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Forord. 

Navnet Torsten Balle vii !eve lcenge som et begreb i Thy. Enhver. der 
beskceftiger sig med sl~gt-, lokal- eller kulturhistoriske studier, vii gang pa 
gang mode Torsten Balles navn. I en arrcekke var han redaktor af og 
hovedbidragyder til Historisk Arbog for Thisted Amt. Samlet ville hans 
artikler fylde mange argange af arbogen. Ikke mindre end tre gange 
resulterede de nne del afT orsten Balles virke i, at han mod tog Dansk Historisk 
Fcellesforenings arbogspris, sidste gang i august 1977. 

Torsten Balle var engageret i det lokalhistoriske arbejde pa mange fronter. 
Fra 1937 sad han i bestyrelsen for Museet for Thy og Vester Han Herred, og 
det blev pa hans initiativ, at Byhistorisk Arkiv (senere Lokalhistorisk Arkiv 
for Thisted Kommune) blev oprettet i 1966 som en afdeling af This ted 
Bibliotek. Arkivet ledede han lige til sin dod den 24. maj 1979. Han blev 78 ar 
gammel. 

Man kan imponeres over, hvor mange arkivalier (kirkeboger, matrikler, 
folketcellinger, skifteprotokoller, brandtaksationer etc.) der findes i kopi pa 
det lokalhistoriske arkiv i Thisted. Torsten Balle fik gennem arene f0rst 
mikrofilm siden fotokopier a.fmange arkivalier fra Landsarkivet i Viborg. og 
pa grundlag heraf har han skrevet i titusindvis af kartotekskort, et samlet. 
materiale, der vcesentligt har lettet slcegt- og lokalhistoriske studier i Thisted 
og i Hundborg og Hillerslev herreder. 

Siden 1953, hvor Balle indledte et samarbejde med Institut for jysk sprog
og kulturforskning ved Aarhus Universitet, naede han at indsende ca. 20.000 
sedler med thylandske dialektord, og fra hans udskrifter af bandoptagelser 
med interviews fra ca. 20 sogne i Thy har Instituttet selv udskrevet over 
23.000 sedler med dialektord. Balles filologiske arbejde er kendetegnet ved de 
fine iagttagelser afthydialekten gennem et langt og aktivt liv. Hans indsats pa 
netop dette omrade kan bedst karakteriseres med professor Niels Age 
Nielsens ord: »Biandt aile de tusinder af meddelere vi har haft rundt om i 
Jylland igennem de sidste 25 ar, ragede han op som den flittigste, den mest 
perfekte. Hans mage finder vi aldrig igen«. Saledes indberettede Balle til det 
sidste ogsa mange dialektord og iagttagelser fra tingbogeme under arhejdet 
med ekstrakteme til de nu foreliggende to bind. 
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Gennem mange ar beskceftigede Torsten Balle sig med studiet aftingb0ger, 
og et resultat af denne interesse er bl.a. den foreliggende udgivelse. Der er 
tidligere udgivet tingb0ger. Allerede i 19 54 tog U dvalget for udgivelse af 
kilder til Landbefolkningens Historie ( senere Landbohistorisk Selskab) fat pa 
en rcekke tingboger, der startede med Skast herred i 1954. Siden kom bl.a. 
Aasum herred, Herlufsholm birk og Sokkelund herred til. Indtil nu dcekker 
disse udgivelser geografisk og tidsmcessigt en yderst begrcenset del af det 
meget fyldige tingbogsmateriale, hvorfra den allerceldst bevarede - Ribes 
tingbog- stammer fra 1527. 

Fcelles for de ovenncevnte udgivelser er, at tingb0gemes tekst er trykt in 
extenso. Torsten Balle indsa imidlertid, at det ville vcere en arbejdsmcessig
og ikke mindst okonomisk set- uoverkommelig opgave at gennemga, udskrive 
og fa udgivet det vceldige tingbogsmateriale fra Thy in extenso. I stedet valgte 
han ekstraktformen fuldt vidende om denne forms mangler og svagheder, men 
i klar erkendelse af, at ingen har glcede af en utilgcengelig skat. Man ma 
derfor gore sig klart, at der i ekstraktformen er foretaget mange udeladelser, 
ligeledes medtager ekstrakten heller ikke lcengere opremsninger af personer 
og forhold. En del afudeladelserne rna tilskrives den oftest svcert tilgcengelige 
skrift i forbindelse med tingbogernes darlige bevaringstilstand. I den folgende 
»lndledning« redegores der ncermere for principperne. 

Balle brugte seks af sine sidste ar pa at udarbejde tingbogsekstrakterne, som 
i Balles maskinskrevne manuskript fyldte godt 1200 A4-sider. I sat form 
fylder ekstrakteme nu ca. 1400 sider plus .sted- og personnavneregistre pa 
yderligere ca. 140 sider. Hvis tingbogerne blev udgivet in extenso, ville de 
have fyldt det tyvedobbelte ! 

Forlceggerne Rita og Henning Jensen, Dansk Historisk Handbogsforlag 
ApS, Lyngby, tog initiativ til at fa Balles store arbejde udgivet. Der blev 
nedsat et redaktionsudvalg, bestaende af nedenncevnte fire personer: 
Lokalhistorikeren, civilingenior Georg Maller Frederiksen, derhar gennem
lcest Torsten Balles manuskript, rekonstrueret og nyudarbejdet enkelte 
manglende argange (Hillerslev herreds tingbog 1667, 1668, Hundborg her
reds tingbog 1668, 1670 og Thisted kobstads tingbog 1670) samt udarbejdet 
grundmaterialet til personregistret for navnestoffet for Hillerslev herreds 
vedkommende. Endvidere har M0ller Frederiksen lcest korrektur og iovrigt 
bidraget med ideer og kommentarer. 

Lederen for Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, bibliotekar Birgit 
Hayrup har styret projektet og lcest korrektur. Sammen med medarbejdere pa 
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Thisted Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv (tak til Ase Hyldgard og Sonja 
Larsen) har hun udarbejdet komplette sted- og personnavneregistre til. hele 
vcerket. 

Rita ogHenning Jensen har lcest korrektur og forestaet ombrydning, trykning 
og indbinding. Det 0konomiske ansvar hviler pa Dansie Historisk Handbogs
forlag, der er okonomisk ansvarlig for vcerkets udgivelse, som finder sted i et 
samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommuhe, som ovenfor 
beskrevet. Det bemcerkes, at ingen af de ovenncevnte har modtaget honorar 
for deres omfattende arbejde. 

Takket vcere et tilsagn om produktionsstotte fra VELUX FOND EN blev 
en udgivelse af Torsten Balles vcerdifulde arbejde muliggjort. Uden denne 
okonomiske hjcelp var tingbogsekstrakterne nceppe blevet udgivet. Fonden 
bedes modtage en varm tak herfor. Denne fremstrakte hand blev fulgt af en 
anden, nemlig fra Thisted Dagblads Bogtrykkeri, der har udf0rt hovedentre
prisen - nemlig scetningen af hele vcerket - til en konkurrencedygtig pris og 
med megen akkuratesse under ledelse af faktor Erik A. Lauridsen. 

Skulle udgivelsen afTingbogsekstrakter fra Thy pa et senere tidspunkt give 
overskud - hvad udgiverne meget hiiber vii en del af dette overskud tilfalde 
»Tors ten Balles Mindefond«, der stotter lokal- og slcegtshistorisk arbejde pa 
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune. 

Udgiverne. 
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Indledning. 

Som det fremgar af forordet er formalet med udgivelsen af dette vcerk at give 
en bred kreds af brugere et vcerktoj, der gor det mulig~ at udnytte det 
kcempemateriale i form af kulturhistoriske, topografiske og slcegtshistoriske 
oplysninger, der findes i tingbogerne. 

Ekstraktformen, (hvis anvendelse Tors ten Balle for arbejdets pabegyndelse 
havde dmftet med Viborg Landsarkiv ), har gjort det muligt at dcekke et me get 
stort aremai af tingboger, men begrcenser samtidigt den umiddelbart tilgcenge
lige oplysningsmcengde. For at opna fuldt udbytte rna lceseren derfor vcere 
forberedt pa at fortscette sine undersogelser ved selvstudium aftingbogerne. 

Til trods for at adskilligt af kildematerialet er i en sadan forfatning, at 
Landsarkivet for Norrejylland i Viborg, hvor originaltingbogerne opbevares, 
ikke ser sig i stand til at udlane disse, er der dog en rimelig god mulighed for et 
selvstudium, idetbogeme findes i fotokopi save! i landsarkivet som i Thisted 
byhistoriske arkiv og endvidere som mikrofilm i Rigsarkivet i Kobenhavn. 

Udover de ekstrakter, der hermed udgives, og som omfatter de bevarede 
tingboger fra Hillerslev og Hundborg herreder 1666-1688 og fra Thisted 
kobstad 1670-1711, foreligger der fra Torsten Balles hand ekstrakter for 
Hillerslev-Hundborg herreds justitsprotokol 1689 og 1690 samt en meget 
kort ekstrakt - maske ncermere en indholdsfortegnelse - for Thisted tingbog 
1638. 

Redaktionskomiteen besluttede sig til i princippet at medtage tingbogerne 
for Hi1lerslev og Hundborg herred indtil herredsomlcegningen pr. 1.4.1688. I 
konsekvens heraf er person- og stedregistreringen for disse herreder ikke fort 
lcengere end til sidste tingdag for 1.4. For at skabe en kontinuitet til en 
forventet fremtidig udgivelse af de sen ere justitsprotokoller er dog i ekstraktaf
snittet medtaget den resterende del af aret I 688. 

Komiteen vedtog endvidere at udelade Thisted bys tingbog for 1638. 
Arsagen hertil var dels, at den tidsmcessigt Ia sa fjernt fra de ovrige tingbo'ger, 
at der hverken indholds- eller personmcessigt kunne forventes sammenhceng 
med den ovrige tingbogsrcekke, dels at den nodvendigvis matte nybearbejdes 
totalt og endeligt. at den i kraft af sin enestaende tidsmcessige place ring blandt 
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bevarede arkivalier fra omradet burde behandles mere indgaende end den 
ovrige tingbogsnekke. 

Det er komiteens forventning, at det vii vcere muligt at udsende 1638-
tingbogen i en scerlig udgivelse indenfor en overskuelig fremtid. 

Ekstraktafsnittets opbygning. 
Placeringen af de enkelte argange fremgar af indholdsfortegnelsen pa side 5f. 

Den enkelte argang indledes i reglen med fogedens og skriverens navn samt 
eventuelle scerlige bemcerkninger eksempelvis om originaltingbogens rent 
fysiske tilstand. Derefter gas over til tingbogsstoffet, der ligeledes ofte 
indeholder nogle indledende oplysninger fx attestation af tingbogen og lister 
over sandemcend og ransncevninge. 

Sagsindforslerne er indfort i kronoiogisk orden. Enkelte tingboger er i sa 
darlig stand, at der n<ermest er tale om et Iosbladssystem, hvori tingbladene er 
blevet blandet sa grundigt, at det har krcevet et storre detektivarbejde at 
placere dem i den rette kronologiske sammenhceng. Med en enkelt undtagelse 
er dette lykkedes ved sammenhceng i sagsindhold og ved en sammenligning af 
de mere eller mindre fragmentariske tingblades rent fysiske udseende. 

Der er i ovrigt i disse tingboger fundet 2 blade tilhorende tingboger for et 
naboherred. Deter nceppe utcenkeligt, at en grundig gennerngang af naboher
redemes tingboger tilsvarende kunne fremskaffe nogle af de blade, der savnes 
i vort omrade. 

Ved selvstudium i Rigsarkivets mikrofilm skal man erindre, at disse film er 
optaget, for den ovenncevnte kronologiske smtering har fundet sted, medens 
man i Viborgs og Thisteds fotokopiudgaver vii finde indforslerne placeret i 
samme rcekkefolge som anvendt i ekstrakten. 

Ekstrakternes form og indhold. 
Ekstraktformen er naturligvis altid forbundet med den svaghed, at ekstraktens 
form og indhold beror pa den ekstraherendes subjektive skon. Dette forhold 
medforer en vis uensartethed i fonn og omfang af de enkelte indforsler, en 
uensartethed der yderligere pavirkes af, at ekstrakteme er udfort over en lang 
arr<ekke og for enkelte arganges vedkommende af en helt anden person, som 
ncevnt i forordet. 

Denne uensartethed bor imidlertid ikke betragtes som et minus, idet den 
oftest giver sig udtryk i at stofmcengden i visse indforsler er fyldigere, emnet 

11 



mere indgaende behandlet og flere person- og stednavne medtaget. 
Som minimum indeholder ekstraktindforslen en kort beskrivelse af sagens 

emne samt en angivelse af sagens hovedpersoner. Som grundregel kan siges, 
at indforsler, der giver gode oplysninger om slregtsforhold, og indforsler med 
et islret af den menneskelige natur pa godt og ondt har haft de ekstraherendes 
storste opmrerksomhed. 

I det folgende gennemgas en rrekke typiske tingbogsager med angivelse af, 
hvad der normalt er medtaget i ekstrakten, og hvad der yderligere kan 
forventes fundet ved et nrermere studium af originalindforslen. 

Arvesager: 

N avn og boprel for arvelader og aile arvinger samt boets samlede vrerdi er 
medtaget. I original en kan yderligere fin des specifikation af boets vrerdier og 
kreditorer. 
Ejendo mssager: 

Brug af og syn pa ejendomme, bygninger og jorder, er ofte refereret ret 
grundigt. Der vii dog nresten altid kunne hentes supplerende oplysninger fx af 
bygningshistorisk eller topografisk vrerdi. Lysning af skoder og pantebreve 
forekommer jrevnligt ved bytinget, men sjreldent ved herredstingene, hvilket 
skyldes, at landgods hovedsageligt ejedes af kongen og adelsmrend, hvis 
handler og pantebreve tinglystes ved landstinget. Der er i originalteksten i 
reg! en fyldigt redegjort for bygningers ogjorders beliggenhed med angivelse af 
marknavne og ejernavne for naboejendom. 
Gceldssager: 
Greldssager med fa debitorer er fyldigt refereret. Hvor der er tale om 
godsernes restancelister, der fylder flere tingbogsblade, rna henvises til 
tingbogen, hvorfra vrerdifulde oplysninger om fresteforhold og landgildeydel
ser kan hentes. 
Injuriesager og 

kriminalsager er ligeledes fyldigt refereret. Der er dog til tider udeladt vidner 
og vidneudsagn, som er skonnet af mindre betydning, hvorfor der her som aile 
andre steder, hvor en indforsel vrekker Ireserens interesse, tilrades en gennem
lresning af originalindforslen. 

Det vii ses, at mange ekstraktindforsler indledes og/eller afsluttes med en 
dato i parantes. Disse datoer henviser til en tidligere henholdsvis senere 
indforsel vedmrende samme sag. Det skal understreges, at disse datoer ikke 
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altid korresponderer med de i tingbogerne og ekstrakterne anforte sagsopsret
telser, idet det ofte ses, at en sag ikke genfindes paden tingdag, til hvilken den 
var opsat. Eventuelt dukker den da op pa en senere tingdag, men hyppigt 
forekommer den ikke mere, hvilket formodentlig rna tages som et udtryk for at 
sagen ·er forligt, hrevet eller- i sjreldnere tilfrelde - at skriveren pa tinge har 
gjort notater pa lost papir for senere indforsel i tingbogen, men derefter for list 
eller glemt notaterne. Der er dog endelig den mulighed, at sagen - uden at 
clette fremgar af indforslerne - kan vrere bragt for landstinget i Viborg, vrere 
flyttet til et andet herredsting eller maske har fundet sin afslutning med et no tat 
i byens radstueprotokol. 

Der hen vises i ovrigt til et folgende afsnit »Geografi. Andre arkivalier«. 

Ortografi og ordstillinger. 
I ekstraktteksten er ofte, men ikke altid, anvendt den originale stavemade pa 
person- og stednavne. Det samme grelder omend i mindre udstrrekning for 
andre ord - oftest ord, der kan have interesse for en dialektforsker, eller hvis 
betydning ikke er ganske klar i dag. Endvidere er i visse tilfrelde den originale 
ordstilling bibeholdt urendret. 

Det kan maske forekomme inkonsekvent, at den ekstraherende ikke 
systematisk har moderniseret og standardiseret stavemader og ordstillinger. 
Ekstraktformen forbyder i sig selv en gennemfort anvendelse af original 
ordstilling og frister igennein sit formal - en let tilgrengelig adgang til 
tingbogsstoffet - til anvendelse af moderne ortografi. At den ekstraherende 
dog har valgt den blandede form skyldes flere forhold, der bunder i en 
subjektiv bedommelse af den forskningsmressige vrerdi af det lreste stof, i et 
onske om at fastholde forstaelsesmressige og sprogkoloristiske nuancer og 
endeligt i det forhold, at dati dens stavemade var me get fri og lydskriftmcessigt 
prreget, sa!edes at samme navn eller ord i samme indforsel ofte ses stavet pa 
flere forskellige mader. 

Vedrorende den typiserede stavemade, der er anvendt i registrene, hen vises 
til vejledningerne for disse. 

Fejl og mangler. 
Det Jigger redaktionskomiteen pa sinde at understrege, at der i et sa 
oinfattende vrerk som det foreliggende uundgaeligt vi! optrrede fejl. Fejlene 
kan opdeles ito hovedgrupper, hvoraf den ene er fejl i basismaterialet, d. v.s. i 
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de originale tingboger. Med tanke pa, at den samlede hiindskrevne produk
tion, der Jigger til grund for ekstrakterne, omfatter 20-25000 oftest tcetskrevne 
sider, er det naturligt, at fejl og mangler rna forekomme. Det, der her er 
betegnet som mangler, er dels udeladelser, hvor skriveren har sat plads af til 
sen ere indforsler af et person- eller stednavn eller til fx en belobsangivelse, og 
det erda undertiden iibenlyst, at indforslen - imod den kongelige forordning -
er sket pa et sen ere tidspunkt helt eller del vis efter hukommelsen. Dels be star 
manglerne i udeladte eller uprcecist oplyste bopcelsangivelser og i uklar 
formulering afteksten, der fx kan gore det vanskeligt at definere til hvilken af 
de forud angivne personer et anvendt pronomen refererer. 

Direkte skrivefejl kan opdeles i en gruppe, der enten er umiddelbart 
erkendelige, eller som kan erkendes af en Ieeser med scerligt indgiiende 
kendskab til det omhandlede emne ogden ncevnte personkreds, samt den langt 
farligere gruppe affejl, der som folge afmanglende kontrolmulighed ikke kan 
erkendes. Hvor en fejl har kunnet fastsliis med sikkerhed er den rettet i 
ekstrakten. H vis der har foreligget begrundet mistanke om en skriverfejl, samt 
hvor tydningen af teksten har vceret usikker, er der i ekstrakten tilfojet et 
sporgsmiilstegn. 

En anden hovedgruppe af fejl omfatter fejllcesning eller fejltolkning 
foretaget af den ekstraherende. Ved gennemlcesning af aile de mange 
tingbogsblade indfort af vekslende skrivere pa stcerkt varierende niveauer, 
hvad angiir ordenssans og dygtighed, med diirligt blcek- og papirmateriale og 
tit under vanskelige forhold, moder man gang pii gang passager og ord, hvis 
tydning er vanskelig. Det har ikke gjort sagen nemmere, at tingbogerne i 2 -
250 iir har vceret underkastet darlige opbevaringsforhold, der har udvisket 
skriften og for mange blades vedkommende kun efterhidt fragmenter af disse. 

Som indledningsmressigt berort og af grunde som ovenfor anfort rna 
lceseren forvente, at der kan optrcede fejl i ekstrakterne, hvilket endnu engang 
giver anledning til at understrege vigtigheden af at foretage en kontrollresning 
af de indforsler, der har scerlig interesse. 

Geografi. Andre arkivalier. 
Tingbogerne i Thy. 
Det geografiske omrdde, som ekstrakterne omjatte1~ bestdrafHillerslev og 
Hundborg herreder samt Thisted kobstad, jji-. dog nedenfor: 
Hillerslev he1nd bestod af flg. sogne (med kirkebogernes begyndelsesiir 
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anfort i parantes): Rcer (1650), Hansted (1650), Vigso (1650), Nors (1675), 
Tved ( 1676), Vester Vandet ( 1681 ), 0ster Vandet ( 1681 ), Hillerslev ( 1680), 
Kiistrup (1680), Sennels (1727), Hunstrup (1720), 0sterild (1720) og 
Hjardemal ( 1678). 

En del afVester og 0ster Vandet sogne horer til Hundborg herred og en del 
af Skinnerup sogn til Hillerslev herred. Se iirbog 1950, side 98 ff. - Gamle 
veje i Thy - af Torsten Balle. 
Hundborg herred bestod af t1g. sogne (med kirkebogern@s begyndelsesar 
anfort i parantes): Tilsted ( 1649), Skinnerup (1676), Sjorring ( 1703), 
Torsted (1703), Skjoldborg (1641), Kallerup (1641), Hundborg (1715), 
Jannerup (1715), Norhii (1651), Tvorup (1689), Yang (1688) samt en 
mindre del af Stagstrup (1648). 

De beboere, der henhorte under Norhii birketing, sogte dette og ikke 
herredstinget, og deer siiledes ikke med i Hundborg herreds tingbog/ekstrak
terne, se nedenfor. 
This ted kobstad og nogle beboere i det senere landsogn (kirkebog 1649, men 
med mange Iakuner). Byens riidstueprotokoller 1675-82 findes bevaret. 

Udenfor det ekstraherede omrdde er: 
Norhd birketing, der omfatter de t1este beboere i Norhii og nogle i de 
omliggende sogne. Tingboger fra Norha birketing fin des for perioden 1636-40 
og 1674-1688, hvor birketinget 13.3.1688 blev indlemmet i Hillerslev
Hundborg herreder (Justitsprotokoller 1688 ff). 
Hassing herred. Tingboger 1630-31, 1635-36, 1645, 1648, 1654, 1661, 
1666-67, 1669-70, 1678-1688, hvor Hassing og Refs herreder 26.11.1687 
forenedes. (J ustitsprotokoller 1688 ff). Tanderup birk har egen justitsproto
kol 17 36-70, hvor det indlemmedes i Hassing-Refs herred. 
Refs herred. Tingboger 1629, 1635-38, 1644, 1648, 1651, 1655, 1658-60, 
1665-69, 1671-1688, hvorherredet 26.11.1687 sammenlagdes medHassing 
hrd. (J ustitsprotokoller 1688 ff). Fra Vestervig klosters birk er bevaret 
justitsprotokoller 1760-1800, hvor birket ind1emmedes i Hassing-Refs her
red. 
Vester Han herred. Oprindeligt Hannces birk til 1670. Tingboger 1631-32, 
1634-39, 1644-45, 1647-50. 1662-67 og 1669-1685, hvor herredet 26.11. 
1687 sammenlagdes med 0ster Han herred (Justitsprotokoller 1688 ff). 
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Andre juridiske instanser. 
Viborg Landsting. Efter appel eller direkte henvist afherreds/byfogden blev 
en del sager viderebehandlet pa Viborg landsting og kan genfindes i Viborg 
Landstingsarkiv i Landsarkivet for Nmrejylland i Viborg. Her findes bl.a. 
Landstingets tingboger 1567-1675, domboger 1569-91, 1608-61 (flere 
lakuner), 1665-66,1719-1805, fragmenterca. 1560-70,1642-43,1661-64 
samt uddrag af landstingsdomme 1703-07. Endvidere forefindes gode 
person- og stedregistre samt register til tingbogerne 1619-34, til tingboger og 
justitsprotokoller 1636-1719 og til dombogerne 1477-1805; endvidere 
personregistre til Landstingets skode- og panteprotokoller 1660-1805 og 
stedregistre til samme 1660-90. Og der er mange andre arkivalier i Viborg 
Landstingsarkiv som ncermere redegjort fori: » Landsarki vet for N orrejylland 
og hjcelpemidlerne til dets benyttelse. En oversigt.«, bd.l, Viborg 1980, s. 120 
ff samt Henning Jensen, Ebba Thorkelin, m.fl.: »Arkivhandbog Norrejyl
Iand«, Kbhvn. 1980, s. 200-201. 
Rddstueretten i This ted. Thisted bys radstueprotokoller findes bevarede for 
perioden fra 1675 til afskaffeisen af borgmestre og n'id fandt sted ved 
kobstadsforordningen af 1682. Protokollerne indeholder referater afforhand
linger og beslutninger vedrorende byens administration sasom vedtcegter, 
borgerskab, skatteligning ill. v. samt af radstuerettens be handling af retsager 
udsprunget hovedsageligt af brud pa ovenncevnte radsbeslutninger. 

Green sen til bytingets sagsomrade bestaende af civile s0gsmal og kriminal
sager var imidlertid flydende, og det kan i tingbogerne iagttages, at en sags 
baggrund og start kan fmes tilbage til radstueretten. Tilsvarende er det 
sandsynligt, at sager, der ikke findes afsluttet i en tingbog, kan vcere padomt i 
radstueretten. 
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Hillerslev Herreds Tingbog- 1666 

Hillerslev herredsting 1666. 

De f0rste blade mangler og af de nrestff1Jlgende findes kun fragmenter. 
Datering mangler indtil 6. februar, men pa grundlag af opsmttelseshenvisnin
ger kan datering af enkelte tidligere indf0rsler rekonstrueres. 
Herredsfogeden er nominelt S0ren Jensen i Kanstrup, man han aflf1Jses til og 
med 18/9 af Jacob Ulf i Kl0v og fra 9/10 og aret ud af Rasmus Pedersen Brach, 
byfogeden i Thisted. 
Skriveren er Niels Jensen i Thisted. 

Paul Salmandsen i Vester Vandet far udlmg for gmld. 

Slutning af en boregistrering. Underskrevet i Rmr af Jens Pedersen, Christen 
S0rensen og Peder S0rensen. 

16. januar'? 

Stmvning af skyldnere i Nors sogn: Anders Christensen i Haa(rgard), J(ep) 
Nielsen i Nors, Christen Andersen i Vorring, Paul Pedersen i Nors, Christen 
Poulsen i Nors og Pe(der Madsen), Vestergard i Nors. 
Sagen opsat 6 uger (27/2). 

Morten Morisen, skolemester i Hiermoll, pa hr. Christen Nielsens vegne, 
sogneprmst ibm., har ladet stmvne Hans Christensen i Hiermoll for resterende 
tiende. 
For sidstnmvnte m0der J ens Andersen i Bierre. ( 6/2). 

Hr. Oluf Jacobsen, (sogneprmst) til Hunstrup og 0sterild irettelmgger et 
pantebrev pa 378lh rdl. udstedt af (Karen Dyre J til Knivholt, (til vitterlighed? J 
underskrevet af Jacob Sparre og Hartvig Kas til Ulstrup. Som pant er stillet en 
gard og et boel i Sf1Jnder Klit (maske mere?), 1 td. hartkorn sat til 30 rdl. 
Dom: Hun skal be tale eller lide indvisning i pantet. 

23. januar'? 

Christen Jensen i Torsted, pa Paul Salmandsen i Vester Vandet hans vegne, har 
ladet stmvne Peder Laustsen i Ki>_strup, Niels Poulsen i (Knudgard i Sen)dels, 
(navn forsvundet) i Bundgard i Sendels, Niels Jensen i Fortoft og (Tom )is 
Nielsen i Skinderup for skyld. (13/3). 

Herefter mangler adskillige blade. Rester af disse med enkelte lmselige ord 
samt brudstykker af ord sidder i falsen. 

30. januar'? 

Rest af dom, hvorefter restancer skal betales. 
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Hillerslev Herreds Tingbog - 1666 

6. februar. 

Sag om skyld. Opsat (6 ? u)gger. 

Anders Nielsen i Kielstrup. Jens Christensen Kastrup i Brund og Niels Balsen i 
Store Hillerslev fordeler folk (res ten forsvundet). 

Christen Christensen (Hey?) i Nors pa (hr. Anders) Kieldsens vegne, 
sogneprrest i Nors ( og Tved sogne), lader fordele felgende for resterende 
korntiende: Tomis Andersen i Tved sogn, Niels Jensen i 0sterby, Peder 
Pedersen i Nerby, Laust Christensen pa Skielsbierg, Tomis i Vorums huoll, 
Anders Nielsen i Nerby. 
I Nors sogn: Christen Andersen i Vorring, Olluf Enuoldsen (i Vorring), Olluf 
Madsen ibm. 

(16/1). Hr. Christen Nielsen (sogneprrest i HjardemAl) har ladet strevne Hans 
Christensen ibm. Strevningsmrendene talte med Hans Christensens sen Just 
Hansen. 
Tingsvidne. 

Hr. Christen Nielsen fordeler. (Resten, bortset fra navnene pa fire af 
lovheringerne, er forsvundet. 

Hr. Christen Nielsen i Hierdemold fremlregger en kontrakt med Holbrek by om 
nogle husmrends arbejde, som ligger til Holbrek. Da nu samme bender har 
akkorderet med borgmester og rad, har de efter dene dag intet at svare til hr. 
Christen. 

Dateret Holbrek 30/111665. Lrest her pa tinget 16. januar sidst forleden. 

Seren Serensen (foged pa Kelbygard) har pa sin husbonds vegne ladet strevne 
felgende for restancer: Johanne Laustdatter og (Michel Jergensen (i 

Vestergard i 0sterild), Christen Christensen Skytt i Hunstrup, Jergen 
Michelsen i Hirmold, Jens Smed i 0sterild, Christen Jensen i Klev og Jens Smed 
ibm. (20/3). 

13. februar. 

Envold Poulsen, barnefedt i Aggersholm, har ladet strevne Mads Pedersen i 
Kastrup, »tiltalte med hans broder Gregers Pedersen«, for greld efter forpligt. 
(27/3). 

Fordelt i Sendels sogn for resterende kongetiende: Steffen Madsen i Malle, 
Knud Lauritsen, Michel Siebersen, Niels Andersen og hans sen Seren Nielsen, 
Niels (Verffer?) (alle ibd? ). Mads Nielsen i Stremgard, Christen Falchvorsen, 
Niels Nielsen Bech i Hou og hans gardmand Christen Christensen. (Ogsa nrevnt 
Kielstrup og Voring, men personnavne forsvundet). 

(Pe)der Andersen i Ll. Hillerslev strevnes (formodentlig) af Christen Ibs(en i 
Snested). (Samme sag i nreste indforsel). 
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Christen Ibsen i Snedsted pa sine sestre Maren Ibsdatters og Mette 
Pedersdatters vegne har ladet strevne Niels Christensen i Tved (by) og Jens 
(Vandet?) i Kastrup og resker formynderskab over Maren Ibsdatter overdraget 
samt Mette Pedersdatters arvelod frigjort. (27/3). 

(Anders.Christensen Momtoft) i Kielstrup irettelregger en opsrettelse, hvorefter 
han har strevnet Jens Lauridsen i Kielstrup. Jochim Irgens og Peder Pedersen 
(skriver pa Vestervig? ). Endvidere irettelregger han et tingsvidne (af 6/12 1~65, 
gentaget i indforsel 1/9 1668, s.d.), hvori vidnes om brugen af en halv gard 
liggende til Vestervig. Den anden halve gard frestes af Laurits N_ielsen .. 
Niels Pedersen (i Sperring) pa Vestervigs vegne mener, at Anders Chnstensen, 
der har »clareret landgilde« ogsa ber be tale (skatterne?). 
(Dommen synes at ga Anders Christensen imod, men se ievrigt 20/3, 24/4, 23/10, 
13/11 og 27/11 66 samt 1/9 68). (20/3). 

