, hvortil
behøves 3 tdr. Nørre rist i lige måde brøstfældig, dertil 1 tønde kalk. Alle 3
rister skal opkostes med rømmer (?) og med korstræ (?) forsynes, til dets
bekostning 6 rdl. Fattes en ny kirkegårdsport, hvortil behøves 8 fjæle, 5 alen
lang ... 24 sk. Kirkegårdsmuren moxen rundenom befandtes på alle steder
meget brøstfældig og vil repareres.
84:
Las Ibsen i Mejsling, et vidne: Stævning til Knud Pedersen og Joen
Sørensen i Mejsling. Irettelagde en kontrakt: Kendes vi underskr. Knud
Pedersen og Joen Sørensen boende i Mejsling, at vi med dette vores åbne
brev fæster og steder vores bondenæring (?) liggende til vores gård, vi nu
påbor, som Niels Madsen Smed tilforn påboede og afdøde, med huse og
gårdsrum, item kålgårdsjord og anden plovjord og engjord, som Niels
Madsen Smed havde i brug den stund, han den påboede, til Las Ibsen og
hans hustru hans livstid, så længe Knud Pedersen og Joen Sørensen
bekommer den afgift, som er gangen deraf tilforn, nemlig årligt til hver St.
Mikkelsdag 1 slettedaler til dem begge, så længe sal. Niels Madsens kvinde
lever og haver hos Las Ibsen sin husværelse, men efter hendes død 1 rdl.
årligt. Item 10 dages gerning den stund, hun lever, 4 dags slet, 2 dags
riffnen og 4 dag i høst, at slå korn op, og skal Las Ibsen nu påske
førstkommende nyde samme hus og væring, som forskr. står, sin livstid. Og
lover vi at holde Las Ibsen skattefri for samme væring, det allermest muligt
være kan, og holde det ved magt, som det sig bør, og gøre sig det så nyttigt
med sin tilliggelse, som ham godt synes, uden nogen vores eller vores
arvingers forhindring i nogen måder. Dette stadfæster vi med vores egne
hænder underskr. og ombedet vores sognepræst hr. Oluf Bang med os til
vitterlighed at underskrive. Datum Højen præstegård d. ... september 1664.
- Findes underskr. KPS, ISS. Til vitterlighed, Oluf Jørgensen Bang.
85:

Oluf Mortensen i Bølling på hr. Sørens vegne æskede: Har stævnet Mads
Smed og Peder Hansen i Vesterby mod dele for deres tiendekorn for
forleden år, som de resterer med. Og var idag hans første ting derfor.
Onsdag den 19. februar 1673:
Onsdag den 26. februar 1673:
Hans Pedersen Købmand æskede: Husfogeden til Koldinghus hans visse
bud og tjener Hans Pedersen Købmand bød sig i rette, om nogen hans
husbond husfogeden at titale havde, så ville han dem her svare, og derhos
berettede, at hans husbond var herhid til tinget citeret af ... fanger, som
sidder på Kondinghus anlangende drabssagen ... Så er berørte fanger trende
gange påråbt, men de eller nogen på deres vegne er ikke mødt. Hvorfor han
til videre lovligt kald og varsel for deres tiltale er frikendt.
85b:
Søren Knudsen i Refsgård gav last og klage over Thomas Christensen i
Refsgård for vold og overlast, han hans hustru med hug og slag
næstforleden lørdag gjort haver uden nogen årsag, som med syn og vidner
til idag 8 dage skal bevises.
Onsdag den 5. marts 1673:
Christen Jensen i Vork, en opsættelse: Stævning til Poul Gjermandsen i
Bølling og Poul Eriksen ibidem og Niels Thomsen i Hjelmdrup. Irettelagde
en håndskrift: Kendes jeg Poul Gjermandsen i Bølling gæld, 25 slettedaler,
et lån, at betale nu om Valborgsdag førstkommende, når man skriver 1667.
Hvis ikke betalingen sker til tiden, forpligter Poul Gjermandsen sig til at
stande for dom og 6-høring. Thomas Pedersen i Rugsted har underskrevet
til vitterlighed. Datum Vork, den 1. november 1666. - Fremlagde en anden
håndskrift: Niels Thomsen i Bølling erkender gæld til Christen Jensen på 3
daler, et lån, at betale om 4 ugers dag efter brevets dato. Dateret Vork, d. 25.
juli 1660. - Herforuden gav Christen Jensen Poul Gjermandsen til sag for 3
slettedaler, som han d. 14. juni 1670 i rede penge har lånt. Opsat 14 dage.
86b:

Onsdag den 12. marts 1673:
Peder Sørensen i Stubdrup på vegne af oberstløjtnant Peder Juel, en dom:
Har stævnet Niels Hansen Bond i Jerlev for afgiften af hans påboende gård,
som er assigneret til kompagni fouusmid (?), som han resterer med for 2 år.
- Dom: Han skal betale.
87:
Skovrider Morten Heiring, et vidne: Stævning til al Jerlev herred. Foregav,
at eftersom han den 26. juni 1672 forhvervede tingsvidne, at han havde
advaret menige Jerlev herredsmænd om at efterkomme skovforordningen,
eftersom den nogen gange til tinge er forkyndt, især ang. unge træers
opsinding og fremelsken, så vel grøfter og diger om samme skove at lade
blive forfærdiget, og enhver vedkommende at gøre beviseligt, hvor mange
unge træer de havde sindet og fremelsket, og derhos ladet forbyde, ingen
bukke eller geder måtte komme i kongens skove samme unge træer at gøre
skade. I lige måde ladet forbyde, ingen ustumpede løse hunde at komme i
kongens skove eller vildtbane dyrene at forjage og gøre skade. Nu såvel
som tidligere påmindede ham alle, som var til stede ved tinget, den ene den
anden af sine naboer ville advare, at de kongens skovordinans ville vide at
holde, og gøre beviseligt, hvor mange unge træer og poder de havde
fremelsket og podet hver på sin skovpart (etc.).
87b:
Niels Videsen i Refsgård, et vidne: Stævning til Søren Knudsen i Refsgård
og hans hustru Anne Hansdatter. - Anders Lauridsen i Refsgård vidner:
Næst forleden St. Pedersdag morgen kom Søren Knudsen og hans hustru
gående i Niels Videsens gård, enhver med et stort træ som vognkæp i
hånden og søgte Niels Videsens tjenestekarl Thomas Christensen dermed,
som han gik i gården, og slog ham dermed, og sagde de derhos, at de ville
brænde Niels Videsens gård og al byen af. Og truede Søren Knudsen Niels
Videsen på sit liv, hvor han kumme ham betræffe. - Anders Jørgensen, Poul
Pedersen, Jep Pedersen og Dorthe Jørgensdatter og Jens Iversen ibidem
bekræftede Anders Lauridsens vidne og sagde derhos, at de slig trussel og
undsigelse før den tid havde hørt af Søren Knudsen. - Anders Christensen i
Refsgård: Stod på den tid hos forskr. vidner og hørte, at Søren Knudsens

hustru sagde, hun søgte Thomas Christensen med det træ, hun havde i
hånden, at han skulle få en ulykke inden for tider. Og har ellers set, at Søren
Knudsen truede Niels Videsen på sit liv, og han har sagt at ville sætte ild på
Niels Videsens gård og brænde den af. - Vide Hansen i Egtved: Var i
Refsgård i januar måned, og da hørte han, at Søren Knudsen truede og
undsagde Niels Videsen på sit liv, som hans hustru også gjorde. Sagde
derhos, at de ville brænde Niels Videsens gård af med mange flere unyttige
ord.
88b:
Endnu Niels Videsen, under samme varsel, en opsættelse: Foregav, at
eftersom han har beviseliggjort, at Søren Knudsen i Refsgård samt hans
hustru har truet og undsagt ham på sit liv og ladet sig lyde, at de ville sætte
ild på hans gård og al byen at brænde den af, hvorfor Niels Videsen
formener, at de for slig uhørlige trussel og undsigelse bør at lide og straffes
efter rettens kendelse, så han for dem kunne have fred og sikkerhed. Opsat
8 dage.
Hr. Oluf Bang, en opsættelse. - Opsættelse af 12. februar, pag. 82. Niels
Mikkelsen Degnegård mødte at svare og irettelagde et fæstebrev: Jeg
Casper Markdanner til Søgård, hovedmand på Koldinghus, gør vitterligt at
have på K. Maj.ts min allernådigeste herres vegne sted og bortfæst til denne
brevviser Mikkel Nielsen, født i Ågård, et Højen kirkes bolig, kaldes
Degneboel, liggende ved Højen kirke med tofter, ager og jord, som der nu
tilligger og af arilds tid med rette dertil ligget have efter gamle fæstebreves
lydelse. Hvorudaf han skal give til fæste til K. Maj. 8 rdl., en okse, og
samme boel med sine tilligelse at have, vinde, bruge og beholde hans
livstid, dog så at han årligen i rette tide skal give og gøre deraf den del
deraf, som plejer at gives og gøres til Højen kirke. Datum Koldinghus, d. ...
1612. - Endnu fremlagde Niels Mikkelsen et andet fæstebrev: Jeg Jørgen
Seefeld til Visborggård, K. Maj.ts befalingsmand på Koldinghus, kendes og
hermed vitterligt gør, det jeg på K. Maj.ts min allernådigste herres vegne og
højbem.te hans K. Maj.ts nådigste behag har sted og fæst Niels Mikkelsen
et bolig i Højen, kaldes Degneboel, liggende ved kirken med efterskr. jord,
som er først en kirketoft, som hans moder Anne Mikkelsen sidst i fæste
havde og for ham venligen har opladt, to agre på Vishøj (?), et stykke jord i

Jerlev mark, som kaldes Bommerstre (?), og en toft, som ligger norden og
vesten ved Højen kirke, hvilken forskr. jord med dets tilliggend eng, som
der nu tilligger og af arilds tid tilligget haver efter gammel fæstebrevs
lydelse. Forn. Niels Mikkelsen skal have, vinde, bruge og beholde sin
livstid og deraf give til fæste 8 rdl. og en gris (?) okse god for 12 slettedaler
så vel som årligt i rette tider at give halvanden rdl. til Højen kirke, som til
kirkeværgerne skal leveres, og de derfor gøre regnskab. ... ... Actum
Koldinghus, d. 12. marts 1652. - Hr. Oluf Bang fremlagde stiftskriveren
Lorents Stilmachers seddel: Eftersom udaf Højen kirkes regnskab
fornemmes, at kirken er ikkun 1½ rdl. af degneboelet, som Niels Mikkelsen
sig tilholder, til årlig afgift er oppebåren og slet ingen stedsmålspenge
kirken deraf i kirkebogen er tilført, og hans fæstebrev formelder, at han
årligt skal give til Højen kirke 2 rdl. 2 ort (?) under fæstes fortabelse,
hvilken fæstebrev ingenlunde er efterkommet, hvorfor på K. Maj.ts, min
allernådigste arvekonge og herres vegne befalet kirkeværgerne Oluf
Joensen og Jees Jyde, at de straxen bem.te Niels Mikkelsen på hans
bekostning på hans fæstes fortabelse med retten søger, så at den
brøstfældige kirke ej videre skade tilvokser, og haver de dem herefter at
rette og i alle måder kirkens gavn og bedste at søge. Actum Vedel, d. 14.
maj 1671. - Ydermere mundtligt protesterede Oluf Bang på det ord
halvanden rigsdaler, som findes i velbem.te Jørgen Seefeldts fæstebrev, og
sagde, at den tid, som han sidst så samme fæstebrev før nu, da stod der
halvtredie rdl. med fuldkomne bogstaver deri, hvilke ord nu synes at være
raderet og gjort halvanden deraf. Og sagde derhos, hvo som slig dumdristig
gerning havde gjort, havde gjort det uærligt og burde derfor andre til
eksempel billigen at straffes efter rettens kendelse. - Så blev Niels
Degnegaard af herredsfogeden tilspurgt, om han ville vedstå ved samme
fæstebrev ord fra ord, som nu befindes, og dertil ville svare, lide og
undgælde i hvis som derpå kan følge, hvortil han svarede ja, at han
fuldkomligen vil vedstå berørte fæstebrev bogstav fra bogstav, ord fra ord,
som det nu findes, og om lovligt kan ses og fornemmes nogen favt (?) eller
uret derved at være begangen, vil han derfor lide efter rettens kendelse.
Opsat 14 dage.
90:
Onsdag den 19. marts 1673:

Peder Jensen i Ødsted, en opsættelse: Peder Jensen gav Jørgen Sørensen i
Hesselballe, Else Lunds i Rugsted og Laurids Pedersen i Amnitsbøl til sag
på egne og Søren Thomsen i Tudved hans vegne for tiendekorn, som de
rester med af kongens anpart af korntiende, nemlig Else Lunds 5 skp. rug
for næst afvigte åringer, Jørgen Sørensen 4 skp. byg for 4 år og Laurids
Pedersen en halv skp. byg og 1½ mark ... penge. Opsat 8 dage.
Oluf Bang i Højen, et synsvidne: Stævning til Niels Mikkelsen i Degnegård.
Oluf Joensen i Stubdrup, Peder Sørensen ibidem, Jees Jyde i Horsted og
Mads Mikkelsen i Højen afhjemlede et syn: Næstforleden mandag, som var
den 17. marts, har de efter lovlig opkrævelse været til syn på et enemærke i
Højen sogn, som Højen kirke og kirkegård er ind udi begreben, som er
påvist dem af hr. Oluf Bang. De har synet enemærket i herredsfogedens
nærværelse. De begyndte ved den søndre låge på kirkegårdsmuren, som er
lige ud for våbenhusdøren, hvor begyndte straks op til kirkegårdsmuren, på
den søndre side en gammel gærde og siden en gammel grøft og dige med
gærde påsat. Og fulgte samme grøft og gærde runden om nørpå, og siden
grænsede ind til den øster låge på kirkegården og til adelvejen. Så dem
syntes, at kirken og mestendel af kirkegården grænsede ind i samme
enemærke. Og fandtes ej derhos nogen anden enemærke, som grænsede til
bem.te Højen kirke, end det samme berørte enemærke, som forskr. kirke
står på.
90b:
Christen Jensen i Vork, en dom: Opsættelse af 5. marts, pag. 85. - Dom:
Poul Gjermandsen og Niels Thomsen skal betale.
91:
Onsdag den 26. marts 1673:
Christian Hansen i Jordrup, en opsættelse: Gav Niels Thomsen i Hjelmdrup
til sag for sin egen og sin hustrus tilsagte og fortjente løn, som Niels
Thomsen resterer med for 1670, da de ham begge tjente, og Niels Thomsen
har lovet dem, nemlig 6 slettedaler og blårgarns linned til en skjorte, som
Christian Hansen skulle have, og hans hustru 7 slettedaler, noch. 1 rdl. og 3

mk. i forskud (?). Christian Hansen berettede at have fået 2 skp. malt. Opsat
14 dage.
91b:
Hr. Oluf Bang, en dom: Opsættelser af 12. februar, pag. 82, og opsættelse af
12. marts, pag. 88 samt tingsvidne af idag 8 dage. - Niels Mikkelsen
Degnegård blev tilspurgt, om han nu her for retten ville gøre sin ed, at han
ej vidste eller har været med i råd eller dåd den tid, at Jørgen Seefelds
fæstebrev, som nu er fremvist, er blevet raderet og gjort 1½ af det ord 2½,
hvortil han svarede, at han idag ikke ville gøre nogen ed derfor, om han det
end skønt vidste. Så for retten fremkom K. M. tolder og stiftskriver Lorents
Stilmacher af Vejle, som vidnede, at han d. 9. juni 1670, da han var at tage
syn på Højen kirke, da så han Jørgen Seefeldts fæstebtrev, og da stod der
2½ rdl. på det sted, som nu findes 1½ rdl. Og skete det på kirkegården i
mange godtfolks nærværelse, som da til stede var. Og så blev Niels
Mikkelsen tilspurgt, hvor det kom til med hans hus, han ibor, blev så
afbrændt, hvortil han svarede, at han havde taget nogen folk ind fra Vejle til
sig i huse, som samme hans hus uforvarende afbrændte. - Og ydermere
mundtligt protesterede og formente Niels Mikkelsen, at samme omrørte toft
eller enemærke, som ligger vesten og norden til Højen kirke, efter hans
fæstebrevs indhold bør at følge ham og hans hustru deres livstid, i
synderlighed efterdi det i så langsommelig tid ulast og upåkæret har ligget
til samme væring Degnegård og til ham af lensmanden på Koldinghus
Jørgen Seefeldt er stedt og fæstet, foruden andre gode mænds fæstebreve,
hvorfor Niels Mikkelsen formente, at de gode mænds fæstebreve ej burde
svækkes, som i så lang tid ulast og upåkæret har standen, og han den årlige
afgift samt fæste rigtigt i rette tider har ydet og betalt. - Dom: Eftersom hr.
Oluf Bang søger Niels Mikkelsen i Degnegård efter en gammel lovhævd på
den toft eller enemærke ved Højen kirke, og Niels Mikkelsen derimod
fremlægger (daværende befalingsmand på Koldinghus Jørgen Seefelds
fæstebrev), og såsom ej for mig bevises Niels Mikkelsen med sin afgift af
bem.te bolig eller væring at restere i nogen måder eller af dets tilliggelse,
turde jeg mig en understå den gode mands fæstebrev at på... eller
underkende, men hvilken derpå skader, da det på sine tilbørlige steder at
søge med dets omstændigheder, som jeg ej turde mig understå at påkende.

92b:
Onsdag den 2. april 1673:
Jørgen Nielsen i Ris, et vidne: Jees Pedersen i Rugsted, Niels Madsen i
Tudved, Søren Jensen ibidem og Jens Nielsen i Torsted vidner: De har være
til syn på noget jord norden for Høllund, som dem af Søren Sørensen blev
påvist. I overværelse af lodsejerne (Jens Sørensen og Mogens Lassen i
Høllund), herredsfogeden og regimentskriverens fuldmægtige Jørgen
Nielsen i Ris har de synet jorden. Først blev dem påvist den gamle
adelkongevej, som løber til Kongens bro, eller Kirkebøllingbroen, og var
samme gamle kongevej ganske efterpløjet, både hulvej og ved siderne. Og
var der pløjet, hvor ploven for vejens hårdhed kunne tage, og var der om
ved en del steder 7 furer og en del steder 8. Og så tilspurgte Jørgen Nielsen
lodsejerne, hvo samme kongevej havde efterpløjet. Da svarede Jens
Sørensen og Mogens Lassen, at de den vej havde efterpløjet, og de det selv
ville forsvare. Ydermere så de, at der var pløjet et gammelt stykke hump
jord vesten til adelkongeven, som var nogle steder henved 40 furer bred,
som Jens Sørensen og Mogens Lassen selv berettede at have pløjet. Så de ej
rettere kunne syne, end samme gamle stykke hump jord havde ligget ved
adelkongevejen og ej før været i brug. Og granskede og synede på på alle
steder der næst ved, om der kunne findes nogen andensteds derved
kongevejen at have gået i forrige tider, men ej der fandtes andre vej til
kongevej på det sted end den vej, som ommeldt er, Jens Sørensen og
Mogens Lassen havde henpløjet, uden aleneste en vej, som var gjort nylig
ned ad en ager, som lå til Søren Sørensens krongård; men ikke var kongevej
eller hulvej på samme ager. Så tilspurgte Jørgen Nielsen Jens Sørensen og
Mogens Lassen, hvorfor de så kongevejen havde henpløjet, hvortil de
svarede, kongen kørte der intet, derfor havde de ej fornøden at lade ligge
vej til ham, og de ville holde dem til samme vej, indtil kongen tog den fra
dem med deres selvejergårde. Og sagde de derhos, at vejen måtte noksom
gå på ageren til Søren Sørensens gård, thi det var kongens gård. - Jørgen
Nielsen begærede tingsvidne på regimentskriverens og Søren Sørensen
Høllunds vegne.
93b:

Hans Møller i Lund, et vidne: Stævning til Augustus Lytzou på Kjeldkær.
Maren Hansdatter i Lund gav højlig last og klage over Frederik Augustus
Lytzou, at han forleden år næste dag før St. Peders dag uden hendes vilje
hende har besovet, som hun agtede at bevise. Og så for retten fremkom
Johanne Pedersdatter i Lund, som vand efter recessen, at hun har været
fostermoder hos Maren Hansdatter den tid, hun blev forløst, og da lagde
hun Frederik på Kjeldkær ud for barnefader og sagde, han hende uden
hendes vilje og minde havde besovet. - Noch fremstod Kirsten Hansdatter i
Balle, som vand, at hun samme tid hos var, da bem.te Maren Hansdatter
blev forløst, og da hørte hun Maren Hansdatter sige de samme ord, som
forn. Johanne Pedersdatter før hende omvundet haver. - Endnu fremstod
Mette Nielsdatter ved Bredsten kirke, som vand ved lige svoren ed, at
Maren Hansdatter kom til hende den næste fredag efter St. Peders dag
imellem 11 og 12 slet og var våd og skiden og sagde, at Frederik på
Kjeldkær havde slagen hende omkuld i noget vand. - Så blev påråbt, om
bem.te August Lytzou eller nogen på hans vegne var her idag, som derimod
havde noget at svare, men ingen er mødt.
94:
Onsdag den 9. april 1673:
Onsdag den 18. april 1673:
Lorents Stilmachers fuldmægtige Jees Pedersen i Rugsted, en opsættelse:
Stævning til Niels Mikkelsen Degnegaard. - Irettelagde et indlæg: Eftersom
Niels Mikkelsen, boende i Højen kirkes degneboel har anno 1652 d. 12.
marts fæstet af velb. Jørgen Seefeld, da amtmand på Koldinghus, samme
kirkebolig, og fæstebrevet formelder, at han deraf skulle betale til Højen
kirkeværge 8 rdl. og en græsokse så god som 12 slettedaler, og ej kan
erfares af Højen kirkes bøger, at forskr. stedsmålspenge kirken har
bekommet, som hun efter recess. burde at vinde,. og dog imidlertid Niels
Mikkelsen samme bolig ej alene foruden fæste bruger, men endogså imod
fæstebrevets lydelse ikke 1½ rdl. til afgift betalt haver, dog der synes i
fæstebrevet at have stået 2½ rdl. og at være raderet; desforuden samme
bolig af fremmede folk, som han til huse hos sig har taget, ladet afbrænde
og i alle måder gjort kirken heri en stor skade. Da sættes udi rette og
formenes, det forn. Niels Mikkelsen ej aleneste har hans fæste forbrudt,

men endog bør betale til kirken de udlovede stedsmålspenge, som er 24
slettedaler med dets tilbørlige rente efter recess., så og at restituere kirken
den skade, som af ildebranden boligen er tilføjet, og det efter K.M. sidst
udgangne forordning. Datum København, d. 4. september 1671 .... Actum
Vedel, d. 14. april 1673. På Kgl. Maj.tx vegne, Stilmacher. Opsat 14 dage.
94b:
Søren Høllund, et vidne: Stævning til Jens Grøn og Mogens Lassen i
Høllund med samtlige deres folk. - Anne Lasdatter i Refsgård og Anne
Lasdatter i Vork vidner: De kan mindes fuldkommen 40 år, og da gik
kongevejen ned imellem kronens og bondens jord ret norden for Høllund,
og løb den i den dordre ende imod elbusherne (?) ret østren for nogen store
sten, som sad i jorden, og så opad i sønder til Høllund på ret østen til
enderne på tvende agre, som løb i øster og vester med enderne. Og var den
en grøn hulvej til kongevej, som gjorde skel imellem enemærket og kronens
ager. Ydermere vidnede de, at de i forskr. år kan mindes, at der ligger et
stykke jord ved den vester ende på Sokær, kaldes Humling, som ej har
været særdeles indhegnet fra Humling, men lagt under klov og horn med
Humling, og når det var fredet, da var Humling også fredet, Hvilken
Humling lå til bondegården, og Sokær dernæsthos til kronen. Og løb
Humling ej nærmere til Sokær som ... ... den bare bakke (?), som var
pløjejord. Men hverken lidt eller meget af det, som var blød eller engjord,
hørte til Humling, men til Sokær. Men skellet gik imellem Humling og
Sokær ad ... ... ... - Endnu fremstod Mette Jørgensdatter i Højen. Hun har på
7 års tid tjent i Høllund, og da har Humling ikke nogen tid særdeles været
indhegnet, og om det jord og kongevej var det hende vitterligt lige som
forskr. vidner.
95b:
Jørgen Nielsen i Ris æskede: Jørgen Nielsen tog idag sit første ting til
Maren Nielskone i Høllund for hendes faldsmål, eftersom hun ved
herredsfogedens stævning lovligt var stævnet for hendes sandhed at vidne
og aflægge, men det ej ville gøre. Hvorfor han formener, hun bør at være
dele undergiven.

Niels Amnitsbøl, en dom af Jørgen Vork udstedt: Stævning til Poul
Jørgensen i Jerlev og Mogens Lassen i Høllund. Irettelagde et tingsvidne af
23. oktober 1672: Poul Jørgensen og Mogens Lassen i hånd tog Niels
Amnitsbøl og lovede at yde til Niels Amnitsbøl skat, skyld, landgilde og
arbejdspenge samt al anden rettighed, som til rytterhold kan gå af den ½
bondegård i Amnitslbøl, som Mette Pouls... påbor, og det inden Martini
dag, i godt rent korn og nøjagtig varer eller rede penge efter taksten ... ... Dom: De skal betale med korn eller rede penge.
96b:
Onsdag den 23. april 1673:
Christian Benfeld på hr. ridtmester Schwanewedels vegne, et vidne:
Stævning til Anders Gabrielsen i Tågelund. - Niels Christensen, Jens
Christensen og Christen Hansen i Spjarup vidner: De har været hos Anders
Gabrielsen nu ved påsketide sidst forleden såvel nogle gange tilforn og af
ham på redtmesterens vegne begæret, at han skulle henkomme til
redtmesteren; han havde noget med ham på K. Maj.ts vegne at forrette og
befale, og at han ville clarere og betale, hvad han kunne restere med til
rytterhold; hvortil Anders Gabrielsen da svarede, at han vidste vel, at han
var ridtmesteren penge skyldig, både for rytterhold og andet, men han
denne gang ikke havde stunder at komme til ham sligt at clarere. Og så drog
de til redtmesteren igen og sagde ham den besked, at Anders Gabrielsen slig
ordre ej ville parere og til ham henkomme. - Sætter i rette, at han skal betale
og derforuden for slig hans modvillig forseelse og ulydighed bør have sæt
fæste forbrudt. Opsat 3 uger.
97:
Søren Høllund, et synsvidne: Stævning til Jens Grøn og Mogens Lassen i
Høllund. Simon Nielsen i Vesterby, Anders Nielsen ibidem, Søren Thomsen
i Tudved og Jees Pedersen i Rugsted vidner: De har den 7. april været i
Høllund til syn på et gærde, som dem af Søren Sørensen blev påvist. Det
drejer sig om den indhegning, som selvejerbønderne Jens Grøn og Mogens
Lassen har foretaget mellem Humling og Sokær. Ydermere blev dem påvist
et andet gærde norden i Humling, som var indhegnet fra Sokær. Og så
tilspurgte de Mogens Lassen, om han og hans nabo Jens Grøn havde

indgærdet samme jord, hvortil han svarede ja, de havde gjort det, og de
vidste ikke rettere, end det havde været bondens; men som de nu
fornemmer, skal det være kongens. - Søren Sørensen sætter i rette, at
eftersom det her bevises, at omrørte engbund fra hans krongård og til
bondegården er indhegnet, at Jens Grøn og Mogens Lassen bør lide som
vedbør. Opsat 6 uger.
97b:
Jees Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til samtlige Rugsted bymænd
imod forbudsvidne. Jees Pedersen forlagde og aflyste alle ulovlige veje og
grøfter, diger ... ... kvæg på Rugsted mark, som kan være imod byens vide
og vedtægt, nogen til hinder eller skade. Og derhos tilholder samtlige sine
bymænd at holde og efterkomme deres bys vide og vedtægt, som på andre
steder er manerligt, så enhver kan være uden skade.
Jees Pedersen i Rugsted på vegne af Niels Videsen i Refsgård, en dom:
Opsættelse af 12. marts, pag. 88. - Dom: Eftersom Niels Videsen beviser, at
Søren Knudsen og hans hustru Anne Hansdatter at have truet ham på hans
liv og hans påboende gård, så og al Refsgård by, at have undsagt at ville
sætte ild på, og Søren Knudsen og hans hustru findes herimod lovligt ved
kald og varsel citeret, og sagen har været optaget i 6 uger, er dog ej mødt i
ringeste måde at undskylde eller erklære sig, vides ej rettere deri at kende,
end jo Søren Knudsen med sin hustru bør efter loven og recessen at være
anholden efter kgl. forordning, loven og recessen.
98:
Onsdag den 30. april 1673:
Jens Bang på Nygård, en dom: Niels Andersen i Vrå og Jørgen Haar i Nebel
er stævnet for gæld til oberstløjtnant Peder Juel. Niels Andersen skylder for
en tønde rug, som han har fået af den gode mand på Nygård og havde lovet
at betale 3 slettedaler for. Jørgen Haar skylder 1 rdl. 4 sk. - Jens Bang sætter
i rette, at de bør betale eller være undergivet nam. - Dom: De skal betale;
men som personerne findes uden dette herred, vil eksekution af nam ved
herredsfogeden der på stedet søges.

98b:
Søren Hansen i Sødover lod oplyse en brunstjernet hoppe, som for nogen
tid siden er kommet til hans øg på marken.
Christian Hansen af Jordrup, en opsættelse: Opsættelse af 26. marts, pag.
91, påskrevet at være læst her for retten d. 9. april med opsættelse i 3 uger. Herimod mødte Niels Thosem i Hjelmdrup, som foregav at have sted og
fæst Christian Hansen et ganske år omkring og skulle givet ham til løn 12
daler og lærred til en skjorte, men ved St. Hans dags tide, da han ham bedst
til hø og kornavling havde fornøden, er Christian Hansen ulovligt uden
nogen given årsag, vilje og minde af hans brød og tjeneste bortgået, så Niels
Thomsen en anden i hans sted måtte leje og stor skade derover er tilføjet.
Men dersom Christian Hansen sin anlovede tjeneste havde udtjent eller og
ville komme til ham igen og ud... sin tjeneste, som han havde lovet, da
tilbød Niels Thomsen at betale ham sin tilsagte løn. Men hellers formente
Niels Thomsen, han burde at betale ham for hvis skade, som ham ... ... hans
tjenestes entvigelse er tilføjet. - Christian Hansen dertil svarede, at han ej
nægtede, at Niels Thomsen havde fæst ham et år, som ommeldt, men han
formedelst Niels Thomsens onde omgængelse ikke kunne være hos eller
tjene ham længere end fra St. Mikkels dag ot til St. Hans dag, da han
forårsagedes at gå derfra, formedelst han måtte ligge ude ved gærderne om
natten som et andet bæst at lide frost og kulde, og om dagen gik Niels
Thomsen og larmede med en mund, så han ingen ro kunne have for ham. Niels Thomsen tilspurgte ham, om han kunne klage på hans øl og mad,
hvortil han svarede nej, han ej derpå kunne klage i nogen måder. Og
formente Niels Thomsen, at Christian Hansen bør at bevise, at Niels
Thomsen eller hans hustru ikke har omgåets med ham, som de burde, eller
og Christian Hansen det skal have påsagt som en skælm. - Christian Hansen
svarede, Niels Thomsen var selv en skælm ... ... ... ... Det var sandfærdigt,
han havde sagt. - Så tilspurgte Niels Thomsen, om han ikke jo en gang lånte
ham en lang bøsse, hvortil Christian Hansen svarede ja. Da sagde Niels
Thomsen, at Christian Hansen skulle levere ham den igen idag 8 dage for
retten lige så god, som han den havde bekommet. Hvilket Christian Hansen
lovede, den her for retten idag 8 dage skulle vorde leveret, og hvis det ej
skete, da ville Niels Thomsen have for den 10 rdl. - Ydermere tilspurgte
Niels Thomsen Christian Hansen, om han kunne benægte, ham jo er

bevidst, at hans kones broder blev Niels Thomsen engang skyldig på heste
skiftepenge 2 rdl., som hans søster Karen Sørensdatter tog ham fri for og
lovede dem i sin løn hos Niels Thomsen at ville kvittere, hvortil end og at
han havde bekommen på hendes løn en tønde rug til at så for, 1 rdl. som
hun og i sin løn skulle kvittere. Hvortil Christian Hansen svarede, at han ej
kunne benægte, at hans kones broder Poul Sørensen jo blev berørte penge
skyldig på hest og rug, som Karen Sørensdatter i sin løn skulle kvittere. Og
når dette forskr. udi Karen Sørensdatters løn fradrages, som hun har
bemeldte sin broder fri for taget, som er 3 rdl., så er Niels Thomsen ...
resten efter rigtig afregning at vil hende betale. Og med begge parters
begæring er samme sag fremdeles opsat 8 dage, eftersom de sig på vidner
beråbede.
99b:
Onsdag den 7. maj 1673:
Christian Hansen i Jordrup, en dom: Opsættelse idag 8 dage, pag. 98. Christian Hansen fremviste en bøsse, som han lovede idag 8 dage her til
Niels Thomsen i Hjelmdrup at levere, og tilbød Niels Thomsen den, om han
den ville annamme. Niels Thosem svarede, at han ej vedkendte sig bøssen
og aldrig tilforn havde set den eller haft den i sine hænder. Christian Hansen
gjorde så sin højeste ed, at det var den samme gamle bøsse, som han havde
lånt af Niels Thomsen, og satte den så ned i retten til sagens uddrag. - Dom:
Eftersom Niels Thomsen efter egen vedgåelse resterer en del af Karen
Sørensdatters løn, hun ham at have aftjent 1670, da bør Niels Thomsen
tjenestekvinden sin løn ... at betale. Belangende Christian Hansen hans
fordrede løn hos Niels Thomsen, da såsom han ej har sin tjeneste ud... efter
egen vedståelse, givende deri årsag formedelst ... ... i frost og kulde på
marken ved gærderne måtte ligge som et andet bæst, og Niels Thomsens
onde mund og omgængelse, hvorimod Niels Thomsen ham har tilsagt, at
han ham sligt har påsagt som en skælm, Christian Hansen ham skal have
tilsagt, han var selv en skælm, da såsom det er æren angående, turde jeg
mig ej deri understå at kende, men vil have det for min gunstige hr.
overdommer hedenfunden.
100:

Mogens Sørensen i Egtved, en opsættelse: Har stævnet Hans Jensen i
Egtved for 2 slettedaler soldaterpenge, der var forfaldne 1670. Sætter i rette,
at Hans Jensen skal betale ham hans fortjente løn. Opsat 8 dage.
Onsdag den 14. maj 1673:
Mogens Sørensen i Egtved en dom: Opsættelse af idag 8 dage. - Dom: Hans
Jensen skal betale.
100b:
Onsdag den 21. maj 1673:
Jørgen Nielsen i Ris på vegne af velbårne jomfru Anne Munch, et vidne:
Gjermand Ibsen i Vilstrup, Jens Pedersen og Joen Bertelsen ibidem vidner:
De har efter lovlig opkrævelse på tinge været på et stykke jord, kaldes
Fugelholt, velb. jomfru Anne Munch tilhørig, som hun hendes fuldmægtige
Søren Lauridsen har forundt at besidde, og hun har ladet dem ombede at
sætte og taksere det for skyld og landgilde. De har grandgiveligt besigtet
samme jord, og begyndte de ved kalgr... og så ned til Vilstrupvej, som løber
til Skibet kirkebro, og så fra Vilstrup markskel og ned til åen, så vidt som
under bem.te Fugelholt er beliggende og hendes velb. tilhøring. De
takserede, at der i det højeste kunne gå deraf til årlig landgilde 10 skp. rug
og 12 Koldingmark smør.
101:
Onsdag den 28. maj 1673:
Onsdag den 4. juni 1673:
Jørgen Nielsen i Ris æskede: Stævning til Johan Nielsdatter (Johanne
Nielsdatter?, Jahan Nielsdatter?) i Vork med hendes lavværge Anders
Nielsen ibidem og hendes søn Søren Svendsen, Giø Jensdatter med
lavværge Anders Nielsen ibidem, Hans Hansen i Mejsling med alle sine
børn og ... imod skifte og deling, som Jørgen Nielsen på regimentskriverens
vegne ... ... Jens Jensens efterladte arvinger så vel forn. hans ... - Det var
idag hans 2. ting til dem.

Endnu Jørgen Nielsen under samme varsel, et vidne: Lod idag til 2. ting
forbyde alle og enhver, at ingen sig tilfordrister at føre eller føre lade nogen
afgrøde fra den gård, han påbor, enten det ved køb, pant eller i andre måder
kan være frakommet, før end dermed så lovligt med skifte og deling blive
omgåest, som det sig bør, efter derom kgl. udgangne forordninger
anlangende rytterhold.
101b:
Søren Sørensen i Høllund, en dom: Opsættelse af 23. april, pag. 97. - Sætter
i rette, at Jens Grøn og Mogens Lassen havde ham forurettet med samme
omrørte gærde og billigen derfor burde det igen at opbryde og bortføre, ham
uden skade, og derforuden at bøde deres 3 mark efter loven og recessen.
Herimod mødte Jens Grøn og Mogens Lassen og tilbød at gøre ed. De
fremstod for retten og ved ed fragik, at den tid, de satte omrørte gærde
imellem Sokær og Humling, da vidste de ej rettere, end det var det rette skel
imellem Sokær og Humling, og skellet af have gået på det sted, gærdet er
sat, og de ej nogen forurettelse ... ved samme skel med veed, videnskab
eller nogen forsætlighed at have gjort, men, som det med vidnesbyrd
bevises skellet ej på det sted at skulle gå, erbød de sig til at nedbryde gærdet
igen, eftersom de af misforstand var sat. - Dom: Eftersom Jens Sørensen og
Mogens Lassen har opsat et gærde efter vidnesbyrds indhold på Høllund
mark imellem Soekær og Humling, så bevises for mig med vidnesbyrd, at
der ingen gærde har været mellem Sokær og Humling i 40 år, da bør Jens
Sørensen og Mogens Lassen samme omtvistede gærde igen at opkaste og
bortføre, kronens gård i alle måder uforkrænket, og Sokær og Humling at
blive under hegnet og fælled tilsammen, så som det af arilds tid været haver.
Belangende den beskyldning, at samme gærde skulle have været opsat over
skellet ved Sokær og Humling, da såsom Jens Grøn og Mogens Lassen sligt
benægter at have gjort af forsæt, men ej vidste rettere, end det var det rette
skel, og her irettesættes om 3 mark bøder, den post turde jeg mig ej understå
at påkende, men hvilken som påskader da det på sine tilbørlige steder for
min overdommer at søge.
102:
Onsdag den 11. juni 1673:

Jørgen Nielsen i Ris, en opsættelse: Stævning til Hans Hansen i Mejsling.
Jørgen Nielsen satte på regimentskriveres vegne til 3. ting i rette, om Hans
Hansen ikke jo bør med sine børn og stedbørn at holde rigtigt skifte. Opsat
8 dage.
Endnu bem.te Jørgen Nielsen, en opsættelse: Stævning til sal. Jens
Sørensens arvinger i Vork. - Fremlagde et forbudsvidne af idag 8 dage, at
ingen måtte føre nogen afgrøde, hø eller korn, fra hans gård Ris. Ydermere
mundtligt protesterede Jørgen Nielsen og formente, at det jord, som var fra
Ris og til Jens Joensen i Vork ved pant frakommet og samme gård til
rytterhold er udlagt, og han deraf udreder afgiften, da såsom han har gjort
forbud på afgrøden, som var sået i samme pant og jord, som har ligget til
Ris, så formente Jørgen Nielsen, at det bør til ryttergården igen at følge.
Herimod mødte at svare Jees Pedersen af Rugsted med fuldmagt fra Anders
Nielsen i Vork, Søren Jensen og Johan(ne) Nielsdatter ibidem til at søge
Jørgen Nielsen for gæld 8 daler med renter og at gå i rette angående den
indførsel i Ris, vores sal. fader Jens Sørensen i Vork havde. (Fuldmagten
dateret Vork d. 11. juni 1673, ANS, Søren Jensen egen hånd). Opsat 14
dage.
102b:
Anders Nielsen på sin søsters vegne, et afkald: Søren Jensen i Vork, Anders
Nielsen ibidem på sine egne og hustru Giøe Jensdatters vegne samt sal. Jens
Sørensens efterleverske ibidem, Johanne Nielsdatter på sine egne vegne
med sin broder og idag tagne værge Anders Nielsen ibidem, de i hånd tog
hverandfre og takkede hverandre godt for godt, rigtigt skifte og deling efter
sal. Jens Sørensen, som boede og døde i Vork, og de selv indbyrdes med
hvis ringe middel den sal. mand sig efterlod havde skiftet på den måde, at
Søren Jensen skulle alene beholde det indførselsjord, som sal. Jens
Sørensen ved hjemting og landstingsdom i Ris havde ved indførsel
bekommet, så ingen anden af sal. Jens Sørensens arvinger skulle have deri
nogen del, ret eller rettighed i nogen måde uden alene Johanne Nielsdatter
(Jahan Nielsdatter?), som har af samme forskr. jord besået med rug 2½ ager
i Plundsgård toft og to hovedagre i Rises vestertoft, så og hvad rug Anders
Nielsen i samme jord kan have sået i dette år, hvilken forbemeldte rug
Jahan Nielsdatter og Anders Nielsen skal have fri hjemmel, forlov og minde

til at flytte eller flytte lade, hvor de lyster, og derefter ej nogen del eller
rettighed i samme Rises indførselsjord at have hos forn. Søren Jensen eller
hans arvinger, og dermed var Søren Jensen tilfreds og rigtig fornøjet både
for fædrene og mødrene arv i alle måder, så han lovede at holde det Jahan
Nielsdatter og Anders Nielsen og begge deres arvinger kvit, kræveløs og fri
for hvis han enten efter moder eller fader kunne arve eller være berettiget,
og mødrene arv rigtig ham at være betalt. Så Søren Jensen, Anders Nielsen
på forn. sin hustrus vegne og Johanne Nielsdatter på sine egne vegne var
med hverandre, som forskr. står, vel tilfreds både med løsøre, jordegods,
rørende og urørende, som de efter fædrene og mødrene kunne arve eller
være berettiget. - De gav hverandre afkald.
103b:
Onsdag den 25. juni 1673:
Peder Iversen i Starup, et vidne: Stævning til Anders Iversen i Hesselballe. Laurs Pedersen i Amnitsbøl, Christen Christensen ibidem, Søren Pedersen i
Ågård og Oluf Sørensen ibidem vidner: Forleden mandag har de været til
syn på et engskifte liggende østen og norden for Hesselballe og løber i øster
og vester med enderne på Starup mark. De synede det fra det dige, som går
imellem Hesselballe og Starup mark, og øster på til bækken, hvilken
engbund dem syntes at kunne vorde årligt fem læs hø.
Endnu Peder Iversen, under samme varsel, et vidne: Maren Lauridsdatter i
Starup vidner: Hun og hendes mand har på en 5 års tid haft et engskifte i
leje af sal. Bonde Hansen i Hesselballe, liggende østen og norden for
Hesselballe og løber i øst og vest med enderne på Starup mark. Hun havde
været Peder Iversen i Starup 8 slettedaler skyldig, hvilke penge hun
leverede til bemeldte Bonde Hansen i den gæld, som Peder Iversen var
Bonde Hansen skyldig efter håndskriften, og blev de samme tid afskrevet
på håndskriften. Men hun ikke kan mindes, hvad år det skete. - Morids
Sørensen i Starup, Thomas Madsen, Jens Iversen, Niels Iversen ibidem:
Bonde Hansen har haft forberørte eng i brug og lejede det bort siden sidst
forleden fejdetid. Hans efterladte enke siden at have brugt det til nu
forleden år. - Peder Iversen sætter i rette, at Bonde Hansens efterleverske
bør det at afkorte i hvad dem kan imellem være efter håndskriften, og æsker
dem i rette med, hvad de imod ham kan have, håndskrifter eller andet, det at

fremvise, Herimod mødte Anders Iversen i Hesselballe og begærede sagen
opsat. Sagen opsættes i 6 uger., og da skal parterne møde med de
dokumenter, de kan have i den sag at fremvise.
104:
Hans Pedersen Købmand på vegne af husfogeden æskede: Stævning til
Niels Thomsen i Hjelmdrup mod dele. - Hans Pedersen Købmand tog sit 1.
ting til Niels Thomsen og gav ham til sag for hvis han skyldig er efter hr.
landsdommers dom anlangende en sag med Hans Jensen i Egtved. - Niels
Thomsen dertil svarede, at de med hinaden var forligt om samme sag, og
han skulle give husfogeden 10 rdl. - Og nu fremstod hr. løjtnant Flørd og
Oluf Mortensen i Bøgvad (!), som vidnede, at de hos var, da Niels Thomsen
med husfogeden blev forenet om samme penge, og erbød Niels Thomsen
sig at ville husfogeden med gode varer efter dannemænds kendelse betale,
eftersom han ikke nu var ved penge, og dem her til tinget til dag 8 dage
forskaffe.
Jørgen Nielsen i Ris æskede: Stævning til Maren Peiers i Bølling. - Kirsten
Lauridsdatter i Bølling gav højlig last og klage over Maren Peiers for vold
og overlast, hun hende med hug og slag, hårdrægt, jordslæt og nævepust
uden nogen given årsag d. 12. april gjort haver. - Og nu fremstod Poul
Gjermandsen i Bølling og Joen Nielsen ibidem, som vidnede, at de d. 12.
april har været til syn på Kirsten Laursdatter. Hun havde to blå slag oven og
neden hendes højre øje. Hun klagede på Maren Peiers og sagde hun at være
skudt ud af døren og slaget sig meget ilde på dørtred (dørtræet?), så hun
frygtede for sit helbred. - Jørgen Nielse lyste på hendes vegne første gang
for hvad lovmål derpå kan følge.
104b:
Søren Jensen i Vork, en dom: Opsættelse af 11/6, pag. 102. Fremlagde et
indlæg: Eftersom jeg Søren Jensen har i min arvelod tilfalden det
indførselsjord, som har ligget til Ris, og berørte jord i hjemting og landsting
er sat og takseret, da såsom jeg her idag beviser udgiften af forn. jord at
være ydet, så formener jeg, berørte jord bør at følge mig og mine arvinger.
Actum Vork, d. 25. juni 1673, Søren Jensen egen hånd. - Nu fremstod
Anders Nielsen i Vork: Fra den dag, det indførselsjord blev Jens Sørensen

tilsat i Ris, da har han årligt med været og hos været, da skæppeskylden,
skat og al rettighed rigtig er leveret til slottet indtil forleden år 1670, da
rytteriet er opkommet, og siden har han årligt med og hos været, da berørte
udgift og rettighed til Jørgen Nielsen i Ris er leveret, til nu forleden
Valborgsdag. - Noch fremstod Mads Andersen i Vork: Han har på 2 års tid
tjent Anders Nielsen og imidlertid da havde de årligt udgivet
skæppeskylden, skat og anden herlighed til Jørgen Nielsen. Og vand de
derhos, at Jørgen Nielsen havde bekommet 1 kvartal i nærværende år. Herhos fremlagde Søren Jensen en dom udstedt her af tinget d. 18.
november 63, som i sin rette slutning indeholdt: Efterdi i rette for mig er
lagt tingsvidne af Jerlev herredsting af 25. juli 1665, i hvilket sal. Poul
Pedersen har sig tilforpligtet at erlægge og betale til Jens Sørensen i Vork
eller hans arvinger 280 slettedaler, som var for den anpart, Jens Sørensen
var arveligt tilfalden efter hans sal. søster, til trende terminer at betale, og
endnu resterer på samme tingsvidne 60 slettedaler ubetalt, med deres
efterstående rente, og ingen erklæring herimod sket er, samme 60 slettedaler
betalt er, eftersom sal. Poul Pedersens arvinger herimod findes lovligt
stævnet og kaldet da ... ... Jens Sørensen bør have sin betaling med rede
penge ud af sal. Poul Pedersens gods ... eller Jens Sørensen at have
indvisning i sal. Poul Pedersens grund og ejendom i Ris for pengene. - Endnu fremlagde han en dom af Viborg landsting den 20. januar 1664: Poul
Pedersen har forpligtet sig til at betale på 3 terminer til Jens Sørensen i Vork
for den arvelodspart, ham efter sin søster er tilfalden. På herredstingets
tingsvidne er påskrevet, at herredsfogeden med tvende dannemænd har
været i forskr. halve selvejergård, og ingen løsøre fandtes til gældens
betaling, hvorfor Jens Sørensen sagen til landstinget har indstævnet, så er
ingen mødt herimod at svare. Jens Sørensen bør have indvisning i den halve
bondegård ... og fordi tilfinde Jørgen Nielsen i Vork og Jørgen Mikkelsen i
Amhede, selvejerbønder, som Jens Sørensen dertil nævnet haver med
forderligste lejlighed og inden idag 6 uger i herredsfogedens nærværelse at
gøre forn. Jens Sørensen for sin gældsfordring udlæg i forn. halve
bondegård efter rigtig likvidation og det efter recessen, som de vil ansvare
og være bekendt. - - Noch fremlagde han et tingsvidne udstedt her af tinget
d. 2. marts 1664: For dom stod Jørgen Nielsen i Vork og Jøren Mikkelsen i
Amhede og fremlagde deres skriftlige afsigt sålydende: Da efterdi vi af de
gunstige landsdommere er tilfundet at gøre Jens Sørensen i Vork udlæg og
indvisning i den halve bondegård Ris, som sal. Poul Pedersen er fradød, i

dens tilliggende grund og ejendom efter hans gældsfordring og tilkrav,
hovedsummen og derpå løbende rente, 86 slettedaler 1 mk., papir,
brevpenge og rejsepenge beløber sig til 11 slettedaler 2 mk, og bedrager sig
tilsammen 98 slettedaler ringere 1 mk., da har vi d. 22. februar 1664 bem.te
halve gårds grund i herredsfogeden Thomas Pedersens nærværelse og dets
lejlighed eragtet, så vidt os derom muligt var, og indvist Jens Sørensen i et
lidet stykke engjord, kaldes Hummelgårds toft, al den lod og del deri, som
har ligget til den halve gård, som er den halvpart ligger sønden til Ris, og
kan give årligt 6 læs hø, som os synes; noch i en liden toft liggende ved
Vork, kaldes Punchgårds (?) toft, som er agerjord, al den lod og del, som er
5 stykker ager, som hørte til den halve gård og er halvparten af samme toft,
hvilken agerjord vi synes kan være 8 skp. kornsæd ... ...4 agre i den store
toft liggende ved Vork næst vesten til Christen Sørensens toft, og hørte til
den ½ bondegård, løber i sønder og nør med enderne, udi bredden 77 alen
... (etc) ...vi har givet Jens Sørensen indevisning og udlæg for hans
gældsfordring og samme grund og ejendom at vinde, bruge og gøre sig så
nyttig, som han bedst kan, al den stund han af samme jord udreder og giver
K.M. rettighed, og så længe indtil han eller hans arvinger bliver lovligt
udløst og forskr. gæld skadesløst erlagt og betalt bliver. - - Endnu
fremlagde Søren Jensen et tingsvidne udstedt her af tinget d. 2. november
1664: For retten fremstod Jens Joensen i Vork og begærede af Jørgen
Nielsen i (Ris, rettet til) Vork og Jørgen Mikkelsen i Amhede, at eftersom
de havde indvist ham i et lidet stk. engjord, kaldes Hummelgård Toft, noch
en liden toft liggende ved Vork, kaldes Plundsgård Toft, som er 5 stykker
agerjord, som kan være 8 skp. kornsæd, item fire af de agre i den store toft,
som kan være 10 skp. kornsæd, at de ville sætte skyld på samme jord, som
de havde gjort ham indvisning, på det at Hans K. M. sin rettighed kunne
bekomme. Og så fremstod for retten Jørgen Nielsen og Jørgen Mikkelsen
og gav til kende, efterdi det var ikkun en ringe del af den halve gårds jord,
de havde gjort Jens Joensen indvisning i, så kunne de ikke videre kende i
den sag, som dem kunne tøkke, end sætte samme afgift for 1 skp. byg og 3
skp. havre årligt til skyld til K.M. - - - Herimod forn. Jørgen Nielsen i Ris
fremlagde et underskr. indlæg sålydende: Efterdi jeg en tilbøjn dette jord,
som sal. Jens Joensen havde indvisning i efter landstingsdom, så efterdi vor
allernådigste herre og kongens udgivne forordning, som er her læst og
påskrevet, at intet jord fra rytterghården, korn, halm eller strå, som har
tilligget af arilds tid, så ingen pebersvende eller andre må sig det tilholde i

nogen måder, nu efterdi sal. Jens Joensen har haft samme jord i
langsommelig tid, som landstingsdom skal vel udvise, så formener jeg, at
de ikke har haft samfrænder at sætte skæppeskyld på samme jord efter
øvrigheds tilladelse. Ikke heller skal befindes i kongens jordebog, at de har
givet skyld eller landgilde deraf, men nu siden jeg svarede til gården, da har
de givet mig nogen skyld og landgilde og nogen skatter, som mine
kvitteringer udviser, men ikke så rigtig, som de burde, men nu en ung karl
det tilholder, som har hverken i stede eller fæste, så formener jeg, at jeg er
selv jorden næst, efterdi jeg svarer til gården, herligheden, og ingen anden,
hvorfor jeg formener, at de med rigtig kvittering har givet deres skyld og
landgilde til Koldinghus den tid, og før end jeg bekom gården, formener jeg
derfor, at dette jord bør at følge den ½ gård i Ris, som er dømt til kongen,
som var bønderjord. ... ... Jørgen Nielsen, egen hånd. - - - Dom: Eftersom
Jørgen Nielsen boende i Ris protesterer på forn. indførselsjord, som sal.
Jens Sørensen i Vork efter de gode landsdommeres dom i Ris ved tvende
selvejerbønder for en sum penge er indført ... og Jørgen Nielsen har været
en af de tvende mænd, som indførelsen i forn. Ris .. har gjort, som af deres
indførelsesforretning kan ses de det på den måde at have indført Jens
Sørensen oftbemeldte jord, grund og ejendom at bruge, vinde og gøre sig så
nyttig, som han bedst kan, al den stund han af samme jord udreder og giver
kgl. maj.ts rettighed med videre dets indhold, da efter slig beskaffenhed, og
såsom sal Jens Sørensens søn Søren Jensen er samme jord og ejendom i sin
lod berettiget og tilfalden efter sin sal. fader og idag for mig beviser, at fra
den tid, den sal. mand Jens Sørensen indførslen bekom, er rigtig skat og
skyld af samme jord leveret til Koldinghus til år 1670 rytteriet blev optagen,
og siden til Jørgen Nielsen i Ris al udgiften at være ham leveret til St.
Valborgs dag næst afvigt og en kvartal påny leveret siden Valborgsdag i
dette år, og Jørgen Nielsen skæppeskylden selv at have medværet at påsætte
samme jord og ejendom; da eftersom afgiften bevises af samme jord at
være årligt ydt, da efter des beskaffenhed vides ej rettere derom at kende,
end jorden bør at følge Søren Jensen, indtil han eller hans arvinger lovligt
efter lands lov og kgl. forordning bliver udløst skadesløst al den stund han i
rette tider yder og levere K. Maj.ts rettighed og sig efter recessen forholder.
107:
Torsdag den 3. juli 1673:

Jens Vogensen på vegne af amtskriveren, et vidne: Stævning til samtlige
Koldinghus' bønder og tjenere, så mange som endnu er i behold. - Jørgen
Nielsen i Ris, Jees Pedersen i Rugsted, Niels Thomsen i Hjelmdrup og
Peder Jørgensen i Borlev vidner, at efterskrevne restance kunne forleden år
1671 ej bekommes: (navne og restancens størrelse).
107b:
Endnu bem.te Jens Vogensen under samme varsel, et vidne: Samme vidner:
at efterskrevne gods her i herredet findes øde og har frihed (gårdene
nævnes).
Endnu bem.te Jens Vogensen, et vidne: Samme vidner: at efterskrevne
bønder befindes så forarmede, at de deres gårdes landgilde og afgift for
1672 ej kan inddrive (listen over dem).
108:
Jens Persen i Rugsted på vegne af Jesper Persen i Kolding, en opsættelse:
Stævning til Jees Pedersen i Ågård, Maren Bondes i Hesselballe med
hendes lavværge og Poul Jensen i Ågård. De stævnes for følgende gæld:
Jees Pedersen: 5 trug skafterug á 1 rdl., som han har lovet til Jesper
Pedersen. Bonde Hansens efterleverske Maren Bondes: en stud, som Jesper
Pedersen den salige mand afkøbt haver for 9 slettedaler, som han havde
lovet at levere. Poul Jensen: et lam, han har solgt til Jesper Pedersen for 3
mk., som han havde lovet at levere (håndskrifter citeres). Opsat 14 dage.
Søren Knudsen i Refsgård gav last og klage over Jep Pedersen i Refsgård
for vold og overlast, han med hans hustru i hans egen gård uden nogen
given årsag forleden mandag med hug og slag har gjort.
108b:
Jørgen Nielsen i Ris, Peder Jørgensen i Borlev, Jees Persen i Rugsted og
Søren Pedersen i Bølling har været opkaldt til at vurdere for husfoged Johan
Lehmeiers fuldmægtige Hans Pedersen fire bæster, nemlig en hvid hest, en
rød dito, en hvid hoppe, 1 brun ditto, 3 gamle får og to lam, tilsammen for
penge 14 skettedaler, som var for det gældsbrev, som husfogeden havde at

søge hos Niels Thomsen efter landsdommerens dom anlangende kost og
tæring angående Hans Jensens sag i Egtved, som var aftinget for 10
rigsdaler, hvorpå resterer 1 slettedaler, som Niels Thomsen lovede at levere
her for retten idag 8 dage. Og dermed tog de hverandre i hånd, og Hans
Pedersen på sin husbonds vegne var med samme tilvurderede kvæg
fornøjet.
Onsdag den 9. juli 1673:
Jep Pedersen i Refsgård blev forelagt, at han ville gøre sin ed, at han ej
havde gjort den vold imod Søren Knudsens hustru med hug og slag, som
Søren Knudsen sigter ham for, hvorpå Jep Pedersen ikke ville gøre sin ed,
men udgik fra retten og ingen ed derfor ville gøre.
Onsdag den 16. juli 1673:
Jørgen Nielsen i Ris på vegne af Kirsten Lauridsdatter æskede: Stævning til
Maren Peirs i Bølling. - Ib Eriksen i Bølling vidnede: at han d. 11. april om
aftenen så, at Kirsten Laursdatter og Maren Peirs løb tilsammen, men ej han
så, at Maren Peirs gjorde Kirsten Laursdatter nogen skade, men han så,
Hans Skrædder og Maren Thomasdatter drages om en stripe. - Niels Hansen
i Bølling: Han kom forskr. dato gående på Bølling gade, og da hørte han, at
Kirsten Laursdatter og Maren Peirs havde nogen tvistige skændsord mod
hverandre, og Kirsten Laursdatter blødte over hendes højre øje, men han ej
så, hvo det havde gjort. - Jørgen Nielsen fremlagde et synsvidne og et
klagevidne af 25/6. - Kirsten Laursdatter sigtede nu som tilforn Maren
Peirs, men Maren Peirs fremstod for retten og ved højeste ed benægtede
hun hende ej samme skade at have gjort. - Jørgen Nielsen satte i rette, at
Maren Peirs bør at bøde den skade, Kirsten Laursdatter havde. - Dom: Da
Kirsten Laursdatter ej i nogen måder sin klage beviser, bør Maren Peirs for
slig ubevist klage fri at være.
110:
Anno 1673 d. 21. juli er denne tingbog forbedret med fyrretyve og otte
blade papir, hvilke herredsskriveren Otte Sørensen for retten på Jerlev
herredsting haver at på skrive til nytårsdag førstkommende; imidlertid sig i

alle måder efter recessen forholde og ikke på noget løst papir at skrive.
Datum Koldinghus ut supra, Otto Bilde mpp.
(Her begynder pagineringen forfra).
1:
Onsdag den 23. juli 1673:
Hr. Søren Jensen i Egtved, en opsættelse: Stævning til Hans Smed i Egtved.
- Foregav, at Hans Smed havde et hus der i byen at besidde på samtlige
bymænds grund, og det på den måde forundt, at han for dem skulle holde
deres plovjern og hestebeslag vedlige foruden andet arbejde, som han for
dem skulle smede frem for nogen udenbys, dog derfor have betaling. Og
derhos berettede hr. Søren Jensen, at han nogle gange har haft bud hos ham
at ville have sine heste beslagen, så vel anden arbejde, hr. Søren hos ham
har ladet begære, hvilket han dog ej af ham har kunnet få forrettet, men det
hos andre fremmede smede ladet gøre, så hans arbejde ... ... blevet forsømt,
hvorfor hr. Søren Jensen satte i rette, at Hans Smed bør ham at betale, hvad
skade han derover er tilføjet med smedeløn og andet, og derforuden huset,
han besidder, for sin modvillige overhørelse at kvittere inden 15 dage eller
være nam undergivet. - Hans Smed blev tilspurgt, hvorledes han samme hus
havde bekommet at besidde, om han havde nogen fæste- eller lejebrev, hvad
han deraf skulle gøre og give, hvortil han til ham svarede, han ingen brev
derpå havde bekommet, men han havde lovet at smede for samtlige
bymænd deres smeden med plovjern og hestebeslag af samme hus, og
derforuden deres arbejde før nogen anden udenbys at holde vedlige for
betaling; men at han hr. Sørens bud havde sat overhørig, var årsagen, han
ikke den tid var til stede, men hos en anden smed at arbejde; og bad derfor
hr. Søren om forladelse, for han sligt havde forsømt. Han ville gerne være i
hans vilje og minde derfor. Og da med begge parters samtykke er sagen
opsat i 6 uger.
1b:
Endnu bem.te hr. Søren, under samme varsel, æskede: Tog idag sit første
ting til menige Egtved bymænd og lodsejere.

Mikkel Jensen i Torsted i hånd tog Jees Pedersen i Rugsted og gav ham
fuldmagt at søge og tiltale så mange her i Jerlev herred, som Mikkel Jensen
har at tiltale med nogen gæld eller krav.
2:
Jees Pedersen i Rugsted på vegne af Jesper Pedersen i Kolding, en
opsættelse: Opsættelse af 3. juli med stævning til Jees Pedersen i Ågård og
Poul Jensen ibidem. Fremlagde håndskrifter. Jees Pedersen i Ågård
erkender at have annammet af Jesper Pedersen fyldest for 5 traft skaftrug til
hans skats udgift og lover at levere næstkommende Olesdag af hans bedste
rug, han indavler, og hvis ej han dermed er benøjet, da med rede penge at
betale. Velfornemme Jørgen Nielsen i Vork og Niels Pedersen på Nygård er
ombedet at underskrive til vitterlighed. Actum Nygård d. 8. juni 1670. Poul Jensen i (Ågård rettet til) Hesselballe: et godt gimmerlam, som han har
oppebåret til fyldest og fuld værdi af ham; lover at levere Michaeli. Han
skal forskaffe et så godt som 3 mk. Terkel Christensen i Jelling er
vitterlighedsvidne. Kolding, d. 6. marts 1670. - Sætter i rette, at Jees
Pedersen i Ågård skal betale for hver trave rug 1 rdl. - Dom: De skal betale.
3:
Jees Pedersen i Rugsted har stævnet Jens Iversen i Refsgård og Jep
Pedersen ibidem for 14½ slettedaler med renter. Opsat 8 dage.
Jees Pedersen i Rugsted på vegne af Jesper Pedersen i Kolding: Opsættelse
af 3. juli med stævning til Maren Bondes i Hesselballe med hendes
lavværge. Fremlagde hendes sal. mands håndskrift: Bunde Hansen i
Hesselballe erkender at have solgt til Jesper Pedersen en gråhjelmet stud for
9 slettedaler og lover at lade studen stå på græs til Mikkelsdag, og dersom
den imidlertid bliver skadet af lungesot, lover han ham dertil at svare.
Actum Hesselballe, d. 14. juni 1670, Bunde Hansen egen hånd. - Herimod
er mødt Anders Iversen i Hesselballe, der på vegne af sin hustru forn.
Maren Bondes fremlagde en kundskab: Eftersom Anders Iversen er min
sandfærdige kundskab begærende belangende en gråhjelmet stud, som jeg
forleden år 1670 afkøbte sal. Bonde Hansen i Hesselballe og Jesper
Pedersen Kyd i Kolding og betalte hver sin part af pengene for samme stud.
Actum Starup, d. 23. juli 1673, Staffen Christensen. - Og så for retten

fremstod Peder Hansen i Hesselballe, som vand, at Jesper Pedersen havde
en gråhjelmet stud hos sal. Bunde Hansen. Samme gråhjelmede stud i det år
1670 kom Staffen Christensen i Kolding og sagde at have købt Jesper
Pedersen ½ part af samme stud, og Bonde Hansen samme tid solgte Staffen
Christensen den ½ part af samme stud for penge 4½ slettedaler. - Hans
Andersen og Anders Madsen i Hesselballe bekræfter Peder Hansens vidne.
- Jees Pedersen herimod formente, at Bonde Hansens efterleverske bør
levere samme stud eller betale med rede penge, i synderlighed såsom
vidnesbyrdene melder, det Bonde Hansen halvparten af studens værdi at
have solgt og penge derfor bekommet uden nogen hjemmel og tilladelse. Dom: Bunde Hansens arvinger bør betale, enhver pro quota, hvad den sal.
mand kunne have oppebåret, som er 4½ slettedaler.
4:
Kjeld Pedersen i Vinding æskede: Lod lyse efter en rødblisset hoppe 4 år
gammel.
Jees Pedersen i Rugsted, et vidne: Og idag ydermere for retten fremstod
Mikkel Jensen i Torsted, som da leverede Jees Pedersen i Rugsted trende
håndskrifter, den første lydende på Knud Andersen i Refsgård og hans
arvinger på 14½ slettedaler; er af år 1654 d. 5. oktober. De andre tvende
lyder på Niels Videsen og Jens Videsen i Refsgård, hvilke forskr. 3
håndskrifter han til ham her for retten transporterede, i hvis gæld som
Mikkel Jensen til Jees Pedersen kunne skyldig være, hvilke forn.
gældsfordring han ved retten eller i mindelighed må søge og gøre sig så
nyttig, som han bedst ved kan i alle måder, og det så fuldkommen, som
bem.te breve til ham selv kunne være udgivet. Og på berørte ord gav de
hverandre deres hænder og samtykkede tingsvidne derefter at tage
beskrevet.
5:
Onsdag den 30. juli 1673:
Jees Pedersen i Rugsted, en dom: Opsættelse i 8 dage med varsel til Jens
Iversen i Refsgård og Jeep Pedersen ibidem for 14½ slettedaler. - Jees
Pedersen fremlagde en håndskrift: Knud Andersen i Refsgård erkender

gæld på 14½ slettedaler til Bertel Madsen ibidem, at betale nu til
Mikkelsdag 1655 i gode rede penge og ingen andre varer, og ellers at stande
for 6-høring den næste tingdag derefter påsæskes uden varsel, dom,
skudsmål eller nogen undskyldning i nogen måder. - Fremlagde et
tingsvidne af idag 8 dage (Mikkel Jensen leverede Jees Pedersen 3
håndskrifter). - Sætter i rette, at eftersom befindes, at forn. Jens Iversen og
Jep Pedersen har den sal. mands døtre og arvinger, hvorfor han formener, at
de bør indfri den sal. mands håndskrift. - Jens Iversen og Jep Pedersen
fremlagde et skiftebrev efter sal. Knud Andersen af dato d. 13. juni 1660 og
et indbydelsesvidne af 6. juni 1660, som vidtløftigen i sine omstændigheder
indeholder, men ej i samme indbydelsesvidne eller skiftebrev i ringeste
måder findes berørte gælds creditorer at være stævnet eller benævnt, langt
mindre nogen udsæt i skiftebrevet derfor at være indført. - Så blev Jens
Iversen og Jep Pedersen for retten tilspurgt, om dem ikke var bevidst om
samme gæld, hvortil de svarede ja, de ej rettere vidste, end jo Bertel
Madsens hustru dem på skifte havde fordret, eftersom hun sig på de tider
der i byen opholdt. Ydermere blev de tilspurgt, om de i nogen måder vidste
samme gæld at være betalt eller berørte håndskrift i nogen måde at ville
vide, hvortil de svarede nej, at de det ej kunne gøre, men de formente, at
samme gæld på skiftet burde at have været fordret, og de derfor burde fri at
være. Men Jees Pedersen derimod protesterede og formente, de burde indfri
håndskriften, og at skiftebrevet eller indbydelsesvidnet ej burde komme
hans gældskrav til hinder, eftersom kreditorerne ej til skifte efter sal. Knud
Andersen var indstævnet. - Dom: Knud Andersens efterladte arvinger er
mødt at svare på søgsmålet, Jens Iversen, som har hans efterladte hustru, og
Jep Pedersen hans datter; de har fremlagt skiftebrev og indbydelsesvidne,
men beviste ikke, at kreditorerne var indkaldt til skiftet; de fragår ikke
gælden. Da ses ej oftbemeldte skiftebrev og indbydelsesvidne at kunne
svække gælden, men er hver af sal. Knud Andersens arvinger pligtige at
indfri håndskriften.
7:
Jees Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til samtlige Koldinghuses
bønder og tjenere i Jerlev herred så vel som alle andre her i herredet imod
forbudsvidne. - Jees Pedersen irettelagde amtmand Otto Bildes befaling, at
alle og enhver forbydes at høste eller bortføre noget korn, som i kongens

ødegårdsjorder kan være sået, eller dets enges afgrøde. Hvis nogen
fordrister sig til at bruge kongens jorder, da befales ridefoged Peder
Bertelsen, at han sig flittigt om alt sligt erkyndiger og tilbørligt søger den
skyldige.
Onsdag den 6. august 1673:
7b:
Poul Madsen i Ødsted æskede: Stævning til Anne Madsdatter i Rugsted
imod dele. - Han havde sted og fæst hende fra St. Hans dag og til
Mikkelsdag, og hun penge på hånden havde bekommet, og hun sig dog ikke
i sin tilsagte tjeneste har indstillet, men modvilligt bortblevet. Det var idag
hans 3. ting til hende for dele.
Onsdag den 13. august 1673:
Onsdag den 20. august 1673:
Hans Nielsen i Torsted, en opsættelse: Stævning til Anders Gabrielsen i
Tågelund. - Christen Pedersen og Jens Nielsen i Torsted vidner: Næst
forleden lørdag 8 dage var de til syn på en liden dreng, som var Hans
Nielsens søn, navnlig Niels Hansen. Han havde ni blå slag på sin ryg og på
begge sine arme, og var hvert slag så stort og bredt som to fingre. Han
sagde, at det var Anders Gabrielsen, der havde slået ham med en stryge,
som han gik og vogtede sin faders kvæg på marken. - Og nu fremstod Hans
Nielsen med sin søn og gav højlig last og klage over Anders Gabrielsen og
satte i rette, at han bør for sin begangne gerning imod et umyndigt barn at
bøde for hvert blåt slag. Opsat 6 uger.
8:
Hans Jensen i Egtved, en opsættelse: Stævning til Niels Thomsen i
Hjelmdrup. - Irettelagde en obligation: Kendes jeg Niels Thomsen i
Hjelmdrup og hermed vitterliggør skyldig og pligtig at være bleven til ærlig
og velagt karl Hans Jensen i Egtved ti rigsdaler, hvilke forskr. 10 rdl. jeg
lover og tilforpligter mig og mine arvinger oprigtigen og ret at betale og
fornøje forn. Hans Jensen heller hans arvinger nu til St. Mortens dag

førstkommende med rede penge uden nogen ophold, trætte eller skade,
skadesløst i alle måder. Og til des bedre bekræftelse har jeg denne min
obligation med egen hånd underskr. og venlig ombedet velvise borgmester
Simon Andersen Dauer med mig til vitterlighed at underskrive. Actum
Kolding, d. 24. marts 1672, Niels Thomsen egen hånd. Til vitterlighed,
Simon Andersen Daur, egen hånd. - Findes noch bagpå afskrevet derpå at
være betalt 11½ slettedaler. - Hans Jensen satte i rette, at Niels Thomsen bør
indfri sin håndskrift og resten, som er 14 mark, at betale med sagens
omkostninger. - Niels Thomsen stod til vedermålsting og begærede, sagen
nogen tid måtte optages; så ville han sig derpå erklære. Opsat 3 uger.
8b:
Hans Jensen i Egtved på vegne af Jens Godechsen, en opsættelse. Stævning til Jens Bertelsen i Bøgvad for 7 mk. 4 sk., som Jens Godechsen i
rede penge har lånt ham til hans skat og udgifter. Opsat 3 uger.
9:
Onsdag den 27. august 1673:
Onsdag den 3. september 1673:
Onsdag den 10. september 1673:
Peder Sørensen i Stubdrup æskede: Lovbød til 2. ting den ½ hart af sin
selvejergård, han i Stubdrup påbor.
Hr. Søren Jensen i Egtved, en dom: Opsættelse af 23. juli, pag. 1. - Dom:
Eftersom Hans Smed selv vedgår at besidde menige Egtved lodsejeres
smedebolig for enhver af naboerne deres heste at beslå og arbejde at gøre,
da såsom hr. Søren Jensen for smedens forsømmelses skyld med stor
besværing sine heste og arbejde med beslag hos andre smede måtte søge,
bør Hans Smed hr. Søren Jensen igen til omkostning og skades erlidelse
erstatte og sit løfte at holde, eller og boligen, så vidt hr. Søren Jensen
vedkommer, at kvittere.
9b:

Onsdag den 17. september 1673:
Onsdag den 24. september 1673:
Jees Mortensen i Rugsted, et vidne: Stævning til Jens Christensen i
Rugsted, Gunder Jensdatter og hendes søn Bertel Andersen. - Jees Pedersen
i Rugsgted og Peder Christensen ibidem vidner: Forleden mandag 8 dage
har de været til syn på en brun mærplag i andet år, Jens Mortensen
tilhørende. Den lå nord for Jens Christensens toft, og det højre overlår på
den var i stykker, så benet gik ud imellem huden og kød. Og som de med
Jens Mortensen hjemgik derfra, da hørte de, at Jens Mortensen spurge Jens
Christensen ad, om det var ret at handle så med hans kvæg, og hvorfor han
havde slaget låret sønder på hans plag. Da svarede Jens Christensen, at han
skulle holde den af hans toft, hvortil Jens Mortensen svarede, at han skulle
lukke sine gærder og holde dem vedlige som andre folk og ikke slå nogen
deres kvæg fordærvet, men skulle tage det i hus, om det gjorde nogen
skade. - Endnu fremstod for retten Mads Nielsen i Rugsted: Næstforleden 8
dage imellem søndagen og mandagen da så han om aftenen, berørte Jees
Mortensens plag gik i Jens Christensens toft, og Jens Christensen kom med
træer og sten og jagede efter den og kavde den beklemt i toftekrogen og
slog efter den. Så gik Mads Nielsen hen ad mark at se til sit korn, og såsom
han kom tilbage igen og ville gå hjem, da så, omrørte plag lå uden for Jens
Christensens toft, og låret var slagen sønder på den, så den kunne hverken
stå eller gå. - Endnu ydermere tilspurgte Jees Mortensen synsmændene ad,
hvad de ville taksere plagen for, hvortil de svarede, at den kunne have
kostet 6 rdl., og samme tid tilbød de Jens Christensen plagen til sig at
annamme. - Jees Mortensen satte i rette, at Jens Christensen bør betale ham
plagen. - Jens Christensen svarede, at han ej vidste, at han havde gjort
plagen nogen skade, men ikke kunne nægte, at han jo havde gennet samme
plag af sin toft og korn, hvilket han mente ikke var forbøden. Begærede
sagen opsat i 14 dage, eftersom han til den tid anderledes agter at bevise.
Opsat 14 dage.
11:
For retten er tilnævnet Hans Nielsen i Tudved, Rasmus Nielsen ibidem,
Laurs Christensen i Mejsling, Nees Hansen ibidem, Mads Nielsen i
Vesterby, Mogens Lassen i Høllund, Jens Christensen i Rugsted, Peder

Jensen i Egtved, Knud Clausen i Borlev at møde på næstkommende tirsdag
i Bølling hos Oluf Mortensen og være følgagtig at syne K.M. skove her i
Jerlev herred og deres forretning således fyldestgøre, som de agter at
forsvare og være gestændig.
Peder Sørensen i Stubdrup, et lovbudsvidne: Stævning til Mads Pedersen i
Stubdrup med sin lavværge Jep Pedersen i Knabdrup, Jens Jensen i
Hesselballe med sin hustru, Jens Madsen i Bølling, Niels Thomsen i
Hjelmdrup og sin hustru, Mads Smed i Mejsling med sin hustru, Joen
Sørensen i Mejsling, Knud Pedersen ibidem og sin hustru. - Peder Sørensen
lovbød til 3. ting den halve part af sin gård, han i Stubdrup påbor. Så for
retten fremkom velagt karl Jørgen Andersen Haar i Nebel og på sin søster
Lene Andersdatters vegne gjorde sin tilbud med sølv og rede penge til
Peder Sørensen, om han ville pante eller sælge al den arvelod, ret og
rettighed, som han kan have i den gård i Stubdrup, som han påbor, som er
den bedre part.
11b:
Jørgen Haar på sin søster Lene Andersdatters vegne, ved samme varsel, et
skøde: Peder Sørensen Kortsen i Stubdrup med sin fri vilje, velberåd hu og
samtykke solgte og skødede til ærlige pige Lene Andersdatter Haar, hans
trolovede fæstemø, halvparten af alt hvad ejendom, som han nu er eller kan
blive berettiget i den gård, han nu påbor, og kendes at have annammet af
Jørgen Haar penge fyldest og fuld værd og takkede for god betaling.
12b:
Onsdag den 1. oktober 1673:
Hr. Søren Jensen æskede: Stævning til Christen Pedersen og hustru i
Tudved og Peder Jensen ibidem med sin hustru imod dele. Gav dem til sag,
at de nu i næste afvigte høst efter deres skyldighed og bogstavers
formelding ikke har villet høste eller gøre ham nogen arbejde, men sat
overhørig, eftersom de dog ofte både af ham selv så vel hans bud derom er
advaret, hvorfor han formener, de for slig deres modvillig forsømmelse bør
at lide dele og under tiltale. Og var det idag hans 2. ting til dem derfor.

Jees Pedersen i Rugsted på vegne af Hans Nielsen i Torsted, en dom:
Opsættelse af 20. august, pag. 7. - Dom: Eftersom Anders Gabrielsen i
Tågelund sigtes for, at han skulle have slaget Hans Nielsens søn i Torsted,
navmlig Niels Hansen, ni blå slag på sit legeme, og Anders Gabrielsen
findes herimod lovligt kaldet og stævnet, er dog ej mødt eller nogen på hans
vegne sig i ringeste måde at undskylde eller erklære, og sagen i seks uger
har været optagen, så den ej længere kan opsættes imod recessen, da vides
ej rettere deri at kende, end Anders Gabrielsen jo pligtig er berørte hug og
slag at bøde til kongen og bonden efter loven og recessen.
13:
Onsdag den 8. oktober 1673:
Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup, en dom: Stævning til Las Poulsen i Vilstrup. Jens Mikkelsen Rytter æskede af hr. Poul Jørgensen seks slettedaler, som
resterede af hans årlige løn, som ham var lovet af den hele bondegård i
Vilstrup, som tilhører hr. Poul Jørgensen og Johanne Pedersdatter, og
samme berørte resterende 6 daler befandtes at restere på hr. Poul Jørgensens
½ gård, som nu af Las Poulsen besiddes. Så fremlagde Poul Jørgensen en
skadesløskontrakt imellem ham og Las Poulsen oprettet af dato Vilstrup,
den 4. marts 1664 i meningen dets indhold, det Las Poulsen havde sig
tilforpligtet at holde hr. Poul Jørgensen samme sin halve gård kvit og fri for
al påkommende kgl. tyngde, og herhos satte Poul Jørgensen i rette, at Las
Poulsen efter sin kontrakt butrde erlægge de 6 daler. - Dom: Gården
befindes nu at være udlagt til ryttergård. Rytteren Jens Mikkelsen rider for
gården. Las Poulsen bør holde hr. Poul Jørgensen fri for hvis kgl. rettighed
og udgift af den halve gård bør at gives, og betale rytteren hans resterende
løn.
14:
Endnu bem.te hr. Poul Jørgensen, under samme varsel, en opsættelse. Irettelagde en skadesløskontrakt af ham og Las Poulsen oprettet af dato
Vilstrup, d. 4. marts 1664: at Las Poulsen har lovet at holde den halve gård,
som han nu har i forpagtning af hr. Poul Jørgensen ved hævd og lige, som
forsvarligt kunne være, med husene på deres brøstfældighed at forbygge og
forbedre. Poul Jørgensen foregiver, at han på samme gårds bygning og

reparation en temmelig stor del bekostning med penges udgift og umage har
anvendt. Formener, at Las Poulsen bør erstatte ham omkostningen, såvel
hvad brøstfældighed der endnu kan befindes på gården, efter uvildige
synsmænds afsigt. - Opsat 4 uger.
15:
Endnu bem.te hr. Poul Jørgensen, en opsættelse: Stævning til Niels Eriksen
i Bredstrup. Fremlægger en håndskrift: Niels Eriksen erkender gæld på 15
slettedaler 1 mk., at betale til førstkommende Sct. Olufs dag, eller stande
under 6-høring ved Jerlev herredsting. Hans broder Laurs Eriksen har
underskrevet til vitterlighed. Vilsltrup, d. 11. juli 1657. Sætter i rette, at han
skal indfri håndskriften eller lide ham, og hvis nam ej kan søges, da at lide
dele og videre tiltale. Opsat 14 dage.
16:
Jens Mortensen i Rugsted, en dom: Opsættelse af 24. september, pag. 9. Jens Christensen er mødt og aldeles fragår at have gjort Jens Mortensens
plag den skade, som han sigter ham for, og formener, at Jens Mortensens
enlige førte vidne ikke bør at agtes. - Dom: Jens Christensen kan ikke
dømmes til at betale Jens Mortensen for plagen, men frikendes, indtil
anderledes bevises.
16b:
Morten Hejring, skovrider, et vidne: Stævning til al Jerlev herred. Mogens
Lassen i Høllund, Rasmus Nielsen i Tudved, Hans Nielsen ibidem, Knud
Clausen i Borlev, Jens Christensen i Rugsted vidner: De har efter lovlig
opkrævelse d. 30. september og d. 1. og 2. oktober med skovrider Morten
Hejring været i Jerlev herreds skove og skovsparter at syne, om nogen
olden derpå kunne befindes og nogen svin derpå kunne brændes og fedes.
(Skovenes oldentilstand beskrives).
17:
Niels Amnitsbøl, et vidne af Søren Thomsen i Tudved udstedt: Stævning til
samtlige Amnitsbøls lodsejere. Niels Lauridsen Amnitsbøl og skovrider

Morten Hejring tog hverandre i hånd, at eftersom ingen befandtes af
Amnitsbøls lodslejere, som ville lade brænde til Hans K. M. skovsparter i
Amnitsbøl, da blev de derom således forligt, at Niels Amnitsbøl skulle nyde
kongens skovsparts olden i dette år for 3 svins afgift oldengæld. Og
derimod måtte Niels Amnitsbøl gøre sig samme skov med oldenen så
nyttig, som han bedst ved og kan, at brænde og brænde lade, så vidt (?) ham
synes med sit eget brænde, og Morten Hejring lovede at holde ham det uden
skade, foruden hvis ham tilkom på hans enemærke og selvejergårds part.
17b:
Niels Amnitsbøl lod fredlyse Amnitsbøl skovsparter, at ingen efter denne
dag lader deres ubrændte svin derpå komme.
Onsdag den 15. oktober 1673:
Onsdag den 22. oktober 1673:
Jees Pedersen i Rugsted på vegne af hr. Poul Jørgensen, en dom: Opsættelse
af 8. oktober, pag. 16. - Dom: Niels Eriksen Bredstrup skal indfri sin
håndskrift af 11. juli 1657.
Onsdag den 29. oktober 1673:
Niels Videsen i Refsgård er sættefoged.
Onsdag den 5. november 1673:
Onsdag den 12. november 1673:
Jørgen Nielsen i Ris æskede: Stævning til Jens Bertelsen i Bøgvad. - Jep
Pedersen i Refsgård og Niels Pedersen ibidem vidner: De var den 29.
oktober med Jørgen Nielsen i Bøgvad for der at syne brøstfældigheden på
den gård, som Jens Bertelsen besidder og nu ibor: 7 fag hus, som leeder og
stolper var meget afrundet på begge sider, og tækket over samme hus duede
ikke meget, og ingen gavle var på samme hus. Og lå der en del tømmer ude
ved huset langsom hans kålgård, som var ganske fordærvet. Dernnæst så de
inde i huset, at der lå noget halm og korn, hvilket de ikke kunne syne eller

se, enten det var halm eller korn. Og så tilspurgte Jørgen Nielsen Jens
Bertelsen, om han havde sået noget rug der til gården, hvortil han sagde nej,
han ej endnu havde fået noget sået. Og så forbød Jørgen Nielsen ham at
bortføre kvæg eller korn eller noget, hvis der fandtes, indtil sagens udgang,
eller og han havde stillet øvrigheden tilfreds for sin forseelse og gårdens
fordærvelse. - Jørgen Nielsen fremlagde amtmand Otto Bildes befaling:
Eftersom Jens Bertelsen i Bøgvad har antaget en gård ibidem, som Mikkel
Knudsen sidst har påboet, da efterdi befindes forskr. Jens Bertelsen ej har til
K.M. betalt fæstepenge, tilmed gården har ladet ganske forfalde, så den
derover er blevet ruineret og øde, hvorfor han den skal afstå. Og befales
hermed Jørgen Nielsen i Ris, kgl. maj.ts. delefoged i Jerlev, Slavs og
Tørrild herreder, at tiltale Jens Bertelsen for samme fæste og sin gårds
fæstning ved syn og indtil retmæssig dom endogså at gøre arrest på K.M.
vegne på hans gods og formue indtil sagens uddrag. Koldinghus, d. 26.
oktober 1673. - Opsat 6 uger.
19b:
Endnu bem.te Jørgen Nielsen, et vidne: Stævning til Christen Snedker i
Vollund og Niels Munch i Nordbæk. - Jep Pedersen i Refsgård og Niels
Pedersen ibidem vidner: At i næst afvigte Sct. Oles dags tider, som en del
korn var høstet, da var de med Jørgen Nielsen på Spjarup mark, og da så de,
at der stod 1½ trave rug høstet på en ager, som var af den halve øde gårds
jord, som forn. (!) Jørgen Vork for dem berettede at have amtmandens
tilladelse at bruge, som Niels Munch i Spjarup tilforn havde haft i brug. Og
da samme tid fremkom Christen Snedker i Vollund og sig berørte rug
vedkendte at have sået og høstet, og sagde, han havde forn. Niels Munchs
forlov dertil.
20:
For retten er udnævnt Niels Jørgensen i Ødsted, Jep Pedersen i Refsgård,
Jens Bertelsen i Bøgvad, Peder Christensen i Egtved, Niels Pedersen i
Refsgård, Nees Hansen i Mejsling, Laurs Sørensen i Vork, Jep Buch
ibidem, Lars Madsen i Højen, Las Hansen, Henrik Madsen ibidem at være
følgagtige at se og syne K.M. skove her i Jerlev herred, når de derom bliver
advaret.

Onsdag den 19. november 1673:
Velagt Søren Jakobsen, konsumptionsforvalter i Vejle, et vidne: Stævning til
Poul Jørgensen i Jerlev imod tilbudsvidne, som Søren Jakobsen på sin
svogers, velfornemme mand Henrik Simonsen af Korsør hans vegne agtede
at forhverve. - Søren Jakobsen irettelagde efterskrevne breve og
dokumkenter, som imod sal. Jørgen Kol af Nyborg er forhvervet.
Først en fuldmagt: Henrik Simonsen Rerslev, toldbetjent i Korsør giver
på vegne af sin hustru og næste arvinger efter hendes sal. fader Ditlev
Peitersen, borger og kopsætter i Odense, fuldmagt til Søren Jakobsen til
at sagsøge Poul Jørgensen i Jerlev anlangende nogle breve, som ved
Poul Jørgensens fuldmagt til Ditlev Peitersen er leveret, og han derimod
en revers til ham overgav."Da som jeg selv personligt har været her på
stedet brevene at ville fra mig levere imod reversens ... og ej har kunnet
komme til nogen endelighed dermed, men i den sted bliver foregiven
adskillige udflugter, hvorfor jeg nu forårsages forn. breve ved rettens
middel at lade tilbyde. Og hermed fuldkommen fuldmagt gives forn.
Søren Jakobsen for retten at præsentere bem.te breve og dokumenter,
som sal Ditlev Peitersen af Poul Jørgensen efter fuldmagt er leveret ... ..
imod forn. reverses annammelse og omkostnings betaling.
Fremlagde en anden fuldmagt: Poul Jørgensen i Jerlev giver fuldmagt til
Ditlev Peitersen til at tiltale Jørgen Kol, rådmand i Nyborg, efter
overleverede breves og dokumenters indhold. Dateret 1663.
Fremlagde en landsdommers afsigt af 1649 med påskrift nedenunder: På
forskr. dag efter landsdommerens afsigt har Anders Christensen i Jelling
med hans søster Boeld sal. Niels Ibsens i Jerlev været i Knud Bertelsens
hus i Kolding og dem med deres voldgiftsmænd præsenteret ... ... Og
ikke Jørgen Kol ... er mødt til erklæring ...
Fremlagde en afsigelse dateret Kolding d. 6. april 1649, som med Søren
Haars, Mads Thomsens og Knud Bertelsens hænder findes
underskrevet: Først anbelangende sal. Niels Ibsens vogn, en hoppe og et
føl med dets behørige tøj, som han mente i hans fraværelse ulovligt at
være bortkommet. Er afsagt og forhandlet, at Jørgen Kol skal lade
hende være følgagtig, og Jørgen Kol selv at erstatte, hvad omkostninger

på dem er gået forn. Boeld sal. Niels Ibsens. Og dersom Jørgen Kaals
forsømmelse ... ... - For det andet belangende unødig trætte med megen
pengespilde, sal. Niels Ibsen var påført, blev Jørgen Kol adspurgt, om
han nogen tilladelse havde sådant unødigt at fuldbringe og sal. Niels
Ibsen påføre, og næsten derover hans efterladte hustru og børn udi stor
armod er gested, ville sig til befrielse intet for os fremlægge ... ... synes,
sagen sig selv at have påtaget og voldgivet ... ... Efter dets lejlighed har
vi sal. Niels Ibsens dokumenter og breve for os taget og gennemset
overligen og efterregnet, det muligt være kunne ... ... Og befindes
Jørgen Kols beskyldninger til sal. Niels Ibsen af landsdommerne at være
underkendt. ... ... Er derfor således afsagt og forhandlet, at Jørgen Kol
skal betale til Boeld sal. Niels Ibsen 200 slettedaler for hvis omkostning,
brevpenge, forsømmelse og skade derover er lidt, halvparten at betale til
Philippi Jacobi dag førstkommende og resten til Sct. Hans dag
dernæstefter på Jerlev herredsting, eller at stande for dele. Og dermed
skal al tvistighed og iringer på begge sider være bilagt, død og
magtesløs.
Fremlagde et delsvidne over Jørgen Kol udsted af Jerlev herredsting d.
12. maj 1649. Han er saggivet for 100 slettedaler.
Fremlagde en dele over Jørgen Kol af 4. juli 1649: Saggivet for 100
slettedaler.
Endnu fremviste Søren Jakobsen en missive af Jørgen Kol underskreven
af 23. marts 1657: ... ... da dersom den dannemand vil lade det falde på
40 rdl., vil jeg se, at jeg får nogen middel, på det klammeri kan
forekommes. Hvis ikke, får jeg at bruge rettens middel.
Noch fremviste og oplæste en sendeskrivelse: Kære Ditlev Peitersen.
Gud give eder en god dag. I erindrer vel, at I seneste var hos mig og da
lovede at ville advisere mig anlangende hvad ende det kommer til med
Jørgen Kol, som ej er efterkommet. Så beder jeg eder gerne at I ville
med første post skrive mig til, hvad ende det er kommet til, hvorefter vi
kan have os at rette. Thi min broder og hans hustru forlanger hart efter
afsked at ville vide, hvortil står ... ... Ex Vejle, d. 28. februar 1664. Knud
Jørgensen egen hånd.

Herhos fremviste Søren Jakobsen en seddel: Eftersom jeg underskr.
formener, at skifte og deling efter sal. Jørgen Kol skal foretages, da
eftersom jeg har på min principals Poul Jørgensens vegne af Jylland at
fordre penge 200 slettedaler efter derom lovligt forhvervede
dokumenters videre indhold, hvorfor jeg på rettens vegne er begærende,
at byfoged samt overformynder ... ... mig på min principals vegne
nøjagtig udlæg måtte gøres ... Actum Nyborg, d. 28. marts 1666, Ditlev
Peitersen.
Endnu fremlagde han en gæsteretsdom af Nyborg d. 5. marts 1664:
Byfogeden kender, at Jørgen Kol er pligtig at fyldesgøre Ditlev
Peitersens tilbud ... ...
Han fremlagde en beskikkelsesseddel: Eftersom Knud Jørgensen, borger
og handelsmand i Vejle, på sin broder Poul Jørgensen i Jerlev hans
vegne til mig underskr. har udgivet en fuldmagt af dato Vejle, d. 29.
november 1663 anlangende en gældsfordring, jeg hos Jørgen Kol i
Nyborg skulle affordre efter dokumenter, som mig af Knud Jørgensen er
leveret, hvorimod jeg samme tid leverede til Knud Jørgensen min
obligation på 100 rdl. og lovede derhos at gøre min flid at indfordre
omrørte gæld hos Jørgen Kol, hvilket jeg af yderste evne og flid og med
største besværing gjort haver, dog dermed intet erlanget uden store
pengespilde og umage, hvilket jeg nu formedelst min alderdom ej kan
tåle slig vidtløftighed længere at lade bestå, men det gerne at være
entlediget, som jeg tilforn af Knud Jørgensen har begæret at måtte
komme til endelighed, jeg min udgivne brev kunne bekomme imod
omrørte breves erlæggelse, hvilket ej hidindtil sket er, hvorfor jeg nu
forårsages bemeldte Knud Jørgensen ved nærværende tvende
dannemænd, nemlig Mads Pedersen og Peder Jakobsen, borgere her ibd.
at lade anmode berørte Knud Jørgensen, om jeg samme min udgivne
obligation uden videre molest må igen bekomme, og han derimod at
annamme hvis breve og dokumenter samme sag angående, både til mig
overleverede breve samt hvis breve jeg udi sagen forhvervet haver,
imod tilbørlig kvittering efter rigtig opskrift, hvorpå jeg gerne er
begærende, at Knud Jørgensen ville sig herpå resolvere og mig sin svar
skriftlig eller mundtlig meddele. Ex Vejle, d. 3. december 1672, Ditlev
Peitersen egen hånd. - Findes noch påskreven således: Hvortil Knud

Jørgensen svarede, at dersom han havde udgivet nogen brev eller revers,
da ville han svare dertil; det samme formodede han igen af mester
Ditlev at han efterkom sit brev, thi det er en faderløs pige, som det
vedkommer. Til vitterlighed, Mads Pedersen egen hånd, PIS.
Herforuden fremviste Søren Jakobsen en opskrift på en del penge, som
sal. Ditlev Peitersen skal have ført sig til udgift og omkostning i samme
sag anno 1663 og 1664.
Søren Jakobsen fremæskede på Henrik Simonsens vegne og tilbød Poul
Jørgensen omrørte breve og dokumenter, om han dem nu ville anname og
derimod fra sig levere den revers, som sal. Ditlev Peitersen til ham udgivet
haver. Og hvis han dem nu ej vil annamme og den sal. mands udgivne
revers med sagens anvendte bekostning fra sig levere, så formente Søren
Jakobsen, at omrørte revers bør efter denne dag være død og magtesløs og
kasseret i alle måder, og Poul Jørgensen derforuden den sal. mands
efterladte arvinger samme sags anvendte bekostning at betale. - Poul
Jørgensen er ikke mødt. Opsat 6 uger.
26:
Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup, en dom: Stævning til Simon Nielsen i
Vesterby. Fremlagde en håndskrift: Simon Nielsen i Oksvig erkender gæld
til ærlig karl Jees Madsen, barnefødt i Hjortbjerg mølle, på 4 slettedaler, at
betale nu til Mikkelsdag og ellers at stande for sekshøring til Jerlev
herredsting. Actum Hjortbjerg mølle, d. 3. april 1654. - Herhos fremlagde
han en transport fra Jees Madsen i Vilstrup til hr. Poul Jørgensen. Jees
Madsens bymand Gjermand Ibsen i Vilstrup har underskrevet til
vitterlighed. Actum Vilstrup, d. 12. marts 1673. - Dom: Han skal indfri sit
gældsbrev.
27:
Endnu bem.te hr. Poul Jørgensen, en dom: Stævning til Jørgen Jensen,
tjenende Søren Sørensen i Høllund, og Mette Jensdatter, værende hos Las
Hansen i Vilstrup. - Irettelagde en håndskrift: Jees Jørgensen i Lilballe
erkender gæld til Mads Pedersen, nu værende i Vilstrup, på 14 slettedaler, at
betale nu om jul førstkommende med gode rede penge. Actum Vilsltrup, d.

3. december 1653. - Fremlagde en transport fra Niels Madsen i Oustrup til
hans kære svoger hr. Poul Jørgensen af et gældsbrev af Jees Jørgensen i
Lilballe 'til mig'. - Sætter i rette, at eftersom Jørgen Jensen og Mette
Jensdatter befindes at være den sal. mand Jees Jørgensens efterladte børn og
sande arvinger, bør de indfri håndskriften. Og såsom de ingen bopæl har,
som de ved nam vides at kan søges, så formener han, at såfremt de ham
ikke i mindelighed tilfredsstiller, de da at lide dele og videre tiltale. - Dom:
De skal betale eller og efter irettesættelse efter lovlig medfart at være dele
undergivet.
29:
Onsdag den 26. november 1673:
Amtmand Otto Bildes tjener fremlagde kongens allernådigste breve og
befalinger. 1) angående contribution, 2) forbud, at ingen under største straf
måtte komme at køre på kongevejen, 3) anlangende arbejdspenge. Desligeste amtmandens seddel angående arbejdspenge og hans seddel ang.
landgkildekorn at lade blive ydet til hans tjener Niels Hansen. - Endog en
seddel ang. Hans Skeel og Jokum Skeel, at de efter denne dag aldeles intet
skal have med skovene at befatte. - Og samme hr. amtmandens befaling
lyder ord fra ord som følger: Eftersom Hans Skeel, hr. oberjægernester hans
forrige fuldmægtige, fra hans bestilling er suspenderet og afsat, så at Hans
Skeel og hans broder Jokum Skeel ganske og aldeles intet videre med
skovene eller andet her i amtet haver at bestille eller forrette, langt mindre
bønderne her i amtet noget haver at befale i ringeste måder. Udi hans sted af
hr. obermægermester ... til at være fuldmægtig Antoni Klinge igen er
beskikket og forordnet. Thi befales skovridere, skovfogeder og skovløbere
og alle kongens herredsmænd og bønder i Jerlev og Anst herreder at være
Antoni Klinge beforderlig og hørig i det, der angår skovene .. ...
30:
Onsdag den 3. december 1673:
For retten fremæskede Jokum Skeel de tvende synsmænd her af Jerlev
herred, nemlig Jens Mortensen i Ågård og Jens Christensen i Rugsted, at
ville fremkomme og deres syn, som de d. 22. november i Ågård gjort haver,

at afhjemle. - De blev 3 gange påråbt, men er ikke mødt. Så fremlagde
Jokum Skeel en herredsfogedstævning: Niels Lauridsen Amnitsbøl gør
vitterligt, at for mig har berettet ærlig og fornemme mand Jokum Skeel,
kongens garnter til Koldinghus, hvorledes han forårsages at have til eder,
kaptajn, velmandhaftig Jokum Beenfeld i Ågård og tvende eders tjenere ved
navn Peder Christensen og Christen Nielsen for eders sandhed at vidne
angående de tre gamle udgangne bøgetræer, eder næstafvigte vinter i Starup
skov blev udvist i skovbetjentenes hosværelse, hvad eder i den sag kan være
bevidst og bliver tilspurgt ... ... - Så fremæskede Jokum Skeel
vidnespersonerne at fremkomme at aflægge deres vidne. Så mødte kaptajn
Beenfelds tjenere, nemlig Christen Nielsen og Peder Christensen, og ville
aflagt deres vidne, hvorimod for retten fremstod Hans Pedersen Købmand,
som derimod protesterede og formente, at ikke noget vidne idag burde at
udstedes, før end de interesserede og lodsejere i Starup derimod bliver
lovligt stævnet. - Jokum Skeel svarede, at denne herredsfogedstævning
skulle noksom være så lovlig, som det sig bør, og som mundtlig varsel.
Hans Pedersen derimod på amtmandens vegne svarede, at han ikke kunne
sige, at herredsfogedens stævning jo var lovlig nok, men kun alene derimod
prætenderede, formedelst lovlig kald og varsel herfor ej findes for retten
afhjemlet. Jokum Skeel her for retten var begærende, at Hans Købmand
ville navngive samme mænd, som han formener at skulle være interesserede
i den sag. Hans Pedersen svarede, at lodsejerne i Starup derfor skulle have
kald og varsel. - Da eftersom Hans Pedersen herimod protesterer, at
lodsejerne i Starup, som bem.te træ i deres skov at skulle være udvist, bør
derfor at være stævnet, og berørte citerede vindingspersoner til idag 3 uger
at møde.
31b:
Onsdag den 10. december 1673:
Amtmandens fuldmægtige Johan Smidt, en dom: Stævning til (en lang
række navne), som resterer med skyld og landgilde. - Dom: Johan Iversen
søger forskr. personer for restance. De skal betale.
32b:

Endnu forn. Johan Smidt, ved samme varsel, en dom: Irettelagde en
restance ang. arbejdspenge. Opsat 8 dage.
Onsdag den 17. december 1673:
Samme dag blev intet bestilt, formedelst de 8 mænd ej mødte.
33:
Onsdag den 24. december 1673:
(Tingskriveren har ligesom foregående tingdag kun kunnet skrive et par
navne af dem, der skulle fungere som '8 mænd').
FINIS.
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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.

Jerlev herred
1676-77
1:
Anno 1676 den 10. januar er denne tingbog forordnet til Jerlev herreds ting,
hvori findes et hundrede og fire blade papir, igennemdraget, numereret og
forseglet. Hvilket tingskriver Byrge Christensen haver fra øverste og til
nederste på siderne at fuldskrive, hvis det hele år igennem for ting og dom
passerer, og ej sig tilfordriste på noget løst papir at skrive, men straks i
tingbogen indføre, og ellers med breve, penge og i andre måder efter
recessen at forholde under straf som vedbør. - Koldinghus ut supra, Otto
Bilde.
1b:
I Jesu navn, år efter Christi fødsel Ao. 1676
Herredsfoged i Jerlev herred Niels Lauridsen i Amnitsbøl, Byrge

Christensen, skriver.
Ransnævningerne, som på Jerlev herreds snapsting af herredsfogeden for
indeværende år 1676 for retten er opkrævet og nævnet, nemlig: Anders
Christensen i Oustrup, Jep Pedersen i Refsgård, Knud Clausen i Borlev, Jes
Sørensen i Mejsling, Jens Hatting i Starup, Niels Jonsen i Ågård, Niels
Mikkelsenn i Vork, Anders Gabrielsen i Tågelund, Mads Nielsen i Jerlev,
Mikkel Christensen i Spjarup.
Herredsfogeden forelagde forn. ransnævninger på Ko. Ma. vegne at møde
idag otte dage og gøre deres ed efter loven eller derfor at udlægge deres
bøder og lide efter loven.
2:
Snaps, onsdag næst efter jul, den 12. januar 1676:
Hr. amtskriver på Koldinghus hans fuldmægtige, velfornemme Mikkel
Ottesen: Stævning til samtlige Kgl. Maj.ts tjenere, som endnu hører til
Koldinghus, samt alle kirkeværgerne i herredet så vel som præsterne i dette
herred. Gav dem til sag for deres resterende landgilde samt cantori
regnskabspenge og præstegæsteri for det år 1675. Opsat 8 dage.
2b:
Peder Bertelsen i Vilstrup lader oplyse en brunblisset hoppe med fire hvide
fødder, som har været hos ham en tre ugers tid.
På amtmandens vegne lod ridefogeden opkræve til at syne den øde gård i
Stubdrup, nemlig Jens Sørensen i Horsted, Poul ... i Højen, Morten Hansen,
Mads Mikkelsen, Niels Christensen, Las Hansen, Steffen Sørensen, Las
Madsen, Jens Mikkelsen, Mads Sørensen i Horsted, Niels Madsen, Peder
Sørensen i Stubdrup, Jens Sørensen (etc., ialt 24 mand). De skal møde i
Stubdrup, når de bliver advaret af ridefogeden.
3:
Onsdag den 19. januar 1676:

Sekshøring: Søren Jensen i Rugsted, Knud Pedersen i Mejsling, Peder
Sørensen i Stubdrup, Niels Iversen i Starup, Christen Madsen i Borlev,
Anders Iversen i Hesselballe.
For retten fremstod Jep Pedersen i Refsgård, Jes Sørensen i Mejsling, Niels
Mikkelsen i Vork, som er opnævnt til ransnævninge her i Jerlev herred
indeværende år, og aflagde deres ed. Og de øvrige ransnævninger er
forelagt til idag 8 dage at møde her og aflægge deres ed, heller at lide dele.
Amtskriverens fuldmægtige begærede, at de i Jerlev herred, som har K.M.
anpart kvægtiende, de derfor på amtstuen inden d. 26. januar clarerer og
præsternes attest derhos at medtage.
3b:
Efter amtmandens befaling til Jørgen Nielsen i Ris skulle sidde i retten i den
sag imellem herredsfogeden Niels Lauridsen i Amnitsbøl og den fange
Søren Lauridsen, hvilken befaling for retten blev læst og påskrevet.
Niels Lauridsen, et synsvidne: Stævning til Laurids Pedersen i Amnitsbøl,
hans hustru Dorthe Jørgensdatter og alle hans sønner og børn, nemlig Søren
Lauridsen, Christen Lauridsen, så og lille Christen Lauridsen, Else
Lauridsdatter, Niels Lauridsen, Peder Lauridsen. Søren Lauridsen er også
stævnet for Koldinghus port. - Niels Lauridsen fremæskede Jes Pedersen i
Rugsted og Niels Madsen i Tudved og tilspurgte dem, om de den 19. april
1675 ikke var til syn i hans hus og gård i Amnitsbøl. - De vidnede, at
samme 19. april fremviste Niels Lauridsen os på hans store stue en ledig
kiste med nøglerne i, og ellers fandtes der intet i ... kiste. Viste os til
hylderne i stuerne, som tilforn havde stået zink, kobber og messing på, men
den tid fandtes intet, men i den østre stue fandtes der igen sengeklæder eller
sperlag, som vi tilforn havde set der været i sengen, før han rejste til Viborg;
og fandtes i samme stue en liden skrin, som lågen var slagen itu på. Viste os
frem i bryggerhuset i den vestre ende i salshuset i den nørre side og østre
side i huset, der var et hul, som der kunne have stået en skrin, og samme hul
var firkantet, og var sat en ny vogen og en deigentrov (dejgtrug?) over
samme hul, og Niels Lauridsen forklarede sig for os, at hans guld og
sølvpenge og formue havde stået i en skrin i samme hul nedgravet, og
imidlertid han var i Viborg, var det opgravet og borttagen med videre (?).

Og hvem samme gerning havde gjort, er os intet bevidst. Og Søren
Lauridsen stod til vedermålsting. Niels Lauridsen var tingsvidne
begærende, og Søren Lauridsens fuldmægtige Simon Mikkelsen begærede
genpart ... og Søren Lauridsen for retten ledig og løs til vedermålsting og
Dorthe Jørgensdatter i Amnitsbøl.
4b:,
Niels Lauridsen, et andet vidne under ... varsel: Else Jørgensdatter af
Amnitsbøl indgav sit skriftlige vidne: Jeg underskr. Else Jørgensdatter
hermed min store nød tilkendegiver, hvorledes jeg er bragt og ført af min
frelse med umyndige børn og midler borttagen, som efterfølger. Dette anno
1675 om natten imellem d. 12. og 14 april om nattetider er min tjenestepige
bortganget og med sig stjålet en kåbe, et spærlagen og nogen af mine egne
livskårne klæder. Såsom det skete i min mands fraværelse, sørget jeg meget
derfor, og d. 14. april sad i min stud og græd derfor. Da indkom Laurids
Pedersen hustru Dorthe Jørgensdatter og hendes søn Niels Lauridsen, og
hun spurgte, hvad jeg skade. Da sagde jeg, jeg må vel græde, min mand er
intet hjemme, og den pige i nat stjålet det gods fra mig; jeg ville til min
faders, hvad råd han giver mig. Da svarede Dorthe Jørgensdatter, mine
sønner skal føre eder hjem til eders fader; hvor er eders mands skrin med
sine penge, guld og middel; det skal I have med eder. Da jeg svarede ved
min ed, hverken viste jeg det skrin, ikke heller vil jeg mig dermed befatte
eller med mig have. Hvortil Dorthe svarede jo, og sagde til hendes søn
Niels Lauridsen, Kom, lad os lede i sengen. Og så ledte de i min mands
seng og fandt der en sølvkande og nogle sølvskeer i halmet og stak i jorden
med en kore (kårde?), og som de der ikke fandt skrinet, sagde Dorthe til sin
søn Niels Lauridsen, Kom, lad os lede i bagerhuset, og så gik de ud i
bagerhuset, og i den nørre side i det østre hjørne i bagerhuset aflugte (?) de
en ny vogn .... ... og Dorthe sagde til sin søn, Stik dermed koren, og han der
stak i jorden og fandt der min mands beslagne skrin med sin middel, penge
og guld i og grov det op af jorden og bar det ind i stuen. Da sagde jeg ikke
med samme skrin at ville have at bestille. Hun da svarede, Mine sønner skal
føre eder dermed hjem til eders faders. Og så samme dag om aften kom
hendes sønner til mig og sagde, de ville føre mig til min faders, nemlig
Søren Lauridsen og lille Christen Lauridsen, og så tog de 2 heste i min
mands stald og spændte for hans beslagne vogn, og tog Søren Lauridsen det

jernbundne skrin, som forbemeldt er i stuen og sat ... ... ... og bar det så i
vognen, og Christen bar i vognen af det andet gods. Kørte så af gården med
mig, børn og gods. Og vi kom uden for porten. Der kom den anden Christen
Lauridsen til os, Sørens broder, og de lod dem ikke andet mærke, end de
ville føre mig til min faders, før end jeg formærket, vi var på vejen til
Kolding. Da jeg sagde ikke anden steds ville end som til min faders. Da
svarede Søren og sagde, Vi vil føre eder sønden Kolding og så fly eder
beskeden fra eders fader, hvor I skal hen. Og Søren Lauridsen så selv kørte
vognen til hen imod Kolding, og begge sine brødre, begge Christen
Lauridsener. red ved vognen, og der gav Søren de andre to brødre besked,
hvor de skulle køre hen med mig, børn og gods og der blive, til han kom til
dem. Førte mig så til Hejsager til Gert Hansens, hvor de tingede logement,
og der kom Søren Lauridsen til os, og efter han did var kommet, har Søren
Lauridsen og sine brødre Christen Lauridsen mig uvidende opbrudt det
jernbundne skrin, hans moder opbragte (?) i min mands hus og opgrov og
han i vognen bar med min mands penge i. Og det skete i Gert Hansens hus
og i den østre stue i Hejsager. Og Søren med sin broder deraf tog al
middelen og penge, og da jeg ind til dem kom, havde Søren taget pengene
af skrinet, og nogle lærredsposer stod hos ham (?) på en kiste fulde med
penge, og jeg da sagde, hvorfor de ... så afsted. Da svarede han mig, han
ville forvare de penge og midler, til jeg havde dem fornøden; lånte så en
kiste af Gert Hansen og deri lagde pengene og hvad han tog af min mands
skrin. Og Søren selv beholdt nøglen til samme kiste og leverede mig
hundrede slettedaler efter sin beretning. Så førte Søren Lauridsen og sin
broder Christen mig over til Als med børn, heste og vogn, og (da) vi
derover kom, nedsatte han min beslagne vogn hos hr. Laurids på Als, og
den sortblissede hest, som de tog i min mands stald og var for min vogn, de
tvende brødre ihjelskød den ved Nørborg med en af Søren Lauridsens egne
pistoler, og den anden af min mands heste, der var for min vogn, var en
brun hest, den forundte Søren Lauridsen Gert Hansen i Hejsager for, hvad
dem var imellem. Så rejste Søren igen over til Hejsager og tog de penge og
midler, han til Gert Hansen i hans kiste havde nedsat, som bette (bemeldt?)
er. Så kom Søren Lauridsens søster Else Lauridsdatter og en kone af
Haderslev, Kirsten Christoffers, til mig og førte mig til Flensborg og sagde,
at Søren skulle der fly mig min mands penge og midler, jeg kunne rejse
hjem. Og da Søren Lauridsen kom til mig igen i Flensborg ... tog han fra
mig fyrretyve daler af de hundrede daler, han flyede mig i Hejsager, og to

par hulde (?) knapper (guldknapper?) af hamret guld, var min mands; førte
mig så til Wy præstegård; med var hans søster og forn. kone af Haderslev.
Var der i nogle uger, og Søren berettede, at han var en kvartermester for
folkene der, og så red bort nogen dage. Kom så igen og sagde til mig, jeg
ikke kunne komme hjem; min mand lyste så strengt om hans penge og
midler, og han berettede, min fader ikke ville have mig til sig. Førte så mig
med børn og sin søster til Elstorf til Lyum. Var der en måneds tid, og jeg
ville have været hjemme. Red så bort igen og sagde, han ville ride til
Amnitsbøl og fly mig de penge og midler, han tog af min mands skrin i
Hejsager; de stod til sin faders Laurids Pedersens; og sagde ofte, han ville
søge lejlighed og skyde min mand ihjel og lade gården hans afbrænde. Kom
så igen til Lyum og påskyd, han havde kastet nøglen bort til hans skrin; der
kunne han ikke fly mig pengene. Flyttede han mig så derfra til Ravsted og
fra Ravsted til Slesvig, hvilket var mig hart imod. Og tingede han logement
hos en mand ved navn Mathias Carlsen og førte mig så derind. Var der så en
8 dages tid hos mig og sin søster, og idesmidlertid har Søren Lauridsen
taget en sølvkasse og afbrudt det ene øre og to sølvskeer, tre rigsdaler in
specie, som var min mands; hans og hans faders navn stod på samme sølv;
og deraf har Søren ladet gøre sølvknapper, ti dusin til en kjole i Slesvig hos
en guldsmed ved navn Nicolaj Merchelmborg og selv draget på sin egen liv
(?) i en ny kjole, og samme tid havde jeg ikke mere penge som 6 rdl., hvilke
og blev fra mig stjålet tillige med en guldring og en guldsmykke, og (da)
forn. Søren så havde midlerne fra mig, rejste han bort og lod mig sidde i
elendighed igen med umyndige små børn på fremmede steder og ingen
middel havde at komme hjem med; ikke heller jeg turde hjem komme,
formedelst de således havde mig frataget penge og middel. Var så i Slesvig,
indtil Gud sendte min fattige mand og hans broder did, hvor de mig med
børn fandt i Mathias Carlsens hus, som Søren havde os med sin søster
indført, og fandt Søren der straks hos, og jeg straks på stedet nogenledes så
meget jeg kunne hadske (?) min nød for borgmester og råd i Slesvig gav til
kende, og min mands broder løste mig af logementet med ni daler og flyede
mig heste og vogn til Kolding og gav mig penge at underholde mig og mine
børn med på rejsen, at jeg kunne komme igen til min frelse, som de forn.
bedrageriske mennesker, Dorthe Jørgensdatter og hendes sønner har bortført
mig af. Ellers har forn. Dorthe Jørgensdatter og hendes datter og sønner
altid i nogle år højligen arbejdet på at sætte splid imellem mig og min mand
og søgt lejlighed, når min mand var ikke til stede, at belokke og afbedrage

mig korn og andet, hvad i huset var, fra med videre bedrageri, enddog jeg
ikke noksom kan fuldtakke min mand for god, ærlig omgængelse i alle
måder, så jeg fattige kvinde klager min nød for Gud og den kristne
øvrighed, de slig min nød ville lade gå til hjertet og slig bedragere og
røvere, Dorthe Jørgensdatter og hendes forn. sønner og anhæng, at straffe,
som mig fattige kvinde med umyndige børn forført haver. Dette forskr.
klagevidne jeg ord fra ord ved min højeste ed vil og kan med en god
samvittighed vedstå, så snart Gud sender mig frisk af min barselsseng, til
herredsting eller landsting, hvor behov gøres at bekræfte. Til vitterlighed
mit navn her nedenunder skr. og venligen ombedet med mig til vitterlighed
at underskrive ærlig og velagt mænd Jens Sørensen og Mads Nielsen i
Vilstrup. Datum Vilstrup, den 3. januar 1676. Else Jørgensdatter egen hånd,
Mads Nielsen egen hånd, Jens Sørensen egen hånd. - Og findes påskrevet
på hendes skriftlige vidne: Aflæst på Haderslev herredsting i Søren
Lauridsens egen personlige nærværelse mandagden d. 10. januar 1676. - Og
vedgik forn. Else Jørgensdatter ved sin højeste ed nu her for retten, at det
var det skrin, som her for retten hos Søren Lauridsen står, som stod en
forsegling på låget, som blev påskrevet her for dom og ret, som Dorthe
Jørgensdatter har ladet opgrave i Amnitsbøl i hendes mands hus i Niels
Lauridsens fraværelse, og samme skrin fangen Søren Lauridsen i Hejsager
havde opbrudt; så vel som den brune hest, som står her uden for retten idag,
var hendes mands hest, som Søren Lauridsen solgte Gert Hansen i
Hejsager; hvorpå Else Jørgensdatter bad sig Gud til hjælp på, at således i al
sandhed er, som her forskrevet står og hun vundet haver. - Og Søren
Lauridsen her for retten ledig og løs vil vedermålsting, han og sin
fuldmægtige. Herefter var Niels Lauridsen tingsvidne begærende. I lige
måde begærede Søren Lauridsen og hans fuldmægtige genpartsvidne.
Laurids Pedersen i Amnitsbøl og hans hustru Dorthe Jørgensdatter på deres
egne og børn vegne til vedermålsting og begærede herefter genpartsvidne.
8b:
Niels Lauridsen æskede dom: Søren Lauridsen af Amnitsbøl er stævnet for
hans faders Laurids Pedersens dør og bopæl i Amnitsbøl samt for
Koldinghus port. - Niels Lauridsen lod læse et synsvidne udstedt den 19.
januar, indført på det 4. blad. Dernæst fremlagde han en lysningsseddel:
Såsom jeg underskr. vemodelig haver efter at lade lyse, som mig af

udædiske mennesker og sammelraktede røvere og tyve ... er borttaget med
deres røveri af mit gods, imidlertid jeg var afrejst til Viborg landsting den
11. april og 18. dito, der jeg hjemkom, fandtes af mit bo borte et belsagen
skrin norsk (?) arbejde, deri en stor sum rede penge, mestendel udi hård
mønt, en guldkæde, et armbånd af hamret guld, to armbånd af fransk
søskearbejde (?) med rubiner indlagt, nogle guldsmykker, ægte perler, fem
guldringe, nogle guldknapper og en del guldmønt; udi ... sølv to kander, 2
sølvbægre, en sølvpotte, en sølvkasse, elleve sølvskeer, som en del af
berørte guld og sølv fandtes min sal. faders og sal. moders navne udstukken
på, og en del min egen navn, med mere sølv og guld borttaget, som jeg ikke
i en il og hast kan erindre; ellers samme tid er mig berøvet af min bo
sengeklæder, dyner, puder, lagen og spærlagen af sengene, mine egne
livskårne klæder, ulden og linned, et andet skrin med adskilllige fine
klæder, lagen, duge og håndklæder, kobber, jern og messing, en grå
rytterkappe med andet husgerådighed, som mig umuligt er at optegne;
endog taget rent korn på loftet, flæsk og alt andet viktualie, som udi min
anmeldte bo fandtes, som aldrig så uforskammet er hørlige en ærlig mands
bo og gods i sin fraværelse at være frarøvet, endnog samme tid taget min
beslagne vogn med tvende heste, den ene Kgl. Maj.ts rytterhest, af hus og
gård bortført. Samt min hustru og små umyndige børn bortført i samme
røverske værk. Ej vidende, hvor de findes hensat eller formørt (myrdet?),
efterskr. poster tjenstlig af ærlig kristne mennesker begærende, om noget af
sligt forekommende vorder eller mig nogen anledning eller undervisning
herpå kan gøre, i særdeleshed om min fattige hustru og små, umyndige
børn, levende eller døde, at de det som jo kristne vel gør, anledning ... at
sådant ukristelige gerning og hedenske værk kunne blive ved rettens middel
tilbørligen straffet, andre oprørske, udædiske og vold smennesker til afsky.
Dette forskr. venligen begæres på prædikestolen og på tinge at erkyndiges,
at slig ugudelig gerning kunne komme til lyset, og på oplæste steder dette at
påtegnes. Datum Amnitsbøl den 19. april 1675, Niels Lauridsen Amnitsbøl.
- Af mig underskr. publiceret den 25. april ... Skibet, Poul Jørgensen
Aastrup mpp. - Efter begæring er dette forkyundt i Ødsted og Egtved kirker
Domini Cantate d. 2. maj. - Læst på Voer herred for retten fredagen d. 3.
april 1675. - Læst for retten på Jerlev herredsting onsdagen d. 5. maj 1675. Læst på Holmans herredsting for retten mandag d. 17. maj 1675. - Aflæst
på Haderslev herredsting i Søren Lauridsens egen personlige nærværelse
mandag d. 10. januar 1676. - Blev læst her for retten idag d. 19. januar 1676

onsdagen og påskrevet. -- Endnu irettelagde et tingsvidne udstedt af
Haderslev herredsting 1676 mandagen d. 10. januar: Et skriftligt
underskrevet vidne: Eftersom Kgl. Maj.ts herredsfoged i Koldinghus amt i
Jerlev herred Niels Lauridsen Ammeledsbøhl har af os underskrevne,
nemlig Gert Hansen i Hejsager, Mathias Hansen og Maren Christensdatter
ibidem, vores sandhed været begærende at vidne angående de personer, som
skal have gjort ham den skade på sit gods og hans hustru Else Jørgensdatter
med børn og gods bortført, da er os i Guds sandhed fuldvitterligt som
efterfølger: At anno 1675 d. 11. april en aftens tid er her til Hejsager i mit,
Gert Hansens, hus ankommet tvende personer af Jylland af Koldinghus len
ved navn Christen Lauridsen og Lild Christen Lauridsen, med dem førte en
kone ved navn Else Jørgensdatter og tvende børn, en dreng og en pige, af
Jylland, med heste og beslagen vogn med to skrin og noget gods derpå, og
forn. karle berettede at være slægt til forn. kone, og Søren Lauridsen af
Jylland kom derefter nogle få dage til dem, og de at være brødre, og forn.
karle begærede for konen og for ... med børnene lossement (logement) en
uges tid, hvilket og skete. Og nogle dage efter, de i mit, Gert Hansens, hus
var kommet, har forn. Søren Lauridsen og hans brødre Christen Lauridsen i
den østre stue i mit hus opbrudt et jernbunden beslagen skrin af de to skrin,
som var af de skrin, de førte til Hejsager med forn. kone, børn og gods. Og
forn. karl Søren Lauridsen og sine forn. brødre der af samme skrin tog alle
midlerne, deri var, og forn. kone gik så ind til dem i stuen, som de brød
skrinet, og var det det samme skrin, de opbrød, som herredsfogeden Niels
Lauridsen Amledsbøhl siden fandt opbrudt og tomt i mit hus og sig
vedkendte og tilhørte og at være det skrin, ham med sin middel udi var efter
derover sin lysning til kirke og tinge var med mere frarøvet, som derom
lysning for os skriftligt blev fremvist.Og nogle dage efter, at de havde
opbrudt samme skrin, rejste Søren Lauridsen med forn. kone og børn til Als
med heste og vogn, som de (havde med kommet?). Og den unge Christen
Lauridsen kørte vognen, og Søren Lauridsen sad bag i vognen, og før de
bortrejste, begærede Søren Lauridsen af mig, Gert Hansen, og min hustru,
at vi ville låne ham en kiste at forvare noget gods udi, til han kom fra
Alsland igen, hvilket og skete, og til samme kiste bekom nøglen, og lagde
deri, hvad han ville af hvis middel der var taget af det opbrudte skrin, og lod
skrinet stå ganske tomt, og så rejste bort til Als med kone og børn og det
øvrige gods som forbemeldt er. Og derefter ungefær på tredie dag igen kom
forn. Søren Lauridsen fra Als alene og med sig havde nøglen til den kiste,

som han, før end han bortrejste, lånte af mig, og der af samme kiste tog han
alt hvis gods og penge han tilforn havde deri lagt, undtagen to puder, en
muffe, en gammel kjole, og lånte et jernbunden skrin af mig Gert Hansen
og deri lagde godset. Og ovenbem.te Søren Lauridsen mig, Gert Hansen,
samme tid forundte den brune hest, som var for forn. kones vogn, for hvis
fortæring han og sine brødre havde gjort i mit hus, og og det opbrudte
tomme skrin og nogle tinfade og tallerkener lod igen. Så og sagde han med
forn. skrin, som han lånte, og forn. gods, deri var, at ville rejse til Jylland,
og aldeles intet videre gods efter sig lod end som forn. opbrudte skrin, tin
og hest, som bemeldt er. Og er det den forn. person Søren Lauridsen, som
fra Slesvig er her i fængsel indsat og med til Koldinghus føres. Og er dette
forskr. ord fra ord mig, Gert Hansen, Mathias Hansen og Maren
Christensdatter i Guds sandhed fuldvitterligt, set og hørt, lige som
forskrevet står, hvilket vi med egne hænder bekræfter og lover det første
vores ting bliver rejst og af os begæres, med ed at bestå og bekræfte, og
venlig Ko. Ma. herredsfoged Gotfried Schröder og herredsskriver Peder
Hansen i Haderslev herred med os til vitterlighed at underskrive. Actum
Haderslev, d. 3. januar 1676, Gotfred Schrøder til vitterlighed, Gert Hansen
egen hånd, MHS, til vitterlighed ombedet, Peder Hansen Kjær. - Aflæst på
Haderslev herredsting for retten mandagen den 10. januar 1676. - Og stod
Gert Hansen, Mathias Hansen og Maren Christensdatter personligt til
vedermålsting og aflagde og bekræftede deres vinde enhver med sin ed.
Item vedstår de at være dette samme skrin, som her står for retten, som blev
opbrudt i Hejsager af Søren Lauridsen og sine brødre, så vel også den hest,
her findes uden for tinget, som Søren Lauridsen undte Gert Hansen. Er også
den person ved navn Søren Lauridsen, som nu står her for retten i egen
person ledig og løs til vedermålsting, med kald og varsel og videre samme
tingsvidnes indhold blev her for retten læst og påskrevet. -- Noch fremlagde
en anden tingsvidne udstedt af Haderslev herredsting 1676 mandagen d. 10.
januar: For dom og ret var indlagt og for retten aflæst og afvunden et vidne
lydende således: Kenden vi underskr. Mathias Hansen i Hejsager og Maren
Christensdatter ibd. og er os i Guds sandhed vitterligt, hørte og så, det
Søren Lauridsen, som nu står her for retten, har givet og forundt Gert
Hansen i Hejsager den brune hest, som nu står her uden for retten og har en
hvid stjerne i panden og var for den vogn, den kvinde Else Jørgensdatter af
Jylland kom og blev ført til Hejsager, og Gert Hansen intet videre bekom
for hvis tæring Søren Lauridsen og hans brødre med deres heste og

medfølgere havde i Gert Hansens hus etc. Og stod Mathias Hansen og
Maren Christensdatter personligt til vedermålsting og aflagde deres vidne
ved deres ed. ... ... og at være samme hest, som her uden for tinghuset står.
Ydermere vidnede Mathias Hansen at have fulgt Søren Lauridsen, som her
står for retten ledig og løs, fra Hejsager til Als og fra Als og til Hejsager
igen. Item stod Søren Lauridsen, som Niels Lauridsen Amnitsbøl
fængsligen havde hidbragt, personligt til vedermålsting ... - - End ydermere
irettelagde til indhold, som følger: Anno 1675 den 24. oktober Nachmittag
um ein Uhr is zu mir gekommen einer mit Nahme Søren Lauridsen aus
Jutland ... ... jetzt auf Gottorf gefangen sitzt, und von mir begehrt, ich
möchte ihm 10 Dusin Knapfe machen, und da sie zu verfertigen getan eine
kleine silberne Scholle wovon das eine Ohre gebrochen, worauf stand
Lorentz Paulsen i Amlisbøhl, wie auch zwei silberne Leffel, worauf
gestanden Niels Lorentzen Amlisbøl, und dann 3 rixdlr. so zusammen
gewogen 24 lodt 1½ Quentin. Habe ihm auch die Knupfe verfertiget, da er
si dann am 21. November abgefordert, und habe dieselbe 32 lodt; was am
Silber dazu gekommen, hat er bezahlt in des lodt mit 2 zise (?) und 3. Rdlr.
16 sk. Machelau (?) mit dänischen Cronen 3 Rdl. Noch gehendes habe auch
die Knupfe wie ich bei ihm im Gülden Engel af dem heister (?) war ... ... - Noch irettelagde en borger af Slesvig: Es bezeugt Mathias Carlsen, Burger
der Stadt Slesvich, dass er mit Søren Lauridsen auf seimen Begehren nach
dem Goldsmidt gegangen um einig silbernes Knop, er in ein roch
verfertigen zu lassen, wie er in des Goldsmidts Haus gekommen, habe der
Søren Lauridsen Silberschahl und 2 silber Löffel aus der Posen gezogen
und begierte ihm einige silberne Knepfe zum Roche daraus zu machen ... ...
Underskrevet af Slesvigs sekretær. - - Fremdeles fremlagde Niels Lauridsen
Else Jørgensdatters vidne af 19. januar, som findes på blad 4, og skal her i
dommen indskrives. - - Noch irettesatte Niels Lauridsen: Eftersom mig
fattige mand i min fraværelse min hus og gård er berøvet og bestjålet efter
lysning og synsvidnes indhold og nu, Gud være æret, derom bekommes
sandfærdige kundskab og med lovfaste tingsvidner er bevist, og såsom her
for retten fremstilles Søren Lauridsen med det forn. jernbundne skrin og
forn. brunstjernet hest, samme hest og skrin mig tilhører og af min hus og
gård mig frarøvet og stjålet mig fra om nattetide, dato efter dokumenters
indhold med videre min gods og middel med hustru og små umyndige børn
i samme røverske værk henført af Søren Lauridsen. Udi samme forn. mit
skrin var i rede bar penge hård mønt og guld den tid, det af mit hus blev

stjålet, fjorten hundrede tresindstyve og seks rigsdaler med nogle perler og
gjort guld. Da såsom her for retten med lovfaste tingsvidner af Haderslev
herred bevises, at forn. fange Søren Lauridsen at have opbrudt samme mit
forn. jernbundne skrin, som nu og da hos ham stod for retten, og der aftaget
midlen, og idag bevist er, Søren Lauridsen at skal have taget og ført samme
skrin og videre af mit hus med hesten, her hos ham står, som og med
lovfaste tingsvidner er bevist, at Søren Lauridsen skal have solgt samme
min hest ved Haderslev efter tingsvidners indhold, og alt at være sket og
vunden i forn. gerningsmandens, forskr. Søren Lauridsens, egen nærværelse
og påhør, og han ingen nægtelse derimod kunne eller haver gjort, endog er
fuldkommen bevist af Slesvig af en råds... og en borger, at forn. Søren
Lauridsen har ladet smelte og forarbejde en sølvskål, som min sal. faders
navn stod på, og to sølvskeer, som mit eget navn stod på, og deraf hos forn.
rådskæmner (?) ladet gøre sølvknapper og draget dem på sit liv i en kjole.
Bevises og idag med ed af Else Jørgensdatter for retten vunden, at forn.
Søren Lauridsen bemeldte skrin af mit hus taget og opbrudt, deraf taget
midlen, min hest forhandlet, min sølvskål, skøvskeer, som meldt er, ladet
gøre sølvknapper af i Slesvig, mine andre midler henbragt, og den anden
min hest han med sine brødre ihjelskød på Als, min hustru og små,
umyndige børn forført og bragt af sin frelse hen i andre lande med videre
bemeldte Søren Lauridsens grove begåede og beviselige gerning ... ... og
Søren Lauridsen i egen person har stået til vedermålsting ... og ikke samme
begåede gerning og tyveri i nogen måde fragået efter des beviselige
omstændigheder, som nu i retten er fremvist, formenes, at bem.te
gerningsmand Søren Lauridsen bør at undgælde som røver og misdæder på
sin hals og galge og grene, sit gods og løsøre, hvor det er, og efter(som) han
endnu ingen kundskab om min middel, hvor den er, villet være bekendt, om
han da jo ikke bør at dømmes til pinligt forhørelse sin straf at nyde og andre
slig udædiske mennesker og tyve til afsky. Min prætention forbeholden til
sin moder og søskende, ervarter en retfærdig dom. -- Fangen Søren
Lauridsen og hans fuldmægtige Simon Nielsen begærede genpartsdom, og
ikke andre videre nægtelse fangen gjorde i sagen. - - Dom: Da efter tiltale,
gensvar og denne sags lejlighed, og eftersom her bevises med fuldkommen
tingsvidne, denne fange Søren Lauridsen, som nu står ledig og løs for
retten, hans grove begåede gerning og idag videre slige måder ham, Søren
Lauridsen, her for retten påkæres og overbevises at have været Niels
Amnitsbøls skadesmand til forberørte ... beskyldning, og des grove gerning

med sin moder og des anhæng efter dokumenters indhold, og forn. fange
Søren Lauridsen med de forn. koster, hest og skrin, hverken nægter eller
bekender den begåede gerning, og her idag i rette sættes på bem.te fange
Søren Lauridsen hans liv, ære og såre vidtløftig er og ses på ære og liv at
henhøre, med videre denne sags vidtløftig beskaffenhed, så jeg fattige mand
ikke turde mig understå i samme sag at dømme, men vil have den for min
gunstige høje overdommer hedenfunden.
15:
Niels Lauridsen, et tilbudsvidne: Niels Lauridsen irettelagde en skriftlig
kundskab: Kendes jeg mig Johan Tidemand på Fæstebjerg ved Gottorp i
Den Forgyldne Engel, at Niels Ammelsbøl, herredsfoged til Koldinghus,
har udløst og betalt mig tyve og to mark lybsk, som Søren Lauridsen af
Jylland, nu på Gottorp gefangen er, i min hus på adskillige tider har fortæret
og sin hest og tøj, der i arrest han var, og nu bem.te herredsfoged det udlagt
og på bem.te Sørens vegne og hest og tøj udlagt og til sig at annamme til
ham sine penge, nemlig tyve og 2 mk. lybsk skadesløs vorder betalt ... ... - Og nu for retten tilbød Niels Amnitsbøl dem Søren Lauridsen og sin fader
Laurids Pedersen, som nu stod her for retten, om de eller nogen
øvrighedspersoner, som det kunne tilkomme med rette, ville annamme forn.
fanges hest, gevær og en tværsæk med noget små tøj i, som jeg den tid,
fangen Søren Lauridsen blev løsgiven ved Gottorp løste af arresten i Den
Gyldne Engel hos Johan Tidemand efter berørte kundskabs indhold, for
hvis Søren Lauridsen da skyldig var, og samme hest og tøj med fangen ind
til Kolding ladet føre, og hesten dertil ... er indsat, koster dagligen at ... ...
Af den årsag frembydes samme hest, gevær og tøj, så meget som i Gylden
Engel annammede, om nogen ville det indløse og mig mine udlagte penge
tilstille, og så den i forvaring at forblive indtil en ret endelig dom på bem.te
fange hans gerning, da at ses, hvilken hans hest og gods bliver tilkendt, så
den af mig skal blive overleveret med des omkostnings betaling, om nogen
den straks vil annamme. - Der er givet stævning for Koldinghus port til
amtmanden og til husfogeden Johan Liemejer. - Fangen Søren Lauridsen
med sin fader Laurids Pedersen stod til vedermålsting, og Søren Lauridsen
svarede, at det ikke kunne af ham nægtes, at jo Niels Amnitsbøl hans hest
og gevær, som ham selv tilhørte, af arrest i den Gyldne Engel hos Johan
Tidemand for forn. penge for ham indløste, som Johan Tidemands kundskab

derom formeldte. - De stod med hverandre til vedermålsting, og
regimentskriver Knud Pedersen af Vejle stod og til vedermålsting der.
16b:
Amtskriveren, en dom: Mikkel Ottesen har på amtskriverens vegne stævnet
alle kongens tjenere, som henhører til Koldinghus, samt alle kirkeværger og
giver dem til sag for deres resterende landgilde samt cantori
regnskabspenge og præstegæsteri for 1675, at de skal betale inden 15 dage.
- Kun Jørgen Mikkelsen i Amhede er mødt og indgav et skriftligt svar: Jeg
har været herredsfogedbestillingen befalet fra den 9. maj 1675 og til d. 1.
juni 1676 og forhen været sættefoged imellem jomfru Anne Munch på
Harrildskær (Haraldskær) og Niels Lauridsen, hvorfor jeg formener, at ... ...
kvitteres i min skyld og landgilde efter kong Christian Fjerdes reces, anden
bogs 19. kapitel. - - Dom: De, der resterer med landgilde og cantori
kirkeregnskabspenge for 1675 og forbigående åringer, skal betale inden 15
dage.
17:
Peder Bertelsen i Vilstrup, et oplysningsvidne. Oplyser til 3. ting en
brunblisset hoppe med tre (?) hvide fødder.
17b:
Onsdag den 26. januar 1676:
Herredsfogeden idag sin tredie ting påråbte ransnævninge at ville møde og
aflægge deres ed efter loven, så vel som Ko. Ma. varselsmænd ville aflægge
og afhjemle kald og varsel over dem. For retten fremkom Anders
Christensen i Oustrup, som var opnævnt til ransnævning, og aflagde sin ed.
- Søren Jensen, varselsmand, mødte. Den anden varselsmand, Jens
Christensen i Rugsted, mødte ikke her for retten. Er de andre ransnævninger
forelagt til idag 8 dage her at møde.
For retten fremkom Oluf Mortensen i Bølling og Jens Bang på Nygård og
irettelagde en attest med regimentskriver Knud Pedersen ... : Efter min
velbårne hr. obersts ... ... da beskikkes og advares Niels Laursen i

Amnitsbøl ved disse 2 mænd ... ... at han straks uden ... leverer Søren
Laursen af Amnitsbøl til regimentet med kongens hest og mundering, som
han sig skal have bemægtiget og anholden. Hvis beskyldninger han gives,
kan på sine tilbørlige steder efter Ko. Ma. krigsordinance udføres, efterdi
højstbemeldte Hans Maj.ts tjeneste i disse ... ingen forhindring, langt
mindre nogen forhaling eller ophold tåler ... ... .
Jens Christensen Bang på Nygård, en opsættelse: Stævning til Peder
Offersen i Vork og Hans Sørensen ibidem, Mads Christensen i ... ... i
Vilstrup. Gav Peder Offersen og Hans Sørensen på vegne af hr. oberst Peder
Juel til beskyldning for en hest, for penge 20 rdl. og for fire skp. ... rug á 2
mk., er 2 slettedaler. Opsat 8 dage.
18b:
Torsdag den 3. februar 1676:
Hans Hansen i Højen på vegne af sin søn Jens Hansen ... et synsvidne:
Stævning til amtmand Otto Bilde. - (22-23 vidner): De var blevet opnævnt
af herredsfogeden til at syne den gård i Stubdrup, som Jens Hansen af
Højen nu nyligt har bekommet i fæste. De har været til syn med
herredsfogeden: 10 fag ledhus styltet inden og uden til med stylter, 5 fag
stolpehus med risvægge, noch et hus (?) ... ... Eng og ager: Jorden fandtes
meget ... af voldsskade fordærvet, og fandtes ingen gødning ved gården;
hverken fau... eller korn fandtes i gården og ingen gærder ved gården uden
om en kålhave.
Jens Christensen Bang på Nygård får dom efter sin irettelse for 8 dage
siden: De skal betale.
20:
Onsdag den 9. februar 1676:
Niels Lauridsen, et vidne udstedt af Jørgen Nielsen i Ris efter lensmandens
befaling: Stævning til Søren Lauridsen i Amnitsbøl (stævningsmændene
talte med ham selv i Amnitsbøl; han er nu i arrest på Koldinghus). - Jørgen
Sørensen i Ødsted vidner: at en onsdag d. 14. april 1675 var Søren

Lauridsen henridende med ham og ledte om en pige, der havde stjålet noget
gods fra Niels Amnitsbøls hustru, og i J..lebol samme dag der kom en af
hans brødre efter ham fra hans moder, han skulle komme hjem. Red så
Søren Lauridsen hjem til Amnitsbøl, og jeg red og hjem ved aftentide
samme dag, og jeg gik i min seng til Niels Lauridsen Amnitsbøls og lagde
mig. Og Niels Amnitsbøl var i Viborg. Om morgenen, jeg stod op, da var
Niels Amnitsbøls hus berøvet kobber og tin, kister og skrin tomme,
sengeklæder borte med videre, hvad der fandtes i huset. To heste taget af
stalden, en sortblisset og en gl. brun med en hvid stjerne i panden, en
beslagen vogn, kone og børn borte, så det i alle måder så ud som i en
fjendetid, og sengen opkast i halmet. - Poul Madsen i Ødsted: bekræfter
Jørgen Sørensens vidnesbyrd (teksten er uklar; de har vist forsøgt at spore
den forsvundne vogn og fulgt den op til Søren Lauridsens faders gård og
videre ad Koldingvejen) ... og i bryggerhuset fandtes et hul i den nørre side,
lige som der kunne være et skrin nedgravet. Og den tid, Niels Amnitsbøl
kom hjem fra Viborg, da sagde han for os, at hans skrin var der i det hul
nedgravet med hans guld, ringe og midler, og er bortrøvet. - (Mange
herredsmænd): Niels Lauridsen Amnitsbøl tilspurgte dem, om det ikke var
dem i Guds sandhed fuldvitterligt, at Søren Lauridsen, som nu sidder i
arrest på Koldinghus, ride og været her i egnen af og til siden Sct. Olufs dag
og indtil nu forleden Sct. Mortens dags tider. De bekræftede alle med ed, at
Søren Lauridsen har været her i Jerlev herred af og til som meldt og søgte
både ting og kirke her imidlertid ... .... - Peder Hansen i Amnitsbøl: Søren
Lauridsen var i Amnitsbøl den dag, da røveriet skete. - Søren Andersen,
Christen Christensen, Peder Jensen og Niels Sørensen bekræfter.
22:
Amtskriverens fuldmægtige Mikkel Ottesen, et vidne: Stævning til Jørgen
Nielsen i Ris, Peder Jørgensen i Borlev, Søren Thomsen i Tudved og Søren
Jensen i Rugsted at vidne: At efterskrevne resterer med deres landgilde for
1673, som ikke kan bekommes formedelst deres kvægs bortdødelse, og en
del øde og forarmet, og nogle har frihed (en liste med restanterne).
23b:
En anden tingsvidne på amtskriverens vegne under samme varsel: Samme
vidner om restancer for 1674.

Peder Lassen i Refsgård tog idag sin første ting til at holde skifte efter sin
sal. hustru.
25:
Jens Pedersen i Rugsted har stævnet Jens Sørensen, som nu bor i Stubdrup
for en håndskrift: Jens Sørensen, tjenende i Horsted, erkender gæld til Niels
Pedersen, ladefoged på Nygård, i rede og lånte penge fire rigsdaler, at betale
til nu kommende Stc. Hans dag. Og så lover jeg mig, Steffen Sørensen,
tjenende i Højen, som en tro forlover og selvskyldner, at det af os begge
således holdes. Byrge Christensen er ombedet at underskrive til vitterlighed.
Actum Højen d. 23. maj 1670. - Findes påskrevet: Har jeg underskr. til fuld
betaling overdraget denne hosfølgende Jens Sørensens revers til Jens
Pedersen i Rugsted, d. 20. juli 1673, Niels Pedersen. - Dom: Han skal
betale.
26:
Jens Christensen Bang på Nygård, en opsættelse: Har stævnet Mads Nielsen
i Vesterby og Christen Christensen ibidem og begge deres hustruer for en
håndskrift: Jens Bertelsen i Vesterby erkender gæld til Jens Jonsen i Vork på
5 slettedaler, at betale førstkommende Mikkelsdag, og til rente 2 læs rug (?)
i Bækeng liggende sønden op til Simon Nielsens eng. Dateret 3. marts
1667, Christen Jensen og Christen Sørensen til vitterlighed. - Findes
påskrevet: er fremvist på registreringen efter sal. Jens Jonsen i Vork d. 21.
maj 1673. - Sætter i rette, at Mads Nielsen og Christen Christensen i
Vesterby bør betale. - Mads Nielsen mødte og svarede og formente, at der
skal noksom være årligen optaget og nu så lang tid mere end den ordinære
rente burde at være af forn. 5 slettedaler annammet, hvilket billigen i
hovedsummen at afkortes. Formener da, samme håndskrift efter billigen ...
... være betalt. Opsat 14 dage.
Onsdag den 16. februar 1676:
På Jerlev herredsting forordnet i denne ... Jørgen Nielsen i Ris.
Peder Lassen i Refsgård, hans 2. ting, som han krævede til skifte efter hans
sal. hustru Dorthe ... datter.

Onsdag den 23. februar 1676:
Jens Christensen Bang på Nygård, en dom: Mads Nielsen og Christen
Christensen og begge deres hustruer i Vesterby er stævnet. (Hele
irettesættelsen gentages, men selve dommen er ikke afskrevet; se fol. 29b).
Onsdag den 1. marts 1676:
Skovrider Morten Heiring påmindede til 1. ting menige herredsmænd, at de
skulle efterleve skovordinansen med opelskning og andet mere, så og
forelægges om ustumpede hunde.
Jørgen Poulsen i Jerlev tog sit 1. ting til at holde skifte efter sins al. hustru
Dorthe Gjermandsdatter til d. 20. marts.
29b:
Herredsfogeden Niels Lauridsen Amnitsbøl æskede, udstedt ved Jørgen
Nielsen i Ris: Han lader til 2. ting lyse efter Dorthe Jørgensdatter i
Amnitsbøl, som ikke skal være at finde i hendes hus eller gård siden
opsættelse, som nu sidst faldt til Viborg landsting i februar, hun da at være
forelagt til d. 15. marts i egen person at møde. Om nogen godtfolk kunne
gøre anvisning om hende, ville Niels Lauridsen forskylde deres umage.
Peder Lassen i Refsgård på sine egne og sine 3 stedbørns vegne lovbød til
1. ting den halve gård i Refsgård, som han påbor.
Denne sentence tilhører den dom, som er indført på blad nr. 27: Der
irettelægges en håndskrift af Jens Bertelsen i Vesterby af 1667 på 5
slettedaler og renter deraf 2 læs rug (?) i Bækeng, og det ved dannemænds
sigelse og tykke, og da eftersom årligt er brugt og bekommet til nu afvigte
år siden håndskriftens dato 2 læs engbund på bemeldte gæld, nemlig 5
slettedaler, som bedrager sig atten læs hø, da såsom håndskriften refererer
sig hen på dannemænds sigelse, da den krævende med Jens bertelsens
arvinger ved tvende dannemænd, som er uvildige, at gør rigtig regnskab og
afregning, og hvilken da hverandre skyldig bliver, efter lands lov og ret at
betale.

Onsdag den 8. marts 1676:
Jørgen Nielsen i Ris på vegne af Peder Lassen og hans 3 børn lovbød til 2.
ting den halve gård i Refsgård, som Peder Lassen påbor.
Søren Jensen i Tudved, et vidne: Stævning til amtmanden og hans
fuldmægtige. - Jes Pedersen i Rugsted, Jens Hansen Bonde i Ødsted, Jørgen
Nielsen i Ris, Jørgen Poulsen i Jerlev, Peder Jørgensen i Borlev, Thomas
Sørensen i Rugsted, Mads Nielsen i Vesterby, Poul Madsen i Ødsted, alle
forn. 8 trofaste dannemænd vidnede samdrægtigt, at Søren Jensen i Tudved,
Niels Madsen, Mads Nielsen, Rasmus Nielsen, Enevold Nielsen, Hans
Nielsen, alle ibidem, Peder Hansen i Vesterby, Gunder Peders i Rugsted,
Jens Christensen ibidem, Else Lunds sammesteds, at forskr. mænd og enker
ikke er ved den middel, at de kan give deres fulde udgift og landgilde ....
31:
Jørgen Poulsen i Jerlev havde sit 2. ting til at holde skifte efter sin sal.
hustru Dorthe Gjermandsdatter til d. 20. marts. - Poul Gjermandsen i
Bølling og Christen Jensen i Vork som medarvinger var til vedermålsting,
samtykkede, at bemeldte dato d. 20. marts med skifte måtte bero.
Poul Madsen i Ødsted på vegne af Kirsten Lauridsdatter i Vesterby fordrede
til skifte i hendes bo efter hendes sal. mand imorgen, som er d. 9. marts.
Herredsfogeden og tingskriveren med uvildige dannemænd dertil opnævnte
Hans Hansen i Mejsling, Jes Pedersen i Rugsted, Søren Jensen ibidem, Poul
Madsen i Ødsted at møde imorgen der i boet til klokken ni slet formiddag.
Skovrider Morten Heiring advarede til 2. ting menige herredsmænd, at de
efter skovordinansen i alle måder med opelskning og andet mere, så og
herved forelægges om ustumpede hunde her i vildtbanen.
Niels Lauridsen herredsfoged lader endnu som tilforn lyse efter Dorthe
Jørgensdatter af Amnitsbøl.
Onsdag den 15. marts 1676:

I herredsfogedens sted forordnet Jørgen Nielsen i Ris. - (Blandt de 8 mænd:
Nlig (?) Andersen og Søren Clemmendsen af Oustrup).
Regimentskriver Knud Pedersen æskede og begærede genpart af det skifte,
som er holdt i Refsgård efter sal Dorthe Andersdatter, som var ret trendings
(?) dage i samtlige overværende og vedkommende, og blev bemeldte
skiftebrev leveret efter Jens Hansens tilladelse, men ikke var underskrevet.
Oluf Mortensen Bøgvad, herreds lassitemi (?), en opsættelse: Stævning til
samtlige Jerlev herredsmænd, som ikke havde gevær eller mødt på
mønsterpladsen efter Ko. Ma. nådigste forordning. Og satte Oluf Mortensen
i rette ... efter Otto Bildes egen seddel og kongens forordning bør derefter at
lide, som befindes forsømmelige. Hvilken seddel blev læst og påskrevet:
Befales hermed de borler (?) mænd, at de enten hver to halve gårde
forskaffer en musket og en kårde eller også af hver halvpart en pique og en
kårde efter Ko. Ma. allernådigste udgangne forordning, hvilket alle og
enhver i Jerlev herred, som endnu rester, haver at efterkomme, og befales
hermed kaptajn Oluf Bøgvad, at så mange som ikke denne befaling
efterkommer, da dem efter Ko. Ma. forordning at tiltale på ære, liv, krop og
gods. Datum Koldinghus d. 20. december 1675, Otto Bilde. - Opsat 3 uger.
Skovrider Morten Heiring advarer til 3. ting menige herredsmænd om
skovordinansen.
Jørgen Poulsen i Jerlev, et vidne: Kalder til 3. ting til skifte efter sin sal.
hustru Dorthe Gjermandsdatter til d. 20. marts. Stævning til velfornemme
mand Balder Nielsen af Kolding, velfornemme mand Zanne (?) Pedersen
sammesteds, hr. Søren Jensen i Egtved, Poul Gjermandsen i Bølling, Anne
Gjermandsdatter ved hendes lavværge Christen Jensen i Vork, Maren
Gjermandsdatter i Jerlev med hendes lavværge.
Jørgen Poulsen begærede at måtte opmeldes ham uvildige dannemænd til
vurderingsmænd. Blev opmeldt Jes Pedersen i Rugsted og Jens Sørensen i
Horsted, Hans Hansen i Mejsling, Jens Grøn i Hyllund (Høllund?), Morten
Hansen i Højen, Mads Nielsen i Vesterby.
Jens Hansen af Refsgård æskede: Peder Lassen i Refsgård på egne og hans
stedbørns vegne opbød til 3. ting al den arvepart som og hans indpantede,

som Peder Lassen og hans stedbørn har i den halve gård i Refsgård, som
han nu påbor. - Jens Hansen af Refsgård tilbød sølv og rede penge, som han
her for retten fremsatte, at dersom Peder Lassen ville sælge den halve gård,
da ville han være overbødig at købe med dem, så vidt at det kunne talle (?)
Kgl. Maj. tynge, eller efter Ko. Ma. amtmand og tolv samfrænders sigelse.
Varsel givet til Peder Lassen i Refsgård samt hans stedsønner Simon
Andersen og Mikkel Andersen og hans steddatter Maren Andersdatter med
deres værge Anders Christensen i Oustrup.
33b:
Onsdag den 22. marts 1676:
Johan Iversen på vegne af hr. oberforster og vildtmester, et vidne: Stævning
til Hans Jensen i Egtved. - Jens Madsen i Bølling og Jens Christensen
ibidem vidner, at de den 21. januar var med oberforsteren og Johan Iversen
til syn i Egtved til Hans Jensens, og da fandtes en del ophugget træ, nemlig
6 vognstjerter, 2 deraf af risbøge og de 3 af kløvet .. .. staldstokke ... (m.m.)
- Hans Jensen svarede og formente, at han noksom lovlig adgang til det
ophugne træ, og fremviste en seddel på slet papir dateret B...bygård, d. 10.
december 1675, underskrevet af Claus Sehe... lydende, til hans fuldmægtige
haver forundt Anders Mortensen fire læs bøg til hjultømmer, item 2 risbøge
til hans fornødenhed. - Johan Iversen begærede, at sedlen måtte forblive i
retten, eftersom den ikke på trykt papir befandtes efter forordningen.
34:
Johan Iversen under forbemeldte varsel: Begærede sit første ting til Morten
Olesen i Bølling, Jens Bertelsen, skovløber over Egtved skove, og Søren
Clemmendsen og Mikkel Andersen, begge i Oustrup.
Herredsfoged Niels Amnitsbøl, under forn. varsel, som Jørgen Nielsen i Ris
udstedte: Begærede idag sin første ting til Søren Clemmendsen i Oustrup at
holde skifte efter sin forrige sal. hustru og efterladte datter for dele.
Kirsten Nielsdatter af Mejsling, et vidne: Kirsten Nielsdatter vidnede, at
Jørgen Jespersen i Vesterby har lovet hende ægteskab og da med slige hans
løfter bedraget og krænket hende, som tilforn var ærlig mø og pige.

Begærede her for retten, at herredsfogeden ville opmelde og forunde hende
tvende dannemænd til at gå til hr. Søren Jensen i Egtved og bede hr. Søren
forbyde ikke at give Jørgen Jespersen til nogen anden kvindesperson,
eftersom han havde lovet hende ægteskab og hende besovet. Da blev hende
opmeldt Jes Pedersen i Rugsted og Søren Jensen (?) i Tudved. Og tilspurgte
herredsfogeden Kirsten Nielsdatter, hvor hun blev af Jørgen Jespersen
besovet, og den tid var at være. Da svarede Kirsten Nielsdatter, at det skete,
da hun var til husværelse til Peder Hansens i Vesterby, og forn. Jørgen
Jespersen han var i Vesterby til værelse samme tid, som han hende
krænkede og besov. - Der er givet varsel til Jørgen Jespersen.
34b:
Niels Pedersen i Norby (?) tog idag sit første ting til Erik Thomsen
Skomager i Bølling og giver last og klage over ham for alle de lovmål, som
han kan have at tiltale ham for, eftersom han igår var 8 dage, da jeg Niels
Pedersen kom på min retfærdige hjemvej fra Kolding, jeg havde været der
og leveret Ko. Ma. skatter. Da kom Erik Thomsen Skomager til mig ved
Bølling med en vognkæp i sin hånd og voldeligen mig overfaldt med hug,
slag, jordskub, da jeg intet vidste af ham at sige i nogen måde. Og var Jens
Bertelsen Skovløber med ham, og jeg videre herom agter at føre lovfaste
vidnesbyrd.
35:
Svend Pedersen i Borlev idag begærede sin første ting til hvem han her i
Jerlev herred har noget til at tale.
Herredsfogeden Niels Lauridsen Amnitsbøl, et vidne udstedt af Jørgen
Nielsen i Ris: Efterlyste til 3. ting Dorthe Jørgensdatter i Amnitsbøl. Hun er
stævnet hos hendes husbond Laurids Pedersen i Amnitsbøl. End ydermere
lod Niels Amnitsbøl læse og påskrive en landstingsopsættelse dateret
Viborg landsting d. 15. marts, som bl. a. indeholdt: Dorthe Jørgensdatter i
Amnitsbøl da at være påny forelagt endnu udi egen person for de hårde
beskyldninger, på hende er gjort, at møde d. 29. marts til Viborg landsting,
om hun havde noget der imod sig til befrielse. - Så blev trende gange
påråbt, om nogen havde hørt eller set forn. kvinde, siden den dom blev

fældet over hendes søn Søren Lauridsen, såsom hun hverken findes til hus,
gård eller kirke, hvortil der svaredes nej af så mange, den dag ting søgte.
35b:
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Maren Gjermandsdatter: Stævning til
Niels Lauridsen i Jerlev. Jes Pedersen tog idag sit første ting til Niels
Lauridsen for hvad engslæt, som han på Maren Gjermandsdatters gårds
grund har slået og afført uden hendes vilje. - Niels Lauridsen bekendte, at
han havde slået græsset, og bekendte ydermere, at hvad han har slået, det
har han ikke alene slået på hendes grund på Jerlev mark, også på de andre
gårdes grunde ...
Jens Hansen i Refsgård, et skøde: Peder Lassen i Refsgård og hans tvende
sønner, Simon og Mikkel Andersen, skødede til Jens Hansen og hans
trolovede fæstemø Maren Andersdatter i Refsgård. Først Peder Lassen
fremstod og afhændede al den arvepart, som han er indpantet efter derom
hans pantebrevs formelding. Dernæst fremstod Simon Andersen og Mikkel
Andersen og afhændede al deres rette tilfaldne arvepart både efter deres sal.
fader og moder i den halve gård i Refsgård, som Peder Lassen ibor.
37b:
Peder Lassen i Refsgård, et vidne: Irettelagde en skriftlig forening, som er
sket imellem ham og sin søstersøn Jens Hansen i Refsgård, dateret d. 21.
februar 1676: Jens Hansen tilforpligter sig, at hans morbroder Peder Lassen
skal nyde i nærværende år 2 tdr. rugsæd og en tønde bygsæd, og Peder
Lassen skal svare til den femte part af al gårdens udgift, som kan påkomme.
Og så siden skal Peder Lassen have til årlig aftægt 2 skp. grøn land i god
jord... til 4 læs hø nede ved Rønsel Bjergs skifte. Og nu straks at nyde 2
køer af dem, som er i gården, og de to stude, Peder Lassen selv har ført til
gården, en sort hesteplag og en blågrå marplag, otte får, gamle og unge, en
jerngryde og en fjerdings kobberkedel, to galtsvin, en trævogn med behør,
og derforuden at nyde den liden stue i vester ende i salshuset, som er fem
fags. Noch skal og have to fag af det vestre hus, indtil han selv får noget
husrum bygget, og det skal være i den sønder ende. endydermere forpligter
Jens Hansen at betale al den rigtige, bortskyldige gæld, som der findes i

Peder Lassens bo, som er benævnt og opregnet på skifte, og derfor stille
enhver til fornøjelse og god betaling.
38:
Jens Hansen af Refsgård, et vidne: Iretteæskede en skriftlig forening, som
er sket og oprettet imellem ham og hans morbroder Peder Lassen i Refsgård
d. 21. februar: Peder Lassen forpligter sig til at afstå sin sin søstersøn og sin
steddatter Maren Andersdatter al sin arvepart i den halve gård, som han nu
påbor, så vel som løsøre og formue, undtaget hvad jeg forlods skal nyde.
Herimod forpligter jeg mig, Jens Hansen, at min morbroder skal nyde ...
(som ovenfor).
39:
Jens Hansen i Refsgård æskede: Æskede en skriftlig forening som var sket
og oprettet mellem ham og hans tilhåbende tvende svogre, Simon og
Mikkel Andersen i Refsgård, dateret Refsgård d. 21. februar: Kendes vi
Simon Andersen og Mikkel Andersen og hermed afhænder til vor
tilkommende svoger Jens Hansen af Mejsling og til vores søster Maren
Andersdatter al den arvelod, som os er eller kan tilfalde efter vores sal.
fader og moder i bemeldte gård, hvorhos vi bepligter os til at give vores
svoger og søster fuldkommen skøde på bem.te arveparter. Dermed
forpligter jeg mig, Jens Hansen, at betale Simon og Mikkel Andersen som
følger: Enhver af dem i rede penge 20 rdl. og enhver en bræget (?) stud,
som findes i boet, og fire får, og bem.te stude og får skal jeg, Jens Hansen,
overføde nu tilkommende sommer og vinter foruden nogen betaling, og de
40 rdl. være hos mig renteløs i 2 år. Og skal jeg nu til år 1678 til Sct. Hans
dag betale af bem.te penge til enhver af mine svogre 10 rdl., og så siden til
næste år derefter til Sct. Hans dag at betale den sidste termin.
40: (Sidste side på mikrofilm nr. 30829. Første side på nr. 30830 er 39b)
Jens Hansen i Refsgård, et afkald: Peder Lassen med sine 2 stedsønner gav
Jens Hansen og hans trolovede fæstemø Maren Andersdatter, en fuld, fast,
tro afkald for al den arvelod, som Peder Lassen og hans to stedsønner er
arveligt tilfaldet eller indpantet efter deres sal. fader Anders Mikkelsen og

deres sal. moder Dorthe Andersdatter, som boede og døde i Refsgård, ..
takkede dem for god skifte og jævning og rigtig betaling.
Onsdag den 29. marts 1676:
40b:
Jørgen Nielsen i Ris tilforordnet i dommers sted.
41:
Onsdag den 5. april 1676:
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Maren Gjermandsdatter tager sit 2. ting
til Niels Lauridsen i Jerlev. Se blad 35.
Johan Iversen på vegne af hr. oberforster og vildtmester, et syn: Stævning til
Søren Clemmendsen og Mikkel Andersen i Oustrup - og til Hans Jensen i
Egtved med hans svoger, som er til huse hos ham - og til Jes Bertelsen,
skovløber over Egtved og Bøgvad skove, samt Morten Olufsen i Bølling. Søren Clemmendsen i Oustrup og Mikkel Andersen vidnede: De var den
20. januar efter oberforsterens begæring til syn i Egtved skov, og der blev
påvist en bøg, som nyligt var hugget, og var uforvist, og var samme bøg
som til hjultømmer og fiere kløffe den (?), og var den på et sted ganske
tvært skjørtet af og var begyndt ellers tvende steder at hugge på den, og
intet videre var dem herom bevidst.
Johan Iversen, et andet vidne under bemeldte varsel: Jens Bertelsen
skovløber: Han var med oberforsterens tjener Oluf Thomsen i Egtved skov,
og da så han, at Hans Jensen i Egtved men sin svoger var i skoven, og da
stod de og skørtede på den omsynede bøg, og samme tid tog Oluf Thomsen
en buløkse fra Hans Jensens svoger, som var til huse hos ham den tid. ... ...
Hans Jensen herimod svarede og benægtede ved sin ed, at han ikke samme
dag havde nogen med sig i Egtved skov, hugget eller fældet på den
omvundne bøg. - Johan Iversen irettelagde et underskrevet vidne: Eftersom
jeg underskr. Oluf Thomsen er citeret til tinget af min gunstige herres hr.
oberforsters velædle Augustus Mats fuldmægtige Johan Iversen mit vidne at
aflægge om, hvad mig er bevidst om Hans Jensen i Egtved for et træ, han

ulovligt i Egtved skov har hugget, da er mit sandfærdige vidne således:
1676 den 20. januar var jeg og Oluf Mortensens søn Morten Olufsen tillige
med skovløberen Jens Bertelsen i Egtved skov. Fandt vi Hans Jensen og en
anden karl, som skulle være hans svoger, stod og havde fældet en uforvist
bøg. Hvor vi da gik til dem og antræffet dem, som de stod og skjørtede den
af. Hvor jeg da tilspurgte Hans Jensen, om det var lovligt og forsvarligt at
hugge sådan en uforvist bøg, hvortil han svarede mig, at det var ikkun et
træ, det kunne ikke gå så hart til derfor. Og jeg da samme tid tog dem en
økse fra, som de huggede træet med, og jeg da samme tid tog på min
herreds vegne efter dannemænd, som samme træ kunne syne, og blev
forskr. træ synet af Søren Clemmendsen og Mikkel Andersen i Oustrup.
42b:
Johan Iversen satte i rette, at Hans Jensen og hans medhavende svoger bør
at lide efter skovordinancen. - Opsat 14 dage.
Onsdag den 12. april 1676:
Det fremgår, at skriveren Byrge Christensen bor i Egtved. - Mikkel
Andersen i Oustrup er blandt tinghørerne.
Jes Pedersen i Rugsgted på vegne af Kirsten Pedersdatter ibidem, et afkald
ved tingsvidne: Søren Nielsen i Bramdrup på egne vegne og på vegne af
Iver Nielsen og Karen Nielsdatter ibidem og Maren Nielsdatter i Harte gav
Kirsten Pedersdatter, sal. Jens Nielsens, afkald for al den arvelod, som er
dem tilfaldet efter deres sal. broder Jens Nielsen, som boede og døde i
Rugsted. Søren Nielsen fremlagde en hjemmegjort afkald dateret Rugsted,
d. 7. oktober 1675.
43b:
Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl, som Jørgen Nielsen i Ris
udstedte: Begærede sit 2. ting over Søren Clemmendsen i Oustrup om
skiftes holdelse. 1. ting indført på blad 34.
Jes Pedersen i Rugsted tog på vegne af Christen Nielsen i Tågelund sit 1.
ting til Søren Clemmendsen i Oustrup og fremæskede af ham en sølvske,

som Christen Nielsen har lånt nogle penge på. Begærede at ville indløse
samme ske. Og hertil svarede Søren Clemmendsen, at Christen Nielsen har
bekommet sin sølvske igen.
Onsdag den 19. april 1676:
Onsdag den 26. april 1676:
Hans Nielsen i Oksvig æskede af herredsfogeden, at han ville opmelde 2
uvildige dannemænd, som med ham tillige i morgen at møde i Oksvig i
hans og hans efterladte hustrus bo, sal. Kirsten Nielsdatter. Indbød alle, som
kunne have en fordring i boet. Opmeldt blev Jes Pedersen i Rugsted og
Thomas Sørensen ibidem. Og er Hans Nielsen begærende, at enhver, som
det og være kan, som havde noget af hans bo og gods bortført eller
bemægtiget, imidlertid han var i Ko. Ma. tjeneste og var ude af landet, at de
da til forskr. tid ville møde og derpå gøre vederregning (?) og tilsvar.
Begærede tingsvidne, hvilket blev henvist til lovligt kald og varsel for
indførte, mens skiftet til bemeldte tid at have sin fremgang.
44b:
Anne Thomasdatter af Amnitsbøl kundgjorde, at det idag var hendes første
ting til Søren Svendsens hustru Anne Jensdatter i Vork, hvorledes hun
forleden torsdag, da Anna Thomasdatter var der og bad om noget i Guds
navn, da beskyldte hende for nogle nøgler garn, som var bemeldte Anne
Jensdatter frataget. Og da overfaldt Anne Jensdatter hende med hug og slag,
som hun fremviste her for retten for fogeden og de syv mænd, og da
befandtes hun at være blå slagen over hendes højre øje, så og havde tre blå
slag i hendes hoved, hendes venstre arm var blå, hvorfor Anne
Thomasdatter gav Anne Jensdatter skyld og sag for.
45:
Onsdag den 3. maj 1676:
Onsdag den 10. maj 1676:

Hans Nielsen i Oksvig æskede og tog sit 2. ting til Anders Jørgensen i Lund
i Bredsten sogn for 2 bistader m.m. - Anders Jørgensen vedgik, at han
havde taget de to bistader i Hans Nielsens gård i hans fraværelse, og
foregav, at han havde betalt Anders Nielsen i Vesterby en rdl. på dem,
eftersom de har haft dem til halv med Hans Nielsen. De stod med hverandre
til vedermålsting.
End ydermere tog Hans Nielsen sit 2. ting til Anders Nielsen i Vesterby,
Maren Poulsdatter (?) sal. Simon Nielsens ibidem, Simon Knudsen,
tjenende i Jerlev, og Kirsten Niskone for en ..., hun i Hans Nielsens
fraværelse har bemægtiget.
45b:
Den sag imellem Jokum Iversen og Hans Jensen i Egtved, som findes
indført på den 42. blad, er til sjette uges dag opsat.
Onsdag den 17. maj 1676:
Niels Lauridsen herefter sit at indføres.
Hans Nielsen i Oksvig: Har stævnet Anders Nielsen i Vesterby, Maren
Poulsdatter sal. Simon Nielsens ibidem, Anders Jørgensen i Lund i Bredsten
sogn med hans hustru og Simon Knudsen i Jerlev. - Simon Knudsen blev
forelagt at skulle sige sandheden, hvis han blev tilspurgt. I lige måde Dorthe
Nielsdatter i Oksvig. Da blev vidnerne tilspurgt, om de så, at Anders
Jørgensen tog de tvende bitræ af Hans Nielsens gård, hvortil de svarede nej.
- Laurids Hansen, foged på Engelsholm, begærede på Anders Jørgensens
vegne genpartsvidne.
46:
Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl, et skudsmålsvidne, udstedt af
Jørgen Nielsen i Ris: Stævning til amtmanden og hans fuldmægtige samt
husfogeden, skriveren og ridefogeden, samt stævning til samtlige Jerlev
herredsmænd og indbyggere, kgl. maj.ts bønder, præster og
proprietærtjenere, ingen undtagen. - For retten fremstod (40 navngivne
mænd), og så for retten fremkom Niels Amnitsbøl, æskede og begærede af

forskr. mænd samt og af menige Jerlev herredsmænd og indbyggere, som
den dag ting søgte, at de nu ville meddele ham deres sandheds vidnesbyrd
om hans forhold. - Da for retten svarede og vandt alle forskr. 40 trofaste
dannemænd, alle og enhver særdeles for sig, ved den h. ånds ed med
oprakte finger efter recessen, at det var dem i Guds sandhed fuldvitterligt,
og ingen med en god samvittighed kunne sige eller påstå forn. herredsfoged
Niels Andersen andet end som godt og en ærlig mand vel egner og anstår i
alle måder, og har han ellers skikket og forholdt sig imod os menige
herredsmænd ærlig, oprigtig og vel i alle måder på tinget og i retten, så og
udenfor, og os med retten forsvaret og håndhævet for dem, os eller nogen
ville forurette, så vi ikke kan fuld takke Gud og kongen for så oprigtig,
retfærdig og trofast en herredsfoged, og ønsker, han fremdeles må leve og
være vores herredsfoged, så vi ikke kan give forn. herredsfoged hans
oprigtig og ærlig forhold så godt, vi jo med sandfærdighed bør at give ham
det bedre og så god, som det kan skrives i alle måder, både af barndom og
nu, siden han er blevet herredsfoged i bemeldte Jerlev herred, sogn og by så
vel som uden for, skikket og forholdt, som en ærlig mand hør og bør, til
denne dag. De fattige har han været en stor hjælp med lann (?) og mag (?)
til deres skatter og udgifter, af hans middel tid efter anden dem forstrakt
indtil nu forleden år, den ærlige mands middel og formue af slemme
mennesker berøvet i hans fraværelse det borttaget, for hvilken gerning
Laurids Pedersens hustru i Amnitsbøl, sønner og børn er af os (?) alt for
berygtet for samme gerning. - Så alle og enhver, som den dag ting søgte,
lydelig råbte, at det var i al sandhed, som de 40 dannemænd vundet havde.
47b:
Mikkel Andersen begærede på vegne af amtskriveren 4 uvildige
dannemænd opmeldt til med herredsfogeden at syne den selvejer halve
bondegård, som Jes Nielsen er indskr. i Ko. Ma. jordebog for, og hans
broder Niels Videsen ibidem i bruger haver, hvorledes den befindes med
sæden at være i brug og besået, eftersom der ikke er svaret til årlig
landgilde til bem.te gård, at syne og besigtige des jord at være i brug. Blev
opmeldt Søren Thomsen i Tudved, Jes Pedersen i Rugsted, Christen Jensen
i Vork, Oluf Jørgensen ibidem.

Johan Iversen på vegne af hr. oberforster og vildtmester begærede uvildige
dannemænd til at syne skovene i hele Jerlev herred. Opmeldt: Poul Smed i
Ågård, Henrik Heier ibidem, Poul Eriksen, ... Jon Nielsen i Bllling, Niels
Gillesen i Egtved, Anders Pedersen ibidem, Mikkel Andersen i Oustrup,
Thomas Christensen i Bøgvad, Søren Knudsen i Refsgård. De skal syne
skovene, når de bliver advaret.
48:
Johan Iversen på vegne af oberforsteren, en dom: Oberforster og
vildtmester, velædle mons. Augustus Mardes (?) fuldmægtige, velfornemme
Johan Iversen Smidt satte i rette, at Hans Jensen og hans medhavende
svoger bør lide efter skovordinansen. - Hans Jensen benægtede endnu som
tilforn ved sin højeste ed, at han har hugget omvundne bøg, og at han ikke
heller taget ... ved stub og rod med heste eller vogn efter Ko. Ma.
skovordinanses indhold. Hvad andet ophugget træ, synet er i hans gård, er
ud af, hvad som ham tilforn er udvist og betalt derfor. Johan Iversen
formente, at Hans Jensens protestation og ed ej bør imod lovfaste vinde at
agtes. - Dom: Efterdi for mig irettesættes efter Ko. Ma. skovforordning at
lide, og det at være æren anrørende, da vidste jeg ikke deri at kunne kende,
men ville have det for min gunstige hr. overdommer indhanden.
50:
Johan Iversen på vegne af oberforsteren lod aflyse og forbyde, at ingen efter
denne dag må sig tilfordriste efter forrige advarsel og kongens
skovordinans med heste og vogn og økse at lade finde, såfremt de derfor
ikke ville lide som vedbør, om de antræffes. Og anbefalede skovløberen at
hugge straks stemplerne af de udviste træer, som ikke allerede er omhugget
og ført bort.
50b:
Onsdag den 24. maj 1676:
Mikkel Ottesen på vegne af amtskriveren fremæskede de 4 synsmænd, som
forleden dag blev opkrævet til et syn på Refsgård mark, at afsige deres syn.
Alle lodsejere i Refsgård er stævnet til at vidne, hvem der har ladet Jes

Videsens gård i Refsgård beså. Da som den ene synsmand, Oluf Jørgensen i
Vork, ej mødte, ikke heller lodsejerne uden Søren Knudsen, tilmed mødte
ikke heller den ene varselsmand, Søren Jensen i Tudved, enhver til idag 8
dage at møde her for retten deres sandhed at vidne og aflægge.
For retten fremstod Maren Jesdatter (Justdatter?) Søren Poulsens af Egtved
og gav last og klagemål over Søren Pedersen i Egtved, som har lasteligen
uden al skyld og brøde hende med hug og slag overfalden.
51:
Onsdag den 31. maj 1676:
Jørgen Mikkelsen i Amhede forordnet i dommers sted.
Her for retten fremlagde Oluf Mortensen i Bølling amtmandens anbefaling
til indhold som følger: Eftersom fornemmes, at Niels Lauridsen Amnitsbøl,
herredsfoged i Jerlev herred, til den højeste ret er indstævnet ... ...
tilforordnes Jørgen Mikkelsen i Amhede at betjene retten midlertidigt og sig
ellers i alle måder efter recessen at forholde. Koldinghus d. 30. maj 1676.
Oluf Mortensen i Bølling her for retten på amtmandens vegne anbefaler
Anders Godiksen i Egtved og Peder Nielsen, som er til huse Maren Vide
Hansens i Egtved, at de ufejlbar i morgen, som er torsdag, møder på
Koldinghus amtmanden under tilbørlig straf. Og blev Anders Grøn og Niels
Gillesen i Egtved, at de dem tilsiger og advarer til bemeldte tid.
51b:
Mikkel Ottesen på vegne af amtskriveren, et synsvidne: Stævning til Niels
Videsen i Refsgård, Jep Videsen, Jep Pedersen, Jens Iversen, Adser
Pedersen, Niels Pedersens enke, Søren Knudsen, Anders Christensen, Peder
Lassen, alle ibidem, samt alle Refsgårds lodsejere. Stævning til Christen
Jensen i Vork, Oluf Jørgensen i Vork, Søren Thomsen i Tudved og Jes
Pedersen i Rugsted for deres sandhed at aflægge. - Mikkel Ottesen
fremæskede forskr. 4 synsmænd, som er opnævnt til at syne, hvad marker
og kornagre som ligger til Jes Videsens halve selvejergård, hvorledes det
befindes. - Vindingsmændene Christen Jensen, Oluf Jørgensen og Søren

Thomsen: De har været med herredsfogeden og Mikkel Ottesen til at syne,
hvorledes Jes Videsens ½ gårds tilliggende marker og kornagre var besået.
Da befandtes kornvangerne til forn. Refsgård by at være besået, både rug og
byg, forn. vanger ager hos ager, undtagen fem små agre i rugvangen og en
apr. i havrevangen, som nogle af bymændene, der var med os, berettede at
tilhøre Jes Videsens halve gård. Boghvedevangen lod (lå?) jorden fællet og
ikke endnu var sået.
52:
Oluf Mortensen i Bølling, en dom: Stævning til alle Egtved sognemænd og
enker med deres lavværger. Irettelagde en fortegnelse over dem, der resterer
med kongens korntiende for 1674-75.
!674:
Hjelmdrup: Niels Thomsen, 4 skp. rug og byg,
Egtved: Hans Jensen, 4 skp. rug og byg, Anders Godiksen, 4 skp. rug
og byg, Søren Grøn, 2 skp. rug,
Bøgvad: Thomas Christensen, Peder Jensen, 4 skp. rug og byg,
Refsgård: Jes Videsen, 3 skp. rug, Anders Christensen, 2 skp. rug.
1675:
Egtved: Hans Jensen, 4 skp. rug og byg, Anders Godiksen 4 skp. rug
og byg, Søren Grøn, 2 skp rug,
Bøgvad: Thomas Christensen, Peder Jensen, 4 skp. rug og 2 skp. byg.
Dom: De skal betale.
53:
Jørgen Mikkelsen i Amhede, et vidne udstedt af Christen Jensen i Vork:
Stævning til amtmanden. - Fremlagde amtmandens ordre af 27. maj 1676.
Stævning til Niels Lauridsen Amnitsbøl herredsfoged. - Jørgen Mikkelsen
fremæskede vidnerne Thomas Christensen, Peder Jensen i Bøgvad, Christen
Madsen ibidem, Niels Christensen i Ballesgård, Niels Pedersen i Nordbæk,
Anders Grøn i Egtved, Anders Christensen og Søren Knudsen i Refsgård:
De vidner, at Jørgen Mikkelsen har været herredsfogedens bestilling
anbetroet og befalet at betjene, som er med lensmandens befaling af
tingbogen at bevise, og har haft stor besværling nu på to års tid til tinget og

er stævnet og mødt 3 gange til landstinget og nu sidst til herredage og
imidlertid ikke har kunnet udrede sin landgilde, eftersom skatterne (?) er
store, og er kommet til agters og derover forarmet og nødes til at vige fra
gården, eftersom amtskriveren ved sin tjener Mikkel Ottesen,
restanceskriver, og forrige herredsfoged Niels Lauridsen har ladet frataget
for tiende resterende års landgilde sit kvæg og andres, som han havde til
græsning, og nu næste onsdag før pinsedag og dem fra stedet lod bortdrive.
- Mikkel Ottesen tilspurgte Jørgen Mikkelsen, om han ved herredsfogeden
og vurderingsmænd fratog ham alt sit kvæg, og om han kan nægte ham ...
beholdt 3 køer, nogle får og små kretter tilbage, tilmed skal han ikke nægte,
han jo blev tilbøden, om han det fravurderede kvæg ville indløse, som han
... nogle tid derefter af amtskriveren tilbøden, og kan Jørgen Mikkelsen
endnu for betaling få samme kvæg til løsen. - Hvortil Jørgen Mikkelsen
svarede, at han ikke kunne bekomme penge eller blive betroet, formedelst
... var ham frataget.
54:
Onsdag den 7. juni 1676:
Jørgen Mikkelsen i Amhede forordnet i dommers sted.
Mikkel Ottesen på vegne af amtskriveren, et vidne: Stævning til alle
Refsgårds lodsejere og bymænd. - Anders Christensen i Refsgård vidner: At
Niels Videsen i Refsgård ved sin karl har ladet pløje og så, hvad sæd som
findes til Jes Videsens halve selvejergård, og at Niels Videsen har haft den i
brug, det han kan mindes, nu i fire års tid, og dens grund har dyrket og
afgrøden indavlet. - Søren Knudsen: Niels Videsen har årligt brugt mere
jord, eng og avling, end som en af hans naboer kunne tilfalde, og mere end
til hans egen fæstegård er beliggende. Dog han ikke vidste at gøre forskel
på Niels Videsens og Jes Videsens ½ bondegård i ager og engjorder, men
var ham alligevel bevidst, at der intet fandtes af Refsgårds jorder uden brug
undtagen 4 eller 5 agre i de marker, som nu til Refsgård by indhegnet og i
brug haver. Og nu på en fire års tid har Niels Videsen således brug og
indavlet mere end sine andre naboer. - Adser Pedersen blev trende gange
forelagt sin sandhed at vinde og aflægge om Jes Videsens halve gårds
grund, hvem des tilliggende jorder, eng og ejendom har besået og brugt i år
så vel som i de forrige åringer og des afgrøde indavlet, svarede Adser

Pedersen da, han intet derom ville vidne eller afsige, thi han er ikke bevidst,
hvem der har sået alt det, som sået er til Jes Videsens halve gård.
55:
Mikkel Ottesen på vegne af amtskriveren, en dom: Amtskriver Mathias
Limbs restanceskriver Mikkel Ottesen har stævnet Niels Videsen i
Refsgård. - Sætter i rette, at Niels Videsen, som har brugt og indavlet til Jes
Videsens gård, bør clarere kongens landgilde og intrader, som de af Jes
Videsens halve selvejergård resterer, med rede penge at betale. - Niels
Videsen svarede, at han har svaret til de påbudne skatter siden ufredstid af
bem.te halve gård på sin broders vegne så vel som på de andre
medarvingers vegne, han da efter kongens forordning måtte nyde bem.te
halve gård fri for landgilde, eftersom den ikke er ved sin bygning. - Dom:
Eftersom Niels Videsen tiltales for landgilde af en halv bondegård i
Refsgård, til Koldinghus liggende, da som for mig bevises, at han lader avle
til samme gård og selv vedgår, at han udlægger skatterne deraf og formener
efter Ko. Ma. forordning for landgilde at være fri. Dog ved jeg ham ikke at
kunne befri, men billigen bør at betale med rede penge inden 15 dage ...
56b:
Amtmandens fuldmægtige Jokum Iversen begærede, at der måtte oplæses af
tingbogen den skudsmålsvidne, som herredsfoged Niels Lauridsen var
meddelt og afgivet af en del af Jerlev herredsmænd. Skudsmålet blev oplæst
af tingbogen, og så tilspurgte Jokum Iversen, om der var nu nogen her til
stede, som ville fragå dette vidne, hvortil da ingen var, som noget dertil
ville svare eller benægte.
57:
Onsdag den 14. juni 1676:
Jørgen Mikkelsen i Amhede forordnet i dommers sted.
Niels Pedersen Nordbæk i Spjarup, et forbudsvidne: Stævning til alle
lodsejere i Refsgård og alle Oustrup bymænd og lodsejere. Niels Pedersen
på egne og naboers vegne i Spjarup og Vollund lod forbyde Refsgårds og

Oustrups mænd at komme på deres fædrift, marker eller enge, enten først
eller sidst i året, så vel som forbydes rishug, tørveskjørt, lyngslæt samt
køren over deres enge, ... at enhver vedkommende kan vide sig for skade at
tage vare.
Her for retten blev læst amtmandens befaling, at ingen herredsskriver må
sig tilfordriste at skrive for retten på løst papir, så og at herredsfogeden ikke
må sentere efter denne dag, uden at han har derom rådført sig med Ko. Ma.
hr. amt (amtmand?), så og vederparten talt med ham. Desligeste formelder,
at herredskaptajnerne skal have opsyn med bavnerne at blive forsynet med
fornøden vagt derhos efter Kgl. Maj.ts nådigste forordning.
57b:
Jes Pedersen i Rugsted, et synsvidne: Stævning til Gunder Jensdatter sal.
Peder Bertelsens i Rugsted og hendes lavværge samt hendes søn Bertel
Pedersen og samtlige Rugsted lodsejere og bymænd. - Christen Jensen i
Vork, Anders Nielsen, Jørgen Jespersen, Mads (?) Nielsen, alle i Vesterby
vidner: De var til syn med Jes Pedersen i Rugsted. Og der blev os påvist en
ny gærde vesten ud og med den forte, som går nør ud af byen. Da synede vi
imellem ende og anden, og befandtes nyligen at være opsat med fire
hundrede mindre seks staver, og derforuden seks og tyve andre staver; og
målte vi samme forte i den nørre ende 13 alen i bredden, mødte over samme
forte var den 10 alen, og i den søndre ende befandtes den tolv alen. Og
derforuden lod (lå?) der en del nye egestaver, som ikke da var opsat, ved
den nørre ende på bemeldte toft, som er Guder Peders toft.
58:
Laurids Olesen i Refsgård opkrævede til skifte efter sal. Niels Pedersen,
som boede og døde der, på hans efterladte hustrus vegne, nu til mandag
førstkommende, og begærede fire vurderings, som blev opmeldt: Niels
Pedersen i Nordbæk, Jep Pedersen i Refsgård, Søren Clemmendsen og
Mikkel Andersen i Oustrup, tillige med rettens betjente til bemeldte tid at
møde klokken 8.
Onsdag den 21. juni 1676:

Jørgen Mikkelsen i Amhede forordnet i dommers sted.
Ulrik Hermandsen, borger af Vejle, på vegne af Niels Bjørnsen i
Knabberup, et vidne: Stævning til hr. Poul Jørgensen, sognepræst til Skibet
sogn, i Vilstrup. - Irettedagde en forbydelsesseddel: Eftersom erfares, et
stykke jord tilhørende et boel i Vilstrup, som Hans Madsen nu påbor, på
Vilstrup mark i Skibet beliggende, i dette år af en fremmed skal være pløjet
og sået (som siges, hæderlig og vellærde mand hr. Poul Jørgensen,
sogneherre til Skibet sogn, skal have ladet gøre og bekoste), hvorfor jeg
underskrevne Niels Bjørnsen i Knabberup forårsages hr. Poul Jørgensen at
lade forbyde og hermed forbyder samme sæd ej at må lade høste eller afføre
lade, ej heller efterdags at må bruge eller bruge lade noget af forn. boels nu
tilliggende jroder i nogen måder, såfremt han ikke derfor ville lide som
vedbør, medmindre han ville indfri forn. boel med al des tilliggende jorder
og rettigheder af det pant, mine stedbørn efter deres sal. fader arveligen
tilfalden er, og betale dem deres penge efter pantebrevs formelding ...
59:
Onsdag den 28. juni 1676:
Jørgen Mikkelsen i Amhede forordnet i dommers sæde.
Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup, et vidne: Stævning til Hans Madsen i Vilstrup
(kaldsmændene havde talt med hans hustru Anne Madsdatter). - Poul
Jørgensen lod Hans Madsen forbyde nogen afgrøde, være sig hø eller korn,
fra hans halve selvejerbondegårds ejendom i Vilstrup, som Poul Jørgensen
har tilforhandlet sig efter købebrev og skødes formelding, så vidt som hans
rebslagne jord angår, og det under et fuldt ran.
59b:
Hr. Poul Jørgensen begærede 8 uvildige dannemænd til at syne i Vilstrup,
hvad han dem påviser, nu førstkommende mandag. Opmeldt: Jes Pedersen i
Rugsted, Søren Thomsen i Tudved, Jens Bonde i Ødsted og Peder Jensen
ibidem, Søren Høllund og Jens Grøn ibidem, Jørgen Poulsen og Morten
Bonde i Jerlev.

Jørgen Nielsen i Ris gav klage på en tjenestepige ved navn Anne Jensdatter,
som er rømt af hans tjeneste om nattetider. Beretter, at hans kiste ... og en
del tøj at være borttaget udaf hans hus samme nat, som var mellem onsdag
og torsdag.
60:
Laurids Olesen i Refsgård, et skifte ved tings (?): Stævning til Søren
Clemmendsen i Oustrup, Mikkel Andersen og Niels Lauridsen ibidem, Jep
Pedersen i Refsgård - til at møde i Refsgård at være vurderingsmænd til
skifte efter afgangne Niels Pedersen, som boede og døde i Refsgård. Fremviste et skiftebrev: Anno 1676 den 19. juni var efterskrevne
forsamlede i Refsgård, nemlig amtmandens fuldmægtige Johan Iversen,
Jørgen Mikkelsen i Amhede, forordnet i fogedens sted, Byrge Christensen,
skriver, med vurderingsmændene, som er opkaldt til herredstinget: Søren
Clemmendsen i Oustrup, Mikkel Andersen og Niels Lauridsen ibidem, Jep
Pedersen i Refsgård, - til registrering og skifte i en 1/4 part krongård efter
sal. Niels Pedersen, som boede og døde der. På den ene side hans hustru
Mette Jensdatter og på den anden side hans søn Laurids Nielsen, og da
eftersom bem.te søn er umyndig og ikke befindes nogen her i herredet af
hans sal. faders slægt, da er hans moders trolovede fæstemand Laurids
Olesen tilforordnet at være Laurids Nielsens værge. - Og befandtes som
følger: (levende kvæg, vognredskab, trævarer, kobber, jern, korn, sået og
usået) ... befandtes ikke uden enkens egen seng, som blev efter gammel
sædvane foruden deling tilladt. Befandtes en gl. læderklædning, som var
den sal. mands, som barnet skal nyde forlods. - Summa summarum
bedrager boens formue penge 86 slettedaler 1 mk. 8 sk. - Bortskyldig gæld:
skat, gæld til Niels Lauridsen i Oustrup og Søren Clemmendsen i Oustrup,
skiftets forrettelse. Summa: 11 slettedaler 3 mk. 2 sk. - Blev trende gange
påråbt, om der var nogen, som havde i boen videre at fordre, og da
befandtes ingen videre, som noget fordrede. - Boens formue i behold: 75
slettedaler 2 mk. 5 sk. Enken og barnet får hver en halvdel. - Enken
fremstod og tilbød sig at ville rigtig contentere og betale al forskr.
bortskyldige gæld. Belangende sønnes tilfaldne lod, da har moderen og
hendes trolovede fæstemand taget det til sig, og skal være i boen renteløs,
indtil barnet bliver sine fulde 12 år, og derimod tilforpligter de sig at opføde
barnet i al ære og lære med fornøden klæder og føde, indtil han bliver 12 år,

som de agter for Gud og den kristne øvrighed at svare, og så siden skal give
den sædvanlige rente årligt i rette tid.
61:
Onsdag den 5. juli 1676:
Jørgen Mikkelsen i Amhede forordnet i dommers sted.
Ulrik Hermandsen, borger i Vejle, irettelagde en overdragelse dateret Vejle
d. 1. juli 1676, udgivet af Niels Bjørnsen i Knabberup, Christen Jensen på
sine egne og sin søster Else (?) Jensdatter og Jens Mortensen i Allerup
(Ullerup?) angående en bondebolig i Vilstrup, som Hans Madsen påbor, til
Poul Jørgensen sammested. - Fremlagde et andet pantebrev lydende på 100
slettedaler og til underpant har hr. Poul Jørgensen forsikret Niels Bjørnsen
og hans interessenter i den selvejerbondeboel i Vilstrup, som Hans Madsen
nu påbor.
61b:
Oluf Mortensen i Bølling begærede på amtmandens vegne 4 mænd til at
registrere afgangne Mikkel Jensen, som boede og døde i Torsted, hans
efterladte bo. Opmeldt: Christen Nielsen i Tågelund, Niels Pedersen i
Nordbæk, Jens Nielsen og Christen Pedersen i Torsted.
Onsdag den 12. juli 1676:
Forordnet dommer Jørgen Mikkelsen i Amhede.
Onsdag den 19. juli 1676:
Niels Lauridsen i Amnitsbøl herredsfoged.
Niels Lauridsen, herredsfoged, æskede og begærede, at Jørgen Nielsen i Ris
ville efter amtmandens seddel betjene retten i den sag imellem
herredsfogeden og den fange Søren Lauridsen og hans anhæng. Så
irettelade en kopi af højesterets dom, som blev læst og påskrevet.
62:

Her for retten blev advaret og tilsagt alle og enhver her i Jerlev herred, være
sig hvem det være kan, Ko. Ma. tjenere til Koldinghus, ryttere tjenere,
proprietarie eller gejstlige tjenere, at de skal holde rigtig skifte og deling
efter Ko. Ma. forordning og loven, eller og at lide derfor som vedbør.
I lige måde lod herredsfoged Niels Lauridsen i Amnitsbøl på Ko. Ma. vegne
og efter Ko. Ma. befaling forbyde alle og enhver at flytte eller føre nogen
hø eller afgrøde fra Laurids Pedersens gård i Amnitsbøl, men eftersom
gården findes øde, at den dog til gårdens reparation kan forblive og indført
med hvis kornsæd, som der findes på grunden sået, og alt dette at
efterkommes efter Ko. Ma. frorordning, og at lide, stande til rette som
vedbør.
Onsdag den 26. juli 1676:
Onsdag den 2. august 1676:
62b:
Mads Mikkelsen i Højen, et klagevidne: Stævning til Anders Lassen i
Højen, Niels Hansen, Poul Hansen ibidem, at vidne. Stævning til Mads
Laursen, Knud Smed, Steffen Lassen, alle i Højen - ang. den klammeri
imellem Laurs Hansen og Mads Mikkelsen søndag den 23. juli på Højen
grandestævne. - Las Hansen og Mads Mikkelsen fremkom for retten at være
med forn. klammeri forligt på den måde, at Las Hansen lovede ikke at
overfalde Mads Mikkelsen på vej eller sti, enten i hus eller udenfor, med
ord eller gerning i nogen måder. Mads Mikkelsen lovede at holde sig, som
han og havde, uden klammeri imod Las Hansen i alle måder. Og hvilken
som bevises klammeri at begå i ord eller gerning, da lover de at bøde til
kongen ti rigsdaler og ti rigsdaler til de fattige og retten. Hvorpå de gav
hverandre deres hænder ... ... kongens interesse i alle måder uforkrænket.

63:
Onsdag den 9. august 1676:

Onsdag den 16. august 1676:
Første ting til Simon Nielsens hustru i Vesterby for skifte at holde efter
Simon Nielsen mellem hende og hendes børn. I lige måde første ting for
dele til Anders Nielsen samme sted, som er ret falden værge til Simon
Nielsens børn som farbroder.
Første ting for dele til Else Kyeds i Ågård på Ko. Ma. vegne og på
regimentets vegne for skifte at holde efter hendes afgangne sal. mand.
I lige måde første ting for skiftes holdelse til Peder Bertelsens hustru i
Rugsted, Bertel Degns hustru i Vork, Jens Nielsen i Torsted, Peder
Jørgensen i Borlev på regimentets vegne.

Onsdag den 23. august 1676:
63b:

Regimentskriver Knud Pedersen har stævnet Søren Christensen skomager i
Starup og Jens Lassen ved ledet ibidem. Søren Christensen skomager blev
tilspurgt, hvor meget han har bekommet på Laurids Pedersen i Amnitsbøl
ryttergårds grund. Hvortil han svarede, et par læs hø, og derforuden har han
lejet noget, som endnu står og gråes. - Jens Lassen ved ledet aflagde ed og
blev tilspurgt, om han ikke havde bekommet hø og slaget på Laurids
Pedersens gårds grund. Og undvigede forn. Jens Lassen ud af retten, og
ville han hverken benægte eller vedgå lovligen ved sin ed, som han blev
tilspurgt, men svarede, han havde slaget for Laurids Pedersen hans
ryttergårds grund fem eller seks dage, og derfor bekom han af ham noget
græs. Og regimentskriveren tog idag sit første ting til Søren Christensen og
Jens Lassen for hvis videre proces og tiltale han agtede at føre.

64:

Under bemeldte varsel tog regimentskriveren sin lovlige anden ting til
efterskrevne: Peder Jørgensen i Borlev for skifte at holde efter hans
afgangne hustru. Og svarede forn. Peder Jørgensen her for siddende ret, at
han ikke agtede om deres dele for at holde skifte efter sin hustru, end det
skarn, han da optog med sin kæp, eftersom han var selv hans børns værge.
Hvorefter regimentskriveren begærede tingsvidne. - I lige måde og anden
ting til Else Kyeds i Ågård, Peder Bertelsens enke i Rugsted, Bertel Degns
hustru i Vork, Jens Nielsen i Torsted efter sin afdøde hustru, alle for skifte at
holde eftr Ko. Ma. nådigste foriordning, Laurides Ibsen i Ødsted.

Under bemeldte varsel tog regimentskriveren sit 2. ting til alle Højen mænd
og indbyggere.

Mads Svendsen af Borlev begærede, at herredsfogeden ville opmelde
uvildige mænd til at vurdere og overvære, at holde skifte efter hans sal.
fader, som boede og døde ibidem. At møde til på førstkommende fredag
god betiden tillige med rettens betjente at holde deling. Og dersom nogen
kunne være, noget der havde at fordre, til bemeldte tid dem at indstille og
der at vederfares, hvis ret er og boen kan tilstrække. Opmeldt: Jes Pedersen
i Rugsted og Søren Thomsen i Tudved.