20. februar. 

Christen Christensen, ladefoged pa (Ullerupgard) irettelregger for Anne 
Arenfeld og for Karen Dyre til Knivholt en bovurdering af 19/12 1665 efter en 
frester (i Tved? sogn). 
Strevnet er felgende (arvinger?): Peder Svendsen i Hillerslev og hans hustru, 
Thomas Laustsen i Hinding, Poul Christensen i Hillerslev, Poul Andersen i 
Kastrup og hans moder Inge Poulsdatter, Inge Tombsdatter ibm., Jens 
Laustsen i Tved sogn, (der resker boet for begravelsesomkostningerne), 
Volborig Tomsdatter ibm., hr. Oluf Andersen i Sels, Anne Kielsdatter i 
Grobgard og Christen Jensen i Tved sogn. 

Oluf Christensen (stednavn forsvundet) tiltaler Christen Andersen i Vorring og 
sal. Anders Poulsens hustru i Nors for skyld, hvoraf den sidste skulle have 
betalt 1652. Hvis der ikke kan skaffes udlreg hos Anders Poulsens enke, Maren 
Lauritsdatter, ber hun lide efter loven. 
Dom: pastanden f0lges. 

Peder Iversen i Hjardemal p,a sin stedsen, Peder Serensens vegne, tiltaler 
Seren Serensen, foged pa Kelbygard, for penge og korn, som Mikkel Sibosen i 
Malle skyldte, og som Seren Sorensen har kautioneret for. (Sagen fortsretter). 

Veell Suendtzen pa Seren Sorensens vegne tiltaler Mikkel Sibosen i Malle for 
korn og penge, han skylder. Opsat 6 uger. (3/4). 

Niels Monsen, kirkevrerge i Hellersleff sogn udnrevner lovheringe, som skal 
fordele folk, der skylder tiende. 

Niels Pedersen Bisgard i Kastrup (lader fordele) folk i Kastrup, der skylder 
tiende til Kastrup kirke, bl.a. Christen Pedersen Meller. 

Seren Jensen i Kastrup pa egne og Anders Christensens vegne fordeler Mads 
Pedersen i Kastrup (m.fl.?). 
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Hillerslev Herreds Tingbog -1666 

27. februar. 

Laurits Christensen Nrestrup, borger i Thisted har strevnet vidner. Seren 
Christensen i Kjelstrup vidner, at 1662 26/3 var han til skifte i sal. Anders 
.Jespersens bo i 0ster Vandet, og da sa og herte han, at Inge .Jespersdatter, 
Laurits Christensen Nrestrups hustru i Thisted reskede efter skadeslesbrev 2 rdl. 
og 3 td. byg. Christen .Jensen i Torsted og Veell Svendsen i Brund vidnede, (det 
samme? ). 
Christen Jensen i 0. Vandet er strevnet til vidnes paher. 
Christen Jensen i Torsted pa hr. Peder Christensen i Aggerhollem hans vegne 
fremkalder vidner. Christen Pedersen 0dland i Aggerhollem vidner, at 1659 ved 
mikkelsdag leverede han pa sin faders, hr. Peder Christensens vegne 1 td. rug 
til Laust Madsen i Thisted. 

Niels Christensen Tang, kirkevrerge for Tveds sogn pa kirkens vegne fordeler 
folk, som rester med deres kirketidende i Tveds sogn, bl.a. Christen Pedersen 
vesten kirke. 

Tomas Nielsen i Skinnerup, kirkevrerge for Skinnerup sogn, fordeler folk fra 
Skinnerup, der skylder kirketiende. 

Christen Christensen pa fru Anne Arenfelds vegne tiltaler Knud Nielsen 
Kastrup for skyld. Opsat 6 uger (10/4). 

Peder Andersen Bage ved Klet meller irettelagde en opsrettelse af (16/1)(6 
uger J. Dom: Christen Poulsen ber be tale Peder Andersen Baggi halvdelen af 
det skyldige beleb inden 15 dage osv. (Sagen fortsretter). 

Peder Andersen Bage ved Klitmeller tiltaler Peder Madsen for skyld efter 
opsrettelse (6 uger). Han skal betale. (Sagen fortsretter). 

Peder Andersen Baggi tiltaler Anders Christensen for skyld efter opsrettelse fra 
16. januar. Han skal betale. (Sagen fortsretter). 

Peder Andersen Baggi tiltaler .Jep Nielsen i Nors for skyld efter opsrettelse fra 
16/1. (6 uger). Han skal betale. (Sagen fortsretter). 

Peder Andersen Baggi ved Klitmeller tiltaler Christen Andersen i Vorring og 
Poul Pedersen i N(ors) for skyld efter opsrettelse fra 16/1. De skal betale. 

6. marts. 

Vee! Suendtzen pa Seren Jensens vegne tiltaler Niels Jensen Hald Tuedtz 
sogen for skyld efter opsrettelse fra 23/1. Han skal betale. 

Palle Christensen Smed i Skinnerup tilbyder Jesper Serensen i Brogard i 
Kjelstrup, at han kan indlese en hoppe, som han har givet i pant, ellers skal 
Palle Smed beholde hoppen. 
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13. marts. 

Peder Christensen Febbersted, Nerby Tveds sogn tiltaler Peder Pedersen 
Nerby for skyld. Opsat 6 uger. (24/4) . 

Peder Nielsen i Blege huoll fordeler (res ten forsvundet). 

Jens Pedersen i Skielsgard og Laust Christensen i Biere lod fordele Peder 
Pedersen i Nerby i Tveds sogn. . 
Peder Svendsen i Stor Hellersleff fordeler Laurits Andersen i Store Hillerslev. 

Folk i 0sterild sogn fordeles for restancer af kirketiende, bl.a. Mett 
Abildgaard. (Ialt 20 lreselige navne). 

Niels Andersen tiltales for skyld. Opsat 6 uger. 

(23/1). Poul Salmansen i Vester Vandet tiltaler Peder Lauritsen i Kastrup, 
Niels Poulsen i Knudgard i Sendels, Niels Jensen i Fartoft og Laurits 
Mikkelsens enke Maren Clemedsdatter i Malle for skyld. 

Tiltale for greld. (Resten forsvundet). 

20. marts. 

(6/2). Seren Serensen, foged pa Kelbygard pa sin husbond velb. Lucas Lange til 
Kelbygard hans vegne med opsrettelse af 6/2 tiltaler folk i Hunstrup og 0sterild 
sogne og i Hjardemal for skyld og restance pa tienden. 
Dom: De skal be tale. 

Seren Serensen pa Lucas Langes vegne tiltaler Niels Pedersen i Febersted for 
resterende skyld og landgilde. 
Dom: Han skal betale. 

Sm·en Serensen pa Lucas Langes vegne star til vedermalsting med Anne 
Nielsdatter fedt i 0sterild. 

(13/2). Niels Pedersen i Sperring, delefoged til Vestervig fremkalder 
synsmrend, der har synet den ede gards ejendom i Kjelstrup, som ligger til 
Vestervig Kloster, og som Anders Christensen Momtoft sidst i freste havde. 
(24/4). 

(20/3). Veell Svendsen i Brund har Iadet syne en gard i 0sterild, som Anders 
Mikkelsen pabor, for brestfreldighed. 

Veell Svendsen i Brund pa hr. Oluf Jacobsen, sogneprrest til Hunstrup og 
0sterild hans vegne ·ctr. Anders Mikkelsen for skyld og tiende. Medunderskrive-
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Hillerslev Herreds Tingbog - 1666 

re pa greldsbrev Anders S0rensen ved kirke i 0sterild og Marchus Pedersen i 
Synder Klet. Det krreves, at han betaler. Ellers skal frestet vrere forbrudt. Opsat 
6uger. (8/5). 

Jens Lauritsen i Hinding, kirkevrerge for Nors kirke, lader fordele folk for 
resterende kirketiende. 

Robert Tomsen, forrige foged pa N0rlund, tiltaler sin tjener Peder Pedersen i 
N0rby i Tveds sogn for resterende landgilde fra 1663. Opsat otte dage. (27/3). 

Provincialfiskalen tiltaler Mikkel Nielsen i Skinnerup. Intet videre derom gik 
beskrevet. 

27. marts. 

Tomas 0stern pa provincialfiskalen Hermand Kierchkoff ctr. Mikkel Nielsen i 
Skinnerup for en kasse tobak, han havde baret ud af T0ger T0ttrups krelder i 
Thisted og sat pa Poul Resens vogn og f0rt det bort. Mikkel Nielsen udsteder en 
forpligt, underskrevet ogsa af J0rgen Nielsen i Djernres og Peder Andersen, 
radstueskriver. Rasmus Broch, byfoged i Thisted attesterer, at han og to andre 
har vreret hos borgmester Peder Justsen og spurgt, om han havde faet noget af 
tobakken, hvortil han svarede nej, og Rasmus Broch spurgte ogsa Peder 
Justsen, om han havde givet befaling til at brere tobakken ud, hvortil han ogsa 
svarede nej. Tingsvidne. 

(20/3). Robert Thomsen ctr. Peder Pedersen i N0rby i Tveds sogn for restance 
pa landgilde i 3 ar, efter opsrettelse. 
Dom: Han skal be tale inden 15 dage eller have sit freste forbrudt. (10/7). 

(13/2). Christen Ibsen i Snedsted krrever sin s0sters Maren Ibsdatters arv af 
Niels Christensen i Tved og renten af sin s0ster Mette Pedersdatters arv af Jens 
Christensen Vandet i Kastrup, som var hendes vrerge, sa hun kan fa til 
forn0denhed sko og klreder. Maren Ibsdatter er f0dt i Lille Hillerslev. 
Dom: Christen Ibsen har ikke bevist, at han er vederhreftig at bekomme sine 
s0stres arvelodder. Han skal forpligte sig til at anvende (renten?) til sine 
s0stres forn0denhed, og hvis vrergerne ikke efterkommer rettens kendelse, skal 
de !ide pa deres bedste bo og gods. (15/5). 

(13/2). Enuold Poffuelsen, f0dt i Agger hollem, har strevnet Mads Pedersen 
Kastrup for skyld. (Broder Gregers Pedersen i Kastrup). 
Dom: Han skal betale osv. 

Poul Andersen i Store Hillerslev tiltaler Laust Jensen Store Hillerslev for 
skyld efter brev. Skulle vrere betalt 1652. (15/5). 

Herredsfoged S0ren Jensen i Kanstrup lader fordele Morten Christensen i Store 
Hillerslev for skyld, der skulle vrere betalt for korn til at sa. 
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3. april. 

JE:ldste Poul Enevoldsen i Aggerholm fremkalder vidner: Jens Poulsen 
Agerholm og Anders Poulsen ibd. Indstrevnet Bertel Pedersen, f0dt i Kastrup. 

Peder .Broersen pa Catrina von Anders, sal. Jacob Nielsen til Rixtrup, hans 
efterleverske hendes vegne giver Tomas Poulsen pa Torp kald og varsel til 
vidner at pah0re angaende Torps tilliggende ejendom, ager og eng, som han har 
haft i brug. Indkaldt er vidner fra Borup, Sarup, Baasgaard, FeeuerSted ... 
S0eborg. De blev spurgt, om Tomas Poulsen til Torp havde brugt Torps 
tilliggende, ager og eng, til sred, fredrift og h0, siden han blev·Torp mregtig ved 
indf0rsel, og om nogen anden havde brugt ager og eng, uden det har vreret med 
Tomas Poulsens minde. De svarede, at det ikke var dem bevidst, at andre 
havde brugt tilliggende uden Tomas Poulsen og de, som har vreret i hans minde. 
Tingsvidne. 

(20/2). S0ren S0rensen, foged pa K0lbygard lader tiltale Mikkel Sibosen i Mallei 
Sendels sogn for skyldige penge og korn efter brev. Han skal betale. 

10. april. 

Peder Knudsen, provincialfiskalens tjener, pa egne og Jens Andersen, Mester 
Ludvig i Thisted, Tomas Koch og T0ger T0ttrup deres vegne og reskede, om 
J0rgen Lykke eller nogen pa hans vegne havde noget at beskylde de f0rstnrevnte 
personer for, de da ville fremkomme for retten nu, og hvis noget skulle afg0res 
ved proces, havde de at strevne Peder Knudsen pa hans vrerneting, enten Lres0 
eller Anholt. Ingen m0dte. (1/5). 

Mads Pedersen i Kastrup tiltaler Peder Jensen pa sin hustrus, Anne 
Jensdatters vegne f0rst for l0n i 6 ar, da hun vogtede kvreg og k0rte med hans 
plov med hvad anden gerning, hun kunne g0re for ham, og dernrest l0n i 10 ar, da 
hun havde vreret hans betroede pige og stilet for bade brygning og bagning og alt 
andet husarbejde. Desuden for korn, som hun havde avlet pa 16 skp. bygsred af 
hendes faders Jens Christensens gard, men som Peder Jensen havde taget til 
sig. Opsat 1 maned. (15/5). 

Poul Eriksen i Kastrup lader fordele Peder Laursen i Kastrup for skyld fra 1660. 

(27 /2). Christen Christensen, ladefoged pa Ullerupgard tiltaler pa fru Anne 
Arenfelds vegne efter opsrettelse af 27/2 Knud Nielsen i Kastrup for skyld, som 
skulle vrere betalt 1664 ( 4 rdl.). Han skal betale. 

Christen Christensen, ladefoged pa Ullerupgard pa fru Anne Arenfelds vegne 
fremkalder synsmrend, der har synet et stykke havrelandsjord, og som der 
skulle vrere saet 16 tender havre i. De syntes, at den ottendepart af jorden var 
hiel? og i bolcher (el. balcher) og var utjenlig til at brere havre i ar. 
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Christen Frandsen i Binding far afkald af Peder Frandsen ibd. pa egne og sin 
sal. broders b0rns vegne, Niels Nielsen og Anders Nielsen. Endvidere af Niels 
Frandsen i Binding og af Anders Nielsen (i Febersted) pa sin trolovede 
frestem0s vegne, Berette Frandsdatter, for arv efter deres salige forreldre 
Frands Nielsen og Zidsel Nielsdatter, der boede og d0de i Binding. 

Laurits Andersen i Skovsted pa sin husbonds fru Karen Dyrers vegne; sa stande 
for dem Anders Ibsen i Rundall, Anders Christensen i Bundgard i Sennels, S0ren 
Poulsen i Skovsted, Thorsten Therchelsen ibm., Christen Simonsen ibd., Tomas 
Jensen ibd. og unge Niels Nielsen i Hou, som havde synet bygningerne pa 
Momtoft, som Hans Henderiksen, foged pa Momtoft foreviste dem (specifice
ret). Ejler Jacobsen pa Momtoft er strevnet til dette synsvidne at pah0re. 

(17/4 er vist 3. paskedag). 

24. april. Nreste tingdag efter paske. 

Niels Christensen Iader strevne Christen Andersen Vor(ring) for skyld efter 
brev. Opsat 6 uger. 

(13/3). Peder Christensen Febersted i N0rby i Tveds sogn (Tuedtz Sogen) 
tiltaler efter opsrettelse af 13. marts Peder Pedersen i N0rby (hvis hustru er 
Maren Pedersdatter) for skyld efter brev. Han skal betale. 

(20/3). Anders Christensen Momtoft i Kjelstrup Iader fordele Jens Lauritsen 
ibm., som efter dom her af tinget den 13/(2), hvorefter Anders Christensen 
skulle give et ars landgilde, b0r stille Anders Christensen tilfreds for forskrevne 
... vundne brug og brugelighed eller lide dele. (23/10). 

1. maj. 

(10/4). Christen Christensen H0y i Nors pa J0rgen Lykkes tjeners vegne Niels 
Pedersen Skinderup ved Klet m0ller har Iadet strevne en af provincialfiskalens 
tjenere i Thisted, samt Tomas Koch, T0ger T0ttrup og mester Ludvig ibm. 
Endvidere Salmand Andersen i V(ester Vandet?), Poul Olufsen ved Klitm0ller, 
J0rgen Jensen og Inger Andersdatter ibd. Christen H0y begrerede, at de matte 
vidne om det bogk0b og adkomsten til b0gerne, som provincialfiskalens tjener 
har Iadet forsegle hos Niels Pedersen Skinderup. Men da fiskalens tjener, 
Peder Knudsen, ikke er strevnet, og da han 10/4 har budt sig i rette, om J0rgen 
Lykke eller nogen pa hans vegne havde ham eller andre at tiltale, de da ville 
komme frem, og ingen m0dte, og Peder Knudsen ikke er lovlig strevnet, kan der 
ikke udstedes noget tingsvidne. 

S0ren S0rensen, foged pa K0lbygard pa hans husbonds, Lucas Lange hans vegne 
forb0d al jagt og skytteri pa den gode mands ejendom og alt fiskeri for 
K0lbygard, isrer ... Kl0vs m0lledam og fra Kl0v krer fra Store Trrebro til Tang 
marke, uden de mrend af Kl0v, som kunne have det i minde, og forbyder Hox0er 
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mrend al t0rvegr0ft og lyngslet i 0sterild hede. Indstrevnet er Hoxser mrend, 
Peder Henriksen i Brom0lle, Ib Andersen i Kl0vs m0lle, Jens Pedersen pa 
Tangh og Christen Andersen pa Ballerumb. 

Well Suendtzen i Brund udsteder dette. 
Jacob Wllff i Kl0u begrerer skudsmal af herredsmrend om, hvordan han har 
skikket og forholdt sig i de 14 ar, de har kendt ham, siden han kom her til 
herredet. 24 mrend (bl.a. i Oders heede, Rundall, Jensbye og Christen Jensen 
Blesbiere (i Nors) giver ham godt skudsmal som en rerlig ung karl, og dersom 
Gud og 0vrigheden fremdeles forfremmer ham i herredsfogderiet, er de derudi 
tilfreds og forn0jede. • 

Niels J0rgensen pa 0rum pa sin husbond Gabriel Berns til 0rum hans vegne 
tiltaler folk for restancer pa landgilde (i hele Nordty). Mange m0der og lover at 
betale. 

(20/3). Hr. Oluf Jacobsen, sogneprrest til Hunstrup og 0sterild Iader tiltale 
Anders Mikkelsen i S0nderby i 0sterild efter opsrettelse 20/3 for skyld efter brev 
for 1663 og 1664?. Det krreves, at han betaler, og at han skal have forbrudt sit 
freste. 
Dommen im0dekommer kravet. 

15. maj. 

Christen Christensen H0y i Nors udlejer til S0ren Christensen i Kjelstrup til 
grresning ir denne sommer den toft, der ligger til den gard i Kjelstrup, som nu er 
0de, som Christen Pedersen sidst paboede, og er tjener til Knud Giedde. (22/5) 

Veell Suendtzen i Brund pa hr. Niels Olufsen, sogneprrest i Hiellerslev hans 
vegne forbyder Store Hillerslevs og Lille Hillerslevs mrend at bruge i Hillerslev 
krer og frelled videre end som frellig kan tale. 

(27/3). Christen Ibsen i Snedsted tager pa sin s0ster Mette Pedersdatters vegne 
Jens Christensen Vandet i Kastrup i handen og bekender, at han har faet fire 
ars rente af hendes arv. 

(27 /3). Poul Andersen i Store Hillerslev til taler efter opsrettelse af 27/3 Laurits 
Jensen i Store Hillerslev for skyld efter brev. Skylden skulle vrere betalt 1652. 
Dom: Han skal betale. 

(10/4). Peder Jensen i Kastrup f0rer vidner, som beretter, at Anne Jensdatter, 
som nu er Mads Pedersens hustru, kom fra hendes forreldre og blev opfostret 
hos hendes farbror Peder Jensen med ... klreder og skolegang, (16/10) men at 
de ikke ved om det var for l0n. Andre vidner beretter, at da Anne Jensdatter 
blev gift med Mads Pedersen, udstyrede Peder Jensen hende (specificeret). 
(16/10, 6/11). 
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22. maj. 

Mikkel Pedersen Tanderup i 0sterild, kirkevrerge, krrever folk i 0sterild (bl.a. i 
Spanggaard) for tiende af det. ede gods i sognet. De sretter i rette, at ingen af 
dem har brugt de ede gardes jord, hverken til sred eller til grresning, og de 
mener derfor, at de ber vrere fri for tiltale og dele. Opsat 6 uger. (3/7) (Sagen 
fortsretter) 

Mikkel Pedersen Tanderup, kirkevrerge til 0sterild kirke, lader fordele folk 
0sterild for skyldig kirketidende, hvis de ikke godvillig betaler i dag. 

(15/5). Christen Christensen Hey i N ors tager Poul Christensen i Kielstrup, 
Anders Christensen Momtoft ibm. og Seren Christensen ibm. i hand og 
(udlejede) til dem grresning i den ede gards mark, som Christen Pedersen sidst 
paboede, undtaget, hvad husbonden selv vil lade sla og bjerge. 

Hr. Christen Nielsen, sogneprrest i Hierremold, lader fremkalde vidner, som 
beretter, at Karen Pedersdatter i Hjaremal har faet tre bern udenfor regteskab. 
Indstrevnet er Karen Pedersdatter. 

Christen Christensen Hey i Nors pa Jergen Lykke til Segard hans vegne lader 
fordele Feder Andersen og Mikkel Nielsen i Skinderup for skyldig kongetiende. 

29. maj. 

Seren Serensen, foged pa Kelbygard pa Lucas Langes vegne tiltaler Tomas 
Poulsen pa Torp for 20 sldl. for fremon, 16 stk., som Lucas Lange har haft i foder 
1665. Opsat 6 uger. (17/7) 

Seren Christensen i Kjelstrup pa fru Anne Arenfelds vegne har ladet syne et 
fald vintersred, rug, pa Sender Loddall. Marken var opvmdet hid og did, og hvis 
det havde vreret sammen, syntes det at kunne vrere 1 td. srede. Alle Kjelstrup 
mrend er indstrevnet. (17/7) 

12. juni. 

Niels Pedersen i Sperring, delefoged til Vestervig, pa hans husbonds Jachob 
Jerigsen (!! Jochum Irgens) til Vestervig hans vegne ferer vidner om afgifter 
af ejendomme. Anders Christensen i Haargaard i Nors sogn vidnede, at han 
ikke har givet mere end 10 td. byg i landgilde, siden han nu pa femte ar har 
frestet garden. Fremlagt hans frestebrev, dat. Holmgard 15/9 1661 paden gard i 
Vorring, som Christen Andersen fradede. Han skal give 10 td. byg i landgilde, 
idet der er givet 2 td. byg afslag. Jens Brixen i Hansted vidner, at han har givet 
7 rdl. i landgilde, konge- og kirketiende og arbejdspenge, hvad han beviser med 
en seddel, dateret Torp, 12/5 1647, underskrevet af Seren Nielsen, Jens Brixen 
vidner desuden, at halvparten af den bolig, han pabor, og som Seren Bertelsen 
og Feder Pedersen har paboet i langsommelig tid har vreret ede. Flere vidnede, 
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at den gard i Rrer, Mikkel Jergensen sidst paboede, har vreret ede i 2 ar, og at 
den ikke kan blive besat, hvis der ikke gives afslag pa 4 td. byg og 4 td. havre. 
Det hus i Rrer Christen Abrahamsen paboede, er ede pa tredje ar. Af det harder 
vreret givet 2 sldl. Arbejdspenge og intet andet, da det var et gadehus. Christen 
Frandsen i Hans ted vidnede, at han nu giver til sin husbond 2 sldl., foruden 
kongens- skatter, som han giver af 1 td. hartkorn, der er blevet ham palagt, 
siden hans forrige husbond Jerich Juell dede. I hans tid gik der ikke videre 
deraf end en dagsgerning, eftersom deter blot et gadehus uden avling, men nu 
rna give to sldl. for arbejde. Vidnerne vidnede, at de to gadehuse i Hansted, som 
Mette Christensdatter og Feder Jensen iboede, i lang tid har ligget ede. 

Niels Jensen i Thisted, skriver til Hillerslev herredsting, begrerer skudsmal af 
herredsmrendene. 24 mrend vidner, at de har kendt ham bade som karl og som 
gift mand, og at han har boet i Thisted. (Folk bl.a. fra Toussee, Niels Pedersen 
Bidtzgaard i Kastrup, Christen Christensen Skytt i Hunstrup). De giver ham 
godt skudsmal. 

Seren Christensen i Kjelstrup pa hr. Niels Olufsen i Hillerslev og kirkevrergerne 
til Hillerlev deres vegne forbyder folk i sognet at kere deres korn hjem, fer det 
er tiendet. 

Feder Andersen, radstueskriver i Thisted, forbyder Johan Lauritsdatter i 
Vestergard i 0sterild og Anders Mikkelsen i Senderby i 0sterild at fere deres 
korn af marken, f0r de har tiendet kirkens anpart til Feder Andersen. 

Tomas Poulsen til Torp tiltaler Jens Pedersen Bavn i Seborg for skyld efter 
forpligt 50 sldl. 2 mk. 1 sk. 
Dom: Han skal be tale. (Sagen fortsretter). 

Tomas Poulsen til Torp tiltaler Jens Pedersen Bavn i Seborg for skyldig 
l~ndgilde med mere og krrever, at han skal have sit freste forbrudt. 
Dom: Han skal be tale og have sit freste forbrudt. 

19. juni. 

Mester Anders Nielsen Hieboe, sogneprrest til Thisted, pa sin hustrus Anne 
Hansdatters vegne tiltaler kirkevrergerne i Sennels, fordi de ikke ville modtage 
frestepengene 40 rdl., som han ville give dem pa sin hustrus vegne, da hun ved 
landstingsdom er kendt berettiget til at freste tienden. Kirkevrergerne henviste 
til de forrige kirkevrerger. Kirkevrergerne nu er Feder Jergensen i Hundal og 
Christen Nielsen ibm. (Sagen fortsretter). 

Mester Anders Nielsen Heeboe forbyder mrend i Sennels, at fere deres korn af 
mark en, fer der er tiendet. (60 navngivne frestere i sognet). 

Christen Nielsen pa Tanderup lader fordele follr for skyld efter breve, (bl.a. tou 
les Schouertere), som skulle vrere betalt 1657. 
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Hr. Anders Kjeldsen, sogneprffist i Nors, forbyder nogle folk i Nors sogn at flytte 
deres korn af agrene, f0r der er tiendet. 

Christen Andersen i Skinnerup opsiger fffistemalet af den gard, han ibor, og som 
tilh0rer J0rgen Lykke til S0gard. 

J0rgen Christensen, foged pa S0gard. De sa stande for dem Anders Madsen i 
Nors og Christen Christensen ibm., som pa deres medbr0dres vegne opsagde 
den lov:e, som de og deres medbmdre havde gjort til J0rgen Lykke angaende 
kongens korntiende af Nors sogn, som de ikke lffingere vil have i forlening, fordi 
menige sognemffind ikke vil holde dem uden skade. 

ABldste .Tens Mikkelsen i Store Hillerslev giver pa sin trolovede fffistekvinde 
Maren Nielsdatter hendes vegne afkald til S0ren Svendsen i Store Hillerlev for 
hendes arv efter hendes sal. fader Niels Andersen i Store Hillerslev. 

Vill Svendsen, delefoged til 0rum slot, pa Niels J0rgensen pa 0rum hans vegne 
Iader fordele folk for skyldig hedeleje af Kronens Endel i Vang sogn. 

Viii Svendsen pa monsieur Klingenberg til Bustrup hans vegne forbyder menige 
sognemffind i Kastrup at f0re deres korn af marken, f0r der er tiendet 
tredjeparten af konge- og kirketiende. 

Jens Nielsen Smed i Kl0u, S0ren Christensen i Medelklit, Feder Christensen 
Krog i Hjardemal, Christen Christensen Skytt i Hunstrup og Anders Christensen 
ibm. opsiger fffistet af deres garde, sorn ejes af Lucas Lange til K0lbygard. 
S0ren S0rensen, foged pa K0lbygard, mener, at nogle af Lucas Langes 
s0skendes og hans egne tjenere ikke kan bevise, at de har lidt nogen overlast af 
husbonden eller hans fuldmffigtig, og nogle af Lucas Langes s0skende er 
udenlands og burde Vffire stffivnet. (31/7). 

26. juni. 

S0ren Christensen i Kjelstrup pa fru Anne Arenfelds vegne forer som vidner to 
af Ullerupgards folk, der vidner, at de har set Kjelstrup bymffinds svin nu i 
vardage ga i fru Anne Arenfelds vinterrug pa S0nder Loddal. Folk i Kjelstrup er 
stffivnet. 

3. juli. 

(22/5). Mikkel Pedersen Tanderup i 0sterild Kirkevffirge tiltaler folk i 0sterild 
for kirketiende af 0de garde i 0sterild sogn. Feder Jensen i 0sterild m0dte pa 
sognemffindenes vegne og benffigtede, at nogen af dern havde brugt de 0de 
gardes jord. Dom: Da Mikkel Pedersen ikke beviser, at nogle af 0sterild mffind 
har brugt jorden til de 0de garde, frikendes sognemffindene. 

28 

------------------------------ -----------

Hillerslev Herreds Tingbog . 1666 

10. juli. 

(27/3). Anders Pedersen i N0rby i Tveds sogn fremlffigger et fffistebrev, 
hvorefter Robert Tomsen, forrige foged pa N0rlund, fffister den gard i N0rby, 
som Feder Pedersen Sand f0r iboede, dat. 20. april 1666. 
Anders- Pedersen lod derefter forbyde Feder Pedersen at befatte sig med 
garden. (17/7). 

Christen Jensen i Thorsted lader fordele Jens S0rensen i Nors for 3 rdl. efter 
vidnesbyrd af Hundborg herredsting 25. juni sidst. 

Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum slot, tiltaler Oluf Jensen Dall i Lille 
Hillerslev og Tomas Mikkelsen ibm._ for skyldige indskrivelses- og fogedpenge 
(og stedsmal: Tomas Mikkelsen), og tiltaler Christen Christensen i N0rgard i 
Sendels (ogsa stavet Seels). og krffiver, at han fremviser hjemmel pa halve 
N0rgard, han bruger. 
Dom: Oluf Jensen og Tomas Mikkelsen skal betale inden 15 dage, og Christen 
Christensen b0r fremvise sin hjemmel. 

17. juli. 

Provincialfiskalen Herman Kirkoff byder i rette, at han, da han pa andre steder 
skal udf0re noget i Hans Majestffits tjeneste, ikke kan Vffire her pa stedet 
lffingere, vil bede folk, der har noget at tiltale ham for, da nu at komme frem 
med det, og han mente, at der ikke b0r udstedes noget lovmal imod ham, sa 
lffinge han er pa andre steder. 

Jens Andersen Fieresleff i Thisted lod lffise rentemester Henrich M0llers ordre. 

Feder Andersen i Thisted pa sin husbonds, lensrnandens, vegne tiltaler folk ved 
Klitm0ller for brug af klittag til tag pa husene. 

( 29/5). S0ren Christensen i Kjelstrup pa fru Anne Arenfelds vegne til 
Ullerupgard fremkalder Anders Nielsen i Kjelstrup, der lover at tilfredsstille 
fru Anne Arenfeld for den skade, hans svin har gjort i hendes mark. 

Anders Christensen Overgard i Vixoe pa hans s0ster Johan Tomasdatters vegne 
fremstiller vidner, nemlig Christen Christensen i Tienstrup, f0r boende i Vixse, 
Jens Olufsen i Hestkier, Christen Andersen i Krog og Feder Madsen pa 
Brundbierre, som vidnede, at de 1638, den 29. marts efter tingsvidnes indhold 
var i Overgard i Vixse sogn og der h0rte og sa, at sal. S0ren Tomsen, som den tid 
boede i Overgard, og siden boede og d0de i Ullerup i Hanherred, da blev S0ren 
Tornsen saledes forligt med sine s0skende, Christen Tornsen, Anders Tomsen, 
Tomas Tomsen og Johan Tomasdatter, at han skulle give hver af dem 20 
sletdaler, som var deres fffidrene arvelod, og da tog S0ren Tornsen sin s0ster 
Jahan Tomasdatter til sig rned sin arvelod efter hendes fader, da han var 
hendes rette Vffirge og forrnynder. Stffivnet er i Ullerup i Hanherred Kirsten 
Nielsdatter og hendes b0rn, nemlig Niels S0rensen, Christen Sorensen, Laurits 
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S0rensen, Maren S0rensdatter og Karen S0rensdatter, aile i Uilerup, og Anders 
Pedersen, Kirsten Nielsdatteres mand. Desuden stawnet Tomas S0rensen i 
N0rgard i N0rha. 

(10/7). Peder Pedersen i N0rby i Tveds sogn fremlregger et frestebrev 19/6 1666 
fra Vincentz Hahn, hvorefter han, sa lrenge han betaler sine afgifter, rna bruge 
den gardpart, som tilh0rer Vincent Hahn, og hvis han ikke rna nyde den anden 
gardpart, rna han dele avlen med den anden frester. Husene, som han har 
bygget, rna han selv bruge. To mrend vidner, at de var hos Anders Pedersen i 
N0rby i Tveds sogn og forb0d ham at have nogen brug (uden) i den gard, han har 
frestet og at ... afgr0den, som han kan tilkomme efter frestebrevet. (24/7). 

Christen Christensen H0y i Nors pa sin husbonds professor Hans Zoegas vegne 
har Iadet strevne Mikkel Nielsen i Skinnerup og hans moder Margrete 
S0rensdatter og Laust Aggesen i Skovsted for skyld, dels landgilde, dels penge 
efter en beskyldningsseddel, skrevet af J0rgen Nielsen pa Diernres. 
Dom: De skal betale. 

(29/5). S0ren S0rensen, foged pa K0lbygard, pa Lucas Langes vegne til taler 
Tomas Poulsen pa Torp for 20 sldl., som han skylder for 16 stlc fremon, som 
Lucas Lange har haft i foder. 
Dom: Han skal betale. 

24. juli. 

Tomas Jensen i Kjelstrup lod lrese en seddel lydende, eftersom nogle 
kvartalsskatter resterer af en del-gard i Kjelstrup, hvortil ingen vii svare, sa 
befales lregdsmrendene, at de Iader forbyde at h0ste eller bortf0re noget af det 
korn, der kan vrere saet pa samme gards mark, f0r skatten er betalt, hvis ikke, 
gives lregdsmrendene myndighed at antage det for den pris, det kan srelges, og 
dermed mig med rede penge klarere. Underskrevet: Mikkel Langballe. (31/7). 
Desuden forb0d han Jesper S0rensen i Brog'ard i Kjelstrup og Christen Nielsen i 
Kjelstrup at f0re korn af deres agre, f0r skatten er betalt. 

Christen Christensen H0y i Nors Iader fordele Peder Ibsen i Skinnerup for 2 rdl., 
som er hans anpart til en halv vogn og hest, som skulle have f0rt ham til Viborg 
der at forrette pa hans husbonds vegne, men han matte sa selv leje hest og vogn. 

S0ren Christensen i Kjelstrup pa fru Anne Arenfelds vegne fremkalder 
synsmrend, der vidner, at de sa en bygager i b0x agger, tilh0rende fru Anne 
Arenfelds b0rns skolemester, og der var gjort skade i samme ager 12 drauff i 
lrengden og 2 drauff i bredden, og de syntes, der var gjort skade for 6 skp. byg. 
Strevningsmrend fors0gte at strevne Niels Lauritsen, men kunne ikke komme 
ind, og sa gik de til hans nreste grande Laurits Overgard og talte med hans kone 
Maren Andersdatter og strevnede Niels Lauritsen i Kjelstrup. 

(17/7). Peder Pedersen i N0rby i Tveds sogn og Anders Pedersen ibm. tager 
hinanden i hand og g0r et fuldkomment og venligt forlig med hinanden om, at 
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Peder Pedersen skal beholde den halve part af den gard han ibor og Anders 
Pedersen den anden halve part. Peder Pedersen skal beholde ralingen, stalden 
og den halve lade, og hvilke udgifter, der falder pa garden, skal de vrere lige 
gode om at udgive, og hvis en af dem ikke holder denne kontrakt, skal han give 4 
rdl., de 2 til husbonden og de to til de fattige uden dom og dele. 

31. juli. 

S0ren S0rensen, foged pa K0lbygard, pa Lucas Langes vegne, lader fordele folk 
for skyldige afgifter, isrer huspenge, bl.a. Hans pa Haffuer Thotft i 0sterild. 

S0ren S0rensen, K0lbygard, pa Lucas Langes vegne tiltaler Niels Jensen, som 
tjener Jens Lauritsen Munch i Brund, for lejermal med Karen Jensdatter, Jens 
Nielsens datter i 0sterild. 
Dom: Han skal be tale 12 rdl. eller straffes med frengsel og jern. 

(24/7). Tomas Jensen i Kjelstrup pa egne og medbr0dre lregdsmrends vegne 
Iader forbyde enhver at h0ste eller bortf0re noget korn fra markerne til den 
del-gard i Kjelstrup, hvoraf ingen vii svare, f0r skatterne er betalt. Hvis de ikke 
betales, har lregdsmrendene faet myndighed til at antage kornet til den pris, det 
kan srelges for, og betale med rede penge. (Efter ordre fra Mikkel Langballe 
(amtsskriver). Derefter fremlregges et synsvidne over kornet, men Christen 
Nielsen i Kjelstrup og Jesper S0rensen i Brogard ibm. lover at klarere til 
Mikkel Langballe for skatterne. 

(19/6). Jens Nielsen Smed i Kl0v og Christen Christensen Skyt i Hunstrup 
irettelregger efter opsrettelse af 19/6 et opsigelsesvidne, hvori de opsiger til 
Lucas Lange pa K0lbygard deres frestegarde. Lucas Lange svarer med en 
skrivelse, dat. Thorstedlund 16. juni, hvori han hrevder, at der ikke er !ovligt 
st<evnet, da hans s0skende og medarvinger er udenlands, og der ikke er givet 
gyldige grunde for opsigelsen. 
Dom: Da fresteb0nderne ikke har fremlagt beviser for no get, hvorpa de kan 
fundere deres opsigelse, og da aile arvinger ikke er strevnet lovligt, kan 
opsigelserne ikke kendes gode, f0r der er lovligt strevnet, hvis ikke de kan have 
det i deres husbonds minde. 

7. august. 

Niels Andersen Skyt, strandrider over Hanstholm, Iader Niels Jensen, skriver 
til Hillerslev herreds ting lrese en kopiseddel af en erklrering, udstedt af 
rentemester Henrich M0ller 27/11666, hvori han erklrerer, at vel har mons. von 
Bock Kgl. Maj.s bestalling pa inspektion efter vrag ved strandsiden, og om han 
trreffer pa noget, som ulovligt ind- og udskibes, hvilket er hans embede at 
efterkomme, men ikke at ind- og afsrette toldbetjente over Kgl. Maj.s told eller 
befatte sig med tolden eiler tolderne, langt mindre toldsedlerne ved sine tjenere 
at underskrive og registrere, den trafikerende til besvrering og_ udsugning, 
hvorover der adskillige steder sker klagemal. Erklreringen !rest pa Thisted 
radstue 16/7 1666, S0ren Nielsen. 
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Peder Jensen i Vollum fremkalder synsmamd, der bevidner, at der er sket 
skade pa en rugager pa hans mark. Han har strevnet folk i Vigs0. (14/8). 

14. august. 

Niels Pedersen i Sperring, delefoged til Vestervig, pa hans husbonds tjener 
Niels M0rch i Rrer hans vegne, fremkalder synsmrend, der har synet skade pa 
hans datter Johan Nielsdatter. Hun havde bla slag hist og her og skyldte Niels 
Andersen Skytt, strandrider, som gjorde skaden i hendes faders hus i Rrer. 
Niels Andersen bor i et hus i Rrer. 

Peder Andersen, radstueskriver i Thisted, pa lensmanden, Mogens Kruse hans 
vegne, fremkalder Jens Andersen i Thisted og Christen Tomsen ibm., som 
vidnede, at de har strevnet Karen Pedersdatter i Hjardemal (Hiermol) og talte 
med hendes moder, Maren Nielsdatter, og nu irettelagde Peder Andersen et 
tingsvidne af 22. maj, hvor vidner vidnede, at Karen Pedersdatter havde faet 
tre b0rn uden regteskab og ikke har taget skrifte, men stadig levet et afskyeligt 
og slemt levned. Peder Andersen sretter i rette, at hun b0r straffes pa kroppen 
til kagen. 
Dom: Hun tilfindes at !ide efter recessen. 

(7/8). Peder Brundbiere i Vigs0, Oluf Pedersen og Mads Jensen ibm. lover at 
give Peder Jensen i Vollum 1 td. rug for kornskade og »brevpenge, som deres 
fremon har gjort«. 

21. august. 

Jens Christensen i Skinnerup irettelregger en registrering 1666, 9. rna ... holdt i 
sal. Jens Pedersen hans efterladte enke Maren Nielsdatters bo i Skinnerup. Til 
stede var hendes b0rn, Jelle Christensen i Sennels, Niels Christensen i 
Skinnerup, Jens Christensen ibm., Peder Christensen, som er i Kg!. Maj.s 
tjeneste, Maren Christensdatter, tjenende i Brund, Anne Christensdatter i 
Skinnerup, Inge Christensdatter ibm. og anden Anne Christensdatter. Anders 
Christensen i Skinnerup var til stede pa Maren Nielsdatters og pa hans hustru 
Anne Christensdatters vegne. Jens Christensen har stedt garden (Meget 
udf0rlig registrering). Arvingerne forlanger ogsa fredrene arv (fader: 
Christen). Maren Nielsdatter far aftregt hos s0nnen Jens Christensen. 

Niels Eriksen i Lille Hillerslev far afkald fra sin broder Anders Eriksen, f0dt i 
Lille Hillerslev, pa arv efter hans fader Erik Andersen, der boede og d0de i Lille 
Hillerslev, og efter hans moder Ing Bertelsdatter, nar hun er d0d. 

Mads Jensen i Snested pa sin husbond, Else Vind, sal. Knud Rodstens til 
Lingsholm hendes vegne tiltaler Anders Tomsen i Abillgaard i 0sterill for 
resterende afgifter og stedsmal. Anders Tomsen m0dte og tilstod skylden. 
Dom: Han skal betale osv. 
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Niels Baarsen i Kastrup fremlmlder synsmrend, der vidner om skade pa en 
rugager i hans mark, Jens Tomsen i Kastrup er strevnet til vidners pah0r. 

Christen Nielsen i Store Hillerslev fremkalder synsmrend, der har synet to af 
hans agre, en havreager s0nden og vesten galgen og en havreager i s0nder 
havreland vesten Thisted vej. Og skyldte Christen Nielsen Anders Balsen i 
Store Hillerslev, at hans fremon havde gjort denne skade. 

28. august. 

Will Svendsen pa herredsfoged S0ren Jensen i Kanstrup h<!ns vegne Iader 
fordele Niels Jensen Hald i Tveds sogn for resterende afgift til Kastrup kirke for 
1665 og 1666. 

4. september. 

Peder Andersen i Thisted, pa amtmand Mogens Kruses vegne tiltaler folk i 
Klitm01ler for Klittag, de har brugt til deres huse. Vidtl0ftigt syn ved bl.a. Mads 
Pedersen i Thoftelegaard (i 0. Vandet). Peder Andersen sretter i rette, at de 
skallide som abenbare tyve og derforuden oprette og erstatte den skade, de har 
forvoldt ved at oprykke ldittag og mdder. Opsat 14 dage. (16/10). 

11. september. 

Christen Eriksen i Kastrup fremkalder synsmrend, der har synet en bygager pa 
Thommelbiere. Han sigter Anders Christensen Dien i Lille Hillerslev for, at 
hans fremon har gjort den ska.de. (18/9). 

Hans Henriksen, foged pa Momtoft pa Christen Christensen pa Momtoft hans 
vegne lader fordele Christen Christensen i Sennels for skyld efter brev. 

S0ren S0rensen, foged pa K0lbygard, pa Peder Jensen i 0sterild? hans vegne 
lader fordele skyldnere i Hoxser og Tous0e. Svend Thorstensen i 0sterild har 
strevnet. 

Wille Svendsen i Brund pa Peder Madsen pa 0rum hans vegne lader fordele 
Niels Andersen i Kortegard for skyld. 

18. september. 

(11/9). Anders Christensen Dien i Lille Hillerslev fremkalder vidner, som har 
set, at Peder Christensen ibm. hans gres og 0g har gaet i den ager af Christen 
Eriksens i Kastrup, som han har ladet syne, og at de har set Peder Horeboe i 
Store Hillerslev hans to svin gik i samme korn. 

Anders Lauritsen Torsted, procurator, pa T0ger Simonsen (T0ttrup), borger i 
Thisted hans vegne, tiltaler fru Anne Lunov, salig Niels Horboes, og irettelagde 
et regnskab, hvorefter fru Anne Lunov blev sal. Mads S0rensens hustru og b~:~rn 
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noget skyldig (dat. 26. april1655) og s<etter i rette, at hun skal betale. Pa hendes 
vegne m0dte Mads Pedersen i Sand og fremlagde en kvittering fra S0ren 
Madsen pa 4 rdl., som hun skyldte hans sal. fader, dat. 1656 16/5. Mads Pedersen 
mente, at denne kvittering burde staved magt. Opsat en maned. (13/11). 

Peder Madsen i Thisted, ridefoged til 0rum slot, tiltaler sal. Anders Pedersen 
pa Nedergard hans efterladte hustru, Karen Villadsdatter, for 100 sletdaler og 
24 t0nder byg, som Anders Pedersen har lant af Peder Madsen efter brev 8/6 

. 1656, fremlagt i Anders Pedersens bo i Nedergard 27/2 1665. Dom: Hun skal 
betale osv. 

25. september. 

Christen Christensen H0y i dag i s<ettefogedens sted til Hillerslev herredsting 
Jacob Vlff i Kl0u. 

Peder Christensen Febbersted i N0rby i Tveds sogn har ladet g0re udl<eg hos 
Peder Pedersen Sand i N0rby i Tveds sogn for 15 sldl. efter skyldbrev, og nu 
tilbyder han, at Peder Pedersen kan indl0se det. 

2. oktober 

Niels Andersen i Kortegard i s<ettefogedens sted. 
Anders Lauritsen Thorsted, prokurator i Thisted, pa Niels Christensen, nu 
tjenende til Dirich Villumsens i Thisted, hans vegne lader fordele Klemme 
Laustsen i Hunstrup for resterende·l0n. 

S0ren Christensen i Kjelstrup pa fru Anne Arenfeld til Ullerupgard hendes 
tjener Laust Christensen i 0sterild hans vegne fremkalder synsm<end, der 
vidner, at de har synet bla slag og sarmal pa Laust Christensen og hans hustru 
Maren S0rensdatter. Laust Christensen skyldte Laust Pedersens hustru i 
0sterild Anne og hendes datter Maren Laustdatter for den skade. Den var gjort 
derri i hans egen gards ejendom pa 0sterild mark, uden arsag. Paul Jensen af 
0sterild og hans hustru Maren Laustdatter tilb0d forlig. (Sagen forts<etter). 

S0ren Christensen i Kjelstrup pa Laust Christensen i 0sterild hans vegne 
fremkalder vidner, der har set, at Laust Pedersen i 0sterild hans hustru Anne 
og datter Maren Offr fild (overfaldt) Laust Christensen i 0sterild og hans 
hustru pa hans egen gards ejendom med hug og slag, at de havde ham omkuld 
og holdt ham i hans har og slog ham, og Laust Pedersen kom hastig gaende og 
tiltalte Laust Christensen hanligt og ilde. Poul Jensen i 0sterild og hans hustru 
(forn<evnte Maren,Laustdatter) var til stede og n<egtede intet herimod. (Sagen 
forts<etter). 

Laust Christensen i 0sterild f0rer vidner fra 0sterild. De vidner, at hverken de 
eller deres naboer eller deres Kretter (kreaturer) kunne v<ere i fred for Laust 
Pedersen, hans hustru og datter, som er nogle slemme, opr0rske folk. (16/10). 
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Will Svendsen i Brund pa Niels S0rensen, barnef0dt i Tinstrup hans vegne 
fremviser et k0bebrev, hvori S0ren Nielsen, f0r boende i Thisted sogn, s<elger til 
sin s0n Niels S0rensen Tinstrup, sin fordring pa 4 sldl. hos Mikkel Nielsen i 
Skinnerup. Dateret Vierumb 13/7 166(5?). G<elden skulle v<ere betalt 1657 efter 
brev. Christen Christensen H0y i Nors m0dte pa sin husband professor Hans 
zoega hans tjeners vegne Mikkel Nielsen i Skinnerup, og formener, at 
k 0bebrevet ikke er gyldigt, da det ikke er skrevet pa det rette stemplede papir. 
Dom: Efter dette k0bebrev kan der ikke udstedes no get mod Mikkel Nielsen. 

Niels Jensen i Vorring, kirkev<erge i Nors, tiltaler Jens Laustsen i Binding og 
Anders Strangesen i Nors for 28 sldl. 12 sk., som de skylder kirken efter kirkens 
bog. (Maske de forrige kirkev<erger?). 

9. oktober. 

Jens Andersen Fr0st i Tinstrup pa sin husbands Christen Nielsen pa Tanderup 
hans vegne lader fordele folk i R<er sogn for resterende kirketiende. 

Oluf Christensen Boesgaard i Hansted tilbyder Poul Pedersen i Kjelstrup en 
bryggerkedel, som han har pantsat til Oluf Christensen for 5 sldl. Poul Pedersen 
ikke m0dt. 

16. oktober. 

Rasmus Pedersen Broch, byfoged i Thisted i dommers sted. 
Peder Poulsen, f0dt i Nors, beg<erer, at ham rna leveres den skrivelse af hr. 
Niels Olufsen i Hillerslev, som Peder Poulsen havde leveret ham. Sa m0dte 
Niels Bertelsen i Store Hillerslev pa hr. Niels Olufsens vegne og lod l<ese en 
seddel, hvori Peder Poulsen af N0rby, Knud Knudsen af 0ster Linnet 
(0sterlined) og Tomas Madsen af Schelborig, erkl<erer, at de har h0rt, at 
Anders Eriksen af Lille Hillerslev f<estede sig til ritmester Frederik K0hler pa 
R0dinggard at tjene, f0rst mellem begge markeder, og siden pa ny fra 
mikkelsdag 1665 til arstiden 1666, men da han havde tjent mellem markederne, 
forlangte han sin l0n, hvilket gav ritmesteren start eftert<enkende, og han sagde 
til Anders Eriksen: Anders, du har jo pa ny ladet dig f<este, hvorfor fordrer du 
din l0n sa hastig. Vil du l0be bart. Jeg giver dig ingen l0n, f0r Peder Poulsen 
kommer hid. Endelig bet<enkte ritmesteren sig mere, og lod opt<elle hans 
tilkommende l0n, 22 mark lybsk, og gav ham dem og sagde: Her er din l0n, vil 
du g0re en sk<elm af dig, d'~t kan du g0re, men se dig vel for, hvad du g0r. Du g0r 
mig stor skade, nar du forlader mig just nu, da plovtiden begynder. Anders 
svarede i Niels M0llers n<erv<erelse, at det havde ingen n0d. Han ville ikke 
bedrage ritmesteren, men <erligt udtjene. Niels M0ller sagde: Anders, du kan 
ikke forsvare at l0be fra ritmesteren. Jeg t<enker, du lader den hare i Kruer 
forf0re dig. Anders Eriksen svarede: Nej, jeg mangler intet hos ritmesteren, 
hvorfor skulle jeg sa s<ette mig i ondt rygte. Sa gik Anders Eriksen, efter at han 
hayde faet sine penge og en ny skjorte, som ritmesteren havde givet ham pa det 
tilkommende ar og ikke endnu var fortjent. Men tirsdag om natten l0b han bort 
og tog pengene og skjorten med sig. Ritmesteren forfulgte ham til Ribe og lod 
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s0ge efter ham i Ribe med ryttere og bysvende. En mand havde senere set ham 
pa vejen til Varde. Ritmesteren tiltaler ham derfor. Niels Bertelsen begmrer pa 
hr. Niels Olufsens vegne, at samme seddel rna blive sendt til ritmesteren, 
hvilket Christer. Christensen H0y lovede. Niels Eriksen i Lille Hillerslev var 
m0dt og bekendte, at han ikke vidste, om hans broder var i Holland eller 
England. 

Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum har Iadet stmvne folk i Skinnerup og 
smtter i rette, at de skal fremvise deres fmstebreve pa Kronens endels hede i 
Vang sogn som hjemmel for deres brug. Mads Ibsen fremviste en seddel, 
hvorefter Christen J0rgensen (ridefoged) har fmstet til Mads Ibsen den del af 
Kongens hede, som hans fader Jep Christensen frad0de, dat. 2/5 1632. Mikkel 
Nielsen fremlmgger stedsmalsseddel 4/9 1643 .• Feder Andersen i Skinnerup 
ligeledes et fmstebrev, dat. 19/5 1661. De tre frikendes. De 0vrige ikke m0dt. 
Sagen opsat en maned. 

Hr. Hans Nielsen, sogneprmst i Rmr tiltaler Feder Jensen 
resterende skyld i tre ar. Opsat en maned. 

Vollum for 

(15/5). Christen Christensen H0y tiltaler pa Mads Pedersen i Kastrup hans 
vegne Feder Jensen i Kastrup for l0n til hans hustru Anne Jensdatter, fordi hun 
har vogtet hans kvmg, k0rt plov og vogn og siden styret huset for ham, osv. 
Opsat en maned. (6/11). 

Feder Andersen i Skinnerup fremlmgger en kontrakt (fledf0ringskontrakt) 
mellem ham og Mads Ibsen i Skinnerup, hvorefter Mads Ibsen oplader til Feder 
Andersen den halve ... gard i Skinnerup, som jeg i fmste har, hvis han det med 
husbondens minde kan bekomme den. Han skal have alt, hvad Mads Ibsen ejer, 
og til gengmld skal Feder Andersen fors0rge ham hans livstid og s0rge for hans 
begravelse. 

S0ren Christensen i Kjelstrup pa Laust Christensen i 0sterild hans vegne 
fremlmgger igen synsvidne om sar og skade pa Laust Christensen og hans 
hustru Maren S0rensdatter, og Iader stmvne Laust Pedersen i 0sterild, hans 
kone og datter (Sagen fortsmtter). 

(2/10). S0ren Christensen pa Laust Christensens vegne gav last og klage over 
Laust Pedersens hustru og da tter. ( 6/11). 

( 4/9). Peder Andersen i This ted pa amtmandens vegne tiltaler efter opsmttelse 
fra 4. september folk i Klitm0ller for klittag, som de har slaet og rykket op og er 
fundet ved synsforretning pa deres huse og ved dem. 
Dom: De b0r !ide efter recessens 23. kapitels indhold. 
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23. oktober. 

Rasmus Pedersen Broch i fogedens sted. 
(4/9). Feder Andersen i Thisted pa amtmandens vegne fremkalder synsmmnd, 
der har synet klittag, fundet i Tveds sogn ved et hus og i Hansted og Vigs0 sogne 
pa og ved huse. (Sagen fortsmtter). 

(4/9). Feder Andersen pa amtmandens vegne fremkalder synsvidner, der har 
synet mere klittag pa huse i Tveds sogn og Hansted sogn, og noget, der stod i 
stakke med graris. Han til taler dem for tyveri osv. ( 4/12). 

Feder Andersen i Thisted fremkalder synsmmnd, der har vmret i Vestergard i 
0sterild hos Johan(ne) og hendes s0n Mikkel J0rgensen, og hos Anders 
Mikkelsen i 0sterild og Laust Kl0u ibm. De fandt aftmrsket korn, og i marken sa 
de stubber af korn, der var h0stet. (Sagen fortsmtter). 

Feder Andersen i Thisted giver last og klage over ovennmvnte, fordi de har 
h0stet og f0rt deres korn af ager, f0r der var tiendet kirkekorntiende til Feder 
Andersen. 

Hans Henriksen, foged pa Momtoft, pa hans husbond, Ejler Jacobsen, sitshaftig 
pa Kabbel, hans vegne fremkalder synsmmnd, der har synet Mads Nielsen, som 
var til huse hos Anders Christensen i Hoxser og Ia d0d ved et lms lyng mellem 
Haasterup og Abildgard. De sa, at blodet var rundet ud af nmsen pa ham, men 
ellers var der ingen sar eller skade, og dem syntes, at lynglmsset, som la hos 
ham, havde vmret hans bane. (Sagen fortsmtter). 

Hans Henriksen, foged pa Momtoft fremkalder Anders Tomsen i Abildgard og 
Anne Bollesdatter i Hovs0r, som vidner, at nu pa s0ndag sidst var 14 dage, 
imellem s0ndag og mandag nat, noget ud pa aften, da kom Jep Jacobsen, nu 
tjenende til Anders Christensens i Hovs0r til Anders Tomsen og Anne 
Bollesdatter, som da var i Abildgard, og bad dem, om de ville komme og hjmlpe 
Mads Nielsen, som et lynglms var vmltet pa, og da de kom til stedet, da Ia Mads 
Nielsen under lynglmsset og var ganske kvalt (quoit) og d0d. 

(24/4). Niels Pedersen i Sperring, delefoged til Vestervig, pa Peder Pedersen, 
skriver og ridefoged pa Vestervig kloster hans vegne fremkalder vidner, der 
sammen med smttefogeden var hos Anders Christensen Momtoft i Kjelstrup for 
at g0re udlmg for restancer. Anders Christensen lovede imidlertid at betale, og 
Niels Pedersen erklmrede sig dermed tilfreds og forn0jet. (13/11). 

J0rgen Nielsen pa Dier Aniss (!!) pa Hans Zoegas vegne Iader lmse en seddel 
fra grev Christoffer von Rantzau, som lyder pa, at da H0jesteret har 
underkendt Niels Juel Axelsens indf0rsel, og grev Rantzau er tilkendt at skulle 
have fuld betaling for J0rgen Marsvin til Abildgard hans gmld i Kase m0lle i Ty, 
som Oluf Jensen nu pabor, og som svarer 24 td. mel og en .halv t0nde al 
m0lleskyld. Christen Poulsen, Oluf Jensens hustrus broder, som er i m0llen, 
lover pa Oluf Jensens vegne, at han herefter vii svare Hans Zoega landgilde og 
arbejdspenge. (6/11). 
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Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum slot, tiltaler Mikkel Mortensen, 
Morten Nielsen Quegborig hans s0n i Vester Vandet for lejermal med Johan 
Nielsdatter, som begge krffives id0mt lejermalsb0der. Opsat 6 uger. (4/12). 

Niels Andersen i Kortegard tiltaler Tomas Jensen i Skovsted for penge og korn 
efter brev. Det skulle vffire betalt 1658. Opsat 6 uger. 

30. oktober. 

Peder Andersen i Thisted pa amtmandens vegne bekendtg0r ordre fra 
generalkrigskommissariatet angaende den pabudte rostjeneste. ProprietaJrer 
skal m0de med deres jordeb0ger. B0nder, som ingen husbond har, skal selv 
m0de og g0re rede for deres landgilde, sa der kan indrettes ruller. 

S0ren Christensen i Kjelstrup pa fru Anne Arenfelds vegne lod fordele Jesper 
S0rensen i Brogard i Kjelstrup for havre, han havde faet. 

6. november. 

(16/10). S0ren Christensen i Kjelstrup til taler Laust Pedersens hustru Anne i 
0sterild og hendes datter Maren for sar og blodige slag, som de har gjort Laust 
Christensen i 0sterild og hans hustru. Opsat en maned. (18/12). 

(23/10). S0ren Christensen i Kjelstrup pa Hans Zoegas vegne tiltaler Oluf 
Jensen i Kase M0lle for skyldig m0lleskyld for 1664. Opsat 6 uger. (18/12). 

(16/10). Mads Pedersen i Kastrup pa hans hustrus Anne Jensdatters vegne og 
Peder Jensen i Kastrup tog hinanden i handen og voldgav deres sag, saledes at 
hver af dem udnaJnvte to maJnd, som sammen skulle afgive deres 
voldgiftskendelse, som de lovede at rette sig efter. 

13. november. 

Rasmus Broch, byfoged i Thisted, lod laJse lensmandens befaling om, at 
Rasmus Pedersen Broch indtil videre skal administrere retten pa Hillerslev 
herredsting, da herredsfogeden, S0ren Jensen pa grund af a!derdom og 
skr0belighed ikke kan betjene retten. Den befaling, hvorefter Niels Andersen i 
Kortegard har vaJret forordnet i fogedens sted, er hermed kasseret. S0ren 
Jensen har klaget over, at Jacob Vlff altid er ham modvillig og genstridig. 
Jacob Vlff var til stede og berettede, at eftersom han efter lensmandens 
befaling fast ar og dag i S0ren Jensens alderdom og skmbelighed har betjent 
retten undtagen pa en ringe tid, da han fra bestillingen var forlovet for at 
forrette sit aJrinde, sa erbyder han sig efter lensherrens forrige ordre at betjene 
retten igen. 

Hr. Hans Nielsen, sognepraJst i Rffir far kvittering fra hans broder S0ren Nielsen 
pa Vestrup for 230 sldl., som S0ren Nielsens hustrus s0ster Maren Pedersdatter 
har arvet efter hendes foraJldre, hr. Peder Pedersen i Rffir og hans hustru 
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Kirsten Jensdatter efter skiftebrev 14/5 1650, og som hr. Christen Pedersen 
Taulov nu har givet S0ren Nielsen, hans svoger, fuldmagt til at modtage. 

(23/10). Anders Christensen Momtoft i Kjelstrup f0rer vidner pa, at han har 
betalt alle manedsskatter af den halve gard, han pabor og har faJstet af 
Frederik von Ahrensdorff, og at eksekveringen, som han har udstaet 1665 er for 
skat af den halve gard, han har faJstet af Vestervig kloster. Desuden fremlagt 
en seddel, hvori Mikkel Langballe kvitterer for 2 rdl., resten at betale til S11mdag 
f0rstkommende, dateret Nyk0bing 9/9 1666, og en kvittering af 14/9 for 6 rdl., 
udstedt i Nyk0bing af Mikkel Langballe. (27 /11). 