64b:
Jes Pedersen i Rugsted tog idag sit første ting til Søren Clemmendsen i
Oustrup med hans hustru for hvis okser og stude som de af og til ...
forbudne steder har ladet indkomme og solgt.

Regimentskriveren begærede 8 mænd til at syne ryttergårdene i Jerlev
herred. Opmeædt: Niels Smed i Ødsted, Thomas Hansen ibidem, Oluf
Poulsen i Jerlev, Mads Madsen ibidem, Jørgen Mikkelsen i Amhede, Niels

Gillesen i Egtved, Hans Jensen i Ågård, Gyde Eriksen, Anders Mejsling (?),
Niels Hansen (?) i Højen, - at møde førstkommende mandag i Vilstrup og
der siden at fuldkomme synet.

65:
Onsdag den 30. august 1676:
Regimentskriver Knud Pedersen æskede: Stævning til Jens Lassen i Starup;
Stævning til Niels Christensen, tjenende i Amnitsbøl, Maren Sørensdatter
ibidem, Anders Pedersen sammesteds, Niels Sørensen i Rugsted. de
indstævnede vidner vidnede samdrægtigt, at de så, at Jens Lassen slog græs
og eng på Laurids Pedersen i Amnitsbøl hans ... ryttergårds grund nu
forleden for 10 eller 12 dage efter Sct. Hans dag. Ydermere vandt de, at
Jens Lassen med sin hustru gjorde bemeldte græs i hø og førte der af
grunden med dem et læs, såsom de havde revet og samlet det, og var i
Laurids Pedersens fraværelse, sligt skete.
65b:
Regimentskriver Knud Pedersen, en 4 ugers opsættelse: Stævning til alle
Højen bnymænd. Irettelagde et tingsvidne af 2/8 (om Las Hansens og Mads
Mikkelsens forlig). Satte i rette, at Las Hansen bør lide efter forordningen
og loven (som) recessens overtræder, så og for helligdagsbrøde. Opsat 4
uger.
66:
Regimentskriveres 1. ting til Simon Knudsen i Jerlev for lejermål, så og
første ting til Mads Madsen ibidem og Erik Jensen sammesteds for en
arrest, som lovligt er forkyndt på Simon Knudsens gods, som befindes hos
dem, indtil sagens udgang.

66b:

Niels Bøgvad af Kolding på vegne af velfornemme Søren Dansken,
rådmand af Kolding, lod levere i retten 5 dokumenter og et gl. skiftebrev
samt en memorial. De blev læst og påskrevet.

Jes Pedersen i Rugsted, en dom: Stævning til Jep Pedersen i Refsgård.
Irettelagde Jep Pedersens revers på 4 skp. mel skyldig at være til Jesper
Pedersen i Kolding. Dateret Kolding d. 21. februar 1670, at levere inden 4
ugers forløb. Niels Andersen i Kolding er vitterlighedsvidne. - Sætter i
rette, at han skal betale med rede penge 2 mark pr. skæppe, er 2 slettedaler.
Jep Pedersen befindes i egen person her ved tinget men ej ville noget hertill
svare efter ofte påråbelse. - Dom: Da Jep Pedersen ikke ville fragå gælden,
skal han betale.

67:
Regimentskriver Knud Pedersens 3. ting for de indstævnede under det
varsel, som de idag 8 dage findes indført for, at de bør holde rigtigt skifte,
nemlig Peder Jørgensen i Borlev efter sin afgangne hustru, mødte for retten
og begærede til idag 8 dage at holde skifte, når tinget er afholdt. Opmeldt:
Søren Thomsen i Tudved, Jes Pedersen i Rugsted, Christen Madsen i
Borlev, Jens Christensen i Rugsted, at møde til bemeldte tid til Peder
Jørgensens i Borlev. - Else Kyeds efter hendes sal. mand Jon Nielsen Kyed,
begærede at regimentskriveren med rettens bejtente samt 4 vurderingsmænd
nu her fra tinget ville møde i Ågård til skifte efter hendes sal. mand.
Opmeldt: Søren Thomsen i Tudved, Christen Madsen i Borlev, Jes Pedersen
i Rugsted, Oluf Poulsen i Jerlev, som straks med herredsfogeden og
regimentskriveren at møde til skifte i Else Kyeds bo idag, at hun til idag 8
dage kunne få afkald af hendes sønner. - Og regimentskriveren satte i rette
til dom over Peder Bertelsens hustru i Rugsted, Bertel Degns hustru i Vork,
Jens Nielsen i Torsted, Laurs Ibsen i Ødsted, de staks uden ophold at holde
skifte, ellers at lide som mandaternes overtrædere. - Dom: Forbemeldte
personer, som ikke har mødt at holde skifte efter loven, jo bør straks efter
lands lov og kgl. forordning holde skifte, eller at lide som vedbør.

68:
Onsdag den 6. september 1676:
Kirsten Jensdatter, Søren Pedersens kone i Egtved, gav hårdeligen last og
klage på hendes mands vegne på Morten Olufsen af Bølling, Oluf
Mortensens søn, at have igår på alfarvej østen for Egtved skød hendes mand
med en poffert, som han tog den af sine boxser (?), og har hendes mand fem
huller i hans bryst, så hun tror ham ikke til livet. Og klagede hun i lige
måde på Anders Pedersen i Egtved og hans søn Oluf Andersen, at de var og
gerningsmænd med og tog bemeldte Morten Olufsen og ville følge ham af
byen, og havde Oluf Andersen en fork i hånden og truede hendes mand
med. Hvilket henføres til lovligt kald og varsel, og lovede hun det at bevise,
så snart hun kan få lovlig udskikket kald, og begærede her for retten
herredsfogeden med uvildige dannemænd, som blev opmeldt: Erik Pedersen
i Torsted og Mikkel Lauridsen i Egtved, til at syne hendes mand.
68b:
Skovrider Morten Heiring fil opmeldt dannemænd til at syne skovene i
Jerlev herred: Jep Pedersen, Søren Knudsen og Laurids Olesen i Refsgård,
Hans Sørensen, Anders Nielsen, Søren Iversen i Vork, Oluf Sørensen Smed
i Ågård, Jens Mortensen i Rugsted, Peder Hansen i Borlev, Peder Jonsen
Kyed i Ågård, Hans Eriksen, Laurids Hansen (?) Foged i Højen.
Niels Lauridsen begærede tvende mænd, som måtte opmeldes til at vurdere
den undvigte misdæder og fange Søren Lauridsen hans efterladte gods, som
i Slesvig efter tingsvidne. Blev opmeldt af Søren Thomsen i Tudved efter
amtmandens befaling Søren Jensen i Rugsted og Jes Pedersen i Rugsted, at
møde nu på fredag til Niels Lauridsen i Amnitsbøl.
Onsdag den 13. september 1676:
Velfornemme Zanne Pedersen, rådmand af Kolding, en dom: Stævning til
Poul Gjermandsen i Bølling, Christen Jensen i Vork, Jørgen Poulsen i
Jerlev, Maren Gjermandsdatter i Jerlev, samtlige deres børn med deres

lavværge og formyndere. Sætter i rette for en gæld på 86 slettedaler 3 mk 1
sk., hvortil er sket udlæg på skifte efter sal. Gjermand Joensen i Bølling d.
28. oktober 1656 (?), hvilket udlæg sal. Gjermand Joensens efterleverske
beholdt hos sig og lovede derfor at betale. Fordrede også 19 3/4 års rente af
pengene, summa 107 slettedaler 5 sk. samt omkostninger bl.a. for rejser til
hjemting og landsting. Desuden fordrede han efter sin regnskabsbog et
beløb for varer, som sal. Magdalene Gjermand Joensens siden hendes
husbonds død har fået: 12 daler 3 mk. 2 sk. - Irettelagde en landstingsdom
af lørdag d. 30. september 1665: Eftersom her fremlægges en død mands
bog (borg?), som bekræftes med ridefogedens og herredsskriverens vidner,
at Peder Udsen lod fordre på skifte efter afgangne Gjermand Jonsen en sum
penge, hvortil udlæg blev gjort, men Magdalene al. Gjermand Joensens tog
samme udsætning til sig, og herredsfogeden, som dog har kendt arvingerne
fri for denne gæld, her ved sin ed for retten forklarer, at der på skifte efter
Gjermand Joensen blev fordret gæld på Peder Udsens vegne og udlæg gjort
i Anders Jørgensen ridefogeds og Jochum Damke tingskrivers nærværelse,
men ved ikke, hvem samme udlæg annammede, så det forrige vidne dermed
intet svækkes, men fast mere bekræftes, da ses ikke Gjermand Joensen og
hans hustrus samtlige arvinger at kunne befrie, at de jo til de 86 sldlr. 3 mk.
1 sk., som de i tingsvidnet sigtes for, jo bør at svare Peder Udsens arvinger
og dem derfor at betale og fornøje, som tilbørligt er. - - Zanne Pedersen
satte i rette, at pengene med renter og anvendte omkostninger samt de 12
sldr. 3 mk. sk, som Magdalene sal. Germand Joensens har bekommet varer
for, bør betales af arvingerne. - - Herimod mødte at svare Jørgen Poulsen i
Jerlev og fremlagde et tingsvidne af Jerlev herredsting den 15. marts sidst,
hvormed bevises, at Zanne Pedersen med flere har bekommet lovligt kald
og varsel til skiftes holdelse efter afgangne hans hustru sal. Dorthe
Gjermandsdatter. I lige måde på samme skifte har ladet fordre en sum penge
med en skriftlig seddel under sin egen hånd, da såsom på samme skifte efter
Zanne Pedersens fordring og siddel er blevet gjort udsæt ... (teksten er
stedvis svært læselig synes også at savne sammenhæng) ... bør at lade sig
nøje med den udsæt, ham efter sin egen fordring er tillagt ... ... of ej Zanne
Pedersens løse opskrift og gamle bog imod trykte bogstaver at komme
Jørgen Poulsen og hans medarvinger til nogen hinder eller krav ... - Herimod svarede Zanne Pedersen ... (afviser argumentationen) ... og ikke
vides nogen debitor at udlægge kreditor, hvad ham lyster. - - Christen
Jensen i Vork begærede, at den sag om gælden efter regnskabsbog måtte

optages i fire uger. Der samtykkes. -- Dom: Arvingerne bør efterkomme
landstingets dom.
71b:
Zanne Pedersen, rådmand i Kolding, en opsættelse: Stævning til Poul
Gjermandsen i Bølling, Christen Jensen i Vork, Jørgen Poulsen i Jerlev,
Maren Gjermandsdatter ibidem samt hendes lavværge. Gav dem til sag efter
sin regnskabsbog (Magdalene Gjermand Joensens købmandsgæld). Opsat 4
uger.
72:
Hr. Albret Jacobsen, sognepræst til Starup og Nebel sogne æskede: Bød sig
i retten, såsom han har bekommet kald og varsel af Niels Lauridsen Foeg.
Denne blev tre gange påråbt, men ingen svarede. Albret Jakobsen frikendes
for stævningen.
Jes Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Anders Pedersen Grøn i
Egtved med hans hustru Karen Jensdatter. Stævnet som vidner: Oluf
Mortensen i Bølling, Søren Pedersen ibidem, Christen Joensen i Vork,
Jørgen Nielsen i Ris, Jørgen Poulsen i Jerlev, Mads Nielsen Smed i
Vesterby, Poul Madsen i Ødsted, Hans Nielsen, Jes Buch i Egtved, Christen
Sørensen i Bindeballe. De vidnede, at Mette Jensdatter havde Hans Jensen i
Egtved til ægte, og de boede på den selvejerbondegård i Egtved, som nu
Anders Pedersen Grøn påbor. Og Hans Jensen var barnefødt på samme
bondegård. Og at han den har indkøbt fra medarvingerne. De vidnede
fremdeles, at forn. Hans Jensen i Egtved næst før sidste svenske krigs tid,
da han fik forn. Mette Jensdatter fra Torsted til sin ægtehustru, da blev
Mette Jensdatter af Hans Jensen indkendt i den forn. selvejerbondegård,
Anders Pedersen Grøn nu påbor. Hun blev til tinge indkendt, solgt og
skødet lige god i gården ved hendes kæreste Hans Jensen i al det gods'
herlighed. Mette Jensdatter døde uden livsarvinger, og Mette Sørensdatter,
Jes Pedersens hustru i Rugsted, hun er Mette Jensdatters moders søster, og
Mette Jensdatter har ingen nærmere arvinger levende end forn. Mette
Sørensdatter. - Jørgen Nielsen i Ris: Kan ikke mindes endtlig den dag,
bemeldte er til tinget passeret.

73:
Jes Pedersen i Rugsted, en opsættelse under bemeldte varsel: Eftersom idag
beviseligt er gjort, at min hustru Mette Sørensdatter at være sal. Mette
Jensdatter, som boede og døde i Egtved på den selvejergård, som Anders
Pedersen Grøn nu påbor, hendes rette sande arving, så sættes i rette, at
samme gård bør Jes Pedersen og hans hustru være tilhørig, og Anders
Pedersen Grøn, som ejendommen bruger, mig Jes Pedersen derfor ... og til
at svare; så og at lide som vedbør. Formener ydermere, Anders Pedersen
Grøn, som gården har bemægtiget efter den sal. kvinde, bør derfor at
fremvise rigtig skiftes deling efter Mette Jensdatter eller mig derfor
skadesløs at svare, rigtig skifte og deling at holdes i alle poster. - - Anders
Pedersen Grøn mødte selv hertil at svare og råbte sig på en registrering at
ville forskaffe, at sagen måtte optages. Jes Pedersen tilspurgte Anders
Pedersen, om han havde noget lovligt skøde, købebrev på samme gård,
hvortil Anders Pedersen Grøn svarede, at hans hustru var barnefødt i
gården. - Jes Pedersen tilspurgte ham, om hans hustru ikke var gift med alt
der derfra (?) gården. Svarede han ja, hun boede i Brusk herred. - Opsat 6
uger.
74:
Onsdag den 20. september 1676:
Amtmandens fuldmægtige Johan Iversen, en opsættelse: Stævner Hans
Jensen i Egtved og Inger Christensdatter, som er i Spjarup, for
lejermålsbøder. Sætter i rette, at de bør betale deres bøder, og dersom Inger
Christensdatter ikke selv har middel, skal han også svare hendes bøder. Hans Jensen blev tre gange tilspurgt, om han ved sin ed benægter, at han
har været hendes barnefader. Han ville ikke benægte eller vedgå. - Johan
Iversen fremlgde præstens seddel. - Opsat 14 dage. - Noch udi fire uger.
74b:
Skovfoged Oluf Mortensen i Bølling har stævnet Søren Pedersen Grøn i
Egtved samt hanns hustru Kirsten Jensdatter og deres tjenestepige Dorthe
Pedersdatter. - Gav last og klage over dem, hvorledes hans søn Morten
Olesen skal være af dem overfaldet anno 16.. den 5. september. Da kom

Morten Olesen ridende i Ko. Ma. skov, hvilket ... Morten Olesen da fandt
samme dag Søren Pedersen Grøn i Egtved skov, som han stod og huggede
på en grøn eg, som han havde omfældet, og var uforvist; og stod hans heste
og vogn hos ham med et læs træ på vognen. Da spurge han ham ad, hvem
der havde givet ham forlov at hugge sådanne uforviste træer imod Ko. Ma.
skovordinance i kongens skov. Hvortil Søren Pedersen svarede, Morten
Olesens ed havde intet at betyde, og gav ham mange ubekvemsord. Da
sagde Morten Olesen, at han skulle køre med ham til øvrigheden med, hvad
uforvist træ som han havde på sin vogn. Så lod han samme træ ligge, som
var nyligen omhugget, og kørte med Morten Olesen med det læs, som han
havde på sin vogn, indtil vejen brød af til Kolding uden for Egtved. Da
sagde Morten Olesen, at han skulle køre med til Koldinghus heller til hr.
oberforster, hvor han fandtes. Så greb Søren Pedersen sin buløkse og hug til
Morten Olesen og sin hest, og da tillige tog en vognkæp af sin vogn og slog
ham og sin hest med, bandede og truede hamm på hans liv og sagde, han
skulle få en ulyke. Så kom Søren Pedersens hustru og slog Morten Olesen
med sten og træer, så han med største livsfare måtte undvige fra dem. Og så
kørte Søren Pedersen Grøn og hans medfølgere hjem til Egtved.
75:
For retten fremkom synsmændene Poul Gjermandsen og Søren Pedersen i
Bølling: Forleden onsdag synede de Morten Olesen i Bølling. På højre arm
tvende blå slag, og var hans kjole et sted gennemhugget; hans hest var
hugget i machen (manken?) og venstre boen (ben?). For samme skades
gørelse gav Morten Olesen sag og klage over Søren Pedersen Grøn i Egtved
samt hans hustru Kirsten Jensdatter og deres medfølgere.
75b:
Oluf Mortensen, et andet vidne under bemeldte varsel: Anders Pedersen i
Egtved, Oluf Andersen og Johan Anderskone ibidem vidnede, at de d. 5.
september så de, da de stod ved et hus i deres gård, at Søren Pedersen Grøn
med en økse og en vognkæp søgte Morten Olesen af Bølling uden for
Egtved, som vejen løber af til Kolding, og Søren da kom kørende af skoven
med 2 stk. træ på hans vogn, og Morten Olesen kom ridende tillige med. Og
slog Søren Pedersen Grøn efter Morten Olesen med øksen samt
vognkæppen, så at Morten Olesen måtte udrende. Og i det samme kom

Søren Pedersen Grøns hustru Kirsten Jensdatter og deres pige, greb til
vognkæppen og slog efter Morten Olesen og tog til jorden, som hun kunne
have taget efter sten, så Morten Olesen endeligen måtte undvige, og de
forfulgte ham, hug og slog, så han næppeligen kunne undrende. Red så, da
han kom fra dem ... ad vejen, så vidt vi kunne se. Og kom så Søren
Pedersen Grøn og hans hustru kørende med vognen med et stykke træ på. Ydermere vandt Oluf Andersen, at han var oven på forn. hus, da han først
så dette forskr. passere. - Her for retten tilspurgte Oluf Andesen Kirsten
Jensdatter, om han samme tid gjorde hende eller hendes mand nogen gevalt.
Svarede hun, nej, såmænd gjorde I ikke. - Oluf Mortensen begærede
tingsvidne og Søren Pedersen Grøn og hans hustru Kirsten Jensdatter
begærede genpart.
76b:
Oluf Mortensen, et synsvidne under samme varsel: Anders Christensen,
Søren Clemmendsen, Mikkel Andersen og Niels Lauridsen, alle i Oustrup
vandt, at d. 6. sept. var de med Oluf Mortensen til syn. De besigtede i
Egtved skov Jellou Hod (?) en rodhuggen, fersk eg, som nyligt var blevet
omhugget, og lå grøn fersk top hos egen, som var hugget fra den. Og
befandtes ikke stemp på den eller at være lovligt udvist. Men hvem som
helst det havde fældet, var dem ikke bevidst, men Oluf Mortensen sagde,
Søren Pedersen Grøn havde fældet den.
76b:
Oluf Mortensen skovfoged på vegne af hr. oberforster og vildtmester, et
synsvidne: Stævning til Nis Poulsen i Jerlev og Las Ibsen i Mejsling. Søren Thomsen i Tudved, Nis Pedersen, Peder Christensen og Morten
Nielsen, alle i Rugsted vidner: De har idag været til syn og vurdering i
Rugsted til en boelsmand i Mejsling ved navn Las Ibsen, som han var
optagen med sine heste og vogn i Mejsling skov, og det i herredsfogedens
og skovfogedens nærværelse; synede og takserede heste og vogn; var en gl.
forbrugt vogn for 1 sldlr 2 mk. Noch 2 små gamle helmisse bæster, enhver
for 1 daler mk. Var på samme vogn nogen bøgeskrop. - De var også til syn
og vurderede her nu idag uden for tinget to bæster og en vogn, som tilhørte
Nis Poulsen Skrædder i Jerlev, som han skal være nu forleden lørdag i

Amnitsbøl skov, og var på samme vogn 13 risege ... ... samme vogn og
hopper takseret for ... ...
77b:
Jes Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Anders Pedersen Grøn i
Egtved samt hans hustru. - Niels Thomsen i Hjelmdrup, Søren Thomsen i
Tudved, Jens Sørensen i Borlev og Mikkel Lausen i Egtved er vidner. Niels Thomsen: var hos i Torsted, da Jens Christensen og Hans Jensen af
Egtved blev forenet og forligt om deres medgift, som Hans Jensen skulle
have med Mette Jensdatter, sin fæstemø, og Hans Jensen lovligt her på
Jerlev herredsting indskødede og indkendte Mette Jensdatter lige god med
sig selv i alt, hvis han ejede og havde købt. - Søren Thomsen, Jens Sørensen
og Mikkel Lauridsen bekræfter, at Mette Jensdatter var lige god indkendt
ved Hans Jensen i den selvejerbondegård, Anders Pedersen Grøn nu påbor i
Egtved.
78:
Johan Iversen på vegne af amtmanden, et vidne: Stævning til Jes Buch i
Egtved. Anders Pedersen og Hans Jensen i Egtved vidner: De var med
herredsfogeden nu kommende søndag fem uger hos Jes Buch i Egtved, før
end prædiken der i kirken var begyndt, og da var kommet hjem med sine
heste, og var og havde hø på sin vogn, og stod og ragede høet af vognen. Da
spurge herredsfogeden Jes Buch, om han agede hø ind. Svarede, ja, han
hentede det på Nygårds mark.
78b:
Jørgen Poulsen i Jerlev, et tilbudsbvidne: Stævning til Zanne Pedersen og
Balder Nielsen, rådmænd i Kolding. Lod læse et skiftebrev holdt efter hans
hustru Dorthe Gjermandsdatter d. 20. marts 1676, hvor da Zanne Pedersen
og Balder Nielsen på skiftet har ladet fordre nogen gæld. Da eftersom der
befindes i samme skiftebrev Zanne Pedersen at være udlagt i en rigtig
obligation udgivet af Poul Gjermandsen i Bølling penge 19 slettedaler 3
mk. 10 sk., Balder Nielsen gjort udsæt i bemeldte Poul Gjermandsens
håndskrift for penge 12 slettedaler, hvilke håndskrifter her for retten blev

læst og påtegnet. - Jørgen Nielsen (?) frembød nævnte håndskrift til dem,
om de ville dem annamme. De er ikke mødt.
79:
Johan Iversen på vegne af amtmanden, en dom: Stævning til Jørgen
Jespersen og Kirsten Nielsdatter i Vesterby for lejermålsbøder. - Lod oplæse
af tingbogen et tingsvidne af 23/3, indført på blad 34. Sætter i rette, at de
skal betale, og dersom Kirsten Nielsdatter ikke selv kan have middel til at
betale, da skal Jørgen Jespersen betale for hende. - Dom: Da det er bevist, at
Jørgen Jespersen har begået lejermål med Kirsten Nielsdatter, og det skal
være sket på Ko. Ma. stavn i Vesterby, da bør Jørgen Jespersen betale sin
lejermålsbøde på 12 daler, og dersom ikke den besovede kvindes bøder ved
nam kan bekommes, da Jørgen Jespersen hendes bøder tillige med sine egne
at betale.
80:
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af afgangne Simon Nielsens hustru i
Vesterby: Hun vil holde skifte d. 27. september. Fik opmeldt
vurderingsmænd: Mogens Lassen i Høllund, Søren Thomsen i Tudved,
Thomas Sørensen i Rugsted og Poul Madsen i Ødsted.
80b:
Johan Iversen efter det tingsvidne, som han førte mod Jes Buch i Egtved
(blad 78) sætter i rette, at han bør bøde for helligbrøde og stande åbenbart
skrifte, som sligt groft arbejde imod Ko. Ma. forordning på en søndag har
begået. - Opsat 3 uger.
Søren Lauridsen Dansken, rådmand af Kolding, en dom: Stævning til
(mange navne er angført). Fremlagde et skiftebrev af 6/3 1661 efter salig
Peder Knudsen, fordum borger i Kolding. De indstænede er skyldige for
kramvarer udlagt til den mands efterladte arvinger og søn Knud Pedersen.
Hans forordnede værge Søren Lauridsen Dansken ... Opsat uger.
82:

Søren Lauridsen Dansken, et vidne: Stævning til al Jerlev herred. Vidner
bekræfter, at siden den sidste fejdetid ikke har været nogen af efterskrevne
personer i herredet (en række navne), heller nogen af deres arvinger, som
noget kunne bekommes heller ved nam været søgt, men i forn. krigstid
bleven øde og døde.
83:
Oluf Mortensen skovfoged, en opsættelse: Stævning til Søren Pedersen
Grøn i Egtved og hans hustru Kirsten Jensdatter. Irettelagde et tingsvidne af
8/3 1676. Sætter i rette i henhold til tingsvidnet så vel som ellers tilforn for
nogle år er ham også overbevist, at Søren Pedersen Grøn bør at straffes med
galge og gren, så og sin boslod at være forbrudt efter skovordinansen. Søren
Pedersen Grøn begærede, at sagen måtte optaget. - Opsat 6 uger.
Johan Iversen på vegne af amtmanden tilforordnede Jes Pedersen i Rugsted
at skrive i den sag belangende den sølvske, som her for retten fremvises. Anne ... i Vork fremviste en sølvske, som hun berettede er den ske, som
blev borte for Karen Børges i Rugsted og til kirke er efterlyst. Og ved ed
tilstod Anne Sofi, at Thomas Madsens hustru Maren Thomasses kone i
Starup var med hende i Rugsted med samme ske ... og hun Maren Thomas
Madsens var med ... ske hos Børge Christensen og villet levere Karen
Børges igen ... ... og hun Maren Thomaskone begærede af Børge for ... ske
en kvittering, hun der havde leveret, men Børge ingen kvittering ville give
forn. Maren Thomaskone. Så bad hun mig, Anne Sofie, at jeg skulle gå til
tinget med samme ske og levere den for retten og fly hende derfor en
kvittering, hun kunne blive fri for samme ske. - Så tilspurgte
herredsfogeden Anne Sofie, om Maren Thomaskone var med hende om
samme skes dølgsmål (?). Dertil hun svarede og sagde, Maren Thomaskone
leverede hende samme ske og havde betalt hende for den at frembøre, og
hun må bedst vide, hvor hun har den bekommet ...
84b:
Onsdag den 27. september 1676:
Jes Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Anders Pedersen Grøn i
Egtved med sin hustru. - Thomas Pedersen i Rugsted vidner: At Hans

Jensen i Egtved her til Jerlev herredsting havde indkendt og indskødet sin
hustru Mette Jensdatter af Torsted lige rig, god og ... ved sig selv i alle
måder i den selvejerbondegård i Egtved, som Anders Pedersen Grøn nu
ibor, og imidlertid han var herredsfoged her i Jerlev herred og udstedte selv
skødet. - Peder Hansen i Borlev: At Hans Jensen har indkendt og indskødet
sin hustru.
85:
Oluf Mortensen skovfoged: Stævning til Søren Jonsen i Jerlev. Stævning til
Anders Thomsen og Peder Jonsen i Jerlev for syns frasigelse og påhør.
Stævning til Simon Knudsen i Jerlev på vegne af regimentskriveren. Anders Thomsen og Peder Jonsen i Jerlev vidner: De var til syn med
herredesfogeden til Søren Jensen d. 28. august. Da så vi 17 nye rodhugne
risbøge såsom til læger og vognstjerter, en del på 16 alen og nogle på 10
alen i længden; så og en rodhuggen riseg som til en stjert. Og da tilspurgte
herredsfogeden Søren Jonsens hustru, hvor hendes mand har fået samme
risbøge og eg. Da svarde hun, at de ville tale det minde derfor.
85b:
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Maren sal. Simon Nielsens i Vesterby, et
indkrævelsesvidne til skiftes holdelse: Stævning til hr. Poul Jørgensen i
Vilstrup, Søren Sørensen i Høllund, Thomas Pedersen i Rugsted, Anders
Nielsen i Vesterby. - Jes Pedersen kaldte til 3. ting til skifte efter Simon
Nielsen til d. 27. september mellem arvinger og kreditorer.
86:
Jes Pedersen af Rugsted på vegne af regimentskriveren æskede: Stævning
til Simon Knudsen i Jerlev. Stævning til Mads Madsen i Jerlev. Det var hans
1. ting til Simon Knudsen.
86b:
Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl æskede, udsted af Søren ...:
Stævning til Søren Lauridsen, Laurids Pedersens søn i Amnitsbøl, som var
anholdt på Koldinghus, og til Laurids Pedersen i Amnitsbøl samt hans søn

Søren Lauridsen så vel som de andre Laurids Pederens sønner og døtre.
Stævning til husfogeden på Koldinghus Jakob Lehmeier.
Jes Pedersen i Rugsted og Søren Jensen ibidem vidner, at de den 8.
september vurderede de to heste og andet, som den undvigte fange Søren
Lauridsen, som for højesteret er dømt fra sit liv, hans gods, som Niels
Amnitsbøl i Slesvig udløste og til Kolding med fangen Søren Lauridsen
ladet føre. Da først en brun hest med noget hvidt i panden vurderet for 20
daler. En gl. sadel og et par gl. hylstre og en gammel ... ... pistoler og et
bidsel vurderet for 7 daler 1 mk. ... et par gl. støvler og sporer
...læderbukser ... en gl. hørgarns skjorte ... en blårgarns gl. tværsæk og et
par gamle uldne strømper ... Summa 29 daler 3 mk. 4 sk.
87:
Herredsfoged Niels Amnitsbøl, en opsættelse under bem.te varsel:
Irettelagde landsrettens dom, at den undvigte fange Søren Lauridsen at være
dømt fra sit liv og til pinligt forhør. - Irettelade en kopi af højesterets
konfirmation af denne dom. - Lod læse et tingsvidne af Jerlev herredsting
den 19. januar. - Noch beviste med Søren Lauridsen Dansken, rådmand i
Kolding, hans bevis at have betalt for bem.te fanges hest 13 rdl. fra den 3.
januar 1676 og til d. 26. august. - Noch foregav Niels Lauridsen, at samme
fanges hest kostede i Slesvig 3 uger at føde 3 rdl. med havre, hø og stald,
fra Slesvig og til Kolding en karl at fodre den med hø, havre og fortæring,
4 rdl. - Lydeligen her for retten blev trende gange påråbt, om nogen på
fangen Søren Lauridsens vegne ville udløse den førte omkostning, og da
ingen på hans vegne fangens gods ... ... Og derefter satte Niels Lauridsen
Amnitsbøl i rette, at fangens gods burde være ham følgagtigt. - Opsat 14
dage.
88:
Herredsfogeden Niels Lauridsen Amnitsbøl, et vidne udstedt ved Søren
Thomsen i Tudved: Stævning til Nis Poulsen Skrædder i Jerlev. - Oluf
Mortensen skovfoged i Bølling og Jes Pedersen i Rugsted vidner: De var
med i Amnitsbøl skov den 16. august, og da Niels Amnitsbøl antastede Nis
Poulsen i Jerlev med heste og vogn på han selvejerskovspart med 13 unge

risege og 4 risbøge på hans vogn, og to bøge lå ved vognen, og det var
herlige unge træer. Og blev Nis Poulsen antruffet og pantet ved stubbene.
88b:
Onsdag den 4. oktober 1676:
Ingen er mødt uden herredsfogeden og skriveren.
Onsdag den 11. oktober 1676:
Søren Lauridsen Dansken, rådmand i Kolding, en dom: Et par af skyldnerne
er mødt op for at svare. - Dom: De skal betale.
90b:
Søren Lauridsen Dansken på vegne af Zanne Pedersen, en dom: Opsættelse
i dag 4 uger (om Magdalene Gjermand Joensens købmandsgæld). - Poul
Gjermandsen i Bølling, som er den sal. kones søn, som nu bor og bygger på
hans sal. forældres gård, hævder, at det er ham aldeles ubevidst forn. gamle
klachbogs fordring; tilmed fornemmer han, at bogen ikke er så gyldig efter
lovens klare ord. - Christen Jensen i Vork, Jørgen Poulsen i Jerlev på egne
og Maren Gjermandsens vegne nægter også at kende til den gamle
boggæld. De begærer bogen fremlagt i retten. Søren Lauridsen Dansken
svarede, at han ikke havde samme bog ... ... - Dom: Eftersom bogen ikke
fremlægges for retten, kan arvingerne ikke tilkendes betaling.
91b:
Her for retten fremlagde slotsskriver til Koldinghus Mathias Litzme
(Mathias Lehmeier) hans tjener ved navn Clemend en befaling til
herredsfogerne i amtet angående arveskifte. Den var på slet papir, og
fandtes ingen stempel eller krone derpå. Nedenunder var skr. Mathias
Lihmas navn, hvilken befaling ... ...
92:
Peder Hansen Haar i Starup har stævnet Søren Thomsen i Tudved
angående, hvem der skal være værge for sal. Søren Pedersens to børn i

Hesselballe. Opsat ... (teksten er meget svag; sagen pådømmes fol. 93b).
Peder Hansen i Hesselballe .... 2. ting ... hans stedbørn ... tilfalden arvepart
.... skifte og deling ....
Onsdag den 18. oktober 1676:
Husfogedens tjener fra Koldinghus fremviste et Ko. Ma. åbent brev: Hvad
Johan Lehmeier, husfoged på vort slot Koldinghus, for os har andraget
anlangende en dom, som imellem ham på den ene og Niels Lauridsen
Amnitsbøl på den anden side (anlangende en person ved navn Søren
Lauridsen på beme.te slot formedelst hans begangne forseelse, fængsligen
var anholdt og derfra siden er undvigt) for vores højeste ret d. 10. juli sidst
forleden er afsagt, er ... ... til slutning således, at forbenævnte husfoged bør
igen til stede at forskaffe den undvigte person Søren Lauridsen eller selv
svare til sagen, så vidt lov og ret er; haver du af hosfølgende hans
supplikation videre at se og derfor (?) såsom nu bem.te Søren Lauridsen ...
sig for rytter i vores tjeneste at have begiven og siden at være bortkommet,
så det skulle være Johan Lehmeier aldeles umuligt ham igen til stede at
forskaffe, og vi derfor i henseende til dette samt andre sagens
omstændigheder, så og bem.te supplikantens lange tjeneste, af kgl. mildhed
allernådigst haver godt befunden, at med bem.te doms exekution indholdes,
og denne sag mellem Niels Lauridsen Amnitsbøl og supplikanten i
mindelighed fordrages og ophæves skulle. Da er vor nådigste vilje og
befaling, at du merbemeldte Niels Lauridsen tillige med supplikanten med
forderligsgte på en beilig (belejlig?) tid og sted for dig indfordrer og dem til
deres allerunderdanigste efterretning sådan vores allernådigste vilje
tilkendegiver, samt det således mages, at bem.te sag mellem dem forligt, og
hvis prædentioner enten af dem udi så måder på den anden have kunne,
uden videre proces eller omkostning i mindelighed ophæven vorder.
Dermed sker vor vilje. Befalende dig Gud. Skrevet i vores hovedkvarter ved
Voxtrup d. 27. august 1676 under vort signet. Christian.
93b:
Peder Hansen Haar i Starup, en dom: Opsættelse af 11. august med
stævning til Søren Thomsen i Tudved. Gav ham til sag og formente, han er
pligtig at være ret værge på fædrene side for sal. Søren Pedersens tvende

børn i Hesselballe. Irettelagde et skiftebrev udstedt ved tingsvidne 1668 den
6. m...: "Sal. Søren Pedersens tvende børn, nemlig Else Sørensdatter med
hendes lavværge Søren Thomsen i Tudved, som er barnets faders brodersøn,
Søren Sørensen med lavværge Peder Hansen Haar i Starup, som er barnets
morbroder og rette lavværge". - Noch irettelagde Peder Hansen Haar et
skriftligt indlæg: Eftersom jeg er påsat et værgemål for sal. Søren Pedersens
søn i Hesselballe at være værge for min sal. søsters børn, og der findes den
sal. mands farbroders søn, Søren Thomsen i Tudved, som er vederhæftig og
besidder selvejergård efter loven og findes antegnet i skiftebrevet, da såsom
der findes fædrene og jeg værge ... ... for tvende umyndige børn er tilsat,
formener, jeg ganske bør at være fri for sal. Søren Pedersens børns
værgemål, eftersom Søren Thomsen er født værge på fædrene side. Hvilket
værgemål jeg idag så vel som tre ting tilforn mig frasagt. Datum Starup, d.
18. oct. 1676, Peder Hansen Haar egen hånd. - - Søren Thomsen i Tudved
irettelagde sit skriftlige indlæg: Eftersom jeg underskr. tvært imod lands
lovs 28. kapitel er sat til et værgemål for sal. Søren Pedersens datter i
Hesselballe, da der efter loven var morbroder, vederhæftig, da såsom
morbroder Peder Hansen Haar i Starup protesterer, jeg som den udi tredie
led beslægtede til ... sal. Søren Pedersens børn at ville mig påskaffe
værgemålet imod loven ... ... og Peder Haar sig på lang tid siden ... ... ... Dom: Eftersom Søren Thomsen forhen at have børnegods i sit bo og
besidder umyndige børns ejendom, da eftersom der findes morbroder
vederhæftig, bør og morbroder Peder Hansen Haar efter loven at være
værge for forn. tvende sine søsterbørn og deres gods at tage i agt efter
skiftebrevets indhold.
94b:
Søren Thomsen i Tudved udstedt: Niels Lauridsen Amnitsbøl (irettesættelse
på blad 87) irettelagde højesteretsdom anlangende den undvigte fange
Søren Lauridsen med konfirmation af landsrettens dom, ... om hans gods
bør tilhøre Niels Lauridsen Amnitsbøl, så vidt det kan tilstrække, og i øvrigt
have sin resterende fordring forbeholden. - Dom: Godset bør tilhøre Niels
Lauridsen Amnitsbøl.
95:

Christian Christensen Kjær Ulf af Fredsted, en dom: Stævning til Hans
Nielsen i Borlev. Fremlægger en håndskrift fra Ole Hansen til Søren
Hansen i Fredsted på 4 slettedaler, som han er blevet ham skyldig, fordi
Søren Hansen har gået soldat for Ole Hansen. At betale til Mikkelsdag
1658. Datum Starup d. 26. april 1658. Sætter i rette, at eftersom Hans
Nielsen er Ole Hansens arving, bør han betale gælden. - Dom: Hans
Nielsen, som er Ole Hansens brodersøn, bør betale.
96:
Jes Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Jens Hansen i Refsgård, Hans
Hansen i Mejsling og Maren, Anne samt Inger Hansdøtre ibidem med deres
lavværge. - Peder Lassen i Rugsted i hånd tog Jes Pedersen og vedgik at
skylde ham 60 slettedaler, og eftersom han ikke nu kan afstedkomme og
betale pengene, da til des vissere forsikring og bedre forvaring bepligter
Peder Lassen, at Jes Pedersen skal være hans rette, sande arving efter hans
død, og dersom imod forhåbning nogen andre ville arve, da skal Jes
Pedersen forlods udbetales de 60 slettedaler.
Peder Hansen i Hesselballe tog sit 2. ting og tilbød hans stedbørns
lavværger, nemlig Peder Hansen Haar i Starup og Søren Thomsen i Tudved
deres fædrene og mødrene arv efter skiftes holdelse, og ham derfor lovligt
afkald at give.
Onsdag den 25. oktober 1676:
96b:
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af hr. Albret Jakobsen af Starup: Stævning
til hæderlig Niels Lauridsen Fog i Kolding, og til alle Starup sognefolk,
først i Starup by, Fredsted, Ågård, Hesselballe, Borlev, Venborg, så og de
huse på Nygårds mark, enhver gårdmand og husmand med deres kvinder,
børn og tjenestefolk. - Et stort antal mænd vidner: at hr. Albret Jakobsen,
deres sognepræst, har lovligt i alle måder skikket og forholdt sig i sit kald
og embede, så som de forhen med flere dannemænd i Starup sogn
åbenbarligt og skriftlige under deres egne hænder har underskr. og meddelt
ham deres sandheds vidnesbyrd om hans forhold nu på St. Mikkels dag
sidst forleden i ..., hvilket deres forhen underskr. vidne de er fuldt og fast

ord fra anden gestændige. - Så for retten æskede Jes Pedersen på hr. Albrets
vegne, eftersom den største part her i Jerlev herred er beliggende af hans
hovedsogne, at da ville fremkomme dannemænd, som nu fandtes til stede
her ved tinget, deres sandhed ved ed ville aflægge nu idag her for retten om
hr. Albret Jakobsen, sognepræst til Starup og Nebel sogne, hans forhold. Så
for retten fremkom Ole Mortensen i Bøgvad, Ko. Ma. skovfoged i Jerlev
herred, vandt, at han havde kendt hr. Albret Jakobsen i nogen ... 30 år og
adskillige tider søgt Starup og Nebel kirker; da havde han ikke hørt, set
eller fornemmet andet, end hr. Albret Jakobsen jo havde skikket, lært og
forholdt sig lovligt, som en ret Guds ords tjener og præstemand vel egner
og anstår i alle måder. - Noch for retten fremstod Christian Christensen
Kjær Ulf i Fredsted i Starup sogn: Han har boet i hr. Albret Jacobsens sogne
nu i 14 års tid og søgt hans menighed i Starup kirke; da desmidlertid har
han ikke hørt, set eller fornemmet andet end etc. - (Flere står frem og giver
præsten godt vidnesbyrd). - Forskr. 24 trofaste dannemænd ... ... Ydermere
lydeligt blev tilspurgt alle menige herredsmænd og Starup sognefolk, som
den dag ting søgte, om de vidste andet med hr. Albret Jakobsen, end som nu
forhen vundet er, hvortil ingen andet svarede end godt. - Så blev Jens Bang
på Nygård tilspurgt, om han vidste andet med hr. Albret end som godt,
hvortil han svared nej; og nårsomhelst kan fik kald og varsel, ville han hr.
Albrets lovlige forhold meddele. - Niels Lauridsen Fog mødte til
vedermålsting. Thomas Madsen og Jens Hansen Løvlund af Starup ... ...
98:
Jes Pedersen i Rugsted, en dom: Fremlagde tingsvidne af 1. september
(mod Anders Pedersen Grøn) samt tingsvidner af 20. september og 29.
september. - Noch fremlagde præstens kundskab, at Hans Jensen og Mette
Jensdatter var ægte og viet sammen i Egtved kirke: Anno 1656 Domin. 17.
post. Trinit er viet udi Egtved kirke tilsammen Hans Jensen i Egtved i
Østergård og Mette Jensdatter af Torsted. Således at findes antegnet i
Egtved kirkebog med min sal. formands, hr. Peder Iversens hånd skrevet. Herimod mødte Anders Pedersen Grøn, irettelagde sit skr. indlæg: Eftersom
min hustru Karen Jensdatter har i fjendetider 1657 antagen sin broder Hans
Jensens bondegård i Egtved efter ... ... og næsten øde efter tingsvidnes
indhold, så ingen andre arvinger var til den ... ... hvilken hun siden har ved
sin husbonds hjælp fået i brug og forbedring og deraf udredet al kongelig ...

og tynge til slottet, indtil gården blev lagt under rytterhold, vi deraf har
udforskaffet, udmunderet tvende ryttere. Er (?) efter den anden, vi fattige
folk ikke til ringe udgift og forstrækkelse, og som vi nu derpå har boet i
rolighed på en 16 års tid, og ingen sig lod eller arvedel deri kunne med
sandfærdighed sig vedkende; desuagtet ville hendes broders hustrus
arvinger den nu sig anmelde (?), for hun til ham på gården er indgift og ej
nogen forsikring eller skøde skal kunne fremvises, hun noget i ejendommen
var berettiget, da enddog min berørte hustru derforuden har tvende
håndskrifter, en på 120 slettedaler og den anden på 80 slettedaler, hende
efter sin broder sal. Morten Jensen arveligen tilkommer, hvilken hun skulle
haft betaling for i ejendom, dersom hun ikke både ejendommen og gælden
efter begge sine brødre havde arvet. Så først (føres?) der nogen vidner på
døde folk uden nogen grunden firmament, hvilke jeg formener ikke kan
komme berørte hustru på sin retfærdige fædrene arv og eje til nogen
forhindring, uden rigtigt skøde og adkomst fremvises efter lovens bogstav,
at nogen deri skulle være berettiget. Mener og derfor ikke aleneste for deres
tiltale fri at være, men for unødvendige trætters påfør billig omkostning t ....
Actum Egtved, den 10. oktober 1676, AP. - Noch irettelagde Anders
Pedersen Grøn et tingsvidne udsted på Brusk herredsting lørdag den 23. juli
1664: Nogle mænd vidner, at 1659 fjorten dage før jul flyttede Anders
Pedersen Grøn til den bondegård i Egtved, hans hustrus broder sal. Hans
Jensen påboede og fradøde. Og da med .. .. og tog han sit folk og gods fra
Kolding (?) og til samme gård, og da så de, så vel som tit og ofte tilforn, at
samme gård stod ganske ruineret og ledig, så der i den ikke fandtes boskab,
gods eller formue, rørende eller urørende, lidet eller stort i nogen måder,
men befandtes i forleden fejdetid ilde ... og medhandlet ... ... ...måtte søge
om herberge ... sted i byen. - Noch fremlagde han en håndskrift udgivet af
Hans Jensen i Egtved til sin broder Morten Jensen på 80 daler, dateret
Egtved, d. 19. juni 1656. - Noch fremlagde han en anden håndskrift fra
Hans Jensen til hans broder Morten Jensen på 120 slettedaler, dateret 27.
august 1656. - - Herimod svarede Jes Pedersen, at vidnet vundet af nogle
folk af et andet herred, som skulle have kørt nogle vogne til Egtved, men
Anders Grøn aldeles skal bevise med lovfast syn at være opkaldet til tinge
gården i embedsmændenes nærværelse ved dannemænd at være synet; og
midlerne og formuen deri fandtes ej at være rigtig registreret, før han sig så
udi en uskiftet bo uden lovlig tilgang sig haver indtrængt og gården med de
hendødes efterladte gods sig bemægtiget. Belangede de 2 håndskrifter af

Hans Jensen at være udgivet for lang tid siden ... ... Da såsom den sal. kone
Mette Jensdatter hendes fader Jens Christensen i Torsted (?) ... ... skøde har
taget beskrevet på sin datters vegne, og desværre iblandt andet hans breve
og midler i sidste krigstid af fjenderne blev opgravet af jorden ... ... forvildet
og bortkommet, som med godtfolk kan bevises; men her ved fuldkommen
tingsvidne af herredsfogeden og dannemænd, som den dag ting søgte,
bevises, at Hans Jensen på Jerlev herredsting har indskødet og indkendt
Mette Jensdatter ... ... og vidnesbyrd forklarer, min hustru at være Mette
Jensdatters rette sande arving og ingen anden, hvorfor jeg formener, bem.te
bondegård den halve part bør mig og min hustru at tilkendes, og Anders
Pedersen Grøn pligtig at være at holde eller fremvise rigtig skifte og deling
efter sal. Hans Jensen og sal. hustru Mette Jensdatter, og formener, at
Anders Grøn bør lide og undgælde som for uhjemlet. - - Dom: Eftersom Jes
Pedersen beviser med tingsvidner, at hans hustru er Mette Jensdatters
arving, i lige måde med tingsvidne beviser, at Mette Jensdater at være
indskødet i den selvejerbondegård i Egtved, og beråber sig på, skøden i
fejdetiden, sidst var, da den at være bortkommet. Anders Pedersen Grøn,
hans hustru Karen Jensdatter på samme bondegård at være barnefødt og ej
noget skøde for mig irettelægges om samme omtvistede gård; så og Jes
Pedersen irettesætter, Anders Pedersen Grøn sig gården med dets gods uden
minde har bemægtiget som uhjemlet. Af slig omstændighed vidste jeg ikke
mig at understå deri at kende eller Jes Pedersen gården at tilfinde; men hvo
derpå skader, haver de det for min højgunstige overdommer at søge.
102:
Oluf Mortensen skovfoged begærede endelig dom over Søren Pedersen.
Opsættelse på pag. 83. - Da blev lydeligt påråbt, om her var nogen på forn.
Søren Pedersens vegne, som havde noget herimod at svare, hvor da ingen
mødte. - Dom: Vidste ikke rettere at kende, end Søren Pedersen jo bør at
lide efter Ko. Ma. nådigste skovordinance.
102b:
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Maren Poulsdatter sal. Simon Nielsens i
Vesterby, et tingsvidne: Fremlagde et skifte af 20. september 1676: Har vi
efterskrevne været forsamlet i Vesterby i den halve selvejergård, som sal.
afgangne Simon iboede og fradøde, imellem hans efterladte hustru,

ermeldte Maren Poulsdatter, på den ene side med hendes tiltagne lavværge
Jes Pedersen og på den anden side sal. Simon Nielsens efterladte steddatter,
Maren Albredsdatter, som er hendes lavværge Thomas Pedersen i Rugsted,
samt hans egne efterladte bøtrn, nemlig Niels Simonsen, Anders Simonsen,
Else Simonsdatter og Mette Simonsdatter og deres rette værge og farbroder
Anders Nielsen i Vesterby på deres vegne. Og var der overværende
herredsfoged Niels Amnitsbøl, Byrge Christensen herredsskriver og
vurderingsmændene Søren Thomsen og Søren Jensen i Tudved, Mogens
Lassen i Høllund og Nis Pedersen i Rugsted. (registrering). - Efter
registreringen blev enken og børnenes værger tilspurgt, om der var mere at
registrere. De svarede ved deres ed nej og bød lukkelse og gemme til at
besøge med nøglerne. Summa: 108 slettedaler 3 mk. 6 sk. Fratages, som
forlods skal ud og være og forblive ved officergården efter Ko. Ma.
forordning, tre dygtige bæster á 10 slettedaler = 30 slettedaler; en dygtig
vogn med dets behør for 6 slettedaler, plovfore(?) og dets behør for 3
slettedaler, Gårdens hartkorn 5½ td., derfor rug 5½ td á 2 daler=11
slettedaler. Gårdens landgilde og udgift i rædsel in summa 54 slettedaler. Er
tilsammen forlods skal ud og blive ved gården penge anslagen 74 slettedaler
tages fra boens formue, bliver så igen til deling og anden boskrav 34
slettedaler 3 mk. 6 sk. - Så blev fordret: Thomas Pedersen i Rugsted på
vegne af Maren Albretsdatter efter skiftebrevs tingsvidne af 1662 d. 3.
februar for 48 slettedaler 5 mk., hvilken kapital skulle stå uden rente i 15 år,
og bem.te pige findes nu ej at være uden 14 år gammel. Anders Nielsen i
Vesterby fordrede efter angivelse 45 slettedaler. Jesper Jespersen,
tjenestekarl, fordrede løn 10 slettedaler. Jens Lauridsen fordrede løn 6
slettedaler. - - Da såsom boen befandtes så ringe (?) at Thomas Pedersen på
sin myndling Maren Albretsdatters vegne kunne bekomme udlæg og
betaling efter forrige skiftebrevs indhold, som er 48 slettedaler 5 mk., der til
udlæg videre end som 34 slettedaler 3 mk 6 sk, så lover Maren Poulsdater at
ville dog i længden fornøje samme hendes datters fædrene arv, der af resten,
som er 13 slettedaler 11 sk. Og var Thomas Pedersen formynder
velfornøjet, at bemeldte penge og gods måtte forblive i boen hos hendes
moder Maren Poulsdatter, efterdi hun ikke nu straks kunne bekomme fuld
fyldest og nøjagtig betaling. Så lover Maren Poulsdatter at holde sin datter
Maren Albretsdatter og hendes værge Thomas Pedersen sligt uden skade
lige ved andre børnepenges for.... og hendes andre kære børn lover hun at

holde dem til skole, ære og lære med klæder og føde for Gud og den kristne
ørighed.
104:
Eftersom tingbogen befindes ikke at være så meget papir i, som til årets
udgang fornøden behøves, og mig gøres ansøgning af tingskriveren, da i
min højgunstige herres, kammerherre og amtmands, absentz er indsat 42 (?)
numererede og forseglede blade, som tingskriver Børge Christensen fra
øverst og til nederst på siderne haver at fuldskrive og ej på nogen løst papir,
men hvis for retten passere straks i tingbogen at indføre. Koldinghus, d. 29.
oktober 1676. I min højgunstige herres absence, Johann Iversen Schmed.
104b (efter dette blad begynder pagineringen forfra):
Torsdag den 2. november 1676:
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af hr. Albret Jakobsen i Starup, et vidne:
Peder Hansen i Borlev, Peder Jørgensen, Jens Sørensen ibidem vidner: At
deres sognepræst, mens han har været sognepræst der i sognet, da har han
lært, skikket og forholdt sig lovligt og vel i sit kald og embede, i alle måder
forestået og betjent sit præsteembede og menigheden både i kirken og
udenfor, som det sig hør og bør en præst, hvilket vi forhen, da det på St.
Mikkels dag sidst forleden af os og menige sognemænd, den dag kirke
søgte, vores tillige med andre sognemændenes underskr. kundskab videre
om formelder vores kære sognepræsts lovlige forhold, hvilket vores
underskrifter forn. ommeldte kundskab vi idag bekræfter ord fra andet. - Så
for retten fremkom Hans Madsen i Hesselballe. - Flere vidner bekræfter det
gode skudsmål. - Så blev Oluf Sørensen i Ågård tilspurgt, om han havde
noget at beskylde sin sognepræst. Svarede nej, hans hånd var underskr. det
skudsmål, som var i vare (?). - Hans Jensen i Ågård blev tilspurgt, hvad
beskyldning han havde til sin sognepræst. Svarede, hverken ondt eller godt.
Sagde siden, han vidste intet at beskylde. - Varsel er givet til Niels
Lauridsen Foeg i Kolding samt alle Starup sognemænd.
1b:

Nis Pedersen i Rugsted: Stævning til Jes Pedersen i Rugsted. - Nis Pedersen
satte i rette efter et husbondholdsbrev af 2. maj 1676 med regimentskriver
Knud Pedersens hånd og formente, at Jes Pedersen er pligtig efter samme
brev den halve part mig at ... ... mig og mine arvinger til et ejende eje og
ejendom. - Jes Pedersen svarede, hvad sig belanger bemeldte
husbondholdsbrev, som Nis Pedersen her irettelægger, men når som helst
han rigtig betaler mig de penge for samme ejendom, hvad vi er blevet
forligt om, som er 100 daler, så tilbyder jeg mig, Jes Pedersen, at skøde
bem.te halve gård til Nis Pedersen. - Opsat 6 uger.
2::
Anders Nielsen i Vesterby, en dom: Stævning til Hans Nielsen i Oksvig for
en håndskrift til Anders Nielsen på 40 slettedaler; at betale de 20 slettedaler
nu til Mikkelsdag 1663 og 20 slettedaler i 1664. Rasmus Nielsen og Niels
Jørgensen i Ødsted er vitterlighedsvidner. Dateret 22. november 1662.
Findes påskrevet: Læst over skifte efter sal. Kirsten Nielsdatter, som holdtes
d. 27. april 1676. - Dom: Han skal betale.
3:
Hans Nielsen i Oksvig gav højligen last og klage over sin nabo Søren
Madsen, som skal nu forleden søndag kommen i hans gård med dragen
kårde og der voldeligen overfalden forn. Hans Nielsen med hug og slag, så
og begegnet ham med mange ubekvems skældsord og skældt ham på hans
ære. Det vil han bevise med vidner. Klagen blev henfundet til lovligt kald
og varsel.
Peder Hansen i Hesselballe, en dom: Stævning til Peder Hansen Haar i
Starup og Søren Thomsen i Tudved for arvegods' tilbydelse. - Peder Hansen
tilbød sine stedbørns værger Peder Hansen Haar og Søren Thomsen, at de
ville annamme fra ham hvad gods hans stedbørn var tilfaldet og tilsat af
deres fædrene arv, nu deres sal. moder ved døden er afgangen og skifte efter
hende holdt, de da er tilsat efter boens tilstand, så boen ikke formedelst
rytters udmundering af (og?) gårdens vedligeholdelse efter forordningen
ikke kunne talle (tåle?) den fulde sum at udgive. - Derimod protesterede
Peder Hansen Haar, som er de tvende børns morbroder og værge, og
irettelagde et skiftebrev udsted ved tingsvidne af dato 6. maj 1660, som

blandt andet vidtløftige skifteforretning indeholdt, at forn. tvende børn,
navnlig Else Sørensdatter og Søren Sørensen, var arveligt tilfaldet efter
deres sal. fader Søren Pedersen, som boede og døde i Hesselballe, i penge
anslagen, nemlig begge deres ... 175 slettedaler 30½ sk., hvilke Peder
Hansen har sig tilforpligtet summen at betale, med videre i samme
skiftebrev findes børnene at komme til gode, i Starup kirkes regnskab 117
slettedaler forn. første summa 175 slettedaler 30½ sk.. Formener Peder
Haar, at Peder Hansen bør efter sin forpligt at betale, de umyndige deres
fædrene arv at tilsvare, og underretning om de forn. 117 daler at gøre, som
ret og tilbørligt kan være. - Dom: Peder Hansen i Hesselballe bør sin str...
forskrivning og forpligt at holde og efterkomme, børnene deres fædrene arv
efter deres sal. fader at betale efter tingsvidnes indhold.
4:
Jes Pedersen i Rugsted lader til første ting efterlyse en sortebrun hoppe med
en hvid plet for i panden med to hvide bagfødder.
4b:
Oluf Mortensen i Bølling på vegne af regimentskriveren, et tingsvidne:
Stævning til Simon Knudsen i Jerlev og Dorthe Nielsdatter af Oksvig, som
er til huse i Jerlev. - Jes Pedersen i Rugsted og Thomas Sørensen ibidem
vidner: At d. 9. august var de i Amnitsbøl hos Niels Lauridsen og der hørte,
at Dorthe Nielsdatter var fuldt og fast gestændig og bekendte for Niels
Lauridsen og regimentskriver Knud Pedersen i vores påhør, at Simon
Knudsen var hendes rette barnefader til det barn, som nu da var
frugtsommelig med.
Oluf Mortensen i Bølling, en opsættelse: Stævning til Søren Jonsen i Jerlev.
- Lod oplæse af tingbogen et tingsvidne af 27. september. Sætter i rette, at
Søren Jonsen bør lide efter skovordinansen. Opsat 6 uger.
5b:
Regimentskriver Knud Pedersen, en dom: Stævning til Højen mænd.
Irettelagde et tingsvidne af 2. august (klammeriet mellem Laurids Hansen
og Mads Mikkelsen i Højen). Sætter i rette, at Las Hansen bør at lide efter

Ko. Ma. forordning som lovens og recessens overtræder, så og lide for
helligdagsbrøde. - Dom: Las Hansen vedgår at have begået klammeri på en
søndag. Han bør stille de bøder, Ko. Ma. i samme sag kunne tilfalde, til
regimentskassen.
6b:
Jes Pedersen i Rugsted, et tingsvidne efter en frakendelsesdom: Anders
Pedersen fremlagde en frafindelsesdom af 6. juli 1664. Og var slutningen
som følger: Da efterdi Anders Pedersen er draget i fælles bo og ikke beviser
for mig, at han har holdt rigtig registrering efter den sal. mand og hans
hustru, vidste jeg ikke at stede Anders Pedersen dette i tingsvidne, forinden
han holder rigtig registrering og vurdering og skifte i boet.
7:
Johan Iversen, en dom: Opsættelse på blad 74. - Begærede endelig dom
over Hans Jensen. Irettelagde en seddel: Anno 1676 d. 2. august, en bede
onsdag, efter prædiken døbte jeg Inger Christensdatters uægte barn i
Spjarup, og da blev ved dåben udlagt til barnefader Hans Jensen i Egtved af
Christen Snedkers kvinde i Vollund, som holdt barnet til dåben, i den
ganske menigheds påhør. Det bekræfter Søren Jensen, pastor i Egtved.
Egtved præstegård, d. 26 august 1676. - Hans Jensen irettelagde et
tingsvidne udstedt af Giøring herredsting mandag d. 30. oktober 1676:
Anders Morten stod her idag for tings dom og på sin husbonds vegne
tilspurgte Inger Christensdatter, hvor hendes rette barnefader er i det barn,
som hun for kort tid siden har fået. Hvortil hun svarede og med hendes
højeste ed og oprakte finger bekendte, at Jens Jensen, barnefødt i
Aggersborg sogn i Han herred, var hendes rette barnefader og slet ingen
anden, hvilket skete, imidlertid hun tjente Karen Jesdatter i Askov. - Hans
Jensen irettelagde sit skriftlige indlæg: Eftersom jeg undertegnede er i
retten kaldet for dom af velb. strenge hr. amtmand til Koldinghus hans
fuldmægtige velagt Johan Iversen, ridefoged til forn. amt, og agter idag
dom over mig at forhverve angående lejermålsbøder, som mig aldeles er
ubevist efterdi jeg ikke selv ... ... sådanne gerninger ved af at sige, ej heller
har hørt eller spurgt af nogen kvindesperson mig ved noget åbenbarlig
skrifte eller i nogen hæderlig mands menighed ... beskyldte, eller for nogen
deres rette barnefader haver mig udlagt, hvorfor jeg formener for samme

Johan Iversens tiltale og dom fri at være ... Datum Egtved d. 2. november
1676, HIS. - Dom: Eftersom begge parterne beråber sig på videre
vidnesbyrd og kundskaber i samme omtvistige sag at ville føre, da med
begge parters vedtægt og samtykke sagen opsat, indtil videre vidnesbyrd
kan føres, efter deres egen begæring i 4 uger. Så de da at fremkomme med
hvis de agter videre at føre i sagen til oplysning, og derefter siden at gåes
hvis lov og ret kan medføre.
8:
Onsdag den 9. november 1676:
Jes Pedersen i Rugsted, en opsættelse: Stævning til Jens Bang på Nygård
samt til alle husmænd, som bygger og bor på Nygårds mark ved skoven,
nemlig Erik Jakobsen, Jens Olesen, Peder Lauridsen, Clemend Thomsen,
Simon Jørgensen og Hans Simonsen. Stævning til Anders Andersen Møller
i Dons mølle. De er stævnet mod rettergang, som hr. Albret Jakobsen i
Starup agter at føre mod dem for korntiende, som enhver af dem har avlet
på Nygårds mark, både kongens anpart og præstens egen anpart. - Jens
Bang på Nygård svarede herimod, at han for sin person ville noksom tiende,
når han derom vidste sin husbonds vilje; thi han ikke havde gården alene i
forpagtning, men Anders Andersen i Dons mølle havde halvparten af
Nygård i forpagtning med ham. De andre indstævnede svarede, at som helst
at de fik bud fra deres husbond herom, så skulle de noksom indstille dem
for deres tiende. - Opsat 6 uger.
9:
Her for retten mødte Hans Nielsen i Oksvig og gav til 2. ting last og klage
over sin nabo Søren Madsen.
Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl, et vidne udstedt ved Søren
Thomsen i Tudved: Stævning til Laurids Pedersen i Amnitsbøl, hans søn
Jens Lauridsen og datter Else Lauridsdatter. - Anders Pedersen i Amnitsbøl,
Else Sørensdatter ibidem og Jes Pedersen i Rugsted vidner: Den 28. oktober
så de, Niels Lauridsen Amnitsbøl kom ridende af marken fra sine plovfolk
og red vejen til sin gård, og da han kom uden Laurids Pedersens gård på
alfar vej, kom Laurids Pedersen og hans søn Jens Lauridsen og datter Else

Lauridsdatter ud af deres gård for i vejen for Niels Lauridsen, Laurids
Pedersen med en buløkse, sønnen og datteren med lange stænger i
hænderne, og de hug og slog efter Niels Lauridsen, som han i det samme
kom fra sin hest, og de greb ham i hans hår og slog nogle slag til ham og
sagde, Det skal du have, formedelst du gør os til tyve for dine penge. Og
Niels Lauridsen med nødværge kom fra dem. Da råbte både Laurids
Pedersen og hans søn Jens og sagde til ham, Du undgik denne gang, men vi
skal dog have livet af dig, hvor vi dig kan betræffe på veje eller sti. De
vidnede ydermere, at de tit har hørt tilforn, at Laurids Pedersen og hans søn
har truet Niels Amnitsbøl på sit liv.
10:
Onsdag den 15. november 1676:
Oluf Mortensen i Bølling, et vidne: Stævning til amtmanden og amtskriver
Mathias Lehmeier. Fører vidner på vegne af Gyde Jørgensen i Slav. Christen Jensen i Vork, Søren Sørensen i Høllund, Hans Nielsen i Oksvig,
Anders Pedersen Grøn i Egtved, Peder Bertelsen i Vilstrup, Christen
Paulsen ibidem, Jens Sørensen sammesteds og Jes Pedersen i Rugsted: at
Gyde Jørgensen i Slav han munderer rytter som en anden bonde under det
bülowske regiment, og han besidder en hedekrongård i Slav, som Gyde
Jørgensen holder rytter af. - Mikkel Ottesen, amtskriverens tjener og
fuldmægtige, stod til vedermålsting.
11:
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af hr. Albret Jakobsen, et tingsvidne:
Stævning til Niels Lauridsen Fog. - Anders Olesen og Peder Bertelsen af
Vilstrup vidner: Den 11. oktober 1676 da kom hr. Albret Jakobsen til
Vilstrup, og havde været rejst til Viborg, og da var hr. Poul i Starup kirke og
prædikede for hr. Albret. Da sagde hr. Poul Jørgensens hustru til hr. Albret,
"Hvor er det fo.. I nu kommer tilbage igen. I rejste jo på vejen til Viborg
med eders sag imellem Niels Fog; min mand er henne i eders sognekirker
og prædiker for eder efter løfte". Da svarede hr. Albret, "Jeg undervejs fik at
vide, at hr. landskommer kom ikke til denne landsting. Derfor rejste jeg
tilbage igen og skikkede mine breve til en fuldmægtig i Viborg". - De

vidnede ydermere, at hr. Albret var på rejse til Viborg, og hr. Poul var bestilt
at prædike onsdagens prædiken for ham.
11b:
Sekshøring: Christen Jensen i Vork, Søren Thomsen i Tudved, Søren
Sørensen i Høllund, Christen Poulsen i Vilstrup, Jens Sørensen og Peder
Bertelsen ibidem.
Mikkel Ottesen, amtskriverens fuldmægtige, fremkom og gjorde megen
ulyd for retten med skælden og skændsord på Oluf Mortensen i Bølling og
Jes Pedersen i Rugsted uden nogen lovlig årsag. Så råbte herredsfogeden
'Fred og lyd på kongens ting' trende gange. Men Mikkel Ottesen blev
fremturende i sin megen skælden og larmeren for retten imod Oluf
Mortensen og Jes Pedersen, så de begærede fred på tinget for bem.te
Mikkel Ottesen, så herredsfogeden måtte opstå i retten og lyse fred og lyd
på tinget, men Mikkel Ottesen det ikke ville lyde. Så kaldte herredsfogeden
på sekshøring, de ville dele Mikkel Ottesen. Så fremkom forskr. sekshøring,
Christen Jensen i Vork med sine medfølgere, og tilkendte bem.te Mikkel
Ottesen ulydsbøder efter loven og recessen, heller og en fuld delemål efter
loven tilfunden udi at være. Men Mikkel Ottesen udgik fra retten og ej sine
bøder efter recessen ville udlægge efter herredsfogedens advarsel og
befaling.
12:
Her for retten fremkom Søren Hansen i Vilstrup og gjorde til 1. ting
tilbydelse på sin selvejer halve bondegård, som han nu påbor i Vilstrup.
12b:
Jes Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Anders Pedersen Grøn i
Egtved med hans hustru Karen Jensdatter. - Søren Jensen i Tudved og Peder
Christensen i Rugsted vidner: Forleden sidste svenske fejdetid, det første de
var kommet her i landet, da blev vi fanget af de svenske at skulle føre dem
nogen heste til Ribe, og den tid vi kom tilbage igen, da vi kom til Torsted i
den gård, sal. Jens Christensen påboede, da var der i samme gård en ganske
del ryttere, og de opkaster en kiste i samme gård i den østre side på gården,

og de truede os til at hjælpe dem at taget noget rug af samme kiste; tog
nogle breve, som lå i kisten ... ... og de sagde, 'Her er nok til patroner'. Og vi
slap fra dem, og da vi kom til Egtved om natten, var Jes Christensen der og
var kommet af Egtved skov, og vi sagde ham, hans kiste var opkastet østen
hans gård. Da græd Jes Christensen og sagde ... breve, der var i samme kiste
... der var min datters skøde i, som hun havde i den gård i Egtved, hendes
mand Hans Jensen hende indskødede, 'Den skøde kostede mig tre hundrede
slettedaler'.
13:
Hans Nielsen i Oksvig, en opsættelse: Stævning til Anders Nielsen i
Vesterby og Maren Poulsdater ibidem. Formener, at de skulle have
bemægtiget sig noget af hans gods og formue i hans fraværelse, mens han
var ude og red rytter for hans gård. Opsat 6 uger.
Christen Smed af Sehested efterlyste en sorthjelmet stud, som er ham
frakommet fra Sehested by, eftersom den er købt her ovre i lenet og skal
være igen ganget tilbage ...
13b:
Christen Poulsen i Vilstrup tog idag sit 1. ting for hvad klagemål og andet
han har at tiltale Søren Hansen ibidem for. I lige måde fremkom Søren
Hansen i Vilstrup og gav klage over Christen Poulsen, hans kone og døtre
for overlast, de har begået mod ham og hans hest.
Onsdag den 22. november 1676:
Den dag forordnet i dommers sted Jes Pedersen i Rugsted.
Skovfoged Oluf Mortensen i Bølling på vegne af Søren Hansen i Vilstrup:
Lovbød til 2. ting den halve selvejerbondegård i Vilstrup, som Søren
Hansen nu påbor.
Oluf Mortensen tog idag sit første ting over Mikkel Ottesen for hvad gevalt,
trussel, så og ulyd, han har beganget her på Jerlev herredsting idag 8 dage.

14:
I lige måde tog sit første ting til Christen ... i Bøgvad, at lade holde skifte i
Spjarup efter Mikkel Christensen, som boede og døde der, inden
trendingsdag.
Skovfoged Oluf Mortensen i Bølling på vegne af oberforsteren, et
synsvidne: Stævning til alle Jerlev herreds indbyggere. Synsmændene Jens
Grøn i Høllund, Anders Nielsen i Vork, Søren Iversen og Peder Offersen
ibidem har den 14.-15. september været på skovsyn for at besigtige
oldenstanden. De afhjemler deres syn.
14b:
Søren Sørensen i Høllund lader oplyse en brundstjernet hest med en hvid
streg på næsen og med en jernfjeder på venstre forfod.
Onsdag den 29. november 1676:
Jes Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Mikkel Ottesen på
Koldinghus. Stævning til at vidne: Anders Nielsen i Vesterby, Peder
Jørgensen i Jerlev, Jens Ibsen i Vilstrup, Niels Sørensen i Rugsted, Nis
Pedersen i Rugsted, Mads Nielsen ibidem. De vidner: De var lovligt skrevet
til at være stokkemænd den 15. november, da som retten var sat og Oluf
Mortensen i Bølling havde lyd på tinget og førte et tingsvidne, ind for retten
kom Mikkel Ottesen, amtskriverens fuldmægtige, og gav forn. Mikkel
Ottesen Oluf Mortensen og Jes Pedersen, som da stod for retten, mange
skældsord med truen og bulder, så retten ikke kunne holdes for ulyd, før
end herredsfogeden måtte opstå i retten og råbte lyd; men det ej hjalp ham,
enddog han råbte trende gange. Så måtte dele Mikkel Ottesen for ulyd, og
Mikkel Ottesen udgik af retten og ej rettede for sig ...
15b:
Jens Ibsen i Vilstrup, en opsættelse: Stævning til Jon Bertelsen, Niels
Bertelsen, Søren Bertelsen, Maren Bertelsdatter med hendes lavværge, alle i
Vilstrup for gæld. Jon Bertelsen skylder 3 slettedaler og en tønde rug. De

andre 10 slettedaler og for malt, boghvede og rug, ungefær 21 skæpper
tilsammen. Opsat 4 uger.
Søren Hansen i Vilstrup, et vidne: Jes Pedersen i Rugsted, Søren Thomsen i
Tudved, Søren Jensen ibidem, Enevold Madsen i ..., Jens Jensen ibidem,
Christen Jensen i Glasbjerg, Jens Jørgensen i Rue, Gjermand Ibsen i
Vilstrup og Jens Sørensen ibidem er stævnet til at vidne: Det er dem ikke
bevidst, at Søren Hansen i Vilstrup er nærmere i slægtskab med Cathrine
Jensdatter, barnefødt i Kølholt i Skibet sogn, end at de må jo komme i
ægteskab tilsammen. - Cathirne Jensdatters stedfader Niels Nielsen i
Kølholt var til vedermålsting.
16:
Niels Nielsen i Kølholt æskede: Søren Hansen i Vilstrup er stævnet for
lovbudsvidne. - Søren Hansen lovbød til 3. ting den halve selvejergård i
Vilstrup, som han påbor. Ærlige og velfornemme mand Niels Nielsen i
Kølholt gjorde sit tilbud på vegne af Cathrine Jensdatter og tilbød sølv og
penge, som han her for retten fremviste. Han ville købe med ham, så vidt
samme halve bondegård kunne talle (?) over al kgl. tynge, eller og efter
amtmandens og tolv samfrænders sigelse.
17:
Jes Pedersen i Rugsted æskede: Har stævnet Jes Sørensen i Mejsling for
delemål at lide. Gav ham til sag for 1 rdl.
Skovfoged Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling og Jes Pedersen i Rugsgted
tog deres 2. ting til Mikkel Ottesen, amtskriverens fuldmægtige, for tingfred
og ulyd.
17b:
Velfornemme Niels Nielsen i Kølholt på vegne af Cathrine Jensdatter, et
indkendelsesskøde: Søren Hansen i Vilstrup i hånd tog Niels Nielsen i
Kølholt på vegne af hans steddatter Cathrine Jensdatter og afhændede den
halve part i den halve gård i Vilstrup, som Søren Hansen påbor, lige rig,
gieff (gæv?) og god ved sig selv. Og dersom imod forhåbning Cathrine

Jensdatter ved døden afgår uden livsarvinger, da hendes arvinger ej at have
nogen rettighed i ejendommen.
18b:
Søren Sørensen i Høllund fremlyser hesten 2. gang.
Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl æskede, udstedt ved Søren ...: Tog
sit første ting til dele over Mikkel Ottesen for de bøder, han blev tilkendt d.
15. november og for faldsmålsbøder.
Onsdag den 6. december 1676:
Jes Pedersen i Rugsted i dommers sted.
Niels Thomsen i Hjelmdrup gav last og klage over Mikkel Ottesen,
amtskriverens fuldmægtige, at han nu forleden torsdag aften rum tid efter
solens nedgang har beganget i hans gård imod hans hustru, som Niels
Thomsen idag 14 dage efter kald og varsel agter at bevise.
19:
Skovfoged Oluf Mortensen Bøgvad æskede: At ham måtte opmeldes
dannemænd at gøre ed og deres tov efter loven, som han er overfalden med
tingfred. Og da blev opnævnt: Søren Jensen i Rugsted, Thomas Sørensen,
Peder Lassen og Peder Christensen ibidem, Mads Nielsen i Vesterby,
Anders Nielsen og Jørgen Jespersen, Jens Madsen i Bølling, Søren
Pedersen, Poul Gjermandsen, Jon Nielsen ibidem, Peder Hansen i Borlev,
Oluf Bondesen ibidem, Peder Hansen i Hesselballe, Niels Madsen i Tudved.
De forelægges til idag 8 dage at møde her på Jerlev herredsting deres
forretning at fuldkomme. Og lyste første ting over Mikkel Ottesen for
tingfred.
Jes Pedersen i Rugsted æskede, af Søren Thomsen i Tudved udstedt:
Begærede, nævninge skulle sværge om tingfred, og at de måtte blive
opmeldt og gøre deres tov efter loven. Opmeldt blev de, der er nævnt
ovenfor.

19b:
Oluf Mortensen Bøgvad begærede 2. ting på vegne af herredsfoged Niels
Lauridsen Amnitsbøl over Mikkel Ottesen for dele for sine bøder, han blev
tilkendt onsdag den 15. november, så og hans faldsmålsbøder.
Oluf Mortensen Bøgvad på vegne af Søren Sørensen i Høllund, et
oplysningstingsvidne: Fremlyser hensten til 3. ting.
Jes Pedersen i Rugsted æskede, af Søren Thomsen i Tudved udstedt:
Stævning til Jes Sørensen for delemål. Gav ham til sag for 1 rdl. Det var
hans 2. ting til Jes Sørensen.
20:
På herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl hans vegne: Oluf Mortensen i
Bølling foregav og kundgjorde, eftersom det er idag Niels Amnitsbøl idag
hans anden ting for dele til alle og enhver, som har ladet dokumenter
indføre i tingbogen, og så dem som har begæret genpart af, hvad passeret er,
i meningen at de bør dem indløse eller at være dele undergiven.
Onsdag den 13. december 1676:
20b:
Oluf Mortensen i Bølling på sine egne vegne og på vegne af Jes Pedersen i
Rugsted i Jes Pedersens egen nærværelse lyste Mikkel Ottesen i Kolding
fuldt anden ting for tingfred efter tingsvidnes indhold af dato 29. november.
Mikkel Ottesen er stævnet. - Derefter begærede Oluf Mortensen, at mænd
måtte opnævnes efter loven, samme tingfred at dele (?). Opmeldt trofaste
dannemænd: Poul Gjermandsen i Bølling, Søren Pedersen, Jens Madsen,
Jon Nielsen ibidem, Niels Christensen i Spjarup, Peder Hansen i
Hesselballe, Oluf Bondesen og Peder Hansen, begge i Borlev, Søren Jensen
i Rugsted, Peder Lassen og Thomas Sørensen ibidem, Anders Nielsen i
Vesterby og Mads Nielsen Smed ibidem, hvilke mænd blev forelagt og idag
var her til stede ved tinget samme opkaldelse at påhøre og idag 8 dage at
gøre deres tov, om bem.te tingfred er efter lands lov, som de agter at

forsvare. Og mødte Niels Andersen Bøgvad af Kolding, som begærede
genpart af tingsvidnet.
21:
Jes Pedersen i Rugsted, en dom: Stævning til Hans Jensen i Egtved. Gav
ham til sag på vegne af Jakob Pedersen ... i Viborg ... efter obligation af
Hans Jensen udgivet i Viborg den 21. marts 1672, 22 rdl. 3 mk. 12 sk. Hans Jensen bad om at få sagen opsat; han havde nogele kvitteringer på
håndskriften. - Opsat 4 uger.
21b:
Jes Pedersen i Rugsted æskede: Stævning til Jes Sørensen i Mejsling for
delemål. Gav ham til sag til 3. ting for 1 rdl.
22:
For retten femstod Hans Jensen i Egtved og bekræftede med ed de 6
stokkemænds vidne, som han tillige med dem sad stokkemand d. 15.
november. Deres vidne findes indført pag. 14.
Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl, et vidne udstedt af Jes Pedersen i
Rugsted: Stævning til Johan Iversen på vegne af oberforsteren, hr. Poul
Jørgensen i Vilstrup, Mads Mikkelsen i Højen og Las Hansen ibidem,
regimentskriver Knud Pedersen, Kirsten Jensdatter, Søren Pedersen i
Egtved, Zanne Pedersen i Kolding, Mathias Lehmeier slotsskriver, Niels
Lauridsen Fog ... ... hans 3. ting, at han tilbyder fosrskrevne personer, så vel
som alle og enhver, som i tingbogen har ladet indføre eller ..., de ville have
nogen dokumenter ud af tingbogen, som dem kunne anrøre, skulle de det
straks lade affordre, såsom året går og tingbogen til slottet skal indleveres,
såfremt enhver ikke ville lide videre tiltale og sig selv skaden tilregne efgter
forordnigen.
23:
Herredsfoged Niels Amnitsbøl æskede, udstedt af Jes Pedersen i Rugsgted:
Hans 3. ting for dele over Mikkel Ottesen for de bøder, han blev tilkendt

onsdagen den 15. november, og faldsmålsbøder.
Onsdag den 20. december 1676:
Sekshøring: Christen Jensen i Vork, Oluf Jørgensen ibidem, Jens Ibsen i
Vilstrup, Hans Jensen i Ågård, Niels Pedersen i Rugsted, Peder Jonsen i
Spjarup.
Jes Pedersen i Rugsted, en dele: Stævning til Jes Sørensen i Mejsling.
Eftersom han i tre ting næst efter hverandre har lovligt forfulgt Jes Sørensen
for dele, og gav ham til sag for penge 5 mk. 12 sk., og idag var hans fjerde
ting. - Da eftersom Jes Sørensen lovligt til 3 ting er forelagt og nu idag til 4.
ting ikke har mødt og rettet for sig, vidste de 6 høring ikke at kunne befri
Jes Sørensen jo bør at være dele undergivet.
23b:
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af hr. Albret Jakobsen i Starup: Opsættelse
på blad 4. Sætter i rette, at de indstævnede bør tiende. Herimod at svare er
mødt regimentskriver Knud Pedersen og først fremæskede fuldmagt og af
hvad myndighed han sig som en prokurator imod sin velb. hr. oberst eller
des kvarter lader bruge, og begærede, herredsfogeden ville betænke sig,
hvad person og efter hvad fuldmagt han tillader at gå i rette. Hernæst
tilspurgte han Jes Pedersen, hvor fuldmagten er, om han har den med sig,
som herredsfogeden tilspurgte Jes Pedersen om. Hvad sig, sagde Jes
Pedersen, den fuldmagt belangende, var samme fuldmagt idag 6 uger, her
for retten læst og påskrevet. Endnu tilspurgte herredsfogeden Jens Bang på
Nygård, om han ville nægte, at de har Nygårds avling og dets
underliggende ..., men tjente sin husbond på Nygård. - Knud Pedersen
irettelagde sin skriftlige indlæg under dato d. 19. december 1676 af Nygård,
som herefter i dommen skal indføres ord efter andet.
24b:
Oluf Mortensen i Bølling og Jes Pedersen i Rugsted: Stævning til Mikkel
Ottesen fra Koldinghus. Begærede, at herredsfogeden ville (gøre) fylding på
de opmeldte 12 mænd, som findes indført på blad 19, at de gør deres tov,
hvortil blev opmeldt Niels Thomsen i Hjelmdrup og Søren Iversen i Vork;

de blev kendt til at sætte fylding på forn. 12 mænd, at de gør deres tov, som
forsvarligt er kongen og bonden ret anlangende tingfred for retten.
Fremkom de 12 mænd, nemlig (navnene), så her for retten irettelagde et
tingsvidne af 29. november (indholdet gengivet). Så eftersom forn. opkaldte
mænd havde beråd sig om samme tov, indkom de for retten med sådanne
ord, at eftersom her ikke bevises Mikkel Ottesen at have begået
håndgerning imod Oluf Mortensen og Jes Pedersen, men ikkun aleneste
truet dem, da vidste de ikke derfor at tilkende Mikkel Ottesen tingfred imod
Oluf Mortensen og Jes Pedersen at have begået.
25b:
Belangende den sag imellem hr. Albret Jakobsen i Starup og Jens Bang på
Nygård og de interesserede for kongens anpart tiende så vel som hr. Albrets
egen tiende, som findes indført på blad 23: - Dom: Eftersom de
indstævnede ej har tiendet til deres sognepræst, bemeldte Albret Jakobsen,
hverken af kongens anpart eller af præstens egen, af det, som de har avlet
på Nygårds mark, og Jens Bang så vel som de andre interessenter ikke
fremlægger eller beviser nogen sær frihed eller bevilling, Nygårds avling og
des underliggende huse og boliger at være tiende kvit, så bør de fornøje hr.
Albret Jakobsen både med kongens og præstens egen anpart tiende af al
deres avling.
26:
Peder Jonsen i Spjarup, et vidne: Stævning til Christen Madsen i Bøgvad og
hustru, Jens Christensen i Spjarup, Kirsten Christensdatter ibidem, Peder
Christensen sammesteds med deres lavværge. - Irettelagde en kontrakt:
Bekender jeg Mikkel Christensen i Spjarup, at eftersom den gode Gud har
hjemsøgt mig med stor svaghed, så jeg kan ikke vide, hvad Guds vilje er,
enten jeg snart kan komme tilpas, eller jeg længere på skal ligge under
Guds hånd, da på det at gården ikke skal slet fordærves, da på det, at gården
vedlige at holde, da haver jeg godvillighed afstanden, så og hermed afstår
den ½ gårds grund, som jeg efter min sal. fader har i fæste, til Peder Jonsen,
tjenende i Egtved præstegård, at han straks må tage den i fæste ... hans
velfornemme mand Knud Pedersen, regimentskriver, og så beholde den
med kvæg og korn, lige som nu forefindes, aldeles intet undtaget, med slige
vilkår, at han først anlovede at ville ægte min søster Kirsten Christensdatter

her på stedet, og dernæst forunde og forskaffe min mindste broder, Peder
Christensen, det, ham arveligt efter sin sal. fader er tilfaldet, nemlig 16 rdl.
efter skiftebrevets videre formelding, hvilke forbemeldte penge dog at stå
renteløs, indtil han blive 16 år. Og endelig forunder mig nødtørftig
underholdning med god røgt og pleje, så længe jeg ligger på min sotteseng.
Og om det så behager Herren at bortkalde mig i samme min sygdom, da at
forskaffe mig en ærlig og kristelig jordefærd efter tidens lejlighed, og det
altsammen at holde og efterkomme i alle sine punkter, som forskrevet står,
som han vil svare for Gud og være bekendt for alle ærlige folk. Til
ydermere forsikring har jeg, Mikkel Christensen i Spjarup, på den ene og
Peder Jonsen af Egtved præstegård på den anden side denne oprettede
kontrakt med vores egne hænder og sædvanlige bogstaver herunder
underskr. og venligt ombedet vores kære sognepræst hr. Søren Jensen i
Egtved præstegård og min stedfader Christen Madsen i Bøgvad og min
broder Jens Christensen i Spjarup med os til vitterlighed at underskrive.
Datum Spjarup, d. 26. september 1676. MCS, Peder Jonsen. Til
vitterlighed: Søren Jensen i Egtved præstegård egen hånd, CMS, Jens
Christensen egen hånd.
27:
Dermed endes det ganske år.
27b:
I Jesu Christi navn
efter Christi fødsel år 1677,
Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl i Jerlev herred,
Byrge Christensen, skriver.
Ransnævningerne:
som på Jerlev herredstings snapstings onsdag af herredsfogeden for
indeværende år 1677 for retten er opskrevet og nævnet:
Niels Christensen i Ballesgård,
Knud Christensen i Bindeballe,
Jens Nielsen i Torsted,
Oluf Sørensen i Ågård,
Peder Jonsen Kye ibidem,

Niels Iversen i Starup,
Mads Nielsen i Tudved,
Christen Madsen i Rue,
Christen Jørgensen ibidem,
Søren Joensen i Jerlev.
Herredsfogeden forelagde bem.te mænd at møde og aflægge deres ed efter
loven under deres faldsmål.
Onsdag den 10. januar 1677:
Herredsfoged Niels Amledsbøhle i Jerlev herred, Byrge Christensen skriver.
8 mænd: Peder Hansen i Heiselbahle, Jens Pedersen i Oustrup, Anders
Christensen ibm, Niis Pedersen i Rugsted, Hans Nielsen i Oxvig, Christen
Madsen i Borleuf, Oluf Bundesen och Jens Sørensen ibm.
Jens Ibsen i Vilstrup, en dom: Stævning til Jon Bertelsen, Niels Bertelsen,
Søren Bertelsen, Maren Bertels med hendes lavværge, alle i Vilstrup for
gæld. Herimod mødte at svare på alle de indstævnedes vegne Jon Bertelsen
og irettelagde en seddel lydende, at Jens Ibsen har bekommet af Maren
Bertels tolv læs hø, og formente intet at være Jens Ibsen skyldige. Opsat 14
dage.
28b:
Oluf Mortensen i Bølling, hans 1. ting til Anders Pedersen Grøn i Egtved
for dele. Gav ham til sag for 1 rdl.
29:
Herredsfoged Niels Amnitsbøl, et tingsvidne: efter skriftlig befaling til Jens
Sørensen Grøn i Høllund at sidde retten blev læst og påskrevet. - Stævning
til Niels Lauridsen Fog. - Jes Andersen i Rugsted, Søren Jensen i Tudved,
Oluf Mortensen i Bølling, Niels Madsen i Tudved vidner: At de den 29.
november sidst så og hørte samme dag her ved tinget, som tinget var
afholdt, at Niels Lauridsen Foeg stod bag tingstokket, og herredsfogeden
var rejst sig af tinget og tilspurgte forn. Niels Foeg, om han ville ikke løse
de moges (?) tingsvidner, han havde begæret. Da svarede Niels Lauridsen

Fog forn. herredsfoged Niels Amnitsbøl, "Du skal få din betalilng af den,
jeg har her i min lomme". Så tog Niels Lauridsen Foeg en poffert (puffert)
om af sin lomme og holdt den lige ud i hans hånd imod Niels Amnitsbøl,
truede ham og sagde, "Der er din løsning for vidner". Og slog så Niels Fog
sin ... kjole til side. "Her er lad og krudt til dig, og der ligger endnu i min
vogn en lang bøsse spændt og klar". Og som Niels Foeg slog sin kjole til
side, så vi, et krudthorn og en kuglepung hængte under bem.te hans kjole,
og da sagde Niels Amnitsbøl, "Er det lovlige gevær I fører at true folk
med?". Så stak Niels Fog pufferten i hans lomme igen og gav Niels Fog
Niels Amnitsbøl mange onde ord og truede ham og sagde, "Min puffert er
lovlig, den (?) føres til eder og hr. Albert i Starup. I skal dog først få skam
(?), hvor jeg kan betræffe eder på veje eller sti". Sagde Niels Amnitsbøl,
"Her bliver fred til tinget og fra", og satte sig på sin hest og red så hans vej
hjem.
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Jerlev herred
1677
1:
Anno 1677 d. 27. januar har jeg på Hans Ko. Maj.ts min allernåd. herre
Konges vegne og nådigste behag og i min velb. herres hr. kammerherre og
amtmands absentz og gode behag denne tingbog forordnet til Jerlev
herredsting, hvorudi findes hundrede tresindstyve og fire blade papir
igennem draget og numereret til min højgunstige herres hjemkomst videre
forseglet, hvorpå tingskriver Børge Christensen haver fra øverst og til
nederst på siderne at fuldskrive, hvad det hele år igennem passerer for ting
og dom, og sig ikke tilfordriste på noget løst papir at skrive, men straks i
tingbogen indføre, hvis for ting og dom angår, samt sig med skriverpenge
og i andre måder at forholde efter recessen, som han agter at forsvare under
straf som vedbør. - Datum Koldinghus ut supra.
Udi min velb. herres hr. kammerherre og amtmands absentz, Johan Iversen
Schmidt.