Christen Tomsen i Sennels fremkalder vidner, som 28/8 var i Kjelstrup og da 
h0rte, at Thorsten Therkelsen i Skovsted lejede Christen Tomsen i Sennels at 
slmlle vaJre hans og hans lffigdsbr0dres soldat et ar, og at der da blev skrevet 
kontrakt, hvorefter de i lffigdet skulle give ham 20 rdl., og derforuden lovede 
Torsten Terkelsen pa egne og laJgdsbr0dres vegne, at han skulle fa en lille skp. 
byg af hver td. hartkorn. 

Morten Andersen, borger og radmand i Thisted, pa Alexander Grubbe til 
Dunderup hans tjener Mikkel Pedersen Tanderup i 0sterild hans vegne lod laJse 
en fuldmagt til Morten Andersen fra Alexander Grubbe til at svare for hans 
b0nder til herredsting, by- og birketing og til landsting, at oppebaJre skyld og 
landgilde, dog at sffilge det sa dyrt som muligt for hvert ar, »eller ogsa bonden at 
sta og f0re, hvor vi det vil have«, og at stede og faJste bort, hvad der falder for pa 
mit gods. Dateret Thisted 13/11 1663. 
Derefter fremlagde Morten Andersen en seddel, hvori Jens Christensen af 
0sterild f0rst vidner, at han i h0st var med Peder Andersen i Thisted pa 
0sterild mark og der talte al Mikkel Pedersen Tanderups byg og det meste af 
hans vinterrug, og da bandt han hver tredivte kaJrv efter Peder Andersens 
befaling og satte det udenfor raen pa ageren. DernaJst vidnede Jens Christensen 
og Jacob Jensen i Hoxer, som forgangen ar tjente Peder Andersen pa Bjerg i 
Thisted, at de talte folks korn pa 0sterild mark. F0rst talte de det af Mikkel 
Pedersen Tanderups korn, som ikke f0r var talt, sa talte de det, der var saet til 
Store Balle, og Anders Tomsens korn i Store Abildgard og Laust skomagers 
korn i Lille Abildgard og Jens Christensen udtog hver tredivte kffirv efter Peder 
Andersens befaling, og det var, hvad Peder Andersen tilkom med rette. 
Derefter blev kornet k0rt til Thisted og leveret i Peder Andersens lade. 
Seddelen underskrevet af Mikkel Pedersen, Anders S0rensen i Hoxer, Niels 
Nielsen i Spang i 0sterild, Anders Tomsen, Jens Christensen, Laust Nielsen 
Skomager?, Christen Madsen, karl pa K0lbygard og Svenning Nielsen i 
Vestergard i 0sterild. (Sagen fortsffitter). 

Morten Andersen, radmand i Thisted, lod igen laJse foranstaende fuldmagt. 
DernaJst lod han laJse en seddel, hvori Jens Christensen i 0sterild vidner, at han 
og Mikkel Pedersen Tanderup i 0sterild 3017 1666 var med Peder Andersen i 
Thisted pa Mikkel Pedersens ager og jord, som kaldes toften, og da h0rte og sa 
han, at Mikkel Pedersen Tanderup gjorde akkord med Peder Andersen om, at 
Mikkel Pedersen skulle yde Peder Andersen 1/2 td. byg til abodskorn pa kirkens 
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tiende ar 1666 og Ievere samme halve t0nde byg til Feder Andersens i Thisted, 
nar de andre ydede deres abodskorn. Han h0rte ogsa, at Feder Andersen tog 
Mikkel Pedersen i handen og gav ham fri forlov at f0re sit korn hjem af marken, 
nar Gud gav sadant vejrlig, at han kunne bjerge det hjem i denne h0st 1666. 
(Sagen fortsretter). 
Morten Andersen lod derpa lrese en seddel, hvor Jesper Nielsen i Vesterby i 
0sterild tilstar, at Mikkel Pedersen Tanderup har afk0bt ham 1/2 t0nde byg, og 
at Jesper Nielsen k0rte til Thisted og leverede det hos Feder Andersen som 
Mikkel Pedersens Abodskorn. Det blev leveret pa Feder Andersens loft i hans 
nrervrerelse, og han stod med et register i sin hand og sagde, at han havde 
skrevet Mikkel Pedersen af for den halve t0nde korn. Jesper Nielsen stod for 
retten og bekendte, at hans udsagn var sandt, og Niels Villadsen, Jep Nielsen og 
Laust Nielsen i Vesterby aile i 0sterild vidnede, at de var til stede, da Jesper 
Nielsen leverede kornet, og at Feder Andersen sagde, at han havde afskrevet 
det. (Sagen fortsretter). 

Morten Andersen, radmand i Thisted, pa Mikkel Pedersen Tanderup i 0sterild 
hans vegne Iader igen lrese Alexander Grubbes fuldmagt, fremkalder vidner fra 
0sterild, der vidner om, hvad hver gard har givet i kirketiende. 

(18/9). Anders Lauritsen Torsted, procurator i Thisted, pa T0ger Simonsen, 
borger i Thisted, hans vegne efter opsrettelse af 18/9 tiltaler fru Anne Lunov pa 
Nebel for, havd hun efter afregning med sal. Mads Serensens hustru i Thisted 
blev hende skyldig. Der har vreret aftalt forlig, hvorefter Johan Buchfeldt, Anne 
Lunovs svigers0n, skulle Ievere T0ger Simonsen korn, men senere blev 
fremlagt en kvittering fra Seren Madsen til Anne Lunov pa 4 rdl., som fru Anne 
Lunov har betalt ham, og som hun skyldte hans forreldre. T0ger Simonsen 
pastar, at kvitteringen er ugyldig af forskellige grunde. Hans hustrus broder 
Seren Madsen er ded. 
Dom: Fru Anne Lunov frikendes for de 4 rdl.s vedkommende. Resten 
depone res. 

20. november. 

Rasmus Pedersen Brach i dommers sted. 
Jacob Vlff i Kleu tiltaler herredsfoged S0ren Jensen i Kanstrup for udgifter, han 
og hans medf0lgere har haft, da de rejste til arvehyldingen i K0benhavn 1661. 
HerrPdsfogeden kunne ikke rejse for alderdom og skr0belighed, og af 
sandemrendene var de fleste enten dede eller skr0belige, sa herredsmrendene 
havde udvalgt Jacob Vlff til at reprresentere herredet, da han var 
srettedommer. Desuden tiltaler Jacob Vlff S0ren Jensen, fordi han har klaget til 
lensmanden over ham og beskyldt ham for modvillighed og genstridigheci. 
Lensmanden ( = amtmanden) har befalet srettedommeren Rasmus Brach at 
hjrelpe Jacob Ulff til rette med sagen. Sagen opsat 14 dage. (S0ren Jensen dede 
1667). (15/1 1667). 
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2'7. november. 

Rasmus Pedersen Brach, srettefoged. 
Niels Lauritsen i Vessless pa sal. J0rgen Mattisen af K0benhavn hans arvingers 
vegne tiltaler Poul Pedersen i Tveds sogn, Anders Pedersen i Skovsted og Jens 
Offersen i Tous0e for restance af landgilde. Anders Pedersen er Christine, sal. 
Jens Tomassen i Hilss0e hen des tjener. Opsat til nreste Snabsting. (22/11667). 

Christen Christensen H0y i Nors pa mester Hans Zoegas vegne tiltaler bender 
for resterende landgilde, bl.a. Jens Pedersen i Bunch i Tvec4; sogn. Opsat til 
nreste Snabsting. (22/1 1667). 

(13/11). Jacob Ulf i Klev betaler til Niels Pedersen i Sperring 3 rdl., som han har 
lovet Anders Christensen Mom toft i Kjelstrup god for. 

Feder Tomsen, kirkevrerge til Skinnerup kirke fremkalder synsmrend, der har 
synet Skinnerup kirkegard. Parten og porthuset er raddent, 3 trrestretter er 
bmstfreldige for trreriste, lager og jern dertil og for fjrel til at trekke oven over 
stretterne. 

Feder Ibsen i Skinnerup, som bor i mag. Hans Zoegas gard i Skinnerup, 
erklrerer, at han er sa forarmet, at han ikke kan betale sin landgilde, hvorfor 
han opsiger frestemalet til Philippi-Jacobi dag. 

4. december. 

Laust Christensen i Nerby i Tved sogn ferer vidner, der har set, at Jacob 
Andersens hustru i Tveds sogn kom gaende med et knippe simer under sin 
venstre arm. De fulgtes ad til Laust Christensens gard pa to plovlrengder nrer. 
Der kastede hun simerne, og Feder Andersen holdt der med sin vogn. 
Indstrevnet er lensmanden og Feder Andersen i Thisted (talte med hans stedsen 
Jost) og Jacob Andersens hustru. (Sagen fortsretter). 

(23/10). Feder Andersen i Thisted pa amtmandens vegne tiltaler folk i Hansted 
og Vigs0 for klittag, fundet pa og ved deres huse og Laust Christensen i Tveds 
sogn, fordi der blev fundet et knippe klitsimer inden hans dige. Laust 
Christensen fremlregger ovenstaende vidne og formener, at Feder Andersen 
ikke kan nregte, at kvinden kastede sit knippe i hans nrervrerelse, og han kan 
formode., at det er sket for at bringe ham skade. 
Dom: De skyldige b0r lide efter Ioven. Laust Christensen frikendes. 

Seren S0rensen, foged pa K0lbygard, pa Lucas Langes vegne tiltaler b0nder for 
resterende landgilde og afgifter. 
Som: De skal betale. 

(23/10). Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum slot, tiltaler Morten Nielsen 
Queybore hans sen Mikkel Mortensen og Johan Nielsdatter tjenende i Vester 
Vandet for lejermal. 
Dom: De skal be tale deres beder. 
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Seren Christensen i Kjelstrup pa Rasmus Andersen pa Vadskrergard hans vegne 
tiltaler Mads Pedersen i Kastrup og Christen Jensen i Krog ibm. for, hvad de 
var hans fader (Anders Pedersen i Nedergard) skyldig for kirketiende. Opsat til 
Snabsting. 

Jens Tomsen i Kastrup lod fordele Christen Jensen i Sennels for skyld efter et 
register, hvorefter han var sal. Christen Falchurss. noget skyldig. Efter samme 
register skyldte Jens Nielsen i Kastrup noget og Jens Andersen i Gasbjerg 
melle ogsa noget, hvorfor de ogsa fordeles. 

Niels Pedersen, foged pa Nertorp, pa Tomas Poulsen til Nertorp hans vegne 
lader fremkalde synsmrend, der sa, at der var nedbrudt tre staver i stalden i 
fuboeset (foderbasen?) og at der var brudt hul i taget over porten pa stalden, sa 
stort, at et menneske kunne krybe igennem. Det var sket natten mellem 26. og 
27. september, da Jens Christensen pa Hjertbjerg og hans broder Mikkel 
Christensen i Rrer bred ind pa garden. Niels Pedersen foreviste synsmrendene to 
fjederlase, som fjedrene var i stykker pa, og Niels Pedersen bekendte for dem, 
at de to lase var brudt, da Mikkel Christensen i Rrer natten mellem 5. og 6. 
november udbred af jern og bolt. (Sagen fortsretter). 

Niels Pedersen, foged pa Nertorp, fremkalder vurderingsmrend, som har 
vurderet en skimlet plag for to sldl., og en skimlet hoppe vurderede de for en 
helmis. De to heste var taget i hus, og nu tilbyder Niels Pedersen dem til ejeren, 
om han vil hente dem. 

Niels Pedersen, foged pa Nertorp, fremstiller synsmrend, der har vreret pa 
Hjertbjerg i det hus, som Jens Christensen paboede. Huset stod ede, og der var 
hverken folk eller Cretur i. Vinduerne var ude, og deren var nedfalden. Niels 
Pedersen sagde, at Jens Christensen var bortremt uden lovlig opsigelse. Jens 
Christensen Hjertbjerg var strevnet (talte med hans hustru i Nors). (Se 
ovenfor). 

11. december. 

Rasmus Pedersen Broch i fogedens sted. 

18. december. 

RPB i fogedens sted. 
Simmen Michelsen i Hunstrup pa hr. Oluf Jacobsens, sogneprrest i Hunstrup 
hans vegne tiltaler folk i Hunstrup og 0sterild for skyldig prrestetiende. 

Christen Erichsen i Kastrup far afkald fra Christen Christensen i Hunstrup og 
Poul Pedersen i Senderby i Tveds sogn pa sin hustrus, Maren Christensdatters, 
vegne pa arv efter deres moder, Maren Kjeldsdatter, som boede og dede i 
Kastrup. 
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Anders Christensen i Kastrup ferer vidner, at de herte og sa, at Anders Nielsen i 
Nerby lante 21 skp. byg af Anders Christensen ved Voldborgdags tid og lovede 
at betale dem. Anders Christensen lod derpa fordele Anders Nielsen i Nerby i 
Tveds sogn. 

(6/11) .. Seren Christensen i Kjelstrup pa fra Anne Arenfelds vegne efter 
opsrettelse 6/11 tiltaler Laust Pedersens hustru Anne og hans datter Maren for 
vold mod Laust Christensen og hans hustru i 0sterild. Strevnet er de tiltalte 
0sterild og Maren Laustdatters mand Poul Jensen. 
Dom: Laust Pedersen skal betale beder til fru Anne Arenfeld. ~2/41667). 

(6/11). Jergen Nielsen i Diernres pa mag. Hans Zoegas vegne tiltaler efter 
opsrettelse 6/11 Oluf Jensen i Kase Melle for et ars melleskyld. 24 td. mel og 1/2 
td. al. Oluf Jensen beviser med sin fuldmregtig Christen Poulsen, fedt pa 
Klitten, at han har betalt til Niels Juel Axelsen, hvis kvittering fremlregges. 
Dom: Oluf Jensen frikendes. 

Ende pa denne tingbog 1666. Niels Jensen. 

43 



Hillerslev Herreds Tingbog - 1667 

Indtil den 14. maj er Rasmus Pedersen Broch i Thisted herredsfoged. 
Pa denne dato lader Jacob Ulf i Klev kgl. bestallingsbrev pa herredsfogederi 
lrese og overtager dommersredet. 
Srettedommeres navne nrevnes under de datoer pa hvilke de fungerer. 
Herredsskriver er Niels Jensen i Thisted. 
Indferslerne er - isrer for de ferste maneder - fragmentariske og fugtskadede. 
Indf0rsler fra de 2 ferste tingdage i januar er i hovedsagen gaet tabt. 

15. januar. 

(20/11 1666). Den eneste fundne indfersel fra denne tingdag er meget 
fragmentarisk, men det kan dog konstateres, at den omhandler Jacob Ulfs sag 
mod Seren, Jensen for en udgift pa 20 rdl. og for en beskyldning mod Jacob Ulf 
for modvillighed, Seren Jensen om tales ikke som »salig«, men i en indfersel den 
26/2 omtales hans hustru som enke efter salig Seren Jensen i Kanstrup, 
herredsfoged i Hillerslev herred. 

22. januar. 

(27/11 1666). Niels Lauritsen pa sal. Jergen Mat(tisen) af Kebenhavn (hans 
arvingers vegne) strevner Poul Pedersen i Tved sogn, Anders Pedersen 
Skovsted og Jens Offersen (i Tovsee) til dom for restance pa landgilde. 
Dom: De skal betale, eller der kan geres udlreg. 

(27 /11 1666). Christen Christensen Hej i Nors pa professor Hans Zurega af 
K0benhavn hans vegne irettelregger tingsvidne af 27/11 1666 vedr. resterende 
skyld og landgilde for Tomis Jensen i Skovsted, (navn forsvundet) i Lynderup, 
Christen Jensen ibm. og Jens Pedersen i Bunch i Tved sogn. 
Dom: De skal be tale. 

JEldste Poul Envoldsen i Aggerholm far arveafkald af hans sen Envold Poulsen 
for arv efter dennes salig moder Else Pedersdatter. 

Will Svendsen, delefoged (til 0rum), pa sin husbonds vegne, forbyder en 
huskvinde i Rrer, Else Christensdatter, at (huse) eller ,helle" Niels Skytte, og 
forbyder Niels Skytte at have ophold i samme hus, eftersom han ikke har 
husbonds tilladelse. 
De er begge strevnet ,Juel aften" til dette forbudsvidne. 

Christen Christensen Hej pa (hr. Anders) Kielsen, sogneprrest i Nors, hans 
vegne, lader fordele folk i Nors (ufuldstrendige navne) for resterende tiende. 
Lovheringer ved denne og nreste indfersel er: JEldste Poul Envoldsen i 
Aggerholm, Michel Pedersen Tanderup, Hans Christensen i Hjardemal, Peder 
Lauritsen i Kastrup og Christen Erichsen ibm. 

Poul Jensen, kirkevrerge, pa Hillerslev kirkes vegne, lader fordele folk i 
Hillerslev sogn bl.a. Ing Bertelsdatter og Anders Christensen i Ll. Hillerslev, 
Christen Pedersen, Thorsten Therkelsen, Tomas Jensen og Anders Pedersen i 
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Skovsted, Tomas Pedersen og Seren Jensen i Odders Hede, Christen Nielsen i 
Jensbye, Mads Christensen, Christen Erichsen, Laust Nielsen, Knud Thomsen i 
Store Hillerslev og Poul Pedersen, Palle Christensen og Maren Andersdatter i 
Kielstrup. (Ievrigt forsvundne eller ufuldstrendige person- og stednavne). 

Christen Christensen Hej i Nors pa sal. reldste Christen Laustsens efterladte 
hustru og barns vegne vedr. (arv) og greld efter afdede. 
Strevningsmrendene var til Christen Lombores i Thisted, talte med hans hustru, 
til sal. Anders Christensens ibm., talte med hans hustru, til Christen Jensen 
Kielstrups ibm. talte med hans hustsru, til Christen (Klatt?) ibm., talt.e med 
sal. gammel Michels hustru, til Seren Jensen i Kanstrup, talte 'med hans hustru 
Karen Johansdatter, til Christen Christensen, tjener i Hillerslev (prmstegard), 
til Peder Lauritsen (stednavn forsvundet), til Niels Mortensen i Lille Hillerslev, 
(Resten er forsvundet eller ulreseligt). 

29. januar. 

Niels Pedersen Bisgard i Kastrup, gift i 1647 med Maren, enke efter sal. Anders 
Gregersen, har lovet sin stifdatter Sidsel Andersdatter (datter af Maren, men 
,f0dt nogen rum (tid) efter sal. AGs d0d og afgang" og derfor uden arve(-ret) 
,60 rdl. in specie som gave og forrering" og ,der hos undervisning, mad og el, 
sko og klmder, ild og varme udi 20 ar". 
(Formodentlig er en del af indf0relsen citat fra et tingsvidne anno 1647). 

Jep Christensen i Store Hillerslev pa velbyrdige fru Dorete Doe (Daa) til 
Thorstedlund hendes vegne, har ladet strevne folk i Tved sogn og i Hillerslev til 
betaling af restancer fra 1661 til 1666. I Tved: Poul Pedersen. I Hillerslev: 
Vogen Balsen, Peder Andersen, Jens Michelsen og Christen Andersen. (Resten 
er forsvundet eller ufuldstrendig). 
Dom: De skal be tale inden 15 dage, eller der geres udlreg. 

5. februar. 

Will Svendsen, delefoged til 0rum, pa sin husbonds tjeners vegne, Niels 
(Serensen?) i Store Hillerslev, har ladet strevne Niels Jensen ibm., for greld 13 
rdl. 8 sk. efter skadeslesbrev af 23. april1664. 

Niels Jensen, indvaner i Thisted, pa Peder Pedersen ibm. hans vegne, har ladet 
strevne Jens Pedersen til betaling efter skadeslesbrev dateret i Balleru(m). 
Dom: Han skal betale med renter og omkostninger. 

Peder Andersen, borger og indvaner i Thisted, har ladet strevne folk i 0sterild 
vedr. et syn, de har foretaget, nrevnt bl.a. f0lgende: Christen Pedersen, 
(Christoffer) Andersen i Spanggd., Jergen Jensen, Jens Eskisen, Christen 
Jensen Skrredder og Anders Serensen ved (kirke). (12/2). 
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Kirsten Pedersdatter i Rreer, far arveafkald af Niels Andersen Langgard pa sin 
hustru Anne J0rgensdatters vegne, (vistnok efter dennes sal. broder Christen 
Christensen Smed, som boede og d0de i Rrehr ? . En anden Christen Christensen, 
samt Niels Baarsen i Kastrup, nrevnes ogsa i indf0rslen). 

12. februar. 

(Christen) Christensen H0j i Nors i dag i herredsfogeden Rasmus Brochs sted. 

(5/2). Peter Andersen (i Tisted ?) har ladet strevne synsmrend: Christen 
Christensen, Christoffer Andersen Spanggaard, J0rgen Jensen, S0ren Christen
sen, Mads Andersen, Christen Jensen Skrredder og Anders (S0rensen) ved 
Kirke, aile i 0sterild, (maske flere). der d. 18/12 1666 har vreret til syn i Michel 
Pedersen Tanderups gard, hos Jesper Nielsens og hos Kirsten (ulreseligt)-dat
ter i 0sterild, hvilke folk ogsa er strevnet hid i dag. Peder Andersen formener i 
et skriftligt indlreg, at de nrevnte synsmrend, der ikke m0dte pa tinge d. 5/2, skal 
lide efter !oven for udeblivelse, idet de har gjort ,mig fattige mand st0rste 
fortrred og uret". 
Sagen opsrettes 1 maned. 

Peder lffversen i Hierremold pa hans husbond, velb. mand Jens Bilt til 
Hesterupgard, hans vegne, har ladet strevne Jens Eilts b0nder og tjenere i 
Hillerslev herred for restancer. Da ingen af de indstrevnede er m0dt, udsrettes 
sagen 6 uger. 

Christen Jensen i Vorring pa egne og medarvingers vegne, har Iadet strevne 
(Ch)risten Madsen i Klatrup. Lovh0ringer bl.a. Poul Andersen og Peder 
Svendsen i Hillerslev sogn og unge Christen Christensen i Nors. 
(Sagen grelder vistnok et skades!0sbrev fra 1647). 

Christen Pedersen i Store Hillerslev f0rer Peder Pedersen, reldste Laust 
Andersen og Christen Erichsen, aile Store Hillerslev, som vidne pa at (han selv 
? ) ikke er i slregt med Karen Christensdatter. 

19. februar. 

Peder Henriksen i Bro M0lle far arveafkald fra Simon Madsen i Hansted pa 
dennes hustru, Kirsten Christensdatters vegne og fra Oggi Andersen i Hansted 
pa dennes s0sterdatter, Anne Christensdatters vegne for arv efter deres fader 
(Christen?) Henrichsen, som boede og d0de i (?).(Sagen fortsretter). 

Ovennrevnte Oggi Andersen og hans s0sterdatter Anne Christensdatter nrevnes, 
men indf0rslen er for fragmentarisk til at emnet kan bestemmes. 

26. februar. 

Peder Thomsen, kirkevrerge i Skinderup kirke, pa kirkens vegne Iader Peder 
Ibsen og Peder (ulreseligt), begge i Skinderup, fordele for resterende 
kirketiende. 
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Gregers Andersen, barnef0dt i Kastrup, har Iadet Jens Tomsen i Kastrup 
strevne for betaling af korn og penge efter forpligtelser af 1656 og 1658. 

(Will Svendsen) i Brund, delefoged til 0rum, pa vegne af Karen Johansdatter, 
enke efter sal. S0ren Jensen i Kanstrup, herredsfoged 1 Hillerslev herred, far 
afkald . af Peder Christensen i T0fting pa egne, sin hustru Kirsten 
Sr<~f(frensdatter) og deres arvingers vegne, idet fuldkommen og n0jagtig 
betaling af den ,fredrene" arvelod er sket. (5/3). 

Peder Ollufsen i Knachergard i 0ster Vandet far arveafkald af Mads Nielsen i 
0ster Vandet pa sin hustru Maren Pedersdatters vegne for den arvepart, der 
var tilfalden hende efter hendes salig fader, Peder Andersen, som boede og 
d0de i Knachergard. 

S0ren Christensen i (Kiel)strup har pa Anne Nielsdatters vegne efter fuldmagt 
af hendes farbroder Christen Andersen Iadet strevne hendes anden farbroder 
Poul Andersen i Sendels for hendes arvelod efter faderen sal. Niels Andersen i 
Hou og efter hendes sal. broder Anders Nielsen som boede og d0de i Olborigh. 
Der fremlregges skiftebrev af 12/9 - 1654, og boets samlede midler var 90 
sletdaler. 
Sagen er udsat 1 maned, da Poul Andersen ikke er m111dt. (16/4). 

(Christen Nielsen) i Jensbye har Iadet strevne Christen Pedersen i Store 
Hillerslev for !ante penge. (lndf0rslen er ikke afsluttet, og fortsrettelsen er ikke 
fundet. Der mangler muligvis flere indf0rsler fra 26/2). (16/4). 

5. marts. 

(Oplysning om tingh0rere og en del af indf0rslerne for 5/3 mangler. 
Nedenstaende indf0rsler findes f0r- og i sammenhreng med den daterede 12. 
marts indf0rsel). 

(26/2). Vill Svendsen pa Karen Johansdatter til Kanstrup hendes vegne 
irettelregger (skiftebrev ? ) underskrevet i Kanstrup af fire vurderingsmrend, 
Thomas Pedersen, Christen Nielsen i Jensby, Christen Ibsen i Hillerslev og 
Niels (forsvundet). (F0rste del af denne indf0rsel er forsvundet). 

Peder Jensen i Kastrup irettelregger et skiftebrev af 13. dec. 1666 lydende: Fire 
vurderingsmrend, Niels Pedersen Bisgaard i Kastrup, Niels Baarsen, Knud 
Nielsen og Offer Jensen, alle ibm. var sammen med Rasmus Pedersen Broch, 
herredsfoged, hos Peder Jensen i Kastrup pa 30. dag efter hans salige moder 
Anne Andersdatters d0d for at vurdere og registrere, skifte og dele mellem de 
efterladte b0rn for:ne Peder Jensen i Kastrup, Jens Christensen (i Kastrup), 
Valborg Jensdatter (g.m. J0rgensen) i Sarup, Niels Andersen pa Ballerum 
(hans sal.) hustrus b0rn Anders og Christen Nielsen, (et navn og fornavn er 
vrek). Nielsdatter og Anne Nielsdatter, Jens Christensen i Kl0v pa hans moder 
Anne Jensdatters vegne. (Hendes mand er Christen Jensen). 
(Herefter ca. 2 sider bovurdering og 1 side greldsopg0relse). 
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Kreditorer bl.a.: Feder Jensens s0sters01mer, Jens Jensen i Kastrup og 
Christen Jensen i Sarup, begge for lante penge. 
Niels Andersen og Jens Christensen i Kl0v fragar arv og grnld og overlader boet 
til Feder Jensen. 

12. marts. 

Gregers (An ? )dersen i Kastrup Iader fordele Mads Pedersen i Kastrup for grnld 
efter skadesl0sbrev af september 1665. Strnvningsmrnndene: Thuor Thombsen i 
Hillerslev og Laust Andersen talte med Mads' broder Gregers Pedersen. 
Lovh0ringer: Tomis Pedersen i Odders Hede, Laust Jensen i Hillerslev, Feder 
Jensen i Kastrup, Laust J0rgensen i Brund, Iffver Jensen i Tveds sogn og 
Anders Nielsen i Hierremold. 

(11/6). Anders Christensen i Kastrup har Iadet strnvne (navn forsvundet) i Lille 
Hillerslev for grnld. Lovh0ringer som i forrige indf0rsel. 

Hans Christensen i Hierremold pa sine husbanders vegne, borgmester og rad i 
Holbech, har Iadet strnvne Maren Andersdatter i (forsvundet) til dom for 
skyldig lejermalsb0de. Sagen opsat 6 uger, da Maren Andersdatter ikke er 
m0dt. . 

Jesper Nielsen i Tilsted pa Michel Andersen, boende pa Ammagerland i Synder 
bye 0ster, hans hustru Maren Christensdatter, hendes vegne, har efter 
fuldmagt Iadet strnvne Laust Christensen i Brund, som er Maren Christensdat
ters broder og medarving efter deres sal. fader Christen Jespersen, der boede 
og dode i Brund. 
Jesper Nielsen, der er Maren Christensdatters s0sterson, rnsker fremvisning af 
rigtig skifteregistrering og -vurdering af Laust Christensen, der er i besiddelse 
af hans sal. faders bo og formue. (19/3). 

Christen Laustsen i Hillerslev far afkalrl for arv efter hans sal. hustru Karen 
Christensdatter, som boede og d0de i Store Hillerslev, af dennes s0skende, Niels 
Christensen i (forsvundet), Christen Nielsen i Kielstrup, Jens Nielsen ved Leeg 
( =Lek?) i Brund pa egne og hans s0ster Maren Nielsdatters vegne, og Niels 
Michelsen i Hou pa sin hustru Sidsel Nielsdatters vegne. 

Laurits Michelsen i Hunstrup far afkald af J0rgen Michelsen i Hierremold pa 
egne vegne, Anders Christensen i Hunstrup pa hans hustru Maren 
Michelsdatters vegne, Christen Christensen i Binding pa hans hustru Maren 
Michelsdatters vegne og Feder Pedersen i Klit i Hierremold sogn pa hans 
hustru Anne Michelsdatters vegne for arv efter deres salige forrnldre Michel 
Nielsen og Else Christensdatter, som begge boede og d0de i Hunstrup, save! 
som efter deres sal. broder Anders Michelsen, som ogsa d0de i Hunstrup. 
(Else Christensdatter kaldes sen ere i indf0rslen Maren Christensdatter). 

Christen Christensen H0j i Nors pa Feder Pedersen i Kaas0e hans vegne f0rer 
vidner: Christen Pedersen (i Kaas0e) og Anne Pedersdatter ibm, der vidner, at 
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de sa i Jens Thomsens stue i Kastrup, at Christen Falchvorsen modtog 1 td. og 1 
skp. rug af Feder Pedersen, men de vidste ikke om det var den rug, Jens 
Thomsen krrnvede betaling for. Strnvningsmrnnd: Niels Pedersen i Kaase og 
Foul Mortensen ibm. (Sagen fortsrntter). 

Anders Baarsen i Kastrup pa Jens Thomsens vegne ibm. begrnrede 3. ting over 
Feder Pedersen i Kaas0e for korn, han har k0bt af sal. Christen Falchvorsen 
den 15. juli 1665 og efter register af 16. september (formodentlig til vitterlighed 
underskrevet af) Feder Laustsen, Christen Andersen og Niels Pedersen. 
Hertil at svare m0der Christen Christensen H0j i Nors pa Feder Pedersens 
vegne og irettelrngger tingsvidne, som i dag er beskrevet (forrige indf0rsel). 
Sagen opsrnttes 14 dage. (16/4). 

19. marts. 

Christen Nielsen i Jensbye pa egne og medlrngsbr0dres vegne Iader fordele 
deres forrige soldat Morten Christensen i Kaase for en karde og et gehrnng eller 
i stedet 10 mark. 
Lovh0ringer her og ide 2 f0lgende indf0rsler: Niels Pedersen Bisgard i Kastrup, 
Feder Laustsen ibm., Christen Th0gersen i Kielstrup; Tomas Jensen ibm., Niels 
Andersen pa Ballerum og Foul Andersen i Hillerslev. 

Pe-(der)Pedersen i Tr0lbore ( =Troldborg), kirkevrnrge i Tveds sogn, Iader 
fordele folk i Tveds sogn for resterende kirketiende for 1666. Christen Andersen 
ved S0e, Maren Jensdatter, Anders Nielsen i N0rby, Feder Pedersen, Niels 
Jensen, Thomis Andersen, Niels Pedersen, Jens Pedersen i Bunch, S<:J,mt for 
skyldbyg, Niels Jensen, Jens Christensen, Simon S0rensen. 
(Enkelte navne og stedsangivelser er forsvundet). 
Lovh0ringer: Som i forrige indf0rsel. 

Niels Jensen i 0stergard i Vorring, kirkevrnrge i Nors sogn, lader fordele folk i 
Nors sogn for resterende kirketiende, Terkel (forsvundet) i Hindinggard, 
Christen Christensen Hammer, Christen Madsen i (D0? )ffueholl, Michel 
Michelsen i Vorring, Feder Pedersen i Vorring, Anders Christensen i Haargard, 
Olluf Madsen, Christen Poulsen, Feder Madsen i Vestergard, Christen 
Lauritsen, Jep Nielsen. (Enkelte person- og stednavne er forsvundet). 
Lovh0ringer: Som i forrige indf0rsel. 

S0ren Jensen i Odershiede irettelrngger skiftebrev af 13. marts 1667 efter hans 
broder, den salige karl Feder Jensen, som havde sit tilhold og d0de hos Anne 
Mortensdatter i Kielstrup. Til stede var herredsfogeden Rasmus Pedersen 
Broch og fire vurderingsmrnnd: Jens Ibsen i Kielstrup, Thomas Jensen, 
Christen T0gersen og Foul Pedersen, alle ibm. Endvidere for:ne S0ren Jensen 
pa egne og to s0stres vegne, Helle Jensdatter boende i (ulrnseligt) og Maren 
Jensdatter tilholdende i Kielstrup. Boets vurdering 31 sldl. 1 mark, 
begravelsesomkostninger 21 sldl. 10 sic, rest til arv og skiftepenge 10 sldl. 6 sk., 
der deles i en broderlod pa 5 sidl. 3 sk. og to s0sterlod pa 10 mark 11/2 sk. 
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Christen Christensen H0j i Nors .for velb. J0rgen Lyche har Iadet stawne 
f0lgende for resterende skyld og landgilde: Thomas Christensen i Vestergaard, 
Niels Christensen i D0vholl, Peder Vestergard, Christen Lauritsen i Nors, Poul 
Smed i D0vholl, Wiell Christensen i Binding, Christen Smed, Peder Klou i 
Skinderup, Offer Jensen i Kastrup. 
Da ingen af de indstrevnede er medt opsrettes sagen 1 maned. 

(12/3). Jesper Nielsen i Tilsted pa Michel Andersen boende pa Ammager land i 
Syndbye ester, hans hustru Maren Christensdatter, hendes vegne, fremstillede 
strevningsmrendene: Michel Jensen i Vang og Anders Nielsen i Tilsted, der 
vidnede, at de havde strevnet Laurits Christensen i Brund hid i dag til dom. 
Herefter gentages tingsvidne af 12/3 (s.d.) og Jesper Nielsen resker pa Maren 
Christensdatters vegne fremvisning af rigtig skiftebrev eller betaling af en 
fredrene arvelod pa 30 rdl. 
Sagen opsat 14 dage. (16/4). 

Christen Nielsen i Hundal pa Maren Pedersdatter, sal. Michel Christensen, som 
boede og dede i Kloster i Sendels sogn, hans efterladte hustrus vegne, far 
arveafkald af: J ep Christensen i Store Hillerslev for sig selv og hans s0ster 
Maren Christensdatter i Tisted. Christen Christensen (i Nergard?) for sig selv 
og sin broder Peder Christensen i for: ne N ergard og for sine to sestre Anne og 
Kirsten Christensdetre. Niels Christensen i Sendels for sig selv. Christen 
Therkelsen i (forsvundet) for sin hustru Johanne Christensdatter og dennes 
broder Klemmed Christensen. Jens Pedersen i Hillerslev for hans moder Anne 
Christensdatter. Niels Strangesen i Nors for sin sal. broders bern, Niels Hansen 
og Maren Hansdatter, og for Niels Andersens moder, Anne Nielsdatter 
Quortegard, samt for Maren Jensdatter, tilholdende i Hierremold. 

26. marts. 

Anders Serensen i 0sterild og (navn forsvundet, vistnok boende i Hunstrup), 
har Iadet strevne Anders Nielsen Smed i Hunstrup til vedermalsting. (Emnet 
kan ikke bestemmes). 

Jens Thomsen i Kastrup fremstillede Niels Pedersen Bisgard i Kastrup og Niels 
Christensen Kaastrup, borger i Tisted, der vidnede, at lerdag den 15. 
september, dagen fer sal. Christen Jensen Kaastrup, borger i Tisted, dede, da 
var Knud Andersen i Nestrup i Tisted hos for:ne Christen Jensen i Niels 
Boeysens stue, og da lovede han Christen Jensen 1/2 svin, som han var ham 
skyldig, og som han skulle Ievere hos Christen Jensens fader Jens Thomsen i 
Kastrup. 
Strevningsmrend: Niels Jensen i Kastrup og Anders Jensen ibm. 

Christen Nielsen, kirkevre:r:ge i Sendels, Iader folk i Sendels fordele for 
resterende kirketiende. Nrevnt: Christen Falchvorsen, Niels Vinter og Jelle 
Christensen. 

Seren Christensen i Kielstrup for Christen Christensen, der nu tjener hr. Niels i 
Hillerslev lod Laurits Jensen i Store Hillerslev fordele for 4 sldl. plus rente. 
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Chr Nielsen i Jensbye fremstiller Buoll Jensdatter i Jensbye, der vidner, at hun 
for .12 ar siden sa, at Christen Nielsen !ante Christen Pedersen ved Leed i 
Hillerslev 2 rdl. og samtidig herte Christen Pedersen bekende, at han der 
foruden skyldte Christen Nielsen 7 sldl. Christen Pe~e~sen irettelregger en 
fortegnelse over hvad Christen Nielsen har bekommet 1 arenes leb, herunder 
nogle gees, (res ten ikke lreseligt). (16/4). 

Laurits Christensen i Nors far arveafkald fra Christen Poulsen i Venb~erre 
m 0 ne i Nors sogn pa sin hustru Maren Christensdatters vegne og fra Chr~sten 
Christensen i Nors pa sine egne vegne for arv efter deres s~l. fader Chnsten 
(forsvundet), som boede og dede i Nors, og efter deres to bredre Thomas og 
Niels Christensen, som boede og d0de i Nors. 

Hr. Niels Ollufsen, sogneprrest til Hillerslev og Kaastrup sogne og. pro:st i 
Hillerslev herred, irettelregger skriftlig underskrevet og forseglet kvittermgs
seddel lydende: 
»Jeg Eyler Jacobsen, forvalter til Mumtoft, bekender, at jeg har modtaget 
fuldkommen vederlag af min svoger, hr. Niels Ollufsen, for min sal. hustru 
Maren Ollufsdatters arvelodder efter hendes fader, moder og fadersester, 
Maren Nielsdatter, som aile boede og dede i Hillerslev prrestegard. 
Dierich Willumsen, Kgl. May .s tolder i Tis ted, far fuldmagt til pa mine vegne at 
give fuldkommen og uigenkaldelig afkald, nar min krere svoger begrerer det«. 
Underskrevet den 18. marts 1667 i Hillerslev prrestegard. 
Herefter far hr. Niels afkald af Dierich Willums0n pa Eyler .Jacobsens vegne. 

2. april. 

(Da der ikke er sagssammenhreng mellem denne og nreste side i tingbogen kan 
der mangle tingblade fra 2. april). 

Jens Andersen ved Led i Hierremold pa hr. Christen Nielsen, sogneprrest i 
Hierremold, hans vegne, Iader fordele folk i Hierremold for resterende skyld: 
J 111rgen Michelsen i Hierremold, Christen Kieldsen, Christen ~eller, ~iic~el 
Thomsen, Mads Jensen i Miel Klit, Peder Jergensen, Seren Chnstensen 1 M1el 
Klit. 

Seren Christensen i Kielstrsup pa velb. fru Anne Arenfeld til Ullerupgard, 
hendes vegne, fremstiller Torsten Therkelsen i Skovsted (vistnok som 
Strevningsmand. Resten er meget fragmentarisk, og der mangler muligvis en 
del af indferslen. 

(2/10, 16/10, 6/11, 18/12 1666). Seren Christensen i Kielstrup pa fru A~ne 
Arenfeldts vegne, tilbyder indlesning af en arings mrerplag - 5 sldL, 1 l!lle 
forsultet ko - 5 sldL, 1 mager og forsultet hvid hoppe - 3 sldl., udlagt som bede 
til fru Arenfeldt for sarmal pa hendes tjener Laust Christensen i 0sterild og 
hans hustru Maren, til Laust Pedersen og Poul Jensen, begge 0sterild. Stawnet 
er ogsa Laust Pedersens hustru Anne og hans ,svoger" Poul Jensens Hustru 
Maren Laustdatter. 
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Christen Christensen H0j i Nors pa hans husbands ridefoged J0rgen Nielsen i 
Diernres, hans vegne, har ladet strevne ,alle mesten" hans tjenere i Nors Tved 
Kors0e, Lynderup og Skovsted. De skal yde til J0rgen Nielsen. ' ' 

(Will Sventsen i Brund), delefoged til 0rum, har Iadet strevne: Therkell Nielsen 
i Hindinggard og Mette Nielsdatter, nu hos (Ch)risten Blesbiris i Nors, for 
lejermal begaet i Hindinggard. 
Ligeledes strevnet til dom: Margret Christensdatter i Sendels og Klemmed 
Christensen nu tjenende til S0ffren Nielsen i Norsgard i Sendels (senere kaldet 
S0ffren N0rgard) for lejermal begaet til S0ffren Nielsen i N0rgard. (Sagen 
fortsretter). 

Samme har Iadet strevne til dom: Therkel Nielsen i Hindinggard og Mette 
Nielsdatter i Nors, Margret Christensdatter i Sendels og Klemme Christensen i 
Norsgard i Sendels, ligeledes strevnet, Karen Christensdatter i Hillerslev, hos 
hendes fader for lejermal med Christen Knudsen og irettelagt en skriftlig 
seddel, dateret Hillerslev prrestegard d. 2. april 1667, underskrevet Niels 
Ollufsen, Hillerslev, lydende: ,Christen Knudsen og Karen Christensdatter, 
begge af Store Hillerslev, publire absolveret for deres forseelse mod det sjette 
bud, som er den anden gang med kvinden og f0rste gang med Karlen, som er 
nrests0skendebarn til Anders Pedersen i Kielsgard, som havde besovet hende 
f0rste gang". 
B0deforlreg til husband og fogedpenge til hver af mrendene 12 rdl. og 2 sldl. og 
for pigerne 6 rdl. og 1 sldl. 
Dom: De skal be tale eller straffes efter recessen. 

(Tirsdag d. 9. april var 3. paskedag i 1667, og da 3. paskedag var helligdag indtil 
1770, harder nreppe vreret tinghandling den dag. 

16. april. 

Jens Andersen Frost i Tingstrup pa (Chr)isten·Nielsen, forvalter pa Thanderup, 
hans vegne, Iader fordele folk i Rrer og Tved sogne for skyldig kirketiende 
( specificeret). 
Lovh0ringer i denne og de 2 nreste indf0rsler er Jens Lauridtsen i Brund, Poffuel 
Jensen ibm., Poffuel Erichsen pa Ballerum, Thomis Andersen i Tved sogn, 
Laust Christensen pa Skielsbierre og Christen Nielsen i Hundal. 

Michel Pedersen Tanderup, kirkevrerge i 0sterild sogn, Iader pa kirkens vegne 
,mrend og personer" i 0sterild sogn fordele for skyldig kirketiende 
(specificeret). (4/6). 

Anders Mogensen i N0rby i Tved sogn Iader fordele Mads Jensen i Vix0egard for 
2 sletdaler for Ievert halm. 

Laurits Christensen i 0ster Vandet tilbyder indl0sning af 5-ars brunblisset 
hoppe, der af Jens Pedersen i Store Tang i Ballerum er stillet som pant for 10 
1/2 sletdaler og 1/2 t0nde rug. 
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(12/3, 19/3) Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa hans husbands tjener 
Laust Christensen i Brund, hans vegne, f0rer Jens Lauritsen, Poul Jensen, Jens 
Jensen, Jens Nielsen ved Led og S0ren Pedersen, alle i Brund, som vidner pa, at 
Laust Christensen var ganske ung og umyndig, da hans fader Christen 
Jespersen i Brund d0de for 18 ar siden. Laust Christensens stedfar var salig 
Thomas Nielsen. (Resten er fragmentarisk, men nrevnt er L.C.s s0ster i 
Syndbye 0ster. (30/4). 

S0ren Nielsen, skriver til Thisted byting, irettelregger efter udsrettelse fra 26/2 
pa Peder Andersen, indvaner i Thisted, hans vegne, regnskab for leverede 
varer og !ante penge til fru Anne Arenfeld pa Ullerupgard og t"orlanger betaling 
inden 15 dage eller udlreg i ll'!sl'!re. 

(26/2) S0ren Christensen pa gudfrygtige pige Anne Nielsdatter, tjenende i 
Tisted, hendes vegne, og efter fuldmagt af Christen Andersen, boende i Sendels, 
irettelregger et opsrettelsesvidne af 26/2 med et skiftebrev af 12/9 1654 efter Poul 
Andersen i Sendels, hans sal. hustru, hvor nrevnes en arvelod, staende hos Poul 
Andersen og tilh0rende dennes broderb0rn, arvinger efter Niels Andersen, som 
boede og d0de i Hou. 
S0ren Christensen krrever udbetalt Anne Nielsdatters arvelod, vrergemalspenge 
undtagen, og arvelod plus skyldige penge til Annes broder, Anders Nielsen, der 
d0de i Olborigt (Aalborg), af Poul Andersen, som er Anne Nielsdatters reldste 
farbroder og rette lavvrerge. 
Herpa svarer Poul Andersen og irettelregger et skiftebrev af 6/4 163x efter Niels 
Andersen i Hou, der udviser en formue pa 78 1/2 sletdl. plus nogle td.korn, samt 
en seddel underskrevet af Anders Nielsen, der skulle skylde ham 30 sldl. for 
leverede varer og penge. Endvidere fremlregger han opskrift ,pa stemplet 
papir" over, hvad han har leveret Anne Nielsdatter af hendes arvelod, samt 
anklager hende og hans broder Christen Andersen for at have tilegnet sig varer 
og penge efter Anders Nielsen ved dennes d0d. Endelig krrever han betaling for 
kost og klreder for Anne Nielsdatter for 7 ar, fra han tog hende til sig som 4-arig 
ved forreldrenes d0d. 
Sagen indbringes for dom. 

(26/2, 26/3). Christen Nielsen i Jensbye har efter udsrettelse fra 26/2 Iadet 
strevne Christen Pedersen ved Led i Store Hillerslev for 10 sldl. !ant for 18 og 12 
ar siden. Christen Pedersen svarer, at han har leveret 60 gres, 1 sldl., og arbejde 
for ialt 16 1/2 sldl. 
Dom: Han skal betale. (Resten er forsvundet eller ulreseligt). 

(12/3). Anders Baardsen (senere Boersen) i Kastrup pa Jens Thomsen ibm., 
hans vegne, begrerer 3. ting over Peder Pedersen i Kaase for 1 1/2 td. rug efter 
underskrevet og bevidnet ,register" af 16/9 1666. Peder Pedersen har k0bt 
rugen 16/7 1665 af salig Christen Falchvorsen. 
Christen Christensen H0j i Nors pa Peder Pedersens vegne, irettelregger 
tingsvidne af 12/3, .hvori Christen Pedersen i Kaase og Anne 'Pedersdt. ibm. 
vidner, af Christen Falchvorsen i Jens Thomsens stue har modtaget 1 td. rug og 
1 skp. af Peder Pedersen. (Resten mangelfuldt). 
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23. april. 

Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, har ladet st1evne Christen Erichsen 
og Maren Poulsdatter, begge hos sal. S0ren Jensen i Kanstrup, til dom for 
betaling af lejermalsb0der og fogedpenge. 
Dom: De skal be tale eller ,straffes i f1engsel og jern pa kroppen". 

30. april. 

(19/3, 16/4). Jesper Nielsen i Tilsted pa Michel Andersen boende pa 
Ammager-land i Syndbye 0ster, hans hustru Maren Christensdatter, hendes 
vegne, efter ops1ettelse fra 19. marts har ladet Laurits Christensen i Brund 
st1evne og irettel1egger et 1eskningsvidne af 12. marts, (der gentages). 
Hertil at svare irettel1egger Will Svendsen i Brund, et tingsvidne af 16. april 
(s.d.) og pastar frifindelse, idet Laust Christensen var umyndig ved faderens 
d0d og f0rst overtog garden 10 ar senere efter hans sal. stiffader Thommis 
Nielsen. 
Dom: Laust Christensen frifindes, da han var umyndig og under Vffirgemal, og 
der hen vises til at ,s0ge pa tilb0rlige steder". 

Christen Nielsen i Rundall, kirkev1erge i Sendels sogn, fremstiller Niels Nielsen 
i Hou, Mogens Christensen i Bundgard i Sendels (oprindelig overstregning) og 
Christen Christensen i Malle, at afhjemle deres syn pa Sendels kirkens 
br0stf1eldighed. (St0rste delen af synserkl1eringen er forsvundet). Der n1evnes: 
,Bly fra toren", ,glom vinver", ,ehn vinver i tornet", ,ganske forfalden". 

Christen Christensen H0j i Nors pa hr. Anders Kielsens vegne, sognepr1est i 
Nors med sin ,adnexse" fremstiller Poul Andersen i Nors, Anders Madsen, 
Moust Nielsen og unge Christen Christensen, alle i Nors, udn1evnt som 
synsm1end af tinget den 23. april, for at afhjemle deres syn pa en kirkesti, som 
l0ber fra Nors kirken til Voring by. De sa, at stien somme steder var forpl0jet to 
furer, somme steder 3 furer og mere. 
Peder Pedersen i Vorring og anden Peder Pedersen ibm. havde st1evnet Niels 
Therkelsen i Vorring til dette synsvidne. 

Jens Christensen Vandet i Kastrup, kirkev1erge i Kastrup, lader pa kirkens 
vegne, efterskrevne m1end i Kastrup sogn fordele for resterende kirketiende for 
1666: Niels Baarsen, Niels Christensen, Offer Jensen, Peder Laustsen og 
Christen Eriksen, Jens Nielsen, Niels Simensen, Jens Thomsen, Jens 
Christensen, (Jens ? ) Poulsen, Knud Nielsen, (Christen ? ) Jensen i Krog. 
Lovh0ringer i denne og n1este indf0rsel er: Christen Nielsen i Rundall, Niels 
Nielsen i Hove, Laust Jensen i Hillerslev, Christen Andersen i Sendels, ung 
Christen Christensen i Nors og Niels Andersen i N0rbye i Tveds sogn. 

S0ren Christensen i Kielstrup pa fru Anne Arenfelds vegne, lod Poul Pedersen i 
Kielstrup fordele for 24 skpr. byg efter en skriftlig kontrakt, dateret 
Ullerupgard 4. maj 1666. Mads Christensen pa Bach i Skovsted og Christen 
Thomsen, tjenende pa Ullerupgard, st1evnede ham og talte med hans hustru til 
Thommis Jensen i Kielstrup. 
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7. maj. ,Intet i dag gik beskrevet". 

14. maj. 

JErlige og velfornemme mand Jacob Ulff i Kl0v lader l1ese og paskrive hans 
kongl. . May .s bestallingsbrev pa herredsfogederi her i herredet, hvorfor 
Rasmus Pedersen Broch af-takkede hos herredsm1endene og Jacob Ulff igen 
antog bestallingen. 

Peder Michelsen i Skinderup lader l1ese og paskrive en. stedsmalsseddel 
lydende: Jeg Mogens Rosenkrans til Langting, kongl. may.s befalingsmand 
over Lunderis amt, steder og f1ester til Peder Michelsen i Skinderup, det hus i 
Skinderup, som nu er 0de, og som Poul Fiord sidst beboede, hvilket hus Peder 
Michelsen selv skal lade opbygge, hvorefter han skal nyde samme hus med al 
sin tillffiggelse. (Herefter er halvdelen af ca. 10 linier forsvundet). 
Endvidere irettel1egges en stedsmalsseddel, hvorefter Peder Michelsen har 
opladt sin gard i Skinderup til Anders Pedersen i Tilsted mod at fa tillagt et 
stykke jord af n1evnte gard, kaldet Knachs ager. Underskrevet af (formodentlig 
Mogens Rosenkrans) og til vitterlighed Peder Andersen i Skinderup og Scharis 
Christensen i Tisted, Dateret Tisted 4/4 166'7. 
For:ne Anders Pedersen i Skinderup forunder nu her for retten Peder 
Michelsen og hans hustru i deres livstid en halv t0nde bygs1ed af hans gards 
jord. (25/6). 

Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum slot, pa sin husbands vegne, 
fremstiller synsm1end: Jens Lauritsen i Brund, Poul Jensen, Jens Jensen og 
Jens Christensen Kaastrup, alle i Brund, for at afhjemle deres syn pa 
bmstf1eldigheden af husene pa en gard i Kanstrup. Pa alle husene manglede 
tag- 20 l1es, huset der star vesten i garden fattedes t0mmer for 1 rdl., til alle 
husene 12 l1es ler. Karen Johansdatter i Kanstrup var st1evnet til dette 
syndvidne, tillige med Peder Christensen i T0fting (K.J.s svigers0n). 

S0ren Christensen i Kielstrup pa fru Anne Arenfeld i Ullerupgard, hendes 
vegne, lader fordele Niels Baarsen i Kastrup for g1eld, halvottende sletmark, 
efter beskyldningsseddel af 6. april 1667. 

21. maj. 

Christen Christensen H0j i Nors pa J0rgen Lyche til S0gard, hans vegne, havde 
ved Peder Christensen i Skinderup og Jens Christensen ved Lerh0j i Nors 
st1evnet Jens Pedersen, der tjente pa S0gard forleden sommer, nu i Langg. i 
Torup sogn. Han beskyldes for ,at han i letf1eldighed har avlet barn med Karen 
Pedersdatter, barnef0dt i Aggerholm". 
Sagen opsat 1 maned. (3/7). 

Christen Christensen H0j i Nors pa Poul Jensen i 0sterild, hans vegne, har ladet 
st1evne Jens Offversen for resterende g1eld 15 sldl. 1 1/2 mk. 
Sagen opsat en maned, da Jens Offversen ikke er m0dt. 
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4. juni. 

Niels Pedersen i Sperring, delefoged til Vestervig pa Feder Pedersens vegne, 
forvalter over Vestervig kloster, rnsker vidnesbyrd fra aile de tilstedevrnrende 
tjenere til Vestervig kloster, om at Feder Pedersen har vrnret forvalter over 
Vestervig med gods i 6 ar, siden deter blevet udlagt fra Kongl. May. og Kronen, 
og om han havde givet dem arsag til at beklage sig. 26 navngivne mrnnd, 11 fra 
Hansted, 2 fra Rrnr, 6 fra Nors sogn, 1 fra 0ster Vandet, 3 fra Skinderup, ( + 3 
uden person- og/eiler stednavn) vidner, at de ikke ved andet end .hvad godt og 
rnrligt er om Feder Pedersen. 

Niels Pedersen i Sperring, delefoged til Vestervig kloster pa forvalter over 
Vestervig kloster, Feder Pedersens vegne, irettelrngger en skriftlig restanceli
ste vedr. Vestervig tjenere i Hillerslev herred. (Specificeret). 

Feder Oilufsen i Knachergard irettelrngger en skriftlig registrering og 
vurdering lydende: Den 17. maj 1667, rette 30. dagen efter at Feder Ollufsens 
sal. Hustru Anne Jensdatter dede i Knachergard, var herredsfogeden Jacob 
Ulff forsamlet med vurderingsmrnndene: Anders Andersen Skrrnder i Skorup, 
Feder Christensen i Tefting, Christen Jensen i 0ster Vandet og Niels Thomsen 
ibm. for at skifte mellem Feder Ollufsen og hans medarvinger, som var til 
stede, nemlig, Jens Pedersen i Thisted pa egne vegne, Anders Andersen i 
Sperring pa hans sal. broders sen, Anders Pedersen, som siges at vrnre i 
Sjrnland, hans vegne, Simmen Pedersen i Sperring pa egne vegne og Mads 
Pedersen (fejl - skal vrnre Nielsen) pa Holm pa sin hustrus, Maren 
Pedersdatters vegne. 
Vurdering foretaget 24. april. Baets aktiver opgjort til 201 sldl. 3 mk. 7 sk. Grnld 
ialt 101 sldl. 3 sk., herunder 16 sldl. til Feder Oilufsens sester Kirsten 
Ollufsdatter. 
Hans medarvinger ger efter kontrakt krav pa den sal. kvindes livklrnder og en 
brunblisset hest. 
Da kontrakten ikke blev fremvist, blev .,ingen videre skifte eller deling 
antegnet". 

Seren S0rensen, foged pa Kielbyegard, pa hans husband, velb. Lucas Lange til 
K0lbyegard, hans vegne, forbyder aile og enhver at have nogen frndrift, 
tervegreft eiler anden brug af den gode mands mark og ejendom. 
Strnvnet er aile folk i Hoxer og Kiev samt Jens Pedersen pa Tang, Ib i Kiev 
melle, Feder Henriksen i Bromelle og Jens pa Brou. 

Anders Andersen i Sperring pa hans sesters vegne i Tilsted, Mette 
Andersdatter, har Iadet strnvne Feder Oilufsen i Knachergard for Hi slmk. efter 
skadeslesbrev af 12/4 1652, udstedt af salige Feder Andersen, som boede og 
dede i Knachergard. 
Sagen opsat 14 dage. 
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Feder Jensen i Voilem har to tingdage tilforn opsagt sit frnste i hus og bolig og 
tilliggende ejendom overfor ejeren hr. Hans Nielsen, sogneprrnst i Reer og 
.,anexse", til opher ferstkommende Phillip hi Jacobidag. 
Frnstet opsagt nu den tredie tingdag. 

Mads Nielsen i Vollumb har to tingdage nrnst tilforn opsagt sit frnste i hus og 
bolig og tilliggende ejendom overfor ejeren, velb. Lucas Lange til Kelbyegard. 
(Ievrigt som ovenfor). 

Anders Jensen udeJ;J. Aae i 0sterild irettelrngger en skriftlig. registrering og 
vurdering, foretaget 17. april 1667, rette 30. dagen efter salig Maren 
Krestensdatter, som boede og dede uden Aae i 0sterild, hendes ded. 
Vurderingsmrnnd, udnrnvnt af tinget, var: Michel Pedersen Tanderup i 0sterild, 
Berte! Christensen, Simmen Jensen og Christoffer Andersen i Spanggard, aile i 
0sterild. 
Skifte meilem Anders Jensen pa den ene side og den salig kvindes efterladte 
bern, Anne Christensdatter, Else Christensdatter og Christen Andersen pa den 
anden side. Til stede var: Christen Pedersen i Semderbye pa hans sal. broders 
berns vegne, nemlig, Anne Christensdatter og Else Christensdatter, samt 
(Christen) Andersen pa egne vegne. 
Baets formue 53 sldl. 8 sk. Christen Pedersen rnsker pa sine broderberns vegne, 
d'eres frndrene arvelod, til hver halv elve ( = 10 1/2 sldl.) og 12 sk., af hvilke dog 
Else af stedfaderen Anders Jensen tidligere har faet 3 1/2 sldl. Niels i 
Spanggard rnsker 2 sldl. Mette Madsdatter ved kirken - 2 mk., Christen 
Andersen pa Havre 1 sldl. (M.fl.). 
Formuen beleber sig over grnlden til 30 sldl. 14 sk., der fordeles, Anders Jensen 
- halvparten, hans sen Christen Andersen af resten en broderlod 7 1/~! sldl. og 3 
1/2 sk. og Anne og Else hver en sesterlod. Vedermalsting! (Sagen fortsrntter). 

Anders Jensen uden (A de ? ) i 0sterild far fuld afkald af sin steddatter Else 
Chrstensdatter med hendes lavvrnrges samtykke for arv efter hendes sal. 
forrnldre Christen (navn mangler) og Maren Christensdatter, som begge boede 
og dede i 0sterild. 

(16/4). Meche! Pedersen Tanderup (kirkevrnrge i 0sterild) har Iadet gere udlrng 
for resterende kirketiende for 1665 og 1666 hos Johanne Laustdatter i 
Vestergard, assisteret af herredsfogeden og fire af denne udnrnvnte 
vurderingsmrnnd: Christen Pedersen, Svenning Jensen, Laust Christensen og 
Jesper Nielsen, aile i 0sterild. 
Johanne Laustdatters sen Michel Jergensen har godvilligt og efter delevidnets 
indhold (af 16/4) .,ipantsat til kirkevrnrgerne 4 sma sorthjelmede ned, som er 3 
stu(de ? ) ned og en kviened, nok en sortstjernet 1 ar gammel kviekalv, for deres 
resterende kirketiende, som er byg - 4 td., rug - 1 1/2 td. 5 skpk., arre - 11/2 
td. 5 skpr., med atten til tenden beleber sig til 14 slettedaler og 15 skilling efter 
landkeb". Pantet forfalder til indlesning i korn eiler penge til Set. Hans dags 
marked, ferst kommende. 
Betales der ikke, kan kirkevrnrgerne beholde de 5 sma ned, som de rna .,srnlge 
eller gere sig sa nyttige som de bedst kan«. 
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Der iretteh:eges en seddel (formodentlig med ovenstaende indhold) underskre
vet af vurderingsmamdene den 14. maj i 0sterild og herredsfogeden Jacob Ulff 
tilsp0rger den indstrevnede Rasmus Broch, om han vil underskrive sedlen. 
(Fordi han var herredsfoged, da restanterne blev fordelt d. 16/4 ?). 
Rasmus Broch, vurderingsmrendene og kirkevrergen stod sa til vedermalsting. 
(25/6). 

11. juni. 

Christen Simmensen, boende i velb. Luchas Lange til Kylbyegard, hans gard og 
bolig, liggende i Klastrup, gav til kende, at han har opsagt samme sin gard 
,tvende tingdage nrest tilforn", medal tilliggende ejendom, til f0rst kommende 
Philliphi Jacobidag. Nu i dag den tredie tingdag opsagde han frestet og vi! ikke 
lrengere ,nyde eller vndt gielde" end til Ph. Jacobidag. 
Luchas Lange og hans medarvinger er strevnet til dette opsigelsesvidrie. 