1b:
I Jesu Christi navn:
Ransnævningerne:
som på Jerlev herredsting onsdagen, som var snapsting, af herredsfogeden
for indeværende år 1677 for retten er opkrævet og nævnet, nemlig:
Niels Christensen i Ballesgård,
Knud Christensen i Bindeballe,
Jens Nielsen i Torsted,
Oluf Sørensen i Ågård,
Peder Jonsen Kye ibidem,
Niels Iversen i Starup,
Mads Nielsen i Tudved,
Christen Madsen i Rue,
Christen Jørgensen ibidem,
Søren Joensen i Jerlev.
Herredsfogeden forelagde bem.te mænd at møde og aflægge deres ed efter
loven under deres faldsmål.
2:
Onsdag den 31. januar 1677:
Jens Christensen i Rugsted gav last og klage over Mikkel Ottesen ... i
Kolding, at han igår, som var den 30. januar, i skriverstuen ved Kolding
overfaldt ham med hug og slag, hårdrog ham og slog ham, da han skulle
hente en skæppe til at måle noget korn med, som velb. hr. amtmand havde
lånt Jens Christensen, som Jens Christensen berettede straks at have ladet
sig syne i Kolding. - Mikkel Ottesen her for retten mødte til stede og
svarede, at dersom Jens Christensen havde ham noget at beskylde, kan han
derfor søge ham til sin værneting. - Johan Iversen begærede på Ko. Ma.
vegne herefter genpart. - Endnu ydermere klagede Jens Christensen, at
dersom han inden år og dag gik noget til skade, da Mikkel Ottesen at stande
for hans liv. Mikkel Ottesen svarede, at når han gør hans beskyldning
beviselig på tilbørlige steder, vil han videre imod at svare. - Johan Iversen

endnu som tilforn begærede genpart, og Mikkel Ottesen begæred
tingsvidne.
2b:
Johan Iversen begærede, at herredsfogeden ville opmelde ham 4 mænd til at
syne Jens Christensen af Rugsted. Opmeldt blev Søren Sørensen i Høllund,
Søren Thomsen i Tudved, Poul Gjermandsen i Bølling og Jens Madsen
ibidem, anlangende den klage, han gav over Mikkel Ottesen.
Niels Thomsen til sit 3. ting oplyste en liden sort gammel enge(?) hest.
Onsdag den 7. februar 1677:
Jens Hansen i Refsgård på vegne af Maren Knudsdatter, et
indæskningsvidne: Stævning til Hans Sørensen i Knudsbøl med hustru, Jens
Jørgensen i Jordrup med hustru, Thomas Christensen i Bøgvad med hustru,
Mette Pedersdatter og Sidsel Pedersdatter med deres lavværge. Stævning til
Vide Hansen i Egtved og til Jes Videsen i Refsgård, - til skifte efter sal.
afgangne Niels Videsen, som boede og døde i Refsgård. Jens Hansen
begærede på vegne af Maren Knudsdatter, at Niels Videsens arvinger og
kreditorer ville indfinde sig i den sal. mands efterladte bo i Refsgård
mandag den 16. februar. Begærede opmeldt dannemænd til
vurderingsmænd. Opmeldt: Jes Pedersen i Rugsted, Søren Thomsen i
Tudved, Poul Madsen i Ødsted, Mads Nielsen i Vesterby, Søren Sørensen i
Høllund og Jens Grøn ibidem.
3b:
Onsdag den 14. februar 1677.
I herredsfogedens fravære Thomas Christensen i Bøgvad.
Onsdag den 21. februar 1677:
I dommers sæde Jens Sørensen Grøn i Høllund.
Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling, et vidne: Adskillige er stævnet for at
vidne for Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling, Jes Pedersen i Rugsted, Nis

Pedersen ibidem, Søren Sørensen i Høllund, Jees Sørensen i Horsted og
Søren Sørensen i Tudved. - Vidnerne bliver tilspurgt, om dem er bevidst, at
Oluf Mortensen m.m. bruger nogen købenskab enten med okser, hester,
køer eller andre varer. Vidnerne vandt alle samdrægtigt enhver for sig med
opholdende fingre og ed efter recessen, at det er ikke dem bevidst, at forn.
Oluf Mortensen,, Søren Sørensen, Søren Joensen bruger nogen handel, køb
eller salg eller forprang, uden at de undertiden kan købe et par stude til
deres plovs fornødenhed. - I lige måde tilspurgte Jes Pedersen i Rugsted og
Niis Pedersen vidnerne, om det var dem bevidst, at de havde nogen okser
eller handlet med okser. Da vandt de efter lige svoren ed, at de hverken
køber eller sælger okser. I lige måder er os bevidst, at Jes Sørensen i
Horsted ikke bruger nogen handel i nogen måder, uden ... sin avl som en
anden bondemand.
4b:
Oluf Mortensen Bøgvad, et vidne: Stævning til Mikkel Ottesen,
amtskriverens fuldmægtige. Oluf Mortensen tilspurgte vidnerne Søren
Jensen i Tudved og Jens Christensen i Rugsted, om han havde forbudt dem
at give varsel på Mikkel Ottesens vegne, enten for penge eller på Ko. Ma.
vegne. De svor på, at hverken Oluf Mortensen eller nogen har i Jerlev
herred forbudt dem at give varsel for Mikkel Ottesen, men Oluf Mortensen
mere befordret på Ko. Ma. vegne at give varsel.
5:
Onsdag den 28. februar 1677:
Oluf Mortensen i Bølling advarede alle skovløbere, som han haver at
befale, så og alle de i Jerlev herred, som han haver at befale, at de retter
dem efter Ko. Ma. nådigste skovordinance med skovhugst og opelskning så
vel som med hunde i vildtbanen at forholde efter forordningen.
5b:
Thomas Christensen i Bøgvad lovbød til 2. ting den halve selvejergård i
Refsgård, som Jes Videsen har påboet, og formedelst sin armod og vanfør
skyld sin broder Niels Videsen har hjulpet ham til næring og en del af

samme halve øde gård brugt den vanføre til sin opholdelse, hvoraf formener
at bevise, at sal. hr. amtmands kvittering skal befindes for samme øde halve
gårds skatter og arbejdspenge, så og soldaterhold at være betalt, hvilket han
idag til 2. ting lovligt lovbyder.
Niels Thomsen på Hjelmdrup og Jørgen Nielsen i Ris vidnede, at den halve
selvejerbondegård i Refsgård, som Jes Videsen sig tilholder efter sin
broders død, har ikke været ved sin fulde brug, og der befindes ikke uden et
stk. brøstfældigt hus uden ovn, skorsten, døre låse og vinduer; men hvad
som er brugt af samme gårds jord, har været til den mand Jes Videsen føde
og ophold, så og til skatternes afbetaling og anden udgift, soldaterhold. Tomas Christensen Bøgvad begærede tingsvidne.
6:
Onsdag den 7. marts 1677:
Regimentskriver Knud Pedersen æskede: Stævning til Søren Madsen i
Oksvig. - En af hans karle, Simon Nielsen, er undveget regimentet og har
nu befundet sig hos Søren Madsen. Regimentskriveren tilspurgte Søren
Madsen, hvor Simon Nielsen nu er. Da svarede han, at han endnu er til
stede hjemme hos ham. Endnu tilspurgte regimentskriveren ham, hvorfor
han har holdt ham hos sig og ikke angivet ham på behørige steder. Da
svarede Søren Madsen, at han har bedt ham gå til sine bønder og sig der at
opholde, ydermere har bedt ham at angive sig hos Commiss., men Søren
Madsen sådant ikke selv har gjort, efter forordningen, før end ... ... Simon
Nielsen er i hans hus ertappet og pågreben og til Fredericia indført af
Commiss. forestillet.
6b:
Oluf Mortensen, et synsvidne: Stævning til Peder Jonsen Kye i Ågård samt
hans broder Niels Jonsen Kye, så og hans svend og tjenestefolk.
Synsmændene Adners Madsen og Anders Iversen, begge i Hesselballe
vidner: Den 24. februar var de med Oluf Mortensen skovfoged til syn i
Nygårds skov på en stor fersk bøg ... nyligen hugget. Og kunne de spore, at
slædesporet, som havde først samme træ fra stubben, var kørt lige ind til
Peder Jonsen Kye i Ågård hans gård. Og der lå så mange nyhugne

bøgetræer, så de kunne ikke tælle dem, og de kunne ikke se, hvilket det var,
formedelst at der lå så meget hugget træ.
For retten fremstod Peder Jonsen Kyd i Ågård og nej sagde, at han ikke
havde hugget andet træ end som ham var udvist, hvilket han agter at bevise
med allerforderligste, så snart lovligt kald og varsel kan gives.
7b:
Jakob Andersen Risbøl i Gesten på sin moder Maren Knudsdatters vegne, et
tingsvidne. - Stævning til vurderingsmændene Poul Madsen i Ødsted, Jens
(?) Hansen ibidem, Søren Sørensen i Høllund, Christen Jensen i Vork, Søren
Thomsen i Tudved og Anders Nielsen i Vesterby til skifteforretning efter
sal. Niels Videsen i Refsgård dets afsigt. Stævning til Hans Sørensen i
Knudsbøl og hustru, Jens Jørgensen i Jordrup og hustru, Jes Videsen i
Refsgård og Vide Hansen i Egtved, hans hustru og børn med deres lavværge
Jep Pedersen i Refsgård, Mikkel Lauridsen i Egtved med hustru, Thomas
Christensen i Bøgvad med hustru og Mette Pedersdatter i Kolding, Sidsel
Pedersdatter i Egtved med deres lavværge Thomas Christensen i Bøgvad.
De skal møde om 8 dage for at give Niels Videsens efterladte hustru afkald.
8:
Simon Knudsen i Jerlev blev tilspurgt af regimentskriveren, hvor det gik
med det korn, som 1675 blev ført fra Hans Nielsens gård i Oksvig i hans
fraværelse tillige med fæmon og andet, som Hans Nielsen, da han blev
udkommanderet i Ko. Ma. tjenste, sig efterlod. Hvortil Simon Knudsen
svarede, at han havde ført noget skaft (?) havre derfra, som han havde
bekommet i sin løn. Blev tilspurgt, hvor han havde det henført. Da svarede
(han), at han lagde det til Morten Bundes i Jerlev. Ydermere blev han
tilspurgt, hvor Hans Nielsens før og kvæg var afblevet, som han ....... Kirsten Nielsdatter i Jerlev blev tilspurgt, hvor hun var vedkommen den får,
som hun hentede fra Hans Nielsen i Oksvig. Da svarede hun, at hun havde
købt bem.te får af Simon Nielsen i Vesterby, hvis får hun havde, og
benægtede ved sin ed, at hun havde ingen af Hans Nielsens får ellers (?)
bekommet. - Simon Knudsen svarede siden, at hvad kvæg som er kommet
derfra, er kommet til Vesterby. Undveg så ud af retten og gjorde ingen

forklaring, hvem der havde bekommet. Herefter begærede Hans Nielsen af
Oksvig tingsvidne.
8b:
Jes Pedersen i Rugsted, en opsættelse: Stævning til Laurids Pedersen i
Amnitsbøl for tiendekorn, som resterer på Kongens anpart, 5 skp. 3 fj. á 1
mk. 2 sk. - Opsat 8 dage.
Thomas Christensen i Bøgvad, et lovbudsvidne: Stævning til Hans
Sørensen i Knudsbøl og hustru, Jens Jørgensen i Jordrup og hustru, Jes
Videsen i Refsgård, Vide Hansen i Egtved hans hustru og børn med deres
lavværge Jep Pedersen i Refsgård, Mikkel Lauridsen i Egtved med hustru,
Mette Pedersdatter i Kolding og Sidsel Pedersdatter i Egtved med Anne
Peders med deres lavværge. - Thomas Chjristensen i Bøgvad på sine egne
og sin hustrus vegne lovbød til 3. ting den halve selvejergård i Refsgård,
som Jes Videsen har haft i fæste og formedelst sin armod og vanførheds
skyld sin broder Niels Videsen har hjulpet ham til næring og en del af
samme halve ødegård brugt, den vanføre til sin opholdelse, Ko. Ma. skatter
og arbejdspenge, soldaterhold, vedligehold deraf. - Ingen er mødt af
frænderne. Så erbød Thomas Christensen på egne og hustrus vegne, at
dersom ingen anden ville købe bem.te halve selvejerlgård, da erbyder han
derfor her for retten sølv og penge.
9b:
Jens Christensen i Rugsted, et synsvidne: Stævning til Mikkel Ottesen fra
Koldinghus. Synsmændene Søren Thomsen i Tudved, Jens Madsen i
Bølling, Poul Gjermandsen ibidem vidner: De var d. 31. januar blevet
opmeldt til straks at syne Jens Christensen. Han havde et åbent blodigt hul i
panden, et blåt slag i hans venstre side og klagede at være stødt og troden
(?) indvortes mén og skade, hvilket kan klagede for os i Johan Iversens,
amtmandens fuldmægtiges nærvælelse, at Mikkel Ottesen, amtskriverens
tjener, at have gjort ham ommeldte sår og skade.
10:
Onsdag den 14. marts 1677:

Jakob Andersen Risbøl af Gesten på vegne af sin moder Maren Knudsdatter
af Refsgård begærede, at vurderingsmændene måtte afhjemle skiftet efter
Niels Videsen i Refsgård. Da befandtes her ved tinget ikkun trende af
bem.te mænd. Så har herredsfogeden idag som til 2. ting forelagt samtlige
vurderingsmænd her ved tinget at møde til idag 8 dage.
10b:
Thomas Christensen i Bøgvad, et skøde: Hans Sørensen i Knudsbøl på egne
og medarvingers vegne i hånd tog Thomas Christensen og tilskødede ham
og hans hustru Karen Pedersdatter den halve selvejergård i Refsgård, som
Jes Videsen har haft. Og dersom noget af dens rettighed blev ham eller hans
hustru eller arvinger afvunden i nogen dom eller rettergang ... da vil de igen
fornøje ham/dem med lige så god en halv selvejerbondegård ...
11b:
Jes Pedersen i Rugsted æskede endelig dom efter sin iretesættelse, som
findes indført på blad nummer 8. Der blev tre gange lydeligt påråbt ,om der
var nogen fra Laurids Pedersen i Amnitsbøl hans vegne, som ville eller
kunne noget herimod svare til erklæring. - Dom: Han er pligtig at klarere
sin resterende tiende.
Thomas Christensen i Bøgvad æskede: Stævning til Hans Sørensen i
Knudsbøl med flere (se tidligere). - Thomas Christensen i hånd tog Jes
Videsen i Refsgård og tilforpligtede sig at forskaffe Jes Videsen sin
nødtørftige og forsvarlige gode ophold hans livstid med fornøjelige
husværelse, ildebrand, øl og mad, varetægt, så som han agter at forsvare og
være bekendt for Gud og den kristne øvrighed. Herimod tilsagde Jes
Videsen med velberåd frivillighed, at Thoman Christensen og hans arvinger
skal have minde og beholde sikker og fri efter Jes Videsens dødelige afgang
alt, hvis gods, penge og formue som befindes efter ham, og det uden Jes
Videsens arvingers påtalelse.
12b:
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Oluf Mortensen i Bølling og Christen
Jensen i Vork, en dom: Stævning til Anders Pedersen i Egtved, Søren

Poulsen ibidem, Poul Nielsen Møller i Nye mølle. Jes Pedersen gav dem til
sag for hver 3 skp. korn i resterende korntiende. - Dom: De skal betale.
13:
Onsdag den 21. marts 1677:
Jakob Andersen i Gesten på vegne af sin moder Maren Kundsdatter:
Stævning til Hans Sørensen i Knudsbøl m.fl. (se tidligere) til skiftes
frasigelse. - Jakob Andersen fremlagde på vegne af sin moder Maren
Knudsdatter sal. Niels Videsens, som boede og døde i Refsgård, en
registrering: Anno 1677 den 12. februar var vi efterskrevne: Niels
Amnitsbøl herredsfoged, Byrge Christensen skriver, vurderingsmænd: Poul
Madsen i Ødsted, Anders Nielsen i Vesterby, Søren Thomsen i Tudved,
Søren Sørensen i Høllund, Christen Jensen i Vork, Jens Bunde i Ødsted
forsamlet i Refsgård i sal. afgangne Niels Videsens bo til registrering, skifte
og deling på ærlig og velb. mand Hugo Lytzou til Bachendorff, Ko. Ma.
amtmand over Antvorskov og ... ... amter, hans vegne mødte velforstandige
mand Niels Nielsen i Haufrumb, hans velb. velbetroede fuldmægtige, og
var overværende imellem hans efterladte hustru Maren Knudsdatter på den
ene side og den sal. mands arvinger, Jes Videsen, hans broder, Hans
Sørensen i Knudsbøl og Jens Jørgensen i Jordrup på deres hustruers vegne,
og begge en broderlod, Vide Hansen i Egtved og Mikkel Lauridsen ibidem
på sin hustrus vegne, begge en broderlod, Karen Pedersdatter, Anne
Pedersdatter, Sidsel Pedersdatter og Mette Pedersdatter, Thomas
Christensen i Bøgvad, deres lavværge, alle fire en søsterlod. Og da blev i
stervboen forhandlet som efter følger: Boens formue (heste, køer og stude,
får, svin, samt bl.a. bitræ, sølv, korn, kobber og messing, bryggerkedel,
brændevinskedel med piber, tin, beslagen vogn ...). Enken beholdt sine egne
livskårne klæder uden deling, og den sal. mands broder Jes Videsen beholdt
sil broders livskårne klæder foruden deling. Herforuden blev fremvist
amtmand Otto Bildes kvittering, som var betalt på halve gård udgift 9 daler.
- Summa summarum: 648 daler 3 mk. 10 sk. - Så blev enken tilspurgt i
husbondens fuldmægtiges overværelse, om der fandtes videre middel og
formue, som burde og kunne registreres, hvortil hun svarede nej og viste
nøglerne og lukkelse frem. Arvingerne blev og i lige måde tilspurgt, om de
vidste videre at være, som burde og kunne komme til deling i boen, hvortil

de svarede nej. - Bortskyldig gæld: Slotsskriveren Mathias Lihme ved sin
tjener Mikkel Ottesen fordrede restance af en halv ødegård for 6 afvigte
åringers landgilde, arbejdspenge, skriverskæppe samt krigsstyr for næst
forleden år, tilsammen 76 rdl. 1 mk. 2 sk. Imod samme restance enken samt
arvingerne, enhver med deres lavværge, som da til stede var, så og ...
husbondens fuldmægtige, protesterede, en del deraf at være betalt, og
samme ødegård at været øde, så enken med hendes søn og værge Jakob
Andersen formente, samme restance ej burde så længe at været bestående,
så der nu burde at ske noget udsæt efter samme fordring. .. Tilmed
protesterede enken, at hans højgrevelige nåde, Greve af Schack, hende for
hendes ringe middels skyld havde efterlandt hende med 7 rdl. krigsstyr, og
den skriverskæppe, slotsskriveren fordrer af hende, vidste ej, hvorfor hun
ham den skulle give, thi hun sigter skriveren og hans drenge at have betalt
alt det ... ... ... hendes velb. husbondes fuldmægtige .. så vel som enken og
arvingerne begærede på rettens vegne, de måtte have delation, sligt hos
øvrigeden at andrage, før en nogen slig gammel restance af en ødegård
bliver godtgjort, som de vil bevise, en del af slig fordring at være betalt.
Hvilket velb. husbondens fuldmægtige begærede så og formente. Da er
efterfølgende midler i boen forblevet in serquester, indtil den gunstige høje
ørvigheds vilje og bedste behag om bem.te fordring og des
omstændigheder, som der protesteret af husbondens fuldmægtige samt
enken og medarvinger, det det ej rigtig skulle være. - (Der foretages nu en
lang række udsæt for gældsfordringer) ... Niels Videsens og hans forrige
hustrus lejested i kirken: 24 daler. Søren Clemmendsen, kirkeværge,
fordrede resterende tiendekorn. ... Skiftesalær, til papir og anden
bekostning: 5 daler 2 mk. ... 6 vurdringsmænd, enhver 1 rdl, er 7 daler 3
mk. - Summa summarum bliver al gæld, som tages fra boens middel: 349
daler 10 sk. - Bliver så igen til deling mellem enken og Niels Videsens
arvinger, anslagen i penge 298 daler 3 mk, og det da udi tvende lige lodder
er delt, tilkommer på hver lod 149 daler 1 mk. 8 sk. Enken tildeles den ene
lod. Den anden lod til Niels Videsens arvinger: Jes Videsen, den sal. mands
broder, Hans Sørensen i Knudsbøl, Jens Jørgensen i Jordrup på deres
hustruers vegne, begge en broderlod. Vide Hansen i Egtved hans børn med
deres lavværge Jep Pedersen i Refsgård, og Mikkel Lauridsen i Egtved på
sin hustrus vegne, begge en broderlod. Karen, Anne, Sidsel og Mette
Pedersdøtre med deres lavværge Thomas Christensen i Bøgvad, alle fire en
søsterlod. - Hvad sig belanger den fordring til slotsskriveren, som er sket

udsæt til, som er blevet i boet hos enken, da (om) afslag deri kunne
erlanges, da det at være til deling imellem enken og arvingerne. Arvingerne erklærer sig tilfredse med delingen og lover at give enken
afkald på Jerlev herredsting, når påæskes.
21:
Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling, skovfoged, får opmeldt synsmænd: Niels
Lauridsen, Søren Clemmendsen, Mikkel Andersen, alle i Oustrup.
Onsdag den 28. marts 1677:
Mødte ikke så mange folk, at ting kunne vorde sat.
Onsdag den 4. april 1677:
Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling æskede: Stævning til Mikkel Ottersen,
amtskriverens tjener. Jes Sørensen i Horsted, Søren Thomsen i Tudved,
Thomas Christensen i Bøgvad, Mikkel Lauridsen i Egtved og Jørgen
Mikkelsen i Amhede vidner: Den 28. februar, da var de af de 8 mænd her på
Jerlev herredsting, da Oluf Mortensen skovfoged stod for retten og havde at
bestille angående vildtbanen og skovene i fred lyse efter Ko. Ma.
skovordinance, for retten indkom slotsskriverens tjener Mikkel Ottesen, og
da gav Mikkel Ottesen Oluf Mortensen adskillige ubekvems ord, og Oluf
Mortensen gav ham ord igen og sagde, at han har Ko. Ma. som en ærlig
mand, og da antvordet Mikkel Ottesen, 'for en snaphane'. Da sagde Oluf
Mortensen, 'Det skal du som en masfodt (?) og en beren hytter (?) sige eller
bevise, at jeg har tjent for snaphane, og da begærede herredsfogeden, at de
skulle give lyd og respekt på Ko. Ma. adelting eller for at lide, og så gik
Mikkel Ottesen ud af tinget og drog et par pistoler uden hylster af en vogn,
stod vesten ved tinget, den ene i hans hånd og den anden under hans arm,
og kom lige til tinget dermed. Oluf Mortensen råbte da og bad, at vi skulle
drages til minde, 'nu kommer han og vil skyde mig med hans pistoler', og så
gik Mikkel Ottesen ned til en hest og satte sig på samme hest og red nedts
(?) af skoven, kom så straks tilbage igen her op til tinget og vendte sin hest
omkring med adskillige ord, somm vi ikke kunne høre eller forstå. - Så blev
trende gange råbt, om der var nogen, som (i) retten havde at bestille, at de
da ville fremkomme, men derefter ingen fremkom.

22:
Amtmandens fuldmægtig Johan Iversen bad herredsfogeden om at opmelde
4 mænd til at syne den halve krongård i Tudved, som Sofie sal. Hans
Lauridsens hustru (påbor). Opmeldt blev Christen Thomsen i Vork, Niels
Jørgensen i Ødsted, Jens Pedersen i Vilstrup og Søren Thomsen i Tudved, at
de straks her fra tinget med fogeden og skriveren derhen at forføje og der at
besigte og forbyde at føre noget fra steden, inden det resterende bliver
klareret.
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Ebbe Hansen i Bindeballe lovbød til 1.
ting den selvejerbondegård i Bindeballe, som Ebbe Hansen påbor.
22b:
Mikkel Andersen på egne og samtlige bymænds vegne i Oustrup aflyste og
forbød til 1. ting, at nogen efter denne dag på deres marker, enge eller
fædrifter sig tilfordrister at gå eller over ...
Jep Pedersen i Refsgård på egne og samtlige Refsgårds lodsejeres vegne lod
aflyse og forbyde Spjarup og Vollund bymænd at drive i deres enge og
ellers at fremvise, om de nogen ret ... har at drive på deres grund.
Jep Pedersen i Refsgård æskede: Maren Nielsdatter Vide Hansens i Egtved i
hånd tog Jep Pedersen, såsom var var på skifte tilfalden ... være hendes
børns formynder efter sal. Niels Videsen og lavværge, og kundgjorde, at
hun selv har annammet al den tilfaldne arvepart, som hendes mand Vide
Hansen eller hans børn kunne være tilfaldet.
23:
Thomas Christensen i Bøgvad æskede: Maren Nielsdatter Vide Hansens i
Egtved kundgjorde på sin mands og børns vegne i hans børns lavværge Jep
Pedersen i Refsgård hans nærværelse, at hun har solgt, skødet og afhændet
den lod, som hun eller hendes mand og børn kunne være tilfalden i den
halve selvejerbondegård i Refsgård, som Jes Videsen tilforn har haft. Thomas Christensen begærede tingsvidne.

Jes Videsen i Refsgård, et synsvidne: Synsmændene Jes Pedersen i Rugsted
og Søren Knudsen i Refsgård vidner, at de nu forleden fredag 3 uger var til
syn i Refsgård i sal. Niels Videsens gård, og da i den lille stue, til en stor
billet (?) kiste, som stod bag døren, som udlagt var og tilhørte Jes Videsen,
og berettede Jes Videsen, at der var nyligen taget af samme kiste 8
slettedaler 26 sk.. Og da så vi, at samme kistes lås var nyligen sønderbrudt,
og da beklagede, at imidlertid han var her til Jerlev herredsting ... ... Men
hvem det har gjort, er os ubevidst. Så blev tilspurgt i vores påhørelse af
herredsfogeden, hvo der var i huset imidlertid. Da svarede Maren
Knudsdatter sal. Niels Videsens, 'Der var ingen andre end som jeg selv og
mine tvende piger og en dreng'. - De andre indstævnede er ikke mødt; de
blev forelagt at møde næste tingdag.
23b:
Onsdag den 11. april 1677:
I herredsfogedens sted Jes Pedersen i Rugsted. Byrge Christensen skriver.
Og da var ikke de 8 mænd at ...
Onsdag den 18. april 1677:
På oberforsterens vegne begærede Hans Pedersen at få opmeldt 8
synsmænd til at syne skoven. Opmeldt blev Oluf Sørensen i Ågård, Peder
Jonsen Kye ibidem, Jens Sørensen Hating og Niels Iversen, begge i Starup,
Hans Nielsen i Jerlev, Søren Madsen i Oksvig, Søren Jonsen i Jerlev, Las
Nielsen ibidem og Las Jensen i Bøgvad. De skal idag 14 dage møde her ved
tinget deres syn at forrette. - Endnu begærede Hans Pedersen 4 mænd
opmeldt til syn til nu på fredag: Jens Grøn i Høllund og Mogens Lassen
ibidem, Peder Jensen i Ødsted og Mads Lauridsen ibidem. De skal møde i
Amnitsbøl og besigte, hvad dem bliver påvist.
24:
Else Peders i Ågård æskede: Stævning til oberst Bülow for hans assignerede
gårds Nygårds port samt til alle Ågårds lodsejere. - Der føres vidner på, at
Else Peders har hendes mand og søn at være i krigen i Ko. Ma. tjeneste for
tvende ryttere, og er hun helt forarmet, så hendes bæster og kvæg ved

ulykkelig hændelse er hende frafalden og død, og nu er gerådet i stor armod
og sidder med et hus fuld at små ..fød børn, og dersom hun ikke havde haft
den ... tillæg til rytterhold, da havde hun længe siden været fra gården, og
dersom hun skulle svare til den påbudne udgift, så forårsages hun kvittere
gården.
24b:
Mads Sørensen og Poul Sørensen i Vork æskede: Stævning til oberst Bülow
for Nygårds port. - Vidner: Nu forleden langfredag var et år, da af ulykkelig
hændelse ved ildebrand er Mads Sørensen og Poul Sørensen deres huse,
gård, ... sæde- og ædekorn samt alt, hvis de ejede, afbrændt, og bemeldte
ildebrand ikke at være sket eller kommet for nogen deres forsømmelse, og
herudaf er gerådet i stor armod.
Mads Andersen æskede (samme varsel): Forbemeldte vidner: At den gård i
Vork, som Mads Andersen nu har i fæste, var ganske ren afbrændt, da han
forleden år kom til den at den antage.
25:
Mikkel Andersen i Oustrup æskede: Stævning til samtlige Refsgårds
lodsejere imod forbudsvidne. Mikkel Andersen lod til 3. ting aflyse og
forbyde på egne og alle hans bymænds vegne ulovlig fædrift og lyngslæt på
Oustrup grunde og mark, som og i fred lyste deres ager og eng, så at der
ikke nogen sig tilfordrister efter denne dag derpå lande finde, så at enhver
vedkommende kunne vide sig for skade at tage vare.
Peder Jensen i Mejsling gav last og klagemål over Jep Pedersen i Refsgård,
hvor han for nogen tid siden skal have været i Mejsling, og stødte hans
hustru henden ... (øje?) .., hvilket han agter videre at ville gøre beviseligt.
Og dersom hans hustru døde inden år og dag, da Jep Pedersen at svare til
det og stande til rette for hendes liv.
25b:
Peder Jensen i Mejsling æskede: Stævning til Jep Pedersen i Refsgård og
Thomas Knudsen ibidem, Jakob Andersen i Gesten. Synsmændene Christen

Christensen og Jens Jensen i Amnitsbøl: De var for 14 dage siden med
herredsfogeden til syn til Sidsel Peder Jensens kone i Mejsling. Hendes øje
var helt stort ... ... så hun ikke kunne se dermed, men det var tillukket, enten
at det var slet udstukket eller ej, kunne vi ej vide, eftersom det var så øm, at
hun kunne ikke lide, at vi skulle røre ved samme hendes øje, eller og hun
selv kunne røre derved.
Jes Pedersen i Rugsted lovbød til 1. ting den selvejerbondegård i Rugsted,
som han nu påbor.
26:
Amtmandens fuldmægtige Johan Iversen æskede: Stævning til alle Jerlev
herredsmænd. Atten dannemænd er stævnet som vidner. Johan Iversen
æskede og begærede af forskr. dannemænd, samt og af menige Jerlev
herredsmænd, som den dag ting søgte, at de ville meddele ham deres
sandheds vidnesbyrd om hans forhold, og da for retten svarede og vandt
ovenbem.te dannemænd, at ingen med god samvittighed kunne sige eller
påtale forn. Johan Iversen andet, end som alt godt og en ærlig karl vel egner
og anstår i alle måder, og haver han ellers skikket og forholdt sig imod os
og alle her i herredet ærlig og vel og oprigtigt i alle måder, imidlertid at han
har været og tjent her ved Koldinghus. - Og end ydermere tilspurgte Johan
Iversen dem så vel som samtlige Jerlev herreds indbyggere og mænd, som
den dag ting søgte, om nogen af dem er bevidst eller med sandfærdighed
kan sige og bestå, at han har af nogen begæret heller oppebåret nogen gave,
penge eller betaling, enten for igennem landet marcherede folks
indkvarterings forskåning (?) heller nogen i ringeste måder, hvormed det og
være kunne, forurettet eller underslæb, Ko. Ma. eller bonden til skade og
ham til gavn heller egen nytte i nogen måder, at have begået, og om han jo
ikke af yderste efter enhver uden nogen begæring til gavn og bedste efter
største mulighed været beforderlig og til rette forhjulpet både, imidlertid
den velb. hr. amtmand var til stede, som og udi hans fraværelse. - Hvortil
svarede alle og enhver for sig, som den dag ting søgte, at de ikke noksom
kunne fuldtage (fuldtakke) Johan Iversen og give ham så oprigtig, godt lov
og vinde, de jo med sandfærdighed bør at give ham det bedre, og så god,
som det kan skrives, i alle måder, både den tid han var ved skriverstuen, så
vel som nu siden skikket og forholdt sig som en ærlig karl og tjener hør og

bør, vel egner og anstår i alle måder til denne dag. - Så alle og enhver, som
den dag ting søgte, lydeligt råbte, at var i al Guds sandhed, som de forskr.
18 trofaste dannemænd vundet have.
17:
Jes Pedersen i Rugsted forordnet i dommers sæde af amtmandens
fuldmægtig Johan Iversen i denne sag:
Herredsfoged Niels Amnitsbøl, en dom: Stævning til Laurids Pedersen i
Amnitsbøl. - Niels Amnitsbøl fremlagde Laurids Pedersens håndskrift:
Kendes vi underskrevne Laurids Pedersen og Christen Lauridsen i
Amnitsbøl, at vi af ret vitterlig gæld skyldig og pligtig er Niels Lauridsen
der samme steds, jeg Laurids Pedersen skyldig ham penge ni slettedaler, en
mark, fem skilling d., og jeg Christen Lauridsen for rug skyldig er
velbem.te Niels Lauridsen rede penge syv slettedaler og en mark. Hvilke
berørte penge jeg Laurids Pedersen og Christen Lauridsen lover .... at betale
indtil førstkommende kyndelmisse, som er dette år 1675. Datum Amnitsbøl,
den 2. december 1674, Laurids Pedersen egen hånd, Christen Lauridsen
mapprio. - Påskrevet. Fremvist over skifte efter sal. Dorthe Jørgensdatter i
Amnitsbøl d. 24. august 1676, Knud Pedersen, regimentskriver. - Ydermere
irettelagde Niels Amnitsbøl en opsættelse af Viborg landsting d. 15. marts
1676, lydende i slutningen: 'Og eftersom Dorthe Jørgensdatter ikke mødte
at svare til disse hårde beskyldninger, som på hende gøres, ej heller lader
sig finde ved hus, da hun med landstingsopsættelse blev søgt, og sagen
hende i højeste måder angår, da forelægges hun her påny igen endelig til
næste landsting at møde, eftersom da om disse hårde beskyldninger ...
endelig skal dømmes. ... Og Dorthe Jørgensdatter, som formedelst denne sin
udeblivelse har forårsaget Niels Amnitsbøl stor omkostning, derfor at give
Niels Amnitsbøl 12 rigsdaler. - - Niels Amnitsbøl sætter i rette, at Laurids
Pedersen skal betale. - Dom: Laurids Pederen bør betale de 9 slettedaler 1
mk. 5 sk. efter forskrivning. Angående de 12 rdl. skal han søge udlæg i
hendes efterladte bo.
Herredsfoged Niels Amnitsbøl, et aflysningsvidne: Stævning til alle Jerlev
herredsmænd. Lod til 3. ting sin mark og enge lyse fred og lader forlægge al
ulovlig køren og riden over hans enge både i hans have ved skoven og i den
eng og have tilskrevet gården ved Rugsted, så og hans andre enge i skoven,

som ikke er nogen ret allevej. Såfremt nogen herefter med slig ulovlig
køren i og over hans enge kan betræffes, de da at lide og undgælde efter
loven og recessens formelding og oprette ham sin skade, hvilket han enhver
vil give til kende, de for skade kan tage dem i vare.
Onsdag den 25. april 1677:
blev ingen ting holdt, formedelst der var ikke folk.
Onsdag den 2. maj 1677:
29b:
Niels Jensen i Stubdrup på vegne af Niels Mikkelsen i Degnegård æskede:
Stævning til Søren Madsen i Oksvig, ... Madsen i Heselballe med hustru,
Anders Thomsen i Kuelkrog med hustru. Niels Jensen indkaldte til skifte
efter Niels Mikkelsens afgange hustru i morgen torsdag kl. 10 slet.
Opmeldt: Jes Sørensen i Horsted, Peder Sørensen i Stubdrup, Mikkel
Mikkelsen i Højen og Anders Nielsen i Vesterby.
Thomas Christensen i Refsgård, et vidne: Stævning til Hans Sørensen i
Knudesbøl og hustru, Jens Jørgensen af Jordrup på vegne af hans hustru,
Mikkel Lauridsen i Egtved på vegne af hans hustru, Vide Hansen i Egtved
med hustru og børn samt deres lavværge Jep Pedersen i Refsgård, Mette,
Sidsel, Karen og Anne Pedersdøtre med deres lavværge Thomas
Christensen i Bøgvad.. - Synsmændene Niels Pedersen i Spjarup, Peder
Madsen i Vollund vidner: Næst forleden fredag 3 uger var de til syn i
Refsgård med herredsfogeden på den halve selvejerbondegård, som Thomas
Christensen nu påbor. Og da befandtes der på gårdstedet 15 fag gl. ladehus
og var brøstfældigt på lægter tag samt jordled..
Under bemeldte varsel, et synsvidne: Thomas Christensen på vegne af
Maren Knudsdatter i Refsgård: Niels Pedersen i Spjarup og Peder Madsen i
Vollund vidner, at de i fredags 3 uger var til syn i Refsgård på tvende leder,
som hver af dem var 10 alen i længden, som lå i Jep Pedersens kålgård
langs op til hans ladevæg, og de var tildækket med lyng. Og da tilspurgte
herredsfogeden Jep Pedersen, om de tilhørte ham. Da sagde han ja. Og så
kom Maren Knudsdatter, at de to leder at være hende bortkommen og

frastjålet den tid, der holdtes skifte efter hendes sal mand Niels Videsen. Og
da tog herredsfogeden tagsmærke af dem. - Og blev trende gange påråbt,
om Jep Pedersen ville noget hertil svare, men ingen mødte.
30b:
Jes Pedersen i Rugsted lovbød til 2. ting sin selvejerbondegård.
Onsdag den 9. maj 1677:
Jes Pedersen, et lovbudsvidne. Stævning til Nis Pedersen i Vork og Jens
Pedersen i Oustrup. Jes Pedersen lovbød til 3. ting den selvejerbondegård i
Rugsted, som han nu påbor. Byrge Christensen, herredsskriver, frembød
sølv og rede bar penge at ville pante eller købe.
31:
Byrge Christensen, et skøde: Udi tingskrivers sted Hans Pedersen beordret i
denne sag.
Jes Pedersen i Rugsted i hånd tog Byrge Christensen, herredsskriver, i
Rugsted og afhændede til ham og hans hustru Karen Andersdatter den gård
i Rugsted, som Jes Pedersen nu påbor. Han og hans hustru Mette
Sørensdatter har ikke mere lod i den efter denne dag.
32:
Hr. oberforster og vildtmester ved Hans Pedersen skovrider æskede:
Stævning til alle Jerlev herredsmænd. - Synsmændene Jørgen Mikkelsen i
Amhede, Peder Jonsen Kye i Ågård, Oluf Sørensen ibidem, Hans Jonsen
sammesteds: De har været til syn med skovfoged Oluf Mortensen Bøgvad i
Bølling og skovrider Hans Pedersen. Da befandtes som efterfølger
(opgørelse af uforvist skovhugst).
33:
Jes Pedersen i Rugsted i dommers sæde i denne sag efter befaling:
Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl på vegne af hr. general Lützow:
Stævning til alle Jerlev herreds ryttertjenere. - Fremæskede herredets

ryttertjenere, at de ville efterleve generalmajor Lützows ordre, som her for
retten blev læst angående Knud Pedersen, regimentskriver. - Og da for
retten fremkom Peder Jonsen Kye i Ågård og tilkendegav, at han har fæstet
af regimentskriveren ved mikkelsdag nu sidst forleden den gård, han
påbord, og gav penge 5½ daler. - Laurids Sørensen i Rugsted: havde
fæstebrev, og det fremviste, at regimenskriveren på en halv kronryttergård,
var øde, gav penge 4 slettedaler. - Peder Lassen ibidem: har fæstet af
regimentskriveren en halv kronryttergård foruden bygning i Rugsted, gav
derfor og til skiftebrev 5 daler og endnu ikke har fået fæste eller
skiftebrevet. - Peder Jonsen i Spjarup: forleden år mellem Mikkelsdag og
Mortensdag fæstede han af regimentskriveren den halve gård, han nu påbor,
og gav 1 rdl. - Peder Thomsen i Ågård: har fæstet den gård i Ågård, som
Søren Møller tilforn beboede, og det for en måneds tid siden, gav penge 2
rdl. - Laurids Jensen i Vork: har fæstet den halve gård af regimentskriveren
og gav 10 sk. - Jens Pedersen i Oustrup. har regimentskriverens fæstebrev
på den halve ryttergård, han påbor, gav 3 daler. - Niels Christensen i Nørre
Vilstrup: har fæstet en gård ibd. af regimentskriveren, gav 3 daler. - Endnu
en dreng ibidem, Jep Staffensen, har fæstet en officersgård, som Jens Ibsen
fradøde, gav 2 rdl. - Søren Hansen sammesteds: af en halv selvejergård 1
rdl. - Peder Nielsen i Pingård tilkendegav at have fæstet af
regimentskriveren, gav 1 rdl. - Las Olesen: har fæstet af regimentskriveren
Torndal møllested, er en officersbolig, gav ham 1 rdl. og til officeren .. rdl
efter fæstebrevet. - Niels Lauridsen begærede tingsvidne, men der er ikke
givet lovligt kald og varsel.
34:
Jes Pedersen i Rugsted æskede og bekom et pantebrev: Byrge Christensen i
Rugsted i hånd tog Jes Pedersen og bekendte skyld på 100 slettedaler på
den selvejerbondegård i Rugsted, som Jes Pedersen idag har tilskødet ham;
at betale til Philippe Jacobi dages udgang år 1678. Byrge Christensen har til
bedre forvaring pantsat fornævnte gård. Jes Pedersen skal nyde og beholde
gården til brugeligt pant, indtil de 100 daler bliver betalt.
34b:
Onsdag den 16. maj 1677:

På vegne af velb. Anna Munch til Harrildskær (Haraldskær) Jørgen Nielsen
i Ris, en dom: Har stævnet Christen Nielsen i Glasbjerg, Jens Sørensen i
Rue, Peder Jørgensen, Søren Pedersen, Christen Madsen, Christen
Jørgensen og Jørgen Jensen for arbejdspenge og landgildeydelser. - Dom:
De skal betale.
35:
Søren Hansen i Vilstrup, et vidne: Stævning til alt Jerlev herred. (
dannemænd vidner,) at Søren Hansen har en halv bondegård, som han
holder rytter af, og ellers ikke bruger nogen anden handel eller brug end
som en anden af sine naboer med pløjen og såen, som en bonde bør.
35b:
Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling og Jes Pedersen i Rugsted, et vidne:
Stævning til Mikkel Ottesen, amtskriver Mathias Lihmes tjener. - Jes
Pedersen fremælsker Poul Gjermandsen i Bølling og Jørgen Mikkelsen i
Amhede. De blev trende gange påråbt, men mødte ikke. De var lovligt
indkaldt for at vidne og blev forelagt at møde idag 8 dage. Mikkel Ottesen
mente, at det givne varsel ikke var så lovligt, som det sig burde, eftersom
der ingen kaldsseddel blev fremvist. Og da blev Mikkel Ottesen tilspurgt af
herredsfogeden, om han kunne benægte, at de forhen indførte personer jo
har kaldet og varsel givet ham i Kolding. Svarede Mikkel Ottesen, at han
ikke kunne benægte, at de havde jo givet ham mundtlig varsel, men ingen
kaldsseddel fremviste, og samme varsel til alle ting i Koldinghus amt.
36:
Hans Pedersen skovrider tog sit 1. ting til Niels Iversen i Starup, Jens
Hating ibidem, Søren Jonsen i Jerlev og Anders Thomsenn ibidem, som
ikke er mødt til skovsyn.
Jes Pedersen i Rugsted i dommersæde i denne sag:
Herredsfoged Niels Amnitsbøl lod læse og påskrive Ko. Ma. nådigste
forordning om landvering (landeværn) af dato d. 6. august 1675, så vel den
forordning udganget d. 14. april 1677. Tilholdt det ganske herreds

indbyggere, at de retter sig efter forordningen med den tilbørlige og
forordnede vagt og gevær, og såsom Ko. Ma. vilje, almuen at mønstre
herreds- og sognevis; da befaler herredsfogeden som deres kaptajn, at de
leverer deres resterende ved til bavner, som er anordnet og skal stå på det
store bjerg mellem Vesterby og Vork, som den af gammel tid standen haver,
og der ved den behørige vagt med god opsyn tvende personer hver dag og
nat fra den ene middag og til den anden. Tillige, at almuen skulle rette sig
efter at møde på mønsterpladsen imellem Vesterby og Vork, når de derom
tilsigendes vorder af deres kaptajn og underofficerer, med fuldt gevær efter
forordningen. Så og herredsfogeden som deres kaptajn sognevis efter
gudstjenestes forretning om søndagene ville lade mønstre og almuen at
undervise. Hvilket han dem her for tings dom lod tilsige og advare,
hvorefter Jens Grøn i Høllund på menige herredsmænds vegne begærede
tingsvidne, og Oluf Mortensen i Bølling begærede genpart.
Hans Pedersen i denne sag i skriverens sted:
Byrge Christensen, tingskriver, lod læse og påskrive en kontrakt af dato 4.
april i dette år, oprettet mellem Byrge Christensen og Jes Pedersen i
Rugsted. Jens Pedersen i Vilstrup har underskrevet til vitterlighed. Hos
samme kontrakt fremlagde Byrge Christensen 100 slettedaler og tilbød Jes
Pedersen, som var ... af de 200 slettedaler, Byrge Christensen skulle give
Jes Pedersen for den selvejerbondegård. - Herredsfogeden har kontrakten
og de 100 daler sequestreret og deponeret til videre sags udgang.
(Her slutter tingbogen for 1677. Forklaring følger i autorisationen af den
nye tingbog, 1677-78).
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Jerlev herred
1677-78
1:
Eftersom herredsfogeden Niels Lauritzen Ambletzbøll haver taget Jerlev
herreds tingbog til sig under sin egen forsegling fra herredsskriveren Børge
Christensen, hvorfor samme tingbog er indfordret på Koldinghus og lagt på
amtstuen under forsegling udi forvaring, da på det retten kan blive
administreret, haver jeg denne tingbog igen i den andens sted på hans Kgl.
Ma. min allernådigste herree og konges vegne og nådigste behag forordnet
til Jerlev herredsting, hvori findes eet hundrede og to numererede
igennemdragne og forseglede blade papir, som herredsskr. Børge
Christensen fra øverst og til nederst på siderne haver at fuldskrive indtil
årets udgang, hvis for ret og dom passerer, og sig ej til at fordriste på noget
løst papir at skrive for retten, men straxen udi tingbogen at indføre, hvis for
ting og dom angår, samt sig med skriverpenge og i andre måder at forholde

efter recessen, som han agter at forsvare. Actum Koldinghus, d. 1. august
Anno 1677, (signatur).
1b:
Hjælp Gud altid.
Ransnævningerne, som på Jerlev herredsting onsdagen den 10. januar, var
snapsting onsdag 1677, af herredsfogeden for indeværende år 1677 for
retten er opkrævet og findes indførs i den anden tingbog, nemlig:
1. Niels Christensen i Ballesgård,
2. Knud Christensen i Bindeballe,
3. Jens Nielsen i Torsted,
4. Oluf Sørensen i Ågård,
5. Peder Jonsen Kye ibidem,
6. Niels Iversen i Starup,
7. Mads Nielsen i Tudved,
8. Christen Madsen i Rue,
9. Christen Jørgensen ibidem,
10. Søren Jonsen i Jerlev.
Herredsfogeden forelagde bem.te mænd at møde og aflægge deres ed efter
loven under deres faldsmålsbøder.
2:
I Jesu Christi navn.
Onsdag den 1. august 1677:
Var da ej 8 mænd ved tinget, at retten kunne holdes.
Onsdag den 8. august 1677:
- og da mødte ingen stokkemænd.
Onsdag den 15. august 1677:

- og da var ingen 8 mænd at bekomme.
Onsdag den 22. august 1677:
Skovrider Hans Pedersen lod aflyse nøddeplukken og oldenopsamling i Ko.
Ma. skove, og dersom nogen herefter antræffes i så måde, at lide og stande
til rette som for andet ulovligt. I lige måde i fred lyste herredsfogeden Niels
Amnitsbøl sin ejendoms skov for nøddeplukken så og svin på olden at lade
ulovligt ind.
2b:
Velb. amtmand Hugo Lützow på Antvortskov slot hans fuldmægtige Jakob
Olesen begærede af herredsfogeden at lade holde skifte efter afgangne Jens
Iversen, som boede og døde i Refsgård, nu på førstkommende fredag.
Begærede opmeldt dannemænd, som kunne registrere boet samt syne
gårdens brøstfældighed. Opmeldt: Jørgen Nielsen i Ris, Thomas
Christensen i Refsgård, Oluf Jørgensen i Vork, Anders Nielsen ibidem.
Onsdag den 29. august 1677:
Regimentskriver Knud Pedersen på regimentets vegne hans tjener Peder
Nielsen æskede: Stævning til Oluf Poulsen i Jerlev, Niels Hansen, Mads
Madsen, Erik Jensen og Niels Poulsen ibidem for syn på Niels Hansen
Bunde i Jerlev. Peder Nielsen fremæskede de indstævnede. De blev trende
gange påråbt, om der var nogen af forn. mænd, og da ingen er mødt, så er
samme mænd tillige med Niels Hansen Bunde af herredsfogeden forelagt til
idag 8 dage at møde, deres syn at aflægge.
3:
Under bemeldte varsel: Peder Nielsen gav Søren Pedersen Grøn i Egtved til
sag for en klage, som hans hustru Kirsten Jensdatter har gjort her til tinget
den 6. september 1676 på hendes mands vegne, som var skudt, at han den
gjorte klage at gøre beviselig eller selv dertil at svare. Søren Pedersen Grøn
blev påråbt 3 gange, og da mødte Hansen (!) i Egtved og foregav, at Søren
Pedersen var syg og derfor ikke kunne møde. Opsat 6 uger.

Æskede forn. Peder Nielsen på regimentskriverens vegne: Stævning til alle i
Højen sogn og i Vilstrup, være sig gårdmænd, boelsmænd, husmænd,
inderster (?) eller lokkede (?) kvinder, som der kunne findes på ryttergodset.
Stævning til samtlige Jerlev sogns mænd, være sig lo... kvinder og
husmænd. Stævning til samtlige Ødsted sognemænd, gårdmænd med
husmænd og lokkede kvindfolk. - 16 mænd vidner: At de for deres personer
ikke vidste regimentskriveren Knud Pedersen at beskylde andet end alt ære
og godt, og han i hans bestilling har skikket og forholdt sig, som en ærlig
mand hør og bør, så de med sandhed ikke kunne andet ham påsige end det,
som lovligt og ret kan være i alle måder. - Så blev alle samtlige Jerlev
herredsmænd, som den dag til tinget var samme tid, tilspurgt. Da ingen
fremkom nogen klage fremgav, men råbte lydeligt, at de takkede ham alle
godt så længe han har været her bekendt hos dem ved regimentet.
4b:
Niels Nielsen i Ring: Stævning til alle Starup sognemænd, husmænd,
boelsmænd mod beskyldning, som hr. Niels Nielsen agtede at igå med dem.
Stævning til Nygård og de husmænd, som bor i Nygårds skov på Nygårds
grund. - Hr. Niels Nielsen satte i rette på sine egne og hr. Albret Jakobsens
vegne, eftersom Niels Nielsen har tilbudt samtlige Starup sognemænd at
ville tælle med dem, som ikke med ham accorderet haver og de sig ikke
forset haver, at de imod recessens klare ord en del deres korntiende Ko. Ma.
anpart af Starup sogn har indført og hos sig beholden uden nogen min
tilladelse, formener derfor, at de bør lide efter recessen med deres korn at
tælle og min anvendte bekostning og skadegæld at erstatte. Irettelagde
landsdommer monsieur Anders Engebergs fæstebrev på Starup sogn
korntiende Ko. Ma. anpart tiende, dateret Ravnstrup d. 1. marts 1677, som
hr. Niels Nielsen Bang skal bem.te tiende efter hr. Albrets afgang. Noch
irettelagde landsdommerens befaling til Starup samtlige sognemænd, at de
skal levere deres tiende til nr. Niels Nielsen, dateret Ravnstrup d. 4. august
1677. Den var læst på Starup prædikestol Dom. 9 post Trin. 77. Noch
irettelagde Niels Nielsens egen forbydelse angående Starup kgl. anpart
korntiende dateret d. 18. august 1677. - For retten fremstod Jens Mortensen
i Ågård, Poul Jensen ibidem, Anders Madsen i Hesselballe og Jens Iversen
ibidem og svarede, at når som helst dem fremvises dom, at hr. Albret
Jakobsen er fradømt fra berørte kgl. anpart korntiende, så erbyder de dem

samme års anpart tiende rigtigt og tilbørligt vil levere til hvem som helst
den med rette bør at have. De æskede, at hr. Albret Jakobsen ... eller
afståelse, at det nu måtte fremvises, at hr. Niels Nielsen skal nyde samme
tiende i hr. Albrets levende live efter hr. Niels Nielsens fæstebrevs indhold
skal nyde den efter hans død. - Niels Nielsen mente ikke, han nu var pligtig
til at annamme deres tiende, før end deres korn lovligt bliver talt. - Herimod
gav Anders Madsen i Hesselballe til kende, at han var i Starup præstegård,
der hans korn var ført, og ville have det talt, og da ingen fandtes der;
ydermere berettede at red til Peder Haar og sin medbroder og tilbød, at de
ville tælle hans korn, da gav de ham forlov at age det ind. - Hr. Niels
Nielsen mener, at Anders Madsen bør bevise sin angivelse eller være af
ingen kraft. - Anders Madsen svarede, at det er flere godtfolk bevidst. Niels Nielsen lod idag forbyde, at såsom de forhen var forbudt deres korn at
indavle, før de har tiendet, så forbydes de, at de ikke i nogen måde
henvender, aftærsker eller sig med deres kron befatter, før de efter recessen
har tiendet Ko. Ma. anpart, og erbød sig nu som tilforn at ville ved sig og
sine fuldmægtige med enhver at tiende og tælle. - Men Jens Mortensenn i
Ågård og Poul Jensen i Ågård svarede, at Jens Bang på Nygård har talt med
dem i Ågård, og ingen (?) kom, som ville tiende med præsten. - Dom:
Eftersom har landsdommeren har advaret Starup sognemænd, de kongens
anpart korntiende der af sognet til hæderlige og vellærde mand hr. Niels
Nielsen, Guds ords tjener i Ring og Føvling sogne, at levere i kærven og til
ingen andre, hr. Niels Nielsen beviser, samme tiende og udi fæste i kærven
af hr. landsdommer at have efter hr. Albert Jakobsens død, og hr. Niels
befulmægtiget tvende vederhæftige dannemænd der i sognet tienden at tælle
og opbjerge på hans vegne efter den advarsel fra hr. landsdommeren
varskeed (varskoet?), da vides ej rettere deri at kende, end enhver af Starup
sognemænd og personer, somm bor i Jerlev herred og bruger avling, jo
pligtige er tienden efter recessen i kærven retfærdelig at tiende, til den
bedste rettighed dertil haves kan, og om nogen underslæb med samme
tiendes angivelse sker, da at søge og gåes derom med loven efter recessen ...
... trættes påførelse, de skyldige skadegæld og omkostninger at betale.
6b:
Nis Pedersen i Vork på vegne af sal. Poul Nielsen Møller i Nybjerg mølle
hans efterladte hustru Maren Mortensdatter, et vidne: Stævning til Søren

Jensen Halemboe, borger i Horsens. Stævning til amtmanden og hans
fuldmægtige og til alle Poul Nielsens arvinger. - Nis Pedersen fremlagde en
skifteforretning: Anno 1677 den 13. juli var efterskr. forsamlede i Nybjerg
mølle: amtmandens fuldmægtige Johan Iversen, herredsfogeden,
herredsskriver Byrge Christensen med vurderingsmænd Anders Pedersen
Grøn i Egtved, Christen Madsen i Bøgvad, Niels Pedersen i Spjarup og
Peder Jonsen ibidem - til skifte efter sal. Poul Nielsen, som boede og døde i
Nybjerg mølle, imellem hans efterladte hustru Maren Mortensdatter med
hendes border og værge Jens Mortensen i Geived (Gedved?) i Skanderborg
len, hans efterladte børn Niels Poulsen, tjende i Hansted sogn i Roevad,
Skanderborg amt, Maren Poulsdatter med hendes lavværge og mand Oluf
Jensen Lund i Alsted mølle, Peder Poulsen her i møllen, Balle Poulsdatter
med hendes værge og broder Peder Poulsen, Karen Poulsdatter, Maren
Poulsdatter, Anne Poulsdatter, Peder Poulsen deres værge. Og da blev
forhandlet som efterfølger: Boens formue: ... (blandt andet:) to gamle
møllesten med træværket, er ganske brøstfældige, dog er den bedste
møllesten taxeret for 16 daler, den anden møllesten er sønder .. - Summa
summarum bedrager forskr. boens middel og formue anslagen udi penge 60
slettedaler. - Bortskyldig gæld: ... Møllens brøstfældighed blev vurderet af 2
dannemænd, nemlig Mikkel Lauridsen i Egtved og Hans Jensen ibidem, og
de da ej rettere kunne synes, end at bem.te mølle med vandværk og al des
behør kunne koste at reparere og forfærdige, som forsvarligt kunne eragtes,
for penge 100 slettedaler, som Johan Iversen på amtmandens vegne
fordrede til des forfærdigelse. - Søren Jensen Holmboe ved sin fuldmægtige
Jørgen Knudsen fordrede efter en skriftlig seddel af 10. juli 1677, var
skrevet på nummer 11 til 6 skilling danske. Kapitalen, som fordres, var 32
slettedaler 2 mk. 2 sk. Og da fordringen ej var skrevet på den rette sort
papir, og enken fragår samme gæld at være hende ganske ubevidst, forbliver
sedlen i rette under herredsfogedens og Johan Iversens forsegling indtil
videre sagens uddrag. Forskr. fuldmægtig blev spurgt, om han havde videre
her at ville fremvise, eller om han begærede genpart af, hvad her på skiftet
er passeret, hvortil han svarede nej. - Peder Poulsen fordrede for den sal.
mands begravelse, som han havde bekostet 9 slettedaler. Mikkel Lauridsen i
Egtved fordrede 2 slettedaler. - Oluf Mortensen i Bølling for resterende
korntiende 1 slettedaler. - Summa summarum bedrager sig den bortskyldige
gæld, som blev fordret 145 slettedaler 12 sk, 85 slettedaler 12 sk. højere end
boens middel. Da eftersom Johan Iversen ikke kan bekomme den fulde

summa, hvorfor kreditorerne og arvingerne ej noget til udlæg eller
afbetaling kunne erlange. Hvad der fandtes, bliver ved stedet til Ko. Ma.
fordring.
8b:
På vegne af regimentskriveren hans tjener Peder Nielsen. Stævning til alle
efterskrevne besovede personer:
Anders Lauridsen i Ødsted,
Mette Nielsdatter, tjente Niels Jørgensen i Ødsted,
Johan Iversdatter, besovet og udlagt en karl fra Thy ved navn Jens
Jensen, har tjent i Jerlev,
Maren Christensdatter, tjent Nis Hansen i Mejsling, udlagt Peder
Olesen af Thy,
Maren Jensdatter til Christen Knudsens i Jerlev, og en karl tjente hos
hende haver udlagt,
Dorthe Behms i Mejsling, besovet, udlagt Peder Nielsen,
Anne Nielsdatter, besovet og udlagt Hans Quist,
Johan N., besovet til Jens Mikkelsens i Vilstrup,
Maren Sørensdatter i Vilstrup, nu til Dorthe Ibsdatter, som har udlagt
en karl ved navn Jens Norhenne,
Dorthe Jensdatter af Højen, besovet og udlagt Hans Quist.
Peder Nielsen gav dem til sag for ledermålsbøde (lejermålsbøde) og
irettelagde hr. Oluf i Højen's attest: Fortegnelse på de, som haver forset sig
med lejermål fra d. 1. januar 1675 og til denne dato,, som følger: Johan
Iversdatters sleffrebarn i Jerlev, kristnet og udlagt ved fonten en thybokarl
ved navn Jens Jensen, som her fra sognet er begge b....; Maren
Christensdatter, Niels Hansens tjenestekvinde i Mejsling, udlagde Peder
Olesen af Thy; Dorthe Jensdatter af Højen, udlagde Hans Quist, ridtmester
Machiums (?) tjener. 1676: Dorthe Behms af Mejsling, udlagde Peder
Nielsen, Machiums tjener. 1677: Anne Nielsdatter, Machiums
tjenestekvinde, udlagde Hans Quist. - Dette så at være, bekræftes med min
egen hånd. Højen 3. juli 1677, Oluf Bangs. Af disse overskrevne er ingen
her i disse sogne Højen og Jerlev sogne, at findes, men de er herfra dragen,
og jeg ej ved, hvor nogen af dem findes, hvilket bekræftes også med min
egen hånd underskr. Datum Højen præstegård 3. juli 1677, Oluf Bangs

mappriæ. - Noch irettelagde Peder Nielsen hr. Poul Jørgensen i Vilstrup
hans attest: Vilstrup fra 1675 og til denne dag er besovet efterskr. kvinder:
1) Johan N., som ikke hos mig er absolveret, men nu findes i Kærbølling,
besovet til Jens Mikkelsen i Mejsling. 2) Maren Sørensdatter, som nu findes
til Dorthe Ibsdatters, som har gjort barsel og udlagt en karl ved navn Jens
Nørhenne. Vilstrup 2. juli 1677, Poul Jørgensen Bastrup mppriæ. -- Peder
Nielsen satte i rette, at de skal betale deres bøder eller lide på kroppen og
pågribes og fængsligen anholdes, hvor de herefter findes og dem opholder,
og de kvindfolk, som ikke egentlig og fuldkommen deres rette barnefader
har udlagt, og de som slet ingen har udlagt, som af præstens attest videre
erfares kan, jo bør at fængslig anholdes og pågribes, hvor de findes, indtil
de rette barnefader udlægger, og det så klarligt, man kan vide dem at søge,
hvor de findes, eftersom præsterne ikke så fuldkommen det i deres attester
specificerer, som formenes det billig havde burdet. - Dom: De, der har
begået lejermål, bør udlægge deres lejermålsbøder til kongen eller lide nam.
Og hvis nogen befindes at have skriftet usandfærdigt, de da derfor at lide
efter recessen. Belangende Anders Lauridsen i Ødsted, som i
irettelæggelsen findes indført, da som ikke for mig bevises, han nogen
lejermål at have begået, bør han og fri at være.
10:
Her idag til 2. ting lader skovfogeden aflyse, ingen at fordriste sig til at lade
deres svin findes i skovene.
10b:
Onsdag den 5. september 1677:
Regimentskriver Knud Pedersens fuldmægtige Peder Nielsen: Stævning til
alle officer- og ryttertjenere i Bølling, Egtved, Vork, Bøgvad,, Torsted,
Tågelund, Spjarup og Refsgård så vel som alle besovede kvindfolk. - Peder
Nielsen irettelagde hr. Søren Jensen i Egtved hans attest: Fortegnelse på de
personer, som er åbenbarligt afløst i Egtved og Ødsted sogne: 1765. Mette
Jensdatter, som tjente Jon Nilesen i Bølling, afløst for lejermål i Egtved
kirke og udlagde til barnefader en rytter af Leire (?) ved Almind navnlig
Niels Lauridsen. Bodil Pedersdatter, var hos Peder Offersen i Vork, udlagde
en karl sønden Kolding. Sidsel Poulddatter, udlagde en dreng Jens Hansen,

som havde tjent hos hende til Anders Nielsen Smed i Vork. Kirsten
Jensdatter, tjente Anders Nielsen i Vork, udlagde en karl af vesten. Abelone
Graversdatter, er hos Hans Snedker i Egtved, udlagde en karl af Torsted
sogn, hvorfra hun og var kommet høj frugtsommelig her. Bodil
Christensdatter af Bølling, som tjente Jens Madsen i Bølling, udlagde Niels
Hansen. En kvinde Else tjente Oluf Mortensen i Bølling, udlagde en rytter
ved navn Mathias Christensen. - Sætter i rette (som i den tilsvarende sag
tingdagen forud). - Dom: De skal betale deres bøder eller lide nam. Og
dersom befindes, at nogen af de besovede kvinder har skriftet og udlagt den
uskyldige og dølget den skyldige, bør de derfor at antræffes og gøre ret
sandheds bekendelse, på det Ko. Ma. intrader tilbørligen kan vorde søgt, og
straffes som vedbør.
11b:
Regimentskriver Knud Pedersen fuldmægtige Peder Nielsen under
bemeldte varsel: Stævning for Oluf Mortensens dør i Bølling til ham selv
og hans søn Morten Olesen samt til Jens Dons i Bølling. Stævning til Niels
Hansen Bunde i Jerlev, Oluf Poulsen, Erik Jensen, Mads Madsen, Niels
Hansen og Niels Poulsen. - Peder Nielsen irettelagde et skriftligt syn: Anno
1676 den 7. februar var vi efterskr. mænd, nemlig Ole Poulsen, Niels
Hansen, Mads Madsen og Erik Jensen, alle i Jerlev sogn, med
herredsfogeden til Niels Hansen i Jerlev, som lå syg på sin seng. Og fandtes
på hans venstre arm i leyen (leddet) ved albuen et hug ind i leiet, at
leivandet udrand, noch et hug i samme arm noget fra håndleiet, og fandtes
hans lædertrøje med todobbelt læder og tredobbelt vadmel igennemhugget
ved håndklaffen og ved albuen. Kjole, trøje og skjorte igennemhugget, og
var hans kjole, trøje og bukser meget blodige, og begge hans øjne var
slagen meget blå, i synderlighed det venstre øje, og næppelig dermed kunne
se. Hans bryst var blå slagen overalt, hans ansigt ellers reisen (?) blå, og i
hans hoved uvenudi håret afrevet og blå stødt 3 steder. Og ellers klagede
Niels Hansen sig, fra sit hoved og til sine ben at være slagen og forstødt, og
klagede sig indvortes at være forslagen og stødt og var så ilde medhandlet,
at han ikke kunne vende sig i sengen, gå eller stå videre som de bar Niels
Hansen. Så blev Niels Hansen tilspurgt, hvilken det havde været hans
skadesmand til forn. gerning og ham bemeldte skade gjorde; da klagede
han, at han bekom den bemeldte sår og skade i Søren Thomsens hus i

Tudved, da han var kaldt til mønstring, og det af Ole Mortensen i Bølling
og hans søn Morten Olesen samt Jens Dons, shasseant (sergeant) i Bølling,
at have gjort ham bem.te skade uden årsag, imedens han, Niels Hansen, sad
og soffued (?) en kiste i Søren Thomsens hus; og klagede sin bane på
bem.te Ole Mortensen, hans søn og forn. Jens Dons. At dette så på bemeldte
syn passeret og befandtes bemeldte syn som forskr. står, som vi, når
påæskes, vil bestå, bekendte vi med hænder og mærker underskr. Datum
Jerlev ut supra, Niels Amnitsbøl, MMS, NHS, OPS, EIS. - Jeg Niels
Poulsen i Jerlev, som læger og forbinder samme Niels Hansen, haver på
andendag, efter han bekom hans skade, ham forbunden, sin klage og skade i
alle måder at være befunden og passeret, som forskr. står, bekender jeg med
min hånd. Jerlev d. 7. februar 1676, NPS. - Synsmændene bekræftede deres
rapport med ed. - Peder Nielsen tilspurgte Niels Jensen Bunde i Jerlev og
fremæskede ham, om han ved sin ed kunne nægte, at han ... ... samme
indførte klage og syn på forn. personer for regimentskriveren at have klaget
og bekendt. Niels Jensen Buch ... ... inde for retten af herredsfogede eden
...lagt. Da svarede Niels Hansen Bunde, at nok han skulle med sin handske
af. Da svarede herredsfogeden, at han skulle sige sandhed, og hertil fogeden
holdt sine fingre op i vejret, og ... Niels Hansen ingen ed ville gøre, men
udgik af retten og sagde, han ville ingen klage på. End ydermere tilspurgte
forbem.te Peder Nielsen og endnu indæskede Niels Hansen Bunde, om han
intet havde klaget på forn. personer, eller og var forligt med dem, på det
kgl. maj.tx rettighed i så måde ikke skulle bortgåes eller fordølges. Da
fremkom Niels Hansen Bunde og svarede, at han ingen var udsat med, og
da straks udløb af retten igen lige som tilforn og intet videre forklaring ville
gøre herom, hvor han har fået den skade, han var syg og sengeliggende af
og så godt som trelbahren (?), som synet om formelder. - Hvorimod Ole
Mortensen i Bølling svarede og formente, at der ingen lovmål at udstedes
på Morten Olesen, før end der sker lovligt kald og varsel til ham, som han
nu er, eftersom han er i Ko. Ma. virkelige tjeneste, og forn. klage lovligt at
bevises. Herimod svarede Peder Nielsen, formoder, at bem.te klage noksom
er så lovlig, som det sig bør. Og for retten mødte til stede hr. kaptajtløjtnant
Mikkel Køning og æskede jrodebogen frem, og da fremlagde
regimentskriveren retimentets jordebog, hvori bem.te Morten Olesen findes
indført for en halv ryttergård med Søren Pedersen i Bølling af nummer 57,
hvor Morten Olesen har bekommet lovligt kald og varsel til forn. sted.
Formente derfor, at samme varsel så lovlig er og bør, som det sig bør, og

medmindre Oluf Mortensen nu straks beviser, at han da eller nu var eller er
i Hans Kgl. Maj.ts virkelige tjeneste, hvorimod Ole Mortensen svarede, at
samme klage ingen kraft at have, før end den så lovligt bliver bevist, som
det sig bør. - Peder Nielsen satte i rette, at Oluf Mortensen i Bølling og hans
søn Morten Olesen samt Jens Dons sergeant ibidem bør at stande til rette
efter loven for samme klammeri efter syns afhjemling, indtil Niels Hansen
Bunde sin skade og sår anderledes forklarer. Hvorimod Oluf Mortensen
svarede og begærede, at sagen måtte opsættes i 6 uger, eftersom han agter at
føre vidner i sagen til des bedre oplysning. Opsat 14 dage.
14:
Peder Nielsen på vegne af regimentskriver Knud Pedersen: Stævning til
adskillige for restance af de påbudne 40 rdl. rekruttering på regimentet. Kun Hans Jensen i Egtved mødte at svare på vegne af Søren Pedersen Grøn
i Egtved. Irettelagde et skr. indlæg: Denne min korte svar og erklæring,
eftersom Knud Pedersen regimentskriver har ladet mig, Søren Grøn, kalde
til tinge ... angående de munderingspenge, hvillke jeg tilforn har leveret og
betalt regimentskriveren selv, så vidt som min gård står i matriklen i
hartkorn anslagen, som alle andre steder (?) nyder efter deres hartkorn, så
formener jeg, for hans tiltale bør fri at være. Eftersom jeg selv ikke for
svagheds skyld kan møde til tinget, så har jeg venlig ombedet Hans Jensen,
at han ville dette mit korte svar i retten levere, og derhos venlig ombedet
herredsfogeden, heller hvem i retten hans sted betjener, at dette måtte læses
og påskrives og indføres for hvis udi retten passerer og mig meddele
genpart af hvis udi den sag passerer. Datum Egtved d. 4. sept. 1677, SPS. Dom: Enhver af de indkaldte personer er skyldige deres resterende
rekrutteringspenge at betale. Og såsom Søren Pedersen i Egtved lader
protestere, at han sine rekrutteringspenge, så vidt hans gårds hartkorn sig
bedrage kan, til regimentskriveren ... har betalt ... for regimentskriverens
tiltale fri.
15b:
Onsdag den 12. september 1677:
Jens Sørensen på vegne af regimentskriver Knud Pedersen lod advare og
befale alle officer- og ryttertjenere samt husmænd og indester i Jerlev

herred, at de nu på førstkommende mandag god betiden møder i Ødsted og
der rigtigt at angive deres fæmon, bæster og ildsteder, og det efter Ko. Ma.
forordning.
Endydermere fremæskede Jens Sørensen Poul Madsen i Ødsted, Søren
Thomsens hustru i Tudved samt hans tjenestefolk, nemlig hans karl Laurids
og tjenestepige Else Nielsdatter, for at vidne angående den sag og slagsmål
imellem Ole Mortensen og hans consorter og Niels Hansen Bunde i Jerlev.
De fremkom ikke. De skal møde om 8 dage eller bøde deres
faldsmålsbøder.
16:
Jens Sørensen fremæskede på regimentskriverens vegne Christen Knudsen i
Jerlev, om han havde noget fæstebrev på den officergård, han påbor.
Christen Knudsen irettelagde .....s fæstebrev af dato 10. april 1676, som
blev læst og påskrevet.
Onsdag den 19. september 1677:
Regimentskriver Knud Pedersen fremæskede vidnerne Poul Madsen i
Ødsted, Søren Thomsens hustru i Tudved samt hans tjenestekarl Laurids og
tjenestepige Else Nisdatter, og ingen af dem mødte her til stede. Så satte
regimentskriveren i rette efter sin forrige irettesættelse, som findes indført
på blad 11, at forn. vidner bør lide for deres udeblivelse. - Dom: såsom
Niels Hansen, da han er synet, giver sin klage på Ole Mortensen og hans
medfølgere at have gjort ham hans synede skade, hvilket han og bør at
bevise eller at lide efter loven, på det Hans Kongelige Maj.ts intrader
tilbørligen kan vorde søgt.
17:
Oluf Mortensen skovfoged lod aflyse og forbyde over alt Jerlev herred at
lade svin indkomme i skovene, uden de er lovligt dertil brændt.
Onsdag den 26. september 1677:
Onsdag den 3. oktober 1677:

Onsdag den 10. oktober 1677:
Hans Pedersen skovrider bekendtgør, at eftersom Johan Iversen på
amtmandens vegne har accorderet med Højen byænd om dette nærværende
år 1677 at skulle nyde selv, hvad olden der er i kongens anpart i deres skov,
for 3 slettedaler, og de er tilladt at brænde deres egne svin med deres bys
brænde, nemlig med HB, og bemeldte penge til idag 8 dage at levere her for
retten, og dermed herhos forbydes andre fremmede lodsejere at gøre dem
nogen indpas med deres svin på samme ommeldte deres skov og olden.
17b:
Christen Sørensen i Bindeballe lod til 1. ting aflyse alle ulovlige veje og
stier i sine enemærker, under og over skov, som han har til sin gård
indhegnet. I lige måde og forbydes, at ingen herefter sig deri at lade finde
med vogn og heste eller økser, og såfremt nogen lader sig finde der og
antræffes, de at straffes og stande til rette som vedbør.
Onsdag den 17. oktober 1677:
Mødte ej 8 mænd, hvorfor ting ikke blev holdt.
Onsdag den 24. oktober 1677:
18:
Peder Hansen i Amhede på vegne af Jes Pedersen og hans hustru i Rugsted
lovbød til 2. ting den lod, arv og rettighed, som Jes Pedersen og hustru
Mette Sørensdatter kunne være berettiget til i den selvejerbondegård i
Egtved, som Anders Pedersen Grøn nu påbor.
Christen Sørensen i Bindeballe æskede: Stævning til samtlige Bindeballe
mænd: Forbød alle og enhver at køre eller ride eller og at gøre nogen sti
eller usædvanlige veje igennem hans gård eller selvejer indhegnede
enemærke, som ligger østen til gården. I lige måde forbød at hugge, lidet
eller stort, træ. Jens Rasmussen i Bindeballe på egne og bymænds vegne
samt på husbondens vegne begærede tingsvidnegenpart.

18b:
Hans Pedersen skovrider fik opmeldt 4 synsmænd til at syne nogen
skovskade: Peder Hansen i Hesselballe, Anders Iversen, Jens Jensen, Hans
Madsen, alle ibidem.
Onsdag den 31. november 1677:
Anders Pedersen Grøn i Egtved på vegne af sin datter Anne Andersdatter
Grøn æskede: Stævning til Jes Pedersen i Rugsted og hans hustru Mette
Sørensdatter, Søren Pedersen i Egtved, Niels Gillesen med hans hustru
Maren Pedersdatter og Niels Pedersen (?) ibidem. Jes Pedersen i Rugsted
lovbød til 3. ting al den arv, som han og hustru arveligt er berettiget til i den
selvejergård i Egtved, som Anders Pedersen Grøn nu påbor, efter sal. Mette
Jensdatter, barnefødt i Torsted, som blev indgift på samme gård og havde
sal. Hans Jensen til ægte. Anders Pedersen Grøn bød sølv og penge på
vegne af sin datter.
19b:
Anders Pedersen Grøn i Egtved på vegne af sin datter Anne Andersdatter
Grøn, et skøde: Jes Pedersen i Rugsted på egne vegne og på vegne af sin
hustru Mette Sørensdatter afhændede til Anne Andersdatter Grøn al den
arvelod, de er berettiget til i den gård, Anders Pedersen Grøn påbor.
20b:
Jes Pedersen i Rugsted æskede: Anders Pedersen Grøn erkendte gæld til Jes
Pedersen på egne og datter Anne Andersdatter Grøns vegne for skøde, 17
slettedaler, at betale nu til førstkommende påske, når man skriver 1678. Og
dersom imod forhåbning at bem.te penge tilforskr. termin ikke bliver betalt,
da skal samme udgivne skøde og lovbudsvidne være som udgjort (u-gjort?)
og magtesløs og af ingen kraft.
21:
Nis Pedersen i Vork på vegne af Elsebe Nielsdatter i Huering sal. Peder
Christensen Snedkers, et tingsvidne udstedt af Jes Pedersen i Rugsted: Jep

Ibsen i Vork og Niels Lauridsen Amnitsbøl er stævnet som vidner. Jep Ibsen
irettelagde sin skriftlige attest: Hermed vidner og bekender jeg Jep Ibsen i
Vork, at Peder Christensen Snedker, som red rytter for Vide Hansens gård i
Egtved under sal. ridtmester Marsvins kompagni, han blev fangen for
Holnersted i Skåne af de svenske tillige med mig, og vi blev ført til
Stockholm, hvor forn. Peder Christensen strådøde fjorten dage før
næstforleden jul, og jeg floyede (flyede) ham i jorden. Hvilket i al sandhed
for Gud i Himmelen er, som jeg Jep Ibsen rytter hermed består og med egen
hånd underskr. bekræfter og vil vedstå, hvor behov gøres. Datum Vork, d.
20. oktober 1677, Jep Ibsen egen hånd. - Fandtes på samme attest
påskrevet: Og bem.te Peder Christensen, som red rytter for Vide Hansens
gård i Egtved, han tilforn boede i Huering og har der til sin ægtehustru Else
Nielsdatter i Huering, og var hendes ægtemand samme person, hvilket jeg
med egen hånd bekender .... Datum Vork, d. 21. oktober 1677, Niels
Lauridsen Amnitsbøl.
21b:
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Maren Poulsdatter sal. Simon Nielsens i
Vesterby lovbød til 2. ting den halve selvejerbondegård i Vesterby, som
Maren Pouldatter nu påbor.
22:
Onsdag den 7. november 1677:
Hans Pedersen skovrider, et synsvidne: Stævning til Jep Knudsen og
Clemmend Thomsen, begge i Nygård skovs huse. - Synsmændene Anders
Iversen, Jens Iversen, Laurids Nielsen og Hans Madsen, alle af Hesselballe
vidner: De var med skovrideren og Oluf Mortensen i Bølling til syn ved
Nygårds skovs huse, nemlig Jep Knudsen og Clemmend Thomsen, og da
befandtes 9 nyligt hugget i denne afvigte sommer var opsat, som ikke
tilforn havde været nogen gærde ... og var samme gærde i længden henved
600 staver, som var af elle ævir (?) og torn bem.te gærde og staver, og det
var af alle slags træ, og herredsfrogeden tilspurgte og, om der var nogen
egestaver iblandt. Da svarede synsmændene jo, der var nogle få¨iblandt.
22b:

Onsdag den 14. november 1677:
Christen Jensen i Vork æskede: Stævning til menige Egtved sognemænd.
Hans 1. ting til dem for dele.
23:
Christen Jensen i Vork på vegne af amtmandens fuldmægtige Johan Iversen:
Stævning til alle Jerlev herredsmænd til skovsyns frasigelse angående olden
i 1677. Synsmændene Søren Thomsen i Tudved, Oluf Poulsen i Jerlev,
Morten Hansen ibidem, Søren Sørensen i Høllund, Niels Jørgensen i
Ødsted, Peder Jensen ibidem, Laurids Christensen i Refsgård: De var i
september med Johan Iversen og skovrider Hans Pedersen til syn i alle
skovene i Jerlev herred, om der fandtes olden (oldentilstanden beskrives for
de enkelte skove).
23b:
Mogens Simonsen i Vilstrup klagede: 1677 den 18. oktober om morgenen
tidligt da haver Søren Hansen i Vilstrup slaget mig med en stor stage, uden
skyld og brøde, 3 blå og et blodigt slag og et slag i min højre side, så jeg
derfor i samme (?) slag haver fået et stød i min side og ikke haver min
helsen, som jeg tilforn havde ... ... af samme Sørens Hansens medfart at
bortgå, så jeg klager min nød for Gud og øvrighed, og om jeg inden år og
dag af samme tilfald og hug dør, da er Søren Hansen i Vilstrup deri skyldig.
Samme min klage agter jeg idag 8 dage at bevise. NSS. - Klagen blev
henvist til lovligt kald og varsel.
24:
Jes Pedersen i Rugsted på egne vegne og på vegne af Oluf Mortensen
Bøgvad i Bølling: Stævning til de 12 mænd, der som nævninge den 20.
december 1676 frikendte amtskriverens fuldmægtige Mikkel Ottesen for
brud på tingfred. Jes Pedersen spurgte de indstævnede 12 mænd, om de
ville efterleve landsdommernes dom eller lide videre tiltale. Det var hans 1.
ting.
24b:

Onsdag den 21. november 1677:
(Søren Pedersen Grøn er nævnt blandt dagens stokkemænd, men hans navn
er sat i parentes).
Kvartermester Nicolaus Helmer på vegne af kaptajnløjtnant Mikkel Konnig
æskede og begærede tingsvidne: Christen Jensen i Vork, Nis Pedersen
ibidem, Jørgen Poulsen i Jerlev, Oluf Poulsen ibidem, Nis Poulsen, Erik
Jensen sammesteds, Hans Nielsen ibidem vidnede, at nu forleden
langfredag var år, da af ulykkelig ildebrand afbrændte Christen Sørensens
gård, gods og formue i Vork. Samme tid afbrændte Poul Sørensens og Mads
Sørensens gård og Anders Nielsen Smeds gård. Og er Christen Sørensens
gård lagt til kaptajnløjtnantens kvarter, og de andre tvende gårde er
ryttergårde. Deres besiddere er gerådet i stor armod.
25:
Christen Jensen i Vork på vegne af Oluf Mortensen Bøgvad og Jes Pedersen
i Rugsted: Lod læse landsdommernes dom af Viborg, d. 25. april og 26.
april 1677. Tog sit 2. ting til de 12 mænd, som findes indført på blad nr. 24,
om de ville efterleve dommen for kost og tæring eller lide videre lovmål. Mikkel Ottesen mødte som hovedmand i denne sag og æskede fuldmagt af
Christen Jensen, hvad myndighed han har til at søge de 12 mænd. Han
svarede, at Oluf Mortensen og Jes Pedersen har overleveret ham
landsdommernes dom til at begære 2. ting over de 12 mænd.
25b:
Christen Jensen i Vork på egne vegne og på vegne af Oluf Mortensen tog
idag sit 2. ting til samtlige Egtved sognemænd for dele, som findes videre
indført idag 8 dage på blad nr. 22.
Nis Poulsen i Jerlev æskede tingsvidne: Stævning til alle Jerlev mænd.
Vidnerne Jørgen Poulsen i Jerlev, Hans Nielsen ibidem, Erik Jensen ibidem,
Ole Poulsen ibidem: At det bolig, som Nis Poulsen påbor, har hverken lod
eller del enten i eng eller ager, mark eller skov, uden aleneste et lidet stykke
jord, som hans hus står på, som ved den ene ende på samme stykke jord kan
avles en halv læs hø, og kan der sås i samme jord 4 skp. kornsæd.

Hans Jensen i Egtved æskede: Stævning til et kvindfolk ved navn Inger
Christensdatter, værende i Spjarup til Peder Mogensens. Stævning til
Christen Snedkers hustru i Vollund. Stævning til amtmanden og hans
fuldmægtige samt til hr. Søren Jensen i Egtved. Hans Jensen irettelagde et
tingsvidne udstedt af Giøring herredsting mandag d. 30. oktober 1676:
Anders Mortensen stod for tings dom og på sin hustrus vegne tilspurgte
Inger Christensdatter, hvo hendes rette barnefader til det barn, som hun for
kort tid siden har født, hvortil hun svarede med hendes højeste ed og
oprakte fingre bekendte, at Jens Jensen, barnefødt i Aggersborg sogn, Han
herred, var hendes rette barnefader og slet ingen anden, hvilket skete,
imidlertid hun tjente Karen Justdatter i Askov. - Hans Jensen sætter i rette:
Eftersom jeg Hans Jensen erfarer, at en kvindesperson ved navn Inger
Christensdatter af Spjarup har mig udlagt og beskyldt for barnefader til et
slegfredbarn i Egtved kirke, hvilket er mig i gerningen aldeles ubevidst
(ubevist?), som jeg med tingsvidne anderledes beviser, at hun selv
personligt på Giøring herredsting for 8 mænd en anden person at have for
sin rette barnefader udlagt ... formener for hendes beskyldning kvit at være.
- Så for retten fremkom ridefoged Christian Nielsen af Kolding og
begærede, at tingsvidnet måtte forblive i retten indtil videre. Opsat 3 uger.
27b:
Jes Pedersen i Rugsted æskede: Stævning til (de 12 mænd, der som
nævninger frikendte Mikkel Ottesen for brud på tingfreden). Fremlagde en
landstingsdom af 1677 den 25. og 26. april i meningen, at hvilke (=hver) af
de indkaldte tolv mænd at give 2 rdl. til kost og tæring. Om de vil betale
eller være dele undergiven. - Mikkel Ottesen fremlagde en
højesteretsstævning i samme sag:
Vi Christian den Femte, af Guds nåde .... gør vitterligt, at for os
allerunderdanigst har ladet andrage Mikkel Ottesen, tjenende vores
forrige amtskriver ved Koldinghus Mathias Lyhm, hvorledes han
højligen skal være forårsaget for os og vores højeste ret at lade
indkomme en dom, som I, os elskl. Jens Baststeen til Lengholm, vores
kancelliråd, og Peder Lercke, landsdommer i vort land Nørrejylland, på
Viborg landsting den 26. april 1677 imellem ham på den ene side og
Niels Amnitsbøl herredsfoged samt Oluf Mortensen i Bølling og Jes

Pedersen i Rugsted på den anden side dømt og afsagt haver. Først skal I
have tildømt Mikkel Ottesen at udlægge sine bøder for ulyd, han på
Jerlev herredsting den 15. november 1676 skal have gjort. Dernæst
tilkendes ham at give Oluf Mortensen og Jes Pedersen til kost og tæring
20 rdl., formedelst de søger ham for tingfred. Så og underkendt de tolv
mænds tov, som ham til Jerlev herredsting for tingfred havde frisvoren,
ja endogså hver af samme 12 mænd at skulle give Oluf Mortensen og
Jes Pedersen til kost og tæring 2 rdl. Med hvilken eders dom Mikkel
Ottesen allerunderdanigst formener sig højligt forurettet at være. Thi for
det første skal I have grundet eders dom på de akter, som I af tingbogen
har set og fornemmet, at Mikkel Ottesen den 15. november 1676 skal
have givet ulyd, hvorefter tingsvidne til Jerlev herredsting den 29. dito
skal være udstedt, og I dog i eders doms slutning kender tingbogen
utilbørligt og ulovligt at være omgået, I derimod ej skal have villet anset
et tingsvidne af Anst herredsting d. 21. december samme år, hvoraf
udførligt kunne fornemmes, at Mikkel Ottesen på Jerlev herredsting d.
15. november for retten på sin husbonds Mathias Lymes vegne haver
haft at bestille, før end Oluf Mortensen eller hans vidner blev ført, og da
skal Mikkel Ottesen for retten først med skældsord og usømmelig
medfart være antastet. Endvidere skal af samme tingsvidne kunne
fornemmes, at de akter, på hvilke I eders dom inuderet (?), ej i
tingbogen den 15. november for retten, men siden, Mikkel Ottesen til
besvækkelse, at skal være indført, ej heller skal de sekshøringer, der
delen den 15. november afsagde, for retten være indkommet, men uden
for tingstokkene stående og afsagt, at dersom de 8 mænd vidner, at
Mikkel Ottesen gjorde ulyd, burde han og derfor at bøde, som samme
tingsvidne videre indeholder. I skal ej heller på landstinget have
examineret de vindingsmænd, som på Jerlev herredsting den 29.
november har vundet, det Mikkel Ottesen formente: sine vederparter til
vilje, hvilke ej i deres vidne forklarer, hvad skældsord, truen eller
banden han har brugt, enddog de til den ende for eder skal have været
indstævnet, for hvilken post Mikkel Ottesen allerunderdanigst formoder
af os og vores højeste ret allernådigst at vorde frikendt. Belangende den
tingfred, som Oluf Mortensen og Jes Pedersen søger ham for, så
formente Mikkel Ottesen, den ej af bedre kraft end som den første post
kunne eragtes, hvorfor han ved 12 nævninger til Jerlev herredsting og
var frikendt. Men fordi tingskriveren Børge Christensen omstændighed i

samme tov imod de 12 mænds ord havde indført, nemlig, at Mikkel
Ottesen ikkun skal have truet dem, med hvilke ord hans vederparter
Oluf Mortensen og Jes Pedersen kunne gives anledning deres proces
igen at påtale. Så forårsages Mikkel Ottesen også deres tov for eder at
lade indkomme. I henseende rettens utilbørlige administration deraf
kunne fornemmes som med de 12 mænds skriftlige forklaring og
tingbogens med tingsvidnernes mesten i al processens forhold ej
overensstemmende videre var at bevise, og derover formente sig for
deres tiltale at kunne befries. Videre skal Mikkel Ottesen også for eder i
retten have produceret en attest af amtmandens fuldmægtige Johan
Iversen Schmit på Koldinghus udgivet, hvorledes han Jerlev herreds
tingbog, som til samme sags oplysning var fornøden, haver forseglet, og
eders doms slutning skal melde, at tingbogen langt anderledes være (?)
imod attestens indhold skal befindes, idet de bånd, som tingbogen først
var igennemdraget med og af amtnanden Otto Bilde forseglet, skal
findes ganske afskåret og pånhy igen med to snoede røde bindler
igennemdraget, og af Johan Iversen Schmit forseglet, hvilke bånd også
skal være i stykker skåret og med rød silke igen sammensyet; ja
endogså skal Mikkel Ottesen for eder have bevist med adskillige flere
dokumenter og tingsvidner, som i akten skal være indført, at ham med
reten til Jerlev herredsting og i andre usømmelige måder utilbørligen
skal være begegnet, det han formente, enhver sin straf efter eders og
rettens kendelse derfor burde at have undstanden. Alt sligt skal I dog i
eders dom ganske have uagtet og mere føjet Mikkel Ottesens
vederparter, end hans uskyldighed at eragte, som af den store kost og
tærings tildømmelse, nemlig 44 rdl. til tvende personer for en rejse af
fjorten mil til Viborg, også kan være at slutte. Hvilket bemeldte Mikkel
Ottesen eller hans fuldmægtige allerunderdanigst for os og vores højeste
ret videre agter at demonstrere med allerunderdanigste forhåbning,
eders dom ham ikke i nogen måder skal komme til skade, men af os
allernådigst for Niels Amnitsbøls, Oluf Mortensens og Jes Pedersens
tiltale at frikendes. Så og for deres forurettelse påført omkostning, tidsog pengespild, en god kost og tæring af dem at nyde; så og de, som
tingbogen ulovligt har omgåest, tilbørligen at vorde straffet andre til
eksempel, som med retten spiller.

Thi byder vi hermed og befaler eder, forbem.te landsdommere Jens
Roststeen og Peder Lerke, at I retter eders lejlighed efter herom i rette at
møde for os og vores første almindelige højesteret, som efter den nu
holdende vorder berammet at skal holdes her i vort rige Danmark, med
eder tagende den omtvistede tingbog tillige med Johan Iversen Schmits
attest, samt da til eders dom at svare. I lige måde stævnes og Niels
Amnitsbøl, herredsfoged i Jerlev herred, Oluf Mortensen i Bølling og
Jes Pedersen i Rugsted til eders usømmelige, grove medfart og
forårsagede store omkostning at svare, samt de 6 vindingsmænd, Anders
Nielsen i Vesterby, Peder Jørgensen i Borlev, Jens Ibsen i Vilstrup, Niels
Sørensen i Rugsted, Nis Pedersen i Rugsted og Mads Nielsen ibidem,
som den 15. november 1676 var stokkemænd til Jerlev herredsting og
den 29. ditto om nogen skælden og truen vidnet haver, som de hverken
til hjemting eller landsting haver forklaret, hvilket vidne de i egne
personer for os og vores højester ret udførligen haver at forklare, hvilket
vidne de i egne personer for os og vores højeste ret udførligen haver at
forklare (således gentaget!), samt Hans Jensen i Egtved, som samme
15. november tillige med de andre seks mænd og var en af
stokkemændene, sit vidne om samme sag og for os udi egen person at
aflægge. Stævnes og de sekshøring, nemlig Christen Jensen, Søren
Thomsen, Søren Sørensen, Christen Poulsen, Jens Sørensen og Peder
Bertelsen, som delen for ulyd den 15. november 1676 skal have afsagt,
den Mikkel Ottesen formener et at være lovlig. Endogså stævnes de tolv
nævninge, nemlig Poul Gjermandsen, Jens Madsen, Søren Pedersen,
Jon Nielsen, Søren Jensen, Thomas Sørensen, Peder Lassen, Niels
Christensen, Peder Hansen, Oluf Bundesen, Peder Hansen og Niels
Madsen, som ham for tingfred har fri svoren, om I haver noget imod
eders skriftlige forklaring om eders tovs afsigelse at svare. Endnu
stævnes Børge Christensen, herredsskriver i Jerlev herred for os udi
egen person at møde, sin skrivning og ulovlig befundne tingbog at til
svare, samt amtmandens fuldmægtige Johan Iversen på Koldinghus,
også i egen person at møde, sin udgivne attest om tingbogens forsegling
og videre indhold at forsvare. End også stævnes Mathias Lyme, vores
forrige amtskriver ved Koldinghus, om han udi denne sag noget haver at
sige. Så og eder Iver Jørgensen i Kolding, Anders Jensen i Seest, Niels
Andersen Bøgvad og Jens Pedersen, borgere i Kolding, Anders Jensen
og Mads Pedersen ibidem samt Johan Skræder i Bramdrup, Søren

Nielsen, Jørgen Mikkelsen og Hans Sørensen ibidem,. om I vil have
noget til eller imod eders til hjemtinget aflagte vidner at svare. Og da
gåes herom, hvis lov og ret er. - Skrevet på vort slot København den 11.
juli 1677. - Alelrunderdanigst læst på Kolding byting for retten
onsdagen d. 18. juli 1677.
Og formente Mikkel Ottesen, at der ikke bør nogen lovmål at udstedes over
bem.te 12 mænd, eftersom Hans Ko. Ma. højesterets stævning i samme sag
er forhvervet. - Da efter tiltale og denne sags lejlighed belange sagen
angående de 12 mænds kost og tæring bør at bero indtil den nådigste
højeste rets kendelse i hovedsagen.
31:
Korporal Mogens Kock, en opsættelse: Stævning til Laurids Nielsen i
Hesselballe for et bolig i Hesselballe, som han tilforn påboede og er derfra
draget og ej sig efter recessen forholdt. Formener, at Laurids Nielsen skal
samme bolig efter syn levere og tilsvare. Opsat 14 dage.
32:
Korporal Mogens Koch fik udmeldt 4 dannemænd: Peder Hansen i
Hesselballe, Anders Madsen ibidem, Peder Jørgensen i Borlev og Christen
Madsen ibidem.
Christen Jensen i Vork på egne og Oluf Mortensens vegne tog sit 3. ting til
alle Egtved sognemænd for dele at lide. Og mødte idagt en del af
sognemændene. Samtlige sognemænd er forelagt at møde idag 8 dage.
32b:
Christen Nielsen (Jensen?) i Vesterby æskede: Jes Pedersen i Rugsted
lovbød på vegne af Maren Poulsdatter i Vesterby og i hendes nærværelse så
meget jord og ejendom, som hun er arveligt berettiget til i den halve
selvejerbondegård i Vesterby, som hun nu påbor. Christen Nielsen, hendes
trolovede fæstemand, gjorde tilbud med sølv og penge, at dersom hun ville
indpante ham i forskr. ejendom i den halve gård, da ville han indpante sig
deri. - Der er givet stævning til Maren Poulsdatter og hendes lavværge, til

Thomas Pedersen i Rugsted på vegne af hans myndling Maren
Albretsdatter, Anders Nielsen i Vesterby på vegne af sin sal. broder Simon
Nielsens børn, eftersom han er deres farbroder og rette værge, nemlig Niels
og Anders Simonsen og Else og Mette Simonsdatter.
33:
Christen Nielsen i Vesterby, et pantebrev: Maren Poulsdatter, sal. Simon
Nielsens i Vesterby med hendes lavværge Jes Pedersen i Rugsted i hånd tog
Christen Nielsen, hendes trolovede fæstemand, og tilstod, at hun har
annammet i rede penge 100 rdl. til sin fornødenhed, hvorfor hun igen
indpanter Christen Nielsen i den halve selvejerbondegård, som hun nu
påbor.
34:
Onsdag den 5. december 1677:
Oluf Mortensen i Bølling og Christen Jensen i Vesterby æskede: Stævning
til alle Egtved sognemænd for tingsvidne, som Oluf Mortensen og Christen
Jensen agter at tage beskrevet. - 18 mænd af Egtved sogn i hånd tog Oluf
Mortensen og Christen Jensen, at eftersom de har udlovet til landsdommer
Andreas Engelbjerg for kongens korntiende af Egtved sogn, nemlig 39 tdr.
hartkorn, for hver tønde årligt 9 mk., da lover de enhver for sig årligt at yde
til nytårsdag for hver skæppe korn 18 sk. og det efter 24 dannemænds af
Egtved sogn sigelse (?), så det skal være og blive Oluf Mortensen og
Christen Jensen uden skade. Og skal halve penge leveres til hver af dem
inden nytårsdag årligt.
Oluf Mortensen i Bølling og Christen Jensen i Vork under ovenmeldte
varsel, en opsættelse: Stævning til adskillige. Gav dem til sag til 4. ting,
eftersom de på samtlige Egtved sognemænds vegne har accorderet med
landsdommer Andreas Engbjerg om kongens anpart korntiende af Egtved
sogn, og det for en vis sum årligt til nytårsdag skulle betale for hver td.
hartkorn 9 mk. - Sætter i rette, at de indstævnede burde ved tingsvidne
forsikret dem for samme ... rede penge enhver for sig rigtig at betale årligt
inden nytårsdag og holde dem uden skade. Opsat 8 dage.

Poul Nielsen af Hesselballe på vegne af korporal Mogens Koch, et
synsvidne: Synsmænd har synet det bolig, som Laurids Nielsen tilforn har
påboet og Jens Godske nu har: 12 fag gammel ladehus, som overdelen
ganske var nedfaldet, og tømmeret er gammelt og mesten forrådnet, og
ligger en del ... på steden. 8 fag gammelt stuehus, som står på heel (hæld?)
og er ganske brøstfældige på tømmer og tag.
36:
Onsdag den 12. december 1677:
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af kvartermester Nicolai Selmer
(Helmer?). Stævning til Maren Sørensdatter, nu værende til Jens
Mikkelsens i Vistrup. Gav hende til sag for lejermålsbøder, som hun har
begået, og er sket i hans assignerede kvarter til sal. Jens Ibsens i Vilsltrup
eller til Jens Pedersens ibidem. Formener, at hun skal betale sine bøder til
kvartermester Selmer og derforuden gøre rigtig vedståelse, hvilken hendes
sande barnefader har været, eller og derfor at antastes og føres til tinge. Hun er ikke mødt, bliver forelagt at møde i egen person idag 8 dage.
37:
Oluf Mortensen i Bølling æskede: Stævning til Anders Pedersen i Egtved
samt hans hustru og datter Helle Jensdatter, at vidne. De er ikke mødt. Og
da æskede Oluf Mortensen sin første ting for dele, eller deres sandhed til
idag 8 dage at aflægge.
Oluf Mortensen i Bølling æskede: En del mænd stod frem og samtykkede i
det tingsvidne, som de 18 Egtved sognemænd idag 8 dage indgik: at holde
Olle Mortensen og Christen Jensen skadesløse. Oluf Mortensen forbeholder
sin ret over de udeblevne, som ikke idag har mødt til dele, til idag 8 dage.
37b:
Hans Jensen i Egtved æskede endelig dom efter sin forrige irettesættelse for
3 uger siden. Oluff Mortensen i Bølling irettelagde hr. Søren Jensens attest:
Anno 1676 Dom. 26. Trinitatis blev Inger Christensdatter af Spjarup
åbenbarlig afløst for sin forseelse mod det 6. bud, og da bekendte og

beskyldte hun i ganske menighedens påhør, at Hans Jensen, boende i
Egtved by, hvilken hun tilforn hos sin barns dåb i kirken ved fostermoderen
lod udlægge, var hendes rette og sand skyldige barnefader. Dette jeg efter
min højgunstige slotsherres begæring og befaling bekræfter så i al sandhed
at være passeret forn. dag i Egtved kirke. Datum Egtved præstegård, d. 28.
november 1676, Søren Jensen, pastor loci. - Hans Jensen tilspurgte Oluf
Mortensen, om han ville svare noget til eller beskylde det indleverede
tingsvidne, eftersom Christian Nielsen havde begæret de i retten at forblive.
Hvortil Oluf Mortensen svarede, han har intet dertil at svare. - Dom:
Eftersom Inger Christensdatter efter tingsvidnes indhold udstedt af Giøring
herredsting hun ved sin ed udlægger en person ved navn Jens Jensen og
ingen anden, da turde jeg ikke imod hendes edelige bekendelse at kunne
dømme Hans Jensen til samme hendes barn, imedens samme tingsvidne af
min overdommer er usvækket.
38b:
Onsdag den 19. december 1677:
Der blev ingen ting holdt.
Og da nu hermed endes den ganske år. Gud allermægtigste forlene os alle
en glædelig, lyksalig nyt år med ... lykke og glæde i Jesu Christi navn.
Amen
Ransnævninger, som på Jerlev herredsting onsdag den 9. januar, som var
snaps onsdag 1678, af herredsfogeden for indeværende år for retten er
opkræv et:
Jørgen Jespersen i Vesterby,
Laurids Olesen i Refsgård,
Peder Christensen i Tågelund,
Anders Gabrielsen ibidem,
Jørgen Mikkelsen i Amhede,
Mads Nielsen i Tudved,
Søren Christensen ibidem,
Peder Thomsen i Ågård,
Peder Jonsen Kye i Ågård,

Søren Madsen i Oksvig,
Oluf Sørensen i Ågård,
Hans Jensen ibidem.
Herredsfogeden forelagde bem.te mænd at møde og aflægge deres ed efter
loven under deres faldsmål.
39:
Hjælp Gud altid.
Snapstings onsdag den 9. januar 1678:
Søren Madsen, som er opmeldt til at være ransnævning, aflagde sin ed efter
loven.
Læst generalmajor Levtzows ordre af dato Vejle d. 19. december 1677,
iblandt andet formelder, at rytterne ej videre må gives til underklæder end et
par skjorter, strømper, en halsdug. Noch lod læse en missiv fra kgl. maj.
commissariater hr. regimentskriver Knud Pedersen, og iblandt andet
indeholdt, at som kongen har bevilget, at hver bonde rytter fra den tid, han i
kvarter er kommet ... til beslag på hans hest og andre små udgifter fire mark
danske af bonden skal gives. - Jes Pedersen i Rugsted begærede tingsvidne
på egne og samtlige ryttergårdmænds vegne.
39b:
Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup: Stævning til hr. Niels Lauridsen Foeg i Starup
præstegård, hvor stævningsmændene talte med hr. Albret Jakobsen, og på
Nygård, som hr. Niels Lauridsen Foeg forholder, og der talte med Jens
Bang, som lovede, at han ville anmelde hr. Niels Foeg samme varsel. Synsmændene Mads Nielsen i Vilstrup, Jens Sørensen, Søren Hansen og
Niels Hansen ibidem irettelagde deres skriftlige syn: 1677 d. 29. december
var vi i herredsfogedens nærværelse til syn på hr. Poul Jørgensens hustru
Anne Jakobsdatter, som lå på sin seng meget svag, kunne ej gå eller stå. På
hendes bryst var slaget et blåt slag, var meget ophævet, noch et blåt slag
ved hendes venstre øje, Hendes kind overalt reiset, og kindtænderne slaget
udi kindbenet. På hendes venstre arm over albuen et stort blåt slag, så

skindet var sprukken. På hendes højre arm et blåt slag ved albuen, som var
gul og blå. Enddog fandtes hendes venstre side meget blå overalt slagen.
Ellers klagede hun sig at være slagen og så ilde medhandlet, at hun frygtede
for sit helbred, både for sig selv og sin livsfrugt, som hun bekendte, hun
med var. Hun klagede, at hr. Niels Lauridsen Fog, præst til Starup sogn,
havde slaget hende imellem d. 28. og 29. december i hendes broders hr.
Albret Jakobsens hus i Starup, da hun var henrejst til sin fattige broder at
dele noget med ham til hans livs føde (?), da hun bemeldte skade af hr.
Niels Lauridsen Fog bekommet, og da en ganske del mænd og personer af
Starup sogn med var i hr. Albrets hus og gård, som tillige hun ville lade
stavn give, og forhindrede hende til hendes skade, , men hun for os sin bane
og skade tillige hvis ulempe med hendes livsfrugt ved slige ukristelige
medhandling hun højligen sigtede hr. Niels Fog for at være. Tilligemed
klagede over forskr. mænd. - Endydermere fremæskede hr. Poul Jørgensen
Henrik Madsen i Højen, Morten Hansen, Jens Mikkelsen ibidem, Morten
Hansen i Jerlev, Niels Hansen, Oluf Poulsen, Mads Lauridsen ibidem samt
Jens Mikkelsen i Vilstrup: De var med ridefogeden Christian Nielsen af
Kolding i Vilstrup præstegård den 8. januar, og da synede de hr. Poul
Jørgensens hustru. Stort set samme beskrivelse. Hun besøgte sin gamle
broder at hjælpe ham med noget til hans livs føde.
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Jerlev herred
1681-82
(Mikrofilm 30830)
1a:
Siden mangler på mikrofilmen. Må have indeholdt den sædvanlige
autorisation af tingbogen med instruxer til tingskriveren, der nu er Poul
Gjermandsen i Bølling.
1b: (øverste del af bladet er afrevet; her har ransnævningerne sikkert været
noteret.)
Onsdag den 12. januar 1681:
Bertel Jensen herredsfoged i Jerlev herred. Poul Gjermandsen skriver.