Poul Jensen boende i Luchas Langes gard i Kl0v opsiger sit freste. 
(I0vrigt som ovenfor). 

Niels Simmensen boende i Luchas Langes gard i KI0v opsiger sit freste. 
(I0vrigt som ovenfor). 

Viii Svendsen, delefoged til 0rum, pa Magrette Christimsdatters vegne, lod 
fordele, S0ren Nielsen i N0rgaard i Sendels for skyldig l0n, 7 slmk. 3 sk. S0ren 
Nielsen, N0rgaard lovede at betale med det aller f0rste. 
Lovh0ringer: Niels Jensen i Hillerslev, Laust Jensen ibm., Thvor Thommesen 
ibm., Niels Balsen ibm., Peder Laustsen i Kastrup og Peder Pedersen i Voring. 

(12/3). Anders Christensen i Kastrup irettelregger et delevidne af 12. marts, 
hvor der pa bagsiden er skrevet: 1667, 11. maj, var vi: Christen Erichsen i 
Kastrup og Peder Laustsen ibm. med Niels Jensen, skriver til Hillerslev 
herredsting, i herredsfogedens sted, hos N:iels Erichsen i Kastrup for efter 
delevidne at g0re udlreg for Anders Christensen i Kastrup. Udlagt 5 far og 1 lam 
vurderet til 4 sldl. Nu tilb0d Niels Skriver samme dele til Niels Erichsen, der 
var strevnet til dette tilbudsvidne, og strevningsmrendene havde talt med hans 
datter Maren Nielsdatter. 

Hr. Niels Ollufsen, sogneprrest i Hillerslev og provst i Hillerslev herred, pa 
egne, kirkens og kongens vegne, forb0d menige sognemrend i Hillerslev sogn, 
gardmrend, bolsmrend og husmrend, at f0re deres korn af agrene f0r der er 
tiendet. 

Hr. Niels Ollufsen i Hillerslev Iader lrese og paskrive et skiftebrev pa Hillerslev 
krer af 25. juni 1648. Strevnet til pah0r er Hillerslev sognemrend. 
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18. juni. 

Thommis Christensen (stednavn forsvundet) opsiger for tredie gang sin 
frestegard overfor J0rgen Lyche til S0gard. Strevningsmrend er begge fra Nors. 

Michel .Pedersen Tanderup i 0sterild har Iadet strevne Michel Nielsen i 
Skinderup for greld 9 sldl. efter skadesl0sbrev, dateret Skinderup d. 12/11 1647. 
Christen Christensen H0j i Nors begrerer opsrettelse pa Michel Nielsens vegne, 
idet han vil f0re vidner. 
Sagen opsat 1 maned. (16/7). 

Niels Lauritsen i Heseldal pa J0rgen Pedersen i Tanderup, hans vegne, har 
Iadet strevne Gregers Christensen (stednavn forsvundet) for rest pa greld efter 
brev af 1650, at betale inden 15 dage eller lide dele og tiltale. Sagen opsat 6 uger. 

25. juni. 

Christen Christensen H0j i Nors pa hr. Anders Kielsen, sogneprrest i Nors, hans 
vegne, forb0d Tveds og Nors sognemrend at f0re deres korn af agrene, f0r der er 
tiendet. 
Strevnet er: Christen Andersen ved Kolle s0 pa Ballerum, Laust Christensen i 
N0rby i Tveds sogn, Peder Pedersen ibm., Anders Nielsen ibm., gammel Niels 
Andersen i (?), som er i Jacobs ,versted", Anders Christensen i Hargard i 
Voring, Olluf Madsen ibm., Christen Andersen ibm, Anders Strangesen i Nors 
by, Jep Nielsen ibm., Anders Christensen ibm. og Christen Poulsen ibm. 
En af strevningsmrendene er Niels Strangesen i Nors. 

Christen Pedersen (stednavn forsvundet) efter fuldmagt, dateret (B?)ogense d. 
11/6 1667, underskrevet sal. Levin v. Byloffs, Ide Quidtzov, egen hand, har Iadet 
strevne: Jens Pedersen pa Store Tang for greld, ,4 ars !andgilde, egt og 
arbejde", arlig 24 rdl., og for gardens br0stfreldighed. Jens Pedersen var til 
stede og bekendte grelden og begrerede, at herredsfogeden og 4 mrend skulle 
g0re udlreg pa Store Tang. 
(Levin Bulow d0d 1657, g.m. Ide Eilersdatter Quitzov). (3/7). 

(4/6). Laurits J0rgensen i Brund pa hans moder Johan Lauritsdatter i 
Vestergard i 0sterild, hendes vegne, fremstiller (sin broder) Michel J0rgensen 
i Vestergard, der vidnede, at han pa sin moder Johan Lauritsdatters vegne, 
havde leveret tre hele enkende rigsdaler, som var for kirkens tiende 1665, til 
kirkevrergen Michel Pedersen Tanderup. Denne svarede hertil, at de sa altid 
ville betale deres tiende ,med l0yen og skillemerj", (l0gn og skrelmeri). (Sa.gen 
fortsretter). 

Samme pa· sammes vegne har Iadet Michel Pedersen Tanderup strevne til 
tilbudsvidnes pah0r. (Udover at der tilbydes ,fremon" som betaling for 
resterende tiende, er denne del af indf0relsen forsvundet). 
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(14/5). Peder Michelsen i Skinderup Iader lrese en skriftlig seddel lydende: 
.,Vide rna I, min tjener Anders Pedersen i Skinderup, det nrervrerende Peder 
Michelsen foregiver, at I ikke vil holde den kontrakt, som I gjorde med ham, 
den tid han oplod garden for eder----at I har saet korn i nogen af den jord, som 
eders kontrakt omformelder, hvilket I ikke kan tilkomme, eftersom I har 
forundt ham det, han og hans hustrus livstid, til minde af garden. Tilmed 
begrerede I det ikke af mig i freste den tid I frestede garden, dog det altid tilforn 
har vreret frestet for sig selv-----hvorfor I haver at sta ved den kontrakt I har 
gjort med ham, og at holde mit frestebrev-----hvorfor I hermed befales, at I ikke 
mere befatter eder med den jord, at jeg for slig lumperi ikke videre skal 
overl0bes, og fattige folk til besvrering udi denne trange tid-----. Landting den 
24/5 1667, M. Rosenkrants". 
Anders Pedersen er strevnet og til stede ved dette tingsvidnes pah0r. (Sagen 
fortsretter). 

Peder Michelsen i Skinderup f0rte vidner, nemlig Michel Pedersen, Peder 
Ibsen, Anders Ibsen og Mads Andersen, alle i Skinderup, pa at denne jord, 
kaldet Knach Agger, salrenge de mindes har ligget til det hus som Peder 
Michelsen har frestet. Anders Pedersen er strevnet til vidnespah0r. 

(25/6). Jens Christensen Vandet i Kastrup leverede til Mette Pedersdatter, 
barnef0dt i Lille Hillerslev, den arv, hun kunne tilfalde efter hendes 
s0skendebarn, Magrette Mortensdatter, som ,;var og d0de" i Store Hillerslev (3 
mk. 6 sk.), hvoretter hun gav arveafkald. (25/6). 

Hr. Niels Ollufsen har Iadet Hans Pedersen i Vorring strevne til tilbudsvidne, 
(Resten er forsvundet eller ulreseligt). 

(25/6). Laurits Jensen i Store Hillerslev far arveafkald efter sin stifdatter, nu 
sal. pige Margrette Mortensdatter, som d0de i Store Hillerslev, fra 
efterskrevne personer: Peder Christensen i Lille Hillerslev pa egne vegne, Jep 
Christensen'-i Store Hillerslev pa sin hustru Karen Christensdatters vegne, Jens 
Christensen Vandet i Kastrup pa hans salige broders datter, Maren 
Pedersdatter, barnef0dt i Lille Hillerslev, hendes vegne, Christen Christensen, 
tjenende i Hillerslev prrestegard, pa egne vegne og pa Christen Ibsen, boende i 
Snested cg pa Jens Ibsen og Maren Ibsdatter, barnef0dt i (mangler) deres 
vegne, Anders Christensen i Voring pa egne og pa hans broder, Christen 
Christensen, tjenende pa Momtoft, og pa hans tvende s0stre, Anne 
Christensdatter og (Malline?) Christensdatter, begge i Voring, deres vegne, og 
Christen Nielsen i Jensby pa hans broders vegne, Hans Christensen i 0sterild. 

3. juli. 

Onsdag den 3. juli, som var den nreste s0gnedag efter Marie Bes0gelsesdag anno 
1667. 
(Tingblade maske forsvundet). 
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Borgmester Peder Justsen i Thisted har Iadet strevne Berte! Pedersen Lerche 
til vidnespah0r og Isach Lauritsen, Steffen (senere rettet til S0ffren) Madsen og 
Christen Andersen Kielstrup, alle i Thisted, der samstemmende vidnede om 
Berte! Leches opf0rsel den 15. juli, da han havde talt borgmesteren til med 
mange skrelsord, mens denne stod og sa ud af sit storstuevindue, og Berte! 
Lerche .sagde: .,Kan jeg ikke fa fat pa eder her, vi! jeg vel fin de eder i 
K0benhavn eller andet sted, hvor i skal smage spidsen af min degen", .,de h0rte 
ikke at borgmesteren gav arsag til sadan trussel og overskrelden". 

(25/6). Christen Pedersen Tilsted pa Store Tang irettelreg.ger en skriftlig 
vurdering dateret 28. juni 1667, da herredsfogeden Jacob Ulff og vurderings
mrendene, Niels Pedersen Bisgaard i Kastrup, Niels Borsen ibm., Niels 
Andersen pa Ballerum og Niels Christensen Thang ibm. var forsamlede til Jens 
Pedersen i Store Tang for efter dennes 0nske at g0re udlreg til Christen 
Pedersen Tilsted, som har frestet garden, for 4 ars resterende landgilde, ialt 144 
sldl., save! som for bygfreldighed. (Vurdering pa pag. 46 v og 12 h af avl, l0s0re 
og besretning). 
Christen Pedersen lover derefter at holde Jens Pedersen skadesl0s for 
landgilde, bygfreldighed og skyldig folkel0n, Vedermalsting. (Sagen fortsretter). 

Christen Pedersen Tilsted fremstiller synsmrend: Peder Lauridsen i Kastrup, 
(navn forsvundet) ibm., Poul Erichsenpa Ballerum og Christen Andersen, der 
afhjemlede deres syn pa Store Tangs bygfreldighed, der opgjordes til 20 rdl. Der 
omtales (ralings)hus, ladehus, staldhus og to fedhuse ( = frehuse). 
Vedermalsting med Jens Pedersen. 

Jacob Ulf i Kl0v, herredsfoged i Hillerslev herred, fremstiller synsmrend 
nemlig: Knud Jensen (stednavn forsvundet), Laurits Madsen ibm., Thommis 
Jensen ibm. og Laurits J0rgensen i Brund, der sammen med herredsfogeclen 
havde synet og beset en d0d .,karlmeninske", som var i en sort (forsvundet) og 
hvide lrerredsbuks"r over to andre bukser. De tog ham op af vandet - ingen 
skade pa hans krop, mens over hans venstre 0je var (resten forsvundet). 

Christen Ibsen irettelregger et tingsvidne efter hvilket hans s0ster Maren 
Ibsdatter, barnef0dt i Lille Hillerslev, har .,fuldmregtig" Christen Ibsen i 
Snested, hendes reldste broder, at vrere hendes ,fuldvrerge og forsvar til at 
indfordre hen des arvelod og hvis andet pa hendes vegne kunne forefalde". 
Endvidere irettelregger Christen Ibsen en skriftlig sed del lydende: Eftersom 
Maren Ibsdatter beklager, at hendes fredrene og m0drene arv skal besta hos 
Niels Christensen i Tved, da hun befrygter at denne, formedelst besvrerlige 
tider, skulle n0des at kvittere garden, ans0ger hun om at hendes patrimonium 
rna ga til hendes reldste broder, Christen Ibsen, hvor hun kunne have tilflugt, da 
hun formedelst sin skmbelighed ej kunne tjene sit br0d. Begreringen godkendt, 
underskrevet juni 1667, Mogens Kruse. 
Herefter krrever Christen Ibsen arveloden betalt inden 15 dage af Niels 
Christensen Hinding eller udlreg. Dom: der rna g0res udlreg. 
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(21/5). Christen Christensen Hej i Nors pa Jergen Lyche til Segard, hans vegne, 
irettel<Bgger en ops<Bttelse af 21. maj og tiltaler Jens Pedersen, nu i Langgard i 
Torup sogn for betaling af bede for lejermal begaet med Karen Pedersdatter, 
barnefedt i Aggerholm. Dahan 2 gange er parabt og ikke medt for at svare, og 
da sagen har v<Bret opsat 6 uger, demmes han til at be tale. 

(Navn forsvundet) pa sin moder Inger Bertelsdatters vegne, Iader l<Bse en 
kontrakt underskrevet i Lille Hillerslev den 6. marts 1667 efter hvilken Inger 
Bertelsdatter oplader sin gard i Lille Hillerslev til Niels Christensen, der til 
geng<Bld i hendes livstid skal yde hende korn, fl<Bsk, fj<Brkr<B m.m. ( omfattende 
specifikation). 
Niels Christensen er st<Bvnet til vidnespaher og Niels Mortensen i Lille 
Hillerslev og Christen Ibsen i Store Hillerslev som vidner. (Dele af indferslen er 
forsvundet). (Sagen fortsaJtter). 

Christen Ibsen i Store Hillerslev pa hr. Niels Ollufsen, sognepr<Bst i Hillerslev 
med annex og provst i Hillerslev herred, hans vegne, tilspurgte Niels Eriksen i 
Kastrup, om han var· formynder for hans moder Ing Bertelsdatter i Lille 
Hillerslev. Niels Eriksen bekendte, at han var formynder for moderen. 
Tingsvidne og vedermalsting. (1/10). 

Peder Jensen i Kastrup far afkald af sin broder Jens Christensen i Kastrup og af 
(sin svoger) Niels Andersen pa Ballerum pa dennes sal. hustru (ul<Bseligt) 
Christensdatter og pa deres bern: Anders Nielsen, Christen Nielsen, Jens 
Nielsen, Maren Nielsdatter og (Anne?) Nielsdatter, deres vegne, for arv efter 
deres sal. for<Bldre, Christen Jensen og Anne Andersdatter, samt sal. broder 
(anden) Jens Christensen, som dede i Kastrup. 

(9. juli?). 

(De ferste linier af siden er forsvundet, men har muligvis indeholdt 
indledningen pa tingdagen den 9. juli). 

Christen Christensen Hej i Nors pa Niels Christensens vegne, tjenende til Niels 
Borsen i Kastrup, Iader Niels Eriksen i Kastrup fordele for 1 rdl. der resterer af 
Niels Christensens len. 
Lovheringer: Jens Laustsen Munch i Brund, Laust Jergensen ibm., Jens Jensen 
ibm., Jens Christensen Kaastrup ibm., Peder Pedersen Horeboe i Store 
Hillerslev og Jens Thombsen i Kastrup. 

Vill Svendsen i Brund, delefoged til 0rum slot, pa hr. Niels Ollufsens vegne, 
sognepr<Bst i Hillerslev og provst i Hillerslev herred, fremstiller synsm<Bnd (4 
ferste af ovenstaende lovheringer) udn<Bvnt af tinget den 3. juli sidst forleden. 
Synsm<Bndene var i dag fer tinge i Store Hillerslev og Lille Hillerslev Nerkier, 
hvor de sa, at gr<Bsset var ganske op<Bdt af .,f<Bmmon", og der gik fuld af .. Queg 
og f<Bmon". 
Aile Store og Lille Hillerslev sognem<Bnd var st<Bvnet til vidnespaher. 
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16. juli. 

(Navn forsvundet) tilbyder at svare pa Thisted byting, sAfremt borgmester 
Peer Jostsen har no get at tiltale ham for. (Se 3. juli, ferste indfersel). 

Jens Madsen i Skoven i Vensessel pa hans velb. husbond Corfitz Trolle til 
Skarholt, kong!. Maj.s befalingsmand over Skandellbore len, hans vegne, har 
Iadet staJvne: Mads Jensen i Hiermoll, Jens Pedersen ibm., (senere Jens Kier), 
Michel (Th? )egersen i Hunstrup, (senere Michel Becher) og Peder Steffensen i 
Lynderup for restancer pa landgilde og arbejdspenge efter liste dateret 5. juli 
1667. . 
Dom: De skal betale. 

(18/6). Michel Pedersen Tanderup i 0sterild er st<Bvnet til vidnespaher (i hans 
g<Bldssag mod Michel Nielsen i Skinderup). 
Peder Andersen i Skinderup og Jep Michelsen ibm. vidner, at da de for 
(tidsangivelse forsvundet) siden var i Michel Nielsens gard for at gere udl<Bg 
for 9 sldl. til Michel Pedersen Tanderup efter dom og brev, da bekendte denne 
for dem at have faet 11/2 td. byg af Michel Nielsen, som sagde, det var paden 
g<Bld. Paden tid kostede 1 td. byg 2 rdl. 
StaJvningsm<Bnd: Peder Pedersen i Vorringog Laust Aggisen pa Skovsted Bach, 
samt Peder Ibsen og Berte! Madsen, begge Skinderup. (30/7). 

23. juli. 

Christen Christensen Hej i Nors pa hans husbonds tjeners vegne, Christen 
Lauritsen i Aggerholm, har Iadet st<Bvne Niels Mortensen i Aggerholm, der pa 
sine egne og sin hustru Johan Pedersdatters vegne, tager Christen Lauritsen og 
dennes hustru Maren Nielsdatter i handen. Begge gav til kende .,at de ikke 
vidste mod hverandre andet end <Brlig og godt var, sa al irring og uenighed 
hermed er ded og magtesles". De skal give til de fattige, 2 rdl. hver. 

(Her mangler 1 eller flere blade). 

Christen Pedersen (stednavn forsvundet) tilbyder Peder Christensen i 
Skinderup det udl<Bg, bl.a. en gammel hele og et gammelt kvindesk0rt, der er 
gjort hos Peder Christensen, for resterende kirketiende 12 1/2 skp. byg. 
St<BvningsmaJnd: Anders Pedersen i Skinderup og Henderich Laustsen ibm. 

Christen Nielsen i Jensby fremstiller vurderingsm<Bndene, Jep Christensen i 
Store Hillerslev og Christen Ibsen ibm., der den 13. juli var med Niels Jensen 
Skriver, udi herredsfogedens sted, til Christen Pedersen ved Leed i Store 
Hillerslev for at gere udl<Bg til Christen Nielsen for 10 sldl. og omkostninger 10 
mark. Derfor udlagt 12 l0der far, 9 lam og en Iiden grahj<Bmlet kvie, vurderet til 
fait 12 1/2 sldl., hvilket udl<Bg Christen Nielsen i dag medbragte pa tinge og 
tilb0d Christen Pedersen til indlesning. 
St<BvningsmaJndene talte med Christen Pedersens datter Karen Christensdat
ter. 

63 



Hillerslev Herreds Tingbog - 1667 

Jens Thomsen i Kastrup bliver fordelt for 2 sldl. 2 sk. danske, som restgrnld pa 
en hoppe han har kebt af Mads Kusk. (Ferste del af indferslen er forsvundet). 

30. juli. 

(18/6, 16/7). Michel Pedersen Tanderup irettelrngger en opsrnttelse af 18. juli, 
hvori Michel Nielsen i Skinderup skyldes for grnld 9 sldl. efter skadeslesbrev af 
1647. 
Christen Christensen Hej i Nors pa Michel Nielsens vegne, irettelrngger et 
tingsvidne af (16. juli, s.d.) og yderliger et skriftlig indlrng fra Michel Nielsen, 
hvori denne nrnvner, at brevet er 20 ar gammelt, at han mener betaling er sket, 
at han beviseligt (16/7) har betalt 11/2 td. byg = 3 rdl. og derfor mener, at han 
ber v<ere fri for tiltale. Underskrevet i Skinderup 30/7, Michel Nielsen, egen 
hand. 
Dom: Han skal be tale 9 sldl. med renter og omkostninger. 

6. august. 

Christen Nielsen i Hundal pa hr. Anders Pallesens vegne, sogneprrnst i Sendels, 
Iader Christen Thomsen og Christen Falchvorsen, begge i Sendels, fordele for 
henholdsvis 3 td. 6 skp. byg og 1 td. 8 skp. efter en skriftlig seddel underskrevet 
pa Sendels prrnstegard den 30. juli 1667, Anders Pallesen. 
Lovheringer: Jens Pedersen i Skielsgard, Niels Andersen i Nerby i Tveds sogn, 
Peder Febersted ibm., Berte! Christensen ·i Synderby ibm., Unge Poul 
Enevoldsen i Aggerholm og rnldste Peder Andersen i Skinderup. 

Seren Christensen i Kielstrup pa fru Anne Arenfeld til Ullerupgard, hendes 
tjener Inguor Michelsen i Klit, hans vegne, har ved Peder Pedersen i Voring og 
Christen Inguorsen i Klit, ladet strnvne Anders Jensen i Klit for grnld pa 20 sldl. 
Anders Jensen benrngtede at skylde noget. Sagen opsat 1 maned efter begge 
parters bevilling. 

Niels Lange til Rennovsholm har Iadet strnvne Anders Nielsen i Kielstrup for 
resterende landgilde og arbejdspenge. Dom: Han skal betale. 

Seren Serensen, forrige foged pa Kj0lbygard, som ,vise bud" (vise= sende) for 
Jergen Hansen i Haarsens, har Iadet strnvne J0rgen Hans ens tjenere i Thy: 
Mads Pedersen i 0sterild, Anders Serensen pa gade i Nerby i Tveds sogn, 
Christen Jensen i Voring, Niels Jensen i 0sterild, Niels Andersen i N0rby i 
Tveds sogn, Michel Pedersen pa Bach i Hieremoll, Anders Nielsen ibm., sal. 
Peder Laustsens hustru Kirsten Andersdatter i Tinstrup og Christen Madsen i 
Deuffholl. Herpa svarer hver enkelt og beviser ved vidner, (delvis hinanden), at 
de ikke kan betale deres landgilde og skatter og af armod rna forlade deres 
garde og huse, der derved bliver 0de, ejendommene til skade. 
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13. august. 

Synsmrnndene: Mads Michelsen i Rrnhr, Poul Borup ibm., Christen Nielsen i 
Hiegard (Hedegard i Rrnr) og Niels Steffensen ibm., udnrnvnt af tinget den 6. 
august, afhjrnmlede syn pa korn og agrene hos Anders S0rensen og Christen 
Pedersen i Pugedall, Laust Steffensen i Hiertbiere, Christen Steffensen i 
Febbersted, Oluf Pedersen i Vix0, Jens Meller ibm. Aile steder omtales kornet 
som ,stachet og thend", ,overleben med sand", ,omplejning", at de ,ikke kan 
avle sa meget som saet" osv. (Indferslen fortsrntter - formodentlig pa nrnste 
side). (Sagen fortsmtter). 

Syn fortsat. Ferste del af siden er forsvundet). 
Samme dag synede de hos Christen Pedersen i Biere, Christen Jensen i Peder 
Mieders' gard og Christen Jensen i Kapell (med samme nedslaende resultat). 
Herefter begrnrer Anders Serensen pa egne og for:ne hans medtjeneres vegne 
tingsvidne. 
Indstrnvnet til synsvidnets paher er Poul Eliassen pa 0stergard i Nessom sogn. 

Christen Pedersen i 0sterild pa Christen Nielsen, forvalter pa Tanderup, hans 
vegne, har Iadet strnvne Mads Pedersen i Kastrup for greld efter 
skadeslesforpligt og skriftlig ,res tans", sidstnrnvnte dateret 22. juli 1667. 
Dom: Han skal be tale. 

(Indledningen forsvundet). Der irettelrngges et skriftlig vidnesbyrd, beg<eret af 
fuldmrngtig Niels Pedersen pa Thorp, om hvorledes han er blevet overfaldet pa 
garden og i fruerstuen af Niels Andersen Sh0tt i Rrnr, der ,kom til garden med 
ladsprendt besse, og opstregen hane" og ville have drrnbt ham pa stedet, hvis 
han ikke var blevet hindret deri. Underskrevet med egne hrnnder og s<Bdvanlige 
bomrerker, datum Ner Thorp den 8. juli 1667: Christian Velcher, Gregers 
Christensen (forrige foged pa Thorp), ANS (Anders Nielsen i This ted), RIS 
(Rasmus Jensen pa Thorp). 
Tilfejet: Underskrevet kundskab af rytteren Christen der ikke er til stede, har 
herredsfogeden at indfere lige med vidnerne, underskrevet Mogens Kruse. 
Vidnerne vedkender sig deres skriftlige vidnesbyrd og tilfejer, at Niels Shiett 
,kom over havediget, bred lukkelsen pa havederen og saledes kom ind i 
fruerstuen med en ladt besse og opstr0gen hane' '. 
Christen Jensen pa Hiertbiere og Laurits Jensen ibm. vidnede at ,de i dag 8 
dage var ved Thisted radhus krelderder" og strevnede Niels Shiett til 
vidnespaher. (Sagen fortsrntter). 

(Niels Pe)dersen, ioged pa Thorp, pa hans husbonds vegne, Thommis Poulsen 
til Thorp, fremstiller vidner mod Niels Shiett. (En del af indferslen er 
forsvundet). 
Yderligere fremkom en skriftlig klage fra hr. Hans Nielsen, bevidnet (bl.a.) af 
Anders Sorensen i Pugedall og Christen Nielsen i Hiegard, over Niels Shiett for 
at have truet prrnsten i hans hus med sabel og besse, fordi prresten havde lastet 
Niels Shiutt for hans ,letfrerdige levned og uskikkelige forhold". Formedelst 
truslerne turde pnt•sten ikke forrette sit embede i sognene og i kirkerne. 
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Nok fremkom Maren Christensdatter, sal. Johan Shi0ttes hustru i (forsvundet) 
og berettede at Niels Shi0tt (bl.a.) havde forjaget hende fra hendes hus i 22 
samfulde uger, og at han i den tid ,holdt huset med en letf::erdig (huo )-re hos 
sig' '. 
Nok fremkom Klemme J0rgensen i R::er og S0ren Jensen ibm. og vidnede, at 
Niels Shi0tt, der i by en, altid havde v::eret ,opr0rsk og med hug og slag". Bl.a. 
udjagede han Niels Poulsens kone og datter, ,sa de matte skjule sig i kornet pa 
mark en for hans tyrani". 
Nok fremkom Mads (Mic)helsen i R::er og Jens Baffuen i S0ebore og vidnede, at 
de pa vej fra Thisted til Vix0e strand med korn blev overfaldet af Niels Shi0tt 
med dragen sabel. 
Nok fremkom Michel Pedersen (og vidnede om overfald. En del af indf0rslen er 
forsvundet). 
Rasmus Jensen pa Thorp vidnede med Niels S0rensen i R::er, at sidstn::evnte 
blev overfaldet af Niels Shi0tt i Christen Frandsens hus i R::er. 
Peder S0rensen i R::er vidner, at ved pasketid, ,da deres folk havde (af? )skibet 
til Norge, og han k0rte fra stranden igen, da kom Niels Shi0tt med en lang b0sse 
og vilde have ham nogle penge af". 
Jens M0ller i Vix0e, Volborig Jensdatter i R::er og hendes datter Anne samt 
Karen Nielsdatter i R::er vidner ligeledes om trusler med vaben og hug og slag. 
Niels Shi0tt er st::evnet ved Thisted radhus k::elderd0r. (20/8). 

20. august. 

(13/8). Niels Pedersen, foged pa N0rtorp, pa hans husbonds vegne, Thommis 
Poulsen til Thorp, boende i Randers, irettel::egger en skriftlig forpligt lydende: 
Jeg, Niels Andersen Schytte, har forbrudt mig i h0jeste made save! overfor 
garden N0rtorp og dens ejer, som overfor hr. Hans Nielsen i R::er og imod andre 
godtfolk efter den pa tinget den 13. august beviste store klagemal. Da for at 
undga st0rre, velfortjent straf, forpligter jeg mig til ved ,ed og alvorlig l0fte" 
aldrig mere at komme i R::er by og sogn og inden 24 timer at v::ere udenfor 
Thyeland og ,inden 5 solm::erker at have forladt Jydtland med sine 
underliggende stifter", og vender jeg tilbage at have mit liv og levned forbrudt. 
Underskrevet pa Hillerslev herredsting den 20. august, Niels Andersen. 

Anders Baardsen i Kastrup pa sin broders vegne, Niels Baarsen, har ladet 
st::evne Niels Eriksen i Kastrup for g::eld, fern ,fuldg0rende" rigsdaler og 1/2 td. 
byg, efter skadesl0sforpligt af 24/5 1667. 
Dom: Han skal betale. 

Christen Thomsen i Vester Vandet fremstiller synsm::end: Unge Poul Enuoldsen 
i Aggerholm, Jens Andersen i Foulsang ( = Fuglsang), Jens i Fr0ki::er og 
Christen Andersen ved kirke, der efter udn::evnelse af tinget d. 26/5, synede den 
gard i Vester Vandet, som Gabriel Michelsen er fraflyttet og for:ne Christen 
Thomsen nu har f::estet. De sa et gammelt ,Rallingshus" uden d0re, lofter og 
vinduer, men med noget tag. Der var ikke flere huse. 
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S0ren Christensen i Kielstrup pa fru Anne Arenfeld, sal. Klaus Porses til 
Ullerupgard, hendes vegne, fremstiller synsm::end: Thorsten Therkelsen i 
Skousted og Christen Simmensen ibm., der den 6/8 var pa Ullerupgards mark 
og sa en fald hvede 0st for garden, hvor ,ungef::er tredieparten var op::edt og 
nedertraden". Skaden vurderet til 3 1/2 td. hvede. 
St::evnet var ladefogeden pa Ullerupgard og Peder Pedersen, markmand. 
(Resten ul::eseligt. Indf0rslen formodentlig fortsat pa en ny side, og i0vrigt 
forsvundet). 

(Samme pa sammes vegne) fremstiller vurderingsm::end: Thommis Jensen, 
Christen Th0gersen, Anders Momtoft og Anders Nielsen, alle' i Kielstrup, der 
afhjemlede deres vurdering af udl::eg, foretaget 3/7, til fru Anne Arenfelds 
»fuldm::egtig«, S0ren Christensen, hos Thommis Huus i Skinderup, 8 sldl. for 
korn og 6 mark for arbejdspenge, og hos samme til fru Karen Dyre til Kniffholt, 
hendes fuldm::egtig, Laust Andersen i Skousted, for resterende landgilde, 
skatter og soldaterl0n, ialt 31 sldl. 3 mark, samt til for:ne Laust Andersen og 
Peder, ladefoged i Ullerupgard 10 mark 4 sk. Udl::eg sker i h0stet og uh0stet 
afgr0de: Arre, byg, rugblanding, ,korn og fur til hobe" staende i ,Veginddall 
s0nden Skinderup", ,thrj sma roug agger norden Baffuen", ,pa Bachen", i 
,Toften", ,norden diger", ,Offuer Toften", og af alt det udlagte afs::ettes 
tiende. 

Niels Henderichsen i Hans ted m01le har ladet st::evne: Peder L0ber i Hans ted, 
Laust L0ber, Laust Suendske, Mads Jespersen og Simmen Christensen, alle i 
Hansted, til dom for nogle penge, han har udlagt for dem til et kongebrev ,at de 
matte sejle til Norge". Sagen opsat 1 maned. (24/9). 

27. august. 

S0ren Christensen i Kielstrup pa fru Anne Arenfeld, sal. Claus Porses til 
Ullerupgard, hendes vegne, fremstiller synsm::end: Christen Andersen, i 
Sendels og Christen Jensen ibm., der den 17. juli var pa Ullerupgards mark, 
vesten for garden og s0nden til ,H0ye boerer", hvori var gjort skade for 1 td. 
byg. Peder Pedersen i Voring og Peder Pedersen i Bundgard har st::evnet Peder 
Pedersen, markmand, tjenende pa Ullerupgard. (Resten forsvundet). 

3. september. 

S0ren Christensen i Kielstrup pa fru. Anne Arenfeld, sal. Claus Porses til 
Ullerupgard, hendes og hendes tjeneres vegne, Berte! Christensen, Christen 
Pedersen, Niels Jensen, Anders Erichsen, Peder Jensen og Laust Christensen, 
alle i 0sterild, pa deres egne vegne, irettel::egger et skriftlig vidnesbyrd, 
udstedt af Christen Jensen, Peder Christensen, ,Tens Christensen, Niels 
Andersen, Christen Poulsen og Laust Pedersen, alle i 0sterild, der vidner om 
den brugelighed Boxer og Haasterup m::end har i 0sterild hede med lyngslet og 
aff0rsel af lyng. 
St::evnet er Niels Pedersen Bruni Boxer, Niels Thommesen Kyndi ibm., Anders 
Christensen ibm., Niels Christoffersen ibm., Anders S0rensen ibm., og dennes 
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s0n Jens Andersen og datter Maren Andersdatter samt sal. Laurits Jensen i 
Haastrup hans 2 d0tre, Anne Lauritsdatter og Dorette Lauritsdatter (andet sted 
i indferslen er betegnet som henholdsvis mor og datter). Hertil at svare var Vill 
Suendsen i Brund, delefoged til 0rum og Christen Christensen, tjenende pa 
Momtoft, der formener, at deres husbander b0r strevnes, da det angar grund og 
ejendom, hvortil Seren Christensen svarede, at sagen alene angik den 
.,handgerning og brug" de strevnede h'l.vde begaet. Tingsvidne udstedes. (17/9). 

Seren Christensen i Kielstrup pa fru Anne Arenfelds vegne, irettelregger en 
skriftlig fortegnelse over, hvad borgmester Thommis Madsen i Thisted .,mig 
kunne skyldig blive savidt nu nogenledes kan erindres". 
(Drejer sig om opfodring af kvreg og leje af grresning fra 1662). Hun resker 
endvidere borgmesterens eget regnskab til sammenligning. Underskrevet 
Ullerupgard 23/5 1666, Anne, sal. Claus Porsis, egen hand. Fandtes endvidere 
paskrevet pa bagsiden, at borgmesteren .,undskyldte ej at kunne paskrive 
formedelst hans svagheds skyld, men lovede med mange eder og lefter at ville 
holde fru Arenfeld skadesles ... Underskrevet Ut Supra, Theger Christensen (i 
Sendels) og Christen Thegersen (i Kielstrup). Hertil at svare meder pa 
borgmesterens vegne, Seren Thegersen og Mads Christensen, borgere og 
indvanere i Thisted, der irettelregger et skriftlig skudsmal, hvori anferes, at 
borgmesteren for sygdom og svaghed ikke kan mede pa tinge, men begrerer 
afskrift af tingbogsindferslen for pa fruens tiltale senere at kunne svare. 
Underskrevet Thisted 3/9 1667, Thommis Madsen, egen hand. (Resten 
forsvundet). (10/9). 

Hr. Anders Kieldsen, sogneprrest i Nors, har Iadet strevne Anders Pedersen i 
Nerby i Tueds sogn og Peder Pedersen Sand ibm., der lover, at det skal blive hr. 
Anders uden skade, at de imod forbud har hjemfert deres korn uden at have 
tiendet. (15/10). 

10. sept~Jmber. 

Seren Christensen i Kielstrup pa fru Anne Arenfelds vegne, irettelregger 
pategning pa bagsiden af hendes regnskab over tilgodehavende hos borgmester 
Thommis Madsen i Thisted. (Gentagelse af 3/9 s.d.). Dernrest ferer han vidner, 
ferst Christen Thegersen og Theger Christensen og dernrest Anders Christensen 
i Bundgard i Sennels og Mogens Christensen ibm., der vidner, at de (i 2 
omgange) har vreret hos borgmesteren for at gere regnskab, og at denne .,svor 
ved guds ded". at han ville in den 8 dage komme til Ullerupgard og gere 
regnskab. 

17. september. 

(Tilsyneladende en anden skriver, idet save! handskrift som stil er rendret). 

(3/9). Peder Madsen til 0rum slot, pi hans principals vegne, vedr. sagen om 
0sterild hede, Iremferer, at hans principals bender i Hoxer i .. lansommelig tid 
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og mange ar har nydt og brugt heden" og formener, at de har .. fri frelling og 
brug" i heden, da hans principal er lodsejer i 0sterild sogn. 
Seren Christensen irettelregger en fuldmagt, underskrevet af fru Anne Arenfeld 
den 24/5 1666, til at virke som sagferer for hende selv, for Ullerupgards tjenere 
og endelig for hendes gode moders tjenere i Syndergard i 0sterild. 
Han formener, at der ikke kan feres vidner fer fru Arenfeld er lovligt strevnet . 
Der feres vidner: Anders Ibsen i Hundal, mindes 32 ar. Anders Jensen af 
Olborig, mindes de 30 ar, han har vreret i Hoxer. Laust Christensen i Arup, 
barnefedt i Hoxer, de 20 ar, han var hjemme i Hoxer. Poul Pedersen af Olborig, 
mindes 19 ar, da han var i Hoxer. Poul Jensen i Kiev. De vidner alle, at Hoxer 
mrend .,upatalt af 0sterild mrend i nogen made" har haft den~s brug i 0sterild 
hede til deres gardes fornedenhed. 
Strevnet til vidnespaher er: Anders Thomsen i Abillgard, Laust Nielsen, Jens 
Nielsen i Syndergard, Anders Dallgard (m.fl. navngivne personer). 

Peder Madsen, ridefoged til 0rum slot, Iader lrese og paskri ve felgende: 
Eftersom Peder Madsen pa sin principals vegne har matrikul skatterne af 
0rum slots bender i Thye at indfordre, sa befales herredsfogederne i Thy, at de 
ikke rna udskrive .,lexmend" til sagerne af 0rum bonder, men overlade det til 
Peder Madsen. Thisted Bisgard d. 17/9 1667, Mogens Kruse. 

Hans Henderichsen, foged til Momtoft, pa sin husbands vegne, fremstiller 
synsmamd: Niels Pedersen Bisgaard i Kastrup, Niels Christensen ibm., Mads 
Pedersen ibm. og Christen Pedersen i Neyrgards Melle, der afhjemler deres 
syn pa Gadsbiere Melles brestfreldighed. 
Jens Pedersen i Gadsbiere Molle pa Ballerum er strevnet til vidnespaher. 
(24/9). 

Niels Baarsen i Kastrup fremstiller synsmamd: Jacob Iffuersen i Kastrup og 
Jens Nielsen ibm., der havde synet den skade pa Niels Borsens korn pa en ager 
liggende pa Tommellbiere, Niels Borsen beskylder Niels Mortensen i Lille 
Hillerslev og Christen Ibsen i Store Hillerslev og Niels Balsen ibm. for at deres 
.,fremon" har gjort skaden. 

24. september. 

Paul Jensen i Brund fremstiller synsmrend: Jens Christensen Kaastrup i Brund 
og Jens Nielsen ved Led ibm., udnrevnt af tinget d. 23/7, der har synet 
kornskade for 14 skp. byg og 3 skp. rug pa agre ved vejen syd for Brund. Paul 
Jensen beskyldte Knud Bertelsen i Brund, Karen Erichsdatter ibm. og Christen 
Nielsen ibm. for at deres .,fremon", som Paul Jensen .,har haft i hus". har gjort 
skaden. 

Laurits Andersen i Store Hillerslev fremstiller synsmrend: Laurits Nielsen 
Ballerum i Hillerslev og Jens Michelsen ibm., der har beset en toft med byg, 
kaldet Nertoft, der yar skade for 11/2 td. 2 skp. byg, Laurits Andersen skyldte 
Christen Ibsen i Store Hillerslev, Ing Mortensdatter, Knud Thomsen, Christen 
Laustsen og Christen Erichsen, alle ibm. og Niels Christensen i Lille Hillerslev 
for at ders .,fremon", som han .. har haft i Hus". har gjort skaden. 
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Hans Henderichsen, foged pa Momtoft, fremstiller pa hans husbonds vegne 
f0lgende vidner: Jens Jensen i Gaatsbieregard, Jens Pedersen ibm., Niels 
Andersen pa Ballerum og S0ren M0ller ibm., der vidner, at Jens Pedersen, som 
sidst boede i Gaatsbiere M0lle, havde f0rt r0rtag, t0mmer og h0 af m0llens huse 
og ejendom og f0rt det 0ster pa. Jens Pedersen M0ller er strevnet til 
vidnespah0r. 

Christen Nielsen Uggl0ff i Lemvig, pa hr. Christen Mortensen H0sts vegne, 
indvaner i Lemvig, har ladet Iffuer Jensen (stednavn forsvundet) strevne for 
resterende landgilde og arbejdspenge og formener i0vrigt at Iffuer Jensen har 
forbrudt sit freste ved ikke at betale. 
Dommen f0lger pastanden. 

(20/8). Niels Hendrichsen i Hansted M0lle f0rer vidner: Feder S0rensen i Reer, 
(,talte med hans fader S0ren Christensen") og lille Jens Hestkier pa at Laust 
L0bber havde givet tilsagn om at ville betale sin anpart af et kongebrev ,over 
deres sejlads og nrering til og fra Norge". Laust L0bber svarede intet herimod 
andet, end han havde penge i en anden skude. (Sagen fortsretter). 

Niels Henderichsen i Hansted M0lle irettelregger en liste over resterende 
betaling for kongebrev: Sal. Laurits Svenskes hustru i Hansted 9 1/2 rdl., Laust 
L0bber 7 1/2 rdl., Feder L0ber 4 rdl. 1 ort, Mads Jespersen 11 mark 4 sk. og 
Simmen Christensen 11 mark 4 sk., aile i Hansted. 
Yderligere irettelregges (vistnok af Niels Henriksen, en del af indf0rslen 
forsvundet) et skriftligt brev, underskrevet i Klitm0ller af J0rgen Nielsen i 
Vester Diernres og Christen Christensen H0j i Nors, lydende pa en ,obligation" 
pa 60 rdl. til mester Hans Zoega fra menige Hansted og Klitm0ller 
sejlingsmrend for hans kong!. May.s nadige bevilling, er indl0st af Niels 
Hendrichsen og Olluf Christensen Draxbech pa samme menige sejlingsmrends 
vegne. 
Dom: De indstrevnede skal be tale. 

1. oktober. 

Christen Ibsen i Store Hillerslev for arveafkald af sin steds0n Niels Christensen 
i Lille Hillerslev for dennes fredrene arvelod. 

Christen Christensen Vorring, nu tjenende pa Momtoft, har ladet strevne Niels 
Erichsen i Kastrup for greld 6 sldl. 1 1/2 mark efter skadesl0sforpligt, dateret 
1/3 1667, til vitterlighed underskrevet Hans Hendrichsen Kr0ger. (Afslutningen 
er forsvundet). 

Hr. Niels Ollufsen, sognepnest i Hillerslev og Kastrup og herredsprovst, pa 
Feder Christensen Fortofts vegne, borger og indvaner i Thisted, irettelregger et 
k0bebrev som f0lger: Jeg Ouffue Jensen, barnef0dt i Troellstrup i Blere sogn i 
Ars herred i Himmers0ssel og nu tilholdende hos min moder ved Aggersund i 
Han herred, har solgt til Feder Christensen Faartoft hele min anpart, som er 
sjettedelen i den grund og ejendom save! som huse og boer i L0gst0r, som velb. 
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nu sal. fru Sofie Brahe, sal. hr. J0rgen Lunges til Odden, har givet mig. 
Underskrevet 1/10 1667. 
Til vitterlighed hr. Niels Ollufsen og S0ren Pedersen Gied (pa Borreholm 
,uden" Aggersboriggard). Vedermalsting. 

Hr. Niels Ollufsen, sogneprrest, f0rer vidner: Niels Christensen i Lille 
Hillerslev, Niels Mortensen ibm. og Christen Ibsen i Store Hillerslev. 
Strevnet til vidnespah0r er Ing Bertelsdatter og Niels Erichsen i Kastrup. (En 
del er forsvundet, men det vedr0rer en mindelig ordning mellem Niels 
Christensen og Niels Erichsen, se 3/7. 

S0ren Rasmussen, foged pa Ki0lbygard, pa hans husbonds vegne, Luchas 
Lange, fremstiller vidner (bl.a.) Christen Christensen i Hunstrup og Christen 
Skytt ibm. (flere navne delvis forsvundet), der vidner, at Anders Nielsen Smed i 
Hunstrup har taget jord af Hunstrup krer til en m0dding ved hans hus, samt at 
han hidtil ikke har givet skat. Michel Madsen i Klasterup og Laust Laustsen 
ibm. vidner, at de pa S0ren Rasmussens begrering i sommer var hos Anders 
Nielsen Smed og forb0d ham at have nogen brugelighed i Hunstrup krer. 

8. oktober. 

Poul Jensen i Brund, kirkevrerge, Iader pa kirkens vegne, personer i Hillerslev 
sogn (specificeret) fordele for resterende tiende. 

S0ren Christensen i Kielstrup pa hr. Anders Kielsens vegne i Nors, fremstiller 
synsmrend: Anders Madsen i Nors, Poul Andersen ibm., Mads Pedersen vesten 
(for?) prrestegard og Anders Nielsen Hundborg ibm., udnrevnt af tinget 1/10, 
der i dag f0r tinge var ved et hus i Tueds sogn i Vesterby tilh0rende Jens 
Pedersen Bunch ibm. Laust S0rensen i Tueds sogn ibm. foreviste dem huset, 
der stod pa,rend" ( = skel) imellem Jens Pedersen Bunchs og Laust S0rensens 
agre, sa sidstnrevnte ikke kunne ,uddriffue" sin ager, nar han skulle ,kaste 
med ploug". 

Hans Henderichsen, foged pa Momtoft, pa hans husbonds Eyller Jacobsens 
vegne, forpagter pa Momtoft, opsiger Momtoftgard til f0rstkommende Phillipi 
Jacobi dag, hvorefter fru Karen Dyre ,kunne vide sig at rette". 
Fru Karen Dyre er strevnet til vidnespah0r for Ullerupsgards port, hvor 
strevningsmrendene talte med fru Anne Arenfeld. 

Jens Jensen Hegelund i Hunstrup prrestegard pa hr. Olluf Jacobsen i Hunstrup 
og hr. Christen Nielsen i Hiermol, deres vegne, far udnrevnt vurderingsmrend: 
..Eldste Poul Enuoldsen i Aggerholm, Christen Andersen ved S0e pa Ballerum, 
Christen Erichsen i Kastrup og Poul Pedersen i Tueds sogn, der vurderer en 14 
ars hoppe til 3 sletmark og et f0l til 1 rdl. (Oplysninger om sagsemnet er 
forsvundet. Der nrevnes en »Melchiordat.ter« og en »moder s0ster sal. Buol 
Thfllnnisdatter«). 
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Laurits Andersen i Marsb0u ( = Madsb0l) fremstiller vurderingsmamd: 
Christen S0rensen i Rouer og Saren Christensen i Meiel Klit, der den 3/10 har 
vroret i for:ne Laust Andersens boe i Marsb0ll for at registrere og vurdere boet, 
som tilh0rte ham og hans nu sal. hustru Ing Suensdatter, og vurderet det til 22 
1/2 sldl. og 8 skilling. Heraf tilkommer Laust Andersens san S0ren Laustsen, 
halvdelen. 
Nu tog Laust Andersen, Vill Suendsen i Brund, som er S0ren Laustsens moders 
broder, i handen og lovede at beholde sin sran S0ren hjemme, indtil han blev 
atten ar, at holde ham med ,mad, skou (sko) og klroder og til danske skolle at 
lrore og !rose". 

15. oktober. 

Peder S0rensen i Brund far arveafkald af Christen Christensen, barnef0dt i 
Brund, for arv efter dennes sal. forroldre, Christen Jespersen og Dorette 
Andersdatter, som begge boede og d0de i Brund. 
Jens Andersen Frost i Tinstrup pa Lille Jens Jensen i Hestkier, hans vegne, har 
Iadet strovne Thue Jensen i Hiegard og Jacob Jensen ibm. for grold efter 
skadesl0sforpligter. De er ikke m0dt op. 
Dom: De skal be tale. 

( 3/9). Christen Christensen H0j i N ors pa hr. Anders Kielsens vegne, 
irettelrogger en forpligtsvidne af 3/9, der formelder, at Anders Pedersen i 
N0rby i Tveds sogn og Peder Pedersen Sand ibm. lovede at holde deres 
sogneprrost hr. Anders Kielsen skadesl0s for tiende af korn, der er hjemf0rt 
mod forbud. Christen Christensen H0j Iader dem fordele ved f0lgende seks 
lovh0ringer: Christen Nielsen i Jensby, Jep Christensen i Store Hillerslev, Knud 
Thomsen ibm., Niels Erichsen i Kastrup, Thommis Jensen i Kielsterup og 
Christen Bertelsen i Skousted. 

Christen Pedersen, tilholdende i Kl0u, Iader Niels Jensen i Lynderup fordele for 
1/2 td. byg, han hr !ant for 3 ar siden. Lavh0ringer: Samme som forrige 
indf0rsel. 

Christen Pedersen, tilholdende i Kl0u, star til vedermalsting med Laust Nielsen 
i 0sterild. (En del forsvundet. Emnet kan ikke bestemmes). 

Olluf Christensen i Bagsgard ( = Badsgard?) pa Morten Andersen, radmand i 
Thisted, hans vegne, fremstiller vurderingsmrond: Simmen S0rensen, Simmen 
Madsen, Peder Christensen og Christen Mortensen, alle i Hansted, der 
afhjemlede deres vurdering foretaget pa Hansted Strand af strandingsgods som 
f0lger: Sejl, redskab og anker 12 rdl. Bjerget t0mmerlast ,til hobe" 10 rdl. 
Vraget af ,skiberomb", som var bjerget, 1 rdl. 

Niels Erichsen i Kastrup har Iadet strovne Christen Andersen i Voring, og 
irettelrogger en skriftlig seddel lydende, at Jacob Laustsen Tinstrup, borger i 
Thisted, har overdraget Niels Erichsen et groldsbrev fra Christen Andersen pa 6 
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td. byg, This ted d. 7/10 1667, underskrevet Jacob Laustsen og til vitterlighed 
S0ren Nielsen, (tingskriver i Thisted). 
Sagen opsrottes 1 maned. 

Jep Christensen i Store Hillerslev pa Maren Pedersdatter, barnef0dt i Store 
Hillersl.ev, hendes vegne, star til vedermalsting med Jens Pedersen i Store 
Hillerslev, der bekender, at han har indgaet en kontrakt med hans s0ster. 
for:ne Maren Pedersdatter, om arv efter hendes sal. fader Peder Balsen, som 
boede og d0de i bemeldte Hillerslev, og om den arv hun kan tilfalde efter hendes 
moder, Anne Christensdatter i for:ne Hillerslev, ved den,pes d0d. Maren 
Pedersdatter skal have 10 sldl. 

22. oktober. 

Laust S0rensen i Vang har ved Jacob Nielsen i Blegi huon og Therkel Poulsen i 
Aggerholm Iadet strovne, Peder Christensen i T0fting at fordele for 7 slmk. ved 
lovh0ringerne: Peder Iffuersen i Hiermoll, Michel Pedersen pa Bach ibm., 
Christen Pedersen ibm., Hans Christensen ibm., Knud Thomsen i Store 
Hillerslev og unge Laust Andersen ibm. 

Michel Pedersen Tanderup i 0sterild har ved Anders Thomsen i Abilgard og 
Mads Moustsen ibm., Iadet strovne Laust Christensen Kl0u i 0sterild og skyldte 
ham for ,penge 12 sldl. efter kirkens bog paden 34. bladen" samt for resterende 
kirketiende for 3 ar, om aret 1/2 td. byg og 4 skp. rug og arre. 

Hr. Christen Nielsen, sogneprrost i Hiermoll, Iader ved 6 lovh0ringer (samme 
som i f0rste indf0rsel 22/10) Jens J0rgensen i Lynderup fordele for 4 sldl. efter 
skadesl0sforpligt af 28/6 1667, hvori han har forpligtet sig til at lide dele uden 
yderligere varsel. Bevidnet af Jacob Ulf og Niels Jensen (skriver). 

Hr. Christen Nielsen, sogneprrost i Hiermoll, har Iadet Jens Madsen i Kl0u 
strovne til dom for restgrold 5 sldl. pa skadesl0forpligt af 16/8 1657. (Slutningen 
forsvundet). 

Hr. Christen Nielsen, (sogneprrost i Hjardemal) pa Anne S0rensdatter (datter 
af S0ren Nielsen i Oddersb0l), hendes vegne, irettelrogger et skiftebrev 
lydende: »Vi efterskrevne Jacob Ulf i Kl0vv, i herredsfogeden S0ren Jensens 
sted i Kanstrup, og Peder Iffuersen i Hiermoll, Hans Christensen, Michel 
Pedersen og Christen Pedersen ibm. ,Har 16/11 1664 pa begroring af S0ren 
Nielsen i Oddersb0ll skiftet mellem ham og hans datter Anne S0rensdatter, nu 4 
ar gammel, efter hendes sal. moder Karen Christensdatter i hendes morfader 
hr. Christen Nielsens overvrorelse og med hans samtykke. S0ren Nielsen skal 
give sin datter 220 rdl. samt ,en god opredt seng sa god som 20 rdl., hendes sal. 
moders livklroder og (antal forsvundet) bedste k0er, som findes i hans gard (et 
stykke forsvundet) 0velse og anden kvindelig exercitier, som det sig en (ror)lig 
pige og jomfru egner og b0r, til hun var 18 ar gammel eller kan indlades 
rogteskab, og imidlertid skal arven blive staende i boet forrentet i aile mader«. 
Vedermalsting. 
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Laurits Michelsen i Hunstrup irettelregger en skriftlig seddel lydende: Vi 
underskrevne, Jens Andersen i Hiermoll og Anders Christensen i Hunstrup 
vitterligger hermed, at vi efter nu sal. Anders Michelsen i Hunstrup hans 
begrering har nedskrevet felgende liste over hans tilgodehavender. 3/4 side 
specifikation). Underskrevet i Hunstrup 4/11667. 
Debitorerne er strevnet til vidnespaher. (29/10). 

Niels Serensen i Borup og Feder Serensen i Reer pa egne og pa menige Reer 
sognemrends vegne, undtagen Torp tjenere, fremstiller vidner: Hans 
Christensen i Hiermoll, Christen Nielsen Borup ibm., Feder Thuesen ibm., 
Feder Jensen i Voldum og Christen Andersen ved See pa Ballerum, der vidner, 
at i nogle ar, da de tjente sal. Erich Juell pa Torp, da gik Reer og Hansted 
sognemrends ,fremon og kreaturer pa Torper mark og enge om foraret indtil 
mark og enge blev lyst i hegne og siden, nar korn og he var indavlet, og blev ikke 
indtagen eller paanket af Torper-folk". Ligeledes gik Torper-kvreg over 
sognemarkerne eftersom Torpmarken ikke er indkastet. Der feres endviere en 
rrekke (navngivne) vidner fra Tveds sogn, Vixee og Biere, der vidner det 
samme. 
Til vidnespaher er for Torps port strevnet Thommis Poulsen og hans foged Niels 
Pedersen. (19/11}. 

29. oktober. 

Vill Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa hans husbonds vegne, Iader ved 6 
lovheringer fordele felgende folk (i Skinderup?) (navn forsvundet) Nielsen, 
Margrette Serensdatter, Feder Andersen, Mads Ibsen og Feder Andersen, Jep 
Michelsen, Maren Erichdatter og Jens Christensen (formodentlig for leje af 
Kronens hede i Vang sogn). 

Feder Serensen i Reer Iader Jens Andersen Meller pa Ballerum fordele for 9 
slmk. og en tom tende ved lovheringerne: Niels Baarsen i Kastrup, Seren 
Laustsen i Blochsgard, Lille Anders Christensen i Hoxer, Christen Jensen 
Skousted i Lynderup, Feder Thuesen i Hermon og Mads Pedersen i 0sterild. 
Strevningsmrendene talte med Jens Andersen Mellers hustru i sal. Christen 
Thoftmands , , vrerksted' '. 

Christen Andersen i Nedergard tilholdende, har Iadet strevne Mads Pedersen i 
Kastrup for greld 8 sldl. efter skadeslesforpligt, dateret Nedergard d. 24/3 1667, 
underskrevet til vitterlighed Anders Baarsen i Kastrup. 
Dom: Han skal be tale. 

Anders Frost i Tilsted pa hans husbond Eyller Jacobsen, forpagter pa Jernitt, 
hans tjeners vegne, Christen Christensen i Tinstrup, fremstiller vidner: 
Christen Nielsen i Vixee og Kirsten Christensdatter ibm., som vidner, at da de i 
sommer var i hebjergning pa et stykke eng kaldet Lille eng, som har vreret 
brugt til Vixeegard, sa de at Mads Jensen i Vixeegard, Feder Ollufsen ibm. og 
Jens Hansen sammensteds afferte he af Lille eng. Strevningsmrendene talte 
bl.a. med Mads Jensens sen Jens Madsen og med Jens Hansens fader. (22/9 
tn68i 

74 

Hillerslev Herreds Tingbog - 1667 

Niels Steffensen i Higard pa velb. Siffuert Brochenhuus til Ullerup, hans vegne, 
fremstiller synsmrend: Christen Jensen, Niels Simmensen, Christen Christen
sen og Jens Christensen (stednavne forsvundet), der afhjemlede de res syn pa 
afgrede hos Feder Heseldal i Febersted, Higard folkene, Niels Steffensen, Thue 
Jensen og Jacob Jensen og endelig hos Foul Pedersen i Kielstrup og Anders 
Christensen Momtoft ibm. Aile steder var afgrederne ringe, hvorefter Niels 
Steffensen pa sin husbonds vegne begrerer tingsvidne. 

(22/1:0). Lauritz Michelsen i Hunstrup irettelregger et ,vidnesbudvidne" af 
22/10, der formelder, at der blev irettelagt en liste pa nu sal. Anders Michelsen i 
Hunstrup, hans begrering, over hans skyldnere og skrevet hos ham selv, da han 
Ia pa sin sotte- og sygeseng og ikke ,formedelst guds vejrlig, sne og knog, kunne 
fa bud til de som var ham skyldige". (Ievrigt en gentagelse af vidnet af 22/10 J. 
Indstrevnet er Christen Laustsen i Hosterup, Christen Skousted i Lynderup, 
Niels Jensen i 0sterild, Olluf Serensen i Tued og Anne Christensdatter i Korsee, 
hendes sen Olluf Pedersen, der aile bekendte at vrere den bemeldte greld skyldig 
og lovede at betale den sal. karls broder, 'for:ne Laust Michelsen. 
Vedermalsting. (Sagen fortsretter). 

Laust Michelsen i Hunstrup har Iadet strevne Feder Jensen i Voldum, Christen 
Hiertbiere i Hiermoll, Mads Pedersen i 0sterild, Anders Pedersen i Skousted, 
Christen Christensen i Hunstrup og Tegers hustru i Hiermoll, Maren Jensdatter 
og skyldte dem for greld efter vidnesbudvidne af 22/10 {specifikation gentaget). 
De strevnede er ikke medt. Sagen opsat 6 uger. (10/12). 

Christen Joue(n? )sen i Fouelsang pa hans husbond, hr. Hendrich Rantsou til 
Odgard (Agard), hans tjeners vegne, Anders Jensen i Klet, begrerer, at Inguor 
Michelsen i Klet og Seren Christensen i Kielstrup tilkendegiver, om de har 
nogen tiltale mod for:ne Anders Jensen, som de nogle gange har hidstrevnet. 
Seren Christensen svarede, at ,han i dag har for:ne Anders Jensen intet at 
beskylde". Strevningsmrend: Vill Poulsen i Klet og Daniell Michelsen ibm. 

Feder Pedersen i Vester Thorup pa hans sal. broders datter, Karen 
Jacobsdatter, barnefedt i Lynderup, hendes vegne, har Iadet strevne Christen 
Pedersen i Synderby i 0sterild og Christen Jensen Skousted i Lynderup for greld 
efter skadeslesbrev af 9/11 1656 irettelagt i et tingsvidne ( dato m.m. forsvundet. 
Sagen drejer sig vist om en arvelod). Christen Pedersen svarer, at han har 
betalt noget til Karen Jacobsdatter og hendes mand Jens Jensen. 
Dom: De skal be tale, hvad ikke er afdraget til Feder Pedersen (som 
fuldmregtig for Karen Jacobsdatter). 

Seren Laustsen i Bloch pa hans husbond velb. Gregers Hey (Heg) til Vang og 
Jens Bilt til Hesterupgard, deres vegne, har Iadet strevne Christen Andersen i 
Voring for 4 ars resterende landgilde, arligt 10 td. byg, 1 pund smer, 1 skovsvin, 
16 ,telffmands" skrepper arre, gresteri, arbejdspenge 5 dl. 
Dom: Han skal be tale. 
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Hr. Hans Nielsen, sogneprrest i Reer med annekser, har Iadet strevne Peder 
Jensen i Voldum for resterende landgilde. Sagen opsat 1 maned. (10/12). 

Niels Andersen Hollumboe, barnef0dt i Malle i Sendels sogn, har Iadet strevne 
Niels Erichsen i Kastrup for greld 12 rdl., 1 td. byg og 12 skp. malt. Sagen opsat. 
(19/11). 

Hr. Niels Ollufsen (sogneprrest i Hillerslev sogn) fremstiller Laust J0rgensen i 
Brund og Jens Jensen ibm., der vidner, at de var hos Thomis Jensen i Kielstrup 
og Christen Th0gersen ibm. og Karen Erichsdatter i Brund og forbf1Jd dem at 
afhrende noget af det korn, som Poul Pedersen i Kielstrup havde liggende i 
deres Iader, for han havde betalt sin resterende tiende. Strevnet er ovennrevnte, 
samt Jesper Svendsen i Tisted. (Sagf0rer ? for Poul Pedersen. Indforslens 
indledning er forsvundet). 

5. november. 