2:
Sekshøring:
Jep Pedersen i Amnitsbøl,
Laurids Jensen i Egtved,
Søren Knudsen,
Niels Gierialsen (?);
Anders Joensen: Søren Gram,
Jens Christensen, alle ibidem.
Jens Nielsen Cronius har stævnet Las Poulsen i Refsgård, Søren ..., Jens
Mikkelsen ibidem, Søren Madsen og Hans Nielsen i Oksvig, Oluf Poulsen
og Morten Hansen i Jerlev, Peder Sørensen og Christen Nielsen i Stubdrup,
Mads Nielsen i Tudved og Peder Hansen i Hesselballe. Sætter i rette og
formener, at fornævnte nævninger burde have deres halve boslod forbrudt,
eftersom de ikke deres tov gjorde den 17. november. Opsat 6 uger.
2b:
Jens Nielsen Cronius begærede 1. ting over Peder Hansen i Hesselballe for
dele at lide, eftersom han ikke havde fuldkommet den dom dateret 1.
december og stille kaution efter dommens indhold.
Amtskriver Mattis Friis har ved Jens Bredal stævnet samtlige Ko. Ma.
tjenere for deres resterende landgilde 1680. Opsat 6 uger.
3:
Onsdag den 19. januar 1681:
Jes Pedersen i Rugsgted forordnet sættefoged.
Jellou (Jerlev?) Lauridsen i Ødsted på vegne af Jens Nielsen begærede 2.
ting over Peder Hansen i Hesselballe til dele, eftersom han ikke har
indstillet sig at gøre og skaffe kaution efter dommens indhold.
3b:

Jerlev Lauridsen i Ødsted lod læse den højesteretsdom, som idag er læst og
påskrevet, og begærede af Oluf Mortensen at efterleve. Oluf Mortensen
erbød sig at efterleve dommen med tildømte kost og tæring.
Blev påråbt Søren Grasen i Egtved, om han havde noget imod den dom at
svare, som idag 6 uger gik opsættelse, efter som han havde beråbt sig på
hjemmel. Hvoimod mødte Jens Madsen i Bølling og vedstod og hjemlede
ham et læs bøg og ege tob (?), som han begærede til sit bygningstræ. I lige
måde hjemlede Laurids Mogensen (?) Søren Grasen et læs og bøg til
bygningstømmer. I lige måder Søren Simonsen i Bølling hjemlede ham 2
læs tømmer til at bygge med ... ... - Herimod Søren Thomsen formente at
lide efter forrige irettesættelse.
4:
Christian Nielsen erbød sig i retten, eftersom han er indkaldt sit vidnesbyrd
at aflægge, hvorimod blev påråbt trende gange, om Peder Hansen eller
nogen på hans vegne tage det beskreven, da erbød han sig det at aflægge.
Og formente Christian Nielsen at lade ham påny igen citere.
Og blev påråbt af sættefogeden Jes Pedersen i Rugsted på ransnævningerne
at gøre deres ed efter loven. Og så for retten fremkom Søren Simonsen i
Bølling,, Søren Jonsen i Jerlev, Jep Jensen i Ågård og aflagde deres ed. Og
æskede sættefogeden på første ting til dele over de andre nævninger, som
idag ej mødte at aflægge deres ed.
Søren Thomsen i Tudved, en dom på vegne af skovrider Hans Pedersen:
Opsættelse idag 6 uger med stævning til Søren Grausen i Egtved. - Søren
Grausen mødte med sine hjemmelsmænd Jens Madsen i Bølling og Søren
Simonsen ibidem. De vedstod og hjemlede ham 4 læs ege- og bøgetræ, som
han af dem begærede til at bygge med. I lige måde fremstod Laurids
Joensen i Egtved og hjemlede ham et læs bøg til byggetræ, som var
bøgegrene. Hvorimod Søren Thomsen protesterede og formente, at da sagen
havde været opsat i 6 uger, ingen længere forhaling ske kan. Sættefogeden
tog det til dom og lovede derpå slutningen.
4b:

Onsdag den 26. januar 1681:
5:
Stævning til samtlige Bølling lodsejere, desligeste alle de indbyggere i
Bølling Kroge, hvilket nu kaldes Fuglsang, og er de huse, som de Bølling
mænd nyligen har opbygget. Regimentskriver Knud Pedersen saggav på
vegne af samtlige Egtved bymænd, som er rytterbønder, alle Bølling
selvejere, at de forskrevne huse ikke uden Egtved bymænds klage forre (?)
og byggede, formente derfor, Bølling lodsejere burde at stå forskrevne
Egtved mænd til rette. Så mødte Poul Gjermandsen og Jon Nielsen og
begærede sagen opsat 4 uger.
Ridefogeden Christian Nielsen forordnede Jes Pedersen i Rugsted at
indskrive denne forskrevne irettesættelse i tingbogen, eftersom jeg var selv
interesseret i den sag.
5b:
Torsdag den 3. februar 1681:
Poul Jensen i Ågård og Peder Hansen i Hesselballe tog hverandre i hånd og
bekendte, at de var vel og venlig forligt anlangende den sag, som imellem
dem passerede sidst afvigte Mikkelsdag, så ingen af dem over hinanden i så
måder havde at klage. - Hernæst fremlagde Jens Nielsen Cronius,
amtmandens fuldmægtige, en supplication af Peder Hansen til velbårne
amtmand Ditlev Rantzou dateret d. 27. januar 81 anlangende eftergivelse
for den af ham passerede forseelse, hvorpå også amtmanden findes
resolverede således: Eftersom supplicantens ydmyge anmodning har jeg
ham denne gang sine forseelser på Hans K. Maj.ts vegne efterladt; dog at
han til enkendelse for samme sin forseelse straks 6 Rdl. erlægger, som
regimentskriver Knud Pedersen haver at oppebære og Hans Kgl. Maj.
således til regnskab at føre, og dermed denne sag at være ophævet. - Og
Peder Hansen lovede at erlægge straks de 6 rdl. til Knud Pedersen.
6:

Jens Nielsen Cronius, amtmandens fuldmægtige, begærede dom efter den
irettesættelse, som d. 15. december 1680 passerede, som idag er læst for
retten anlangende over Jens Grøn Høllund anlangende hans restance. - Jens
Grøn i Høllund mødte og protesterede på Jens Nielsen Cronius ham idag 6
uger imod mig fattige mand gjorte irettesættelse følger min enfoldige svar
og erklæring således, at je vel med en del skatter og landgilde til Hans Ko.
Ma. resterer, som til nuværende amtskriver Sinior Mattis Friis skulle være
leveret, efter at han alt sådant at di (?) her i amtet liggende infanteri officer
gårde efter ordre på nogen tid oppebar indtil nu forgangne år, da de til
rytterhold blev udlagt, men årsagen, hvorfor jeg en sådant ej kunnet klarere,
og var min middel og formue desværre for nogen tid siden ved ulykkelig
ildebrand mig fragik, som Gud og godtfolk er bevidst, hvorom velb. hr.
amtskriver Senior Mattis Friis ved sin fuldmægtige her ved tinget også har
forhvervet tingsvidne i monssør Cronius egen påhør, som han til det kgl.
skatkammers revision på samme restances årsag og bevisning ved sine
regnskaber brug kunne få, og sligt er kundgjort ved Ødsted sognemenigheds
attest, hvorledes min lejlighed var, hvilke hr. amtskriver tillige til
fremvisning på sine steder er indhændiget, alligevel søger mossiør Cronius
mig for samme restancer med protest, formedelst jeg den ej haver kunnet
udrede, min bondeejendoms rettighed burde være forbrudt, uanset samme
bondeejendom, som ikke påtvivles (?) monssør Cronius og jo er bevidst,
velbestalter kornet Cort Pratt for en sum penge, jeg han skyldig var både på
mine egne og umyndige børns vegne ved brugeligt pant er tilhørig.
Indskyder mig derfor under rettens frielse og forsvar, da monssør Cronius'
irettesættelse ikke kommer mig til nogen fortræd eller skade, i betragtning
hvad jeg til Ko. Ma. med resterer skulle til merberørte hr. amtskriver været
leveret, men som jeg desværre af ermeldte årsag og ulykkelige hændelse
sligt ej har kunnet betale, skal derfor sådan restance efter forn. ...
tingsvidnes og attestens anledning i hans regnskaber til videre det kgl.
skatkammers nådigste revision være antegnet, hvilke regnskaber han nu er i
København med at aflægge. Formoder derfor, alting, til det kgl.
skatkammers nådigste resolution herom erholdes, beror, anseende som den
ved sidste højlovlige kommission over ryttergårdenes inddeling
allerydmigeligst er bleven refereret, hvorpå de høje og gode herrer
kommissærers consideration om ryttertjenestens højfornøden og
uomgængelige forsyn ... underdanigste og beviselige angivelse Hans Ko.
Ma. underdanigste haver recommenderet således, at mig fremdeles

allernådigst noget frihed er bevilget, og når alting fremdeles rettelig
demonstrerer forhåbent i dybeste underdanighed Hans Ko. Ma. ej over
mulighed af mig og andre i så måder skulle begære, men snarere condulens
og nåde mod os lade ... . Derfor er formodende, herredsfogeden ej noget på
mig kender, før end fra det højlovlige kgl. skatkammer fremkommer
resolution, under hvis beskærmelse jeg til befrielse henflyr, hvorledes med
såndan restance skal forhlldes, og hvad samme melder, får enhver at
efterleve; desmidlertid forhåbes, vorder observeret, at Ko. Ma. allernådigste
udgivne privilegium tilholder, selvejergårde ej forbrydes, uden de er
begående crimen læsæ maiestatis. Gerne begærende, dette mit korte og
enfoldige svar og erklæring bliver indført i, hvis for retten passerer. - Noch
for retten mødte Jens Nielsen Cronius, at han intet er bevidst anlangende
den pantsættelse, som Jens Grøn beråber sig på, såsom intet åbenbarligt
derom passerede. Formente ellers, Jens Grøn ej at kunne frikendes for den
restance, som han til Hans Maj. skyldig er, helst efterdi han er en
selvejerbonde. Og berettede bemeldte Jens Cronius, samme restance efter
de af amtskriveren indleverede regnskaber at beløbe sig til summen 42 rdl.
2 sk.
8:
Oluf Mortensen lovbød til 3. ting den selvejergård i Bølling, som han nu
påbor. Velbyrdige mand Otto Lindenquist bød sølv og rede penge.
8b:
Jello Lauridsen i Ødsted lod læse og påskrive højesterettens dom og
formente, ingen lovbudsvidne bør at udstedes, før end Oluf Mortensen
udviser sin søn Morten Olufsens hovedlod, og Oluf Mortensen protesterer
imod Jerlev Lauridsen og formente, før end han lovligt beviser, at Morten
Olufsens arvelod er i den gård, jeg nu påbor, som idag er lovbudt til 3. ting.
Hans Olufsen i Knudsbøl og Hans Sørensen ibidem har stævnet Laurids
Jensen i Egtved. Opsat 14 dage.
Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling, et lovbudstingsvidne: Han lovbød til 3.
ting sin selvejerhelgård i Bølling, han nu påbor. Velbyrdige Otto
Lindenquist, Ko. Ma. velbestalter regimentskvartermester under oberst

Bassens regiment, bød sølv og rede penge og begærede derpå skøde. Oluf
Mortensen tog ham i hånd og lovede ham skøde eller pant. Ingen frænder
klagede derpå.
9b:
Onsdag den 9. februar 1681:
Bertel Jensen, et lovbudstingsvidne: Stævning til sal. Mads Nielsens
arvinger, nemlig Niels Madsen, Else Madsdatter, Kirsten Madsdatter og
Dorthe Madsdatter, enhver med sin lavværge. Så er det idag lovligt Jes
Mortensens 3. ting. - Bertel Jensen, herredsfoged, bød sølv og rede penges
værdi for bemeldte halve selvejergård i Rugsted, som Kirsten Madskone nu
påbor, og begærede derpå pant. Thi i hånd tog han forn. Jens Mortensen i
Rugsted på sin datters og hendes børns vegne tillige med Kirsten Madskone
ibidem og gav ham derpå pantebrev.
Bertel Jensen, et pantebrev: Jes Pedersen i Rugsted er sættefoged. For retten
fremstod Bertel Jensen, og Jens Mortensen og Kirsten Madskone i Rugsted
og i hånd tog Bertel Jensen på sin datters og børn vegne, og pantsatte de
Bertel Jensen den halve selvejerbondegård, som Kirsten Madskone .., for
200 slettedaler, som Bertel Jensen har forstrakt Kirsten Madskone med i
hendes nød og trang.
10b:
Bertel Jensen i hånd tog Kirsten Madskone i Rugsted, lovede at opsætte
hende 4 fag hus på gårdens grund med lervægge og kålgårdsted, hendes
livstid at nyde og en skp. grøn land i 4 år, nemlig en skp. hvert år til udbrug,
og udi dette år at beholde hendes rugsæd, som hun selv har sået, og gøre sig
det så nyttigt, hun bedst kan i alle måder.
For retten fremstod Jes Mortensen i Rugsted og tilspurgte Bertel Jensen, om
han eller hans hustru eller børn har annammet nogen penge eller penges
værd for den halve selvejergård i Rugsted, som idag er pantsat til Bertel
Jensen, hvortil Bertel Jensen svarede nej, at Kirsten Madskone havde derfor
fyldest og fuld værd annammet ... som Kirsten Madskone og hendes fader

Jes Mortensen stod her for retten og takkede forn. Bertel Jensen godt for
god betaling.
11:
Og findes irettesættelsen til denne slutning på det blad nr. 4 og lyder
slutningen som efterfølger: ... Og eftersom Jens Madsen og Søren Simonsen
i Bølling og Laurids Jensen i Egtved stod her for retten og hjemlede Søren
Grause samme omtvistede tømmer, ved jeg ej rettere her idag at kende, end
at Søren Grausen jo bør fri at være, og hvad videre på kan følge efter K. M.
allernådigste forordning, da samme forn. mænd at lide.
Onsdag den 16. februar 1681:
11b:
Søren Clemmendsen i Oustrup har stævnet Peder Jensen i Bøgvad, Anders
Gabrielsen i Tågelund, Jep Jepsen i Vork og lille Christen Jensen ibidem for
resterende kirkens anpart korntiende og Christen Jensen i Vork for 7½ mk.
Opsat 14 dage.
Stævning til Maren Jepsdatter i Bølling, Jens Olufsen, Jakob Olufsen og
Hans Olufsen ibidem til lovbudsvidne. Morten Hansen i Venborg stod til
vedermålsting og var varsel gestændig. - Oluf Mortensen i Bølling lovbød
til 3. ting sin selvejerhelgård i Bølling, han nu påbor. Velbyrdige Otto
Lindenquist, kvartermester under oberst Bassens regiment, bød sølv og rede
penge og begærede skøde.
12:
Jørgen Jensen Holm lod læse den højeste rets dom, som idag er læst og
påskrevet, og fremlagde en skriftlig protestation imod Oluf Mortensen, som
befandtes ikke med nogen hånd underskrevet eller underforseglet, som idag
for retten er læst og påskrevet: Eftersom jeg underskrevne på sal. Niels
Lauridsens to umyndige børns vegne er formynder, og eftersom deres sal.
fader er skammeligen blevet myrdet af Morten Olufsen i Bølling, og den
højeste rets dom tilholder, Morten Olufsen for sin morderiske gerning skal
straffes, og hans hovedlod at være forbrudt til den dødes arvinger og det

øvrige til hans herskab efter højesterets dom. Dog formener jeg, Morten
Olufsens fader, Oluf Mortensen i Bølling, bør at fremvise rigtigt
underskrevet og forseglet skiftebrev, som er sket efter hans forrige sal.
hustru Anne Knudsdatter, eftersom jeg formener, at den halve gård er købt,
imidlertid de tilsammen i ægteskab levede, og hvad arvelod Morten Olufsen
efter sin sal. moder er arveligt tilfalden, så vel som og andet af Morten
Olufsens gods og middel, så vidt Oluf Mortensen er bevidst, på det de
umyndige fattige, faderløse børn og de vedkommende kunne ske ret, og
herhos formener, at Oluf Mortensen ikke fuldmægtig er, sin gård eller gods
at sælge eller afhænde, før højesterets dom er efterkommet og de
vedkommende er fornøjet. Formoder, at den, som retten betjener, Oluf
Mortensen (ej) noget tilsteder imod den højeste rets dom og lands lov, på
det, om så sker, at derimod gøres, at jeg ikke skulle forårsages dette på
andre steder at indstævne. Beder om, at dette indskrives i, hvad Oluf
Mortensen idag fanger beskrevet ... Datum Holm, d. 16. februar 1681.
13:
Onsdag den 23. februar 1681:
Ridefoged Christian Nielsen af Kolding lod efter amtmandens befaling
advare menige Koldinghus bønder i Jerlev herred, at de ikke deres
contributioner mere yder til Mattis Friis, forrige amtskriver, men nu til den
nye amtskriver, som nu er ankommet.
Jørgen Mikkelsen i Amhede sætteskriver.
Laurids Jensen i Egtved på menige bymænds vegne i Egtved, et vidne:
Stævne til Bølling Lodsejere og alle de mænd, som bor i Bølling Krog, som
nu kaldes Fuglsang. Fører vidner. - Jørgen Nielsen i Ris: I 60 år har der
ingen bygning været imellem Egtved og Bølling eller på det sted, som nu
står bygning, som nu kaldes Fuglsang, foruden for nogle år siden. - Kirsten
Sørens i Vork vandt i 40 år, som Jørgen Nielsen. - Christen Madsen i
Bøgvad kunne mindes i 40 år, at der ingen bygning havde været mellem
Egtved og Bølling, som Jørgen Nielsen omvundet haver. Opsat 14 dage.
14:

Otto Lindenquist, et skøde: Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling i hånd tog
Otto Lindenquist og tilskødede ham og hans frue Lisbeth Malene
Vogensønner (?) en selvejergård i Bølling, som er to fulde ottinger
selvejergrund fra sig og sin hustru Maren Jepsdatter. - Og så protesterede
herredsfoged Bertel Jensen imod Oluf Mortensen og formente, eftersom
Oluf Mortensen har solgt hans selvejergård i Bølling til
regimentskvartermester Otto Lindenquist, den som han nu påbor, og her for
retten tog Oluf Mortensen Otto Lindenquist i hånd og tilskødede ham
samme gård, turde jeg mig ej understå at udstede nogen skøde, eftersom
Oluf Mortensen ej med skiftebrev eller registrering beviser, hvor sin søns
Morten Olufsens hovedlod findes, efter højesterets doms formelding,
samme hovedlod at være forbrudt, halve parten til kongen og den anden
halve part til sal. Niels Lauridsens arvinger.
15b:
Og findes irettesættelsen til denne slutning i den gamle tingbog på det år
1680 på det blad N. 81 og vederpartens genmæle og protestation i denne
bog på det blad N. 6, og lyder slutningen således: ... og eftersom befindes,
at Jens Grøn resterer en del contributioner og restancer af hans halve
selvejergård i Høllund, som bedrager sig til samme 42 rdl. 2 sk., som er
forfalden fra d. 1. maj 16.. og til årsdagen 1680, da ved jeg ej rettere heri at
kende, end Jens Grøn jo bør at betale samme 42 rdl. 2 sk. inden 15 dage
eller lide nam og vurdering.
16:
Onsdag den 2. marts 1681:
Jørgen Jensen Holm har stævnet Oluf Mortensen i Bølling og sætter i rette,
at han burde fremvise rigtigt underforseglet skiftebrev efter Morten
Olufsens moder, desligeste at udvise Morten Olufsens hovedlod og arvepart
efter den højeste rets dom inden 15 dage eller derfor at lide dele og videre
tiltale. Fremlagde et skriftligt indlæg og højesteretsdommen, som idag blev
læst og påskrevet. Sagen er opsat i 6 uger til videre erklæring. Og blev
påråbt på Oluf Mortensen første, anden og 3. gang, og ingen på Oluf
Mortensens vegne mødt herimod at svare.

16b:
Søren Clemmendsen i Oustrup, en dom: Sætter i rette, at Peder Jensen i
Bøgvad, Anders Gabrielsen i Tågelund, Søren Poulsen i Egtved og Lille
Christen Jensen i Vork bør betale deres resterende kirkens tiendekorn efter
den takst, som det er anslagen i kirkebogen, med rede penge. - Fogeden tog
sagen til doms og lovede derpå slutning.
17:
Onsdag den 9. marts 1681:
Eftersom nu idag er 6 ugers dag i den sag imellem Bølling mænd og Egtved
rytterbønder anlangende de nyligt opbyggede huse i Bølling Kroge, som nu
kaldes Fuglsang, så er Knud Pedersen, regimentskriver, tillige med Egtved
rytterbønder her idag for retten fremkommet bl.a. med et tingsvidne af 3.
februar. Sætter i rette, at Bølling mænd er pligtige at fremvise øvrighedens
tilladelse, at sådanne huse og våninger med ild og arnested måtte på
forbemeldte sted opsættes, og ellers at fremlægge, hvad lovlig adgang de
dertil haft haver. Hvis ikke, om de da ikke bør at lide efter rettens kendelse,
og husene med forskr. ild og arnesteder herefter at være afskaffet. Så mødte
regimentskvartermester Otto Lindenquist på sine egne og samtlige Bølling
mænds vegne og formente, at efterdi det er deres ejendom og svarer deraf
til kongelige udgifter og rytterhold, han da formente samme huse at blive
bestående.
18:
For retten fremstod regimentskriver Knud Pedersen og lyste 1. gang for den
sal. mand Christen Madsen i Borlev for hans død og bane og tilspurgte alle
hans sognemænd af Hesselballe og Borlev, som nu til stede er, om nogen af
dem noget var bevidst eller havde hørt om den sal. mands død og afgang
videre, end at han ved en sær ulykkelig hændelse var omvæltet på stedet,
hvor han død befandtes, hvortil samtlige svarede nej, at de aldeles intet
anderledes hørt havde end ommeldt er. - Han oplæste en synsrapport:
Kendes vi underskrevne, Bertel Jensen, herredsfoged i Jerlev herred, Jes
Pedersen i Rugsted, Poul Pedersen ibidem, Mads Nielsen i Tudved, Peder
Hansen i Hesselballe, Anders Iversen og Jens Iversen samme steds, at vi

idag, som er den 3. marts, har forefunden den sal. mand Christen Madsen,
som boede i Borlev, død liggende ved den å, som kaldes Kirkeå, imellem
Starup og Hesselballe, hvor hans vogn som lå omvæltet i åbredden på de to
hjul, hvor han forleden mandag den 28. februar, da han ville køre fra Starup
og hjem, ulykkeligt skal være omvæltet, og som menige sognefolk vel er
bevidst og foregiver således omkommet, så haver vi i regimentskriveren
Knud Pedersens nærværelse hans døde lig besigtiget og synet, som på
efterfølgende måde befandtes: Han blev udtrækket af sine klæder, som han
lå i, nemlig først en sort vadmels kjortel, som var fuld på den ene side, på
hvilken han havde ligget, af dynd og sand; på hovedet havde han en foret
hue, på den ene side våd og sandig, på den anden side ganske tør. Dernæst
blev ham støvlerne aftrukket, hvorunder han havde et par uldne strømper;
under kjortelen havde han en læder nattrøje med tinknapper, so og et
læderlivstykke; på lårene et par læderbukser med vadmel under; om hans
hals tørklæde, og om støvlerne et par knæspænder; på hænderne et par
uldne vanter. Efter at han så til sin blotte skjorte var afført, haver vi hans
legeme med flid beset, men aldeles intet kunne se nogen blod eller blodige
slag eller stød på ham i nogen måder; men hans ganske legeme fra
hovedissen til fodsålen i alle måder helt og uslagen, og intet liger (ligere?)
kunne synes, end han jo ved en sær ulykkelig hændelse af det høje fald, han
fra vognen, da den var omvæltet med ham, havde bekommet, såsom han
dog var en udlevet mand over sine 80 år og der til med udi nogle år, med et
sær tilfælde af døbelse (?) skal have været behæftiget, jo havde været hans
dødsårsag, eftersom hans skæg, mund og næste ved den højre side var
sandigt, vådt af åbredden, han havde ligget i, hvorudaf hans fattige
højbedagede, bedrøvede hustru med skrig og råb vemodelig begærede at
måtte få ham fra den sted og hjem til sit hus, hvilket hende ikke billigen
syntes at kunne nægtes. Er så af tvende dannekvinder af Starup, nemlig
Karen Knud Thomsens og Karen Andersdatter, sandet tørret af ansigtet,
som ellers var sig selv i alle måder så fuldkommeligt, som det måtte være
levende, og øjne og munden så smukt (?) og vel tillukt, som han havde
sovet, og iført en ren skjorte og lagt i sin kiste dermed hjemført, og kisten
indtil videre utilslagen forbleven, hans klæder som indmeldt er, samt 4
nambseeher (?) og en broget ulden og linned dækken hans hustru til tro (?)
og hende på steden leveret, som det modtog. At således passeret er, vinde vi
samtlige med egne hænder og mærker underskrevet. Datum Hesselballe ut

supra 1681, Bertel Jensen mpp, Jes Pedersen eg.h., Peder Hansen eg.h.,
Anders Iversen eg.h., Jens Iversen egen hånd, PPS, PCS, RSS, MNS.
20:
Onsdag den 16. marts 1681:
Niels Smed i Ødsted, et synsvidne: Stævning til Anders Nielsen i Vesterby.
Synsmændene Las Thomsen i Refsgård, Jens Hansen ibidem, Jens Pedersen
i Oustrup, Niels Lauridsen, Mikkel Andersen, Søren Nielsen, alle ibidem,
Søren Iversen og Nis Pedersen i Vork: De har været udnævnt til at syne,
hvad Niels Andersen i Ødsted påviste dem, og den 14. marts har de med
herredsfogeden og regimentskriverens fuldmægtige Jens Sørensen Grøn i
Høllund været til syn. Niels Andersen har påvist dem alle de fire krongårde
i Ødsted deres (enge?) i skov og mark, eftersom han beklagede sig at være
brøstholden på hans gårds enge. (Han påviste de forskellige enge, der
anføres med navn og lodsejer: Else sal. Jens Bundes, Peder Jensen, Mads
Lauridsen). ... syntes, at Niels Andersen Smed var ganske brøstholden på
hans engbund.
21b:
Niels Andersen Smed i Ødsted, en opsættelse: Fremlagde sit indlæg:
Eftersom jeg højligen er forårsaget ydermere mig at beklage min iboede
gårds brøstholdenhed med den liden enghave, kaldes Lamhave, liggende på
Ødsted mark, som Anders Nielsen i Vesterby bruger fra toften og over
markskellet til sin gård, påstår, derfor til vederlag skal være en eng ...
Græsholm kaldet, fra samme gård i Vesterby, hvorom jeg aldeles ingen
underretning kan bekomme, hvor samme stykke eng skulle være, alligevel
jeg giver fuld contribution, men med usvækket syn af Jerlev herredsting d.
27. oktober 1680 udstedt beviser, hvor ret markskel var, og ej i engene
fandtes noget aparte jord videre end Niels Smeds rette tilliggelse. I lige
måde et tingsvidne af samme dato, som forklarer, at ikke nogen vederlag på
Vesterby mark imod forskr. Lamhave på Ødsted mark, men derudinden
brøstholden, og som landsdommeren i sagen har kendt d. 19. januar,
henvises denne prætention til underdommerens påkendelse; sætter jeg i
rette, at Anders Nielsen bør dette Skagegræsholm så det i dannemænds
overværelse, besigtning og sigelse, så lovligt kan være, til fuld vederlag for

omrørte Lamhave fra gården er, eller derfor videre lovmål undergives.
Opsat 6 uger.
22:
Jerlo Lauridsen i Ødsted, et lovbudsvidne: Stævning til Christen Villesen i
Ødsted og Jens Poulsen, Joen Lassen i Nebel, Las Poulsen i Refsgård og
Erik Pedersen i Torsted, som er Anne Madskones lavværge, imod lovbud på
den selvejergård i Ødsted, som sal. Søren Lassen påboede og fradøde. - Erik
Pedersen kundgjorde til 3. ting, at de alle og enhver havde lovbudt hver
deres lod og del i gården i gården (arveligt tilfalden efter Søren Lassen):
Joen Lassen i Nebel efter hans broder Søren Lassen, Christen Villesen på
vegne af sin hustru Else Jepsdatter, Las Poulsen i Refsgård og Jens Poulsen
i Nebel, Erik Pedersen i Torsted på vegne af sin hustru Anne Madskone. Jerlou Lauridsen, barnefødt i Amnitsbøl, bød sølv og rede penges værd og
begærede derpå skøde. Han i hånd tog Las Poulsen, der lovede ham skøde.
23:
Onsdag den 23. marts 1681:
23b:
Hr. Niels Fog i Starup, en dom: Stævning til velbårne oberst Bassen på
Nygård samt alle de indbyggere, som bor og avler på Nygårds grund i
Nygårds huse, samt Laurids Nielsen og Hans Madsen i Hesselballe for
resterende korntiende for 1680. Opsat 6 uger til videre erklæring.
For retten mødte ridtmester Mikkel Koning på oberst Bassens vegne og
svarede således: Eftersom hr. Niels Fog sætter i rette angående korntiende,
da formenes, at eftersom Nygård er en kgl. arve- og sædegård, bør at nyde
sin gamle sædvanlige rettighed som andre fri adelige sædegårde for alt det,
som kan avles på samme gårds marker, enten til gården selv eller andre,
som kan være forundt at så eller høste i samme gårds jord, formedelst K.M:
forordning formelder, at enhver sædegård må være fri for tiende. Da
formenes, at ikke bør fordres nogen tiende enten af Nygård eller de, derpå
bygger.

24:
Hr. ridtmester Mikkel Køning, et syn: Stævning til Iff (!) Thomsen i Højen
til syn på hans gårds brøstfældighed. Synsmændene Henrik Madsen, Jens
Mikkelsen, Niels Gydesen og Niels Christensen: 10 fag salshus, hvori var
ingen lofttømmer og tække på samme hus at være ganske brøstfældig;
ladehuset, som er 13 fag stolpehus, som både på tømmer og tække var helt
brøstfældigt, så det ej uden stor bekostning kunne repareres. Kvæg: 2 røde
gamle hopper, som blev vurderet for 9 slettedaler, og ej ridtnester Mikkel
Køning bekom levende kvæg eller andet.
24b:
Jerlou Lauridsen i Ødsted, 12 samfrænders afsigelse: Stævning til Jens
Grøn i Høllund, Mogens Lassen ibidem, Poul Madsen i Ødsted, Niels
Jørgensen, Thomas Hansen ibidem, Christen Nielsen i Vesterby, Søren
Thomsen i Tudved, Peder Christensen i Rugsted. - Eftersom samfrænderne
ej mødte tilsammen idag deres afsigt at fyldestgøre, hvorudover ingen afsigt
kunne udstedes.
25:
Jerlou Lauridsen i Ødsted, et skøde: Stævning til Joen Lassen i Nebel,
Christen Villesen, Jens Poulsen ibidem, Las Poulsen i Refsgård, Erik
Pedersen i Tudved, Søren Clemmendsen i Ødsted, Sidsel Clemmendsdatter
og Dorthe Jørgensdatter, Thore (?) Poulsdatter i Tiufkær. - Joen Lassen i
Nebel på sine egne og sin søster Anne Lasdatter og på sine søstersønners
Las Poulsen i Refsgård og Jens Poulsen i Nebel og Thoe Poulsdatter i
Tiufkær, Christen Villesen på hans hustru elsa Jepsdatters vegne, Søren
Clemmendsenn i Ødsted på sine egne og søskendes vegne, Sidsel
Clemmendsdatter, Dorthe Jørgensdatter - i hånd tog Jerlou Lauridsen i
Ødsted og tilskødede ham og hans hustru Karen Christensdatter den hele
selvejerbondegård i Ødsted, som sal. Søren Lassen påboede og fradøde.
27b:
Og findes dommen til denne efterskr. slutning bag på det blad nr. 16: ...
eftersom Søren Clemmendsen foregiver, at Anders Gabrielsen resterer

kirkens tiende af hans iboede gård fra 1677, og Peder Jensen i Bøgvad
resterer for 1677 og 1678 og 1681, og Søren Poulsen i Egtved for
adskilligte varer 3 sldlr. 2 mk. 10 sk., Christen Jensen i Vork på lige måde
søges at skulle restere 7 mk. 8 sk., som Søren Clemmendsen dem med
forstrakt haver, og samme forstævnte personer ej efter indstævning er mødt,
da ved jeg ej rettere heri at kende, end de jo bør inden 15 dage at betale ...
Onsdag den 30. marts 1681:
28:
Skovrider Hans Pedersen lod lyse i fred skovene, og med unge træers at
opsnede, tillige med ustemblet hunde og geder i vildtbanen ...
Søren Sørensen i Høllund og Søren Thomsen i Tudved, et tingsvidne: En
del mænd er stævnet til at vidne: at eftersom SørenThomsen i Tudved, er
selvejer, og Søren Sørensen i Høllund, er krontjener, er bleven ved den
sidste kommission af de gode kommissærer opsat på deres skyld og
landgilde til rytterhold at udgive: de kan ikke udrede de kgl. contributioner,
som de er pålagt, med mindre kongen vil deres store udgifter og pålæg
forlindre.
29:
Onsdag den 6. april 1681:
Niels Smed i Ødsted fremlagde en dom af Viborg landsting d. 19. januar
1681, som i slutningen formelder: Hvorimod Niels Andersen Smed
protesterede og formente, at Anders Nielsen i Vesterby ikke jo bør at udvise
Slagge Græsholm, ej skal være kommen tilbage igen til vederlag for
omtvistede Lamhave, da formente Niels Andersen Sed, hvis ikke Anders
Nielsen i Vesterby Slagge Græsholm lovligt udviser, da burde Lamhave
følge til min iboede ryttergård, og er herpå endelig dom begærende. Opsat 3
uger.
Onsdag den 13. april 1681:
28b:

Mikkel Andersen i Oustrup, et vidne på samtlige granders vegne: Stævning
til Jens Hansen i Refsgård og Thomas Christensen ibidem. Der føres vidner:
Jørgen Nielsen i Ris: kan mindes i 60 år, da har der ingen gærde eller
lukkelse været om den have, som ligger vesten for Oustrup, som kaldes
Vides have, og så længe han kunne mindes, da har der ganget der en stor
kørevej over forn. jord ulast og ukæret. - Las Iversen i Vork: I 40 år har der
ingen lukkelse eller gærde været, og altid har været en kørevej over jorden.
- Christen Sørensen i Vork: Kan mindes i 40 år, vidner som Las Iversen. Hans Nielsen i Egtved og Oluf Mortensen i Bølling m.fl. vidner det samme.
30:
Stævning til Jens Hansen og Thomas Christensen i Refsgård for syn.
Stævning også til skovrider Hans Pedersen. - Synsmændene Søren Sørensen
i Høllund, Mogens Lassen ibidem, Søren Thomsen i Tudved, Mads Nielsen
i Vesterby, Christen Nielsen ibidem, Poul Madsen i Ødsted og Christen
Christensen i Amnitsbøl vidner: De var d. 12. april til syn med
herredsfogeden og skovrideren på et stykke jord liggende ved Oustrup,
kaldet Vides have, og da befandtes den ved den søndre ende at være kørt
med huldveje (hulveje), og var nyligen samme søndre ende indgærdet med
nogle egestaver, 345, og befandtes derforuden på samme jord 2 stykker
rodhuggen egetræ og et ... ukløvet, og ved den nørre ende af samme jord lå
noget gærdsel med nogle risbøge iblandt, og fandtes en stor hulvej på
samme jord, og var kørt mange veje, både gammel og ny over samme jord.
31:
Jep Pedersen i Amnitsbøl efter fuldmagt af Jørgen Jensen Holm, en dom:
Stævning til Oluf Mortensen i Bølling. Jørgen Jensen Holm fremlagde sit
skriflige indlæg (det samme som på fol. 12, men denne gang underskrevet).
. - Så for retten mødte kontraparten Oluf Mortensen og fremlagde en
kvittering udgivet af Jerlou Lauridsen i Ødsted: Kendes jeg Jerlou
Lauridsen i Ødsted, det jeg har annammet af Oluf Mortensen i Bølling al
den hovedlod, som Morten Olufsen kunne tilfalde efter hans sal. moder
Anne Knudsdatter, efter allerunderdanigste højesteretsdoms lydelse, nemlig
tolv slettedaler tre mark. Så har jeg på sal. Niels Lauridsens børns og
arvingers vegne annammet samme forn. Morten Olufsens hovedlod efter
forbemeldte højesteretsdom og vil hermed have forn. Oluf Morensen

tilbørligen for kvitteret og venligen ombedet Jes Pedersen i Rugsted og Jens
Sørensen i Høllund med mig til vitterlighed at underskrive. Actum Tudved,
d. 9. arpil 1681, Jerlou Lauridsen Amnitsbøl. - Og stod Jep Pedersen i
Amnitsbøl her idag for retten og vr endelig dom begærende efter fuldmagts
formelding, dateret Holm, d. 28. februar 1681 (af Jørgen Jensen Holm). Og tog fogeden det til sig til dom og lovede derpå slutning. - Dom:
Eftersom Jørgen Jensen Holm protesterer imod Oluf Mortensen, at han
burde at vise sin søns Morten Olufsens halve hovedlod efter den højeste rets
dom, som skulle være forfalden til sal. Niels Lauridsens arvinger, og Oluf
Mortensen derimod fremlægger Jerloff Lauridsen Amnitsbøls underskr.
kvittering, som formelder, at samme Morten Olufsens halve hovedlod, som
sal. Niels Lauridsens arvinger kunne tilfalde, at være betalt til Jerlow
Lauridsen, ved jeg ej rettere heri at kende, end Oluf Mortensen jo bør for
Jørgen Jensens tiltale fri at være, og hvis videre i den sag kan påfølge, da
haver Jørgen Jensen det hos Jerlou Lauridsen at søge.
33b:
Onsdag den 20. april 1681:
Er ingen ting holden formedelst Hans K. M. ankomst her til Koldinghus.
34:
Onsdag den 27. april 1681:
(Søren Nielsen i Oustrup blandt stokkemændene).
Skovrider Hans Pedersen har stævnet Jens Hansen og Thomas Christensen i
Refsgård og sætter i rette, om ikke de burde lide efter forordningen,
eftersom de ingen skov selv har. Opsat 14 dage.
34b:
Mikkel Andersen i Oustrup, en dom på samtlige naboers vegne: Stævning
til Jens Hansen og Thomas Christensen i Refsgård. Sætter i rette, at de har
indhegnet og indelukket det stykke jord, som kaldes Vides have, som er
deres rette vej fra Oustrup til Refsgård, at de bør opbryde samme gærde og
lide videre lovmål efter recessen. Opsat 4 uger.

35:
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Niels Andersen Smed formente nu som
tilforn (irettesættelse for 6 uger siden), at Anders Nielsen bør at udvise
Skagge Græsholm, som skulle være vederlag for Lamhave. - Anders
Simonsen i Vejle tilspurgte Jes Pedersen, om han kunne sigte Anders
Nielsen i Vesterby, om han nogen tid, siden han kom til den gård i Vesterby,
som han nu påbor, om han ... nu eller nogen tid havde brugt forn. Skagge
Græsholm. Herimod Jes Pedersen svarede, at Skagge Græsholm ikke skal
findes til den gård, som Niels Smed ibor, videre end en eng, som kaldes
Altrup kær, som ligger på Ødsted mark. Jes Pedersen fremlagde et
synsvidne af 16/3, som ved N. 20 findes indført. - Han fremlagde et
tingsvidne:
Germand Joensen i Bølling, herredsfoged i Jerlev herred, Nis Buch i
Vork, Jens Lassen i Ødsted gør vitterligt, at år 1636 onsdagen den 6. juli
var skikket Jens Pedersen i Ødsted, lovlig bedes, og fik et fuldt
tingsvidne af 8 dannemænd, som er Nis Buch i Vork, Las Iversen i
Ødsted, Lauge Jensen i Egtved, Las Sørensen i Høllund, Søren Sørensen
i Bølling, Hans Iversen, Mads Madsen ibidem og Søren Madsen i
Vesterby. Forskr. mænd vand på tro og sandhed, at de hørte og så, at
Mette Madskone i Ødsted og hendes tvende sønner, Iver Madsen og
Niels Madsen ibidem, de stod idag inden tinge for tings dom og i hånd
tog Jes Pedersen i Ødsted, lovede og forpligtede dem eller deres
arvinger at holde Jes Pedersen i Ødsted og hans arvinger foruden skade
og skadesløs for al hvis udlæg, vandering (?), tæring, brevpenge og al
den kostning, som Jes Pedersen anvendte og bekostede på Mette
Madskones og hendes børn vegne anlangende den trætte om Lamhave
imellem hende og Søren Madsen i Vesterby efter vores lensmands
befaling, og igen give ham, hvad han derpå anvender skadesløst i alle
måder ... og stod Mette Madskone, Iver Madsen, Nis Madsen med Jes
Pedersen og Søren Madsen til vedermålsting.
Endnu fremviste han et tingsvidne og et synsvidne af 27. oktober 1680,
indført på blad nr. 63 og 64 i det års tingbog. - Kontraparten Anders
Sørensen, borger i Vejle, fremlagde et indlæg:

Eftersom jeg underskr. er af Niels Andersen Smed i Ødsted i rette
stævnet og citeret for en unyttig og, som jeg formener, trætte førelses
begærlighed imod landsdommeres dom, til Jerlev herredsting idag
citeret, da er mit korte og sandfærdige svar således, at eftersom fast
hundrede år er forløbet, siden mageskiftet er sket imellem den gård, jeg
nu besidder, og den gård i Ødsted, Niels Smed nu besidder, som er med
Ko. Ma. lensmands samt tvende landsdommeres domme konfirmeret, så
formener jeg, jeg dog endelig engang for slig unødvendig trættes
påførelse måtte frikendes, dog til overflød på det, alle og enhver kan
kende ...., vil jeg fremlægge her for retten lovligt bevis, at han sit
vederlag for omtvistede Lamhave bekommet haver og endnu bruger. Er
derfor gerne begærende af rettens betjenter velvise Bertel Jensen, jeg for
hans tiltale måtte dog engang frikendes. Actum Vesterby, d. 27. april
1681, ANS.
Fogeden tog det til dom og lovede derpå slutning.
37:
Onsdag den 4. maj 1681:
For retten stod Thomas Christensen og Jens Hansen i Refsgård med deres
hjemmelsmænd, nemlig Mikkel Jepsen i Limskov, der hjemlede Jens
Hansen 3 læs eg til stavtræ, som han havde givet ham; Mikkel Lauridsen i
Egtved og Laurids Jensen ibidem hjemlede Thomas Christensen 6 læs
egetræ til stavtræ, som nu står omsat i Vides have, og hvad som ligger
ukløvet i Vides have, hvilket træ forn. mænd vil være dem fuld og fast
hjemmel til, hvor behov gøres.
37b:
Onsdag den 11. maj 1681:
Regimentskriver Knud Pedersen har stævnet sal. Peder Mortensens
efterlevende enke Else Peders i Ågård med hendes lavværge og hendes
svoger Søren Jørgensen ibidem anlangende hendes påboende ryttergårds
fremdeles besiddelse. Gav til sag, at efterdi den sal. mands efterladte
formue, så vidt anden dag efter hans dødelige afgang i 2 dannemænds,

nemlig Jans Jensen og Peder Thomsen, deres overværelse var bleven
registreret, ikke syntes at kunne tilstrække den prætention med at betale
obersten til den sal. mand, som selv var rytter, langt mindre gårdens
forfaldne bygning med hvis andet mere, kongens forordning befaler at
præstere; formener derfor, om gården så snart muligt burde kvittere og til en
anden suffisant person den i fæste kunne og ville antage, afstå og af yderste
evne så vel nu som efterdags svare og stå til rette med alle billige
prætentioner til hende og hendes børn på Ko. Ma. vegne kan have, såfremt
hun ikke nu uden ophold nøjagtig kaution forskaffer. Opsat 6 uger.
38:
Karen Andersdatter gav last og klage over Jes Pedersen i Rugsted, at han d.
6. maj skal have overfaldet hende på deres egen ager bag Præsehaven på
Rugsted mark. Hvilken hendes vidtløftige klage hun og hendes mand for
retten blev forelagt idag 8 dage skriftligt at indgive, så og lovligt kald og
varsel derfor, hvorefter tilbørligen, i sagen passerer, kan udstedes. - Dertil
svarede Jes Pedersen og begærede af herredsfogeden, at han ville opmelde
4 uvildige dannemænd, så vidt de kan syne og se nu her for retten eller uden
for retten, hvad skade hun har efter hendes klage. Hans begæring blev
henvist til lovligt kald og varsel ligesom det forrige.
38b:
Børge Christensen i Rugsted på vegne af velædle og mandhaftige Johan
Geslær, velbestalter løjtnant, et lovbudsvidne: Stævning til Jep Pedersen i
Amnitsbøl med sine stedsønner Laurids Nielsen, Henrik Nielsen i Velling
og Jens Jensen i Erritsø. - Jerlou Lauridsen Amnitsbøl i Ødsted lovbød til 3.
ting hans selvejergård i Ødsted, han nu påbor. - Børge Christensen i
Rugsted på vegne af Johan Geslær bød sølv og penges værd og begærede
derpå skøde.
39b:
Onsdag den 18. maj 1681:
Stævning til Børge Christensen i Rugsted og hans hustru, Thomas Pedersen
og hans hustru ibidem, tillige med hans børn og tjenestefolk samt

regimentskriver Knud Pedersen og hr. Søren i Egtved. - Der føres vidner. Peder Christensen i Rugsted: at den 6. maj da stod han ved sin egen gård og
så og hørte, at Jes Pedersen i Rugsted gik ud ad marken at hente sine heste,
og da han ville hjemgå, kom Børge Christensen og Karen Andesdatter med
en espe (?) og en kniv og søgte Jes Pedersen, så at han måtte undløbe hjem i
sin gård, og de truede og undsagde ham; så gik Jes Pedesen ind i sit hus. Christen Christensen i Rugsted og hans hustru Dorret Jensdatter, Karen
Nielsdatter ibidem samt Anne Hansdatter ibidem: som Peder Christensen.
40:
Stævning til Kirsten Rasmus' i Tudved og Kirsten Peders i Rugsted samt
Børge Christensen ibidem. - Der føres vidner. Kirsten Rasmus': At d. 7. maj
blev hun hentet til Rugsted til Karen Børges i hendes svaghed, og da sagde
Karen Andersdatter til Kirsten Rasmus' og bad, at hun ville hjælpe hende,
hvortil jordemoderen svarede, at hun ikke kunne hjælpe hende, eftersom
hun ikke fik nogen barn eller var med barn, det hun i ringeste måder kunne
se eller fornemme. - Kirsten Peders i Rugsted: Den 6. maj gik Kirsten
Peders i marken og spredte møg på sin ager, da så hun, at Jes Pedersen og
Karen Andersdatter lå på jorden med hinanden og toges om en voelte (?),
og da kom Kirsten Peders gangende og skilte dem ad fra hverandre, men
ikke hun så, at Jes Pedersen enten tog noget fra hende i nogen måder eller
slog hende i nogen måder. - Mikkel Gabrielsen i Knudsbøl og Jens
Andersen i Egtved vidnede, som Peder Christensen i Rugsted forhen har
vidnet. - Jes Pedersen begærede tingsvidne.
41:
Stævning til amtmanden, Søren Lim i Kolding, Anders Andersen i Dons
mølle, stævning for Engelsholm port - om skifte efter sal. Christen
Andersen i hans afdøde bo i Nybjerg mølle d. 19. maj. - Jes Pedersen i
Rugsted på vegne af sal. Christen Andersens enke og arvinger begærede,
alle den sal. mands kreditorer at møde. Det var 3. ting, at Jes Pedersen
gjorde æskning.
42:

Hjemlet ved ed med oprakte fingre efter recessen Christen Nielsen, og blev
dennes personer (?) ikke kendt gyldig, formedelst han ikke havde været til
alters.
Jerlou Lauridsen Amnitsbøl i Ødsted i hånd tog ærlig og velbyrdige mand
monsør Johan Geisler og tilskødede ham og hans kæreste fru Mette Elsou
von Litzou fra sig og sin hustru Karen Christensdatter den selvejergård i
Ødsted, som Jerlou Lauridsen nu påbor.
44:
Børge Christensen i Rugsted fremlagde et skriftligt indlæg: Efter min hustru
Karen Anders datter hendes idag 8 dage givne klagemål her for retten er
dette hendes såvel som min beskyldning til vores nabo Jes Pedersen for den
store gevalt, overlast, min fattige, svage, skrøbelige hustru er vederfaret af
Jes Pedersen den 6. maj, idet at hun kom gående ud på marken og der
hjælpe mig at fourre (?) en ager, og da før jeg kom did med ploven, er
bemeldte Jes Pedersen kommet med en stor kæp i hans hånd til ermeldte
min hustru på vores egen ager og der angreb hende med vred hu, overlast
og gevalt, nedslaget hende til jorden og da slog hendes klæder op over
hendes hoved og lagde sig ned på hendes bare legeme, ligesom han ville
taget hende med vold, hvor hun dog inderlig (endelig?) fik den magt og
vred sig om på sin mave til jorden, råbte og skreg og bad, at der dog ville
komme nogen hende til hjælp og redde hendes ære og liv. Og da kom
Kirsten Peders løbende hende til hjælp og drog Jes Pedersen af min hustru
og sagde, Hvi handler du således med en mands kone?. Og da slog han min
hustru og trådte hendes lænder og i hendes side, og så skilte Kirsten Peders
dem fra hverandre, og da min hustru igen opkom, da lå hendes tøye (?) af
hendes lomme og hendes kridthus åbent, og da råbte og skreg og slog den
ene hånd i den anden, beklagende hårdt, at hendes tvende guldringe og en
perlekæde var borte, som lå i forn.te hendes kridthus i hendes lomme, og da
straks på stedet sagde til Jes Pedersen, Lader mig få mine tvende guldringe
og perlekæde igen, som I nu har skilt mig ved. Og da stødte Jes Pedersen
hende påny igen omkuld på jorden, og i det samme kom jeg og vor
tjenestepige drivende med vores plov, og da løb jeg fra den og ville redde
hende fra ham, og da løb han bort. Så råbte jeg, Jes Pedersen, giv min
hustru hendes fratagne guldringe og perlekæde igen. Og da forfulgte min

hustru og jeg ham til hans gård i den mening, han bemeldte tvende
guldringe og perlekælde igen skulle forskaffe tilbage. Og nu er min fattige,
svage hustru over denne store overlast og gevalt gerådet i største svaghed,
som de 8 mænd så vel som andre godtfolk idag 8 dage så her ved tinget
hendes skrøbelige tilstand, som og videre med præstens attest kan bevises
så vel som med dannekvinder, som hos hende var, hørte og så hendes
ynkelige og svage tilstand, af deres vinder kan fornemmes. I lige måde med
rytternes aflagte vidnesbyrd for deres officer kan bevises, så vidt de deraf
hørte og set haver, Jes Pedersen begået haver, og nu videre agter med
godtfolks vidnesbyrd at beviseliggøre. Begærer derfor gerne, at dommeren
denne min klage ville dog anse, min fattige hustru og os til rette hjælpe. ...
Datum Rugsted, d. 18. maj 1681 ... Børge Christensen eg. hånd.
46:
Og findes dokumenterne indført til denne slutning på det blad nr. 35 og 36.
og lyder slutningen ord efter anden: ... og eftersom for mig med syn og
tingsvidne bevises, at Niels Smed i Ødsted er på sin engbund brøstfældig
for så meget hø, som omtvistede Lamhave kunne bedrage, og Anders
Nielsen imod påstår sin mageskiftebrev af lensmanden sal. Casper
Markdanner og med tvende landsdommeres domme confirmeret, da vidste
jeg ej rettere herpå at kende, end forn. mageskiftede Skagge Græsholm,
hvor den findes, jo bør at følge Niels Andersen Smed og hans efterkommere
til den gård i Ødsted, som han nu påbor.
46b:
Onsdag den 25. maj 1681:
Bertel Jensen i Rugsted herredsfoged.
Stævning til en hel del navngivne personer. - Otte synsmænd har synet et
stykke jord mellem Refsgård og Oustrup. Da befandtes om samme have,
som kaldes Vides have, ved den søndre ende et nyt gærde opsat på en
gammel opkastet dige, og fandtes på samme digte nogle gamle
egestaveender, som stod i jorden, så de ej (?) lige kunne .. at der jo havde
været et gammelt gærde om samme jord ved den søndre ende. På samme
jord var en gammel vej, som og deri stod nogle stavender i jorden. - Hvorpå

Jens Hansen i Refsgård tilspurgte Mikkel Andersen i Oustrup, hvortil han
ville bruge den vej, som løber over Vides have. Da svarede Mikkel
Andersen på sine naboers vegne, at han ville bruge den vej til at køre til
Refsgård og hvor ham lystede. Og blev endnu tilspurgt, om han ville bruge
samme vej andre steder hen end til Refsgård. Da svarede samtlige naboer i
Oustrup, at de havde den fornøden til at vande deres kvæg og til Refsgård
og ingen andre steder.
47b:
Der føres vidner. Jens Mortensen i Ågård: at 5 år siden den anden svenske
krig da tjente han i Refsgård, da havde han slaget græs i Vides have, og da
lå der gammel egetræ og stod stave på samme dige, og ej der var nogen
køren over samme jord fra Valborgs dag og til hø deraf kom, som var i 2 års
tid, som han tjente der, og er ungefær ved en 30 års tid siden. - Christen
Mortensen i Ågård: For en 28 år siden tjente han i Refsgård, da befandtes
Vides have at være i hegn og fred for riden og køren, ligesom Jens
Mortensen har vidnet. Og ikke fornævnte vidnespersoner havde hørt eller
fornemmet, at løb nogen vej over samme have eller blev omtvistet om
samme have. - Karen Hanskone i Skærup: Hun tjente i Refsgård 2 år før
den første svenske krig, da stor der et gærde om samme have på den søndre
side, og ej hun hørte eller fornam, at der gik nogen vej over samme jord,
som kaldes Vides have.
48b:
Onsdag den 1. juni 1681:
Jørgen Poulsen i Jerlev og Morten Hansen ibidem, kirkeværger til Jerlev
kirke, har stævnet Christen Knudsen i Jerlev. Sætter i rette, at han bør betale
kirken de resterende 12 rdl. 2 ordt og 23 sk. med 2 års rente så vel som og
jordpenge af et stykke kirkejord, som er 12 skilling, som er for næst afvigte
åringer. Der skal betales med rede penge. - Fogeden tog det til sig til doms
og lovede derpå slutning.
Herredsfogedstævning til de vedkommende personer at vidne og til Jes
Pedersen i Rugsted imod vidnesbyrd og lovmål, som Børge Christensen
agter at føre imod ham. - - Dorthe Mikkelsdatter i Rugsted: Den 6. maj stod

hun i hendes toft, hvorudover Dorthe Thomaskone veg ud af tinget og
beråbte sig på sin skriftlige vinde, men ikke mundtligt ville det aflægge. Peder Larsen ibidem: Den 6. maj gik han i marken ved sin plov, og da så
han, at Karen Børges og Børge Christensen var og i mrken, og da løb Karen
Børges og Børge Christensen efter Jes Pedersen hjem til byen, og ikke at
han kunne høre, at de havde noget skændsord imod hverandre. - Thomas
Sørensen ibidem: Bemeldte dag var han i marken at pløje, og da han op på
bjerget med sin plov, da så han, at Børge Christensen og hans hustru løb bag
efter Jes Pedersen ved byen. - Søren Jensen ibidem: Vidste inet af samme
sag at sige.
50:
Hr. Anker Mogensen i Kolding har stævnet Søren Jørgensen i Ågård, som
havde sit tilhold hos Peder Mortensens kvinde. - Christian Nielsen af
Kolding sætter i rette, at eftersom Søren Jørgensen havde fæstet sig til hr.
Anker og ej efter sit løfte er kommet til med (?), havde han at forskaffe en
anden dygtig karl i hans sted, hvad ikke er sket. Formener derfor, enten selv
sig indstille i hans tjeneste her og så at fornøje hr. Anker Mogensen så
meget som en dygtig karls løn, hvorpå Christian Nielsen på hr. Ankers
vegne var dom begærende. Opsat 14 dage.
50b:
Onsdag den 8. juni 1681:
Oluf Mortensen, nu boende i Roy (Røj i Gesten sogn) fremlagde en
kvittering af regimentskriver Knud Pedersen:
Såsom Morten Olufsen af Bølling hans hovedlod efter højesteretsdom
til afgangne Niels Lauridsen Amnitsbøls arvinger halvparten er
forfalden og den anden halvpart til regimentskassen, og nu befindes, at
eftermålsmanden Jerlou Lauridsen i Ødsted på egne og
medinteresseredes vegne har for den ene part annammet af Oluf
Mortensen, nu boende i Røj, fyldest og fuld betaling efter udgivne
kvitterings formelding og højesterettens doms påskrivelse dateret d. 9
apri.l indeværende år, så har bem.te Oluf Mortensen til mig i lige måde
leveret for den anden halvpart af hovedlodden, nemlig 8½ rdl., -

kvitterer indtil videre. Dog såfremt for omrørte hovedlod anderledes sig
kan befindes eller af højere værdi, da Oluf Mortensen at stå til rette og
svare. Datum Starup, d. 4. juni 1681.
Eftersom Oluf Mortensen beviser, at Morten Olufsens hovedlod er betalt til
Knud Pedersen og til sagsøgeren efter højesterets dom, da er skødet samme
dag bevilget ud af tingbogen efter Oluf Mortensens æskning, som er d. 8.
juni 1681.
51b:
Vurderingsmændene Las Poulsen i Refsgård, Christen Madsen i Bøgvad,
Niels Pedersen i Spjarup og Jens Christensen ibidem: De var den 19. maj
forsamlet i herredsfogedens, ridefogedens og herredsskriverens overværelse
i den sal. mand Christen Andersens afdøde bo i Nybjerg mølle at skifte
mellem hans efterladte hustru Lene sal. Christen Andersens og hendes så
vel som den sal. mands egne børn, Maren Christensdatter og Anne
Christensdatter, og kreditorerne. Overværende farbroderen Anders
Andersen i Dons mølle, som er den rette lavværge på fædrene side, og Jes
Pedersen i Rugsted, som er den sal. mands efterladte hustrus lavværge. Og
da befandtes boens middel som efterfølger: (bl. a. 2 heste, 1 ko, 1
spædekalv, 7 får, 5 lam, 1 gammel vogn, 1 gammel bagplov foruden jern og
hjul, en gammel pistol, en pibe, korn) ... enkens seng, som efter gammel
sædvane bliver u-vurderet ... Summa summarum 42 sld. 1 mk. 12 sk. Bortskyldig gæld: Anders Andersen i Dons mølle fordrede 13 slettedaler 2
mk., som blev anvendt til den sal. mands begravelse. Enken lovede at betale
hams fordring tid efter anden. Hr. Søren Jensen i Egtved præstegård
fordrede på vegne af Søren Lund af Kolding 14 slettedaler. Rettens
betjentes salær: 6 slettedaler. - Bortskyldig gæld bedrager sig til 37
slettedaler. Og blev udlæg gjort af boens middel til kreditorerne. ... - Hvad
husene angår, da er møllehuset 8 fag, nogenledes ved magt på tækning, og
gavlen ved møllehjulene halvpart med fjæl og den anden part med lyng.
Den vestre ende i samme hus med lyng, som er noget brøstfældig. Noch et
andet hus, som er 7 fag, som findes meget brøstfældigt, både på tømmer og
tækning. Noch et hus sønden i gården, er også ganske brøstfældigt både på
tømmer og tækning, og fandtes aldeles ingen gods i samme hus. Noch
mølleværket så vel som vandværket er ganske brøstfældige. Noch fandtes

der 2 møllesten, den ene, som var den underste, var midt udi stykker, og den
øverste sten er nogenledes ved magt. - Og blev tilspurgt enken og hendes
børn, om der fandtes mere gods eller goe efter den sal. mands død, at de det
ville åbenbare og lade komme til stede, hvortil de svarede nej, at der intet
mere var, som hver mand er vitterligt. Og ikke forskr. vurderingsmænd på
forskr. dag fandt eller blev påvist mere gods eller goe.
54b:
Onsdag den 15. juni 1681:
Og blev retten holdt i Borlev formedelst ustadigt vejrlig.
Jørgen Nielsen i Ris sættefoged.
Stævning til Børge Christensen i Rugsted og hans kæreste.- De 8 mænd, der
var stokkemænd den 1. juni bevidner, at de den dag hørte og så, at
herredsfogeden begærede af Dorthe Thomaskone i Rugsted samt hendes
datter og søn, nemlig Lene Thomasdatter og Jørgen Thomsen, og Anne
Jesdatter ibidem, at de deres vidne ville aflægge imellem Jes Pedersen og
Karen Christensdatter for retten same med deres ed bekræfte, hvilket de ej
gjorde, men undveg straks fra retten, uanset herredsfogeden påråbte nogle
gange, at de deres vidne skulle aflægge, hvilket ej skete.
55:
Samtlige Vork mænd og hustruer med deres børn og tjenestefolk så vel og
de ryttere, som har deres kvarter i byen, med hustru og børn er stævnet som
vidner. - Poul Nielsen i Vork: På anden pinseaften, da var han til Søren
Iversens og så vel som de andre ryttere i byen, og da gav boyhøren
(byhyrden?) rytterne et stob brændevin, og det bekom hiøren af Søren
Iversens hustru, det drak de tilsammen af i Søren Iversens hus, og så gik
Poul Nielsen hjem til hans kvarter og ikke videre var deri bevidst. - Søren
Iversen bekendte, at hiøren bekom et stob brændevin af hans hustru, som
rytterne drak i hans hus og spillede terning ... indtil andendagen ved solens
opgang, som ulykken da skete ... - Jens Holsbro og Niels Therkelsen, begge
ryttere: som Poul Nielsen, undtagen siden Poul Nielsen var hjemgående, da
drak de brændevin hver for 10 danske skilling, og bekom det i huset hos

Søren Iversens hustru, og ikke nogen klammeri eller tvistighed da skete i
nogen måder. Og gik så om natten hjem til sit kvarter, og ikke videre var
deri bevidst. - Jørgen Nielsen i Ris begærede tingsvidne på vegne af
regimentskriveren.
56:
Karen Lasdatter i Vork vidnede: På 3. pinsedag gik hun i marken og
vogtede kvæg, og da så hun, at Anne Jensdatter i Vork gik i hendes egne
kær, som ligger næst norden for byen, og da var Anne Jensdatter elig
(alene?), og så gik hun i et andet kær til en karl, som stod ved en busk; hvor
de sidenhen gik, vidste hun ej, eller hvad det var for en karl. - Anne
Bertelsdatter: Som Karen Lasdatter. - Heredsfogeden påråbte første, anden
og tredie gang, om der var nogen af de indkaldte personer, enten ryttere
eller bønder, som var videre bevidst i den sag, hvortil de svarede nej. Jørgen Nielsen i Ris begærede tingsvidne på vegne af regimentskriveren.
57:
Stævning til Jørgen Poulsen og Morten Hansen Bund i Jerlev, kirkeværger
til Jerlev kirke. - Søren Pedersen i Amnitsbøl fremlagde på vegne af
Christen Knudsen en skriftlig irettesættelse: Eftersom kirkeværgerne til
Jerlev kirke søger mig for nogen resterende kron- og kvægtiende, jeg imod
en temmelig summa, kirken mig efter derom forhvervet dom dateret d. 24.
april 1680, nu herhos følger, som begæres læst og påskrevet på min sal.
formands, min hustrus og hans arvingers vegne, er skyldig blevet, hos mig
haver beholden, så er min venlig begæring, at herredsfogeden ... ville tage i
bedste consideration, at såsom det er børnegods og gæld, kirken er mig
skyldig, bem.te kirkeværiger da måtte dømmes med mig til regnskab, og
deres fordring på kirkens vegne hos mig decorteres, så vidt det sig bedrager,
og det øvrige enten af dem eller deres efterkommere at betales efter
forbem.te doms formelding. - Opsat 8 dage.
57b:
Og findes irettesættelse til denne slutning på det blad. nr. 17 og 18 og lyder
ord efter anden: ... og efterdi regimentskriveren Knud Pedersen for mig med
tingsvidne beviser, det i 60 år ikke har været bygning på Fuglsang i Bølling

mark førend nu for nogne år siden, og Knud Pedersen da formente på
Egtved rytterbønders vegne, de Bølling lodsejere pligtige at være at
fremvise deres adkomst med øvrighedens tilladelse til bem.te opbyggede
huse, da efter velbemeldte Knud Pedersens egen irettesættelse vidste jeg ej
rettere herpå at kende, end de Bølling mønd jo bør at fremvise lovlig
adkomst til de opbyggede huse samt øvrighedens tilladelse til samme
boliger at opbygge.
Og finde irettesættelse til denne slutning på det blad nr. 49, som indfaldt d.
1. juni: .. og eftersom Jørgen Poulsen og Morten Hansen i Jerlev for mig
irettelægger Jerlev kirkebog, hvori findes indført, at Christen Knudsen og
Maren Gjermandsdatter at være skyldige til Jerlev kirke 12 rdl. 2 ordt 23 sk.
med 2 års rente så vel som jordpenge 12 sk. danske, som skal være ført
bem.te kirkeværger til indtægt, og Christen Knudsen efter indstævning ej er
mødt, da ved jeg ej rettere heri at kende, end Christen Knudsen jo bør at
betale...
58:
Onsdag den 22. juni 1681:
Jørgen Nielsen i Ris forordnet sættefoged.
58b:
Regimentskriver Knud Pedersen protesterede, at efterdi Anne Jensdatter
Søren Jensens i Vork er idag 8 dage ofte bevist her for retten at have haft
samtale og været på et usædvanligt sted på marken med en person, som de i
byen hjemhørende ej her har villet navngive, hvilket mere årsag giver til det
rygte at stadfæstes, Anne Jensdatter er indbragt for den bortrømte rytter
Frederik Philipi Dussori hans undvigelse end hende derfor at holde
undskyldt. Satte derfor i rette, at hun bør at purgere sig for sådant rygte eller
lide efter forordningens 13.artikel. Opsat 14 dage.
Stævning til regimentskriver Knud Pedersen og samtlige Vork mænd, at
vidne. - Hiøren (hyrden?) Bertel Christensen i Vork vidner: At på 2.
pinsedag om aftenen, efter solen var nedgangen, da kom menige grander til
hiøren og begærede, at han skulle fly dem deres kvæg ud, som rytterne

havde taget i hus, og så accorderede han med dem, at han skulle give dem 2
potter brændevin, hvilket han lånte af Søren Iversens hustru, hvilket han
lovede at give hende brændevin igen. - Poul Sørensen i Vork: som Bertel
Christensen, og derforuden at Søren Iversen havde ikke holdt nogen kro,
ikke i mange år haft nogen brændevinskar eller kedel, og ej er bevidst, hvor
de det øvrige brændevin havde bekommet, som samme rytter den aften har
bekommet. - Anders Nielsen ibidem: som Poul Sørensen. - Flere andre
bekræfter vidnesbyrdene, at han ikke havde holdt brændevin at sælge. Og
mødte den dødes enke og vedstod, at ingen af naboerne var bevidst, hvor de
det øvrige brændevin havde bekommet. - Søren Iversen begærede
tingsvidne.
59b:
Regimentskriver Knud Pedersen bød sig i rette nu som tilforn at ville
assistere Børge Christensen i den sag, som han havde imod Jes Pedersen,
når Børge Christensen vil bekvemme sig til med sine vidner at føre, som er
funderet til sagens anfang.
60:
Regimentskriver Knud Pedersen begærede dom. Fremlagde en opsættelse
idag 6 uger, d. 11. maj på blad nr.38, formeldende om den sal. mands Peder
Mortensens enke at stille kaution for sig, eftersom den sal. mands efterladte
middel ikke kunne tilstrække munderingen at reparere eller gårdens
vedligeholdelse, hvorpå sættefogeden Jørgen Nielsen i Ris tog sig det til
doms og lovede derpå slutning. (Den kommer dog med det samme): Da
efterdi regimentskriveren påstår enken og hendes børn ej at være sufficant
uden nøjagtig forløfte til ryttergårdens fremdeles besiddelse og kgl.
udgifters udredelse, og sagen i 6 uger til deres erklæring efter lovlig
indkaldelse haver været opsat, ved jeg ikke rettere at kende, end hun, eller
hvo af hendes (børn) gården agter at besidde, jo bør derfor at stille nøjagtig
kaution inden 15 dage, så og præstere hvis kgl. forordning befaler eller hvis
sammesteds ofte (over?) registreringen og skiftet er forefunden, der at
forblive til stedets conversation, så vidt det tilstrækker, og
regimentskriveren steden at bortfæste til den, kgl. udgifter deraf kan og vil
udrede. Belangende oberstens fordring for munderingen ved jeg ikke min

dom at være, men sådant til den høje øvrigheds nådigste behag
allerunderdanigst at remittere.
60b:
Søren Pedersen i Amnitsbøl på vegne af Christen Knudsen, en dom efter
fuldmagts formelding. Opsættelse af 15. juni med varsel til Jørgen Poulsen
og Morten Hansen Bund i Jerlev, kirkeværger til Jerlev kirke. Søren
Pedersen irettelagde Christen Knudsens skriftlige indlæg (som gentages). Ingen var mødt på kirkeværgernes vegne. Sættefogeden tog sig det til doms
og lovede derpå slutning.
61b:
Onsdag den 29. juni 1681:
Jørgen Nielsen i Ris forordnet sættefoged.
Jerlou Lauridsen har stævnet Anders Nielsen i Vesterby. Fremlagde en dom
af 29. september 1679 (udstedt af Jørgen Nielsen) om 16 slettedaler 2 mk.
rede lånte penge. Anders Nielsen havde erbudt sig at betale, hvad han efter
rigtigt regnskab kunne billigt skyldig blive, og fremvist regimentskriver
Knud Pedersens skriftlige svar dateret Brening d. 5. august 1679. - Jerlou
Lauridsen begærede en ny confirmationsdom. - Dom: Anders Nielsen
benægter ikke gælden, men erbyder at betale, hvad han efter rigtig
afregning billigt er blevet skyldig, efter den forbemeldte doms indhold, og
dommen over år og dag har henstående, alt til den ende, at parterne derom
skulle af regimentskriveren i mindelighed været forenet, efter hans derom
fremlagte svar og begæring, hvilket ikke er sket, tilmed ingen videre
protestation imod fordringen sket er, langt mindre afbeviselighed enten
mundtligt eller skriftligt, vidste jeg ikke rettere herpå at kende og dømme,
end jo Anders Nielsen bør inden 15 dages forløb contenterer Jerlou
Lauridsen forskr. 16 slettedaler 2 mk. ....
63:
Rasmus Sejersen på vegne af regimentskriver Knud Pedersen, et synsvidne.
Stævning til Laurids Pedersen i Amnitsbøl mod syn at føre på hans gård. -

Synsmændene Christen Christensen, Søren Andersen, Søren Pedersen og
Jens Jensen, alle i Amnitsbøl aflægger rapport: Salshuset er 15 fag,
(brøstfældigheden beskrives) ... skorstenen er revnet og står på hæld ...
Ladehuset norden i gården 14 fag (brøstfældigt). Et hus vesten i gården på 9
fag, ganske brøstfældigt. Et øde byggested, som Laurids Pedersen for dem
berettede, at der ikke har været hus på, mens han har haft gården i fæste.
Der synes at kunne stå 7 fag hus der. Et andet øde byggested, hvor der kan
stå 4 fag hus, og der fandtes 4 gamle stolper på samme sted, som Rasmus
Sejersen beretter, at han skal opbygge til Laurids Pedersens kvæg til
Mikkelsdag.
64b:
Onsdag den 6. juli 1681:
Jørgen Nielsen i Ris forordnet sættefoged.
Jerlou Lauridsen har stævnet Jørgen Jensen i Holm, Niels Lauridsen og
Laurids Jerlousen, begge i Ødsted, Jep Pedersen i Amnitsbøl og haus
hustru.
En stævning fra hr. Poul Jørgensen i Vilstrup og Henrik Nielsen i Velling.
Den synes at gælde den myrdede herredsfoged Niels Lauridsens familie.
Satte i rette, at enken Else Jørgensdatter ... at betale ham efter skiftebrevets
formelding både for sin sal. mands ligkiste og beslag penge 9 rdl. 2 mk.
Noch for hendes egen kost og opvartning i hendes barselseng selvfjerde i 5
uger og 3 dage, som beløber sig til 7 rdl. 3 mk. efter sal. Niels Lauridsens
egen missive d. 17. november 1675. Og tog fogeden det til doms.
65:
Thomas Pedersen i Rugsted har stævnet samtlige menige lodsejere i
Rugsted mod dom og rettergang. Fremlagde et tingsvidne af Joen Hansen i
Bølling, herredsfoged i Jerlev herred, udsted anno 1597 onsdagen d. 6. juli,
som Peder Christensen i Rugsted da havde forhvervet: Fire mænd vidnede
på deres tro, sjæl og rette sandhed, at de var på Rugsted mark sidste onsdag,
og da så de den brøst, som Peder Christensen havde på den ager, nemlig
Langager. Så udlagde de menige lodsejere i Rugsted ham en ager på Troels

toft for samme brøst, han havde på hans ager, liggende sønder om Nis
Lassens enemærke. -- Thomas Pedersen satte i rette, at Troels tofts ager
findes forsledt (?) tillige med ageren ham med at være følgagtig, i
besynderlighed såsom han det ukæret og klaget har haft i mange år. Thomas Sørensen i Rugsted bekræftede, at bemeldte ... var indavlet af
Thomas Pedersen og hans folk siden fjendernes tid, som kan være ungefær
20 år. - Sættedommeren tog det til doms og lovede derpå slutning. - Findes
slutning nr. 100.
65b:
Peder Bertelsen, et vidne. - Peder Bertelsen i Vilstrup fremlagde en
underforseglet og underskrevet sandfærdig kundskab: Christen Jensen i
Glasbjerg, Jens Jørgensen i Rue, Rasmus Hansen i Slelde og Søren
Lauridsen i Nørvilstrup, alle i Skibet sogn, og enhver af os kan mindes i fast
60 år, da er os ikke bevidst, Peder Bertelsen og Kirsten Madsdatter for forn.
Nørvilstrup at være nærmere i slægtskab, de jo må komme i ægteskab
tilsammen, hvilken vores sandfærdige kundskab vi for bem.te Peder
Bertelsen ikke har kunnet nægte, men videre være gestændige .... IIS, RHS,
Søren Lauridsen eghd. - Og blev påråbt og adspurgt af sættefogeden her for
retten, om nogen af dem, som ved tinget er, er noget bevidst om den
slægtskab imellem Peder Bertelsen og Kirsten Madsdatter. Så for retten
fremkom Thomas Pedersen i Rugsted og Jes Pedersen ibidem og vidnede
(det samme). - Hr. Poul Jørgensen i Nørre Vilstrup tilspurgte samtlige
menige Jerlev herredsmænd, så mange som da ting søgte, om nogen vidste
noget imod bemeldte vidne at sige, hvortil de svarede nej.
66b:
Jerlou Lauridsen, en dom: Varsel indført næst efter de 8 mænd. Gav Jørgen
Holm, som er sal. Niels Lauridsens børns formynder, så vel som Else
Jørgensdatter i Amnitsbøl med hendes lavværge Jep Pedersen og hendes
børn til sag for, hvad han har anvendt og bekostet på sal. Niels Lauridsens
og hans datters bane at udføre, som efter hans fremlagte og underskr.
opskrift i stykvis pluficeres (?) fra den 27. maj 1678 efter breve og
dokumenters udvisning rede penge af hans egne middel haver bekostet på
hans sal. broders og hans datters bane at udføre til dato som følger:

d. 30. maj for en stævning fra landstinget: 2 dr. 3 mk.
en karl, som den hentede: 1 rdl.
den at lade forkynde: 18 sldlr.
d. 3. juni for en vogn til Viborg landsting med sandemænd: kostede
penge 6 rdl.
er min fortæring i Viborg frem og tilbage: 2 rdl.
en landstingsopsættelse: 9 mk.
drøcke penge (drikkepenge?): 2 mk.
den at forkynde for sandemændene og vidnerne: 1 rdl.
d. 9. oktober for en vogn til Viborg med sandemændene og vidnerne:
kostede 6 rdl.
fortæring: penge 2 rdl.
for en landstingsopsættelse: 3 rdl.
den at forkynde: 1 rdl.
d. 10. april rejste til hr. oberst Bibo at begære Morten Olufsen,
mordmanden, i arrest, for rejsen og for stemplet papir: 5 mk.
d. 18. april var i Kolding hos amtmanden og skriftligt begærede, den
sal. mand af jorden den skyldige hånd at pålægge, kostede rejsen og
papir: 5 mk. 12 sk.
d. 18. april rejste til Ribe efter stævning over præsterne hr. Søren
Jensen i Egtved og hr. Poul Jørgensen for deres sandhed at vidne, hvad
de haver hørt: kostede 2 rdl.
stævning: 1 rdl.
noch for en beskikkelse til hr. oberst Bibo: kostede 1 rdl.
tvende rejser til Skanderborg løn (len?) om vidner hos krigsfobecher
(krigsfolkene?), der kom fra Skåne: kostede 4 rdl.
noch 2 varselsmænd, som gav varsel i Bredal og afhjemlede for
vidner: 1 rdl.
en stævning over vidnerne, for de ville parere, og den at forkynde,
tilsammen: 7 mk.
for 2 vuder (tingsvidner?): 3 mk.
dem at skrive og papir: 1 sldlr. 8 sk.
for tvende rejser til ting dem at føre: 5 mk. 4
for en stævning over præsterne at lade forkynde: 3 mk.
til Kolding at tage vidnet beskrevet over præsterne: 5 mk. 8 sk.
for papir, rejser og skriverløn
noch et tingsvidne til Jerlev herredsting, varselsmænd 2 mk.

for vidnet og papir og besegling: penge 3 mk. 8 sk.
var i Ribe hos hr. greve Schack angående drabssagen: 2 rdl.
d. 2. juni for en vogn til Viborg med sandemænd, at de skulle gøre tov:
6 rdl.
min fortæring: 2 rdl.
for sandemænds tov: 10 slettedaler.
døche penge (drikkepenge?): 2 mk.
sandemænds hesteleje: 3 mk. 3 sk.
noch for 2 bud til Viborg efter sandemænds tov given: 2 slettedaler 11
sk.
for en dom over regimentskriver Knud Pedersen for en pach (?) breve:
2 slettedaler
med tingsvidnet anno 1679 d. 27. oktober er sagen indstævnet til
Viborg og da opsat, opsættelsen: 7 mk.
rejsen til Viborg med vogn: 6 rdl.
fortæring: 2 rdl.
en attest fra oberst Raff: 3 mk.
2 rytteres attest: 1 rdl.
en landstingsstævning contra: 2 slettedaler 3 mk. 4 sk.
et tingsvidne af Poul Madsen og Anne Niels Jørgensens kostede
tilsammen med rejsen og varsel 4 rdl.
d. 8. marts for krigsret at lade holde i Vejle: kostede 5 rdl.
for 5 vidnespersoner, for hver person 1 rdl, er 5 rdl.
for stemplet papir: 5 mk.
et tingsvidne over Bølling hyrde: 3 mk.
en landstingsvarselsseddel over morderen Morten Olufrsen: 2 mk. 3
sk.
et tingsvidne af Brusk herredsting d. 20. maj med rejsen og varsel: 1
rdl.
vidnet: 3 mk.
d. 24. marts, hr. landsdommers dom i sig selv kostede 8 rdl.
vognleje 6 rdl.
fortæring: 2 rdl.
dommen at lade hente kostede: 1 rdl
Summa: 161 slettedaler 4 mk. 2 sk.
Anno 1678 d. 27. maj er til mig underskr. udlagt til forstrækning på
skiftet efter min sal. broder 19 rdl. 1 mk., som i forn. summa skal

kvitteres. Jerlou Lauridsen Amnitsbøl.
Resten formente Jerlou Lauridsen ham efter den derom i skiftebrevet
specificerede post burde at godtgøres og betale af Else Jørgensdatter og
hendes lavværge inden 15 dage, eller være nam undergivet. - Da for retten
mødte på kontraparternes vgne Jep Pedersen i Amnitsbøl og fremlagde
Jørgen Jensens skriftlige indlæg: Eftersom jeg underskr. er varsel givet fra
Jerlou Lauridsen, forrige herredsfoged i Jerlev herred, og fra hr. Poul i
Vilstrup og Henrik Nielsen i Velling, formener jeg, at de bør lovligt efter
lands lov på forordnet papir at lade stævne og mig genpart deraf levere, på
det jeg kunne vide at møde og svare til posterne, både på mine egne og på
de umyndiges vegne, som hos mig er, eftersom jeg er sat til formynder for
sal. Niels Lauridsens kone og børn. Dog formener jeg, hvo som dem eller
mig på deres vegne noget haver til at tale, de bør det lovligt at gøre og deres
varsel og stævning på forordnet papir at gøre ved lovlig kaldsseddel og mig
til mit værneting at søge. Formoder, at hjemretten til Jerlev herredstings
betjente ikke udsteder nogen lovmål over mig imod bogstav. Og dersom
mig nogen trætte påføres, skal jeg det igen ved lovlig medfart søges. Er
gerne begærende, det min ringe beretning og svar læst og påskrevet ...
Datum Holm d. 26. juni 1681. Jørgen Jensen Holm eg hd. - Og tog
sættefogeden den sig til dom og lovede derpå slutning.
69:
Hr. Poul Jørgensen i Nørre Vilstrup forbød til 3. ting - med stævning til Jens
Mikkelsen ibidem - al ulovlig sæd, som findes sået i hans jord på Vilstrup
mark eller uden marken, nogen at høste, flytte eller føre afsted under et
fuldt ran, medmindrede kan have det i hr. Poul Jørgensens vilje og minde.
69b:
Regimentskriveren, en dom, som Abraham Pedersen æskede. Opsættelse af
22/6 med stævning til samtlige Vork mænd m.m. - Regimentskriverens
fuldmægtige Abraham Pedersen begærede dom. Sættefogeden tog det til sig
og lovede derpå slutning.
70b:

Onsdag den 15. juli 1681:
Bertel Jensen i Rugsted, herredsfoged i Jerlev herred.
Laurids Jensen har stævnet alle Egtved bymænd for syn, vidne og lovmål.
Mikkel Lauridsen i Egtved og Niels Giriallsen (?) ibidem vidner: De var
med Laurids Jensen at syne et stykke eng, kaldes Søcher, og da befandtes
der gjort skade i engen for et læs hø, som Søren Jensen boyhøren
(byhyrden) havde ladet opdrive 8 dage før midsommer.
71:
Jørgen Nielsen i Ris i dommers sted.
Herredsfoged Bertel Jensen har på kongens vegne stævnet Peder Mogensen
i Spjarup og Hans Lauridsen ibidem. Niels Pedersen i Spjarup og Peder
Madsen i Vollund vidner, at de idag en måned var med herredsfogeden at
syne nogle risbøge, som stod på vogne i Peder Mogensens gård og Hans
Lauridsens. Og fandtes hos Hans Lauridsen 20 risbøge, som nyligen var
hugget, og fandtes lige så mange hos Peder Mogensen. - Bertel Jensen
begærede tingsvidne.
Jørgen Jensen Holm har stævnet Jerlou Lauridsen i Ødsted. Fremlagde sit
indlæg:
Eftersom jeg underskr. er sat til formynder for sal. Niels Lauridsens
umyndige børn og kone, da forårsages jeg at sætte i rette på Jerlou
Lauridsen, om han ikke bør at skaffe det sortstjernede kvie, så og den
egeled (?) og bold til de steder, som den blev taget på, som er med
tingsvidne at bevise, og lide derfor efter loven og rettens kendelse som
for hjemmel. Desligested, om Jerlou Lauridsen ikke bør at svare til, hvis
skade de umyndige tager på de breve, han under forsegling har begæret,
og eftersom hans begæring over skiftet er blevet sat under forsegling, og
ikke jeg på deres vegne endnu har efter anfordring kunnet bekomme.
Desligeste, om Jerlou Lauridsen ikke bør at lide dom og dele for de
penge, han har annammet af Oluf Mortensen Bøgvad, som jeg på de
umyndiges vegne ved dom søgte, eftersom sal. Niels Lauridsens
arvinger efter højesterets dom var tildømt den halve part af Morten

Olufsens; formoder og Jerlou mig til brovadt (?) og dem til skade uden
hjemmel sig slet tilegnet. Desligeste om Jerlou Lauridsen ikke bør at
være benøjet med de penge, han til drabssag har bekommet over skifte i
Amnitsbøl og efter højesterets dom, som udførligt har tillagt ham en
halv hundrede rigsdaler, som han og har bekommet, og 19 rdl. 1 mk. i
Amnitsbøl har han bekommet, hvorfor jeg formener, sal. Niels
Lauridsens kone og børn for hans tiltale bør kvit at dømmes, efter den
højeste rets dom til slutning har dømt, hvad han skulle have, og aldrig
jeg har lovet ham penge til unødig sag eller er ham skyldig. .... datum
Holm, d. 13 juli 1681. Jørgen Jensen Holm mpp.
Hvorefter han fremlagde i retten et skiftebrev dateret Amnitsbøl, d. 27. maj
1678, holden efter sal. Niels Lauridsen, hvori fandtes indført som en
gældsfordring i den gård i Ødsted 3 rdl. 5 mk. 3 sk. efter skiftebrevs
formelding af dato 14. oktober 1672: Noch en sortstjernet kvie, den sal.
mands broder berettede over skiftet var hans, og havde haft den til foder,
vurderet den samme kvie for 3 rdl., som findes indført i skiftebrevet til den
sal. mands hustru og børn til deling.
Noch fremlagde i retten Jørgen Jensen Holm et tingsvidne af 25. september
1678: At 8 mænd har hørt og set, at Kirsten Lasdatter vidnede at have hørt
og set, at for ungefær 4 ugers tid siden da kom herredsfoged Jerlou
Lauridsen kørende til Niels Lauridsens gård i Amnitslbøl og der tog en ege
leyde (lægte?) og læssede på en vogn og kørte så dermed bort; dernæst så
hun i lige måde samme tid, at en egefjæl lå på samme vogn, som var van at
sidde i et åbent hul på laden i Niels Lauridsens gård. Noch fremkom Kirsten
Nielsdatter og vidnede, at hun samme tid så, at Jerlou Lauridsen kom
kørende med forn. egelede og fjæl. Ydermere Anders Pedersen i Amnitsbøl:
at nogen kort tid før end næstafvigte, da kom Jerlou Lauridsen til ham i
hans hus og bad ham, at han ville drive ham en sortstjernet ko til Fredericia
til hans hustru, hvorefter Anders Pedesens hustru gik med Jerlou Lauridsen,
og tog de et reb på samme ko, og kom så Jerlou Lauridsen med Anders
Pedersens hustru og havde samme ko med dem, og leverede de den så til
Anders Pedersen tillige med et brev til Jerlou Lauridsens hustru, hvorefter
Anders Pedersen ledte samme ko bort til Fredericia og der leverede både ko
og brevet til Jerlou Lauridsens hustru. Han havde vogtet samme ko 2 år for
Niels Lauridsen; og fik bemeldte sal. mand den i Oustrup, imedens den var

en ung kvie. - Johanne Rasmusdatter bekræftede sin mands, Anders
Pedersens, vidnesbyrd.
Jørgen Jensen Holm satte i rette, om ikke Jerlou Lauridsen bør lide og
undgælde efter rettens kendelse. - Opsat 6 uger.
73b:
Og findes irettesættelsen til denne efterskrevne slutning på de blade nr. 67
og 68 Da efter slig lejlighed, og eftersom for mig irettelægges skiftebrev
efter sal. Niels Lauridsen Amnitsbøl, som morderlig med sin liden datter på
deres kirkevej af en den kgl. maj.ts allernådigest forordnede bededage
ynkeligen er ombragt, hvori formeldes, den sal. mands broder Jerlou
Lauridsen over skifte er udlagt af boens middel 19 rdl. 1 sk. til de sal.
menneskers bane at udlede med videre løfte og tilsagn, hvis mere dertil
udlagdes, igen af boen at godtgøre, og fornemmes, af Jerlou Lauridsens
opskrift hidindtil gjort er, som af ingen modsigelse ikke nær dertil kan
udstrække, vides ej anderledes, end sal. Niels Lauridsen Amnitsbøls
efterleverske og arvinger jo bør inden 15 dage ham at betale, hvis ikke
forskr. udlæg kan opløbe, eller Jerlou efter billig opskrift for det øvrige,
nemlig 87 rdl. 5 mk., at have nam og vurdering i berørte den sal. mands
hustrus og arvingers gods.
Onsdag den 20. juli 1681:
74:
Onsdag den 27. juli 1681:
(Søren Nielsen i Oustrup en af de 8 mænd).
Jørgen Nielsen i Ris har stævnet Anders Lauridsen i Rugsted, som har sin
værelse hos Gunder Peders ibidem. Som vidner er indstævnet Peder Lassen
i Rugsted, Poul Pedersen og Bertel Pedersen ibidem. - Sætter i rette, at
eftersom Anders Lauridsen har flyttet 4 læs hø af hans hus, som han tilforn
iboede, og ikke han har holdt sit løfte, om han da ikke bør betale Jørgen
Nielsen høet. Opsat 8 dage.

Onsdag den 3. august 1681:
74b:
Poul Pedersen i Rugsted vidnede, at 3 eller 5 dage efter Allehelgensdag, da
lånte han Anders Lauridsen, som nu har tilhold i Rugsted, sine heste og
vogn at hente et læs hø i ris og føre det til Rugsted, og tog det i Jørgen
Nielsens vilje og minde. - Peder Lassen i Rugsted og Bertel Pedersen
ibidem: De lånte også Anders Lauridsen deres heste og vogne at hente hver
et læs hø og føre det til Rugsted, som og skete i Jørgen Nielsens vilje og
minde. Samme tid blev liggende et læs hø i ris, som Anders Lauridsen
tilhørte, som Jørgen Nielsen lovede at give ham et læs halm i stedet for. Jørgen Nielsen begærede tingsvidne.
Jørgen Jespersen har stævnet Christen Nielsen i Vesterby samt hans hustru
og steddatter (?) og Christen Christensen ibidem. - Synsmændene Poul
Pedersen i Rugsted og Thomas Sørensen ibidem: De var idag 8 dage med
Jørgen Jespersen i Vesterby at syne et stykke rug på Vesterby mark, som
kaldes Mølcher ager, og da befandtes der at være kørt langs ved den søndre
ren, som er fra den vestre ende og til kirkesti, med en vogn, som den ene
hjul havde ganget i renen og den anden på Jørgen Jespersens ager.
75:
Jørgen Nielsen i Ris i dommers sted:
Herredsfoged Bertel Jensen har stævnet alle Vilstrup mænd, men saggiver
dem ikke idag.
75b:Onsdag den 10. august 1681:
Onsdag den 17. august 1681:
Stævning til amtmanden imod syn, som ridefoged Christian Nielsen agter at
tage beskrevet. Synsmænd har den 4. august været til syn på Amnitsbøl
mark at syne Søren Pedersens, Søren Andersens og Jens Lauridsens rugsæd
og havre. De har konstateret misvækst, så at en del deraf ikke bekommer
deres sæd igen.

76:
Niels Jørgensen i Ødsted har på samtlige Ødsted granders vegne stævnet
regimentskriver Knud Pedersen mod syn. - Synsmænd var den 2. august til
syn på Ødsted mark og på Anders Nielsens i Vesterby. De konstaterede
misvækst på rug og havre.
76b:
Stævning til regimentskriver Knud Pedersen. Synsmænd var den 4. august
på Amnitsbøl mark at syne Jep Pedersens, Peder Iversens, Jens Jensen,
Rasmus Sejersens og Christen Christensens rug- og havrevange: misvækst.
På Peder Jensens marker større misvækst end nogen af de andres. - Jep
Peder begærede tingsvidne.
77:
Hr. Niels Nielsen Bang af Ring i Tyrsting herred, en dom:
Herredsfogedstævning af Bertel Jensen i Rugsted til Jens Jensen og Anders
Madsen i Hesselballe og Jens Mortensen og Oluf Sørensen i Ågård samt til
landsdommer Anders Engberg, om han har noget dertil at svare. Fremlægger en obligation anlangende kongens anpart korntiende i Starup
sogn, som findes underskrevet af en del Starup sognemænd:
Hr. Niels Nielsen Bang har i en kontrakt overdraget til os kongens part
af korntiende i Starup sogn (Nygård undtaget) på menige sognemænds
vegne, at det ikke til nogen fremmed skulle afhændes. De skal give
Niels Nielsen Bang for år 1678 40 rdl. og en tønde boghvedegryn og
derforuden sine (?) kgl. skatter, som påbuden er eller bliver påbudt i det
år, at betale i 2 terminer, den første til Mikkelsdag og den anden til Jul.
Sætter i rette, at de skal betale. - Fremlægger landsdommer Anders Engberg
i Sjælland hans fæstebrev af 1. marts 1672 til Niels Nielsen Bang,
sognepræst til Ring og Føvling sogne, på tienden i Starup sogn, hvilken
ham skal fri stande efter hr. Albrets afgang, som den nu i fæste haver. Når
Gud henkalder hr. Albret, skal Niels Nielsen Bang give til årlig afgift 20
rdl. grov mønt. - Fremlægger en frafindelsesdom af Jerlev herred 8. januar
1679: Landsdommerens advarsel til menige Starup sognemænd, at de efter

denne dag yder deres tiende til Niels Bang. - Fremlægger landsdommerens
missiv af Kolding d. 19. juli 1681: ... beder derfor, at I lader menige
sognemænd den herefter nyde og det efter den accord, som I har oprettet d.
29. juli 1678 med dem. Hvis ikke, nødes jeg til mit fæstebrev på en eller
anden måde at igenkalde. Jeg ervarter herpå hans skri. resolution, von
Engberg.
Herimod på menige Starup sognemænds vegne mødte Anders Madsen af
Hesselballe og fremlagde et fæstebrev på kongens anpart korntiende under
landsdommer Anders Engbergs egen hånd:
Anno 1678 d. 15. september har jeg efter menige sognemænds venlige
begæring forundt dem kgl. tiende af Starup sogn, og det så længe hr.
Albret han lever, undtagen dette indeværende år, som Søren Dansken er
forundt; af hvilken kongetiende der skal gives mig årligt til afgift penge
38 rdl. ... Fremlagde landsdommerens resolution af Kolding, d. 4. august 1681: (et
meget langt brev; hr. Niels Bang har ment, at kongetienden tilkom ham,
efter at hr. Albret ved højesteret var blevet frakendt sit kald, og har påberåbt
sig en seddel fra landsdommeren af 4/8 1677, hvori han skulle have advaret
sognemændene om at de efter denne dag skulle betale deres tiende til hr.
Bang; denne seddel kan landsdommeren måske i hast have skrevet uden at
ihukomme den kontrakt, som var oprettet mellem ham og hr. Albret den
17/12 1668, at hr. Albret skulle beholde tienden sin livstid; Niels Bangs
fæstebrev siger også, at han først får tienden efter hr. Albrets død;
landsdommeren har forstændiget hr. Niels, at han aldeles intet havde med
tienden at skaffe før hr. Albrets død, hvilket han også havde ladet forkynde
fra prædikestolen).
Yderligere for retten fremstod hr. Niels Nielsen Bang og forbød menige
Starup sognemænd at flytte eller føre deres korn af ageren, iden de dermed
lovligt er omgået efter recessen. - Begge parter begærede dom. Og tog
fogeden det til sig og lovede derpå slutning; og findes slutningen på det
blad nr. 101.
81:

Onsdag den 24. august 1681:
81b:
Skovrider Hans Pedersen lod opkræve til skovsyn i Jerlev herred
sandemændene: Jes Sørensen i Horsted, Niels Pedersen i Ballesgård, Jens
Jensen i Hesselballe, Søren Sørensen i Høllund, Niels Jørgensen i Ødsted,
Jens Madsen i Bølling, Mikkel Lauridsen i Egtved, Søren Madsen i Oksvig,
Peder Jensen i Ødsted.
Peder Iversen af Starup har stævnet hr. Niels Nielsen i Ring. Stævning til
løjtnant Naboch og samtlige Ågårds mænd og Hellelballe og Borlev mænd,
at vidne. - Han tilspurgte (en række navngivne personer), om de ikke
forleden år 1680 har akkorderet med løjtnant A. Norbuch om deres
kongetiende i Starup sogn. De vidnede, at de i nævnte år akkorderede med
Norbuch og betalt ham for samme tiende, en del i rent korn og en part i
kærven og en del med rede penge, lige som de med ham kunne accordere,
og ingen andre befattede sig med deres sognetiende end løjtnant Nobuch. Peder Iversen begærede tingsvidne på vegne af velædle landsdommer
Engberg. - Han satte i rette, at efterskrevne mænd (navne), som ikke har
mødt idag og indgået det tingsvidne med de andre naboer, eftersom de har
bekommet lovligt kald og varsel for forskr. kontrakt at indgå, eller de at
theid (tiende?) i kærven på ageren efter recessen. Peder Iversen begærede
dom på de forskrevne interessenters vegne. Fogeden tog det til sig til dom.
82b:
Jerlou Lauridsens svar imod Jørgen Holms tiltale: Herimod svarede Jerlou
Laurisen og formente ... først at han søger mig for min egen kvie, som jeg
havde afkøbt min sal. broder, og gik der til foder og jeg mig vedkendte på
skiftet med mit brænde på, at mig tilhørte, som kan fornemmes i
skiftebrevet og vurderingsmændene, bør fri at kendes for Jørgen Holms
tiltale. Hvad sig angår det stykke leyde (lægte?), Jørgen Holm mig tiltaler
for, har hans datter Else Jørgensdatter mig foræret og med hendes egne folk
med hendes egne heste og vogn ladet levere ved min gård i Ødsted, som er
med tingsvidne idag at bevise. Hvad sig heller hans fordring er, formener
jeg, at han bør lovligt at bevise med min hånd; når den fremkommer, skal
jeg dertil svare, og formener for hans tiltale af dommeren fri at kendes. - -

Herimode svarede Jørgen Jensen Holm og tilspurgte Jerlou Lauridsen, om
han kunne eller ville sig nej for den gældsfordring, som jeg på forordnet
papir fordrer efter Else Jørgensdatters angivelse og optegnelse med hendes
navn med bogstaver underskrevet, eller om det tør benægte eller sige nej
derfor, så ville han det bevise.
83:
Peder Iversen af Starup på egne og medinteressenters vegne, et vidne:
Samme varsel,, som findes indført på blad 81. - Irettelagde en kontrakt
lydende:
Såsom landsdommer Engberg er gerådet i proces med hr. Niels i Ring
angående kongens anpart korntiende af Starup sogn og derfor har
tienden til sagens udgang ladet arrestere, så forpligter vi underskr.
Starup sognemænd, og det på menige sogmemænds vegne, nemlig
Peder Iversen i Starup, Peder Thomsen og Oluf Sørensen i Ågård, Jens
Iversen, Peder Hansen, Anders Madsen i Hesselballe, at skulle holde
landsdommer for tiendes afgift korntiende aldeles efter den kontrakt og
summa, nemlig 38 rdl., som anno 1678 d. 15/9 imellem os sluttet er. Og
lover vi, en for alle og alle for en, at holde landsdommeren heri uden
skade og skadesløs i alle måder. Til vitterlighed under vores hænder og
venligt ombedet ærlig, agtbare og velfornemme mand Zonne Pedersen,
rådmand i Kolding, med os til vitterlighed at underskrive. Kolding, d. 4.
august 1681, Peter Iversen, Andes Madsen, Peder Hansen, Jens Iversen,
PTS, OSS. Til vitterlighed, Zonne Pedersen.
Såsom forskrevne 6 mænd af Starup sogn har lovet for menige
sognemænd at tiendeafgift skal ved det begyndte proces' udgang imod
hr. Niels i Ring skadesløst vorde erlagt, og det efter den akkord og
afsked, som anno 1678 den 15. september mellem os gjort og oprettet
er, da dersom nogen sig herimod skulle opponere, skal disse forskr. 6
mænd fri stande med det samme deres korn på marken at tælle og
oppebære og sig så nyttigt gøre, som de vedst vide og kunne. Til
vitterlighed dette under min egen hånd, Kolding ut supra, A. von
Engberg.

Så for retten tilspurgte Peder Iversen menige Starup sognemænd, så mange
den dag ting søgte, om de ville vedstå den kontrakt, de med landsdommeren
har indgået. Så for retten fremstod Poul Jensen Smed i Ågård på sine egne
og kaptajn Jokum Benfeldts vegne ... (mange flere navne) ... og dertil
svarede, at de gerne ville indgå kontrakten og svare deres anpart af hvis
som er udlovet og på processen bliver anvendt, enhver sin proqouta, så det
skal være forskr. 6 mænd uden skade holdt.
84b:
Jørgen Jensen Holm, en dom: Opsættelse idag 6 uger, d. 13. juli, med
stævning til Jerlou Lauridsen i Ødsted, hvor han fremlagde et indlæg, som
findes indført på blad nr. 71. - Han fremlagde et skiftebrev, hvori fandtes 2
poster, som og i tingbogen indført blad 72. Noch fremlagde Jørgen Jensen
Holm et tingsvidne af onsdag d. 25/9 1678, på blad 73. - Da formedelst
denne sags mislighed har sagen været opsat i 6 uger til videre erklæring. Og
nu mødte Jørgen Jensen Holm atter for retten og fremlagde en dom af Jerlev
herredsting onsdag den 13. april 1681 (om Morten Olufsens hovedlod, som
Jerlou Lauridsen har kvitteret for). Og endnu fremlagde Else Jørgensdatters
skriftlige benægtelse og opskrift lydende ord efter andet:
Eftersom Jerlou Lauridsen sig påberåber, jeg, Else Jørgensdatter, skulle
undt ham det træ, han fra Amnitsbølgård har fanget, dog nægter jeg med
højeste ed, at jeg aldrig gav ham lov til det at tage eller bortføre enten
træ eller kvie, hvilket jeg bekræfter med mit navns bogstaver
underskrevet. Datum Amnitsbøl d. 24. august 1681, EID.
Fortegnelse på, hvad Jerlou Lauridsen i Ødsted er mig skyldig fra den 7.
maj 1678, da skiftet efter sal. Niels Lauridsen, og til hen imod St.
Olufsdag: i 6 uger kostede han og hans hest mig 4 sldlr. Endnu lovet
Jerlou Lauridsen for rytteren Peder Sørensen Berch, som vi havde to
måneder og skaffet ham seng, ild og lys, hans hest hakkelse og hø,
penge 3 sldlr., som vi holdt rytter for Jerlou Lauridsen efter hans
begæring, som han forn. 2 måneder hos Jerlou Lauridsen til kvarter
skulle have været. Noch fik Jerlou Lauridsen 4 skp. boghvede, som han
selv annammede, og blev mig skyldig 3 mk. Endnu 4 skp. rugmed, som
han og selv annammede i i Amnitsbøl, blev mig skyldig 1 sldlr. Endnu
fik han i år i foråret 4 skp. boghvede, som hans søn hentede på vores

loft i Amnitsbøl, blev mig penge skyldig derfor 3 mk. danske. Dette
bekræfter jeg med mit eget navns bogstaver herunder tegnet. Amnitsbøl
d. 24. august, EID.
Som samme foromrørte benægtelse og fortegnelse på, hvad Jerlou
Lauridsen skyldig skulle være Else Jørgensdatter, formeldte, og tillige med
alle forbemeldte Jørgen Holms dokumenter for retten blevet læst og
påskrevet.
Derimod mødte contraparten Jerlou Lauridsen i Ødsted og irettelagde et
tingsvidne af 2. oktober 1678, hvis indhold korteligt er,
at for retten fremstod Niels Madsen i Tudved og Rasmus Sørensen
ibidem, som vand, at de en fredag kom kørende igennem Amnitsbøl, da
så de, at sal. Niels Lauridsens enke og to andre kvindfolk, den ene ved
navn Kirsten, den anden kendte de ikke ved navn, de stod og lagde et
stykke gammelt træ på en vogn, som det kunne være et stykke leyde
(lægte?) eller bjælke, hvilket skete vesten ved Niels Amnitsbøls gård.
Noch fremstod Niels Lauridsen i Ødsted og vand, den dag da var et
kvindfolk, som tjener i sal. Niels Lauridsens gård, ved navn Kirsten, i
Ødsted, da adspurgte Niels Jørgensens hustru hende, hvor hun havde
været; dertil forn. kvindfolk svarede, at hun havde været i Ødsted med
et stykke træ, Else Jørgensdatter havde foræret Jerlou Lauridsen; men
han hverken så, at hun kørte frem eller tilbage dermed. - Niels
Lauridsen ibidem vandt, at han samme tid og dag så Else Jørgensdatters
tjenestekvinde kom kørende til Ødsted med et stykke træ på en vogn,
som til en leyde eller bjælke, til den øde gård i Ødsted, Jerlou Lauridsen
havde antaget. - Wusse Madsdatter: Hun så, Else Jørgensdatters
tjenestekvinde kom med træet og læssede det af på ødegårdens grund og
derforuden en fjæl, som hun leverede til forvaring i Poul Madsens gård.
Jerlou Lauridsens mundtlige gensvar findes indført på blad nr. 83. Og efter
des beskaffenhed og forindførte dokumenter og formening Jørgen Jensen
Holm var en retmæssig dom begærende. Jerlou Lauridsen begærede
genpart. - Fogeden tog det til dom.
87:

Onsdag den 31. august 1681:
Ridefoged Christian Nielsen af Kolding har på vegne af Søren Jensen i
Rugsted stævnet Thomas Pedersen i Rugsted og regimentskriver Knud
Pedersen. Gav Thomas Pedersen til sag for nogle agre, som er frakommet
fra Søren Jensens gård, som Thomas Pedersen nogle langsommelig tid har
nydt og brugt. - Opsat 14 dage.
87b:
Korporal Mogens Cock på vegne af oberst Bassen oplyste til 3. ting en
lysebrun hoppe, som lænden er sønder på, som en tyv (?) har forløbet i
Bække. Om nogen godtfolk, som samme hoppe tilhører, da har oberst
Bassen den i forvaring.
Og findes irettesættelsen til denne slutning på det blad nr. 82 bag på bladet:
... og eftersom forn. mænd, som findes indført i irettesættelsen, som er
Knud Clausen i Borlev, Jørgen Pedersen og Peder Hansen så vel som
regimentspoucher (?) Johan von Michelbach og Anders Christensen i
Ågård, ej efter lovlig indstævning er mødt at indgå en kontrakt, som andre
deres naboer gjort og oprettet haver, med velædle hr. landsdommer von
Engeberg om Starup anpart korn kongetiende, da ved jeg ej rettere herpå at
kende, end forn. mænd jo pligtige er at tiende på ageren efter recessen eller
at lide tiltale.
88:
Onsdag den 7. september 1681:
Ridefoged Christian Nielsen på vegne af Søren Jensen af Rugsted:
Stævning til Thomas Pedersen i Rugsted og regimentskriveren. Synsmændene Søren Jespersen i Tudved, Enevold Nielsen, Søren
Christensen, Niels Madsen ibidem: De har synet 3 agre på Rugsted mark,
den ene norden Rugsted, kaldes Grøndal, og tvende sønden byen, kaldes
Vester Fur ager og Øster Fur ager, som Else Lunds har pantsat til Thomas
Pedersen i Rugsted. Og da syntes dem, at der kunne sås i samme jord, først
i Grøndal 2 skp, og de 2 Fur agre 8 skp. Takseret skæppe sædeland for 2
mk, er 5 slettedaler.

88b:
Skovrider Hans Pedersen lyste alle skovene og den olden, deri er, i fred,
både for kvæg og svin, efter hr. oberforster Augustus Martz' befaling.
Søren Pedersen i Amnitsbøl på egne og interesserede naboers vegne lod
forbyde alle omliggende naboer, eller hvem det være kan, at komme i deres
skov eller enemærke på Amnitsbøl mark, enten med deres svin at findes
(fedes?) på olden ulovligt eller med heste eller vogn at hugge eller afføre
ulovligt, da hver, som på slig ulovlig måder fundes eller ertappes, at lide og
undgælde som vedbør, hvorefter enhver vedkommende kan vide sig herefter
at rette og tage sig vare for skade.
89:
Anders Nielsen i Vesterby har stævnet Søren Jensen i Rugsted. Han æskede
af Søren Jensen, om han den sølvskål kunne bekomme igen til løsen, som
han har i pant, eftersom den en tid lang har hos ham stået i vilje og minde til
løsen. Så erbød han sig straks med rede penge at ville erlægge og hjemløse
samme omrørte sølvskål. Og hvis han ikke må få skålen igen, da formente
Anders Nielsen, om ikke Søren Jensen inden 15 dage at skaffe den til
Anders Nielsen eller den efter sølvvægt og arbejdsløn at betale. Opsat 8
dage.
Onsdag den 14. september 1681:
Søren Jensen i Rugsted begærede dom efter opsættelse idag 14 dage, som
Christian Nielsen på vegne af Søren Jensen havde i proces. Søren Jensen
satte i rette, at Thomas Pedersen bør have den pantsatte jord forbrudt til
ejermanden, som den tilforn har haft, eftersom Thomas Pedersen ikke har
tiendet i så mange år af samme jord og ej heller udgivet noget jordskyld
eller skatter efter gårdens takst og ej heller efterlevet forordningen om
rentepenges angivelse. - Thomas Pedersen fremlagde et tingsvidne af 6. juni
1666:
at Else Jenskone i Rugsted med hendes tiltagne lavværge Jens Hansen i
Ødsted i hånd tog Thomas Pedersen, at eftersom hedes sal. mand Jens
Lassen skyldte Thomas Pedersen 6 slettedaler, som resterer af

hovedummen på hans udgivne obligation til Thomas Pedersen, og
efterdi det har standen en langsommelig tid og rente bedrager sig højere
end hovedsummen af den sidste rest efter fornævnte håndskrift, da
afslog Thomas Pedersen til 3 slettedaler for godtfolks forbøn. Er så
tilsammen 9 slettedaler, hvorfor jeg Else Jenskone fuldkommeligt for
mig og mine arvinger pantsætter til Thomas Pedersen for de 9
slettedaler tre små agre, som ligger til den halve bondegård, jeg nu
påbor ..., først to små agre sønden byen ... Vester Fur ager, som vender
på suerfald (?) med den nørre ende og på sandgrøft med den søndre
ende; den anden, Øster Fur ager, og vender på sandgrøft med den søndre
ende og på Kirkebjerg (?) med den nørre ende. Noch den 3. ager norden
byen, som kaldes Grøndals ager, sønden kirkestien og vender på
bækken med den ønstre ende, og den vestre på bondens enemærke.
Hvilke forskr. tre små agre ganske imellem enderne ........ jeg Else
Jenskone fuldkommen for 9 slettedaler pantsætter Thomas Pedersen,
forn. jord at bruge og bruge lade og at flytte og føre eller føre lade
afgrøderne deraf, hvor han synes, indtil forn. penge bliver ham eller
hans arvinger betalt.
Thomas Pedersen anførte, at enddog hans pantebrev tilholdt ham fri for
hver mands tiltale at bruge samme agre, indtil ovenbemeldte penge ham
redelig blev erlagt, dog for roligheds skyld, dersom Søren Lund straks vil
betale Thomas Pedersen sine lånte rede penge, vil han gerne afstå sit pant.
Og herforuden erbyder sig til at betale Søren Jensen Lund, hvad tiende der
kunne gives af samme agre for de åringer, han har brugt dem, efter advenant
imod den takst, Søren Lund giver af sin hele gårds brug til kongens og
kirkens part i hartkorn anslagen. - Fogeden tog sig det til doms. - Og findes
slutningen på nr. 106.
92:
Søren Jensen i Rugsted som i dommers sted.
Herredsfoged Bertel Jensen har stævnet Mads Nielsen i Tudved imod dele.
Gav ham til sag, at eftersom han idag 14 dage blev lovligt opkrævet af
tinget (til syn på?) kongens anpart olden, som i indeværende år her i
herredets skove kunne findes, og Mads Nielsen derover er blevet befundet

helt ulydig og er hjemme blevet. Formener derforat bør lovligt for sin
ulydighed bøde. Det var hans 1. ting.
Søren Jensen i Rugsted og Anders Nielsen i Vesterby i hånd tog hverandre
og blev venligt og vel forligt om al, hvis prætentioner om den sølvskål, som
stod i pant hos Søren Jensen, og andet, hvad Anders Nielsen Søren Jensen
skyldig kunne være, som er 4 skp. rug, 4½ mark i penge ... Og lovede
Anders Nielsen at betale Søren Jensen eller hans arvinger alt. hvad han kan
være ham skyldig til denne dag, til Mikkelsdag.
92b:
Jes Pedersen i Rugsted, et lovbudsvidne på vegne af Oluf Mortensen, som
nu bor på Røj: Stævning til Oluf Mortensens hustru og børn på Røj, til
Barbara Knudsdatter i Vrå og Morten Hansen i Venborg. Jes Pedersen på
vegne af Oluf Mortensen og medinteresserede lovbød til 3. ting den halve
selvejergård i Ley (Lie?), som Jens Hansen nu påbor, så vidt Oluf
Mortensen eller hans børn såvel Barbara Knudsdatter i Vrå kan være
arveligt tilfaldet. - Jens Hansen i Ley bød sølv og rede penges nøjagtige
værd og begærede skøde.
93b:
Onsdag den 21. september 1681:
Mattis Lauridsen, en dom på vegne af Mikkel Ottesen i Kolding: Stævning
til Børge Christensen i Rugsted. - Velagt ungkarl Mattis Lauridsen
fremlagde en skriftlig fuldmagt af Mikkel Ottesen:
Såsom jeg anno 1679 d. 10. december har forhvervet en dom over
Børge Christensen angående nogle penge, han til velfornemme Christen
Hansen, rådmand i Odense skyldig var og mig transporteret er, og jeg
atter har ladet Børge Christensen citere samme dom at forny, så fordi
jeg ej selv har lejlighed personligt at møde, fuldmagt gives velagt
ungkarl Matthis Lauridsen på mine vegne ham samme sag at tiltale og
dom forhverve .... Kolding d. 20. september 1681, Mikkel Ottesen mpp.
Og så i rette fremlagdes bemeldte dom:

at som Børge Christensen er skyldig bleven til Christen Hansen 7
slettedaler 2 mk. 8 sk., som til Mikkel Ottesen med sin interesse
transporteret, samme udtog videre med Børge Christensens missive af
dato Søholm d. 22. januar 1673 er konfirmeret, som tillige her i retten
blev produceret. Og så fremlagde velfornemme karl Mikkel Ottesen en
udtog:
Anno 1664 d. 15. september, ærlig og velagt karl Børge Christensen,
da tjenende på Sandager, bekommet 1 alen rødt sors (?) = 5 mk. er 4
daler 1 mk. 4 alen rødt floret (?) bånd á 2 er 8 sk. 1 doche (dukke?)
silke 6 sk. = s sk. - Den 5 oktober: 3 alen floret bånd, alen 4 sk, er
12 sk. - Den 25. november bekommet ... ... 9 dusin
kamelhårsknapper .... sølvgalon ... klædeknapper ......... .... 1½ alen
vævet knipling ... (notater om afdrag på gælden). Rester kapital 7
slettedxaler 2 mk. 8 sk. Forskr. kapital med sin interesse
transporteret hermed til min svoger Mikkel Ottesen, som det har sig
så nyttigt at gøre, som han bedst ved og kan. Datum Odense, d. 8.
november 1679. Christen Hansen.
I lige måde fremlagde Mikkel Ottesen Børge Christensens missiv:
Højærede, meget gode ven. Eftersom jeg for nogle tider siden er
blevet ham noget skyldig, og han nu hidindtil har været så fin og
god og mig så længe betroet, da eftersom mig tilstår løn på Sandager
så og her samt hellers penge til, ikke så hastig efter gjøote løfte kan
bekomme, og han nu har ladet bem.te penge mig fordre, hvorfor
beder meget venlig, at han ville dog endnu være så god og på nogen
kort tid give delation, så skal jeg ham uden nogen skadelidelse rigtig
og vel betale til al takke; forhåber, at han dog ville føje mig herudi,
som jeg vist ham tiltror. Jeg er og stedse forbliver hans pligtvilligste
tjener. Søholm, i hast d. 22. januar 1673, Børge Christensen.
Efter des beskaffenhed satte Mikkel Ottesen i rette, at han bør at betale
kapitalen 7 slettedaler 2 mk. 8 sk. med sin forfaldne rente fra 14/2 1667
efter udtogets indhold, som til dato i 11½ år beløber 7 slettedaler 2 mk.
15 sk., tilsammen 15 slettedaler 1 mk. 7 sk., tillige med anvendte
omkostninger, - eller lide nam. Herimod mødte Børge Christensen og

begærede sagen opsat og vedgik gælden. Mikkel Ottesen protesterede
og formente .... Opsat 8 dage, som er til idag.
Herimod mødte Børge Christensen og fremlagde sit skriftlige indlæg:
Såsom jeg underskr. af velfornemme Mikkel Ottesen uformodentlig
nu ved retten angribes anlangende nogen gamle krav til Christen
Hansen, fornemme handler af Odense i Fyn, efter et hans udtog af
sin regnskabsbog skyldig skulle være bleven, og nu samme sin
udtog til Mikkel Ottesen transporteret. Dog kan ej nægtes, imidlertid
jeg hos velb. oberst Erik Quidtzou i tjeneste var, de havde stor
bedrøft med handel, som jeg og forrettede imidlertid, som noksom
af regnsakbesbøger kan ses og udviser, til hvilke jeg mig og
henskyder. Belangende den missiv, som Mikkel Ottesen fremlægger,
såsom den ikke taler eller indeholder om nogen udtog, som der med
dag og dato accorderer, men bør at fremvise min rigtige håndskrift,
og så efter Ko. Ma. forordning om ryttergodsets forholdelse, at
ingen krav hos nogen rytterbonde gyldige at eragtes bør, som ikke
tilforn af obersten er approberet og derefter af regimentskriveren
prodoculeret (?). Formoder derfor af Ko.l Ma. rettens anbetroede og
betjenere, de ville dog sligt anse, og jeg ej for så gammel regnskab
uden likvidation, som strider imod recessen og Ko. Ma. forordning,
såsom her ikkun efter egen opsat udtog fordres, men formener og
mere hermed æsker, at regnskabsbogen in originali burde og bør her
for retten til sagens oplysning at fremvises, inden noget herpå bør at
kendes, og derforuden at observere den ubillighed, som der af
købmandsvarer imod bogstaver efter et udtog fordrer ubillig rente,
lige så som det kunne (være) rigtig håndskrift og pur obligation,
med at bevise og den rigtig at kunne befindes. At denne min korte
protestation jeg venligt begærer for retten må læses ... Datum
Rugsted d. 10. december 1679, Børge Christensen.
Mikkel Ottesen efter forindførte formening og dens meldte dokumenter
begærede dom.
Hvorefter Matthis Lauridsen efter fuldmagts formelding på vegne af Mikkel
Ottesen efter forindførte formening og deri indmeldte doms formelding, var
en ny konfirmationsdom begærende. - Da efter tiltale ... og eftersom

Matthis Lauridsen på velfornemme Mikkel Ottesens vegne fremlægger en
dom af Jerlou Lauridsen, som er af dato 10. december 1679, og deri tildømt
Børge Christensen at betale til Christen Hansen i Odense efter Børge
Christensens udgivne revers, da vidste jeg ej Børge Christensen at befri,
men bør at betale kapitalen med den anvendte bekostning inden 15 dage ...
97:
Jens Hansen i Lie, en skøde: Oluf Mortensen Bøgvad, nu boende på Røj, i
hånd tog ærlig og velagt mand Jens Hansen, som nu bor i Lie, og skødede
fra sig og sin sal. hustru Anne Knudsdatter, al den rettighed, som de kunne
have i den halve selvejergård i Lie, til Jens Hansen og hans kære hustru
Karen Bentsdatter. I lige måde fremstod Barbara Knudsdatter i Vrå med
hendes tiltagne lavværge Niels Jensen i Højrup og i hånd tog Jens Hansen
og skødede ham al den rettighed, som hun kunne være arveligt tilfalden
efter hendes sal. forældre Knud Christensen og hendes moder Jachan
Sørensdatter.
99b:
Søren Pedersen i Amnitsbøl, som i dommers sted:
Herredsfoged Bertel Jensen Krog i Rugsted har stævnet samtlige Rugsted
mænd. Lod forbyde samtlige sine naboer i Rugsted at tage eller tage lade
enten jord eller dynd af fælles gade i Rugsted, uden det så sker med
samtlige naboers vilje og samtykke, under et fuldt vold.
Og findes irettesættelsen til denne slutning på det blad nr. 65, som blev
indført d. 6. juli: ... så eftersom for mig i rette lægges tingsvidne dateret
Jerlev herredsting år 1597 onsdagen d. 6. juli, Thomas Pedersen i Rugsted
at have efter sin formænd ulast og upåkæret brugt og nydt samme ager i sin
længelse og bredelse lige ved de andre agre i samme fald, og Thomas
Sørensen, en af lodsejerne, selv her for retten vedgår, at Thomas Pedersen
har nydt forsled (?) for samme ager lige ved de andre forsletter siden
fjendernes tid, som er over 20 år, ulast og upåkæret, vidste jeg ikke mod
samme tingsvidne eller vedgåelse imod forskr. loughøffued (lovhævd?) at
kende eller dømme, men forskr. ager med sin forsled at følge Thomas

Pedersen og hans arvinger, eftersom den er til hans gård for jordens
brøstfældighed er ham og hans formænd til verderlag udlagt så rum en tid.
100:
Onsdag den 28. september 1681:
Onsdag den 5. oktober 1681:
Og blev ingen ting holdt idag formedelst de 8 mænds bortblivelse, og ej
heller der andre var til stede at bekomme, og ej heller der fandtes nogen,
som havde noget at forrette.
Og findes irettesættelsen til denne slutning og dokumenterne på de blade nr.
77 og til 81, og lyder slutningen ord efter andet således: ... og såsom velb.
hr landsdommer Engberg har anno 1678 d. 15. september sted og fæst
menige Starup sognemænd kgl. maj.ts anpart korntiende i samme sogn, da
vides ikke rettere i den post at kende, end forskr. sognemænd jo bemeldte
anpart korntiende bør at nyde efter recessen efter deres ermeldte fæstebrevs
indhold. Belangende ved bemeldte hr. landsdommer Engbergs udgivne
fæstebrev på samme tiende til hr. Niels Nielsen i Ring, dateret 1. marts
1677, da som velmerebemeldte velb. landsdommer ved hans sidste
fæstebrev sognemændene meddelt ses at have, såsom contrammanderet (?)
og igenkaldt hams første fæstebrev, hr. Niels meddelt haver, hr. Niels sin
regres derfor hos landsdommeren tilbørligen at søge. I det øvrige, hvad sig
angår de 6 mænds udgivne revers til hr. Niels for samme omtvistede tiende
anno 1676 og ikkun aleneste fire af samme forn. mænd at være indstævnet,
da ses det ikke rettere end billigere at være, end dersom sognemændene
forskr. tiende samme år nydt haver, bør enhver af samme fire mænd sin
procuota af den udlovede udgift at svare.
Onsdag den 12. oktober 1681:
101b:
Ridefoged Christian Nielsen af Kolding advarede menige bønder i Jerlev
herred, at de møder ved Nygård i morgen, enhver med skovl og spade efter
forrige generalmajors og amtmands ordre, som er publiceret på

prædikestolene, at de efterkommer den, såfremt de nacnlæssige ikke ved
vedbørlig straf søges.
Onsdag den 19. oktober 1681:
Hr. Niels Nielsen Bang i Ring har stævnet samtlige Hesselballe mænd og
Borlev mænd, Ågård mænd, Peder Hansen Haar i Starup, Niels Iversen,
Jens Hatting ibidem samt alle Nygårds husmænd og Morten Hansen i
Venborg. - Fremlagde et fæstebrev:
Jeg Anders Engberig, landsdommer i Sjælland, kendes og hermed
vitterliggør at have sted og fæst, såsom jeg og hermed steder og fæster
til den hæderlige og vellærde mand hr. Niels Nielsen Bang, medtjener i
ordet til Ring og Føvling sogne i Jylland, k. tiende af Starup sogn i
Koldinghus amt, hvilke skal ham fri stande efter hr. Albrets afgang, som
den nu i fæste haver, årligt i sin livstid enten i negene efter recessen at
oppebære eller ved fortingning, sig så nyttig at gøre, som han bedst ved
og kan. Hvad sig afgiften angår, da er vi således derom således for
accorderet, at når Gud hr. Albret henkalder, han da deraf skal give til
årlig afgift 20 rdl. grov mønt, hvilken til hver Fastelavn, under hans
fæstes fortabelse, skal udgive. Til dets bekræftelse har jeg dette med
egen hånd underskr. og mit sædvanlige signet hosføjet. Ravnstrup, d. 1.
marts 1677, Anders Engeberig. - Og fandtes hans signet derhos trykt.
Efter samme fæstebrev satte hr. Niels Nielsen i rette, at eftersom han tilforn
havde tilbudt sig efter recessen ved kærven at tælle, og eftersom ingen
fandtes, som ville lade tælle sit korn, har han det d. 17. august ladet
forbyde, ingen af Starup sognemænd at måtte indføre deres korn, før end
det enten af ham eller hans fuldmægtige var talt. Da eftersom de imod
forbud deres korn har indført, formente hr. Niels, de havde forset sig og
burde at lide efter recessen og derforuden med processens billig anvendte
bekostning erstatte og betale ham tienden skadesløst. Begærede dom,
eftersom det var K.M. tiende, og tiden snart tilstundede, at afgiften skulle
betales. - Anders Madsen af Hesselballe på alle interessenters vegne
begærede sagen opsat i 6 uger.
103:

Onsdag den 26. oktober 1681:
Peder Hansen i Hesselballe har stævnet Morten Hansen Bund i Jerlev,
Anders Iversen og Jensen Jensen i Hesselballe og Mads Jørgensen Rytter,
som ligger i kvarter i Ødsted, til at vidne. - Morten Hansen i Jerlev: Nu sidst
afvigte Kolding markedsdag om aftenen da fulgtes han med Mads
Jørgensen Rytter fra Kolding bjerg og til Lilballe og lå der om natten, og
ikke han så, at Mads Jørgensen Rytter var i noget klammeri, mens han
fulgtes med ham fra Kolding med Peder Hansen i Hesselballe eller nogen
anden. - Anders Iversen i Hesselballe: Fulgtes med Peder Hansen fra
Kolding hjem, og da de kom på vejen, da var der nogle, som havde
klammeri på vejen, og så red jeg og andre, som var i selskab med mig, vor
vej hjem, og der, som klammeri var på vejen, da så han en karl, som syntes
at være en rytter, på en rødblisset hest, som havde en dragen degen i sin
hånd, og så red vi en streg hen på vejen, og da nødte (mødte?) de Morten
Hansen Bund i Jerlev dem og en rytter med ham på en rødblisset hest, som
var ubekendt, formedelst det var stor mørke, og ikke han var videre bevidst
i den sag. - Jens Iversen i Hesselballe: Han fulgtes med Peder Hansen fra
Kolding på markedsdagen om aftenen hen på vejen, da var der noget
klammeri på vejen, og da kom der en rytter til Peder Hansen på en
rødblisset hest med en dragen degen i sån hånd. Og ellers vidnede Jens
Iversen som Anders Iversen.
104:
Onsdag den 2. november 1681:
De 8 mænd ikke mødte, og ej nogen fandtes, som havde noget at forrette.
Onsdag den 9. november 1681:
104b:
Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup har stævnet Jens Mikkelsen og Hans Madsen
Tved, begge i Vilstrup. - Mogens Simonsen i Vilsltlrup hjemlede og tilstod
hr. Poul Jørgensen al den arvelod, som hans moder Margrethe Mogensdatter
er arveligt tilfalden efter hendes søster sal. Mette Mogensdatter, som boede
og døde i Vilstrup. - Hr. Poul Jørgensen satte i rette, at eftersom Mette

Mogensdatter døde den 23. februar 1680, da Jens Mikkelsens hustru i
Vilstrup og hans hustru Anne Nielsdatter, som hun nu har født barn d. 30.
juni 1681, som er just 40 ugers dagen efter hans sal. hustrus død, og
formente hr. Poul Jørgensen, at hans hovedboslod at være forbrudt. Jens
Mikkelsen stod til vedermål. Fogeden tog det til doms.
105:
Noch gav hr. Poul Jørgensen Hans Madsen Tved til sag for resterende
landgilde for 1679 og 1680. Fogeden tog det til doms.
Ridefogeden Christian Nielsen lod opmelde Las Poulsen i Refsgård, Jens
Pedersen i Rugsted, Søren Andersen i Amnitsbøl, Jens Mortensen i Ågård,
Jørgen Ris, sognefoged i Egtved sogn, til syn på skovene her i herredet.
Onsdag den 16. novemb er 1681:
105b:
Jørgen Mikkelsen i Rugsted i dommers sted:
Herredsfoged Bertel Jensen har stævnet Jes Mortensen i Rugsted. Opsat 8
dage.
Og findes irettesættelse og indførte dokumenter til denne slutning på de
blade nr. 90, 91,92: ... og som Thomas Pedersen for retten fremlægger et
pantebrev af 6. juni 1666, som udtrykkeligt formelder, at Else Lunds har
pantsat til ham tre agre for 9 slettedaler, og Søren Jensen på sin moders
vegne påstår og formener, at Thomas Pedersen bør tiende af hvad afgrøde
som voksede på samme 3 agre, da ses det ikke rettere eller billigere at være,
end Thomas Pedersen jo bør og pligtig er at tiende efter recessen og
derforuden at fornøje Søren Jensen for hvad afgift, som kan være falden af
samme 3 agres afgrøde siden pantebrevets dato.
106:
Onsdag den 23. november 1681:

Poul Madsen i Ødsted, kirkeværge til Ødsted kirke, har stævnet Jep
Pedersen i Amnitsbøl og Mads Nielsen i Vesterby, Jerlou Lauridsen i
Ødsted, Jes Pedersen i Rugsted, Børge Christensen, Kirsten Madskone og
Søren Jensen og Gunder Peders ibidem for resterende kirkens anpart
korntiende. - Poul Madsen og Anders Nielsen, kirkeværger, fremlægger et
tingsvidne af 1668 d. 15. november:
at en del af Ødsted mænd lovede på deres egne vegne så vel og på deres
vegne, som ikke er mødt idag, at de enhver skulle yde deres anpart
korntiende efter fæstebrevets indhold i godt, rent, forsvarligt kron. Men
dersom det ikke skete, at nogen af sognemændene heri befandtes
forsømmelige og ikke i rette tide ej deres kirkekorn ... og hvilken som
da ikke udlægger sin anpart af samme korn, han skal give 2 skp. for een
og stande kirkeværgen derfor til rette.
Poul Madsen satte i rette, at de indkaldte bør betale deres resterende tiende
dobbelt efter det udgangne tingsvidnes formelding. Opsat 14 dage.
107b:
Poul Madsen i Ødsted og Anders Nielsen i Vesterby, kirkeværger til Ødsted
kirke, en dom: Fremlagde en dom af Jerlou Lauridsen, forrige herredsfoged,
af dato 1679, d. 13. august:
Ødsted kirkeværger har stævnet Else Jørgensdatter, sal. Niels
Lauridsens i Amnitsbøl med hendes lavværge Jep Pedersen: Eftersom vi
underskrevne resterer 3 års tiendekorn, som er for 1675-77 årligt for den
selvejergård, Niels Lauridsen i Amnitsbøl påboede og fradøde, 4 skp.
rug, 2 skp. byg, noch for den gård ibidem, bemeldte Niels Lauridsen i
fæste havde: 3 skp. rug og 2 skp. byg. Satte derfor i al rette, om Else
Jørgensdatter såvel hendes trolovede fæstemand, som endnu forn. sal.
mands gård bebor og bruger, jo ikke pligtige er at betale den resterende
tiendekorn .... Actum Ødsted d. 23. juni 1679, Poul Madsen, Else
Jensdatter, sal. Jens Bundes. Derefter Poul Madsen begærede dom.
Poul Madsen irettelagde nogle tingsvidner, hvormed bevises, at for 1675-77
er aldeles ingen tiendekorn blevet ydet til kirken af de to gårde i Amnitsbøl,
sal. Niels Lauridsen beboede og brugte.. Poul Madsen formente, at Else sal.

Niels Lauridsens og hendes mand Jep Pedersen i Amnitsbøl, som forn. sal.
mands ejendomsgård bebor og bruger, bør inden 15 dage betale de 3 års
resterende tiende efter hvert års kapitelkøb og -takst. - Jep Pedersen af
Amnitsbøl begærede opsættelse. Men Poul Madsen begærede dom straks,
eftersom idet idag er fuldt sjette uges dag. - Jep Pedersen formente, at ingen
dom bør at udstedes, (før) Jørgen Jensen Holm får lovligt kald og varsel. Dom: ... og eftersom Poul Madsen har 1679 forhvervet en dom over sal.
Niels Lauridsens arvinger for resterende kirkens anpart korntiende, som sal.
Niels Lauridsen skal være skyldig bleven for nogle åringer i hans levende
live, da såsom skifte efter den sal. mand siden er holdt, og Jørgen Jensen
Holm da er tilsat at være de umyndige børns værge, og han nu ej har
bekommet lovligt kald og varsel herimod at svare, da ved jeg ej Poul
Madsen at dømme til nogen betaling ud af de umyndiges gods, før end
deres værge Jørgen Jensen Holm bliver lovligt citeret.
109b:
Onsdag den 30. november 1681:
Hr. Niels Nielsen af Ring protesterede imod Anders Madsen af Hesselballe,
som fremkom med et skriftligt forbud på dette indeværende års korntiende,
hvilket forbud hr. Niels Nielsen ikke at stedes i retten, uden Anders Madsen
fremviste rigtig fuldmagt fra landsdommeren eller også herredsfogeden
ville fuldmægtige ham, og begærede dom. - Anders Madsen protesterede
imod hr. Niels Nielsen og formente, at herredsfogeden ikke udsteder nogen
dom over de interesserede, inden hr. landsdommer Anders Egeberg får
lovligt kald og varsel. Imod Anders Madsens irettesættelse svarede hr. Niels
og formente, at eftersom Anders Madsen lod læse et fæstebrev af
landsdommeren udgivet 1678 og Anders Madsen på sognemændenes vegne
... burde en retmæssig dom at falde.
Hans Hansen har stævnet hr. generalmajor og amtmand til påhør af vidner
og har stævnet samtlige Stubdrup mænd og Henrik Madsen i Højen, Niels
Gødesen, Jens Mikkelsen, Mads Lauridsen, alle ibidem som vidner. - Peder
Sørensen i Stubdrup med flere vidner, at Hans Hansen var gerådet i stor
skade af ildebrand d. 30. september 1680, så at salshuset, som var 10 fag,
med alt husgeråd ... brændte ganske op, så han intet fik reddet. Item et hus
østen i gården, 7 fag. Tilmed led stor skade på hans kvæg i indeværende år

af sygdom, som er af lungesot behæftiget. Endnu er en del befængt med
svaghed, så de ikke ved, hvad det kan leve eller ej, så at den fattige mand
derover er geråden i stor armod.
110b:
Hr. Niels Nielsen, medtjener i ordet til Ring og Føvling sogne, en dom:
Fremlagde en opsættelse af 19. oktober, som findes indført på blad nr. 102
og 103, og var uden videre dom blegærende. Hvorimod mødte Anders
Madsen af Hesselballe og fremlagde et fæstebrev på kongens anpart
korntiende af Starup sogn under landsdommer Anders Engbergs egen hånd
og hosføjede signet af dato 15. september 1678, som findes indført på det
blad nr. 79. Noch fremlagde Anders Madsen en skadesløskontrakt af en del
af Stalrup sognemænd til landsdommeren af dato 4. august 1681, som
findes underskr. af 6 mænd af Starup sogn, og derunder findes Anders
Engebergs hjemmel og tilstand til forskr. tiende, findes indført på blad 85
og 84. Noch fremlagde han landsdommerens resolution af 4. august 1681,
indført på blad 80-81. Noch fremlagde han en skriftlig kontrakt af hr. Niels
Nielsen Bang underskrevet, som i sin fulde formelding ord efter anden
formelder:
Kendes jeg underskr. Niels Nielsen Bang, forordnet sognepræst til Ring
og Føvling sogne i Tirsting herred, at have afstanden min rettighed i
indeværende år 1678 til Ko. Ma. anpart korntiende til efterskrevne
dannemænd: Peder Hansen Haar og Peder Iversen i Starup, Jens Jensen
og Anders Madsen i Hesselballe, Jens Mortensen og Oluf Sørensen i
Ågård, og det på menige sognemænds vegne. Og dersom imod
forhåbning nogen skulle være modvillige kontrakten med forskr. mænd
at indgå, da fuldmægtiger jeg forn. mænd på mine vegne efter recessen
på ageren at tiende, og lover jeg at være deres fulde hjemmel og
tilstand, Ýdermere, at sognemændene herefter tienden i tilkommende år
1679 for samme fortingning at skal beholde, dersom de vil give mig lige
afgift som i dette år er udlovet. Ydermere lover jeg, at jeg ikke efterdags
ikke skal forhandle samme tiende til nogen andre ... Actum Starup d. 29.
juli 1678, Niels Nielsen Bang mpp. - Fogeden tog det til sig til dom og
lovede derpå slutning. Slutningen findes på nr. 116.
112:

Onsdag den 7. december 1681:
112b:
Jes Pedersen i Rugsted protesterede imod Ødsted kirkeværger efter idag 14
dages opsættelse og formente, at kirkeværgerne bør at fremvise deres
fæstebrev, eftersom en del har været øde, som fæstebrev udviser, da
formener Jes Pedersen at frikendes, eftersom at han har antaget en øde gård
efter deres fæstebrevs indhold. Item protesterede Jerlou Lauridsen ligesom
Jes Pedersen, eftersom kongen ikke har nydt nogen afgifter og ej heller
præsten i ringeste måder har bekommet eller begæret nogen tiende. Jerlou
Lauridsen formener at frikendes for de 2 års resterende tiende, eftersom han
har antaget en øde gård. - Herimod fremlagde Ødsted kirkeværger, Poul
Madsen i Ødsted og Anders Nielsen i Vesterby, deres fæstebrev af 1. maj
1679, af Laurids Stilmacher, stiftskriver i Ribe stift udgivet:
Så og hermed steder og fæster Poul Madsen i Ødsted og Anders Nielsen
i Vesterby på samtlige sognemænds vegne i Ødsted sogn kirkens anpart
korntiende, som er 10 ørter rug og 6 ørter byg. Dog eftersom endnu
nogen gårde i sognet skal findes øde og ingen tiende kan bekommes af,
da er i det første år 2 ørter rug og i det andet år til afkortning en ørte rug
beregnet, og så derefter den fulde afgift aldslet (?) at levere. Og dersom
en af disse øde mænd ved døden afgår, da skal den halve tiende igen
fæstes, og om imod forhåbning nogen af sognemændene skulle findes
forsømmelige med deres korns levering, da kan bemeldte mænd tiende
med dem på ageren og efter recessen kornet hos dem annamme.
Ødsted kirkeværger begærede dom efter idag 14 dages forindførte
irettesættelse så vel som idags anledning. Fogeden tog det til sig til doms.
Og findes skutningen på det blad nr. 115.
113b:
Søren Sørensen i Høllund, en dom: Gav Las Madsen i Rue til sag, eftersom
han er idag 14 dage om natten bortrømt af sin tjeneste fra Søren Sørensen.
Satte i rette, at Las Madsen bør indstille sig i sin tjeneste til Søren Sørensen
igen eller erstatte og betale ham en dygtig karls løn eller forskaffe ham en

dygtig karl i hans sted inden 15 dage, og hvis ikke sker, da at lide dele og
videre lovmål. Opsat 8 dage.
114:
Onsdag den 14. december 1681:
Søren Thomsen i Tudved i dommers sted:
Herredsfoged Bertel Jensen har stævnet Laurids Olufsen i Refsgård. Han
var lovligt tilsagt at skulle have været en af de 8 mænd den 30. november,
og han ej efter forn. advarsel er mødt ved tinget. Formener derfor, at han
bør efter recessens bogstav at betale ulydighedsbøder. Det er hans 1. ting til
dele.
114b:
Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Søren Sørensen æskede dom efter
opsættelse idag 8 dage, på blad 113. - Fogeden tog den til sig til doms.
Onsdag den 21. december 1681:
Og findes irettesættelsen til denne slutning på blad nr. 106, indført d. 23.
november, og vederpartens genmæle findes indført d. 7. december bag på
blad nr. 112 tillige med kirkeværgernes fæstebrev: ... Og såsom Anders
Nielsen og Poul Madsen, begge kirkeværger i Ødsted sogn, har ladet
indcitere forn. personer, som de formener at restere til dem en part af
kirkens anpart korntiende for afvigte åringer 1679 og 80, og sagen har været
opsat og ingen er mødt derimod at svare uden aleneste Jes Pedersen og
Jerlou Lauridsen, som protesterede imod kirkeværgerne, eftersom
fæstebrevet om formeldte, at for øde gods, som de og andre i sognet har
antaget, skulle godtgøres 3 ørter korn i tvende åringer. Da ved jeg ej rettere
heri at kende, end jo enhver af indkaldte personer jo pligtig er og bør inden
15 dages forløb at betale. ... Hvad sig angår Jes Pedersen og Jerlou
Lauridsen, som skal have antaget øde gårde, da ses det ej rettere eller
billigere at være, end de jo bør at nyde deres anpart af samme omrørte 3
ørter rug afslag ...

115b:
Og findes irettesættelsen til denne slutning indført d. 7. december bag på
det blad nr. 113: ... Og såsom Las Madsen af Rue har været stedt og fæstet
til Søren Sørensen i Høllund, og Las Madsen siden skal være undveget af
sin tjeneste og han den ej lovligt har opsagt, forinden han undveg, da ved
jeg ej rettere heri at kende, end Las Madsen jo bør at betale en karls
halvårsløn, som Søren Sørensen deraf bør at nyde den halve part og hans
herskab den anden halve part, samt anvendte bekostning, og det inden 15
dage ...
Og findes irettesættelsen til denne slutning på blad nr. 105, indført d. 9.
november: ... og såsom hr. Poul Jørgensen vil saggive Jens Mikkelsen, at
hans hustru har 40 ugersdag efter den andens sal. hustrus dødelige afgang
født barn, da ses det ej rettere eller billigere at være, end Jens
Mikkelsensens halve boslod jo bør at være forbrudt, eftersom Jens
Mikkelsen står her for retten og ej det fragår. - Hvad sig angår Hans Madsen
i Tved, og hr. Poul Jørgensen ham saggiver, at han rester for 1679-81 med
skyld og landgilde, og Hans Madsen ej efter lovlig indstævning er mødt, da
--- han skal betale.
116:
Såsom udi denne tingbog en del blade endnu findes upåskrevne, så har jeg
på Hans Ko. Maj.ts min allernåd. arveherres og konges vegne den
forordnede tingskriver Poul Giermandsen tilladt, derudi fremdeles at skrive,
såsom han hermed også anbefales deri straks for retten at indføre alt, hvad
for ting og dom passerende vorder, og sig ellers i alle måder efter den i
tingbogen foran gjorte formaning at forholde, under straf som vedbør.
Koldinghus, d. 9. januar 1682, Rantzou mpp.
117b:
I Jesu navn begynde vi at holde retten i dette nye år anno 1682, d. 11.
januar.
Er opnævnt efterskrevne dannemænd til ransnævninger i Jerlev herred,
nemlig:

Mogens Lassen i Høllund
Jep Pedersen i Refsgård
Peder Mogensen i Spjarup
Knud Christensen i Bindeballe
Niels Lauridsen i Vork
Søren Lassen i Højen
Søren Madsen i Oksvig
Niels Hansen i Jerlev
Onsdag den 11. januar 1682:
Bertel Jensen i Rugsted, herredsfoged i Jerlev herred, Poul Gjermandsen i
Bølling, tingskriver.
Onsdag den 18. januar 1682:
Hans Jensen har stævnet Oluf Bundesen i Borlev. Synsmændene Niels
Madsen og Søren Jensen i Tudved vidner: De var d. 4. januar til syn i
Borlev skov, og da så de, at der var hugget 4 ege uforvist, og de 2 var
afskåren med en sav, så de syntes, at det nyligen var sket. Hans Jensen
begærede tingsvidne.
Rasmus Sørensen i Tudved vidner: Den 3. januar da kom han gangende i
Borlev skov, og fandt han Oluf Bundesen ved en eg, som han stod og havde
hugget, som var uforvist; og begærede af ham en økse til pant, hvirtil han
svarede nej, at han ikke ville lade sig pante. - Søren Sørensen i Rugsted og
Niels Svendstrup: Den 3. januar da kom de i Borlev skov, og da så de Oluf
Bundesen mellem 2 ege, som lå hugne; og stod han og hans hustru og
lastede et stykke eg på hans vogn; og tog de fra ham til pant samme tid en
økse, en tømme og et par kabelle (?). Hans Jensen tog tingsvidne og satte i
rette, om Oluf Bundesen ikke har forbrudt sin boeslod og lide på hans 3
mark for uhjemlet efter skovordinansens 29 kapitel. Opsat 8 dage.
119:
Søren Nielsen i Oustrup, et afkaldsvidne: For retten fremstod Søren Nielsen
i Oustrup, æskede og begærede af Peder Iversen i Starup, at han ville give
og gøre ham en fuldkommen afkald efter hans sal. hustru Kirsten
Pedersdatter, som boede og døde i Oustrup, for hvis arvepart han på sin

egen hustru Anne Pedersdatter og sin hustrus moder Maren Peders i Starup
hendes vegne er eller kan være arveligt tilfalden efter den sal. kvinde i
hendes afdøde bo i Oustrup. Herimod for retten fremstod Peder Iversen af
Starup på sin hustru Anne Pedersdatter og sin hustrus moder Maren Peders i
Starup deres vegne og i hånd tog Søren Nielsen i Oustrup, gav og gjorde
ham en fuldkommen afkald efter den sal. kvinde Kirsten Pedersdatter, som
boede og døde i Oustrup, og takkede ham godt for god, nøjagtig arveparter
og god betaling for forn. arvelodder, som de kunne eller være arveligt
tilfalden i Oustrup efter sal. Kirsten Pedersdatter. Og lovede Peder Iversen
for sig og sin hustru Anne Pedersdatter og sin hustrus moder Karen Peders
ibidem og deres rette, sande arvinger, en for alle og alle for en, at holde
forn. Søren Nielsen og hans arvinger uden krav og krævesløs for forn.
arvelodder, som de kunne være tilfalden efter sal. Kirsten Pedersdatter, og
ydermere lovede Peder Iversen at holde forn. Søren Nielsen eller hans rette,
sande arvinger alt dette forskr. uden skade og skadesløs i alle måder. Og
stod Peder Iversen med Søren Nielsen til vedermålsting. At dette således er
samtykket og passeret for os og de 8 mænd for retten, det vinde vi med
vores signeter eller egne hænder. Actum ut supra. Hvorefter Søren Iversen
var tingsvidne begærende.
119:
Onsdag den 25. januar 1682:
Regimentskriver Knud Pedersen lod læse og påskrive en dom af dato 1681
d. 9. marts udstedt, imellem samtlige Bølling lodsejere og de Egtved mænd
angående de huse i Bølling skov, som kaldes Fuglsang, som
regimentskriveren formente, af steden burde skaffes uden videre proces og
vidtløftighed, og derfor idag til til dem sit 1. ting.
120:
For reten fremstod Hans Jensen, æskede dom over Oluf Bundesen i Borlev
efter idag 8 dages indførte irettesættelse. Hvorimod for retten fremkom
regimentskriver Knud Pedersen og begærede genpart og begærede sagen
opsat, hvilket blev ham tilsted, og blev sagen opsat endnu atter igen en
måned.

Onsdag den 1. februar 1682:
Søren Pedersen i Amnitsbøl som i dommers sted.
Stævning fra regimentskriver Knud Pedersen til samtlige Bølling lodsejere
imod rettergang, som han agter at igå med dem angående de huse på
Bølling mark, som kaldes Fuglsang, som han formener af steden burde
skaffes, og derfor idag tog til dem sit 2. ting.
120b:
Onsdag den 8. februar 1682:
Søren Pedersen i Amnitsbøl som i dommers sted.
Stævning til Peder Sørensen i Stubdrup og Niels Gydesen i Højen at vidne.
Stævning til Niels Nielsen Munch i Nyby, om han vil have noget imod
vidnerne at svare. - Peder Sørensen Koedsen i Stubdrup: Fredagen før den
1. søndag i advent, nemlig den 25. nvoember på sal. Karens dag anno 1681
nu sids afvigte solgte han til ærlige og velagt mand Jens Olufsen i Vitterup i
Lindknud sogn i Malt herred og hans søn Anders Jensen i Nyby i bemeldte
herred 8 fedesvin, som de har betalt. - Niels Gydesen i Højen: den 2. søndag
i advendt, d. 4. december 1681, solgte han til Jens Olufsen i Vitterup og
hans søn Anders Jensen i Nyby 4 fedesvin, som han har betalt. - Og stod
Niels Nielsen Munch Nyby til vedermålsting med for. Mads Jepsen af
Nyborg (?) på vegne af Jens Olufsen og hans søn Anders J Jensen.
Begærede tingsvidne.
121:
Onsdag den 15. februar 1682:
Bertel Jensen i Rugsted herredsfoged.
121b:
Onsdag den 22. februar 1682:
Joen Nielsen Gris i Bølling i tingskrivers sted.

Stævning til alle Koldinghus belegende bønder i Jerlev herred for
resterende landgilde for 1681. Ridefoged Christian Nielsen gav på vegne af
amtskriveren slottets bønder til sag.
Hans Jensen begærede dom over Oluf Bundesen. Opsat 8 dage.
122:
Onsdag den 1. marts 1682:
Regimentskriveren har stævnet samtlige Bølling lodsejere.
Oberforster Augustus Marses fuldmægtige Hans Jensen, en dom:
Opsættelse på blade 118-119. - Oluf Mortensen (Bundesen?) i Borlev
fremlagde sit indlæg:
Eftersom jeg fattige mand meget falskeligen og usandfærdigt er blevet
angivet af Rasmus Sørensen i Tudved for ulovlig skovhugst, hvorudover
jeg af Hans Jensen, fuldmægtig på hr. oberforsters vegne, en meget hård
og streng proces er påført, og idag som sjette uges dagen dom over mig
agter at hænde, så er derimod min sandfærdige erklæring, så sandt
hjælpe mig Gud og hans hellige ord, at bemeldte Rasmus Sørensen selv
gav mig et stykke eg, som han gav mig lov til at hente med mine heste
og vogn. Og imidlertid jeg var hjemgangen at hente vogn practerede
han de tvende, Søren Sørensen og Niels Steenstrup, med sig til stedet at
skulle se det skovhugst, han muligt selv havde gjort, og der beskyldte
mig for. Thi det skal aldrig overbevises mig, at jeg er fundet, enten før
eller siden, at have begået nogen ulovlig skovhugst. Og dersom Rasmus
Sørensen havde haft ret og føje til at pante mig eller påføre mig sådan
ulempe, da havde han noksom efter forordningens indhold bemægtiget
sig både heste og vogn. Beder derfor ydmygt, at jeg for Hans Jensens
hårde irettesættelse må forskånes, og ikke al min velfærd således
bringes, men at Rasmus Sørensen og jeg må tilkende for begge vores
gunstige øvrighed at examineres og forhøres, under hvis retsindige dom
og kendelse jeg mig underdangst indskyder. formoder denne min billige
begæring vorder anset, udi dommen indført, læst og påskrevet og mig
igen tilstilles. Datum Borlev d. 1. marts 1682, OBS.

Hans Jensen begærede dom. - Da efter ... og såsom Hans Jensen på hr.
oberforster signior Augustinus Mars hans vegne beviser med synsvidne, der
skal nyligen været omhugget 3 ege uforvist i Borlev skov, og Oluf
Bundesen skal være fundet i skoven ved samme uforviste træ, som han
beskyldes for at have omhugget og der samme tid tagen læs af, som Hans
Jensen med vidnesbyrd beviseliggør, og Oluf Bundesen ej imod Hans
Jensens førte vidner noget fremlægger sig til med at befri uden hans egen
beretning, at skovløberen Rasmus Sørensen skulle have givet ham en af
samme omtvistede træer, da ses ej Oluf Bundesen at kan befries, men han
efter forordningen hans boslod at have forbrudt, med mindre høj øvrighed
ham benåde vil. Og hvis Hans Jensens irettesættelse mere om formelder,
som synes at være Oluf Bundesens ære anrørende, det indstilles for min
gunstige overdommer.
Onsdag den 8. marts 1682:
Og findes irettesættelsen til denne slutning indført bag på det blad nr. 121:
Ridefoged Christian Nielsen har på vegne af amtskriver Henrik Hansen
stævnet samtlige slottets bønder i Jerlev herred for deres resterende
landgilde for 1681. De skal betale alt, hvad de ikke med lovlige kvitteringer
kan bevise at have betalt.
124:
Onsdag den 15. marts 1682:
Søren Pedersen i Amnitsbøl som i dommers sted:
Børge Christensen i Rugsted lovbød til 3. ting den selvejerbondegård i
Rugsted, som han nu påbor. Ingen (slægtninge) er mødt, som enten vil pante
eller købe. Så for retten fremstod Bertel Jensen i Rugsted, herredsfoged, og
frembød sølv og rede penge.
124:
Så for retten fremstod Børge Christensen, som i hånd tog Bertel Jensen og
tilskødede ham og hans hustru Kirsten Nielsdatter den selvejerbondegård i

Rugsted, som Børge Christensen nu selv påbor, fra sig og sin hustru Karen
Andersdatter.
125b:
Bertel Jensen herredsfoged, et forløfte: Bertel Jensen tilspurgte Børge
Christensen, at eftersom han nu har solgt hans gård, han nu påbor, og Bertel
Jensen befrygter sig, det Børge Christensen og hans hustru har før end nu
pantet, skødet eller afhændet deres gård til nogen andre end til Bertel
Jensen, så fremkom for retten hr. Søren Jensen, sognepræst i Egtved og
Ødsted sogne, og Søren Jensen i Rugsted, der på det, Bertel Jensen kan
være forsikret på samme omrørte køb, da lover vi, hr. Søren Jensen af
Egtved og Søren Jensen af Rugsted, at dersom imod forhåbning så skete, at
samme Børge Christensens (gård) i Rugsted befindes at være pantsat,
skødet eller i nogen måder afhændet fra Børge Christensen eller hans
arvinger, da lover de at holde Bertel Jensen og hans hustru for samme køb
uden skade og skadeløs i alle måder. Og til des ydermere forsikring
forpligter de dem, om så skete, at nogen skulle indtrænge sig på Bertel
Jensen eller hans hustru, vi da igen at forskaffe ham lige så fuldkommen
god en belejlig sted efter hans fornøjelse, som samme Børge Christensens
gård, han nu har købt.
126b:
Børge Christensen, et pantebrev: Herredsfoged Bertel Jensen af Rugsted i
hånd tog Børge Christensen, bekendte og vedgik Bertel Jensen skyldig at
være Børge Christensen 60 slettedaler 3 mk. på den selvejerbondegård i
Rugsted, som Børge Christensen idag har tilskødet ham; at betale til
næstkommende nytårsdag d. 1. januar 1683. Og til bedre sikkerhed har
Bertel Jensen idag pantsat til Børge Christensen forn. gård, som Børge
Christensen bebor. Børge Christensen skal nyde og beholde den til en
fuldkommen forsikring og underpant till så længe, de 60 sldlr. 3 mk. er
betalt. Og dersom bemeldte penge imod forhåbning ikke vorder rigtigt
erlagt, da må og skal det fri stande Børge Christensen at træde til og
annamme samme pant til brugelighed at nyde, indtil bemeldte penge med
anvendt bekostning bliver betalt. - Og leverede Børge Christensen til Bertel
Jensen alle dokumenter, som var lovbud, skøder og andre adkomster, som
han har på gården,

127:
Onsdag den 22. marts 1682:
Onsdag den 29. marts 1682:
De 8 mænd ikke er mødt idag og ej heller nogen, som havde noget at
forrette.
127b:
Onsdag den 5. april 1682:
De 8 mænd ikke er mødt idag og ej heller nogen, som havde noget at
forrette.
Onsdag den 12. april 1682:
Søren Thomsen i Tudved har på vegne af skovrider Hans Pedersen stævnet
Børge Christensen i Rugsted. Opsat 14 dage.
Onsdag den 19. april 1682:
128:
Hans Nielsen i Mejsling som i dommers sted:
Stævning til Morten Hansen i Højen, Jens Mikkelsen, Peder Nielsen i
Piengård, Olaf Lauridsen, Staffen Sørensen, Søren Lassen, alle ibidem imod
dele at svare herredsfoged Bertel Jensen, at de ej efter 2 advarsler ikke er
mødt efter H. K. Maj.ts befaling at være stokkemænd ved tinget d. 29.
marst. Formener derfor, de at have forbrudt deres faldsmålsbøder. Hans 1.
ting til dele.
Onsdag den 26. april 1682:
Skovløber Rasmus Nielsen fremlagde et tingsvidne af 13.november 1678.
Satte i rette og formente, om Børge Christensen ikke bør at bøde og
undgælde efter skovordinansen. Børge Christensen begærede, at Rasmus

Nielsen ville fremlægge Sinior hr. oberforsters fuldmagt denne sag at
påtale, eftersom det er på 4. år siden, samme tingsvidne og sagefald er sket,
og formente, at sligt tilforn burde at være påtalt, og berkræftede ved sin
højeste ed, at han aldrig havde hugget samme omtvistede træ. Opsat 3 uger.
Torsdag den 4. maj 1682:
Peder Hansen i Hesselballe som i dommers sted.
Bertel Jensen i Rugsted, hans 3. ting til dele over (se fol. 128), at de ikke
var mødt som stokkemænd d. 29. marts, efter den høje øvrigheds befaling,
at det skal gå omkring i herredet.
Torsdag den 11. maj 1682:
Torsdag den 28. maj 1682:
Rasmus Nielsen Tudved skovløber, en dom på hr. overforster Augustus
Marses vegne. Opsættelse d. 26. april. - Saggivelsen har været opsat i 14
dage, som var til d. 26.april, og findes irettesættelsen indført på blad 128.
Så efterdi sagen har været opsat i 3 uger til doms, og imidlertid ingen
erklæring herimod sket er, da atter i rette mødte Rasmus Nielsen skovløber
på hr. oberførsters vegne og irettelagde et tingsvidne af 13. november 1678:
at Søren Andersen i Amnitsbøl, Las Poulsen i Refsgård, Jens Poulsen i
Borlev og Jens Christensen i Egtved vidnede, at de den 30. oktober var
med skovrideren og skovløberen til syn på en bøgestub på kronens lod i
Tudved skov, og efter at de stubben havde synet og i tykkelsen på
fælden taget visse mål, blev dem påvist i Børge Christensens gård i
Rugsted, hvor de samme tid og sted så en bøg nyligt hugget og atter
tværs overhugget i stykker, som lå fordulgt under noget løv, og syntes
dem, at samme bøg i tykkelsen af fæld at kunne overens komme med
stubben, de tilforn havde synet i Tudved skov. Dernæst fremstod Hans
Pedersen, skovrider i Brusk og Jerlev herreder, og vidnede, at han d. 30.
oktober kom ridende fra Amnitsbøl skov og ville til Jerlev herredsting,
og da han ridende neden ved Tudved, så han tvende vogne komme
kørende ud af Tudved skov ved Søren Thomsens byggested. Red han så
igennem Tudved og vester op at se og fornemme, hvad læs samme

vogne havde med at fare, og kom så til dem vesten Tudved, Tudved på
heden, og da var det Børge Christensen i Rugsted med sin svend, og
havde på den bageste vogn et stykke fersk bøg nyligen hugget, hvorefter
Hans Pedersen red fra dem og forfulgte så deres vognspor tilbage ind i
Tudved skov til en bøgestub, som ... nyligen var frahugget, og kunne
han fuldkommelig se og agte det at være den samme stub og fæld og
størelse at kunne overenskomme med rodstykket, som efter forskr. syn
befandtes i Børge Christensens gård fordulgt under noget egeløv og top.
I lige måde herforuden vidnede Hans Pedersen, at den fremste vogn af
fornævnte tvende vogne, som han så, den kørte Børge Christensen, og
havde den noget egeløv og top på.
Noch fremlagde Rasmus Nielsen overforsterens indlæg:
at Børge Christensen for samme tyvagtige skovhugst bør lide efter
skovforordningen. Begærer, at Rasmus Nielsen på mine vegne tager
dommen beskrevet. Ex Tudved, d. 12. marts 1682. A. Mach.
Fogeden tog det til sig til doms: Da efter tiltale (etc.) ... Børge Christensen
bør betale efter skovforordningen af 12. oktober 1676.
131:
Onsdag den 24. maj 1682:
Regimentskriver Knud Pedersen har på vegne af oberst von Bassen stævnet
Jørgen Poulsen i Jerlev angående en forseelse, han skal have begået med
nogle ord, trompeter Tobias Hebret, nu logende i Stubdrup, om ham har
angivet. Trompeteren er ikke mødt at vidne, hvorfor sagen til videre beror.
Skovrider Hans Pedersen har stævnet al Jerlev herred imod skovsyn.
Synsmændene aflægger deres detaljerede rapport om skovhugst. Om
Rugsted skov melder de, at den er af arilds tid forhugget og til ingen olden
dygtig.
132:
Onsdag den 31. maj 1682:

Regimentskriverens fuldmægtige på vegne af oberst von Bassen har stævnet
Jørgenn Poulsen i Jerlev og Tobias Hilbert, som ligger i kvarter i Stubdrup.
- Morten Rasmussen i Høllund vidnede: Den 14. marts hørte og så han, at
der stod heste og vogn i Jørgen Poulsens gård, og jeg, Morten Rasmussen,
kørte vognen på min husbonds vegne og ville age møg for kvartermester
Frederik Meyer, og så, vognen var læsset, kom Jørgen Poulsen hjem i hans
gård og spurgte ad, hvis befaling det er eller var at føre gøden fra hans gård.
Da svarede Tobia Trompeter, som nyligen den tid var kommet fra Stubdrup,
'Jørgen Poulsen, møget kommer eder intet ved; det hører min svoger
Frederik Meyer til. Han har lånt karl og vogn det at udføre på et lidet stykke
jord, ham af en ærlig mand er forundt, at sætte det på'. Da sagde Jørgen
Poulsen til trompeteren: 'Hvad kommer det eder ved? Tager I skarn på eders
egne kvarterer; her haver I intet at sige'. Da sagde trompeteren til Jørgen
Poulsen, 'Dannemand, giver eder tilfreds. Sker eder nogen uret, så haver I
for obersten at andrage; han kan sige og rette eder og kvartermesteren
imellem om det, som I påanker'. Da sagde Jørgen Poulsen til trompeteren:
'Obersten har hans egen ret; han kan gøre, hvad han vil'. - Lisbeth Meyers
og Dorete von Vehren: som Morten Rasmussen. - Jørgen Poulsen svarede,
da den samme dag, som forom er meldt, (han) kom gangende i hans gård,
da forbød han forn. Morten Rasmussen at føre forn. møg af hans gård,
eftersom han formente at have noget part i forn. møg, inden obersten rettede
dem imellem, og ikke endnu har hørt oberstens befaling derom. Ydermere
benægtede han ved højeste ed, at han aldrig havde talt de ord, som de ham
omvundet haver, at have sagt samme tid.
133b:
Onsdag den 7. juni 1682:
Poul Hansen i Højen har stævnet Las Hansen i Højen, Nis Hansen i
Stubdrup, Niels Poulsen i Vesterby. Han æskede af Las Hansen og Nis
Hansen Due, at de ville give ham en fuldkommen afkald efter hans sal.
hustru Anne Nielsdatter, efter skifte er sket i stervboen i Højen, for hvad
arveparter de på deres hustruers vegne kunne tilfalde efter sal. kvinde Anne
Nielsdatter hendes afdøde bo og gård i Højen. Las Hansen på egne vegne
og på sin hustru Mette Jensdatters vegne og Niels Hansen Due på egne
vegne og på sin hustru Mette Nielsdatters vegne gav ham afkald.

134b:
Onsdag den 14. juni 1682:
Mads Bertelsen i Nybjerg mølle har stævnet til syn for Koldinghus pårt. Anders Andersen i Dons mølle og Jens Bertelsen i Stenvad mølle aflægger
synsrapport: De var idag til syn i Nybjerg mølle med herredsfogeden og
ridefogeden at syne hvad brøstfældighed der fandtes på mølleværk og
vandværk (detailleret beskrivelse med angivelse af, hvilke materialer der
skal til for reparation). - Anders Nielsen i Vesterby, Las Poulsen i Refsgård,
Mikkel Andersen og Jens Pedersen i Oustrup: De var samme tid til syn på
møllen at syne brøstfældigheden på husene. Tørvehuset, 7 fag stolpehus, de
4 fag nogenledes med lyng tækket og de 3 fag ganske brøstfældige på
tømmer og tække. Fæhuset, 6 fag, tækket med lyng, noget brøstfældigt.
Salshuset, 8 fag, findes temmelig ved magt, uden gavlene og lofterne i
stuerne er ganske udygtige.
135b:
Onsdag den 21. jun9i 1682:
Onsdag den 28. juni 1682:
136:
Thomas Knudsen har stævnet Peder Christensen i Rugsted og Thomas
Knudsen i Egtved. Opsat 8 dage.
Stævning til Anders Hansen i Vester Gesten, Jakob Andersen og Jørgen
Nielsen ibidem, Iver Lauridsen i Øster Gesten, Niels Jepsen i Nagbøl,
Dionis (?) Iversen i Ouslund og Anders Hansen i Asbo imod skifte efter den
sal. karl Christen Hansen, som boede og døde i Refsgård, som Christen
Nielsen i Refsgård agter at tage beskrevet. - Vurderingsmændene Las
Poulsen i Refsgård, Søren Jensen i Rugsted, Søren Thomsen og Niels
Madsen i Tudved: De var den 19. juni forsamlet i nærværelse af
herredsfogeden og hans velbårenhed Hoglissous fuldmægtige Augustus
Asmus Leytzou samt herredsskriveren, efter lovlig opkrævelse, i den sal.
karls afdøde bo i Refsgård imellem hans efterladte moder, søskende,

arvinger og kreditorerne. Overværende var moderen Maren Knudsdatter og
tog sig til lavværge Anders Hansen i Asbo. Noch overværende var Iver
Lauridsen i Øster Gesten, Anders Hansen i Vester Gesten, Jørgen Nielsen
ibidem på deres hustruers vegne, Jakob Andersen ibidem på egne vegne,
Niels Jepsen i Nagbøl på hans hustrus vegne. Og da befandtes boens
middel, som efterfølger: ... ... Summa summarum bedrager boens middel sig
penge 265 slettedaler 14 sk. danske. - Bortskyldig gæld: Først fordrede hans
velbårenhed Hogledsous fuldmægtige at være skyldig til deres husbond af
det gamle fæste, som sal. Christen Hansen har udlovet, penge 44 slettedaler,
landgilde i indeværende år,10 rdl. Noch berettede den sal. karls moder
Maren Knudsdatter, at der skal restere 2 kvartalers skatter, er 4 slettedaler 1
mk. Gårdens brøstfældighed blev takseret og forfuskede udi det
allerringeste at kunne repareres for 30 slettedaler. Mikkel Jensen af
Limskov fordrede på sine egne og Knud Nielsens vegne af Kolding 30
slettedaler, som arvingerne vedgik. Noch berettede Maren Knudsdatter at
være skyldig til Knud Nielsen af Kolding, som hun selv har udtaget med
den sal. menneske, 3 slettedaler. Noch at være skyldig til Anders Hansen i
Vester Gesten 7½ mark. Niels Nielsen resterer af sin løn for forleden år 4
slettedaler. Folkeløn til dato i indeværende år: til en tjenestekarl 8
slettedaler, en pige 3 slettedaler, en dreng 1 (?) slettedaler. Præsten for
ligprædiken 3 slettedaler, degnen 2 mk. Blev bevilget til de 6
vurderingsmænd hver af dem en ordt, er 9 mark. Rettens betjente blev
bevilget foruden efter forordning 2 slettedaler, skriveren 2 slettedaler. Summa bortskyldig gæld, brøstfældighed medberegnet tilsammen in
summa 149 slettedaler 8 sk. Og derforuden er Maren Knudsdatter arveligen
tilfaldet efter sal. Niels Videsen efter skiftebrevs indhold af dato ___ ,
nemlig anslagen i penge 149 slettedaler. Så dette forn. hendes arvepart samt
bortskyldig gæld, som af stervboen først og fremmest bør at udtages,
beløber sig 307 slettedaler, og boets middel ej sig så højt kan tilstrække,
efterdi den ikkun penge 265 slettedaler 14 sk. Så når gælden bleven betalt,
kommer enken Maren Knudsdatter til at restere af hendes indførte arv, som
boen ej kan tilstrække, penge 33 slettedaler 2 sk. - (Der foretages udsættelse
af bohave, kvæg, korn m.m. til kreditorerne). Bliver så igen til den anden
lod til Maren Knudsdatter (udsættelser). Maren Knudsdatter kommer til
kort på sin tilfaldne arv efter sin sal. husbond Niels Videsen, efter
skiftebrevs indhold, 33 sldlr.2 mk, og af de oversblevne 116 sldlr 6 sk. blev
enken bevilget af sin lavværge Anders Hansen i Asbo, at hun måtte optage

af ovenmeldte middel 20 sldlr. til at købe sig klæder for til hendes
fornødenhed. Bliver så igen af hendes midler, som hendes værge
annammede, anslagen udi penge: 96 sldlr.Noch blev enken tilspurgt, om
den sal. karl havde penge, sølv eller hvad være (vare?) det være kunne, som
kunne vurderes, at hun da ville lade fremvise, hvor hun da straks tilbød
nøgle og lås, at de dem kunne forese, og ved højeste ed berettede, at det var
hende ej bevidst at være andet det ringeste i nogen måder. - Hvorefter
Anders Hansen i Asbo var tingsvidne begærende.
138b:
For retten fremstod Anders Hansen af Asbo på sin moder Maren
Knudsdatters vegoe og irettelagde en skriftlig kontrakt af Christen Nielsen i
Refsgård udgiven til Maren Knudsdatter ibidem:
Kendes jeg underskr. Christen Nielsen i Refsgård, at eftersom jeg har
fæstet den halve gård i Refsgård, da er jeg således for accorderet med
min kære moster Maren Knudsdatter og hendes tiltagne lavværge
Anders Hansen i Asbo om hendes aftægt: at da skal jeg, Christen
Nielsen, give årligt, så længe min kære moster lever, nemlig til hver
Martini 3 tønder rug og 2 tønder byg. Noch lover jeg at forskaffe godt,
forsvarlig jord at så 3 skp. boghvede i. Derforuden lover jeg at forskaffe
boghvede til jorden at beså jorden med. Noch derforuden skal jeg give
min kære moster en halv god fedenød af det bedste, jeg selv slagter,
samt en halv fedesvin eller penge derfor efter hendes fornøjelse, noch 2
fedegrise årligt af de bedste, som står på min sti. Noch derforuden lover
jeg at holde hende på min foder seks får, som ikke skal dø, og skal min
moster selv beholde, hvad yngel deraf kan komme, og det selv på
hendes egne foder. Noch at forskaffe min kære moder 4 skp. humle og
to skp. salt, og skal jeg forskaffe min moster 4 fag hus forsvarlig med
alting og derforuden forskaffe hende nødtørftig ildebrand; og skal jeg
holde min kære moster 2 gode køer på foder, som ikke skal dø, og noch
skal min kære moster have fri forlov og tilgang til kværn og køll (?) og
bryggerredskab, korn til mølle og fra mølle samt til kirke og
købstæderne, hende og det (der?) at føre. Og dersom min kære moster
ikke med mig overskr. og underskr. på min kost (?) kan forliges, da
forpligter jeg mig og mine arvinger at forskaffe min kære moster hendes

aftægt årligt, som forskr. står, og holde hende det hendes livstid uden
skade og skadesløs i alle måder. Til vitterlighed har jeg min egen hånd
og mærke underskr. og venligen ombedet velagt og velforstandige
mand, Bertel Jensen herredsfoged, og Søren Pedersen i Amnitsbøl og
Las Poulsen i Refsgård med mig til villerhed (!) aty underskrive. Datum
Refsgård d. 19. juni 1682, CNS, Søren Pedersen egen hånd, til
vitterlighed, Bertel Jensen, til vitterlighed efter begæring Nis Jepsen,
efter begæring Anders Hansen.
Og stod Anders Hansen tillige med Christen Nielsen til vedermålsting med
hverandre.
140b:
Onsdag den 5. juli 1682:
Thomas Knudsen i Egtved gav Peder Christensen i Rugsted til sag for 8
slettedaler lånte penge, som han ham forleden år lånt haver i hans nød og
trang, som Peder Christensen ej fragår. Thomas Knudsen vedgår, at han har
annammet på samme penge en trave havre og en skp. malt, som er penge 3
mk, som Thomas Knudsen lover at decortere. Og han formener, at Peder
Christensen bør betale inden 15 dage. Opsat 8 dage.
Onsdag den 12. juli 1682:
141:
Mikkel Lauridsen i Egtved er stævnet til at påhøre vidner. Thomas Jensen,
Søren Jensen, Jens Sørensen og Niels Girialsen ibidem samt Edel
Nielsdatter i Tudved er stævnet som vidner angående velbårne hr. von
Bassens for år og dag siden frakomne ged, som nu i Egtved skal være
fundet. Vidnerne er forelagt at måde idag 8 dage under deres faldsmål.
Stævning til fenrik Ditlev Foss med sin bisidder Niels Joensen for Kjeldkær
port imod dom at svare og vidner at påhøre. Stævning til Jens Grøn i Jerlev
og Mogens Lassen i Høllund at vidne. De er stævnet af oberstløjtnant ... von
Litzou ved hans fuldmægtige Augustus Amits Litzou (Augustus Asmus von
Lützow). Augustus Litzou fremlagde en kontrakt dateret Kjeldkær d. 22. ...

1680 (?) anlangende Kjeldkærgårds forpagtning, af oberstløjtnant ...ezdt
Letzou underskrevet så vel som af Fenrik Detløf ..., sognepræst hr. Mads i
Balle, Jens Grøn i Jerlev og Jens Sørensen i Stiensgård. Løjtnant tilspurgte
Jens Grøn, om han ikke havde underskrevet forskrevne, eller om vidste
noget imod den at sige. Jens Grøn svarede, hvad sig belanger de to
enslydende oprettede kontrakter imellem velb. oberstløjtnant Zivedt Letzou
(Sivert von Lützow) og Johan Detlev Foss og Niels Joensen Kjeldkærgårds
forpagtning angående, hvis mig og min nabo Mogens Lassen i Høllund så
vel som Jens Sørensen i Stiensgård er derom bevidst, befinder sig i vores
vidne, som de har aflagt til Tørrild herredsting. Noch blev Niels Joensen,
forpagter på Kjeldkær, tilspurgt af løjtnant, hvad årsag at ... ..., hvortil Niels
svarede, at han ikke vidste noget herpå at svare idag, men skød sig til sit
værneting. Hvorefter løjtnanten begærede tingsvidne ogh Niels Joensen
genpart.
(Her ender tingbogen. Der mangler den sædvanlige angivelse af, at
tingbogen er slut. Den sidste tilførsel slutter nederst på en side, så der kan
have været andre blade, der nu er forsvundet).
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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.

Jerlev herred
1685-88
(M 30830)
1:
Anno 1685 d. 17. marts er denne bog, hvori findes 184 numererede, under
forsegling igennemdragne blade, forordnet til Jerlev herreds tingbog, hvori
tingskriveren Poul Giermandsen straks på tinget haver at indskrive alt, hvis
på bem.te Jerlev herredsting for retten passerer, og ej på noget løst papir
for retten at skrive. Bladene og fra øverst til nederst uden nogen margo at
fuldskrive, og sig ellers efter loven og kongelige forordninger forholde
under straf som vedbør.

Koldinhus amtstue, ut supra, Henning Hansen.
1b:
Udi Jesu navn begynde vi at holde retten i dette år 1685.
Er efterskrevne dannemænd opkrævet til sandemænd og ransnævninger i
dette ermeldte år:
Sandemænd:
Hans Nielsen i Mejsling
Hans Nielsen i Torsted
Oluf Poulsen i Jerlev
Erik Jensen ibidem
Jens Pedersen i Vilstrup
Peder Sørensen ibidem
Mads Nielsen ibidem
Jørgen Mikkelsen i Amhede
Ransnævninger:
Mikkel Lauridsen i Egtved
Søren Poulsen ibidem
Søren Grausen ibidem
Nis Hansen i Mejsling
Mads Sørensen i Højen
Søren Jensen i Kielkrog
Niels Jørgensen i Ødsted
Jes Sørensen Korsen i Mejsling
2:
Udi Jesu navn begynde vi at holde retten
Onsdag den 18. marts 1685:
Bertel Jensen Krog, herredsfoged i Jerlev herred. Poul Giermandsen (Poul
Gjermandsen) i Bølling herredsskriver i bem.te herred.

Joen Nielsen Gris i Bølling og hans interesenter har stævnet Søren Knudsen
i Egtved og Godske Lauridsen i Vork for resterende kongetiende for 1684
forfalden til fastelavn 1685. - Dom: De er ikke mødt. De skal betale.
20b:
Torsdag den 26. marts 1685:
Christian Johansen af Kolding, en opsættelse: Stævning til samtlige Store
Almstok mænd imod vidner og dom at svare og deres sandhed at være
gestændige om, hvad dem bliver tilspurgt om Jep Ebbesen. - Christian
Johansen gav Jep Ebbesen til sag angående en kvindfolk ved navn Anne
Jakobsdatter, som sad til huse i Almstok i Jep Ebbesens hus, som skal nu
være bortrømt. - Peder Christensen, Peder Madsen, Peder Hansen og Knud
Eskesen (?) vidner: Forn. kvindfolk har været i Jep Ebbesens hus og
imidlertid tjent ham af og til i 4 år, og har forn. kvindfolk været besovet
trende gange. - Christian Johansen satte i rette, at Jep Ebbesen burde at
skaffe Anne Jakobsdatter, som har været besovet ... i hans hus, til stede,
eller også formente han, burde at lide efter lovens pag. 948. Opsat 14 dage.
3:
Anders Christensen i Hjelmdrup, en opsættelse: Stævning til Christen
Nielsen og Jens Hansen i Refsgård. Gav Christen Nielsen til sag for 12
slettedaler, som skal restere af hans løn for 1683. Opsat 14 dage.
Søren Pedersen i Egtved erkender at skylde Niels Nielsen, nu værende i
Starup, 5 rdl. 2 mk., som han lover halvdelen deraf, nemlig 4 slettedaler, at
betale på onsdag førstkommende og den sidste termin om påske
førstkommende.
3b:
Hans Bertelsen i Vilstrup er stævnet, men ikke mødt. Opsat 8 dage.
Erik Madsen af Bindeballe i dommers sted i denne sag:

Mads Nielsen i Vesterby pantsatte herredsfoged Bertel Jensen et stykke eng
liggende på Vesterby mark, som kaldes Mølkær skifte, for 38 slettedaler,
som Bertel Jensen skal nyde og beholde afgrøden af dette år 1685. Mads
Nielsen lovede at indfri engstykket om Mikkelsdag førstkommende.
Onsdag den 1. april 1685:
4:
Christen Nielsen af Refsgård, et vidne: Anders Christensen, tjenende i
Hjelmdrup, er stævnet at svare mod vidner. Som vidner er stævnet Godske
Lauridsen i Vork, Jens Hansen i Refsgård, Jep Jepsen i Vork, Thomas
Christensen i Refsgård og Christen Nielsen i Vesterby. - Godske Lauridsen
og Jens Hansen i Refsgård: De var i Vork skov nær ved bækken imellem
Vesterby skov og Vork skov med Anders Christensen, som nu tjener i
Hjelmdrup, i sidst afvigte år 1683 ved en 14 dage efter Pinsedag, og da så
de, at han havde Christen Nielsens vogn og heste med sig, og da havde han
bunden hestene og vognen ved bækken, og da så de, at den ene hest, en
grå, var bleven undkommen og satte sit liv til i bækken, som Anders
Christensen sidst .... - Thomas Christensen af Refsgård: Han var i Christen
Nielsens hus nogen tid efter forskr. pinsedags tider, da hørte han, at Anders
Christensen sagde til Christen Nielsen i Refsgård, dersom han måtte gå udi
sin tjeneste med rolighed, ville han betale ham forbemeldte hest. - Jep
Jepsen i Vork: Han var i Refsgård i Christen Nielsens hus, efter at hesten
blev død; da hørte han, at Anders Christensen, som tjente Christen Nielsen,
bad til at ville betale ham hesten og sagde, at han havde en stud og en kvie i
Spjarup, det ville han give ham for hesten. - Christen Nielsen i Vesterby:
Han havde givet Christen Nielsen i Refsgård et stykke træ i Vesterby skov
på hans selvejerskovskifte, som han skulle have haft på hans vogn, den
gang hesten blev undkommen.
4b:
For retten fremkom Anders Christensen, som nu tjener i Hjelmdrup, og
berettede, at den tid den omtvistede hest blev død imellem Vesterby skov og
Vork skov, da kørte Christen Nielsen af Refsgård selv den vogn og de 2
heste ud af hans gård, ... ... og han kørte den anden vogn og heste, som intet
blev at skade, og kørte dem lige så god udi hans gård, som han kørte deraf

med dem. Hvilket han vil være gestændig, hvor behov gøres, og ved sin
højeste ed bekræfte.
Rasmus Sørensen tog sit 1 ting. til Mads Nielsen i Tudved. Opsat 8 dage.
5:
Onsdag den 8. april 1685:
Anders Christensen i Hjelmdrup er stævnet til at påhøre vidner. Las Poulsen
af Refsgård og Anders Christensen af Refsgård: Den grå hest, som blev
død, var 15 daler værd. Anders Christenen begærede sagen opsat. Opsat 14
dage.
5b:
Christen Nielsen af Refsgård, en opsættelse. Satte i rette, at Anders
Chrisensen bør betale den grå hest, som blev omkommet ved hans
forsømmelse. Opsat 14 dage.
Christen Nielsen fremlagde et skriftligt indlæg: Såsom jeg underskrevne
søges og tiltales af Anders Christensen, nu tjenende i Hjelmdrup, at han
skulle restere af hans aftjente løn hos mig, hvilket jeg ikke nægter eller
fragår, men erbyder mig ham det at decortere, når han gør rigtigt regnskab.
Men som Anders Christensen i min tjeneste har været årsag til og
forkommen for mig en af mine heste, som er blevet død for hans
forsømmelses skyld og mig fattige mand derover til stor skade og ruin,
formener derfor, at han efter rettens kendelse bør at betale mig min hest
efter uvildige mænds sigelse samt alle omkostninger. Refsgård, d. 7. april
1685, CNS. - Opsat 14 dage.

Jep Ebbesen i Almstok, et tingsvidne: Fremlagde en forskrivning dateret
Støvringgård, den 5. april 1685:
Såsom Jep Ebbesen i Almstok, som er en af min steddatter jomfru Helig
Ingeborg Løvenkrones tjenere, mig idag, som er d. 5. april, hr berettet,

hvorledes han for nogen tid siden er blevet stævnet at møde til Jerlev
herredsting, formedelst et kvindfolk, som har boet på hans gårds grund
og har bekommet et barn, hvilket skal være død, og samme kvindfolk
efter barnets død at være rømmet, og formener han, at der skal hændes
en dom over ham til bemeldte ting førstkommende onsdag den 8. april.
Efterdi at det er mig umuligt formedelst den korte tid samme dag til
tinget enten selv eller min fuldmægtige at møde, der at erfare, hvorledes
der bliver irettesat over forn. Jep Ebbesen, at jeg entenn som husbond
ham at forsvare, eller om han ikke gjort haver, som han burde, imod
ham at protestere, er derfor min tjenstvilligste begæring, så vel til
herredsfogeden som til den person, som Jep Ebbesen har ladet til tinget
stævne eller kalde, at sagen imod ham i 4 uger, nemlig til d. 5. maj
måtte blive opsat. Thi jeg før end da formedelst lovligt forfald ej møde
kan, hvor jeg da, eller mit visse bud på tinget, skal møde og svare det,
som billigt og ret er. Skulle imod forhåbning min begæring med sagens
opsættelse mig blive nægtet og dom imidlertid skulle falde, da er jeg i
lige måder venlig begærende, om dommen skulle falde forn. Jep
Ebbesen imod, at samme ikke blive eksekveret eller efterlevet, før end
jeg derom noget videnskab bekommer, om jeg den for højere ret agter at
lade indstævne, dersom jeg formener, at ham deri nogen uret skulle
være vederfaret, og loven i den 1. bogs 24. kapitel, 54. artikel denne
min begæring tilsteder ... Actum Støvringgård d. 5. april 1685, Georg
Arnoldt von Pos.... Sagen opsat i 4 uger.
Onsdag den 15. april 1685:
Onsdag den 22. april 1685:
Christen Nielsen af Refsgård, en dom: Fremlagde opsættelse af idag 14
dage. indført på pag. 5, tingsvidne af 1/4, indført på pag 4, tingsvidne af
8/4, indført på pag 5. Satte i rette, om Anders Christensen ikke bør betale
for den grå hest, som blev død for hans forsømmelse. - Anders Christensen
blev påråbt 3 gange, men var ikke mødt. - Dom: Christen Nielsen har
beholdt Anders Christensens fortjente løn hos sig, hvilket han ikke fragår.
Den skal han betale. Angående hesten ses Anders Christensen ej at kunne
frikendes, men skal betale Christen Nielsen 15 slettedaler, hestens værd

ifølge tingsvidne, og decortere, så vidt hans løn bedrage kan, og det øvrige
Christen Nielsen derfor at fornøje.
7:
Onsdag den 29. april 1685:
7b:
Regimentskriverens stævning til oberst von Bassen på Nygård for de to
ryttere, nemlig Sebo og Henrik Budts vidne at fra sig levere. Stævning til
Jens Hansen i Lie, til Peder Joensen i Spjarup og hans tjenestepige Dorthe
Giødings samt Jens Christensen ibidem. Saggivelsen blev opsat 8 dage, da
Gotfred Lauridsen eller hans husbond Hans Rosendal agter at comparere
hver for retten.
Gotfred Lauridsen har stævnet Thomas Pedersens søn Jørgen Thomsen,
Peder Lassen, Peder Nielsen, Poul Pedersen, Jens Pedersen, Peder
Christensen, alle i Rugsted, for en supplikation, de har indgivet til obersten
på Nygård, dateret d. 15. januar. - Gotfred Lauridsen fremlagde
supplikationen. De indkaldte personer vedkendte sig den:
Som vi underskr. Rugsted bymænd idag 8 dage noget korn, som Hans
Kgl. Maj. os til brød og sædekorn forstrakt haver, hvor regimen. Hans
Rosendal har affordret ud af regimentskrivers tjener, da ... ...
regimentskriverens tjener os med målet meget knap, og han er falden i
det han skæppen med et stort strøg holdt, førend hun en gang blev fuldt
opmålt afstrøgen, og når vi ham venligt bad, det han os rette mål målte
(?), drev han os ud af døren, og ingen videre svar fik vi. Er derfor vores
underdanigste bøn til hr. obersten, at han regimentskriveren ville
tilskrive, det han hans tjenere ville derfor tiltale, det han os sligt ej mere
ville gøre, og vi den rette mål måtte nyde, som Hans Ko. Ma. os under.
Venter herpå nådig svar og befalder hr. oberst under Guds protect. Til
vitterlighed under vores egne hænder. Actum Rugsted d. 15. april 1685,
IP, PLP, C, Jørgen Thomsen egen hånd, PN, PP.
De bekendte, hvem forskrevne havde stillet, nemlig velbårne Otte
Lindenquist i Bølling, og oberstens foged Jakob Thomsen siden renskrevet.

- Gotfred Lauridsen tilspurgte menige herredsmænd, som den dag ting
søgte, om der var nogen, som havde over skæppen eller målet at klage,
hvorimod menige herredsmænd råbte i hverandres munde og sagde, at de
havde intet at klage enten på mål eller skæppe, hvorefter Gotfred Lauridsen
satte i rette, om forskr. supp.ikanter ikke jo bør at bevise deres klage eller
og at lide og undgælde efter loven, eller at være nogle løgnere. Opsat 14
dage.
8b:
Iver Jensen af Refsgård, et afkald: Fremlagde en herredsfogedstævning:
Såsom Iver Jensen for mig beretter, hvorledes han højligen skal være
forårsaget at lade eder, Jep Pedersen i Refsgård, her til tinget insitere
angående en afkald, som I med rette efter eders kontrakt og der på
afbetalings værd, bør I med rette ham skadesløst at give .... ... stævne ...
tagende hvis med eder, I kan have til befrielse.
Iver Jensen fremlagde en kontrakt imellem nu sal. Jens Iversen og Jep
Pedersen, begge af Refsgård, som findes underskrevet til vitterlighed af
velbyrdige Marchonosten, hr. Søren Jensen, OMS:
... og imod betalings værd lover Jep Pedersen ganske ingen arvelod at
skal kræve efter hans nu sal. hustru Mette Knudsdatters nu sal. forældre,
nemlig Jens Iversen og Anne Lasdatters død. - Findes dateret Refsgård,
d. 18. marts 1668.
Iver Jensen fremæskede Jep Pedersen, om han ville give ham en
fuldkommen afkald for hvad arvelodder han efter hans sal. forældre, nemlig
Jens Iversen og Anne Lasdatter, imod afbetaling, Jep Pedersen har
annammet. - Jep Pedersen med hans fri vilje og velberåd hun i hånd tog Iver
Jensen, gav ham en fuldkommen afkald efter hans nu sal. forældre, nemlig
Jens Iversen og Anne Lasdatter, som boede og døde i Refsgård, for hvad
arvelodder Jep Pedersen på vegne af sin nu sal. hustru Mette Knudsdater og
begge deres børns vegne kunne være arveligt tilfalden.
9b:

Onsdag den 6. maj 1685:
Regimentskriver Hans Rosendals fuldmægtige fremlagde et extrakt, som er
Maren Christensdatter af Kragelunds allerydmygste supplik til oberst von
Bassen på Nygård:
Eftersom mig fattige kvindfolk Maren Christensdatter af Kragelund for
et år siden natten før Philippi dag 1684 en af Henrik Budt alle mine
armods midler frastjålet og var som efterfølger:
En ny sort kvindekåbe af fint klæde, havde kostet 17 daler,
En anden sort klædekåbe, noget slet... , 12 daler,
Noch en anden ringere, kostede 9 daler,
24 alen hvid vadmel, alen 14 sk., er 5 daler 1 mk.,
mine ligklæder, som havde kostet 10 mk.,
en sort trøje af fifskafts (?), kostede mig 3 daler 2 mk.,
en rød skørt perset vadmel, kostede 2 daler 8 sk.,
en sort kvindelue, kistede 2 mk.,
et forklæde og et andet linnedklæde, havde kostet 2 daler,
en skindpels, kostede 5 mk.,
et par hvide strømper og en mauff (?), kostede 3 mk. 8 sk.,
et par læderbukser, havde kostet 2 daler,
en foret hue, som kostede 1 daler 8 sk.,
noch taget i penge 30 sk.,
en obligation, var lydende derpå 7 daler,
noch et fæstebrev på huset.
Forskrevne gods tilhobe er penge 67 slettedaler 6 sk. - MCD.
Noch fremlagde forbemeldte Gotfred Lauridsen en skriftlig bekendelse af
de 2 ryttere at have bekendt:
Anno 1685 d. 6. maj har Henrik Budt og Seboe Hattermand, begge
ryttere ved ridtmester Valters kompagni, bekendt, at de en kvinde i
Kragelund, navnlig Maren Christensdatter, nattetider efterfølgende
havde frastjålet, som Henrik Budt var anfører for:

En ny sort kvindekåbe, som Jens Lie (Jens Ley) havde købt ham af og
ville lade gøre en kjortel deraf,
en anden slettere kåbe, som Jens Lie også havde købt,
noch en anden kåbe, som Jens Lies kvinde i Spjarup og Mads Smeds
kvinde i Vesterby på rytternes vegne havde solgt,
24 alen hvid vadmel, som Jens Lies søster i Kolding for ham solgte, og
var Beboe dermed indredet,
en skindpels, som Jens Lies kvinde fik,
et par læderbukser, som Jens Lie fik,
en foret hue, som Jens Lie fik,
en sort fiffsho... trøje, som Dorthe Giødings fik af Jens Lies kvinde,
et rødt skørt af perset vadmel har Jens Christensens kvinde i Spjarup
fået,
og havde Jens Christensens kvinde med Jens Lies kvinde begge holdt
partie hinanden og begge to de linnedklæder og andet, hvad de selv intet
har villet, hvor di solgte til andere. - Ellers vidste Henrik Budt eller
Seboe Hartmand, at de noget mere har fået. - Actum et die loco ut supra,
Erasmus Casseminus von Bassen, Christian Grosmand, auditør.
Videre saggivelse opsættes 8 dage til videre erfaring, om de be... kunne
have eller vide sig noget til befrielse, de da inden den tid ville indgive.
10b:
For retten fremstod Gotfred Lauridsen på Christian Jochansens vegne af
Kolding. Fremlagde opsættelse af idag 6 uger. Begærede dom. Opsat 8
dage.
Søren Iversen i dommers sted i den sag:
Herredsfoged Bertel Jensen på vegne af amtskriveren lod lyse i fred alle
øde gårdes agre og engjord, som skal være fredet og i hegn tagen efter
denne dag. Advarede alle og enhver, at de holder de øde gårdes enge og
agerjord i hegnfred efter denne dag. Og dersom nogen bliver antruffet med
ufred at gøre, de at lide og undgælde efter loven.
11:

Onsdag den 13. maj 1685:
Gotfred Lauridsen har på vegne af Hans Rosendal stævnet Hans Nielsen i
Vesterby og hans hustru Kirsten Jensdatter. Lod oplæse Henrik But, rytter
under ridtmester Valters kompagni, hans bekendelse dateret 6. maj. - Mads
Nielsen benægtede, at hans hustru intet havde købt med forn. rytter, men
købt en gammel kåbe af Jens Christensens hustru i Spjarup, og tog forn.
Jens Christensens hustru kåben af hendes kiste, som hun havde i hendes
forvaring. - Dorete Hansdatter Giødings benægtede ved højeste ed, at hun
intet videre havde handlet med forn. rytter videre end en fischaftes (?) trøje,
som hun fremviste og stod i, og vedgår, at hun gav for den en slettedaler.
Gotfred Knudsen, en dom på Christian Jochansens vegne af Kolding:
Opsættelse af 26. marts. indført pag. 3, 6 og bag på pag. 10. - Dom: ... og
udi den sag imellem Christian Jochanssøn og Jep Ebbesen kendes således:
Såsom for mig bevises med vidnesbyrd d. 26. marts, at en kvinde ved navn
Anne Jakobsdatter har været i Jep Ebbesens hus i fire år af og til og
imidlertid tjent ham, og da ses ej Jep Ebbesen nogen skade derfor at kan
tilføjes, men for Christian Jochanssøns tiltale fri at være, og den besovede
kvindfolk navnlig Anne Jakobsdatter, som er bortrømt, hvor hun kan findes,
da at pågribes og lide efter loven.
11b:
Onsdag den 20. maj 1685:
Onsdag den 27. maj 1685:
Hr. regimentskriver Hans Rosendal, et vidne: Stævning til Hans Boesen og
Peder Korsen i Stubdrup, Jep Ley (Jep Lie), rytter under ridtmester Valter,
Hans Oksvigs tjenestekvinde Anne Jørgensdatter. - Anne Christensdatter
gav højligen last og klage over Søren Madsen af Oksvig, at idag 14 dage
gik hun ud at ville se til hendes engborer (?), og da så hun, at Søren
Madsens heste gik på Hans Nielsens engborer, og så gik Anne
Christensdatter hen og gennede forn. heste deraf, og så kom Søren Madsen
gangende bagefter med en stage i sin hånd, og så faldt nogen ord og dispors
dem imellem, og så slog han hende med en sten i hende hoved nogle slag
blå og blodig, stødte hende i hendes side og tynde liv med en plovstav,

havde hende omkuldslagen, lå oven på hende, rev håret af hendes hoved og
endeligen tog plovstaven og lagde over hendes hals og havde kvalt hende,
havde hendes mand (ikke) kommet, som hende frelste af hans hånd. Og var
så forslagen, at hun næppe kunne gå hjem. Beklagede sg højligt, at hun ikke
ville tro at kunne komme til forrige førlighed, eftersom hun formente ikke
at kunne vide sin egen tilstand. - Anne Jørgensdatter vidnede: Idag 14 dage
så hun Hans Oksvigs hustru, Anne Christensdatter, gik i hendes toft. Og da
så hun, at Anne Christensdatter gente med Søren Oksvigs heste, og Søren
Oksvig kom til hende, og så faldt der nogle ord dem imellem, og så slog
Søren Oksvig hende og havde hende omkuld på jorden på Hans Nielsens
egen ager.
12:
For retten fremkom synsmænd, Peder Korsen og Hans Hansen i Stubdrup.
De har besigtet Hans Oksvigs hustru Anne Christensdatter: et blå slag under
hendes venstre øje; og videre ikke de kunne syne, formedelst hun var en
kvindesperson, men ellers klagede hun sig, at hun var slagen på de steder,
som de ikke kunne syne.
12b:
Hans Sørensen og Mikkel Gabrielsen, en opsættelse: Stævning til Christen
Boellesen i Bøgvad og Peder ... ibidem at påhøre vidner og til Jørgen
Poulsen og Niels Sørensen i Knudsbøl at aflægge syn. - Synsvidnerne: Den
20. maj var de efter Hans Sørensens og Mikkel Gabrielsens begæring at
syne Hans Sørensens hjorddreng Mikkel Rasmussenn og Mikkel
Gabrielsens steddatter Maren Thomasdatter og Anne Nielsdatter. Og
foregav, at de var slagen og således medhandlet d. 19. maj, og da befandtes
de således: Først Mikkel Rasmussen med 4 blå og blodige slag på hans
venstre arm og et på samme aksel. Noch et blåt slag i hans side i hans hoved
i tindingen. Og Maren Thomasdatter befandtes på hendes højre side en stor
rissen knude med 4 blodige og blå slag, som blodet var udsprukken af.
Noch Anne Nielsdatter befandtes et blå slag på hendes højre arm, som forn.
personer foregav at Christen Boellesen i Bøgvad havde dem således ...
medhandlet uden al skyld og brøde, og klagede hårdelige over ham, at de
vidste ikke, at de kunne nå deres førlighed, som de tilforn havde. Og
klagede ydermere, dersom at de bortkaldes inden år og dag, da forn.

Christen Boellesen derfor at stande til rette. - Hans Sørensen og Mikkel
Gabrielsen satte i rette, om han ikke bør bøde for hvert blåt og blodigt slag
efter loven. Opsat 8 dage.
13:
Onsdag den 3. juni 1685:
Regimentskriver Hans Rosendal, en opsættelse: Satte i rette efter de 2
ryttere, Sebou og Henrik Budts bekendelse, at Jens Lie bør lide efter loven
som tyves medvider og have sin ejendom forbrudt, levere tyvekosterne til
Maren Christensdatter og straks at entvige lenet, og Jens Christensen af
Spjarup formedelst sin hustrus forseelse have sit fæste forbrudt og
tilbagelevere tyvekosterne, Mads Nielsen i Vesterby ligeledes,
tjenstekvinden Dorete Giødings, som har tilkøbt sig en trøje, for hendes
forseelse, så og for at hun skal have ligget i løsagtigt levned, at straffes med
tugthus. - Opsat 14 dage.
13b:
Onsdag den 10. juni 1685:
Efter befaling mødte Jens Lie for retten med de tilforhandlede og fra Maren
Christensdatter af Kragelund frastjålne af rytterne Sebou og Henrik Budt og
præsenterede Maren Christensdater, som og for retten fremstod med hendes
broder Bertel Christensen ibidem og vedkendte sig og annammede af
bem.te stjålne koster, nemlig en foret hue, en muffe, et par læderbukser og
en lodden skindpels, en gammel opsprukken sort klædekåbe, som dretten
(?) slaget var frataget, mens kåben var hende frahændiget. - Dorthe
Giødings mødte med en livskåren (?) sort kvindetrøje, som Maren
Christensdatter og hendes broder til sig annammede og sig vedkendte. Mads
Smeds søn Niels Madsen i Vesterby mødte med en af bem.te stjålne kåber,
nemlig en gl. sort klædekåbe med noget gammelt vadmelsdræt oven under,
som Maren Christensdatter og hends broder vedkendte sig og til sig
annammede. Jes Christensen af Spjarup mødte og foregav så og med
saligheds ed benægtede, ikke at være ham vitterligt, at hans hustru har
tilforhandlet sig det skørt, og i hånd tog Maren Christensdatter og hendes
broder og ville det betale, som og her for retten skete. - Regimenskriver

Hans Rosendal tilspurgte samtlige menige mænd, som idag ting søgte, om
nogen har hørt eller fornemmet, at Jens Christensen i Spjarup havde i nogen
måder skikket sig usømmeligt; men alle gav Jens Christensen et ærligt og
godt skudsmål, gjorde det dem ondt at være kommet i denne fortræd.
14:
Søren Oksvig har stævnet Hans Oksvig og hans hustru og folk, de 8 mænd,
som i tingbogen deres navne er indført, samt regimentskriver Hans
Rosendal. - Opsat 8 dage.
14b:
Ridefoged Christian Nielsen har stævnet Christen Jensen i Torsted og hans
hustru og folk samt Hans Nielsens hustru og tjenestedreng. Opsat 8 dage.
Regimentskriveren har stævnet samtlige Mejsling bymænd. Opsat 8 dage.
Onsdag den 17. juni 1685:
Regimentskriveren har ikke kunnet møde idag i sagen om Jens Lie og hans
medbeskyldte. Opsat 8 dage.
15:
Søren Oksvig lod oplæse et varsel af idag 8 dage. Synsmænd, som har
været lovligt opkrævet for retten, har været til syn i Oksvig. De har synet
Hans Nielsens gærder, som er meget brøstfældige; nogle steder befandtes
hverken staver eller ris, så Søren Madsen kan lide stor skade over forten fra
begge to deres gårde. (De har også synet nogle veje i tofterne; teksten er
uklar).
15b:
Noch for retten fremstod Søren Madsen i Oksvig, æskede og begærede de 8
mænds vidne, hvad som passerede d. 27. maj, hvortil de svarede, de vidste
intet andet, der blev passeret eller talt, end som i tingbogen er oplæst og
indført.

Onsdag den 25. juni 1685:
Bertel Christensen af Kragelund på vegne af hans søster Maren
Christensdatter i hånd tog Jes Pedersen i Vork på vegne af Jens Hansen af
Lie og takkede ham godt for god betaling for hvad bortstjålne varer, som
Jens Lie havde sig tilforhandlet, kongens sag uforkrænket.
Regimentskriver Hans Rosendal besværede sig over samtlige rytterbønder i
Mejsling, formedelst de havde sat sig overhøring og modvillig, da de blev
tilsagt i kongeægt nu sidst afvigte Hans Ko. Ma. rejse ad Norge. Formente
derfor, for deres modvillighed burde være i kongens nåde og unåde. En del
af de indstævnte mødte og beklagede sig, at efterdi de havde sig forset, bad
de om nåde og ikke om (?). Opsat til næste tingdag, da samtlige skal møde.
16:
Kirkeværgerne Jørgen Poulsen og Morten Bunde i Jerlev har stævnet Hans
Nielsen i Mejsling, Simon Lassen i Jerlev, Niels Hansen og Hans Nielsen
ibidem for kirkens anpart af korntienden samt jordskyld. Opsat 8 dage.
Søren Madsen fremlagde et synsvidne af 17. juni og satte i rette over Hans
Nielsen Oksvig, om han ikke bør lade sine gærder forfærdige. Opsat 3 uger.
16b:
Erik Madsen af Bindeballe i dommers sted:
Stævning til Peder Lassen i Rugsted. 1. ting over ham til dele.
Regimentskriver Hans Rosendal, en dom: Dokumenterne findes indført på
pag. 11 og 13. - Dom: .. og udi den sag imellem regimentskriver Hans
Rosendal på den ene side, Jens Hansen i Lie, Jens Christensen og Dorthe
Giødings i Spjarup og Mads Nielsen i Vesterby på den anden side kendes
således: Jens Hansen i Lie, som tyvstjålne koster har haft i sit hus og
forvaring, som var stjålet fra Maren Christensdatter i Kragelund af 2 ryttere,
Henrik Budt og Sebou Hattermand, og Jens Hansen en stor del deraf
rytterne afkøbt haver, som deres bekendelse udviser, dateret Nygård d. 6.
maj 1685, og bemeldte gods ikke bragt til lyset, men det dulgt, så ses ikke

Jens Hansen at kan frikendes, men hans gårds fæste og rettighed at være
forbrudt og hans hovedlod at høre Hans Ko. Ma. til, og Jens Hansen
derforuden at lide efter lovens 6. bog, 17. kap. 32. post samt at betale
sagens anvendte bekostning. - Belangende Dorthe Giødings, som på samme
måde har afkøbt en trøje af den ene tyvagtige rytter og den fordulgt, da som
tyvens medvider, da bør hun derfor til spindehuset at henføres. - Angående
Jens Christensen i Spjarup og Mads Nielsen i Vesterby deres hustruer, som
har og afkøbt bem.te ryttere en kåbe og en skørt, da som Jens Christensen
og Mads Nielsen ved højeste ed benæger, at de det aldrig var bevidst, deres
hustruer sligt havde dem tilforhandlet, vides derfor ikke bem.te tvende
mænd nogen skade at kan tilføjes.
Onsdag den 1. juli 1685:
Søren Pedersen i Amnitsbøl i dommers sted idag.
17b:
Gotfred Lauridsen, regimentskriverens fuldmægtige, en opsættelse:
Begærer dom efter klage og vidnesbyrd d. 27. maj. Sætter i rette, om Søren
Madsen ikke bør lide og undgælde. Sagen opsat 14 dage, såsom
herredsfogeden ikke var til stede.
Jørgen Poulsen og Morten Hansen i Jerlev, en dom. Opsættelse d. 25. juni,
pag. 16. - Dom: De stævnede skal betale.
18:
Onsdag den 8. juli 1685:
Hans Sørensen i Knudsbøl og Mikkel Gabrielsen på den ene side og
Christen Boellesen i Bøgvad på den anden side bevilger, at den sag, der har
været opsat i 6 uger, opsættes endnu 8 dage.
Regimentskriverens fuldmægtige Gotfred Lauridsen, en opsættelse: Gotfred
Lauridsen begærede dom. - Så fremstod for retten Søren Madsen i Oksvig
og fremlagde et indlæg dateret 8. juli:

Såsom min nabo Hans Nielsen med sin hustru Anne Christensdatter
lever helt uroligt med mig, iblandt andet næstforleden d. 27. maj på
Jerlev herredsting giver last og klage over mig, ligesom hun en stor
gevalt var sket, hvilket mig dog af dem vederfaret, klaget. Den fortræd,
jeg lider, kan ... ses af førte syn, for at højne og frede det avling, jeg ved
gården med stor møje og arbejde anlægger, for mine naboers gærders
vedligeholdelse. Hans berørte hustru og klager klager siger jeg ved min
højeste ed usandfærdige at være, som jeg her og på hvilke steder,
fornøden gøres, ville bekræfte. Og hun aldring med sandhed kan bevise,
jeg slog eller stødte hende i nogen måde. Det den kvindesperson Anne
Jørgensdatter enlig vidner, må hun være købt eller lokket til, efterdi hun
intet omtaler, hvad mig er vederfaret. Mener, sådan løs kvindetale ej bør
uden lovligt bevis at anses. Thi dersom loven pag. 937 ej tilsteder en
kvindefolk sin sigtelse uden lovlig bevisning, når edeligt fragås, om sin
barnefader, langt ringere i en anden sag bør at antages; men formener
mig for ubillig ansøgning at frikendes, med tjenstlig begæring dette i
retten måtte antages ... ... Datum Oksvig, d. 8. juli 1685, SMS.
Opsat 8 dage.
18b:
Onsdag den 15. juli 1685:
19:
Stævning til Morten Pedersen, nu tjenende Laurids Jensen i Egtved, som
vidne. - Laurids Jensen tilspurgte ham, om han var bevidst, at han havde
begået noget ulovligt enten i mark eller i by eller i hans gård, eller hørt eller
set, at han har brugt nogle bøsser, skudt eller brugt noget vildt enten lidet
eller stort, siden han i hans brød og tjeneste er kommet, eller hørt i hus eller
udenfor nogen ord tale om, at han skulle være derfor beskyldt i nogen
måder. Hvortil Morten Pedersen ved højeste ed benægtede og vandt, at han
aldrig har set eller hørt noget af de poster, som han blev tilspurgt om, videre
end ærligt og kristeligt, som en ærlig mand vel egner og anstår, som han
kan være bekendt både for Gud og øvrighed.

Hans Sørensen og Mikkel Gabrielsen i Knudsbøl på den ene side og
Christen Boellesen i Bøgvad på den anden side tog hverandre i hånd,
således at de var venligen og vel forligt om den sag, der havde været dem
imellen, kongens sag og interesse uforkrænket, som Christen Boellesen selv
der til kongens interesse skal svare. Og findes opsættelsen indført pag. 13,
d. 27. maj.
19b:
Søren Madsen i Oksvig, en dom imellem ham og regimentskriver Hans
Rosendal: Opsættelse af 8. juli, pag. 12. - Dom: Anne Christensdatter, som
d. 27. maj har givet hårdeligen klage over Søren Madsen, at han skal have
slagen hende på marken, og synsvidnes formelder, d. 27. maj udstedt, at
Anne Christensdatter havde et blå slag under hendes venstre øje, og ikke
kunne de se mere, hun skadede i nogen måde; tilmed bevises ikke
udtrykkeligt for mig med nogen vidnesbyrd uden aleneste en
kvindesperson; vides derfor ikke Søren Madsen til nogen udgifter at kan
tilføjes, men Hans Nielsen for slig ubeviselig klage og sagens anvendte
bekostning at betale efter dannemænds sigelse.
Søren Madsen: Opsættelse af 25. juni, pag. 16. - Dom: Søren Madsen i
Oksvig beviser med et tingsvidne d. 17. juni, at synsmænd har vidnet, at
Hans Nielsens anpart af hans gårds gærder er fundet ganske brøstfældig, og
de ikke kan hegne eller frede eng og korn. Da vides ej Hans Nielsen at kan
frikendes, men hvis skade Søren Madsen fanger efter Hans Nielsens
gærders brøstfældighed for hans forsømmelses skyld med hegning, da bør
Hans Nielsen dertil at svare, og Hans Nielsen derforuden straks sine gærder
at forfærdige og ellers efter lovens 3. bog, 1. kap., 42 og 43. post sig
herefter at rette.
20:
Onsdag den 22. juli 1685:
Stævning ved Oluf Thomsen, oberst Conrad Brincks (Konrad v.d.
Brincken) fuldmægtige, til kornet Cort Prot, Søren Sørensen og Mogens
Lassen i Høllund samt til regimentskriver Hans Rosendal og amtmand
Suards (Schwartz), om de har noget dertil at sige, angående noget jord, som

tilhører oberst Brinsks tjenere og bønder i Rue, kaldes Brun Bank, som de
trende mænd i Høllund har bemægtiget sig. Oluf Thomsen tilspurgte de 3
Høllund mænd, om de ville her for retten indkomme og svare til det, som
blev dem tilspurgt, hvortil de svarede, at de havde intet idag at svare.
20b:
Christen Nielsen i Limb (Lihme?) gav klage over Christen Madsen i
Bindeballe, at han har skammeligen slagen ham, som videre med syn og
vidnesbyrd skal bevises.
Hans Sørensen i Knudsbøl, et vidne: Stævning til Maren Nielsdatter sal.
Vide Hansens i Egtved. Fremlagde en obligation af 12. januar 1674, at sal.
Vide Hansen har lånt af Hans Sørensen 9 slettedaler. Ydermere fordrede
Hans Sørensen penge, som han lånte sal. Vide Hansen i 1675, 5 slettedaler.
Noch fordrede han lånte penge, som han ham lånte det år, kongens krigsfolk
drog sønderpå, 6 slettedaler. - Maren sal. Vide Hansens ved ed benægtede,
at det var hende ubevidst, at den sal. mand var ham de elleve daler skyldig,
og ej heller ville benægte ved ed, at hendes sal. mand jo dem kunne have
bekommet.
21:
Onsdag den 29. juli 1685:
Oluf Thomsen i Stiffuel (?) fremlagde amtmand Schwartz' ordre og
fuldmagt: at såsom de 3 Høllund mænd har anklaget Oluf Thomsen i
Stiffuel, at han ej må gå i rette, medmindre de her for retten kan overbevises
det, som han ej i retten må eller kan afvises for. De 3 Høllund mænd er ikke
mødt.
21b:
Synsmænd har været opnævnt af retten til at syne, hvad oberst Brinch
(Brincken) på Haraldskær eller hans fuldmægtige påviste dem: noget toft
liggende vesten for kongevejen ved Rue (beskrevet med mange detaljer).
Nogle agre var blevet pløjet og besået.

Søren Pedersen i Amnitsbøl vidnede, at så ungefær henimod en 40 år, da
sal. Ebbe Gyldenstjerne var slotsherre på Koldinghus, da læste han mange
gange et lovhævdsbrev på Haraldskær, som formeldte om det skel imellem
Rue mark og Høllund mark, og det skel gik fra Engårds mose og i
kongevjen og fulgte så kongevejen, og gik så af kongevejen i en gl. hulvej
og ud ad den Brunbanke etc. .... - Christen Jørgensen: I ca. 40 år har der
ikke været sået korn i det jord, som ligger nær ved Rue, som nu omtvistes,
men har ligget i fællig til Rue fælled og Høllund fælled. - Jens Sørensen i
Rue: Nu siden svenskernes indfald ungefær for fem eller seks og tyve år, da
havde hans kvæg ganget på det omtvistede jord ulast og ukæret.
En stævning til Søren Pedersen afhjemles.
Onsdag den 5. august 1685:
22b:
Oluf Ovesen Bang i Højen præstegård i hånd tog sin kære svoger hr. Jens
Hansen ... medtjener i ordet til Højen og Jerlev menigheder, og takkede ham
godt for god, nøjagtig betaling, nemlig hans værgemål, som han var
tilfalden efter hans sal. forældre, som hr. Jens Hansen har haft under
hænder.
Stævning til velb. Conrad von Brinch på Haraldskær mod syns opkrævelse
og afsigt samt til dem, der tidligere har synet i samme sag.
23:
Onsdag den 12. august 1685:
Karen Andersdatter i Fredericia vidnede: Den gang hun tjente fru Anne
Munchs på Haraldskær i 1675, da læste hun et lovhævd, som sal. jomfru
Anne Munchs havde i sin forvaring, og den var meldende om det jord, som
ligger nær (nede?) ved Rue, som nu omtvistes, og da læste hun således, at
markskellet skulle gå fra Enggård kær og nør ned til åen til en gl. elle og
skulle gå ner (ned?) af nogle brunbanker. - Børge Christensen af Fredericia:
Han læste samme år 1675 samme lovhævd på Haraldskær, og den
formeldte, at det omtvistede jord tilhørte Rue, som oberst Brinck og de

Høllund mænd omtvistede. - Og stod Christen Nielsen af Stubdrup til
vedermål, hvorefter Oluf Thomsen på oberst Brincks vegne begærede
tingsvidne, og Jens Pedersen begærede genpart på vegne af Høllund mænd.
Jes Pedersen af Vork på vegne af de Høllund mænd, et varsel om syn til
samtlige Rue mænd, hr. Poul Jørgensen i Vilstrup samt til nogle tidligere
synsmænd.
23b:
Onsdag den 19. august 1685:
Jes Pedersen af Vork på de Høllund mænds vegne, et syn: Fremæskede
synsmænd (navngivne, 12 stk.) at afsige deres syn, som de d. 17. august
blev påvist: De begyndte ved Enggårds kær et dige og gik lige op straks til
kongevejen østen til, så fulgte de kongevejen nørpå over banken, hvor nogle
huller var kastet efter med sand eller græs og igen var med græs og lyng
begroet, vesten kongevejen og da vesten for var nogle eftergroede gamle
hulveje, som vi synede, og gik af kongevejen og ind på det omtvistede jord
fra Høllund, siden drog de vesterpå hen til åen ved den brune banke, da så
de en liden grøft, som syntes ungefær at være 6 alen lang, som pegede på
åen med den ene ende, og den anden ende i øster, mestendel tvært for
boghvedeagerens ende. Siden derpå langs med åen til et kørevadested, så til
en gl. dige østen for vadestedet op til kongevejen, som kongevejen endtes
med grøften i den nørre ende. Så fulgte de kongevejen tilbage igen sønderpå
til Enggård kær, som de begyndte først at syne. Da så de ingen veje at gå til
det omtvistede jord andre end forberørte.
24:
Jes Pedersen af Vork på de Høllund mænds vegne, et vidne: Niels Jørgensen
i Ødsted: vidste intet om sagen. - Poul Madsen ibidem: Kan mindes i 34 år,
da er det omtvistede jord brugt til Høllund til fædrift, rishugst og anden
fornødenhed. - Thomas Hansen og Mads Lauridsen af Ødsted: ved intet. Morten Hansen i Jerlev kan mindes i 30 år, Hans Nielsen i 30 år, Niels
Poulsen i 30 år og Poul Lassen i Jerlev 20 år. Forskrevne personer vidnede,
undtagen Poul Lassen, at de har været på forn. jord og forfærdigede
kongevejen, og da har de taget jord og hugget ris at færdiggøre kongevejen

med vesten kongevejen på Høllund mark, som nu omtvises. - Hans Hansen
i Mejsling: i 30 år har han været med og færdiget kongevejen, da har de
taget jord vesten kongevejen og hugget ris nær (ned?) til åen til vadested.. Nis Hansen i Mejsling kan mindes i 30 år, Las Ibsen i 34 år, Hans Hansen i
Stubdrup i 40 år, Peder Lauridsen i Amnitsbøl i 40 år. Forskrevne mænd
vidnede som Hans Hansen i Mejsling. - Og blev forskrevne adspurgt af
herredsfogeden, om de vidste noget visse skel mellem Rue og Høllund
mark, hvortil de svarede, ingen markskel uden kongevejen og ned til
vadestedet, hvor går et gl. dige fra kongevejen og ner i åen. Regimentskriver Hans Rosendal tilspurgte Oluf Thomsen, fuldmægtig, om
han havde nogle flere vidnesbyrd at føre i denne sag, han dem for retten
ville navngive, på det man fuldkommen efterretning kunne have, hvortil
Oluf Thomsen svarede på hr. oberst Brincks vegne, agtende næst Guds
hjælp på førstkommende onsdag at lade forhverve 2 vidnespersoner, nemlig
Jens Christensen, som er en gl. bedaget mand, og en gl. kvinde navmlig
Margrethe.
25:
Regimentskriveren tilspurgte de kgl. rytterbønder Søren Sørensen i
Høllund, hvor længe han havde boet i den gård i Høllund. Dertil svarede
han, ungefær 24 år, og imedens brugte det nu omtvistede jord uanket i alle
måder. - Mogens Lassen foregav at han har boet der i 20 år og så brugt forn.
jord uanket, men Cort Prot nyligen tilkommen, og berettede, at de har
angiven og ladet det måle af de anbetroede på landmålingen. Og blev dem
tilspurgt, om det omtvistede jord er dem nogen tid forbuden enten at pløje
eller med fædrift, hvortil de Høllund mænd svarede nej, at det var aldrig
forbuden.
25b:
Jes Pedersen af Vork: Stævning til ridtmester Lindenquist i Bølling, som er
indkaldt med hans fæstebrev på Egtved sogns kirketiende. Mogens Coch
fremlagde et fæstebrev dateret Egtved præstegård d. 20. juli 1685: Jens
Bertelsen, stiftskriver, har sted og fæstet Egtved sogn kirketiendekorn til hr.
Søren Jensen, sognepræst, og ridtmester Otto von Lindenquist. Jes Pedersen
begærede tingsvidne på vegne af alle interesserede Egtved sognemænd.

Onsdag den 26. august 1685:
26:
Jens Christensen af Rue vidner: Før den første svenskens indfald da var der
2 gl. folk, som var til huse hos hans sal. forældre i Rue og havde korn sået i
det jord, som ligger ved Rue, som oberst von Brinck og de Høllund mænd
nu omtvister, og før end de måtte føre kornet af bem.te jord, da måtte de
tale sal. Jørgen Munchs minde og have det i hans vilje. Og vandt ydermere,
at han har haft sin fornøden rishugst, fædrift og anden fornødenhed på
bem.te jord siden den sidste svensken her af landet uddrog, og siden da
polakkerne uddrog her af landet vidste han ikke, at der har været færdiget
noget på den kongevej, som løber om ved bem.te omtvistede jord. - Oluf
Thomsen begærede tingsvidne på vegne af obersten. Jens Pedersen af Vork
begærede genpart.
Jerlev mænd har stævnet samtlige indbyggere i Rue: Jens Christensen,
Christen Jørgensen, Jens Sørensen, Jens Ibsen, Peder Ellesen, Peder
Jørgensen og Hans Hansen Denis (?), skomager. Fornævnte (!) Jørgen
Poulsen tog på de interesseredes vegne sit 1. ting til forbud.
26b:
Jes Pedersen af Vork på vegne af samtlige interesserede Egtved sognemænd
har stævnet ridtmester Otto von Lindenquist i Bølling og hr. Søren Jensen i
Egtved. - Søren Iversen i Vork vidnede, at sognets kirkekorntiende aldrig,
siden Søren Clemmendsen og hr. Søren blev kirkeværger, er blevet tilbudt
sognemændene enten i kirken eller uden kirken eller ved tinget, langt
mindre derfor fanget varsel. Mange andre vidner det samme. - Vidner vandt
enhver efter år og alder, så længe som de har været i Egtved sogn, da har
der aldrig nogen tilbudt dem kirkens korntiende, langt mindre bekommet
noget varsel derfor. Dersom det lovligt ved tingsvidne skulle være tilbudt,
da formente fornævnte, at de derfor burde at have varsel, men ej er sket.
27:
Onsdag den 2. september 1685:

Oberst von Brincks fuldmægtige Oluf Thomsen lod afhjemle et syn af 29.
august. 25 (navngivne) synsmænd beskriver ruten de har fulgt. Oluf
Thomsen begærede tingsvidne, og Jes Pedersen af Vork begærede på vegne
af Høllund mænd genpart af tingsvidne.
27b:
Jes Pedersen af Vork har på vegne af Jens Holsbroe stævnet Jochan
Anderskone (Johanne Anderskone) i Amnitsbøl med hendes lavværge. Jens
Holsbroe gav hende til sag for medgift, som ham skulle være leveret til
medgift med hans hustru, som endnu resterer, nemlig en hest for 5
slettedaler, en kvie, et svin, 6 gæs, en seng så god som 12 daler og en tønde
rug, som hendes sal. fader Anders Pedersen lovede at betale inden påske
1682 d. 13. januar. Opsat 8 dage. - Søren Pedersen mødte med Jochan
Anderskone og foregav, at han har bekommet til medgift først en ko og en
kvie, 14 gl. får, noch en 3 års kvie, 2 fede og 2 magre, 4 daler ringere 3 sk.,
sengeklæder til en seng, som hun selv for retten foregav at Jens Johsbroe
har bekommet til medgift.
28:
Adskillige navngivne personer af Egtved sogn vidner, at de var aldrig
kirkens korntiende i Egtved sogn tilbudt, siden Søren Clemmendsen blev
kirkeværge tillige med hr. Søren Jensen i Egtved.
28b:
Nogle mænd opnævnes til at syne olden i herredets skove.
29:
Oberst Konrad von Brincken på Haraldskær hans fuldmægtige Oluf
Thomsen, en opsættelse: Fremlagde tingsvidner af 29/7, 12/8 og 26/8.
Fremlagde ydermere et vidnesbyrd af hr. Poul Jørgensen af Skibet dateret
Skibet kirke d. 31. juli 1685:
Laurs Gonsager, provst i Tørrild herred og hr. Hans Jørgensen i
Koldrup gør vitterligt, at 1685 d. 31. juli var hr. Poul Jørgensen

stævnet til Skibet kirke af hr. oberst Konrad von Brincken for sin
sandhed at vidne anlangende et lidet fald jord til Rue beliggende,
kaldes Brunbanke, ved Kærbølling bro i Jerlev herred, som de
Høllund mænd sig havde bemægtiget med isæd, hvilket hans
velbårenhed mener at tilhøre hans bønder og tjenere i Rue efter
gamle breve og dokumenter, som for mange år siden skal af sal.
Trude Brusk og sal. Jørgen Munck forhvervet på de tider, de
Haraldskær har været mægtige, hvoraf en del breve ikke kan findes,
men i krigstider og ellers er bortkommen, hvorom hr. Poul
Jørgensen til sagens oplysning noget skulle være bevidst samme
jord angående, hvem rettighed dertil bør at have, og videre om
adkomst og andet, hvorledes samme dokumenter indeholder og
formelder på samme omtvistede jord, med videre han herom kunne
vorde tilspurgt etc. På stævningen findes skrevet, at den var forkyndt
for hr. Poul Jørensens hustru d. 22. juli af Peder Ejlernsen og Peder
Jørgensen, begge i Rue boende, ogstå stævnet kornet Curt Proth i
Høllund og Mogens Lassen og Søren Sørensen ibidem, samt
regimentskriveren og amtmanden, at påhøre hr. Poul Jørgensens
vidnesbyrd anlangende det omtvistede jord imellem Rue og
Høllund. - Da efter at eden var forelæst og vederparter var trende
gange påråbt efter nogle timers ophold fremkom hr. Poul Jørgensen
og efter loven gjorde sin ed med oprakte fingre og vandt som følger:
Først at det var ham i Guds sandhed vitterligt, at før end svenskens
indfald i landet 1657 var der trætte imellem sl. Jørgen Munck, den
tid sitzhaftig på Haraldskær, og de Høllund bys indvånedere om
bemeldte jord, som nu omtvistes, og blev da sagen indstævnet til
landsting og fra landsting henfundet til højeste ret og fra højeste ret
igen blev hjemfundet til landsdommer, og at Jørgen Munck da ikke
alene beråbte sig på lovhævd og en gammel landstingsdom samme
omtvistede jord at være Rue by tilhørende, beliggende nord for Rue
mark og østen for de tvende bjerge, og strækker sig i øster til
kongevejen, som løber nærpå til Kærbølling bro, og siden fjendernes
udgang af landet er det ham bevidst, at velb. sal. jomfru Anne
Munck til Haraldskær hjemløste højesterets dom med lovhævd og
dokumenter, som han både har set og læst hos hendes sal.
velbårenhed nogle gange. Videre var han i samme sag intet bevidst.
Hvilket oberst Brinck var skriftligt begærende.

Fremlagde en synsrapport (synet d. 27/7). Fremlagde en højesteretsdom
af 7. juni 1653 (meget langstrakt, dens hovedindhold fremgår af
oberstens efterfølgende konklusioner). - Dernæst fremlagdes oberst
Konrad von Brinckens skriftlige protestation af 2. september 1685:
Såsom jeg underskrevne har ladet trende mænd i Høllund, Cort Prot,
Søren Sørensen og Mogens Lassen, stævne anlangende noget jord
ved Rue beliggende, og strækker sig fra Enggårds kær, hvor en gl.
grøft er kastet til rette skel, og går udi en sandig vej, som viser hen
til tvende brunbanker ... ... De tre Høllund mænd har ladet det pløje
og så i nogle agre og ikke agtet, at samme jord på begge sider af
vejen at høre Rue by til efter gl. breve og dokumenter, som skal
have været forhvervet af gl. Anders Friis, en kontrakt på Horsens
rådstue, item af sal. Trude Brusk og en part af sal. Jørgen Munch, og
såsom nu fornemmes, bem.te breve ikke er at finde, men muligt i
krigstider bortkommet en del efter sal. jomfru Anne Munchs død på
Haraldskær, fornemmelig et lovhævd på det omtvistede jord, som
udtrykkeligen skulle indeholde og formelde samme jord benævnt er
at tilhøre Rue by og være ret skel fra den forn. første grøft og ad den
gl. vej neden lang ad den brune banke til den anden grøft og ned i
åen til en gl. elle, såsom dette stykke kongevej befindes ligge neder
efter grøfter på begge sider, og Rue by har deres tofter og jord, ja
noget mosejord, som kaldes Rue mose, på begge sider af samme
stykke kongevej, og når så vidt samme stykke kongevej er med
grøfter opkastet, men når dette stykke mosejord slipper, da går der
en slet sandig vej uden nogen grøfter, hvor da noget lidt agerjord
befindes, som med enderne ligger fra de brune banker og viser over
den sandige vej til forn. Rue bys tofter og jord. Om forskr. lovhævd,
skel og jord udtrykkeligt bevises idag med tingsvidne, så vel som
med hr. Poul Jørgensens vidne, hvor rette skel går imellem Høllund
og Rue mark, så og hvem samme omtvistede jord efter forn.
lovhævd tilkommer, nemlig Rue by. Endog bevises med 2
synsvidner, som samme tvende grøfter den gl. vej afgår i sandvejen.
Item de brunbanker, det lidet stk. kongevej, så og det mosejord på
begge sider ved agerjord og videre dem påviser, har synet og
besigtiget, det ene syn af 8 uvildige dannemænd, det andet af 24
uvildige dannemænd. Tilmed bevises med højesterets dom, af sal.

Jørgen Munck forhvervet år 1653, i hans indgivne stævning til
højesteret beskylder 26 vidnespersoner i Jerlev herred at have vidnet
med de Høllund mænd, som på de tider har boet i Høllund,
falskeligen om dette omtvistede jord. Ja, tvende sedler, som de
Høllund mænd havde hans søster sal. Edle Munck tillokket at give
dem på det omtvistede jord, såsom hun ikke var ved hendes fulde
forstand, hvorom højesterets dom indeholder: at samme sedler skal
være uagtet, og landsdommeren samme 26 vidnespersoners vidne at
for dom igentage og deres forseelse at påkende, såsom de første
gang ikke på deres ulempe ville kende, formedelst de brugte samme
fornævnte jomfrus sedler til landsting, på det sagen kunne blive
henfunden til højesteret i henseende sagen ej videre skulle have
bleven stævnet til højere steder. Hvorledes videre er med deres
forurettelse på de tider videre er passeret, formodes videre
underretning fra det kgl. kancelli med allerførste, eftersom derom
gøres stor umage og besværing, inden mere herom kunne opledes af
hvis forhvervet er, udi, sal. højlovlig ihukommelse, kong Christian
og kong Frederiks tider. Og såsom de Høllund mænd skal have ladet
forhverve nogle vidner, at de Høllund mænd har haft deres fædrift i
nogle år ulast på samme omtvistede jord med ellrishuggen ved åen,
derpå svares: hvor tvende markskel grænser mod hinanden med
fædrift, kan det snart overstødes, lige så vel for den ene som for den
anden, og skulle da den ene nabo den anden være så gridsk og ond
straks at tage enhvers kvæg i huse, besynderlig hvor ingen sæd eller
eng er, ville det give hel trætte på begge sider det ganske land over.
Men kunne de bevise at have oppløjet og sået samme jord før nu og
nydt afgrøden efter loven i 20 år ulast, da var det nogle vidner, som
kunne anses. - Belangende samme deres vidner vidner at have været
med at færdige kongevejen, da kunne det vel være muligt, det lidet
stykke korte kongevej, som er grøftet på begge sider, og så mosejord
så langt det strækker, hvorpå har været god forråd til at færdige
vejen med, og da næppeligen tro, nogen skulle understå sig at
formene nogen elleris at hugge til vejen at forfærdige, men i 30 år
og længere er der ikke gjort noget derved, dette forn. stykke
sandvej, som er ganske slet uden nogen forfærdighed derpå at gøre,
er aldrig noget ved gjort, tilmed går agerjorden på begge sider. Ved
hvilket forhvervede syn af de Høllund mænd forårsages et andet syn

af de 24 mænd at påtages .... eragtende af en gl. bedaget mands
vidne (om de to gamle, der havde korn i jorden med Jørgen Muncks
billigelse). - Sætter i rette, at jorden bør tilhøre mine bønder. Og
såsom loven siger, hvor på ejendom tilforn har været gode mænd, da
bør sandemænd ej derpå at komme, men dom at forhverve om
videre tvistighed. - Datum Haraldskær d. 2. september 1685, Conratt
von Bruncken.
Sagen opsat 4 uger.
36b:
Onsdag den 9. september 1685:
37:
Jachan Rasmusdatter, en afkald: Jens Jensen i Vork i hånd tog Jachan
Rasmusdatter i Amnitsbøl, sal. Anders Pedersens efterleverske, og takkede
hende godt for hvad medgift som ham er lovet med hans kære hustru Dorete
Andersdatter.
Onsdag den 16. september 1685:
37b:
Jørgen Poulsen af Jerlev på egne og interesserede Jerlev bymænds vegne
lod til 3. ting forbyde alle indbyggere i Rue og Galsbjerg at lade deres kvæg
og bæster drive over markskel på Jerlev mark uden hjemmel og minde.
Onsdag den 23. september 1685:
Jens Sørensen i Stubdrup i dommers sted:
Herredsfoged Bertel Jensen Krog lod på overjægermesterens vegne alle
skovene i Jerlev herred lyse i fred for alle slags kvæg undtagen bæster.
Onsdag den 30. september 1685:

Oberst Konrad von Brincken til Haraldskær hans fuldmægtige Oluf Thosen
fremlægger en opsættelse af 2/9, indført på pag. 29. Opsat 14 dage.
38:
Onsdag den 7. oktober 1685:
Søren Pedersen i Amnitsbøl i dommers sted.
Onsdag den 14. oktober 1685:
Oberst Konrad von Brincken til Haraldskær og Fårup, en dom:
Fuldmægtigen Oluf Thomsen fremlagde en opsættelse af 2/9 med behørige
dokumenter, som findes indført pag. 29 til 36. Begærede dom. - Hvorimod
mødte Jes Pedersen af Vork på vegne af Hollund indvånere, nemlig Cort
Prat, Søren Sørensen og Mogens Lassen, og irettelagde deres dokumenter,
et syn af 12 uvildige mænd af 19/8, et vidne af samme dag (pag. 24) samt
de Høllund mænds skriftlige indlæg med deres og regimentskriverens
underskrifter:
Kongel. Maj.ts forordnede herredsfoged samt ordinerede rettens
besiddere og de som styre ... ønskes al velfærd. At vi Hans Ko. Ma.
rytterbønder og i Høllund by bosiddende ved velbårne hr. oberst von
Bassens (?) regiment højligt må besvære og vedmodeligt beklage ... den
urimelige og unødvendige proces, velbårne hr. oberst Brinck os påført
haver. - 1) At hr. oberst prætenderer et stykke jordsmål liggende vesten
kongevejen, som øjensynligt kan ses at er rette difference imellem os og
hans by, Rue kaldet, og det nu ved optænkelige vidner vil lade sig
tilvinde, der dog i 30 år uanket har, lige som vi bedst synes, til vores ...
brugt haver, hvori vores lov pag. 756 1. artikel og 5. post bifalder, og
endda ved nådigste forordnede landmålingskommission ladet samme
vores rette tilhørige tilmåle. - 2) Da efter Hans Ko. Ma. forordnede
øvrighed os førte syns vidnesbyrd, som på åsteden med største
bekostning i en travl tid ført haver, af tingsvidne af 19. august, siger
udtrykkeligt, at der ej nogen sten, skel eller skifte ses kunne, men
holdende i en anselig tid, som de helst vel erindre kan, at den skel
retteligen vides, holder de for kongevejen, som de, når den på vestre
side repareres, skulle have måttet tage sten, buschagie (buskads?) og

grus på den vestre og Høllundske grunds side, hvor fornøden det kunne
udkræves at forfærdige. - 3) De af hr. oberst Brinck førte synsvidner gør
ham ganske ingen bestand, idet de udtrykkeligen melder, ej nogen skel
eller skifte efter flittig efteforskning og påvisning af oberstens
fuldmægtige har kunnet finde. - 4) At Søren Hjuler i Amnitsbøl vidner
for en rum tid siden at skal have læst et lovhævdsbrev på Haraldskær,
muligen det kunne have været en kopi, tilmed kan ske moxen liden
forstand de tider på sådant haft, men brugt til at øve sig udi for at blive
kyndig i læsning, og kan derfor hans vidne ikke for gyldigt anses, og de
andre tvende vidner er de, som Rue selv besidder. Så det lader sig anse,
at de vidner sig til deres eget behag. Thi havde der været noget
lovhævdsbrev, kan vel fornuftige vel eftertænke, at det noksom havde
blevet i retten produceret, om hvilket oberstens fuldmægtige hver dag
har ladet sig forlyde at ville til sagens oplysning fremvise, men dertil er
ikkun lidet håb. - Hvad ellers vores med billig prætention, som vi til en
del af de førte vidnesbyrd, som ikke har haft eller noget lovligt til deres
vidnesbyrds bestyrkelse fremlagt, og dog begyndere til denne proces'
anfang, have kan, er en sær sag, som vi ville have vores tiltale
forbeholdt og forderligst imod at udføre. Belangende Børge Christensen
og hans hustru Karen Andersdatter vidner at have læst et lovhævdsbrev
for ungefær 10 år siden, da formenes, de sådant bør at fremvise, thi
ellers er at beklage, velbårne hr. obersten muligt for deres forsømmelses
skyld tager skade, det omtvistede jord at vorde afdømt, og da han igen
hos dem at søge sin regres. Men når dommeren retteligt observerer
samme deres vidne, giver det os god oplysning til vores retmæssige sags
bestyrkelse. Efter slig forberørte omstændigheder formener at vorde
vores med rette tilhørige jord tilfundet, og velb. oberst von Brinck at
betale al på processen anvendte omkostning såvel som og, at dommeren
der henser, at vi for vores tidsspilde i slig travl en tid nyder fornøjelig
satisfaktion. - Høllund den 2. oktober 1685, Hans Rosendal, Cort Prot,
SSS, Mogens Lassen egen hånd.
Med flere ord parterne imellem faldt. - Da efter tiltale, gensvar og denne
sags lejlighed, da efterdi for mig irettelægges videmeret kopi under
højesterets dom afsagt år 1653 d. 17. juni med 2 kgl. sekretærers hånd og
signeter udgiven for Københavns slot i Kancelli den 11. august
indeværende år, som udviser, da at have været tvistighed mellem velb.

Jørgen Munck på Haraldskær og da de Høllund bosiddere, hvorudi rigens
stævning meldes, den gode mand skal have lovhævd og kontrakter på det
jord, de Høllund mænd dem ville tilholde, og dog skal være hans tjeneres
gårde i Rue tilhørige; bevises og med tingsvidner, her af tinget udgivet den
12. august, at samme lovhævd er læst på Haraldskær 1675 og været
formeldende, at markskellet skulle være imellem Høllund og Rue marker
fra Enggårds kær og nør ned til åen til en gl. elle, og bem.te skel skulle gå
ned ad nogne brune banker; i lige måde og et tingsvidne af 29. juli
indeholdende, samme omtvistede jord ej at have været i brug på 40 års tid
andet end til græsning, som de Rue mænd og havde nydt ulast og ukæret,
undtagen forleden år. Videre syn og vidne, herom ført er, anses ej det
forrige at kunne dæmpe. Da bør samme omtvistede jord at være oberst
Brinck til Rue gårde følgagtig, indtil de Høllund mænd med lovlig adkomst
kan bevise dem noget deri at bære berettiget.
40b:
Onsdag den 21. oktober 1685:
Søren Pedersen af Amnitsbøl i dommers sted.
Laurids Nielsen i Hesselballe, et vidne: Stævning til Anders Jensen i
Tudved at påhøre vidne, og til Søren (Pedersen, rettet til:) Andersen af
Amnitsbøl og Kirsten Corsdatter og Morten Pedersen, alle ibidem, at vidne.
- Søren Andersen tilspørges, om ikke han og hans hustru Kirsten Corsdatter
havde ladet ham til Amnitsbøl kalde, til deres gård hidkalde at møde i
Amnitsbøl, som imorgen kommer var 3 uger, og da at accordere med
hverandre angående en kullet kvieko, som var til græsning hos Søren
(Pedersen, rettet til:) Andersen i Amnitsbøl, og da den tid accorderede efter
begæring og skifte med Søren Pedeersen (ikke rettet), og da bekom Laurids
Nielsen en sorthovedet ko af forn. Søren Andersen, hvilken han vil være
ham fuld og fast hjemmel til, hvor fornødent gøres. - Ydermere tilspurgte
Søren (Pedersen, rettet til:) Andersen, om forn. Laurids Nielsen var enten
blå eller blodig, eller om hans klæde eller klæier var sønderrevet, den gang
han kom ind til ham i Søren Andersens kammer. Hvortil han svarede og ved
højeste ed bekræftede, at han var hverken blå eller blodig eller hans klæder
var skad i nogenmåde, hvorpå han bad sig Gud til hjælp. - For retten
fremstod Christen Pedersen og Morten Pedersen af Amnitsbøl og vidnede:

At eftersom Kirsten Corsdatter er ved høj alder og ikke kunne møde her
idag, da er det dem vitterligt, at hun har aflagt sit vidnesbyrd for dem, og da
har hun vidnet lige som sin mand Søren Pedersen. - Ydermere tilspurgte
Laurids Nielsen forn. Morten Pedersen af Amnitsbøl, om han ikke kom til
hans dør og bankede på bem.te dag og tid, hvorti Morten Pedersen svarede
jo, og ikke var blå eller blodig i nogen måder, og ej heller havde forn.
Laurids Niensen andet at beskylde end som en ærlig mand vel egner og
anstår i alle måder. - Item tilspurgte Laurids Nielsen af Hesselballe
herredsmændene, så mange som til stede var og den dag ting søgte, om
nogen havde ham noget ulovligt, enten i ord eller gerninger i nogen måder
at beskylde, de da ville for retten indkomme og tilsige ham det, da ville han
dem enten ... minde eller rette. Hvortil herredsmændene råbgt i hverandres
munde og sagde, at de vidste ham intet at beskylde i nogen måder, men
havde .... og skikket sig, siden han kom her i herredet at bo, som en ærlig
fattig mand vel egner og anstår i alle måder.
41b:
Onsdag den 28. oktober 1685:
Peder Jensen i Ødsted i dommers sted.
42:
Onsdag den 4. november 1685:
Onsdag den 11. november 1685:
Søren Pedersen i Amnitsbøl i dommers sted.
Herredsfogeden har stævnet Peder Lassen i Rugsted mod syns afsigelse. Synsmænd har været i Rugsted den 10. november at syne den halve gård i
Rugsted, som Peder Lassen har i fæste på ryttergods: 4 fag stolpehus, som
væggene var gierede (?) med ris og tækningen nogenledes ved magt. Og
ellers fandtes der ingen bygning videre på gården.
42b:

Onsdag den 18. november 1685:
Hans Jørgensen Prip forordnet herredsskriver.
Onsdag den 25. november 1685:
Onsdag den 2. december 1685:
43:
Onsdag den 9. december 1685:
Onsdag den 16. december 1685:
Skovrider Hans Pedersen i Almind forbyder under højeste straf alle og
enhver sig at entholde fra de vindfælder, som findes her på skovene i Jerlev
herred.
43b:
Oberst Brincks fuldmægtige Oluf Thomsen, et tingsvidne: Stævning til
Anne Gjermandsdatter med hendes lavværge anlangende noget fremmed
gods, hvoriblandt en rød halv kiste skal være fundet der i byen. Stævning til
Mads Andersen i Vork ang. samme gods, som skal være fundet i kålgård og
en del ... påliggende, hvilken forbemeldte halv kieste skal være forleden
imellem søndag og mandag om natten ud af en halv gård i Lund af Godske
Lauridsen, er ... bortrømt, og andet gods. Stævning til de 4 mænd i Vork at
vidne: Søren Jørgensen, Christen Jensen, Laurids Sørensen og Jens Bang. Forskrevne 3 mænd: Søren Jørgensen, Christen Jensen og Laurids Sørensen
vidnede: Mandag for 8 dage siden var de i Vork og så, at oberst Brincks
tjener Søren Madsen søgte efter en af hans husbonds tjenere, som var
kommet om nattetide fra en halv gård i Lund, nemlig Godske Lauridsen,
som havde med sig taget alt, hvad i gården fandtes, kvæg og boskab, hvoraf
Søren Madsen fandt i fornævnte Vork ved Mads Andersens kålgård en halv
kiste overdækket med halm, og tog Søren Madsen samme halve kiste ud og
kendte sig ved den på sin gunstige husbonds vegne. Blev og samme tid
tilstedt af herredsfogeden Bertel Jensen Krog i Rugsted, at samme halve
kiste skulle forblive til sagens udgang hos Mads Andersen. - Hvorefter blev

tilspurgt for retten trende gange, om ingen fandtes, som sig ved samme
halve kiste ville vedkende uden oberst Brinck. - Oberst Brincks
fuldmægtige Oluf Thomsen satte i rette, at samme halve kiste og
rømmerens gods at være fuldmægtigen følgagtig til Haraldskær, når den
afforderes hos Mads Andersen i Vork; sig forbeholdende, hvad prætentioner
som herpå kunne følge enten hos enken Anne Gjermandsdatter eller hos
bonden Mads Andersen.
44b:
Onsdag den 23. december 1685:
Niels Madsen i Rugsted i dommers sted.
45:
Såsom endnu den største del af denne tingbog fundes upåskrevet, så har jeg
på Hans Kgl. Maj.tx ... vegne den forordnede tingskriver Hans Jørgensen
Prip tilladt i nærværende år endnu deri at skrive, hvormed ham også
anbefales, alt hvis det hele år for ting og dom passerende vorder, straxen
for retten deri at indføre og sig ellers i alle måder efter den i denne bog
foran gjorte formaning at forholde under straf, som vedbør. - Koldinghus, d.
10. januar 1686, S. C. Schwarts mp.
45b:
Anno 1686 den 14. januar have vi begyndt at holde retten på Jerlev
herreds ting. Da er udvalgt til sandemænd og ransnævninger, som følger:
Ransnævninger
Oluf Jørgensen i Vork (?) Las Jensen i Bøgvad
Søren Iversen

Peder Jensen ibidem

Niels Mikkelsen

Hans Lauridsen i Spjarup

Jakob Hjulmand

Peder Mogensen ibidem

Anders Christensen

Peder Lauridsen ibidem

Mads Andersen

Jens Christensen ibidem

Rasmus Sørensen

Anders Gabrielsen i ?

Christen Jensen

Graus Pedersen i Vollund

Der er indført navne på de 8 mænd, som efter kongens lov er udvalgt: Peder
Piengaard, Oluf Lauridsen og Mads Yd i Højen, Niels Bund i Jerlev,
Mogens Lassen i Høllund, Anders Iversen i Hesselballe, Niels i Tved, Hans
Tved i Mejsling.
Såsom forbemeldte 8 mænd ej var til stede samme dag, haver vi
efterskrevne mænd idag til tinge erwehlet som følger,
46:
Var til stede på Jerlev herredsting herredsfogeden Bertel Jensen Krog i
Rugsted, Hans Jørgensen Prip, forordnet herredskriver ibidem. Var til stede
8 mænd, nemlig Oluf Poulsen i Jerlev, Jens Mortensen i Ågård, Jakob
Thomsen og Christen Mathiesen i Bindeballe, Mads Lauridsen og Poul
Madsen i Ødsted, Anders Chrisensen i Refsgård og Peder Thomsen i Ågård.
For retten fremstod Jakob Thomsen i Bindeballe på sine ... kammeraters
vegne, som har været 8 mænd i forfaldens 1685, nemlig Christen Madsen i
Bindeballe, Anders Christensen i Refsgård, Jens Mortensen i Ågård, Peder
Thomsen og Jep Olufsen ibidem, Poul ... sammesteds, Poul Madsen i
Ødsted, og formente at burde være fri for samme 8 mænd efter loven.
Onsdag den 20. januar 1686:
46b:
Hans Sørensen i Vejle har på Vejle bys vegne stævnet Niels Jensen i Tudved
og Søren Madsen ... .... at vidne om nogle savskårne bjælker, bortstjålet på
Vejle enge og fundet på Oksvig mark. De var ikke mødt ...

47:
Onsdag den 27. januar 1686:
Jes Pedersen i Vork har stævnet Hans Nielsen i Oksvig, stævningsmændene
talte med hans hustru Anne Christensdatter, vedr. en obligation på 23
slettedaler 2 mk., som Hans Nielsen den 2. oktober 1668 har udgivet til
Anders Jensen ... da boende i Vesterby. - Jes Pedersen repræsenterer
Mogens Jensen, som har arvet obligationen efter sin sal. broder Anders
Jensens død. Opsat 3 uger.
47:
Onsdag den 3. februar 1686:
Niels Andersen Bøgvad indlagde en supplik til amtmanden dateret Kolding,
d. 1. februar 1686, indgivet af Oluf Mortensen Bøgvad om en prokurator at
anholde, hvorpå er meddelt ham en skrfitlig ordre og befaler Niels
Andersen Guldsmed samme sag imod ridtmester Lindenquist at udføre,
signeret Simon Claus Schwartz.
I lige måde fremstod Joen Nielsen af Bølling med stævning til samtlige
Egtved sognemænd for en vedtægt og kontrakt de alle med hinanden ville
indgå angående hvad penge de har udlovet for kongens tiende, at hvem som
ikke ville godvilligt udlægge sin proquota, da ville efterskr. mænd indgå en
kontrakt og ... pante den skyldige som ikke ville betale (nogne navne),
hvorefter Joen Nielsen begærede tingsvidne.
48:
Samme dag fremstod for retten Laurids Hansen i Torsted. Stævning til
Mikkel Andersen i Ostrup (Oustrup?), Joen Madsen i Nibbel (Nebel?), Jens
Poulsen ibidem, Christen Gillersen ibidem, Tove Pouls med hendes
lavværge i Faridskjær, Søren Hansen i Starup, Laurids Poulsen i Refsgård. Laurids Poulsen fremviste en fuldmagt ... lydende på en afkald og kontrakt,
som Laurids Poulsen ... indgår med Laurids Hansen, som deres gård
herefter skal bebo, og de er således forenede med hinanden som følger:

For retten fremstod Laurids Poulsen i Refsgård på Erik Pedersen og
hans hustrus vegne i Torsted og bekendte, at Erik Pedersen og hans
hustru for høj alderdoms og skrøbeligheds skyld har afstanden til ærlig
og velagt ungkarl Laurids Hansen, barnefødt i Smidstrup, en af Hans
Ko. Ma. gårde i Torsted, som vi langsommelig tid i fæste og beboet
haver, med alt, hvad som nu i gården findes ... ... foruden vores seng og
kiste. Hvorimod Laurids Hansen skal forsørge Erik Pedersen og hans
hustru deres livstid med al nødtørftighed, varetægt, underholdning ved
han egen dug og disk. Og dersom imod forhåbning så sker, at vi ikke
derover kunne forenes, så lover jeg, Laurids Hansen, og mig tilforpligter
at forskaffe Erik Pedersen og hans hustru deres livstid to køer, som skal
stå i båse og klov ved mine egne og nyde den samme røgt og varetægt,
og samme køer dersom de bortdør, skal jeg straks forskaffe en anden i
stedet igen. Item 8 får, som i lige måde skal stå hos mine egne, dog de
selv at nyde anglen (?) og ulden. Medens hver 9. (?) Mikkelsdag at være
8 og ej videre. I lige måde skal jeg forskaffe dem det første gang et svin,
mens siden selv at holde det vedlige. Item skal de have årligt 2 (?) skp.
grønland at nyde til udbrug, og samme jord at pløjes og såes og deres
gøde i rette tider at udføre, som forsvarligt kan være. Medens hvis
fodring, som på samme grund avles, at udfæres (?) ved gården. I lige
måde skal jeg forskaffe dem fire fag hus med nødtørftig ildebrand samt
kålgårdsjord, som det sig bør og forsvarligt kan være. Medens når Gud
vil, at en af dem ved døden afgår, da den halve aftægt at ophøre, så vidt
kvæget og jorden angår. Dog når vor Herre ved døden bortkalder Erik
Pedersen og hans hustru, da skal jeg forskaffe dem en forsvarlig
begravelse efter tidens lejlighed, den ene efter den anden. Og hvis øvrig
middel som findes efter vores død at være i boet, Laurids Hansen
tilhøres, når som han for betalt til det umyndige barn Hans Pedersen de
20 slettedaler, som jeg har foræret ham, og mine gangklæder, som
skiftebrevet om formelder. At dette så på begge sider skal holdes og
efterkommes uryggeligt, da haver vi hver sin navn med trende bogstaver
undertegnet og venligen ombedet disse ærlige og velagte dannemænd,
vores naboer Christen Pedersen, Jens Nielsen og Christen Jensen til
vitterlighed med os at underskrive. Datum Torsted d. 25. januar 1686.
Hvorpå Laurids Hansen var tingsvidne begærende.

50: (Filmrullen 30830 slutter med pag. 50)
Onsdag den 10. februar 1686:
Var og samme dag 6 høringer: Jens Sørensen Venborg i Borlev, Anders
Madsen i Hesselballe, Jens Pedersen i Oustrup, Søren Jespersen og Søren ...
og Niels Madsen i Tudved.
Peder Ravn, herredsskriver i Holmans herred, på vegne af ridtmester
Lindenquist har stævnet Oluf Mortensen Bøgvad og hans søn Jakob Olesen.
To andre personer har forkyndt Oluf Mortensen Bøgvad samme varsel og
talt med portneren på Koldinghus, Jens Mikkelsen, som da forbemeldte
Oluf Mortensen sad i arrest. - For retten fremkom Jørgen Knudsen Graver i
Ildved i Meisel sogn. (Han fremlægger eller påhører tilsyneladende et
skriftligt vidne).
1685 i august måned, da ridtmester Lindenquist lod tømmer på sin hus
en aften, kom Oluf Mortensen Bøgvad ind i stuen, som ridtmesteren sig
opholdt, efter hans gård og byen var afbrændt, satte sig ved bordet og
spurgte, hvor ridtmesteren var. Da sagde jeg, han var på Nygård. I det
samme kom ridtmesteren ridende i gården og kom ind. Da sagde Oluf
Bøgvad, "Hvorfor har I, hr. ridtmester, tagen 2 af mine blokke, som lå
ved eders ...?". Da sagde ridtmesteren, "Eders søn Oluf Bøgvad har lånt
mig dem, og skal jeg fly eder to bedre blokke". "Min søn er intet min
formynder, det han må gøre noget i mit minde". Da sagde ridtmesteren,
"Der må I tale til eders søn om". Så begyndte Oluf Bøgvad straks med
ubekvems ord at udføre, hvortil ridtmesteren svarede, "Oluf Bøgvad, I
er fuld, holder eder eders mund; omendskønt jeg har retireret mig efter
ildebranden herind i denne eders stue, så ville jeg derfor intet være
overfaren af eder med uhøflige ord; holder straks eders mund, og lader
mig være". Da svarede Oluf Bøgvad, "Ha-ha, min karl est du nu, så
curasi (courage); kender du intet Oluf Bøgvad; jeg mente, det var ikkun
stakket, siden du fik en ulykke; har du nu glemt den? Jeg forsikrer dig,
du skal endnu få en ulykke". Så trådte Oluf Bøgvads søn til ham og
sagde, "Fader, ti stille; vider, hvad I siger; her står så mange folk
omkring eder". - At dette så i sandhed sig forholder, bekræfter jeg med
min egen hånds underskrift, så sandt mig Gud skal hjælpe. Og venlig
ombedes 2 dannemænd, Joen Nielsen og Søren Simonsen, dette med

mig at underskrive og på tinge at sige, som jeg personligt der til stede
var. Bølling, d. 10. februar 1686, Ingeborg Marie Wogen, Joen Nielsen
Gris, Søren Simonsen.
Samme vidne bekræftede foromrørte Jørgen Knudsen, at han var og hørte
samme ord. - I lige måde fremstod Søren Graursen i Egtved og vandt, at
Oluf Mortensen Bøgvad kom til ham i Bølling for nogle år siden ved hans
sagelad (savlad?) og sagde til ham, "Hør, Søren Graversen, I kan vel gøre
mig en villighed, om I ville?". Hvortil jeg svarede, hvad det var. Da sagde
han, "om du ville fly mig hævn på de 2 mordere, nemlig Poul Eriksen (?) og
Joen Nielsen Gris i Bølling, og sætte ild på dennem, siger deres gårde, når
vinden er i østen; og ville jeg fly eder svovlstikker, hvormed I det kan
gøre". Derimod ville Oluf Mortensen efterlade (ham, rettet til:) mig (hans,
rettet til:) min skyld, som er 6 skp. rug, og dertil 3 års frihed. Om 6 måneder
derefter kom Oluf Mortensen til mig på Kammerbjerge (?) og spurgte mig
ad, om der var noget om den tale, som han har talt tilforn om, hvortil jeg
svarede nej. Men var Oluf Mortensens begæring, at det skulle sket nu
nytårsaften, det samme år som Oluf Mortensen var slaget af de 2 mænd af
Bølling. - Hvortil han bad sig Gud til hjælp. - ... Peder Ravn var tingsvidne
begærende og henskyder sig til flere vidner til næst tilkommende tingdag. Hvorimod Niels Andersen Bøgvad på Oluf Mortensens vegne protesterede
og svarede og formente, at ridtmester Lindenquists vidne, som af hans frues
søster er udgivet, burde at være et villigt vidne. For det andet, hvad sig
Søren Graversens vidne anbelanger, da det i sandhed, at han er en berygtet
mand for tyveri, som lovligt med tingsvidne bevises af Vrads herredsting
1677 d. 18. juli. - Hvilket vidne Peder Jensen Ravn formente ikke at være så
lovligt, at det burde at anses, førend derover er gået lovlig dom, og derover
udi retten blev i forbvaring.
52:
For retten fremkom Oluf Mortensen Bøgvads fuldmægtige Niels Andersen
Bøgvad i Kolding. Der er givet stævning til ridtmester Lindenquist i Bølling
og Søren Graversen i Egtved; desuden til Poul Pedersen skræder, Jens
Brutlach, begge ryttere i Ågård, Christen Nielsen i Vesterby, Peder
Kræmmer i Amnitsbøl og Jens Joensen ibidem at vidne. - Christen Nielsen i
Vesterby: Den 3. juli fulgtes han med Oluf Mortensen Bøgvad om nattetide

fra Erritsø marked og til Middelfart, siger mellem den 2. og 3. juli om
natten, den samme nat, som Bølling blev afbrændt. - Peder Andersen
Kræmmer, Jens Jensen i Amnitsbøl: Den 3. juli fulgtes de med ham over
færgen fra Snoghøj og til Middelfart. - Hvorefter Niels Andersen Bøgvad
begærede tingsvidne.
52b:
I lige måde fremstod Niels Andersen Bøgvad med stævning til Søren
Graversen i Egtved, at påhøre vidner, samt stævning til samtlige Egtved
mænd at vidne. - En del navngivne Egtved mænd vidner, at de vidste intet
andet med Søren Graversen end alt godt.
Onsdag den 17. februar 1686:
(Herredsskriveren Hans Jørgensen Prip i Kolding).
6-høring: Jens Venborg i Borlev, Anders Madsen i Hesselballe, Søren
Iversen og Søren Jensen, Niels Madsen i Tudved, Jens Pedersen i Oustrup.
53:
Peder Jensen Ravn, herredsskriver i Holmans herred, på vegne af ridtmester
Lindenquist lod oplæse et varsel idag 8 dage imod Oluf Mortensen og hans
søn Jakob Olufsen. Han har tilbudt at føre vidner idag, hvilket ikke kunne
ske af årsag, ridtmesteren var i Århus hos landkommisæren på kongens og
regimentets vegne. Vil føre vidner om 3 uger. - Hvorimd Niels Bøgvad
comparerede på Oluf Mortensens vegne og tilspurgte Peder Ravn, hvad
beskyldning han havde til hvem, at han ville gøre det til kende, hvorfor han
har ladet ham arrestere. Niels Bøgvad irettelagde Oluf Mortensens skriftlige
erklæring imod ridtmester Lindenquist, dateret Koldinghus, d. 17. februar
1686. - Herimod svared Peder Ravn, at når ridtmesteren kom til stede,
skulle han give beskyldning.
53b:
Nis (?) Pedersen i Vork hr stævnet Hans Nielsen i Oksvig. Sætter i rette
efter forrige obligation, at han bør betale. Opsat 3 uger.

Onsdag den 24. februar 1686:
(Herredsskriver Hans Jørgensen Prip i Refsgård).
54:
Peder Ravn fører vidner: Jens Andersen, tjenende i Bølling, vidner: Han
stod og huggede ved i gården, da ... ... og hørte Oluf Bøgvad skændtes med
ridtmesteren i stuen; og sagde "Ha-ha, min karl est du nu, så corasi; det er
kort tid siden, du fik en ulykke; har du nu glemt den? Jeg fosikrer dig, du
skal endnu få en; kender du ikke Oluf Bøgvad?". - Peder Ravn henskød sig
til idag 8 dage flere vidnet at føre.
Niels Andersen Bøgvad på vegne af Oluf Mortensen tilspurgte ridtmester
Lindenuquists fuldmægtige Peder Ravn, hvad beskyldning han gav Oluf
Mortensen angående den arrest på Koldinghus ved militærisk vagt; om han
ham ville sigte for den ildebrand, som er sket i Bølling. Hvorimod Peder
Jensen Ravn svarede, at når ridtmesteren havde fået alle sine vidner ført,
skulle vel gives svar og beskyldning. - Niels Andersen Bøgvad irettelagde
et skriftligt indlæg:
Eftersom min anklager ridtmester Lindenquist efter hård og streng, ja
ubeviseligt angivende har ladet mig på slottet arrestere, da som han
aldrig med troværdige vidnersbyrd mig det hårde tilsagn skal afbevise,
tror jeg ikke efter vores allernådigste konges lov pag. 111, at en, som
tyveri er offentligt overbevist, alene en ærlig mand fra ære, liv og
alverdsens velfærd kan vidne. Og som jeg er en vederhæftig,
bosiddende indfødt mand her under lenet, der til alle kgl. påbudne
contributioner hidtildags har svaret og ellers i andre occassioner har
gjort min allernådigste herre og konge tro og huld tjeneste, formener jeg
for det første, at Søren Grausens usandfærdige vidne ikke kan komme
mig til nogen hinder eller skade i nogen måder; heller den retsindige
dommer ham for et troværdigt vidne accepterer, efterdi han har gjort
tyveri, som lovligt er bevist med tingsvidne, der idag 8 dage blev i
retten indlagt. Så og en forpligt, som er rigtig kopi, i retten indlægges.
Og som forskr. Søren Graversen er min avindsmand og han mig
usandfærdigt har påvidnet, at jeg ungefær for 8 år siden skulle have
accorderet med ham at brænde nogle gårde i Bølling af, såsom det er en

tyvs løgn, synes det og urimeligt, at jeg, som havde den tid trediepart i
byen, boede der på stedet, og mine ringe midler stod i min gård, kvæg
og bæster, korn og bohave, skulle købe nogen til mig selv fratal (?) at
ruinere. For det andet, da som ridtmesterens kærestes søster med en,
som har tjent ham, her til tinget skriftligt har indgivet, at jeg gevalt og
skældsord imod ham for en rum tid siden skal have øvet, da er jeg
overbødig samme ord ved højeste ed efter loven at benægte, og som det
er imod loven pag. 111 art. 27 at føre vidner efter nogens mund, uden
det sker til næste ting, så er samme førte vidnesbyrd også af ingen
værdi; men jeg har mig med al ret og billighed ridtmesterens ubillige
medfart at besvare, thi samme tid, jeg i mit eget hus, der han iboede,
indkom, begegnede han mig ej som en ven, men som en, der ... ville
gøre caput, tog til mig en pistol med optrykket hane og en dragen degen.
Så dommeren vel tager agt, at disse hr. ridtmesterens vidne bør at anses
for ville vidner, ligesom den første post er med Søren Graversen. For
det 3. har velb. ridtmester Lindenquist efter forn. beskyldte tyv Søren
Grausens hadske, løgnagtige og ubeviselige påsagn og snak mig som en
misdæder ved militæriske personer her i slottet hæftet ladet arrestere og
bevogte; da som han endnu ingen vidne i sagen har ført, som er lovligt,
formoder jeg, han uden lagt ophold eller op... bør at føre og navngive,
hvad videre vidner han har mig den hårde tilsagn med at afbevise, eller
jeg som sagesløs mand på fri fod må stedes og denne sag må føre til
endskab; dernæst at ridtmesteren må tilholdes at skaffe borgen for Søren
Graversen, eller han som en tyv for løgnagtig melden (?) og vidne efter
lovens pag. 142 art. 16 må ... i arrest og som en tyv og løgner straffes.
Endelig formener jeg, at den på mig lagte arrest er ulovlig, formoder
derfor at ridtmesteren er pligtig efter lovens pag. 143 art. 21 at erstatte
mig al erlidte hån, spot, forsømmelse, pengespilde og uretmæssige
procedurer, så og til sagens endskab enten stille mig nøjagtig borgen
eller være arrest undergiven. Derpå en retmæssig og forsvarlig dom
begæres. Actum Koldinghus, d. 17. februar 1686. Oluf Mortensen.
Derimod svarede Peder Jensen Ravn på ridtmesterens vegne og formener, at
ingen dom bør at udstedes, før end ridtmesteren og alle hans førte vidner får
lovligt kald og varsel for deres bopæl efter loven, i lige amtmanden, på Ko.
Ma. vegne har pålagt arrest derfor, citeres. Hvorimod Niels Bøgvad
procederede og formente, at så lovligt var kaldet imod vidnesbyrds påhør

og doms overværelse anlangende den arrest, som han på Koldinghus er
forvaret i.
Da efter tiltale, gesvar og denne sags lejlighed, og eftersom Niels Andersen
Bøgvad her i retten lægger et indlæg dateret Koldinghus d. 17. februar
1686, og deri begæres en dom over ridtmester Lindenquist angående en
arrest, da ved jeg ej deri at kende, før end de interesserede lovligt bliver
citeret.
56b:
Niels Andersen Bøgvad har stævnet Jørgen Knudsen graver (?) i Ildved at
påhøre vidner samt ridtmester Lindenquist og jomfru Ingeborg Marie
Wogens angående den arrest, som Oluf Mortensen er pålagt på Koldinghus,
samt stævning til Anna Peders, Gertrud Hanskone, Søren Lauridsen, Maren
Sørens Maren Nielskone, Niels ..., Jens Olesen og hans kone Lene
Olesdatter, at vidne, og stævning til Søren Graversen i Egtved at påhøre
vidnesbyrd. - Anne Pedersdatter: Den tid, da ridtmester Lindenquist og Oluf
Mortensen var uens med hverandre, da hørte hun ikke, at ridtmesteren eller
Oluf Mortensen var i noget klammeri i stuen, men den tid at Oluf
Mortensen gik udi gården, da hørte hun, at Oluf Mortensen sagde til sin søn
Jens Olufsen, "Est du min fuldmægtige?", hvortil den anden svarede intet,
men tav ganske stille, og var hr. ridtmesters karl hos hende i stuen, nogen
stund imidlertid at klammeri var. - Gertrud Hanskone: Hun var i stuen den
tid, ridtmester Lindenquist og Oluf Mortensen var i klammeri med
hverandre, hørte hun, at det kom af nogle blokke, og skændtes med
hverandre; så tog ridtmesteren en degen, som jomfruen tog fra ham; så greb
han til en pistol, men ingen skud gjorde med samme gevær, og hørte intet
videre. - Søren Lauridsen: En aften indkom han til ridtmesteren, da hørte
han at ridtmesteren Lindenquist sagde, han vidste vel og var velbekendt ...
... var han ... ..., som havde brændt Bølling by af, og havde gået over ved en
del busk ved Bagers toft. - Maren Sørens: Den aften, som Oluf Mortensen
og ridtmesteren var i klammeri, da efter det var overstanden, hørte hun i
gården, at Oluf Mortensen var i gården og sagde, "Havde ridtmesteren
begæret disse blokke, skulle han have bekommet dem med en god vilje". Maren Nielskone: Hun hørte, at Oluf Mortensen sagde til sin søn Jens

Olufsen, "Est du min fuldmægtige?". Da tav Jens Olufsen stille. - Niels
Griesen, Jens Olufsen, og hans kone Lene Olufsdatter: vidste intet.
58:
Onsdag den 3. marts 1686:
Sekshøringer: Jems Sørensen i Borlev, Anders Madsen i Hesselballe, Jens
Pedersen i Oustrup, Søren Jespersen i Tudved, Søren Jensen, Niels Madsen
ibidem.
Peder Jensen Ravn har på vegne af ridtmester Lindenquist stævnet samtlige
Bølling bymænd, Poul Gjermandsen, Jens Madsen, Joen Nielsen, Poul
Eriksen, at de ville tilkendegive, hvilke tider på natten mellem d. 2. og 3.
juli, da den ulykkelige ildebrand skete i Bølling. - Poul Gjermandsen:
Kunne ikke vide noget klokkeslet, men formente, det skete ved midnatstide,
og ellers afbrændte byen i alt uden alene Joen Nielsens lade og Oluf
Mortensens og Søren Simonsens gårde, som er tilsammenbygget og er agtet
for een gård tilsammen, og var branden overstanden før dag. - De andre
bekræfter dette vidnesbyrd. - Peder Jensen Ravn begærede tingslvidne, og
Oluf Mortensen stod til vedermål.
58b:
Niels Andersen Bøgvad på vegne af Oluf Mortensen har stævnet ridtmester
Lindenquist og jomfru Ingeborg Maria Wogens, Jørgen Knudsen, boende i
Ildved i Mejsel i Nørvangs herred og Søren Graversen i Egtved at påhøre
vidner angående den arrest, som Oluf Mortensen er pålagt på Koldinghus. Niels Andersen Bøgvad tilspurgte Poul Gjermandsen i Bølling, om han,
mens Oluf Mortensen sammesteds boede, vidste noget med Oluf Mortensen
uærligt, eller han i nogen måder noget usømmeligt med Oluf Mortensen at
være bevidst. Hvortil Poul Gjermandsen svarede, så længe som Oluf
Mortensen hos ham havde boet i Bølling, da vidste han intet andet, end han
jo sig havde skikket og forholdt med naboskab, hegnen og freden med eng
og korn, og udi omgængelse i by og uden by sig har skikket, som en ærlig
nabo vel egner og anstr. - Noch tilspurgte Niels Andersen Poul
Gjermandsen, om han ham beskyldte for den ulykkelige ildebrand, som i
Bølling sket er, hvortil han svarede nej, han havde ham intet at beskylde, ej

heller nogen mistænkelighed til ham i nogle måder. Samme vidne
bekræftede Poul Eriksen og Jens Madsen; i lige måde Joen Nielsen Gris,
som ydermere samme fornævnte vidne har bekræftet; men syntes på ... ...
som var gangen fra Poul Eriksen til Joen Nielsens gård, som sysntes at være
gjort af mennesker; men han vidste ikke, hvem det var. - Noch vandt Søren
Simonsen, at så længe han i Bølling har boet, har Oluf Mortensen altid
holdt god naboskab med ham, hvorfor han ej i nogle måder ved ham noget
for at beskylde, men takkede ham godt i alle måder. - Niels Andersen
Bøgvad begærede tingsvidne på vegne af Oluf Mortensen.
59b:
Niels Bøgvad har stævnet Peder Hansen i Bølling, der vidner: Jens
Andersen var i Peder Hansens hus den samme aften, da ridtmester
Lindenquist og Oluf Mortensen havde klammeri med hverandre i et andet
hus der på gården. Da var Jens Andersen, som tjener ridtmesteren, nogen tid
hos ham; da hørte de, at det var højrøstet i stuen, men hvad de sagde vidste
han ikke; ikke heller vidste Peder Hansen, når Oluf Mortensen indkom først
til ridtmesteren, men stod i døren den tid og hørte, Oluf Mortensen red bort
og talte med sin søn Jens Olufsen. Ydermere vandt Peder Hansen, at
røgteren Jens Andersen slet intet nød (?) hug den aften. - Ydermere vandt
Niels Greiersen (Niels Gregersen?) og hans kone Maren Nielsdatter i
Bølling, at Jens Andersen bekendte og sagde, at han var inde i Peder
Hansens stue, samme aften klammeriet var. - - Peder Ravn henskød sig til
flere vidner til idag 8 dage. - Noch tilspurgte Niels Andersen Bøgvad hr.
ridtmesteren, om han Oluf Mortensen beskylder for den ulykkelige
hændelse og ildebrand, som er sket i Bølling, som han på Koldinghus er
arresteret for, hvortil ikke svares idag før end idag 8 dage. - Noch tilspurgte
Niels Andersen Bøgvad ham, hvad navn hans vidner havde, som han videre
ville føre, hvortil han svarede, han skulle vel få dem at vide idag 8 dage.
60b:
Jes Pedersen har stævnet samtlige Spjarup, Vollund, Egtved, Oustrup,
Refsgård, Vork og Bølling mænd at vidne. - Jes Pedersen tilspurgte Niels
Pedersen Munck, om Jens Hansen, fordum boende på Lie, om han sig ikke
havde skikket og forholdt som, en ærlig mand burde, før end han købte de
gamle klæder af den rytter Sebou; hvortil han svarede, han ham har kendt i

26 år og intet andet med ham at være bevidst end alt godt, før end han købte
de klæder af den rytter, hvorfor dom over ham er ganget og han derfor er
straffet efter loven. - Samme vidne bekræfter (adskillige navne), hvilke
forskrevne mænd vandt alle edeligt efter loven, enhver efter år og alder, så
længe de ham har kendt, har han skikket sig vel, alene undtagen det, som
forleden år tilforn ommeldt er.
Onsdag den 10. marts 1686:
61b:
6-høringer: Jens Sørensen Venborg i Borlev, Anders Madsen i Hesselballe,
Jens Pedersen i Oustrup, Søren Jespersen, Søren Jensen, Niels Madsen, alle
i Tudved.
Peder Jensen Ravn, herredsskriver til Holmans herred, på vegne af
ridtmester Lindenquist tilspurgte Niels Andersen Bøgvad på vegne af Oluf
Mortensen, hvor hans værneting var, hvortil han ham skulle give
beskyldning, hvortil Niels Andersen Bøgvad svarede, at Anst herredsting
var hans rette værneting, eftersom han der sammesteds holder dug og disk
på Røj. Hvortil Peder Jensen Ravn svarede og formente, at eftersom Oluf
Mortensen havde en halv ejendomsgård i Bølling beliggende i Jerlev herred
og han for den står indskreven i jordebøgerne og sammesteds holder sine
folk, kvæg og bæster, burde ... der sammesteds at være hans værneting; og
var parterne herpå dom begærende. - Da ... og såsom føres adskillige
vidner Oluf Mortensen angående af velb. ridtmester Lindenquist og Oluf
Mortensen er begærende dom, da som her er ikke hans værneting og loven
ej tillader dommen over nogen at gå uden til dens værneting, henhører det
ikke til min kendelse, men på sine tilbørlige steder.
62:
Jes Pedersen i Vork på vegne af Mogens Jensen i Mejsling: Opsættelse for 6
uger siden. Formente, at Hans Nielsen i Oksvig burde betale til Mogens
Jensen den obligation, Hans Jensen har arvet efter sin broder Anders Jensen
Skræder i Vesterby, 21 slettedaler for et par stude, "jeg af ham bekommet
haver, at betale Mikkelsdag førstkommende; noch foruden er jeg ham ti

mark skyldig". Dateret 2/10 1668. - Dom: Han skal betale obligationens
lydende på 23 slettedaler 2 mk.
63:
Onsdag den 17. marts 1686:
Niels Bøgvad på vegne af Oluf Mortensen Bøgvad tilspurgte Peder Jensen
Ravn, at såsom Oluf Mortensen har fået varsel her til tinget idag 8 dage
mod vidner at svare, at han ville navngive, hvad vidnesbyrd han videre
agtede at føre, på det at det engang kunne komme til endskab. Hvortil Peder
Ravn svarede, at samme kald og varsel efter loven ikke kan afhjemles før
end idag 8 dage, eftersom Oluf Mortensen her til tinget er
udenherredsmand, og ridtmester Lindenquist at føre oberst von Bassens
skriftlige attest så vel som hans kammertjeners mundtligt, endog en mands
vidne til Skanderborg birketing, nemlig Søren Pedersen i Fruering sogn i
Svinsager by. Noch Peder Ravn tilspurgte Niels Bøgvad så vel som Oluf
Bøgvad, om de havde nogle videre vidner at føre imod ridtmester
Lindenquist, de nu ville give til kende og navngive, hvad ting og vidnets
navn de agter noget at føre til. Hvorimod Niels Andersen Bøgvad svarede,
hvis vidner som hid udi sagen på Oluf Mortensens vegne ville fremvise til
på torsdag om 8 dage til Anst herredsting, så vidt ham udi sagen er oplyst,
men ingen personlig vidne havde at føre.
63b:
Onsdag den 24. marts 1686:
Gotfred Lauridsen Lang har på vegne af regimentskriver Hans Rosendal
stævnet Niels Lauridsen i Jerlev, tjenende Jørgen Poulsen,, noch hans
broder Niels Lauridsen, tjenende i Ødsted, samt Peder Kræmmer og Jens
Madsen i Amnitsbøl, at vidne.
64:
Peder Jensen Ravn på vegne af ridtmester Lindenquist stævner Oluf
Mortensen på Røj, Poul Eriksen i Bølling og Søren Graversen i Egtved.

Niels Nielsen på vegne af kaptajn Geisler fremlægger en obligation på 40
slettedaler af Mads Nielsen i Vesterby og en på 15 slettedaler af Poul
Madsen i Ødsted. - Lyder:
Mads Nielsen Smed i Vesterby og hustru Kirsten Jensdatter erkender
gæld til kaptajn Johan Geisler, boende i Ødsted, lånte penge 40
slettedaler, at betale næstkommende påskedag, når man skriver 1687.
Pantsætter to stykker engjord. Kaptajnen må bruge jorden, og efter
kongens forordning at hegne mig det 8 dage før St. Valborgs dag, lå
længe pengene bliver hos mig, og holde mig fri for alle skatter og
udgifter. Han må bruge jorden, så længe han vil lade pengene stå, med
mindre jeg, Mads Nielsen Smed, igen vil beholde jorden til egen brug
og at indløse obligationen til 3 uger før Valborgsdag, når det mig
behager. Og dersom pengene bliver til bemeldte tid betalt, da skal dog
kaptajnen nyde og beholder jorden til brug, som tilforn er meldt; og
hermed forpligter jeg mig til ikke at pantsætte eller afhænde videre dette
engjord, inden han blive betalt de 40 slettedaler. Underskrevet med egen
hånd og karmærke med 3 bogstaver. Actum Vesterby d. 19. marts 1668.
Poul Madsens obligation: 15 slettedaler og 4 sk., at betale
førstkommende påskedag 1687. Pantsat et stk. engjord til 2 læs hø. Det
skiftes i to parter, hvilet mig dette år den vestre part tilfalder, hvilket
ommeldte stykke skal kaptajnen bruge fra hans kålgård og til maarne
(?), og siden det andet år skal han have den østre part. Forpligter sig til
ikke at sælge eller pantsætte engstykket til nogen anden. Actum Ødsted
d. 19. marts 1686.
Onsdag den 31. marts 1686:
Niels Andersen Bøgvad sagsøger på vegne af amtskriveren Henrik Hansen
samtlige Koldinghus tjenere i Jerlev herred for landgilde skyldig for afvigte
år 1685. - Dom: De skal betale.
67b:
Anders Nielsen i Vesterby får konfirmeret en dom af 2/11 1676 over Hans
Oksvig for en gæld på 40 slettedaler. - Dom: Han skal betale.

68b:
Der føres vidner. Peder Andersen Kræmmer og Jens Madsen i Amnitsbøl:
Niels Lauridsen, tjenende Jørgen Poulsen i Jerlev, at han forleden høst 1685
om en aften silde var på Amnitsbøl mark på sal. Christen Christensens ager
og tog et læs staffrug (?) og kørte dermed norden ud af Amnitsbøl til en
anden by dermed. - Ydermere gav Bertel Jensen Krog i Rugsted på Ko. Ma.
vegne, at eftersom skifte i Amnitsbøl er holdt efter sal. Christen
Christensen, og Niels Lauridsen da efter advarsel til tredivte dag, som skifte
var berammet, havde Niels Lauridsen en sølvkaasken (?) i pant af sal.
Christen Christensen, og Niels Lauridsen ikke efter advarsel kaudsten (?)
ville indlevere, at den kunne komme de umyndige til deling, og han hans
betaling som andre kreditorer ud af boet kunne have nydt efter loven, men
Niels Lauridsen som en selvedener (?) sig selv imod al rettighed og kgl. lov
haver rettet sig selv. Satte derfor i rette og formente, for det første efter slig
beviselighed, at Niels Lauridsen bør efter loven for dets ... afførsel at være
ransmand. Belangende kaustenen (?), som han ikke er mødt med i
stervboet, da bør han som lovens overtræder at anses. - Opsat 14 dage.
69:
Onsdag den 7. april 1686:
69b:
Onsdag den 14. april 1686:
Niels Andersen Bøgvad på vegne af Oluf Mortensen. Stævning til Søren
Poulsen i Svinsager i Ring sogn, som er hyrde i byen, at påhøre vidner.
Stævning til amtmanden på Skanderborg slot og amtskriver Jost Hansen, til
Johan Skomager og Niels Kræmmer i Skanderborg, Jørgen Knudsen ... i
Ildved i Veisel sogn, til ridtmester Lindenquist og hans kærestes søster
jomfru Ingeborg Maria Wogens, til Jens Andersen, tjenende hos ridtmester
Lindenquist, og Søren Graversen i Egtved. Stævning til vidner: Hjoren
(hyrden) Jep Hansen i Egtved og samtlige Bølling lodsejere. - Jep Hansen
og Søren Lauridsen i Bølling: Søren Pedersen, som nu bor i Svinsager,
dengang boende i Bølling for Oluf Mortensen, og for to år siden bortrømte
fra ham om nattetider. - Joen Nielsen Gris: Søren Pedersen, som boede i

Oluf Mortensens hus, da var fæstet af bymændene at vogte deres kvæg, da
sagde han os efter (ofte??) at han ikke måtte vogte vores kvæg for Oluf
Mortensen. - Samme vidne bekræfter Jens Madsen. - Poul Gjermandsen i
Bølling: At han for 2 år siden en morgen tidligt kom gående på Bølling
gade; da kom Søren Lauridsen gående og sagde til ham, "Nu er Søren
Pedersen i nat bortrømt", hvortil Poul Gjermandsen svarede, at han skulle
lade Oluf Mortensen det vide, og videre var han deri ikke bevidst.
70b:
Onsdag den 21. april 1686:
71:
Knud Pedersen, boende i Starup, har stævnet Laurids Grøn i Egtved og
irettelægger et skriftligt indlæg:
Eftersom Laurids Jensen Grøn i Egtved forleden d. 18. november udi en
til hans excellence hr. generalmajore Schwartz skriftligt indgivet klage
mig groveligen angivet, efter samme hans klages vidtløftige bemelding,
imod al forhåbning og uden nogen billig årsag, så formener jeg, at han
bør nøjagtig og forklarlig sådan sin angivelse at bevise, nemlig først
tiden når jeg ham for lejermål beskyldte og udi fængsel lod hensætte,
anseende han mere end een gang ikke for sin dyds skyld hos
gevaldigeren har været sluttet, fornemmelig da han var beskyldt for
hjorteskyderi, som endnu ikke vides, om han er purgeret for. For det
andet, hvo det kvindfolk har været, han beskyldes for, som ham ikke for
barnefader har udlagt. For det tredie, hvor stor en summa den del penge
har været, jeg ham skal have aftvungen. For det 4., at jeg ham lands lov
og ret skal have benægtet. For det 5., at han formedelst min ubillig
medhandling kom i så stor armod, at han ikke fik sin rug sået. Item for
det sjette, specificere, hvor meget kvæg og hvor mange bæster ham,
imidlertid sådant påstod, er fradød og af ulven nedrevet. Hvilke forskr.
punkter hver især jeg formoder han i reten vorder tilholdt, som
forskrevet står, at bevise. ... Datum Starup, d. 21.april 1686, Knud
Pedersen.
Ydermere protesterede ... at Laurids Grøn uden ophold beviser sin klage.

72:
Onsdag den 28. april 1686:
Jørgen Nielsen i Ris har stævnet Christen Nielsen i Vesterby og hans hustru
Maren Poulsdatter for lovbudsvidne og skøde. Stævning også til Else
Simonsdatter og Anders Simonsen og Mette Simonsdatter i Vesterby og den
rette lavværge Anders Nielsen sammesteds. - Jørgen Nielsen lovbød til 3.
ting Maren Albrechtsdatters gård, som hun har arvet efter sin sal. fader
Albrecht Larsen. Christen Nielsen i Vesterby bød sølv og rede penges værd.
72b:
Oluf Jørgensen i Vork har stævnet Laurids Jensen i Egtved. Oluf Jørgensen
indlagde en kontrakt imellem dem:
Kendes jeg mig underskrevne Laurids Jensen i Egtved, at jeg afstår og
pantsætter den halve ottings jord over al Egtved skov og mark, som der
mig tilligger og som ligger til den selvejerbondegård, som jeg nu påbor
og er min hustru arveligt tilfalden efterr hendes sal. forældre og
indkendt i ... pantsætter til Oluf Jørgensen for 80 slettedaler. Og i husene
skal Oluf Jørgensen herefter beholde 3 fag af den vestre ende i
salshuset, som er stuehuset, og det vestre hus, som er 14 fag angreben
(?) og er nu helt øde og meget brøstfældigt. Lover jeg, Laurids Jensen,
at skal opbygge og forfærdige med tømmer og tækning med Oluf
Jørgensen tid efter anden med det allerførste muligt ske kan. Herforuden
skal Oluf Jørgensen nyde husværelse af ladehuset til sit korn og kvæg,
som nu avles og er sået i forn. halve otting jord, at huse deri til sin
fornødenhed, indtil forn. vestre hus bliver forsvarligt opbygget. Og
nårsomhelst jeg, Oluf Jørgensen, til sommer forn. gård og pant tiltræder
og annammer, nemlig om Philipi Jacobi førstkommende, da lover jeg,
Oluf Jørgensen, at svare til Hans Ko. Ma. udgifter og påbydelser, så
vidt som for forn. halve otting jord deraf skal med rette svares. Derimod
fuldkommelig pantsætter jeg, Laurids Jensen, hermed med min og min
hustrus fri vilje og beråd hu den halve otting jord til Oluf Jørgensen for
80 slettedaler, som han tid efter anden til mine fornødne udgifter lånt og
forstrakt haver. Og om så sker, at Laurids Jensen vil samme pant med
tiden indløse, da skal han Oluf Jørgensen år og dag tilforn ham lovligt

lade den opsige og sine penge skadesløst at betale, og så siden år og dag
derefter skal Oluf Jørgensen samme sted kvittere og uden nogen ...
hindring derfra flytte og føre alt sit gods til hvilket sted ham lyster. - Jes
Pedersen i Vork og Rasmus Jensen i Egtved er vitterlighedsvidner.
74:
Herredsfoged Bertel Jensen Krog på vegne af Ko.Ma.: Varsel til Niels
Lauridsen, tjenende Jørgen Poulsen i Jerlev, angående det korn, som han har
ført bort om natten fra Amnitsbøl og til en anden by, og angående en
sølvkaasken, som han af sal. Christen Christensen har i pant. Opsat 14 dage.
74b:
Onsdag den 5. maj 1686:
Niels Jørgensen Ris med sin trolovede fæstemø Maren Albrechtsdatter af
Vesterby i hånd tog hendes stedfar Christen Nielsen i Vesterby og
tilskødede ham den arvelod, som hun kan være tilfaldet efter hendes sal.
fader Albrecht Lassen og hendes moder Maren Poulsdatter, når Gud vil, hun
ved døden afgør. Og da bepligter jeg mig, Niels Jørgensen og Maren
Albrechtsdatter, ingen videre lod eller rettighed at have i bemeldte
selvejergård.
75b:
Onsdag den 12. maj 1686:
Onsdag den 19. maj 1686:
Onsdag den 26. maj 1686:
76:
Christiann Nielsen ridefoged efter amtmandens befaling forkyndte en
befaling af dato Koldinghus d. 19. maj om brændevinskroerne på landet.
Laurids Jensen Grøn på samtlige Egtved bymænds vegne har stævnet
samtlige Bølling bymænd så vel som Bølling Kroges indvånere. Irettelagde

en dom af 9. marts 1681: at Bølling mænd blev tildømt at fremvise
øvrighedens tilladelse den tid, Bølling Kroge blev bygget, og endnu til
denne tid er dommen ej fyldestgjort.
76b:
Peder Hansen i Hesselballe har stævnet Anders Madsen, Jens Iversen,
Anders Iversen, Maren Jenskone med hendes lavværge i Hesselballe for
hvide (vide) og vedtægt at holde. Peder Hansen gav samtlige sine bymænd
til sag og formente, at de jo pligtige er at holde vide og vedtægt efter loven.
Opsat 14 dage.
Onsdag den 2. juni 1686:
77:
Mads Lauridsen i Ødsted har stævnet Niels Jørgensen i Daldover i Randbøl
sogn i Tørrild herred for lovbud på den halve selvejerbondegård, som sal.
Christen Christensen påboede og fradøde i Amnitsbøl. Knud Pedersen
Smeds søn Peder Knudsen bød sølv og rede penges værd. Og blev samme
gård ham forundt.
77b:
Mads Lauridsen i Ødsted på sine sine søsterbørns vegne, nemlig Laurids
Christensen og Ellen Christensdatter, så vel som Niels Jørgensen i Daldover
på sin datter Karen Nielsdatters vegne tilskødede Peder Knudsen og Ellen
Christensdatter den halve selvejerbondegård i Amnitsbøl.
78b:
Onsdag den 9. juni 1686:
79:
Ridefoghed Christian Nielsen lod forbyde til 1. ting al ulovlig rug og sæd
og tilkommende onsdag den anden ting, og derefter dom.
Onsdag den 16. juni:

Knud Pedersen Smed i Amnitsbøl har begæret synsmænd til at syne den
halve selvejerbondegård i Amnitsbøl, som sal. Christen Christensen
påboede og fradøde. Bemeldte gårds huse er synet af Søren Pedersen i
Amnitsbøl, Jep Pedersen, Jens Jensen og Peder Jensen ibidem. Det østre
hus, som er 11 fag, de 6 fag med lervægge, de fem fag med vendervægge
(?), den søndre ende på samme hus er øde, og tækning på samme hus
nogenledes ved magt. Fandtes og ingen loft på huset. Det vestre hus, som er
10 fag, som er også stolpehus, ganske brøstfældigt både på tømmer,
tækning gavl såvel væggene. Det søndre hus 8 fag, nyligt oprejst foruden
lægter og tækning, ingen vægge. - Eftersom ingen varsel herfor er givet, da
er her til vedermæle Mads Lauridsen i Ødsted, så han varsel er gestændig.
79b:
Onsdag den 23. juni 1686:
80:Herredsskriveren Hans Jørgensen Prip i Vork.
Onsdag d. 30. juni 1686:
Onsdag d. 7. juli 1686:
Onsdag d. 14. juli 1686:
80b:
Onsdag d. 21. juli 1686:
Herredsfogeden har på Ko. Ma. vegne stævnet Jahan Rasmusdatter og Hans
Nielsen (?) i Mejsling og Jens Christensen i Amnitsbøl.
Mikkel Andersen i Oustrup har stævnet Laurids Hansen i Torsted.
Irettelagde en genpart af et skiftebrev given af Knud Pedersen,
regimentskriver boende i Starup, dateret Starup d. 9. januar 1686. Formente,
at Laurids Hansen burde betale hvis penge og gods som han til forn. Mikkel
Andersen, som han er værge for for hans brodersøn Hans Pedersen. Laurids Hansen vedgik at være skyldig til det umyndige barn Hans

Pedersen, som Mikkel Andersen har værgemål for, og lovede det at betale.
Opsat 4 uger.
81:
Onsdag d. 28. juli 1686:
Hospitalsforstander Jens Nielsen i Kolding har stævnet Jens Nielsen i
Torsted for skyldig præstetiende i Verst for 1684, hvilken tiende hr. Søren
Nielsen i Verst har overdraget til hans gælds betaling, som han var skyldig
til Kolding hospital efter hans derom udgivne obligation. - Dom: Han skal
betale.
82:
Herredsfoged Bertel Jensen Krog i Rugsted gav Johanne Rasmusdatter i
Mejsling til sag, at hun har holdt en karl, navmlig Jens Christensen i
Amnitsbøl, som var den ___ juli om søndagen før prædiken og slagen græs.
- Satte i rette, at enhver af dem bør efter lovens 6-3-1 at straffes. - Dom: De
er stævnet for helligbrøde. De skal lide efter lovens 6-3-1.
82b:
Onsdag den 4. august 1686:
Peder Knudsen i Amnitsbøl tilsagde Jens Madsen i Amnitsbøl efter Jens
Madsens tingsvidnes indhold af 20. januar 1680:
At Jens Madsen skal nyde hans aftægt hans livstid af den gård, som sal.
Christen Christensen i Amnitsbøl påboede, som nu Peder Knudsen
påbor. Og da han årligt skal nyde til aftægt fri husværelse, i godt rent
korn ustraffet, nemlig 2 tdr. rug, 4 skp. byg, 4 skp. boghvede, en ko på
foder, og gris, item 4 får, forn. ko og får vedligeholdelse som Peder
Knudsens egne. Herforuden skal Jens Madsen nyde årligt hans livstid
tilbørligt øl lige så godt som Peder Knudsen og Ellene Christensdatter
selv, i lige måde ild og varme, som forsvarligt kan være. Dog med sådan
condition, dersom forn. Jens Madsen er tilfreds og vil lade sig fornøje
med øl og mad, hvis Peder Knudsen og Ellene Christensdatter selv efter

husets lejlighed nyder, samtykke de det gerne og skal forn. Jens Madsen
intet befatte sig med hvis aftægtskvæg som han har. Alene lamyngelen,
som falder, da at gøre sig selv dem så nyttige, som han bedst kan, dog
har Jens Madsen sig hovedlodderne forbeholden, som er ko, korn og får,
om de ikke kan forenes om mad og mål. Derforuden skal Peder
Knudsen og Ellene Christensdatter give Jens Madsen årligt til klæder 7
alen vallemel (vadmel) og 10 alen lærred, 5 alen hørgarn og 5 alen
blårgarn.
83b:
Onsdag den 11. august 1686:
Jes Pedersen i Amnitsbøl har stævnet Jes Pedersen i Refsgård og Peder
Mikkelsen, tjenende ham. - Karen Rasmusdatter i Vork gav last og klage
over Jep Pedersens svend Peder Mikkelsen og Jep Pedersen selv, at han
idag 14 dage har hende voldeligen overfaldet og hende blå og blodig slaget
i Jep Pedersens egen gård, hvorfor hun Jep Pedersen sigter, at han største
årsag dertil var og tilskyndte sin svend hende så ubilligen at medhandle.
Onsdag den 18. august 1686:
Laurids Sørensen og Rasmus Sørensen i Vork har synet Karen Rasmusdatter
i Vork: I hendes pande et blåt slag; ellers fandtes på hendes arme såvel som
lår 8 slag, som var slagen blå, som hun klagede over Peder Mikkelsen, som
tjener Jep Pedersen i Refsgård, at han hende havde slagen, og Jep Pedersen
råbte og sagde, at Peder Mikkelsen skulle slå digt. - Jes Pedersen i Vork
satte i rette, at Jep Pedersen bør betale de slag, som han har tilskyndet sin
tjener til, som han dog burde billigen at afhindret og ej til skade ført. Og i
lige måde derfor at bøde og undgælde efter loven Peder Mikkelsen, som
gerningen gjort haver. Sagen opsat i 14 dage, hvor Peder Mikkelsen skal
møde i egen person under hans faldsmål. - Jep Pedersen formente, at Karen
Rasmusdatter burde at bevise, at Peder Mikkelsen havde slået hende i hans
gård.
84b:
Onsdag den 25. august 1686:

85:
Regimentskriver Hans Rosendal har stævnet Jens Rasmussen i Jerlev. Da
som varslet ikke var 8 dage gammelt, vidste fogeden det ikke for at være
gyldigt, såsom en anden i samme sag til sættedommer er forordnet, som
ikke her idag er til stede, så kendes, intet udi sagen bliver bestilt.
Onsdag den 1. september 1686:
Peder Rasmussen i Skærup i dommers sted i den sag imellem Christen
Knudsen og regimentskriver Hans Rosendal efter amtmandens ordre. Bartram Pedersen efter samme ordre på vegne af Christen Knudsen, som er
bosat i Vejle, har stævnet regimentskriveren anlangende den gårdspart i
Jerlev, regimentskriveren skal have frafæstet Christen Knudsen og hustru
Maren Germandsdatter den gård, som de er ejendommelig berettiget til.
Adskillige vidner er stævnet. De skal vidne, om ikke den selvejergårdspart i
Jerlev, hr. løjtnant Hans Lassen Jerring bebor, har været selvejergods og ved
ejendomspant sal. Poul Jørgensen berettiget. - Bartram Pedersen
producerede forrige regimentskriver Anders Nielsen Lindvigs attest af den
først indrettede krigsjordebog, som anno 1670 af nu sal. hr. Henrik Rantzou
og Anders Sandberg forfattet, i meningen, at den gårdspart i Jerlev, sal. Poul
Jørgensen da har tilhørt for selvejergods ... ... krigsjordebog her anset og
indført, hvoraf og imidlertid afgiften rigtig er svaret til hvem det har været
assigneret efter samme attests videre formelding. - Endnu fremlagde
Bartram Pedersen den næstkommende regimentskriver Knud Pedersens
attest af 30. august sidst afvigte, i lige måde til bevis for gårdspartens
selvejerrettighed, og deraf i hans tid rigtig er svaret. - Christen Jørgensen af
Rue vidner: At forskr. gårdspart i Jerlev før sidste fjendtlige indfald her i
landet var selvejergods, og han har med været at indavle en del af gårdens
grøde til sal. Poul Jørgensen, da han ham tjente. Hvad adkomst han derpå
havde, var ham ikke bevidst. - Morten Hansen Bunde i Jerlev: før fejdetiden
var gården selvejergods, både den part, som Morten Bonde har i fæste, og
den anden part, som omtvistes. Og da efter fejdetiden var samme gård
fæstet af Poul Jørgensen, som Morten Bunde siger at kunne bevise. - Jørgen
Poulsen: Før fejdetiden var gården selvejergods, og da i samme fejdetid
blev gården øde, og folkene, som derpå boede, døde, og ingen af deres
arvinger befattede sig med den, og lå øde i nogle år, indtil Poul Jørgensen

den fæstede, og var ingen bygning på stedet, før end Christen Knudsen lod
opsætte 8 fag hus med dobbelt skorsten, og er samme hvis endnu på stedet
bestående. - Oluf Poulsen: Gården var selvejergods før fejdetiden. - Hans
Nielsen: Før fejdetiden da Mads Nielsen beboede den, var den selvejergods,
og efter fejdetiden lå den nogen tid øde, indtil Poul Jørgensen antog den. Niels Hansen Bunde: Før fejdetiden var gården ejendom, og efter fejdetiden
lå den nogle år øde, indtil Poul Jørgensen den antog og afstod halvparten til
Morten Hansen Bonde i Jerlev ... ... ... - Mette Lasdatter: Dorthe Nielsdatter
gav skat af gården før fjendetiden. - Peder Lauridsen: Efter fejdetiden var
den nogen tid øde, indtil Poul Jørgensen sig den antog, som dertil næst var
berettiget efter hans faders søster, den havde beboet. - Maren Nielsdatter:
Siden fjendernes tid nød Dorthe Nielsdatter den nogen tid og gav skat deraf.
- - Andre vidner: Christen Knudsen har på den omtvistede gårdspart, mens
han avlingen nød, ladet bygge og forbedre og sat 8 fag hus med en dobbelt
skorsten og mere med tiden ville have tilbygget, og derforuden har han
holdt avlingen vedlige som andre hans naboer. - - Bartram Pedersen satte i
rette, at eftersom det ikke bevises, at Christen Knudsen og hans hustru
Maren Gjermandsdatter gården skal være frakendt ved foregående proces
og dom, men af regimentskriveren imod deres vilje uden al billig ret eller
føje frafæstet, hvorfor Bartram Pedersen formente, at regimentskriveren
samme sit udgivne fæstebrev bør at igenkalde og Christen Knudsen gården,
så god som den var både på bygning og avling, da den blev bortfæstet, at
igen forskaffe, og derforuden for vitterlig tilføjet forurettelse imod loven og
forordningen at restituere Christen Knudsen al tilføjet skade og omkostning
efter dommerens moderation. Opsat 3 uger.
88b:
Regimentskriver Hans Rosendal har stævnet Jens Rasmussen i Jerlev, som
skal forskaffe til tinget et fæstebrev på den halve gård i Jerlev, som løjtnant
Hans Lassen (Casper?) nu påbor, så og kvitteringer for de kgl.
contributioner af gårdsparten, siden han den antog; har og afgrøden imod
forordningen rytterhold angående afført, ja ej samme gårdspart på
bygningen forbedret, men ikkun ladet tvende husfolk stedet bebo. Men da
Christen Knudsen, som gården tilforn brugt haver, er kgl. skatter svarer
(??), sætter derfor i rette, at resterende kgl. skatter skal betales inden 15

dage. Og hvis han ikke har svaret i betimelig tid, at have sit fæste forbrudt.
Opsat 6 uger.
89:
Sagen melle Jep Pedersen og hans dreng Peder Mikkelsen i Refsgård på den
ene side og Karen Rasmusdatter på den anden side blev opsat 8 dage.
Onsdag den 8. september 1686:
Karen Rasmusdatters sag: Dom: Peder Mikkelsen kan ikke frikendes. Skal
betale. Karen Rasmusdatter beviser ikke, at Jep Pedersen skulle have været
årsag til overfaldet; frikendes.
89b:
Onsdag den 15. september 1686:
Onsdag den 22. september 1686:
90:
Peder Jensen Ravn i Skærup i dommers sted i sagen imellem
regimentskriver Hans Rosendal og Christen Knudsen, nu boende i Vejle.
Opsættelse er indført på pag. 88. Bartram Pedersen irettelagde tingsvidner
af 1. september, indført på pag. 85 og 88. - Ydermere fremlagde han
højædle og velb. Morten Skinkels til Søholm, da Ha. Ko. Højheds, nu vores
allernådigste arvekonges og herres højtbetroede hofmarskal, kammerherre
og amtmand her ved Koldinghus hans husbondholdsbrev, lydende som
følger:
Efter min allernådigste herre hans kgl. højheds ordre og nådigste
udgivne brev under den 26. maj 1668 bevilges og tillades hermed Poul
Jørgensen må nyde, bygge, besidde og beholde den selvejergård i Jerlev
sogn udi Jerlev by, Mads Nielsen sidst beboede, i tre år kvit og frit
foruden landgilde og al anden afgift efter bem.te brevs lydelse,
contributionerne her som alle steder undtaget. Dog dette med slig
condition, at han skal imidlertid forpligtet være bem.te øde gård således

at bebygge, at den efter dannemænds syn og recessens formelding kan
lovlig ustraffelig befindes. Og efter bem.te tre års forløb skal han den
årlige afgift siden efter jordebogen udgive. Koldinghus, den 18. juni
1668, Morten Skinkel.
Endelig fremlagde Bartram Pedersen Christen Knudsens underskr. indlæg,
som skal blive indført i dommen, men for dets vidtløftighed her ikke ske
han.
Regimentskriver Hans Rosendals fuldmægtige Gotfred Lauridsen Bang
svarede, at han agtede videre at føre syn og vidner til sagens oplysning, og
begærede opsættelse. Opsat i 14 dage. - Ydermere fremlagde Gotfred
Lauridsen et opladelsesbrev, sal. Poul Jørgensen skal have givet Morten
Hansen Bunde i Jerlev den halve gård i Jerlev, han i fæste havde, begge
deres livstid efter et fæstebrevs formelding, dateret 28. september 1668.
91:
Torsdagen den 30. september 1686:
Peder Hansen i Hesselballe er foged. (Håndskriften er også fremmed).
Herredsfoged Bertel Jensen Krog har stævnet Erik Jensen i Jerlev, Jens
Sørensen, Nis Hansen og Hans Nielsen i Mejsling for syn på Jerlev mark.
Stævning til Simon Knudsen i Jerlev at vidne. Stævning til Jens Rasmussen
i Jerlev.
Onsdag den 6. oktober 1686:
91b:
Peder Jensen Ravn i Skærup (Starup?) i dommers sted i sagen mellem
regimentskriveren og Christen Knudsen i Vejle.
Synsmændene Simon Lassen i Jerlev, Jens Sørensen Grøn og Søren Joensen
ibidem, Jens Jensen i Amnitsbøl, Niels Madsen og Jens Christensen i
Rugsted har d. 21. sept. synet den jord på marken til den halve gård i Jerlev,
som løjtnant Hans Casper nu påbor, og da synede, målte (?) og fandtes en

ager begroet med lyng, noch synede en ager ... også bevokset med lyng; i
lige måde udi et fald, kaldes Damager, halvparten fandtes i rugstub, den
anden halvpart var bygstub, som løjtnanten har avlet, og gøden ført fra
Ødsted, som da var i boghvedestub. - Noch vandt Simon Knudsen i Jerlev,
at han havde haft et hus i leje af Christen Knudsen, som han havde opsat på
den halve omtvistede gård, i 6 år, og gav den første år til leje af huset 3
daler, det andet år 6 slettedaler, det 3. år også 6 daler, og havde samme ene
år fjerdeparten af gårdens brug og leverede det igen ved groden (?), så som
han det annammede. Noch i 2 næstefter følgende år gav dem til husleje
årligt 6 daler, og det sidste år 5 daler. Imidlertid brugte intet af gårdens jord.
Bartram Pedersen (i) Lejrskov på vegne af Christen Knudsen begærede
dom.
Regimentskriver Hans Rosendal fremviste jordebogen over ryttergodset
indrettet 1680 under da de kgl. kommissærers hånd og segl, hvori findes
indført således: Jerlev sogn og by: Christen Knudsen, 10 tdr. 2 skp.
hartkorn, noch har en halv ødegård 2 tdr. 4 skp. - Noch fremlagde et
fæstebrev, løjtnant Hans Casper har på samme halve gård, dateret 13. april
1686 af regimentskriver Hans Rosendal udgivet og af oberst von Bassen og
amtmanden Simon Claus Schwartz permitteret og underskrevet. Fremlagde en memorial ryttergodset angående, dateret Koldinghus d. 25.
juli 1681, som i det 8. punkt til resolution, at hvilke selvejerbønder ikke
deres gårde tilbørligt underholder og bebor og dermed deres frihed
conserverer, de som andre fæstebønder i dette tilfald må considereres og
anses. Opsat 8 dage til 6. uges dag.
92b:
Onsdag den 13. oktober 1686:
93:
Peder Jensen Ravn i Starup (Skærup?) i dommers sted i sagen mellem
Christen Knudsen i Vejle og regimentskriver Hans Rosendal.
Bartram Pedersen begærede på vegne af Christen Knudsen dom og
proponerede, at den omtvistede gårdspart, som efter regimentskriverens

foregivende ved høje herrer .... (de høje herrers vrange godkendelse er
baseret på vrange oplysninger til dem fra regimentskriveren). - Fremstod for
retten herredsfoged Bertel Jensen Krog, af amtmanden beordret at svare på
vegne af løjtnant Hans Casper, begærede kornet Cort Pradt hans vidne at
aflægge, om han ikke havde fæstet Christen Knudsen den halve omstridte
gård i Jerlev med den anden, som han påbor, den tid han var samme gods
accioneret. Hvortil Cort Pradt svarede, som at førend folkene gik til Skåne i
krigens tid, da fæstede han Christen Knudsen ikke alene den gård, som han
påboede i Jerlev, men endog den halve omstridte gård, eftersom den tid
godset var ham accioneret ... kgl. udgifter deraf, hvoraf de ham også havde
betalt. - Derimod svarede Bartram Pedersen i kornet Cort Pradts
nærværelse, at kornetten til sådan bestes (?) som er kgl. regalie og
forbeholden højhed, burde at have særlig tilladelse, som her for retten nu
blev æsket og ikke fremvist. - Derpå afsagdes Peder Jensen Ravns
beslutning: Da efterdi her i retten er med tingsvidne beviseliggjort,
næstafvigte 1. september. at den gård i Jerlev, her omtvistes, har tilsammen
før fejdetiden været ejendom og efter fejdetiden indtil sal. Poul Jørgensen
den har antaget øde efter sin sal. faders søster og derpå erlanget forrige
amtmand, den gode herre velb. Morten Skinkels skriftlighed efter kgl.
tilladelse og for ejendom antaget, dateret Koldinghus, 1668 d. 11l juni, og
han, som igen den halve part for Morten Bunde har afstanden og Poul
Jørgensen sig ikkun alene den halve gård haft forbeholden, hvilket bevises
med forrige tvende regimentsrkriveres attester efter jordebøgerne, først
Anders Lindvigs, som var hos 1670 og skrev jordebøgerne, da ryttergodset
blev oprettet, næst ham Knud Pedersen derefter har haft bestillingen, som
udviser, at samme halve gård er anset for ejendom, og udgifterne er rigtigt
klareret af Poul Jørgensen og hans efterkommer Christen Knudsen, som
jorden har holdt vedlige og påbygget indtil 1682. Samme halve gård ved
højkongelige kommissærs foranordning af jordebogen er blevet udeladt. Og
ikke her med dom bevises eller andet irettelagt til anseelse, samme
ejendoms rettighed til fæstegods at være forbrudt, kunne jeg ikke
anderledes kende, end samme halve ejendomsgård ej uden vedkommende
ejers hjemmel kan bruges uden dem, som det i hævd haft haver, deraf igen
har at svare Ko. Ma. rettighed efter loven, og det på de steder, jordebøgerne
udviser at skal leveres. - - Og var Bertel Jensen på vegne af
regimentskriveren genpart begærende.

95:
Jens Rasmussen i Jerlev fremlagde et indlæg, at han påberåber sig, at han
har drevet gården på sin hustrus forældres vegne og derfor formoder at
blive frikendt. - Dom: ... efterdi Jens Rasmussen fragår, at han ikke gården
har haft i fæste, men den brugt for hans hustrus forældre med deres kvæg og
bæster, da ses ikke, Jens Rasmussen en skade at kan tilføjes, men den, som
korn og afgrøde af den halve gårds grund nydt haver, bør de resterende
udgifter at betale.
Onsdag den 20. oktober 1686:
Stævning til Jep Pedersen i Refsgård for lovbudsvidne, som Laue
Mikkelsen, Peder Mikkelsenn og Hans Mikkelsen agter at tage beskrevet
vedr. deres fædrene arvegårdspart.
Onsdag den 27. oktober 1686:
95:Jens Bertelsen Dons i Vejle har stævnet Niels Jensen i Oksvig for
landgilde, han skylder magister Hans Jeremiassen Wulf for 1685 efter
kapitelskøb 5 rdl. 2 mk. 8 sk. Noch formente Jens Bertelsen Dons, at Niels
Jensen ikke har gjort rigtighed til sin husbond, inden han stedet kvitterede.
Opsat 14 dage.
96:
Laue Mikkelsen, Hans Mikkelsen og Peder Mikkelsen lovbød deres arve
fædrene gård. De i hånd tog Mads Jensen i Egtved og tilskødede ham og
hans trolovede fæstemø Anne Mikkelsdatter gården.
98:
Onsdag den 3. november 1686:
Rasmus Sørensen i Tudved på vegne af Else Jenskone ibidem har stævnet
Søren Joensen, Thomas Sørensen, Søren Jensen, Gunder Peders med hendes
lavværge, Jens Christensen, Peder Nielsen, Niels Madsen, alle i Rugsted,
for tyrepenge (specificeret for hver skyldner).

Onsdag den 10. november 1686:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted:
Herredsfoged Bertel Jensen Krog har stævnet Jes Sørensen i Horsted. Og da
som herredsfogeden ikke selv er mødt, blev sagen opsat 8 dage.
Onsdag den 17. november 1686:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
99:
Onsdag den 24. november 1686;
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
Ridefoged Christian Nielsen har på vegne af amtskriver Henrik Hansen
stævnet samtlige Koldinghus tjenere i Jerlev herred for resterende landgilde
for indeværende år forfalden nu til Martini. Ingen er mødt at svare. - Dom:
Da såsom ingen er mødt af de inciterede Koldinghus tjenere, - de skal
betale.
99b:
Jens Sørensen Venborg i Borlev på vegne af herredsfoged Bertel Jensen
Krog irettelagde et tingsvidne: Såsom jeg underskr. efter amtmandens ordre
og tilladelse har ladet Jes Sørensen, boende i Horsted, her til Jerlev
herredsting indcitere, for han modvilligen har oversiddet og ikke efter
befaling compareret ved tinget og været stokkemand, som er på efterskr.
dage (8 datoer nævnes), og eftersom jeg ikke selv retten idag kan betjene
for kgl. forfald eller udføre min sag og procedere imod Jes Sørensen, nødes
jeg min formening skriftligt at lade indføre, og i al forhåbning formener jeg,
at ingen skaal (?) undskyldning bliver Jes Sørensen til lhjælp, men han
pligtig er og bør for enhver dag, han ikke ved tinget har mødt, når retten
skulle holdes, at betale efter Ha. Ko. Ma. udgivne lov, såvel som sagens
forårsagede omkostning ... Datum Rugsted d. 24. november 1686, Bertel

Jensen Krog. - Jes Sørensen i Horsted mødte til vedermål; begærede sagen
opsat, eftersom han agtede at føre vidner til sagens oplysning. Opsat 8 dage.
100b:
Onsdag den 2. december 1686:
Angående slutningen på Jes Sørensens sag, er indført på pag. 111.
Onsdag den 8. december 1686:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
Onsdag den 15. december 1686:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
101:
Onsdag den 22. december 1686:
Jens Cronius i Kolding har på vegne af borgmester og råd i Kolding stævnet
nogle vidner i anledning af, at et af borgmester og råd udskikket bud til
Viborg landsting på vejen skal være blevet berøvet adskillige dokumenter,
som angik en sag contra byfoged Søren Jensen angående noget folkeskat,
som afgangne sal. borgmester Faust havde oppebåret. - Stævning til Niels
Friis og Christian Faust i Kolding imod vidnesbyrd og forhør angående
nogle dokumenter, som Bertel Lauridsen af Hospitalet i Kolding skulle
være berøvet. Stævning til Niels Poulsen, da værende på Koldinghus, til
Bertel Lauridsen i hospitalet, Matthis Møller i Vingsted mølle og Jørgen
Møller ibidem, Thomas Ravn i Hjelmdrup. - Bertel Lauridsen af Kolding
hospital, som har sigtet tvende studiosi, Niels Friis og Frederik Christian
Faust, fremstod for retten.
Fremstod for retten Matthias Friis, forrige amtskriver på Koldinghus på
hans søns Niels Friises vegne og gav til kende,
at han efter den naturlige kærlighed, som en fader sin søn pligtig er, ater
ved Hans Kgl. Maj. lov at tage sin søn i forsvar imod den store og grove

ubillighed, som imod ham så unyttigt ... practiseres til hans ærlige navns
og rygtes forklejnelse ... (beklager sig med mange ord over stævningen)
... thi dersom først en del sammenførte vidner blev ført og de ikke
kunne træffe til det mål, som forlangtes, så skulle det siden hedde, ingen
havde sigtet dem, men aleneste (at de var stævnet til at) høre de førte
vidner. På sådan måde var dog ærlige folks børn ført i råb og ry deres
velfærd ikke til ringe nachdel. ... Belangende denne Bertel Lauridsen,
hospitalslem, så formoder jeg og på det højeste protesterer imod det han
ikke som et vidne bør eller må blive ført, thi først formener jeg, at han
er denne sags angiver; for det andet var han de breve og penge, som
tales om, betroet, og på hvad måde han med sådant har omgåedes, om
pengene har bedraget ham eller ikke, er ham bedst selv bevidst. Derfor
bør han som et villigt vidne imod kongens lov pag. 110 art. 17 ikke at
føres. Og over alt dette så giver loven klarligt til kende i den 7. art. pag.
356, hvorvidt rette hospitalslemmer bør at regnes, og det med
efterfølgende ord: "Det skal ej tilstedes dem, som i hospitalerne er
indtagne, at gå ofte i byen uden aleneste til kirken, unden forstanderens
forlov, ej heller gå om at betle eller tage sig anden idræt for, enten med
drik, rettergang eller andet sådant, som rette hospitalslemmer ikke
sømmer". Sådant begæres, herredsfogeden ville tage i betænkning og
ikke forsætligt overtræde loven. Sker det imod forhåbning, så vil jeg på
min søns vegne have mig al min prætention forbeholden.
Velagte Jens Cronius hertil svarede og formente, for det første at kald og
varsel var lovlig nok; for det andet, at i Hans Ko. Ma. lov var befalet, at
man skulle sigte og beskylde, før end vidnesbyrd måtte føres; men eftersom
at det desværre var vist, at de ommeldte dokumenter og penge borgmester
og råd i Kolding var undervejs frakommen, så ville han aleneste ved de
personers forhør, som derom kundskab kunne have, søge at få nogen
oplysning, hvor det bortkomne var henkommet. Hvad angik Bertel
Lauridsen i hospitalet, da skulle i Hans Maj.ts lov findes befalet, at i slige
sager de, som af ved, vidne skulle, omskønt de for villige vidner kunnbe
agtes. Skulle ej heller bevises, at Bertel Lauridsen denne forretning imod
forstanderens vilje sig havde påtaget. Begærede derfor, at dommeren efter
loven ville stede vidnespersonerne til forhør.
Sr. Matthias Friis svarede,

at loven klarligt melder i det 17. kapitel pag. 110, at de, som selv i en
gerning med været haver, hvorod de skulle vidne, regnes for villige
vidner og derfor ikke bør at stedes. Det, som sr. Jens Cronius siger, at
hospitalsforstanderen skal have forlovet denne Bertel Hospitalslem at gå
sådan lang tur, nemlig 16 mile, synes urimeligt, at han sig sådant imod
H.M. lov skulle understå. Ellers beder, at dommeren ville tage i
consideration det, som følger i samme artikel, som før er navngivet, om
rette hospitalslemmer; så formener jeg, han ikke steder ham til noget
vidne, særdeles som en egen angiver, som før er meldt.
Jens Cronius refererede sig til sit forrige svar, for formente ej at være
fornøden, videre til denne sr. Friis' proposition videre at svare; begærede
derfor, at dommeren efter loven ikke ville tilstede, at retten og dens gænge
med udflugter længere skal vorde opholdet. - Mathias Friis blev og ved sin
forrige proposition og påberåbte sig lovens bogstav; i det øvrige kan
dommeren gøre, som han agter at forsvare. - Og da fogeden stedte vidnerne
til forhør.
Jens Cronius tilspurgte Bertel Lauridsen, om ham ej fredagen d. 26.
november blev leveret af borgmester Baltzer Nielsen og Iver Skelle,
rådmand i Kolding, førommeldte dokumenter i en lædertaske indforseglet,
såvel og derhos i samme taske en del penge, som han samtlige på
borgmesters og rådmands vegne skulle levere til en prokurator i Viborg
navnlig Claus Ulf. Hvortil Bertel Lauridsen svarede jo, at det blev ham
leveret. Jens Cronius spurgte videre, hvor samme taske med dokumenterne
var afblevet. Bertel Lauridsen svarede,
at han, som sidst forleden lørdags var 3 uger, gik til Vingsted mølle;
kom der om eftermiddagen; og kom der i gården hos (?) Christian Faust
og Niels Friis. Da spurgte Christian Faust, hvor jeg ville hen, hvortil jeg
svarede, jeg ville nørhen. Da sagde Christian Faust, 'Jeg ved vel, hvor I
vil hen', og bød mig til at ride med sig hen imod Balle. Da jeg svarede,
'Jeg turde ikke det af eder begære'. Hvortil Christian Faust svarede, han
ville dog hjælpe mig hen ad vejen mod Balle. Da jeg ikke selv kunne
komme på hesten, da var der en mand i møllen, hjalp mig på hesten. Rå
red han med mig op ad vejen forbi Kjeldkær, og Niels Friis kom efter os
og nåede os på vejen. Så red de med hverandre, til de kom til Hulbusk

hoele (?). Der red de tæt ligsig (?) ved hinanden med hestene, (hvad
deres tale var, vidste jeg ikke, fordi de talte latin), indtil vi kom oven i
hulen. Da sagde Christian Faust til mig, 'Bertel, hold mig fat om mit liv;
thi jeg har godt deraf'. Og holdt jeg ham om livet, det hårdeste jeg
kunne, indtil vi kom hen oven i hulen. Da bad Christian Faust Niels
Friis, at han ville ride op til en by, som lå der vesten for, hvor han red og
straks bort ud ad marken. Så red jeg med Christian Faust, indtil vi red
ud af hulen. Da sagde han, 'Bertel, stå af''. Og jeg da straks stod af
hesten. Da red Christian Faust straks bort efter den anden, hvortil jeg
straks savnede tasken med brevene, og da jeg råbte og klagede mig for
brevene, da kom Christian Faust tilbage igen den tid, jeg gik til
Vingsted mølle, hvortil han sagde til mig, 'Hvad skader dig, hvi råber du
så?'. 'Jeg er nød; min taske er henne med brevene'. Da sagde han, 'Hvor
er det tilgåen?'. Da sagde jeg, 'I ved vel, hvor det er tilgåen; noget nær
jeg er bleven af med dem i eders værende, mens vi var tilsammen'.
Derpå red Christian Faust hen til Niels Friis, og da jeg gik til Vingsted
mølle og beklagede mig, tasken var borte.
Og Bertel Lauridsen fremviste her for retten et bånd, som bemeldte taske
havde hængt i på den venstre side under hans kjole. Og befandtes at være et
stærkt hampebånd sammenbunden af tvende stykker, og befandtes at være
afskåren i begge ender, såsom tasken havde haft 2 ører, hvori bånden var
bundet; blev målt og var 2 alen langt med en tømmermands alen. - Sr. Jens
Cronius videre tilspurgte Bertel Lauridsen, om han da vist var forsikret om,
at tasken blev ham fraskåren, imidlertid han sad på hesten hos sr. Faust,
som meldt er, hvortil han svarede, at han blev af med den, imidlertid han
sad på hesten hos Faust og holdt ham så hart om livet efter hans begæring,
da de red så trangt tilsammen i hulen, som før er meldt. - Noch blev
tilspurgt, om ingen anden var der hos, hvortil han svarde nej, ingen uden de
3 alene. Noch blev tilspurgt, ved hvilken side Niels Friis han red samme
gang, hvortil han svarede, ved den venstre side. - Herpå Bertel Lauridsen
aflagde hans ed med oprakte fingre.
Sr. Mathias Friis på sin søns vegne tilspurgte denne Bertel Hospitalslem,
om han ikke først begærede at ride, førend det blev tilladt, og om der ikke
var nogen hos, når begæringen om riden skete, hvortil han svarede, der var
vel mænd, men han kendte dem ikke. Og videre spurgte Mathias Friis, om

de samme mænd var hos, når ommeldte Faust skulle, efter hans sigende,
have spurgt ham, hvor han ville hen, hvorpå han svarde, han vidste ikke, om
de det hørte eller ikke. Videre blev tilspurgt, om han ikke hørte, at Niels
Friis sagde til Faust, 'Hvad, vil du lade den knægt ride med dig?', hvortil
han svarede nej, at han hørte det ikke.
Jens Cronius begærede, at de andre vidner måtte også komme til forhør,
eftersom det lakkede ad aften, og det syntes, at sr. Friis søgte at opholde
rettens gænge med unyttige spørgsmål. - Dommeren forelagde Niels
Poulsen, som sig opholder i Kærbølling hos sin fader Christian Poulsen,
eden ... :
I lørdags var tre uger, stod han over Vingsted mølle og savede. Da kom
Christian Faust og Niels Friis nørfra og red sønderpå, og siden kom fra
sønder og red nørpå og havde ommeldte Bertel Lauridsen bag på hesten
hos Christian Faust. Da nechede (nikkede?) Niels Friis ad mig, og jeg
kom til ham. Da sagde han til mig, om jeg ville gøre karls gerning, da
kunne jeg fortjene mig en daler. Da spurgte jeg ham ad, hvormed. Sagde
han: 'Der sidder en karl bag ved Christian Faust; han har en taske på den
venstre side under hans kjole med breve'. Om jeg ville tage den fra
ham? Hvortil jeg svarede nej. Da sagde han til mig, 'Behold det ved dig
selv', og red han nørpå efter Faust. Og da noget derefter kom de tilbage
igen og red sønderpå, og Bertel Lauridsen var den tid ikke med dem, ej
heller var han med dem, den tid de red sønderpå første gang. Dernæst
kom Bertel Lauridsen og klagede sig, at hans taske var borte; og talte
ikke om nogen eller klagede på nogen for ham..
Niels Friis svarede, at Niels Poulsen aldrig med en god samvittighed kan
sige ham sådant efter, og med højeste ed vil benægte, at han aldrig talte med
ham om den materie, men efter sr. Faustes begæring tilspurgte ham, om han
ikke skulle tjent Fausts moder; da han svarede, det var vel i gerning; og
spurgte, hvem der i deres mølle afvendte ham fra deres tjeneste, hvilket, om
han ham ville sige, skulle han få gode drikkepenge. Men han altid slog det
af. Da jeg til afsked gav ham slet svar, som jeg i respekt til Hans Ko. Ma.
ret nu ikke vil nævnte. Og derpå red bort.
Mathias Møller fremkom:

Førommeldte lørdag så han, Christian Faust og Niels Friis kom ridende
nørfra og red sønderpå. Og spurgte ham ad, hvor nær det var aften, om
de kunne ride til Kolding i aften. Hvortil jeg svarede ja, om de ville ride
fast, da kunne de vel komme hjem. Straks derefter kom Bertel
Lauridsen af Kolding hospital og sagde til mig, at han skulle til Viborg.
I det samme kom Christian Faust og Niels Friis ridende sønderfra igen
og red til Bertel i gården. Hvad de sammen talte, vidste han intet. Derpå
så han, at Thomas Ravn i Hjelmdrup hjalp Bertel Lauridsen på hesten til
Christian Faust. Og havde da Bertel Lauridsen den ommeldte brevtaske
ved den venstre side hængende under kjolen. Og red de samtlige nørpå,
og derefter kom tilbage igen og red sønderpå; men da var Bertel
Lauridsen ikke med. Noget derefter kom Bertel Lauridsen også tilbage
og beklagede, at hans brevtaske var borte, og sagde, 'Der rider Niels
Friis og Christian Faust; de lovede mig at lede efter mine breve'.
Jørgen Møller, boende i et hus ved Kieldkær: Vidner som Mathias Møller,
undtagen at han ikke så brevtasken.
Thomas Ravn i Hjelmdrup:
Han så, Christian Faust og Niels Friis kom til Vingsted mølle, og Bertel
Lauridsen stod i gården. Da spurgte en af dem Bertel Lauridsen, hvor
han ville hen. Da sagde han, han ville nørpå. Da sagde en af dem, 'Vil I
følges med os?'. Da svarede jeg, 'Han kan ikke følge med eder, uden han
må ride'. Da sagde Christian Faust, 'Lad ham ride med; den står vel som
pudtzen (?)'. Og hjalp jeg ham på hesten til Christian Faust, men så
ikke, at han havde nogen taske eller ej.
Mathias Friis sagde til Jens Cronius, at han ville skamfere enhver fra ære og
redelighed, dersom han kunne. Og bad Jens Cronius de 8 mænd straks at
drages til minde. Og straks derpå sagde Mathias Friis, at han sagde folk fra
ære og redelighed og ikke alle. Men sagde, at sr. Jens Cronius ville falde
vinderne (vidnerne) i ordene. Hvortil Jens Cronius svarede, det skulle ingen
ærlig mand sige mig på, hvilke ord Mathias Friis bad de 8 mænd drages til
minde. - Mathias Friis tilspurgte Jens Cronius, om han, hvad rette
hovedsagen vedkommer, haver flere vidnesbyrd at føre; ellers ville han nu
begære af dommeren, at de allerede førte vidner må blive examinerede;
begærer sr. Cronius' svar, og han vinderne ville navngive efter loven. Jens

Cronius svarede, at dette var det første, man havde fået nogen oplysning i
sagen, og agtede videre at søge om mere kundskab desangående. - Mathias
Friis ville gerne gjort spørgsmål til hvert vidne for sig i førsten, som
begyndt var ved Bertel Lauridsens vidne, men så formente sr. Cronius, at
alle vidnerne burde føres, og siden gjordes spørgsmål til dem. Ville og
indleveret en fuldkommen relation på de to, nemlig Friis og Faust, hvorefter
dommeren ville vidnerne examinere, at sandheden om sagen derefter kunne
udledes, før end vidnernes ord indførtes, men som det ikke måtte ske,
begæres nu af dommeren, at han det ville lade læse og derefter ransage
sandheden hos vidnerne det meste muligt er, eftersom natten er på
hænderne, at man ikke til hver især kan gøre spørgsmål, som sådan høj
angelegen sag vel udfordrede, men fremdeles vil have sig på sin søns vegne
sin ret sig udi alle måder forbeholden, og nu aleneste tilspørge Bertel
Lauridsen, om han kender den rytter, som sagde for ham, at han havde
fundet hans breve, og hvor mange penge han gav ham for han skulle fly
ham dem igen. Hvortil han svarede, at rytteren sagde, han vidste, hvem som
brevene havde, og ville fly ham dem igen, og derfor gav ham 3½ mark; men
sagde, han kendte ham ikke; muligt folkene i Ødsted kendte ham, eftersom
han talte med ham i Niels Andersen Smeds hus i Ødsted og der gav ham
pengene. - Ellers Bertel Lauridsen blev tilspurgt så vel som Niels Poulsen af
dommeren, om det sig så forholdt, som de 2 studiosi skrift ommeldte, som
her for retten blev læst og påskrevet. Hvorti de svarede, de vidste intet
videre at sige, end hvad de tilforn vundet have. - I lige måde blev Mathias
Møller tilspurgt af Mathias Friis, om det sig ikke så forholdt, som den
indleverede skrift ommelder, så vidt hans person vedkommer. Hvilket han
han bekræftede, at han talte med ham om en gavls forfærdigelse på hans
faders hus, så og om løjtnant Lytzou og hans kæreste. - Blev og Thomas
Ravn tilspurgt, når at Bertel kom i gården først, og hvor længe han blev der,
og om han ikke gik tilbage igen over broen og hen ad dæmningen. Thomas
Ravn svarede, at han ikke så ham gå frem eller tilbage, men så vel, han gik i
gården frem og tilbage til dæmningen. Videre blev han tilspurgt af Niels
Friis, om han ikke i møllegården spurge ham, når han igen kom tilbage
sønderfra, om han vidste, om det var løjtnant Lytzous frue, som kørte der
igennem, hvortil Thomas Ravn svarede ja, han ham derom spurgte. - Og
herefter var begge parter tingsvidne begærende.
Matthias Friis' beskikkelse lydende som følger:

Såsom jeg fornemmer, at borgmester og råd igår ved 4 varselsmænd har
ladet min søn Niels Friis til adskillige ting citere angående en høj og
vidt udseende sag, da såsom jeg fornam irring, særdeles i de to
stævnemål, så tilspurgte jeg varselsmændene, om de havde noget
skriftligt at give varsel efter, hvilket de benægtede; skikkede derfor bud
til dem med forseglet papir og begærede, at mig på min søns vegne det
dem af magistraten befalede stævnemål skriftligt måtte meddeles, men
ved adskillige undskyldninger det afslog. Hvorfor, såsom kald og varsel
er fundament til alle sager, så er jeg forårsaget hermed tjenstl. at begære,
at velvise magistraten vil meddele mig samme stævnemål skriftligt
under deres hænder, og på det sådant for det første ikke skal være dem
nogen bekostning, så skikkes dertil forseglet lpapir. Denne min
begæring på min søns vegne er billig, hvorfor jeg formoder, den ej
heller bliver nægtet. I det øvrige befaler dem Gud. Datum Kolding d. 9.
december 1686, Matthias Friis. - - Hvorpå følgende velvise borgmester
og råd svarer: Dersom sr. Matthias Friis noget på vores givne varsel
haver at prætendere enten på sin eller sin søns vegne, kan det ved
varslernes afhørelse fornemmes. Imidlertid vide vi ikke, at noget heri
imod loven at have forset, ej heller obligeret på hans tilskikkede og
ufornødne papir videre at svare. Kolding, d. 9. december 1686, Baltzer
Nielsen, Iver Melle (?).
111b:
Peder Hansens slutning i Hesselballe angående herredsfoged Bertel Jensen
Krog og Jes Sørensen i Horsted lydende som følger: Og blev 3 gange
påæsket, om Jes Sørensen derimod havde noget at svare eller fremlægge, og
ingen fandtes. Og eftersom Bertel Jensen herredsfoged søger og tiltaler Jes
Sørensen i Horsted for hans udeblivelse fra tinget, som han efter højædle hr.
amtmands befaling var forordnet til at være stokkemand, og Jes Sørensen
ikke imod Bertel Jensens prætention noget derimod sig til befrielse
fremlægger, ses ikke Jes Sørensen at kan befries, men bør efer lovens ord at
betale inden 15 dage ...
Angående sr. Friis og sr. Cronius så og fremlagde sr. Matthias Friis
forommeldte relation angående Niels Friis og Frederik Christian Faust deres
rejses beskaffenhed. Og som deri meldes deres benægtelses ed, som efter

loven ikke kunne stedes, at dette således som forskrevet står, er passeret,
hvorefter Jens Cronius var tingsvidne begærende og sr. Matthias Friis
genpart.
112:
Findes indført hvis som er passeret det ganske år, hvilket jeg med egen hånd
bekræfter. Jens Jørgensen Prip mpp.
I Jesu navn
I Jesu navn begynder vi at holde retten i dette år 1687 onsdagen den 12.
januar. Da blev opnævnt til at være sandemænd i dette år, nemlig Jørgen
Mikkelsen i Amhede, Christen Pedersen, Christen Jensen, Laurids Hansen,
Jens Nielsen, Peder Nielsen, alle i Torsted, Christen Lassen i Vollund,
Frederik Jørgensen i Stouvdrup.
Rettens betjente var Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted, Hans
Jørgensen Prip i Vork, skriver. - 8 mænd, nemlig Jes Sørensen i Horsted,
Jep Pedersen i Amnitsbøl, Morten Hansen i Højen, Jens Sørensen i
Stoudrup, Niels Gerelsen (?) i Egtved, Laurids Olesen i Refsgård, Peder
Jensen i Ødsted, Jens Sørensen Venborg i Borlev.
Søren Clemmendsen i Oustrup har stævnet Poul Gjermandsen i Bølling,
Poul Eriksen ibidem, Las Jensen i Bøgvad, Hans Lauridsen i Spjarup for
resterende kirketiende. Hver mands restance er specificeret. Opsat 14 dage.
113:
Onsdag den 19. januar 1687:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
113b:
Onsdaqg den 26. januar 1687:
Søren Clemmendsen i Oustrup: Opsættelse af 12/1. Dom: De skal betale.

114:
Onsdag den 3. februar 1687:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
Onsdag den 9. februar 1687:
Stævning til Hans Kielsen i Højrup, Lejrskov sogn i Anst herred, for
værgemål, han efter loven bør at på sig tage for afgangne sal. Peder
Andersens broder i Ågård, nemlig Anders Andersen for skifte og deling,
som er holdt efter sal. Peder Andersen på den ene side og hans efterladte
hustru Inger Iversdatter på den anden side. Da er således vurderet boens
midler af tvende dannemænd, Peder Hansen i Hesselballe og Anders
Madsen sammesteds. Og befindes således som efterfølger: (Opgørelse af
boet). Boens middel: 99 daler 3 mk. 8 sk. - Bortskyldig gæld: (gældsposter).
Summa 11 daler 2 mk. Endnu efter loven til hendes begravelse lige så
meget som hendes sal. mands kostet haver, som kunne i det allerringeste
bedrage efter hendes opskrift 12 rdl. ... ... Var så bortskyldig gæld: 55 daler
6 sk. - Blev så igen til deling 45 daler. Deraf bekom den afgangnes arvinger
halvdelen, som er 22 slettedaler 2 mk. og enken den anden halvdel. Tilfalder enhver af de 3, nemlig 7 daler 2 mk. Maren Hansdatters lod,
Christen Andersens lod 7 daler 2 mk., Anders Andersen 7 daler 2 mk.
(udsat i bohave). - Er på den tilfaldne halve arvedel tilsammen 22 daler 12
mk. - Derimod enken af boens oversblevne middel til hendes halve del lige
så meget har nydt. Så og blev Maren Larsdatter forundt at nyde hendes
livstid hvis husvej og værelse, hun har efter hendes søns afgang, i alle
måder som hun hidindtil været haver. Og var Peder Joensen Kye herefter
tingsvidne begærende.
116b:
Onsdag den 16. februar 1687:
117:
Onsdag den 23. februar 1687:

Mads Ibsen i Rugsted har stævnet Maren Sørensdatter i Rugsted, Poul
Madsen i Ødsted og Niels Madsen i Tudved, om nogen af dem ville pante i
den ejendom, som hende tilhører. Men fandtes ingen af de indkaldte
personer, som sig dertil bød, uden aleneste Mads Ibsen. Og Maren
Sørensdatter her for retten fremstod og i hånd tog hendes trolovede
fæstemand, forn. Mads Ibsen, og indkendte ham i sin ejendomsgård, så vidt
hun deri er berettiget, børnenes part alene undtaget, og pantsatte ham deri
for penge 200 slettedaler, og Mads Ibsen samme ejendom at nyde, indtil
forn. sum penge ham igen rigtig bliver betalt, samt hvad han på bygningen
og på gården anvender. Mads Ibsen lover at holde sine to stedbørn, Søren
Pedersen og Karen Pedersdatter, til skole og gudsfrygts øvelse, som han for
Gud og den kristne øvrighed vil forsvare, endog derforuden at forsyne dem
med klæder og underholdning, indtil de det selv kan fortjene.
117b:
Onsdag den 9. marts 1687:
118:
Skovrider Hans Pedersen i Almind har stævnet Oluf Buch og Søren
Graversen i Egtved imod vidner og syn at svare. Oluf Mortensen i Bølling,
Laurids Hjuler i Fuglsang og Jens Goiesen (Boiesen?) ibidem er stævnet
som vidner.
Onsdag den 16. marts 1687:
Mads Thomsen i Kolding har stævnet Jens Sørensen Grøn i Jerlev for at få
konfirmeret en dom af 11. marts 1668. Irettelagde en dom (!): Anno 1656 d.
23. januar og til d. 23. januar 1657 er Jens Grøn i Landerupgård mig skyldig
bleven efter regnskabsbogs formelding; dets rest er 16 sldlr. 3 mk. 6 sk. ...
formener, Jens Grøn, som nu har sin bopæl i Høllund bør at contentere
mig. ... Actum Kolding d. 28. januar 1668, Mads Thomsen Bjerg. Jens
Grøn er ifølge dommen tildømt at betale sin gæld.
Onsdag den 23. marts 1687:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.

119:
Sr. Jens Cronius i Kolding har på vegne af borgmester og råd stævnet Niels
Friis og Frederik Christian Faust i Kolding, da de var på Koldinghus,
angående Bertel Lauridsens brevtaske, som ham var frakommet. Niels
Mikkelsen i Vork og en karl tjenende i Vingsted mølle ved navn Paaske er
stævnet som vidner. - Mathias Friis på vegne af sin søn Niels Friis og
Frederik Christian Faust på sine egne vegne her for retten præsenterede og
formente, at når denne tingbog efterses, da sr. Jens Cronius sidst førte
vidnesbyrd, da skal befindes, det nu er over et fjerdingår siden, da Mathias
Friis tilspurgte sr. Cronius, om han havde flere vidner at føre, og at han dem
ville navngive, som da ikke skete. Siden har vi ageret sagen til nogle
hjemting og endelig til landsting, hvor dette her til Jerlev herredsting
erhvervede tingsvidne blev kendt dødt og magtesløst. For det andet
formener Mathias Friis og Frederik Christian Faust, at dette her aflagte kald
og varsel ikke er så lovligt, som det burde efter loven, thi de forrige vidner,
som på begge deres vegne i sagen vundet haver, ikke har fået kald og
varsel, særdeles dersom befindes disse indstævnedes vidne er noget stridige
imod de forriges. Begærer derfor, den tilforordnede sættefoged vil tage
sådant i observation og gøre heri, som han tænker at forsvare. - - Jens
Cronius tilspurgte Niels Mikkelsen, om han ikke lørdag d. 27. november,
som var 4 uger før jul, var i Vingsted mølle og så, at Bertel Lauridsen af
hospitalet blev opløftet på hesten til Christian Faust i møllegården. Da Niels
Mikkelsen vandt, at 2 karle kom ridende igennem møllegården, og Thomas
Ravn i Hjelmdrup løftede en karl op på hesten til den ene, men vidste ikke,
hvem det var, eller hvad de hed; og så siden ikkun et glimt af dem, da de red
af gården. - Jens Cronius tilspurgte ham videre, om han var bevidst, af hvad
årsag den karl blev opløftet på hesten af Thomas Ravn, efter hvis begæring
det skete. Hvortil han svarede nej, han hørte det intet eller vidste det intet.
Noch blev tilspurgt, om han var bevidst, samme karl, som blev opløftet på
hesten, havde dengang nogen taske hængende ved siden eller ej. Hvortil han
svarede, han så ham hverken have pose eller taske, og vidste ikke, enten
han havde nogen eller ikke. - Paaske Nielsen blev påråbt 3 gange, men
mødte ikke. Hvorefter Jens Cronius begærede tingsvidne.
120:

Onsdag den 30. marts 1687:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
Onsdag d. 6. april 1687:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
120b:
Skovrider Hans Pedersen i Almind opkrævede 8 mænd til at syne kongens
skove i herredet: Søren Hansen og Niels Hansen i Vilstrup, Thomas Ravn i
Hjelmdrup, Hans Smed i Mejsling, Jep Pedersen og Søren Hjuler i
Amnitsbøl, Niels Bunde i Jerlev, Mogens Lassen i Høllund, - at møde i
morgen tidligt i Hesselballe.
Niels Pedersen i Spjarup har stævnet Anders Olufsen i Fitting at påhøre
vidnesbyrd. Niels Pedersen fremæskede for retten hans (her må det betyde:
sin) hustru Maren Pedersdatter, som vidnede, at den tid Anders Olufsens
datter i Fitting havde bryllup med hendes søn Peder Nielsen, da leverede
hun Anders Olesens hustru Karen Jakobsdatter en sølvske, hvorpå Karen
Pedersdatter den, efter hun igen hjemrejste, igen fordrede, men bekom denn
ikke. Og Karen Jakobsdatter gav hende til svar, at skeen var i byen, hun
skulle den bekomme en anden gang. - Inger Nielsdatter vidner: Hun
leverede samme til hendes moder Maren Pedersdatter samme ske, og
hendes moder da leverede den til Anders Olufsens hustru Karen
Jakobsdatter, og gik Karen Jakobsdatter med skeen udi hender kammer. Jens Christensen i Spjarup: Den tid, Niels Pedersens søn og Anders
Olufsens datter gjorde giftermål med hverandre næst afvigte år noget før
Stc. Peders dag, var han med Niels Pedersen til Anders Olufsen samme tid
med samme giftermål at forrette. Da tilspurgte Niels Pedersen Anders
Olufsen og hans hustru, om det var med deres vilje, at hans søn skulle have
hans datter, hvortil Anders Olufsen og hans hustru svarede ja. Og da Niels
Pedersen tilspurgte Anders Olufsen, om han ville give hans datter lige så
meget som Niels Pedersen sin søn, hvortil han svarede ja. Så og samtykte
hans hustru det samme; sås og ville Anders Olufsen give dem deres
fæstensøl, og brylluppet skulle han ham med hjælpe. Derpå gav de
hverandre deres hænder. Så og hvor de skulle bo, skulle Anders Olufsen

dem bekoste lige så meget som Niels Pedersen og lige med. - Peder Nielsen
vidner som Jens Christensen. - - Christen Pedersen og Christen Jensen,
begge i Torsted har efter befaling af herredsfoged Bertel Jensen Krog
vurderet hos Peder Nielsens i Torsted, og da befandtes som følger:
2 stude, en sorthjelmet og en sortlændet for 16 slettedaler,
en ko for 6 slettedaler, broget,
en gråhjelmet kvie for 5 slettedaler,
noch 4 får og 2 lam for 3½ slettedaler,
noch udlagt 5 skp. byg til at så for 3 mk. 12 sk.
Hvilket gods Anders Olufsen sin datter medgav til medgift, og beløb det sig
i penge 32 slettedaler 1 mk. 12 sk. - Derimod Har Niels Pedersen til medgift
givet hans søn som følger, nemlig:
2 køer, den ene grå, den anden sorthovedet, for 15 slettedaler,
2 stude, en grå og en sort, for 14 slettedaler,
en kvie for 3 slettedaler,
noch 10 får og 6 lam for 9 slettedaler,
noch 2 heste for 10 slettedaler,
noch en vogn med jern for 5 slettedaler,
noch sædekorn for 2 slettedaler,
en skab og skive for 4 slettedaler 2 mk.,
noch en hjølle med armdrauf for 6½ mk.,
noch en tørvespade for 3 mk.,
noch en buløkse og en håndøkse for 6 mk.,
noch en nauer (?) for 1 mk.,
noch en øltønde for 2 mk.,
noch en stol for 1 mk.,
noch en tønde mel og 4 skp. malt for 9 mk.,
noch en sort hest for 4 slettedaler.
Og er da for medgift penge 73 slettedaler 2 mk. 8 sk. - - Anders Olufsen
stod til vedermål.
122:
Onsdag den 13. april 1687:

Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
Anders Madsen i Hesselballe på vegne af regimentskriver Blanchsted har
stævnet Hans Sørensen i Lie til syn. 8 synsmænd blev opmeldt.
Onsdag den 20. april 1687:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
Anders Madsen i Hesselballe på vegne af regimentskriver Blanchsted har
stævnet Hans Sørensen i Lie til afhjemling af syn. De 8 synsmænd vidner:
De synede i lørdags d. 16. april Liegård. Et salshus, som på sønder side var
brøstfældigt på lejder og tag, så og i samme hus manglede en bjælke, som
var i stykker. I vestre ende manglede også lejder. Ladehuset: 13 fag, ganske
brøstfældigt både på tømmer og tække og er færdigt at nedfalde. Fæhus: 12
fag, nogenledes ved magt. Noch 5 fag hus, nogenledes ved magt.
Rugsæden: syntes at være sået 3½ td. rug. Noch var fælled grønland, som
var gødet til 6 skp. byg. Noch fandtes fælled 10 stykker grønland uden
gøde. Og såsom vi begædrede at syne, hvad kvæg og bæster, som gården
tilhørte, og det af tjenestefolkene blev vægret ikke at ville hjemhente, men
blev sagt af dem, at være gården tilhørig 5 bæster, 5 køer, 6 får, 5 geder og 3
kalve. Så og fandtes intet korn eller foder i gårdens huse.
Onsdag den 27. april 1687:
122b:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
Irettelagt en skriftlig befaling af regimentskriver Laurids Detlevsen, dateret
Oustrup d. 24. april, at alle bønder og ryttere i Koldinghus len befales at
afskaffe krohuse på 2 mile nær købstæderne, så og ingen at holde eller
brænde lade noget brændevin.
Onsdag den 4. maj 1687:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
Onsdag den 11. maj 1687:

Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
Morten Orloff irettelagde en bestalling udgivet af amtmanden, at han skal
være bestilt til at skære heste i Koldinghus amt, og ingen ham i nogen
måder at give nogen indpas.
123b:
Onsdag den 8. maj 1687:
Jens Grøn i Jerlev er skriver.
Christen Nielsen Hesselballe, rytter under oberst von Borsens (Bassens?)
kompagni, lod forbyde al ulovlig overkørsel over eng eller korn, aleneste
undtagen de veje, som af arilds tid brugelige har været.
Onsdag den 25. maj 1687:
124:
Peder Olufsen i Horsted på egne, hustrus og arvingers vegne i hånd tog
Søren Jessen, barnefødt i Horsted by, og takkede ham, hans sal. fader Jes
Sørensen og hans moder Anne Nielsdatter godt for god betaling, som de har
givet ham med deres datter Maren Jesdatter, og lovede ingen videre lod
eller rettighed at have enten efter sal. Jes Sørensen eller Annne Nielsdatter,
når hun ved døden afgår, men Søren Jessen da at nyde gods og løsøre.
Søren Jessen har stævnet Peder Olufsen af Horsted at møde for skøde.
Peder Olufsen på sine egne og moders vegne, nenmlig Anne Nielsdatter,
tilskødede Søren Jessen den selvejerbondeghård i Horsted i Højen sogn,
som hans fader sal. Jes Sørensen påboede og fradøde, hvilken gård hans
fader sal. Jes Sørensen og hans kæreste(s?) moder navnlig Anne Nielsdatter
før hans sal. faders død havde solgt efter skødes formelding af Vejle, d. 13.
oktober 1686.
125b:
Onsdag den 1. juni 1687:

Læst for retten et kgl. brev af København d. 19. april 1687 om handlingen
på Sct. Thomas i Vestindien.
Stævning til Thomas Sørensen og Dorthe sal. Jørgen Rises med hendes
lavværge i Ris for syn og vidne, som de Vork mænd agter at føre. Stævning
til Thomas Pedersen, Jes Mortensen og Thomas Sørensen, alle i Rugsted, at
vidne ang. en enghave, som kaldes Langhave, Ris tilhørende, som tilforn
skal have været indhegnet. Synsmændene: Christen Nielsen, Laurids
Poulsen, Thomas Christensen, Jens Hansen, Jep Pedersen, alle i Refsgård,
Jens Pedersen, Mikkel Andersen og Søren Nielsen i Oustrup: De var i
lørdags d. 28. maj at syne en have tilliggende Ris, som kaldes Langhave.
Den var indgrøftet på begge sider mestendel, så der tilforn havde været et
gærde oven på diget, og den have at være alt indhegnet, og er på alle sider
og ender fælled runden om beliggende. - Jes Mortensen i Rugsted: Kunne
mindes i 50 år, da har den have, tilliggende Ris, som kaldes Langhave,
været indgærdet med ris og stave indtil nu på nogle års tid. - Thomas
Sørensen i Rugsted: For en 38 år siden, at haven altid har været indgærdet
til nu på nogle års tid.
126b:
For retten fremstod Niels Andersen i Ødsted og indlagde en kontrakt
mellem ham og hans svoger Niels Sørensen i Ødsted belangende hans
aftægt:
Kendes jeg, Niels Sørensen, og hermed for alle vitterligt gør, at
eftersom min sal. hustrus frader Niels Andersen har afstanden og opladt
til mig hans gård her i Ødsted by, som han påboet haver, at jeg måtte
den hos øvrigheden stede og fæste, så har jeg for mig og mine arvinger
ham lovet og tilsagt at efterkomme, forn. Niels Andersen i steden for
foromrørte hans gårds afståelse til hans livets middel og ophold årligen
hans livstid disse efterfølgende poster, levende og dødt. Først skal han
have til hans hus ... for sin egen person det kammer østen ved stuen,
som trappen er inden for nævnte kammer til loftet, og deri skal jeg
forskaffe ham et godt sengested med tilbehørige og forsvarlige
sengeklæder, og derforuden seng og kammeret holde vedlige rent og
redt i rette tide af tjenestepigen der på stedet. I lige måder lover jeg,
Niels Sørensen, min sal. hustrus fader en god ko og fire får af det bedst

at lade udvælge, og sætte sit mærke derpå efter hans egen behag, årligt i
hans livstid. Og forberørte ko og får lover jeg at holde vel vedlige på
foder og græs ved det bedste af mit eget at føde årligen, så længe Niels
Andersen lever, upåanket i nogen måde, og lade forn. ko og får ... for
ham lige med mit eget. Og dersom enten koen eller fårene døde af
sygdom, da lover jeg, Niels Sørensen, for mig og mine arvinger at
skaffe han andet i stedet igen af hvilken slags, Niels Andersen mistet
haver. Dernæst skal jeg give ham i godt, rent og ustraffeligt korn årligt
hans livstid 2 tdr. og 2 skp. rug, 2 tdr. og 2 skp. bygmalt, 2 skp. godt
boghvedegryn. I lige måde årligt hans livstid et fedt svin, 2 fede gæs,
som jeg lover at lade fede på min egen bekostning. Desligeste hvert år i
Niels Andersens livstid en halv otting smør, en fjerding nød kød, ½ skp.
Lüneburgersalt, 1 skp. spansk salt. Item årligt hans livstid at give ham
nødtørftig klæder, ulden og linned, sko og strømper, som hæderligt og
forsvarligt kan være. Og når min sal. hustrus fader behøver heste og
vogn til mølle, købstad eller nogen af hans børn at tale med dem, som
ikke er så nær hos ham, skal mine heste og vogn ikke blive ham nægtet,
men gerne blive ham tilladt, når fornødent gøres og han det begærer. Og dersom skete, som Gud forbyde - Og lover jeg, Niels Sørensen, for
mig og mine arvinger og efterkommere dette forskr. Niels Andersen at
holde i alle måder hans livstid. Men dersom min sal. hustrus fader Niels
Andersen lader sig bekvemme at være på mad og øl, hvis Gud vil give
og huset formår, så godt som jeg og mine det selv nyder, hvilket han
næst Guds hjælp med en god vilje skal undes og bevises, da imidlertid
min sal. hustrus fader spiser hos os, skal han intet befatte sig med
foromrørte aftægt i nogen måder, men jeg og mine selv den at have og
nyde, i steden for Niels Andersen er tilfreds at være på mad og mål med
mig selv. Men dersom så skete imod forhåbning, at Niels Andersen blev
til sinds at begære sin aftægt, som heri findes indført, da skal han sig
ikke tilegne (?) eller befatte med nogen kalv eller lammeyngel, men mig
og mine at være tilhørig, i steden for hans klæder, ulden og linned, vi
ham hans livstid årligt lovet haver, hans ild og varme i stuen nyder han
hos os selv, så han sig ikke derover skal besværes eller klage, og ellers
lover jeg, Niels Sørensen, for mig og mine arvinger, at hverken svend,
dreng eller pige, som tjener i vores brød, ikke nogen uskikkelighed skal
bruge imod min sal. hustrus fader Niels Andersen; men skal nyde fred
og ro i hus og gård inden og uden for umolesteret i alle måder. - At dette

således af mig og mine arvinger og efterkommere holdes og
efterkommes skal, bekræfter jeg med min egen hånd underskrevet udi 3
bogstaver, og til des bedre tryghed og stadfæstelse venligen ombedet 4
dannemænd, nemlig Peder Jensen i Ødsted, Mogens Lassen i Høllund,
Søren Pedersen, Jens Grøn i Jerlev, med mig til vitterlighed at
underskrive. - Actum Ødsted d. 10. maj 1687, NSS, Peder Jensen egen
hånd, Jens Grøn egen hånd,.
Og stod foromrørte Niels Sørensen og Niels Andersen begge her for retten
til vedermål og i hånd tog hverandre og venligen og vel samtykte det på
begge sider i alle måder..
Onsdag den 8. juni 1687:
128b:
Læst kgl. breve angående alle fremmede og holstenske mønters reduktion,
item grovmønt undtagen species at må udføres.
Ridefoged Christian Nielsen irettelagde et forbud og aflysning på vegne af
regimentskriver Blanchsted, at han forbyder al ulovlig sæd, tørveskær og
engslæt på kgl. maj. ryttergods. Læst til 3. ting.
Ridefoged Christian Nielsen har stævnet Inger Iversdatter i Ågård. - Som
vidner er stævnet Oluf Jørgensen i Egtved samt Thomas Pedersen, Jahan
Lasdatter, Gunder Jensdatter, Kirsten Harboes, Else Lunds, Maren Lunds,
Maren Søren Jensens, alle i Rugsted.
129:
Oluf Jørgensen i Egtved vidnede: At før fjendens tid da var den have
tilliggende Ris, som kaldes Langhave, omgærdet med ris og klauft, og da
efter fjendens tid stod endda noget af ommeldte haves gærder. - Og var
Rasmus Sørensen på samtlige Vork bymænds vegne tingsvidne begærende.
Onsdag den 15. juni 1687:

Kgl. breve ang. rigsdaler in specie skal rente afgives, nemlig af hver rdl. 6
sk. danske. Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted efter amtmandens
befaling dateret Koldinghus d. 14. juni i den sag mellem regimentskriver
Blanchsted og herredsfoged Bertel Jensen Krog på den ene side og Jep
Pedersen i Refsgård på den anden side.
129b:
Regimentskriver Blanchsted har stævnet Jep Pedersen i Refsgård.
Irettelagde et forbudsvidne udstedt af tinget d. 8. juni 1687 (aflyste al
ulovlig sæd, tørveskær og engslæt på ryttergodset ved oberst von Bassens
regiment). Beskyldte Jep Pedersen, såsom han mod loven og alt forbud
havde ladet sig finde på ryttergodset søndag d. 5. juni at så havre. Formente,
at han bør lide som den, der sig uden hjemmel andres har bemægtiget. - Jep
Pedersen vedgik og sagde, at han af Laue Mikkelsen, som nu er rytter, dertil
forlov havde. Regimentskriveren formente, at Jep Pedersens undskyldning
og påskudte hjemmel ikke at anses. Opsat 14 dage.
130:
Regimentskriver Blanchsted har stævnet Jørgen Pedersen og Jens Poulsen i
Borlev for syn og beskyldning.
Herredsfoged Bertel Jensen Krog har stævnet Jep Pedersen i Refsgård.
Sætter i rette, at Jep Pedersen bør bevise, hvor han har fået det læs eg, som
stod på hans vogn den 5. juni på Oustrup mark. Formente, at han bør lide
efter lovens 6-24-27. - Jep Pedersen irettelagde et hjemmelsbrev:
Eftersom i nogle år har ligget på min skovpart i Bølling nogle gamle
grene af ege- og bøgetræ, som ikke var tjenlige til noget uden til at
brænde, og samme træ lå i mine engskifter mig til største skade, så jeg
derudover lod tilbyde, hvo der ville samme træer af engene bortføre,
han det fri uden nogen vederlag måtte gøre, og som Jep Pedersen i
Refsgård forleden den anden søndag efter Trinitatis d. 5. juni om
aftenen klokken 6 ur begærede samme træer at bortføre og engene
ryddige, da kendes jeg hermed, at jeg ham det frit har tilladt, eftersom
min allernådigeste arvekonges skov herved intet ruineres, og ham derfor

hermed fri hjemmel at ville være. Bølling, d. 6. juni 1687, Otte von
Lindenquist.
Sagen opsat 8 dage.
131:
Onsdag den 22. juni 1687:
Vork mænd har stævnet Thomas Sørensen i Ris og Dorthe sal. Jørgen Rises
ibidem.
Søren Pedersen i Amnitsbøl har (på vegne af samtlige Knudsbøl mænd?)
stævnet samtlige Rugsted mænd for synsvidne og klage. - Rasmus Sejrsen i
Amnitsbøl gav last og klage over Mads Ibsen og Jens Christensen Harboe i
Rugsted, at de den 2. juni voldeligen har løsslagen deres bæster i hans eng,
som kaldes Nøddeholdt. Vidner, Jep Pedersen, Jens Jensen, Morten
Pedersen og Peder Knudsen, alle i Amnitsbøl: At de den 2. juni så, at forn.
2 mænds bæster gik i Rasmus Seirsens eng. Ydermere vandt forn. vidner
undtagen Jens Jensen, at de samme dag så Poul Pedersen Lund i Rugsted
køre over Amnitsbøl enge ind i skoven med en vogn. Noch vandt Morten
Pedersen og Peder Jensen i Amnitsbøl, at de d. 2. juni så og talte med Jes
Mortensen og hans sønner med 2 vogne; så og Gunder Peders' søn Jens
Pedersen i Rugsted med en vogn at køre over Amnitsbøl enge.
131b:
Da for retten fremkom synsmænd, menlig Anders Madsen, Jens Iversen,
Anders Iversen i Hesselballe, Søren Jespersen i Tudved: De har synet, hvad
bygning som fandtes på Jens Poulsens gård. Salshuset: 9 fag, fattes lejder
12 alen, ladehuset: 12 fag, begge gavlene er brøstfældige; fattes på søndre
ende 12 alen lejder. - Jørgen Pedersens gård: Salshuset 11 fag, ved magt;
ladehus: 9 fag, fattes 10 alen lejder; fattes også tække; fæhus: 11 fag, findes
ved magt; noch 7 fag stolpehus: fattes vægge og tække. - Jens Sørensen
Venborg i Borlev begærede tingsvidne på vegne af regimentskriver
Blanchsted.
132:

Onsdag den 29. juni 1687:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted i den sag:
Regimentskriver Blanchsted formente, at Jep Pedersens påskudte hjemmel
ikke burde at anses. Jep Pedersen blev tilspurgt, om han videre havde at
præsentere. Han svarede nej, videre end en rytter ved navn Laue Mikkelsen
her for retten stod og sagde, han ham tilforn, mens han gården havde, dertil
forlovede. - Dom: Han skal lide efter loven.
132b:
Herredsfoged Bertel Jensen Krog fremstillede vidner: Regimentskriver
Blanchsted vidner, at han d. 5. juni mod aften så, at Jep Pedersen i Refsgård
holdt på Egtved mark med en læs trind egetræ, som var nyligt hugget i
enderne; og nægtede først Jep Pedersen, at vognen ikke var hans; men da
Bertel Jensen Krog sprang af vognen og søgte efter en økse, at ville hugge
vognen i stykker, da vedgik Jep Pedersen, at det var hans vogn, og havde
bekommet træet i Bølling skov. Og hestene, som havde været for vognen,
gik for en harve. - Mads Andersen i Vork vidnede det samme som
regimentskriveren.
133:
Jakob Andersen i Vork irettelagde synsvidne af 1. juni og et tingsvidne af 8.
juni samt et indlæg: eftersom vi fattige mænd i Vork har ladet de tvende Ris
mænd, navmlig Jens Jørgensen og Thomas Sørensen, her til tinget indcitere
anlangende en enghave Ris tilhørig, kaldes Langhave, hvilken enghave ...
os til stor fortræd og trængsel, så vores fælled ligger ganske om enghaven
og de Ris bebybbere ikke vil lade sig bekvemme samme deres eng at
indelukke, som den tilforn har været, så enhver retsindigt menneske vel kan
observere, at eng, som er beliggende i fælled og fælleden ganske
omgrænser, bør at indelukkes, om de derpå nogen fred vil nyde, som
øjensynligen er at se, så vi for Ris mændenes nachlæssighed bliver ruineret
af årsag, de vores bæster indtager. Sætter derfor i al rette og formener, at de
Ris mænd bør at indhegne deres eng med gærde eller grøft, som forsvarligt
eragtes kan. Formoder af dommeren som rettens betjent, at han os bifalder,
hvis lovligt være kan og ikke agtende deres vrange eller schalled (?)

undskyldning .... Datum Vork d. 29. juni 1687, Søren Jensen, IAS, MAS,
SLS. - Dom: De stævnede skal efter lovens 3-13-1 indelukke deres enghave
med gærde eller grøft.
133b:
Onsdag den 6. juli 1687:
Onsdag den 13. juli 1687:
Onsdag den 20. juli 1687:
134b:
Onsdag den 27. juli 1687:
Knud Terkelsen i Venborg i dommers sted.
Onsdag den 10. august 1687:
Onsdag den 17. august 1687:
135:
Skovrider Hans Pedersen i Almind i fred lyste al, hvad olden som kan
findes i kongens skove, så og nødder samt anden frugt, som vokser der.
Onsdag den 24. august 1687:
Onsdag den 31. august 1687:
Læst en kgl. forordning angående huggen favneved i Jylland, som ikke er
konform med udgangne forordninger, så og de skibes frihed, som
brændeved og bark fra fremmede steder til København. Noch en forordning
ang. hør-, hampe- og roefrø at så.
135b:

Hr. Jens Hansen, sognepræst til Højen og Jerlev sogne, har på vegne af sin
svoger Peder Olufsen stævnet Joen Sørensen i Mejsling for gæld på 9
slettedaler 3 mk. Opsat 14 dage.
Onsdag den 3. september 1687:
Skovrider Hans Pedersen i Almind har på vegne af Else sal. Søren
Thomsens stævnet Søren Jensen i Rugsted for lovbud og skøde, som Mads
Sørensen agter at tage beskrevet. Søren Sørensen i Høllund bød på vegne af
sin søn Mads Sørensen sølv og rede penge for fornævnte selvejergård i
Tudved, som sal. Søren Thomsen sidst påboede og fradøde.
136:
Stævning til Oluf Mortensen og Maren Nielsdatter i Bølling.
Stævningsmændene havde banket 2 gange på døren hos Oluf Mortensen,
men ingen kom ud. Så havde givet Maren Nielsdatter besked om at
forkynde Oluf Mortensen stævningen. - Maren Nielsdatter vidner: Hun har
ikke hørt noget utilbørligt af Oluf Mortensen.
136b:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted i den sag:
Herredsfoged Bertel Jensen Krog ctr. Jep Pedersen i Refsgård ang.
skovhugst, som han har begået den 5. juni. Irettelagde et tingsvidne af 29/6,
indført på pag. 132. Opsat 14 dage.
Herredsfogeden ctr. Jep Pedersen angående helligbrøde, som han har begået
søndag den 5. juni. Tingsvidne af 29/6. Sætter i rette, at han bør lide, såsom
han om søndagen har sået og harvet. Opsat 14 dage.
137:
Onsdag den 14. september 1687:
Kgl. forordning om korn- og proviantskatten over al Danmark for 1688, af
hver td. hartkorn 2 skp rug og 1 skp. havre og for hver td. rug at betale med

penge 7 mk. .... - Noch en kgl. forordning om privilegier ad interim for
dem,som kobber- og jernværk ville optage og fortsætte.
Skovrider Hans Pedersen i Almind har stævnet Niels Hansen i Tudved. Synsmænd synede den 8. september det egetømmer og blokke, som fandtes
ved hans gård ved Tudved. Først norden bækken fandtes 10 stykker, 7 som
var slinget og 3 trinde stykker. Noch i gården fandtes 13 stykker som til
bjælker fodstykker og deriblandt 2 rimstiger (?), var ungefær 10 alen lang;
noch i gården 2 egeblokke, trinde, det ene syntes at være noget gammel. Hans Pedersen tilspurgte Niels Hansen, hvor han samme træ havde hugget.
Han svarede, at han havde hugget det sønden for Vejle på ladegårds skov på
den søndre og vestre side af alvejen. Hans Pedersen sætter i rette, at han bør
lide efter loven. Opsat 14 dage.
137b:
Mathias Philipsen, boende i Kolding, på vegne af ridtmester Lindenquist:
Varsel er indført idag 8 dage. Vidner: Søren Knudsen, tjenende
ridtmesteren: At nogle uger siden da råbte Oluf Mortensen i Bølling ad
ham; så gik han til ham; da sagde Oluf Mortensen til ham, om han ville
drage fra Lindenquist og til ham og hans kone; han skulle intet blive hos de
skarn; og Oluf Mortensen sagde, 'Jeg skal love dem, for har de ikke fået en
ulykke, da skal de få en'. - Peder Thygesen Ravn, tjenende ridtmesteren: At
Maren Nielsdatter i Bølling sagde til ham, at Oluf Mortensen havde sagt til
ridtmesterens dreng Søren Knudsen, at han skulle drage til Oluf Mortensen
og hans kone og fra de skarn; thi de var godtfolk, og hvem der det havde
sagt til hende, vidste han ikke. - Oluf Mortensen stod til vedermål og sagde,
at han ikke havde begæret ridtmesterens dreng eller talt de ord med ham,
hvorefter Mathias Philipsen på ridtmesterens vegne begærede tingsvidne,
og Oluf Mortensen genpart. Mathias Philipsen satte i rette, at Oluf
Mortensen bør lide efter loven. Opsat 4 uger.
138:
Jens Godiksen i Fuglsang har stævnet Christen Nielsen i Fuglsang. Som
vidner er stævnet Birthe Jensdatter, Else Jørgensdatter, Anne Madsdatter,
Jahan Jakobsdatter, Jep Videsen, Karen Jepsdatter, alle i Fuglsang samt som
synsmænd Oluf Jørgensen i Egtved og Laurids Jensen sammesteds. - Birthe

Jensdatter: Hun hørte den 5. september, at Christen Nielsen beklagede, at
ham 7 traver byg var frastjålet af hans ager og derfor beskyldte Jens
Godiksens hustru at have stjålet forn. hans korn af hans ager. - Andre vidner
det samme. - Synsmændene har synet Jens Godiksens ager, som var byg på,
hvor de intet kunne se andet, end jo forn. korn var altsammen ligedan neget
og optagen. Så synede de Jens Godiksens hus, som han havde kornet, oven
og neden, og fandtes intet byg i nogen måder. - Sætter i rette, at Christen
Nielsen bør at bevise, hvad han Jens Godiksens hustru har skældt for, eller
lide derfor efter loven. Opsat 3 uger.
139:
Else Madsdatter i Tudvbed, Jens Jensen ibidem, Iver Jensen i Refsgård,
Søren Jensen ... ... i Rugsted tilskødede Mads Sørensen og Jahanne
Sørensdatter i Tudved, hans formodende fæstemø, al den rettighed, dem
arveligt er tilfalden i den selvejergård i Tudved efter deres moder Else
Madsdatter, når hun ved døden afgår, dog de umyndige, Jens Sørensen og
Else Sørensdatter, deres arv forbeholden. Og kendes vi os, Else Madsdatter,
Jens Jensen på vores egne vegne og Iver Jensen og Søren Jensen på vores
og vore hustruers vegne ingen videre lod at have i forn. gård.
140b:
Mads Sørensen, boende i Tudved, i hånd tog Else Madsdatter, sal. Søren
Thomsens (?) og bepligtede sig at give hende efterskrevne aftægt:
Skal jeg give min kærestes moder Else Madsdatter til hendes aftægt
årligt på min bekostning, så længe hun lever: for det første skal Else
Jenskone have en ko af de bedste, som findes i gården, skal jeg holde
samme ko på foder og græs med mine egne; og når samme kor dør, da
jeg, Mads Sørensen, at forskaffe hende en i stalden igen. In summa
samme ko skal aldrig dø. Noch skal hun have 6 får på foder, og hvis
yngel hun bekommer, hun da det til hendes nytte at sælge. Noch
bepligter jeg mig at give Else Jenskone årligt 3 tdr. tør rug, 3 tdr.
bygmalt, 1 skp. byggryn, 1 skp. boghvedegryn, 1 td. godt grøn havre, 1
fedesvin, 2 fede gæs, 1 otting smør, 1 fjerding nødekød, 1 skp. salt, 4
skp. humle, nøjagtig klæder, ulden og linned, 1 par sko og 1 par tøfler
årligt år så vel som hendes kiste at beholde; så og kirkeklæder hende

med at forsyne. Noch ydermere at forskaffe hende fornøden ildebrand.
Noch bepligter jeg mig, Mads Sørensen, at forskaffe min kærestes
moder heste og vogn til kirken, købstad eller til hendes børn uforhindret
i alle måder. Men om Else Jenskone vil være på mad og mål med os, da
forn. aftægt at stille stå. Hvis Else Jenskone ikke synes, da jeg, Mads
Sørensen, hende hendes aftægt, som forskrevet står, at forskaffe. Noch
foruden skal Else Jenskone have den liden stue, som Rasmus Sørensen
er udi, som jeg, Mads Sørensen, skal lade forfærdige til hende, som
forsvarligt kan være. In summa, Else Madsdater at forskaffe hvis hun
nødig haver, så og at give hende hendes offerpenge årligen till hver
højtidsfest. Og om så skete, det Gud forbyde, at Else Madsdatter blev
behæftet med svaghed, da lover jeg, Mads Sørensen, at min troeste pige,
jeg holder, skal rede Else Madsdatters seng, samt andet, hvis hende kan
være til tjeneste, at gøre. Og når min kærestes moder vil brygge, bage,
da uforundt at have udgang (adgang?) til ovnen, bryggersredskab og
andet, hvad som i huset er.Og når vor Herre hende henkalder, da
bepligter jeg mig, Mads Sørensen, at lade Else Madsdatter ærligen og
vel begrave, som forsvarligt eragtes kan. Dette forskr. af mig Mads
Sørensen i alle måder uryggeligen at skal holdes og efterkommes.
Og stod de samtligen her for retten til vedermål og i hånd tog hverandre.
141b:
Anders Nielsen Oksvig i Vesterby og Jørgen Jespersen ibidem har d. 12. juli
været at vurdere, hvad gods og løsøre som fandtes efter afgangne sla. Niels
Knudsen i Vesterby og hans efterladte børn, nemlig Knud Nielsen, Søren
Nielsen, Mette Nielsdatter og Karen Nielsdatter, og det udi husbondens,
højlærde mand hr. Søren Jensens, og herredsfogedens overværelse. Bohavet vurderet til 121 daler 2 mk. 8 sk. Bortskyldig gæld (herunder
Søren Knudsens og hans hustrus begravelse og ligprædiken): 42 daler 2 mk.
2 sk. Bliver så til deling 79 daler 3 mk. 6 sk. En broderlod bliver 26 daler 2
mk. 3 xk. og en søsterlod 13 daler 1 mk. 4 sk.
143b:
Onsdag den 21. september 1687:

Jens Grøn i herredsskriverens sted.
Ridtmester Lindenquist har stævnet ... Geyesen (?) i Fuglsang.
144:
Onsdag den 28. september 1687:
Niels Hansen i Tudved, som er stævnet af skovrideren ang. noget
egetømmer, irettelagde en hjemmelsseddel:
Såsom Niels Hansen i Nørre Tudved, tjenende til Vejle præstebord, har
været kundskab begærende anlangende noget bygningstømmer, som hos
ham er fundet til hans brøstfældige værelses fornødenhed, da som
boligen af Vejle præstekald dependerer og til Nicolaj kirke sammesteds
hører, og samme bolig ikke uden hjælp og tømmers udvisning kunne
vedligeholdes, såsom han det for sig hel forfalden har fundet, er ham til
boligs reparation og conservering for endelig ... udvist, som ham og
hermed lovligen tilstås, noget fornøden bygningstømmer i Vork bys
søndermarks skov efter den billighed og ret, vi af arilds tid dertil haft
haver. Og haver dette jeg med egen hånd testeret. Vejle, d. 20.
september 1687, Claus Swane.
Sagen opsat 8 dage.
144b:
Mathias Philipsen i Kolding på vegne af ridtmester Lindenquist har stævnet
Laurids Jensen i Fuglsang, Anne Madsdatter, Maren Christensdatter,
Christen Nielsen, Jep Nielsen og Karen Jepsdatter som vidner. - Laurids
Jensen: For 3 år siden kom Jens Godiksen i Fuglsang til ham og flyede ham
et stykke hampereb, at han skulle forvare ham det; så kom ridtmester
Lindenquists tjener og lånte samme reb; så siden kom ridtmesteren til ham
og spurgte, hvor han det havde bekommet; svarede han, af Jens Godiksen. Jens Godiksen vedstod, at han havde leveret Laurids Jensen samme reb, og
beretter, at han det havde fundet på landevejen mellem Kolding og
Rindkøbing. Hvilket foromtvistede reb ridtmesteren for retten stod og sig
vedkendte, samme reb at være ham af hans heste bortstjålet. - Anne

Madsdatter, Karen Jepsdatter og Maren Christensdatter: De så, Jens
Godiksens svend stod i hans hus og åd utorsken rugfoder, og Jens Godiksen
havde ikke den tid rug høstet, eller nogen der på marken uden aleneste
Christen Lauridsen, som beretter ikke at have mistet noget af hans korn. Christen Lauridsen og Jep Nielsen: Der var rughøst på Bølling mark, som
tilhørte ridtmester Lindenquist. - Ridtmerster Lindenquist beklagede sig her
for retten, at han samme tid havde mistet af hans høst rug på marken. Opsat
14 dage.
145:
Herredsfoged Bertel Jensen Krog: Opsættelse idag 14 dage. Begærede dom.
Opsat 14 dage.
145b:
Onsdag den 5. oktober l687:
Skriveren Hans Jørgensen Prip i Borlev.
Skovrider Hans Pedersen i Almind: Opsættelse idag 8 dage. Formente, at
Niels Hansen burde at lide efter loven og skovforordningen. - Dom: Hans
Nielsen har hjemmelsbrev udstedt af borgmester Claus Svane i Vejle; han
frikendes, og hvis Hans Pedersen eller nogen vil ej lade dem nøje, da har de
hos hans hjemmelsmand Claus Svane deres regres at søge.
Mads Sørensen i Tudved og Jens Jensen ibidem: Mads Sørensen lovede at
betale Jens Jensen 40 rdl. til førstkommende påske 1688; noch til samme tid
at betale Jens Jensen en seng, som forsvarlig kan være, eller 10 rdl. At
betale for hvad ejendom i Tudved, han af Jens Jensen har fået.
146:
Onsdag den 12. oktober 1687:
146b:
Mathias lPhilipsen i Kolding på vegne af ridtmester Lindenquist i en sag
mellem ham og Oluf Mortensen begærede opsættelse, da han agter at føre

flere vidner. Opsat 14 dage.
Jens Godiksen i Fuglsang begærede dom. Opsat 14 dage.
Oluf Mortensen: Eftersom Mathias Philipsen har påberåbt sig flere vidner,
burde han den efter loven at navngive. Mathias Philipsen svarede, at han
agtede at føre Jørgen Hansen Skomager i Kolding og hans søn. Han gav
varsel til Jørgen Hansen Skomager.
Onsdag den 19. oktober 1687:
Mathias Philipsen på vegne af ridtmester Lindenquist ctr. Oluf Mortensen i
Bølling.
Herredsfoged Bertel Jensen Krog: Opsættelse af 28. september. Begærede
dom. Jep Pedersen i Refsgård er ikke mødt. - Dom: Det er bevist, at Jep
Pedersen den 5. juni har ladet sig finde på vejen med et læs egetræ, som
ham ej er udvist, og Jep Pedersen fremviser en hjemmelsseddel udgivet af
ridtmester Lindenquist, hvilken seddel ej kan for gyldig anses, helst efterdi
den hjemler gammelt træ, og vidnerne forklarer, at være nyhugget egetræ.
Han bør lide efter lovens 6-17-1 pag. 27 (!).
147b:
Bertel Jensen Krog ctr. Jep Pedersen i Refsgård: Opsættelse af 28.
september. - Dom: Jep Pedersen søges for helligbrøde, han d. 5. juni har
begået på Egtved mark. Han bør lide efter høj øvrigheds godtbefindende
efter lovens 6 bogs art 1, pag. 4 (?).
Jens Jørgensen Kaas i Ris har stævnet Thomas Sørensen i Ris og Niels
Nielsen med hans formynder sammesteds, Christen Jensen i Vork til lovbud.
Stævning også til Dorthe Jensdatter i Rios anlangende et selvejerhus
liggende uden for Vork, kaldes Plundsgård, som ligger til den halve
selvejergård i Ris, som Jens Jørgensen Kaas nu påbor. Han lovbød samme
hus..
148:

Jens Jørgensen Kaas i Ris på egne vegne og Christen Jensen i Vork på
Dorthe Jensdatters vegne i Ris pantsatte til Bertel Jensen Krog,
herredsfoged, det selvejerhus, kaldes Plundsgård, liggende sønden for Vork,
og dertil liggende 5 agre, som ligger i en toft ved huset. Hvilket hus og jord
Bertel Jensen Krog, skal beholde, indtil det af os bliver indløst. Og eftersom
huset er ganske brøstfældigt og mestendel øde, så bepligter jeg mig, Jens
Jørgensen Kaas, og Dorethe Jensdatter, at betale Bertel Jensen 50 slettedaler
samt hvad han på huset reparerer, når Gud vil, vi det hjemløser. Så og
bepligter vi os Bertel Jensen Krog at friholde for alle contributioner
undtagen jagt, kop- og kvægskat.
Onsdag den 26. oktober 1687:
Mathias Philipsen i Kolding har stævnet Peder Andersen og Søren
Pedersen, begge i Amnitsbøl, til at vidne angående et slagsmål, som er sket
i Kolding marked den anden markedsdag, som var den 5. oktober. - Søren
Pedersen vidner:
Forleden 5. oktober, som var 2. markedsdag, da kom han kørende med
Peder Andersen og ville køre hjem til Amnitsbøl. Da kom Mikkel
Lauridsen Rytter og spurgte Peder Andersen ad, om han måtte age med
ham, hvorti Peder Andersen svarede ja. Og han satte sig så på vognen.
Straks derefter kom Christen Lauridsen og Jens Lauridsen, som tilforn
havde hjemme i Amnitsbøl, og skænkede dem med en pægl brændevin,
og blev talt nogle ord holtenej (?). Da svarede Christen Lauridsen, hvo
det var, og sagde, 'Kalder en ærlig karl ved sit navn'. Så tog Jens
Lauridsen sin pistol og hvingede med den. Da spurgte Mikkel
Lauridsen, hvo der havde givet ham ordre til at føre gevær. Da svarede
Jens Lauridsen, 'Det har kommissær Friis gjort'. Da sagde Christen
Lauridsen til Mikkel Lauridsen, 'Ha-ha, god karl, findes vi her; vi haver
noget med dig at skifte om min broder Niels Lauridsen for den vidne,
du aflagde for oberst Bassen'. Da svarede Mikkel Lauridsen, 'Jeg har
intet gjort mod eders broder andet end ret'. Så stod Mikkel Lauridsen af
vognen og snakkede med Christen Lauridsen. Så bad forn. Søren
Pedersen Mikkel Lauridsen, at han ville sidde på vognen, at vi kunne
komme hjem. Da svarede Mikkel Lauridsen, 'Kør sagte, jeg vil komme
efter'. Så kørte Søren Pedersen og Peder Andersen forud, til de kom

noget hen ad vejen. Da sagde Peder Andersen til Søren Pedersen, 'Jeg
skal vide, hvor Mikkel Lauridsen bliver af'. Så stod Peder Andersen af
vognen. så kom forn. Jens Lauridsen rendende til vognen med en pistol
i hånden og sagde til Peder Andersen: 'Sidder du ikke i vognen igen, da
skal dette, som sidder i pistolen, sidde i dig'. Så sad Peder Andersen i
vognen igen og kørte beder frem. Så kom Jens Lauridsen rendende igen
til vognen. Så spurge Søren Pedersen, hvor Mikkel Lauridsen blev af.
Da svarede Jens Lauridsen, 'Mikkel Lauridsen skader intet, min broder
og han kommer og følges ad. Jeg vil beltro dem sammen'. Så kom
Mikkel Lauridsen og beklagede sig for Søren Pedersen og Peder
Andersen og sagde, at han var ilde slagen af Jens Lauridsen og Christen
Lauridsen, og taget hans kårde fra ham. - Det var om natten. Kom vi så
til Dons og fandtes tilsammen på Dons gade og da begærede Jens
Lauridsen og Christen Lauridsen at ville forliges med Mikkel Lauridsen
og ville givet dertil brændevin, og da Mikkel Lauridsen sagde til
Christen Lauridsen, at han havde røvet hans kårde fra ham. Da sagde
Chrisen Lauridsen, 'Hun ligger i Peder Andersens vogn'. Så bekom
Mikkel Andersen (!) hans kårde igen. Videre var han begærende at ville
leje sig en vogn, på det han kunne komme hjem; thi han befrygtede sig
for dem, for de tilforn havde ilde med ham handlet.
Peder Andersen vidnede som Søren Pedersen. - Christen Lauridsen og Jens
Lauridsen, som sagen angår, er ingen varsel derfor afhjemlet. Mathias
Philipsen begærede på ridefogedens vegne tingsvidne, og Mikkel Lauridsen
genpart.
150:
Stævning til Knud Terkelsen i Venborg og hns hustru og hans datter Anne
Knudsdatter ang. nogle oste, som Anne Knudsdatter skulle sælge i Kolding
for ridtmester Lindenquists frue og dem ikke i consumptionsboden rigtigt
har angivet efter hendes frues befaling. - Oluf Isaksen i Bølling vidner: Den
9. oktober leverede ridtmester Lindenquists frue Anne Knudsdatter 13
lispund ost, som hun skulle sælge i Kolding og angive i consumtionen 10
eller 11 lispund, og flyede hende penge til consumptionen for osten. Og den
tid hun kom i porten i Kolding gav hun 3 lispund an, som hun acsisede.
Spurgte så Peder Ravn, som tjener Lindenquist, og Jens Rasmussen Anne

Knudsdatter, hvorfor hun ikke mere oste angav, hvortil hun svarede, fruen
havde befalet, hun ikke mere skulle angive. - Peder Ravn og Jens
Rasmussen i Bølling vand lige det samme som Oluf Isaksen.
150b:
Oluf Mortensen i Bølling: Opsættelse idag 14 dage, idag 6. uges dag i sagen
mellem ham og ridtmester Lindenquist. Irettelagde et indlæg:
Imod hr. ridtmester Lindenquists prætentioner og det af Mads Philipsen
på velb. hr. ridtmesters vegne forhvervede tingsvidne protestation, og
formener som følger: 1) Peder Thygesen Ravn og Søren Knudsen er
begge ridtmesterens egne tjenere, den ene hans hyrdedreng, den anden
hans opvarter, hvilke efter lovens pag.110 16. art. beklages for villige
vidner og ikke bør at anses. - 2) Er begge samme vidnesbyrd umyndige
drenge, som ikke har nået den alder, at de kan eller må efter loven være
deres egne værger, hvorfor også formenes, deres vidnesbyrd ikke bør
agtes eller anses. - 3) De ord, som efter hr. ridtmesters behag ham til
vilje omvundet er, på hvis jeg til andre skulle have sagt, befindes ikke så
lovlig og ret tilførte, som loven pag. 111 21. art. byder og tilholder. - 4)
Kan og vil jeg med en god samvittighed ved højeste saligheds ed nægte
og bekræfte, aldrig de omvundne ord at have talt eller sagt, som videre
eragtes kan af Maren Nielsdatters vidnesbyrd d. 7. september, da hun
med højeste helligheds ed har vundet og bekræftet, at hun ikke har hørt
noget utilbørligt af mig. Formoder derfor for hr. ridtmester Lindenquists
tiltale i denne sag at fri blive, og ham mig for selvopdigtede påførte
proces al årsaget bekostning og skade efter dommerens moderation bør
at erstatte, så vel for ubillig tillagte beskyldning, som ikke efter loven
tilbørligt bevises, at gøre nøjagtig erklæring. Hvad den selvgjorte
prokurator Mads Smed af Kolding, som et utidigt foster, der ikke i
herredet er bosat, ubeediget og af øvrigheden ubeskikket imod lovens
pag. 93 15 art., har brudt og derfor bør at anses, indstilles alt til
dommerens retmæssige kendelse, og vil så udi alt ermeldte bgegære og
formode endelig dom uden nogen videre opsættelse. Røj, d. 26. oktober
1687, OMS.
Dom: Da efter tiltale ... ... og såsom Mads Philipsen af Kolding på velb.
ridtmerster Otte Lindenquists vegne frem(lægger) et tingsvidne udstedt d.

14. september, og en del af dets indhold meldende, at Oluf Mortensen skal
have talt adskillige ubekvems ord ril ridtmesterens tjener Søren Knudsen,
for hvilke ord hr. ridtmester formener at tussere ham og hans pårørende. Da
såsom vidnesbyrdene findes uens lydende, ved jeg ikke Oluf Mortensen til
nogen staf denne gang at kan tilkende, men bør fri derfor at være.
151b:
Onsdag den 2. november 1687:
Jens Grøn i Jerlev i skrivers sted.
Læst kgl. skovforordning.
Ridtmester Lindenquist sætter i rette, at Anne Knudsdatter bør at betale for
hvad ost som for hendes forsømmelse er blevet konfiskeret i Kolding, og
Poul Knudsen at bevise sin indgivne klage til amtmanden. Opsat 14 dage.
Oluf Thomsen i Stivel (?) på vegne af hr. Poul Jørgensen i Nørre Vilstrup
har stævnet hr. Terkel Jensen og hans hustru Else Pedersdatter i Balle
præstegård anlangende en stykhest, som de er kommet i tvistighed om.
Stævning til Peder Nielsen i Balle. - Anders Olufsen i Vilstrup vidner: For
ungefær 8 år siden da var han med hr. Poul Jørgensen i Balle præstegård
hos salig hr. Mads Andersen Bredal, og da sagde Mads Bredal, 'Lille, kan
du blive af med stykhesten, og du viser mig kvittering, så skal jeg betale dig
min anpart, men før får du ingen penge. Hr. Poul havde en hest i Ribe og
ville have ydt til en stykhest, og ikke blev annammet eller ydt. - Jens
Mikkelsen i Vilstrup: Han var i Balle præstegård med hr. Poul Jørgensen.
Da hørte han, at sal hr. Mads sagde til hr. Poul, dersom han kunne yde den
stykhest i Ribe for sig og ham, da ville han betale ham hans anpart, så snart
han kom hjem med kvittering. - Forn. Jens Mikkelsen: Han kørte for hr.
Poul til Ribe, og da hørte og så, at hr. Poul bød den person, som skulle
annamme stykhesten, 12 rdl. for sin anpart, men svarede nej, han viller have
28 rdl. for den hels (?) stykhest, og ellers havde hr. Poul haft hesten der
tvende gange, og ikke ikke blev ydt. - Jens Lassen i Balle begærede
tingsvidne på vegne af hr. Terkel Jensen.
152b:

Onsdag den 16. november 1687:
Christen Nielsen i Fuglsang: Opsættelse idag 3 uger. Begærede dom i sagen
mellem ham og Jens Godiksen i Fuglsang. - Dom: Eftersom Jens Godiksen
beviser, at Christen Nielsen har skældt hans hustru d. 5. september, og Jens
Godiksen formener, at Christen Nielsen udsagde ord, at være hans hustru til
hendes æres forklejnelse, og Christen Nielsen ikke noget fremlægger sig
med at befri - han bør hans hustru Barbara Jensdatter for den sag at erklære.
153:
Ridtmester Lindenquist: Opsættelse af 2. november. Begærede dom. Opsat
8 dage.
Onsdag den 23. nobvember 1687:
Knud Terkelsen Venborg: Opsættelse idag 8 dage. Begærede dom i sagen
mellem ham og ridtmester Lindenquist. Opsat 8 dage.
Onsdag den 30. november 1687:
153:
Indleveret en befaling af amtmanden, at sager, der vedkommer
rytterbønderne ikke må anhængiggøres i retten, men skal regimentskriveren
først tilkendegives. Så og at amtmanden, obersten og landkommissæren ved
sessionen skal dømme i samme sager, efter forordning af 15. juni 1687.
Mathias Philipsen i Kolding på vegne af ridtmester Lindenquist i Bølling:
Opsættelse idag 14 dage. Irettelagde et tingsvidne af 26. oktober samt en
klage indgivet af Knud Terkelsen i Venborg til amtmanden over ridtmester
Lindenquist og tvende hans tjenere samt Mogens Kvartermester i Borlev,
som ham om natten i hans hus skulle have gjort vold og overlast, dateret
18/10. - Mathias Philipsen sætter i rette, at Anne Knudsdatter bør at betale
de oste, som for hendes forsømmelse blev konfiskeret i Kolding accissebod,
og Knud Terkelsen sin klage til amtmanden bør at bevise eller og derfor at
lide efter loven. - Begærede dom. - Da til vedermål fremstod Knud
Terkelsen af Venborg på sin egen og datters vegne, navmlig Anne

Knudsdatter, og irettelagde en supplik, han har indgivet til amtmanden
anlangende, at amtmanden skulle ham forhjælpe til de oste, som blev igen
givet af de konfiskerede i Kolding accissebod, dateret Venborg d. 24/11.
Derpå svaret Frederik Christian Faustes skriftlige svar, dateret Kolding d.
28/11, hvis indhold meldende:
at velb. amtmand Simon Claus Schwartz har ham ved ridefogeden
Christian Lehmeier ladet beskikke anlangende de oste, som blev
eftergivet i konsumptionsboden i Kolding, da den halve del af bem.te
oste ridtmester Lindenquist straks var eftergiven; men om hans frue dem
havde ladet afhente, var ham ikke bevidst ... - Derpå og under skreven:
Comsumptions belangende .... Jens Hansen Vorks resolution om samme
oste, at forskr. oste er her 5½ lispund med den nye vægt under
forsegling i konsumptionshuset.
Videre irettelagde han Anne Knudsdatters indlæg og svar:
Såsom jeg underskr. Anne Knudsdatter af ridtmester Lindenquist, som
ikke alene uden nogen retmæssig årsag mig som en anden misdæder på
Koldinghus har ladet indsætte, og nu vil lade hænde dom over mig til
Jerlev herredsting, som jeg efter lovens tilbydelse ingen varsel derfor til
Koldinghus har bekommet, ikke heller for de vidner, som han uden
lovlig medfart, som loven omm. til Jerlev herredsting ført haver ud af
arresten imod vidnernes afsigelse til vedermæle måtte kommet, hvilket
loven ommelder, som han efter sit eget tykkende og behag ført haver og
nu tid efter anden videre prætention imod mig har haft, .....andre
godtfolk mig i arresten på Koldinghus haver tilkendegivet, anlangende
nogle lispund oste, som ridtmesterens frue mig i 2 sække indforseglet
befalede at angive hos konsumptionsbetjenten i Kolding forr 3 lispund
og dertil leverede mig .. sk. danske, hvilket jeg som en tjenestepige
hørsommeligt har efterkommet; men da osten af betjenten i porten blev
efterset, blev de konfiskeret, formedelst der var meget mere, end som
mig var befalet at angive. Og nu har fornemmet, at tre af ridtmesterens
tjenere har vundet, at de skulle have hørt ... oste, at jeg dem for mere var
befalet at have skullet angivet, som jeg med højeste ed benægter at være
sket. Ej heller hørte eller hos var, da fruen talte med mig om ostene, som
skete om aftenen, efter at de var gået til senge, og i dagningen rejste jeg

bort, da ej nogen om ostene blev talt. Så jeg formoder først, at
dommeren efterser den store uret, som mig er sket, at jeg ikke har måttet
påhøre deres aflagte ville vidner efter lovens 1. bogs 13. kap. 17. art.
Tilmed at ridtmersteren ej har haft nogen føje til mig at indsætte på
Koldinghus som en anden fange, hvilket loven ganske modstrider, mig
bør at gøre nøjagtig erklæring, skadeslidelse, tidssspilde, og hvis
forårsagede omkostninger ellers kan påfølge, og videre for hans tiltale at
frikendes. Begærende, dette mit indlæg må læses ... Koldinghus, d. 28.
november 1687, AKD.
Da efter tiltale ... ... og Knud Terkelsen fremviser en attest under Frederik
Christian Faustes hånd, at den halve del af forn. oste er tilbagegivet, som
ridtmester Lindenquist kan lade affordre. Da ses ikke rettere, end
Lindenquist jo bør sine 5½ lispund oste at nyde og til sig annamme. Men
belangende den halve del oste, som blev konfiskeret, da ved jeg ikke rettere
at kende, end Anne Knudsdatter jo bør efter lovens 3. bogs 1. art (!) den til
ridtmesteren at betale efter landsens køb. - Det ridtmesterens prætention
melder, at Knud Terkelsen skulle bevise sin indgivne klage til amtmanden:
Da såsom ingen varsel til Knud Terkelsen derfor er given, vides ej denne
gang derpå at kende, før end den sag efter loven lovligt bliver indciteret.
155b:
Onsdag den 7. december 1687:
Thomas Mortensen i Rugsted i dommers sted.
Findes i denne tingbog indført, hvis udi forbigangne år for dom og retten er
passeret. Hvilket hermed testeres.
Gud give lys til et nyt år.
I Jesu navn begynde vi at holde retten i dette år 1688 onsdagen den 11.
januar.
Da blev opnævnt til at være sandemænd og stokkemænd i dette år 1688. At
være sandemænd, nemlig Anders Jonsen af Egtved, Søren Knudsen, Niels

Ger...., Hans Nielsen, Mads Jensen, Søren Poulsen, Peder Ballesgård, Jens
Christensen.
152b:
Onsdag den 11. januar 1688:
Onsdag den 18. januar 1688:
Onsdag den 25. januar 1688:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
Onsdag den 1. februar 1688:
157:
O:nsdag den 8. februar 1688:
Peder Hansen i Hesselballe i dommers sted.
Onsdag den 15. februar 1688:
Onsdag den 22. februar 1688:
I dommers sted var Jens Venborg af Borlev .....
(Her slutter tingbogen iflg. mikrofilmen. Når blad nr. 157 eksisterer, må der
også være en bagside; men den er ikke affotograferet. Tingbogen har ifølge
amtmandens autorisation 184 blade. En forespørgsel til landsarkivet
bekræfter, at tingbogen faktisk slutter her. Bagsiden af blad 157 er tom; og
de resterende blade er også ubeskrevne).
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