S0ren Christensen i Kielstrup pa Christen Christensen M0llers vegne, som 
tjener i Hillerslev prrestegard, Iader Peder Christensen i Lille Hillerslev fordele 
for 2 rdl., som han havde !ant til betaling for skat. 
Lovh0ringer: Michel Pedersen Tanderup i 0sterild, Laust J0rgensen i Brund, 
Niels Pedersen Roesterup i Tveds sogn, Berte! Christensen ibm., Michel 
Nielsen i Nedergard og Offer Jensen i Kastrup. 

S0ren Christensen i Kielstrup pa fru Anne Arenfeld, sal. Claus Porses til 
Ullerupgard, hendes vegne, lader ved seks Iovh0ringer (samme som ovenfor) 
Jesper S0rensen i Brogard i Kielstrup og Poul Pedersen ibm. fordele for 
grresleje, hver 13 skp. byg, efter seddel dateret Ullerupgard 28/5 1667. 

(4/9). Christen Nielsen, tjenende vellrerde Christen Mortensen H0st af Lemvig, 
og pa hans vegne, fremstiller synsmrend: Niels Pedersen R0sterup i Synderby i 
Tueds sogn, Berte! Christensen ibm., Poul Pedersen ibm. og Gregers S0rensen i 
Kiergard, udnrevnt af tinget d. 22/10 til at syne den gard i Synderby i Tueds 
sogn, som Iffuer Jensen sidst paboede og fraflyttede. De synede gardens 
br0stfreldighed, bade t0mmer, tag ogler til ikke under 36 sldl. 
Iffuer Jensen er strevnet til vidnespah0r. (26/11). 

(Der mangler muligvis et eller flere blade fra 5/11. Se nedenfor). 

12. november. 

(Indledningen pa tingdagen og hermed maske flere indf0rsler mangler. De 
nreste indf0rsler er placeret her pa grundlag af rent fysiske ligheder med blade 
der med sikkerhed kan henf0res til12/11). 

(Anders?) Borsen pa Jens Thomsen i Kastrup, hans vegne, Iader fordele Laust 
Ollufsen i Sendels for byg, som han er blevet sal. Christen Falchuorsen skyldig 
d. 16. juni 1666. 
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Lovhf1lringer: Niels Borsen i Kastrup, Christen Erichsen ibm., Laust J0rgensen 
i Brund, Poul Jensen ibm., Peder Iffuersen i Hiermoll og Peder Pedersen i 
Voring. 

Niels S0rensen i Borup Iader fordele Magret S0rensdatter i Skinderup for 7 
sletmark for rug, hun fik juli 1666. Strevningsmrend: Christen Nielsen Borup 
Vixse og Christen Nielsen i Borup. 
Lovh0ringer: Jens Thomsen i Kastrup, Niels Borsen ibm., Laust J0rgensen i 
Brund, Poul Jensen ibm., Peder Iffuersen i Hiermoll og Peder Pedersen i 
Voring. 

Michel Pedersen Thanderup, kirkevrerge i 0sterild, pa kirkens vegne, Iader ved 
6 lovh0ringer (samme som i forrige indf0rsel) folk i 0sterild sogn fordele for 
resterende tiende. (Specifikation, hvoraf en del er forsvundet). 

Christen Andersen ved S0e pa Ballerum pa hans husbond, velb. fru Ide Qvitsou, 
sal. von Bilovs til Threnns (Potremse, tysk herregard. Se »Viborg Landstings 
Sk0de- og Panteb0ger 1645-1652«. Stednavneregister), hendes tjener, Christen 
Pedersen Tilsted pa Store Tang, hans vegne. 
Else Isacsdatter, nu i Hiermoll, skylder Christen Pedersen Tilsted for rette 
barnefader at vrere til det pigebarn hun har fodt, og som de lagde til pa Store 
Tang, dade tjente der .,til hobe". (Slutningen forsvundet). 

S0ren Jensen (stednavn forsvundet) fremstiller Christen Pedersen, Jens 
Christensen Kaastrup i Brund og Jens (forsvundet) i Kastrup, der vidner at de i 
(forsvundet) Nielsens stue ved Kirke i Kastrup (sa Soren Jensen lane) Jens 
Christensen i Kastrup 1 rdl. S0ren Jensen begrerer 3. ting over Jens Christensen 
i Kastrup, der er strevnet til vidnespah0r af 2 mrend fra Store Hillerslev. 

Christen Christensen H0j i Nors pa Karen Jensdatters vegne, sal. Hans 
Pedersens efterladte hustru, irettelregger et skiftebrev af august 1667 efter sal. 
Hans Pedersen, som boede og df1lde i Voring. Til stede ved skiftet var 
herredsfogeden Jacob Ulff i Klou og vurderingsmrend: Olluff Enuoldsen i 
Voring, Laust Christensen ibm., Simmen Sorensen i Tveds sogn og Moust 
Laustsen ibm. for at skifte mellem for:ne Karen Jensdatter paden ene side og 
pa den anden side Jens Pedersen i Skielsgard pa egne og pa hans sal. broders 
b0rns vegne, Anders Pedersen i Skousted pa egne vegne og Anders Christensen 
Dien i Lille Hillerslev pa sin hustru Maren Pedersdatters vegne. (Maske flere). 
Baets formue opg0res til 130 sldl. Boets greld: Kield Nielsen i Voring resker sin 
fredrene arvelod efter et kontraktvidne af Hillerslev herreds-ting 3. marts 1657, 
hvorefter han tilkommer otte snese sldl. 1 seng sa god som 10 rdl. og 1 hest sa 
god som 10 rdl. Til hans s0stre Kirsten og Maren Nielsdatter hver fire snese sldl. 
og 1 bryllupskost sa god som 10 rdl. Niels Nielsen i Hou resker pa sin hustru Anne 
Nielsdatters vegne 10 sldl., som resterer pa hendes fredrene arvelod M. fl. 
greldskrav udg0r grelden over 400 sldl. 
Til stede var Jens Pedersen der pa egne vegne fragik arv og greld. Til hans 
broderborn Kield Nielsen, Kirsten og Maren Nielsdatter udlagt for deres 
fredrene arvelodder (specificeret) i los0re ialt 77 sldl. og ialt ca. 47 sldl. for korn 
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pa marken, som deres morbroder Christen Jensen i Lynderup, ,som er 
vederhmftig formynder", lover at indh0ste og udtmrske, saledes at enhver sin 
anpart bekommer. Vedermalsting. 

19. november. 

Anders Madsen i Tinstrup ,pa vores gunstige velb. lensherrens vegne" 
fremstiller synsmmnd: Anders Madsen i Nors, Unge Christen Christensen, 
Christen Jensen og Christen Madsen, aile i Nors, der afhjemlede deres syn d. 
17/9 pa noget korn i den gard, som Christen Poulsen i Nors sidst paboede, pa 
mrlige, vel b. Christen Skeels ,staffuen" ( = stavn). (Vurderingen del vis 
ulmselig og resten forsvundet). 

S0ren Christensen i Kielstrup pa fru Karen Dyrre til Kniffholt, hendes vegne, 
Iader mmnd og personer i Sendels sogn fordele for deres resterende kongetiende 
ved seks Iovh0ringer: Niels S0rensen i Borup, Jens Pedersen i Skielsgard, 
Christen Laustsen i Store Hillerslev, Jens Pedersen ibm., Jens Poulsen 
Kastrup og Oiluf Enuoldsen i Voring. (Specifikation, ialt 18 personer). 

S0ren Rasmussen, foged pa Ki0lbyegard, pa hans husbonds vegne, velb. Luchas 
Lange til S0egard, Iader ved seks lovh0ringer (samme som ovenfor) fordele 
mmnd og personer i Hansted, Reer, Vixs0e, Tveds, Nors og Kastrup sogne for 
restance. (Specifikation). 

(22/10). Monsieur Th0ger Hoffmand af Randers, fremstiller vidner: Peder 
Lauritsen i Langgard, Jens Pedersen i Skielsgard, Niels S0rensen i Borup, 
Laust udi Sarup, Klemme J0rgensen i Reer, Christen Christensen ibm., 
Christen Madsen ibm., Anders Juell ibm., Mads Poulsen i Bierre, Anders 
Christensen ibm., (nogle navne er forsvundet), der vidner, at det er dem 
vitterligt, at ,Thommis Poulsen i Randers har siden ar sekshundrede 
(halv )tredsindtyve og syv til nmrvmrende ar syvogtredsindtyve arlig og nu 
daglig brugt og Iadet bruge (N0r.-)torp h~rregard i Thy med tilliggende 
ejend('m, vmre sig ager, eng, fiskevand, fmgang, t0rveskmr, intet undtagen". 
Thommis Poulsen er stmvnet til vidnespah0r. Vedermil!'sting. (Sagen 
fortsmtter). 

Niels S0rensen i Borup og Peder S0rensen i Reer pa egne og menige Reer 
sognemmnds vegne, undtagen Torper Tjenere, fremstiller vidner: Klemme 
J0rgensen, Christen Christensen i Reer, Anders Juel i ibm., Anders S0rensen i 
Pugedail, Mads Riis i Hansted, Simmen Madsen ibm. (m. fl.- navne 
forsvundet), vidnede aile, at Michel markmand og Jens Pedersen ladekarl 
havde taget deres dyr i hus pa Torp og kun afleveret dem mod betaling eiler 
pant. Niels Pedersen, foged pa N0r Torp, vedgik at kreaturerne var indtaget, 
selv om de ikke gjorde skade pa denne tid af aret. 
(Resten af hans indlmg er dels ulmseligt dels forsvundet). 
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(29/10). Niels Jensen i Hillerslev pa Niels Andersen Hollumboe, barnef0dt i 
Sendels sogn, hans vegne, Iader Niels Erichsen i Kastrup fordele for 2 hvide og 1 
grat far, som Niels Erichsen har pataget sig at opfodre for 3 ar siden. 
Lovh0ringer som i f0rste indf0rsel 19/11. 

S0ren Rasmussen, foged pa Ki0lbyegard, pa hans husbonds vegne, velb. Luchas 
Lange til Ki0lbyegard, har Iadet stmvne folk i 0sterild, Hunstrup og Hiermoll 
sogne efter restanceliste af 12/11. (Specificeret). (26/11). 

Christen Jouensen i Fugelsang pa Salomon Gerbers ve,gne, borger og 
handelsmand i Viborg, har Iadet stmvne hans tjenere i Hillerslev herred: Peder 
Nielsen i Hiermoll, Jens Andersen i 0sterild, S0ren Christensen ibm., Niels 
Villadsens hustru ibm., Mads Andersen i Miel Klit for landgilde, egt og arbejde. 
Dom: De skal betale. 

26. november. 

Jep Christensen (i Hillerslev) pa fru Dorette Does (Daa) vegne til 
vedermalsting med Poul Pedersen i Synde(rby, stednavn forsvundet), der lover 
og forpligter sig til at passe og vedligeholde den gard og jord, han har fmstet af 
den velb. frue, sa den ikke bliver 0de. 

(5/11). Vellmrde mand Christen Mortensen H0st af Lemvig fremstiller to 
kaldsmmnd, der har vmret hos Peder Jensen i Kastrup og der stmvnet Iffue.r 
Jensen, som tilforn boede i Tveds sogn, hid i dag til vidnespah0r. Peder Jensen 
m0dte i retten og benmgtede, at Iffuer Jensen eiler dennes hustru havde bopml 
eiler vmrelse hos ham. Dom: Iffuer Jensen saledes ikke er lovligt stmvnet, kan 
ingen vidne over ham udstedes. 

Olluf Christensen i Boessgard (Badsgard i Hans ted sogn ? ) Iader Laust 
Christensen i Biere (m. fl. - navne forsvundet) fordele ved 6 Jovh0ringer, 
nemlig Anders Madsen i Nors, Jens Poulsen i Kastrup, Niels Pedersen R0sterup 
i Tveds sogn, Moust Laustsen ibm., Michel Nielsen i Nedergard og Anders 
Pedersen i Skousted. (Res ten forsvundet). 

Niels S0rensen i Borup Iader ved 6 Jovh0ringer (sam me som ovenfor) Niels 
Christensen i Hiertbiere fordele for resterende kirketiende 1 td. byg. 

Thomis Jensen Koch i Thisted, strandridder over Hansted Strand, pa velb. 
mand Frederich von Bach (Boch?), general og inspekt0r over de J0ela~:<dsk<• 
strande, hans vegne, fremstillede vurderingsmmnd: J0rgen Madsen, strawifo
ged i Vixe, Laurits Jacobsen Hollmnder, Gregers Christensen og Peder 
Andersen, aile af Vixe, der den 27/11 1665 var ved Vixe Strand ved et 
indstrandet skib, hvis skipper hed Jacob Kornelsen von Elffendam. Ladningen 
var ,fure th0mmer og diller". T0mmerlast, vrag, anker, tofter, sejl og redskab 
vurderede de til 400 rdl. Vedermalsting. 
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(19/11). S0ren Rasmussen, foged pa Ki0lbygard, pa hans husbonds vegne, 
Luchas Lange til Ki0lbygard, har ladet strevne hans husbonds tjenere i 0sterild, 
Hunstrup og Hiermoll sogne for restancer efter liste af 25/11. (Specifikation, 
delvis en gentagelse af indferslen d. 19/11). 

Jacob Laustsen i Tinstrup har ladet strevne Feder Christensen i Skinderup for 
greld efter skadesl0sforpligt pa 6 sldl. 1 mk. og 18 skp. spansk arre og dateret 2. 
dec. 1652. 
Dom: Han skal betale. 

Anders Madsen i Nors, pa Viborg hospitals vegne, har Iadet strevne Laust 
Nielsen i 0sterild (i) Krogh efter en skriftlig restanceseddel, underskrevet i 
Viborg den 19/10 1667 af Jens Andersen (Bierg? ). 
Dom: Han skal betale. 

Niels Pedersen, foged pa Nortorp, pa hans husbonds vegne, Thomis Poulsen til 
Torp, har Iadet strevne Klemend J0rgensen i Reer, Christen Andersen Dall 
ibm., Feder Madsen pa Brunbiere, Christen Christensen i Hunstrup, Christen 
Christensen H0j i Nors, Niels Andersen i Quortegard og S0ren Christensen i 
Kielstrup for greld. Sagen opsat 14 dage. (10/12). 

Christen Christensen H0j i Nors pa hans husbonds tjener, Offer Jensen i 
Kastrup, hans vegne, har ladet strevne Jens Thomsen i Kastrup (,.talte med 
hans son Niels Jensen") for gadd efter skadesl0sforpligt. 
Sagen opsat 14 dage. 

Offer Jensen i Kastrup star til vederm:iJsting med PedPr Lau:olst•tt ihm., der 
lover at betale sin greld 3 rdl. i 3 rater 1668, -69 og -70 til Sanct Michelsdag. 

3. december. 

Christen Christensen H0j i herredsfogedens sted. (Ligeledes en and en skriver). 

Christen Thomsen 1 Tisted pa borgmester Thomis Madsen i Tisted, hans vegne, 
lader lrese en opsrettelse af Thisted byting af 16. nov. 1667, vitterliggjort af 
dommeren Rasmus Pedersen Broch, omhandlende et krav mod fru Anne 
Arenfeld pa 8 td. byg a 5 sldl. - opsat 14 dage. 
Pa bagsiden paskrevet: »Lrest pa Tisted byting d. 30 nov. 1667, sagen fremdeles 
opsat 14 dage for imellemtiden lovligt at forkyndes, (underskrevet) S0r·en 
Nielsen (skriver i bytinget). Denne opsrettelse lovligt forkyndt for Ullerupgards 
port d. 3. dec. 1667, underskrevet Christen Thomsen og Jens Andersen, begge 
tilholdende i Tisted«. 
S0ren Christensen pa fru Anne Arenfelds vegne begrerede tingsvidne. (7 /1 1668). 

Jep Pedersen Krabe ved Klitm0ller lader fordele Thomis Pedersen i Vester 
Vandet, Niels Poulsen ibm. og Christen Laustsen i Aggerholm ved 6 
lovhoringer: S0ren Poulsen i Skousted, Niels Andersen pa Balle rum, Niels 
Pedersen Bisgaard i Kastrup, Knud Nielsen ibm., Anders Madsen i Nors og 
Sen·en Lauritsen i Bloksgard. 
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Feder Lauritsen i Langgard lader ved 6 lovh0ringer (samme som ovenfor) 
fordele f0lgende: Feder Pedersen Sand i N 0rby i Tveds sogn, Feder Pedersen i 
Binding, Feder Pedersen Horboe i Vorring, Niels Borsen i Kastrup, Jens 
Andersen pa Ballerum, Laurits Nielsen Ballerum i Hillerslev og Anders 
Pedersen i Skousted, alle for korn eller penge. 

Christen Christensen H0j i Nors og Anders Christensen i Vorring star til 
vedermalsting og Anders Christensen lover at betale inden 8 dage hans fader 
Christen Christensens kornrestance til velb. J0rgen Lyche til S0gard. 

S0ren Laustsen i Bloksgard pa hans husbonders vegne, velb. ·aregers H0g til 
Vang og Jens Bilt til Hesterupgard, fremstiller vurderingsmrend: Niels Jensen i 
Voring, Olluf Enuoldsen ibm., Laust Christensen ibm. og Mads Pedersen i Nors, 
der afhjemlede deres vurdering af Christen Andersens bo til 4 1/2 sldl. 1 mk., 
som Anders Christensen i Voring, der nu har ,.sted og frest" garden, lover at 
betale til husbond mod at beholde det vurderede. 12 kreditorer er strevnet til at 
m0de i boet med deres krav d. 13/11 og til vidnespah0r i dag. 

10. december. 

Christian Mortensen lader lrese velb. Mogens Kruses bestallingbrev til 
Christian Mortensen ,.anlangende at amtsskrive over Mors og Thy og ellers 
have indseende med alt hvad han pa hans Maj's vegne kan forefalde og 
forre tte' '. 

(22/10, 29/10). Laust Michelsen i Hunstrup irettelregger en opsrettelse af 29. 
oktober, et vidne af 22. oktober og et tingsvidne af 29. oktober (alle 3 vidner 
gentages), og krrever grelden betalt. 
Hertil at svare m0der Niels Andersen i 0stergard i Jesterup pa hans husbonds, 
jomfru Elin Krag til (Glom)sterup, hendes tjeners vegne, Feder Jensen i 
Voldum og Niels Laustsen i Vessles pa hans husbonds tjeners vegne, nemlig 
Anders Pedersen i Skousted, og begge svarer, at ,.eftersom deter villige vidner 
og ikke det er vonden, nar samme gield skal vrere tagen, forventer de for sadan 
tiltale Laust Michelsen fri at kendes". 
Dom: De indstrevnede Feder Jensen, Christen Hiertbiere, Mads Pedersen, 
Anders Pedersen, Christen Christensen og Maren Jensdatter skal betale. 

(26/11). Niels Pedersen, foged pa N0r Torp, pa hans husbonds vegne, Thommis 
Poulsen til Torp, har ladet strevne f0lgende for lant korn og penge: Christen 
Andersen Dall i Reer pa sin faders vegne, Niels Andersen i Quortegard, S0ren 
Christensen Skriver i Kielstrup (grelden afkortet med penge som Thommis 
Poulsen skylder S0ren Skriver), Jens Thomsen i Kastrup, Anders Degen og 
Niels Erichsen i Store Hillerslev, Poul Nielsen Borup i Reer, Anders 
Christensen Haar i Voring, Thuor Pedersen i Store Hillerslev, Jacob Jensen i 
Hiegard. Underskrevet 10/12 1667, Christen Schi0ning. (14/11668). 

Michel Pedersen Thanderup i 0sterild pa Feder Andersen, ridefoged til 
Mariager Kloster, hans vegne, irettelregger en restanceliste for folk i 0sterild: 
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(Listen omfatter ca. en snes navne med specificerede restancer). Peder 
Andersen krrever betaling , til min hustru udi This ted in den S. Michelsdag". 
Underskrevet af Peder Andersen, Mariager Kloster d. 22/9 1667. 
Michel Pedersen Thanderup begrerer 3. ting. Hertil at svare m0der, Michel 
J0rgensen i Vestergard pa sin moders, Johan i Vestergard, vegne og 
irettelregger en kvittering pa 2 td. byg, betalt af Laust (J0rgensen) pa hans 
moders vegne. Ligeledes irettelregger Mads Pedersen i 0sterild en kvittering 
for leveret korn, underskrevet d. 19/8 1667 af Kirsten Rasmusdatter i This ted. 
Kendelse: Da der fremf0res kvitteringer, der er i modstrid med Peder 
Andersens restanceliste, og da adskillige paberaber sig ,med deres sognefolk 
og naboers kundskab og vidnesbud" intet at have avlet, hvoraf de kunne have 
tiendet, opsrettes sagen 1 maned. 

Peder Joustsen, borgmester af Thisted, har ,pa Thisted Thorffue" Iadet strevne 
Niels Laustsen af Hesseldall, og irettelregger en lodseddel lydende: ,Den 127. 
lod i sal. Erich Joels efterladte og opbudne gods tilfaldt Peder Friss i List, hvis 
anfordring var--------tresindtyve og syv rigsdaler og to mark, hvorfor han fik til 
udlreg og betaling, som var beholden fra den firsindstyvende og sjette lod, udi 
Hesseldall i Vixes0e sogn i Thy, 5 aboskrepper arre, et pund sm0r, et svin, et 
f0en0d-------taxeret for tredive og fern rigsdaler". Dateret Viborg 26/6 1657. (En 
del af indf0rslen forsvundet). Herefter irettelregger Peder Justsen et 
overdragelsesbrev pa ejendommen til Peder Justsen, ,borger og handelsmand 
i Thisted", fra Niels Christensen Kiergard, der samtidig overdrager ham retten 
til at opkrreve landgilde og arbejdspenge, idet der ikke er betalt siden 26/6 1657. 
Datum Viborg d. 30/9 1662. Restancerne krreves nu betalt. Sagen opsat 1 maned. 
(28/1 1668). 

(29/10) Hr. Hans Nielsen, sogneprrest i Reer med anneks, irettelregger en 
opsrettelse af 29/10 samt en ,sendisskriffuelse", hvoraf fremgar at hr. Hans har 
sendt landgildepenge af Uldom - 6 rdl. til hr. Jens Pedersen Albech (dateret 
1665?) i Barmer prrestegard, men at der resterer noget. 
Endelig irettelregges endnu en sendeskrivelse, dateret 9. nov. 1667, fra hr. Jens 
Pedersen Albech, hvoraf fremgar, at Peder Jensen i Uldom har vreret hos hr. 
Jens med en skrivelse fra dennes svoger Villandts Frandsen, forpagter pa 
Fr0slevgard i Mars, der beder hr. Jens skrive til hr. Hans ,at I ville velg0re at 
hjrelpe for:ne fattige mand, til rette, at han ingen uret vederfares" (med mere 
af samme skuffe). 
Hr. Hans Nielsen krrever resterende landgilde - 5 rdl. Peder Jensen 
irettelregger som svar herpa et kvitteringsregister, der udviser, at en lang 
rrekke personer (specificeret) pa hr. Hanses vegne har modtaget kvartalsskat
ter, okseskatter m.m. 
Kendelse: Der skal i 4 ,uvildige" mrends nrervrerelse g0res rigtig regnskab. 

Paul Jensen i Brund og Jens Christensen Kaastrup ibm. pa kongens, kirkens og 
prrestens vegne, fremstiller folk af Lille Hillerslev (navne delvis forsvundet), 
der vidner, at Peder Andersen i Lille Hillerslev, Offer Jensen i Kastrup og 
Karen Johansdatter i Kanstrup f0rte korn af Peder Christensens jorder i Lille 
Hillerslev uden at tiende. (17/11668). 
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s0ren s0rensen, forrige foged pa Ki0lbygard, pa hr. Olluf Jacobsens vegne, 
sogneprrest i Hunstrup med anneks, har Iadet strevne Anders Michelsen i 
0sterild for resterende skyld, landgilde og arbejdspenge, hvoraf han har 

forbrudt sit freste. 
Dommen f0lger pastanden. 

17. december. 

Christen Christensen H0j i Nors i herredsfogedens sted. 

(Niels Laustsen i, Vesl0s pa hans husbands vegne, sal. J~rgen Madthisens 
arvinger af K0benhavn) fremstiller synsmrend: Anders S0rensen ved kirke, 
Christen Christensen (2 navne forsvundet), aile i 0sterild, der afhjemlede de res 
syn pa br0stfreldigheden af Villads Bertelsens bolig i 0sterild, som de fandt ved 
god magt og forbedret med 2 huse i ar. (Sagen fortsretter). 

Niels Laustsen i Vesles pa hans husbands vegne, sal. J0rgen Madtisens arvinger 
af K0benhavn, har Iadet strevne Villads Bertelsen i 0sterild for restancer og 
brudt freste. Villads Bertelsen erkender skylden. 
Dammen f0lger pastanden. 

Niels Jensen (skriveren) udsteder denne dam. Christen Christensen H0j i Nors 
pa Paul Salmonsen i Vester Vandet, hans vegne, har Iadet strevne, Thommis 
Nielsen i Skinderup, Michel Nielsen ibm., Niels Jensen i Fortoft, Anders 
Christensen i Bundgard i Sendels, Mogens Christensen i for:ne Bundgard, 
Therkel Nielsen i Hindinggard og Peder Madsen i Vestergard i Nors, alle for 
greld efter skadesl0sbreve (specificeret). 
Dam: De skal betale. 

24. december. 

Christen Christensen H0j i Nors pa hr. Anders Kielsen, sogneprrest i Nors med 
anneks, hans vegne, Iader ved 6 lovh0ringer (navne forsvundet, sikkert de 
samme som i nreste indf0rsel) fordele folk i Nors og Tveds sogne for restancer. 
(Ialt 20 personer, specificeret). 

Christen Christensen H0j i Nors pa Paul Salmonsen i Vester Vandet, hans 
vegne, Iader fordele Niels Christensen ved Lerh0j i Nors sogn, (Margret) 
S0rensdatter i Skinderup, S0ren Madsen i Malle og Christen Hougaard i Nors for 
greld. 
Lovh0ringer: Laust Jensen i Store Hillerslev, Unge Christen Christensen i Nors, 
Niels Erichsen i Kastrup, Peder Thomsen i Aggerholm, Thuor Thomsen i 
Hillerslev og Niels Strangesen i Nors. 

Christen Christensen H0j i Nors pa sal. Anders Strangesens efterladte hustru og 
b0rn i Nors nemlig Dorette Andersdatter, Mette Andersdatter og Maren 
Andersdatter, deres vegne, frasiger sig arv og greld. Strevnet til vidnespah0r er: 
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Feder Andersen Baggi ved Klitm0ller, Olluf Christensen Draxbech ibm., 
Christen Ollufsen ibm., Anders Frost ibm. og Niels Michelsen, tilholdende hos 
Christen Christensen i Nors. 

Ende pa denne bog. Anno 1667 den 24. december, Niels Jensen, egen hand. 
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Herredsfoged er Jacob Ulf i Kl0v. 
Skriver er i arets begyndelse Niels Jensen, man han synes af10st (maske i 
februar, se 4/2) af mindst 2 andre hrender i resten af aret. 
Forrest i ekstrakten er anbragt et blad, der ikke har kunnet dateres. Da 
handskriften tilsyneladende er Niels Jensens, og da det temmeligt beskadigede 
blad har lighedspunkter med det f0rste blad fra 1668, er det maske fra 
tingdagen 7/1 1668. 

Udateret. 

Christen Christensen i Kors0e far arveafkald efter sal. Karen Nielsdatter og 
sal. Feder Christensen, som boede og d0de i Kors0e, af efterskrevne ,mrend og 
personer": Anders Madsen i Tinstrup pa egne og sine br0dres vegne nemlig 
Niels Madsen i Tisted, Mads Madsen i Sinderup og Jens Madsen (stednavn 
forsvundet) efter fuldmagt samt pa sin broder Feder Madsens vegne, som 
tjener i Seland. 
Christen Ma(dsen i Tinstrup ?) pa egne vegne. Anders Christensen i Hunstrup 
pa egne vegne samt pa sin sal. broders b0rns vegne nemlig Anne og Sidsel 
Poulsdatter (begge i Skindrup). Niels Andersen i Kaars0e pa hans hustrus, 
Maren Christensdatters vegne, Anders Nielsen i Hiermoll pa hans hustrus, 
Johan Christensdatters vegne, Feder Christensen i Kaars0e pa hans hustrus 
Kirsten Christensdatters vegne og Niels Poulsen i Skindrup pa egne vegne. 
Vedermalsting. 

(7. januar). 

(Pag. 1 indeholder et lille fragment pa fa ord, hvis indhold ikke kan 
bestemmes). 

Der irettelregges en kontrakt (omtalt 4/6 1667) af 24. april 1667 (formodentlig) 
mellem Feder Ollufsen i Knachergard og nogle medarvinger. Pa bagsiden er 
anf0rt ,er pa dette brev opbaren den 30. april (?) sldl. og en brunblisset 
hesteplag og den sal. kones (ki)ste" underskrevet Jens Pedersen. Endvidere 
star pat0rt at ,anden termin" er betalt og nu her i dag tilbyder Feder Ollufsen 
tredie termin pa 30 sldl. og begrerer arvingernes afkald ,for deres m0drene 
arv". (Se i0vrigt denne tingdags tredie indf0rsel). 

(3/12 67). Borgmester (Thomis Madsen ? i Thisted) anmoder skriftlig om 
opsrettelse i 14 dage af en sag, idet ,han er sa syg og skr0belig, at han ikke kan 
m0de pa tinget at svare". 
Sagen opsrettes 8 dage. (14/1). 

Anders Pedersen og Simmen Pedersen, barnef0dt i Knachergard, pa deres egne 
vegne og Mads Nielsen pa Holm pa sin hustru Maren Pedersdatters vegne 
irettelregger en skriftlig kontrakt af 24. april 1667 (se f0rste indf0rsel) mellem 
Feder Ollufsen (ogsa kaldet Vollesen) og arvingerne efter hans hustru Anne 
Jensdatter, der boede og d0de i Knachergard i 0ster Vandet. 
Kontrakten vedr0rer udbetaling i 3 terminer af Jens Pedersen Vand, Anders 
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Pedersen, Simmen Pedersen og Maren Pedersdatter, deres m0drene arv efter 
for:ne sal. Anne Jensdatter. 
Pa samme kontrakt er skrevet: Den 6/8 1667 er til Peder Ollufsens stifb0rn 
Knachergard udleveret 20 rdl. Bevidnet Jacob Ulf mppria (egen hand). (14/1). 

Jens Christensen Kaastrup i Brund pa kongens vegne og Poul Jensen (ibm.) pa 
kirkens og pnestens vegne lader efter tingsvidne (af 10/12 1667) fordele Peder 
Andersen, S0ren Nielsen og Karen Johansdatter (m.fl. ? Resten forsvundet 
eller ulreseligt). 

Poul Jensen i Brund, kirkevrerge, pa kirkens vegne, Iader fordele Anders 
Nielsen i Kielstrup for resterende kirketiende ved lovh0ringerne: Jep 
Christensen i Store Hillerslev, Niels Andersen i Quortegard, Peder Laustsen i 
Langgard, (forsvundet) Laustsen i Brund, Christen Simmensen i Skousted og 
Michel Nielsen i (Neder)gard. 

14. januar. 

Christen Christensen H0j i Nors i dag i herredsfogedens sted. (F0rste indf0rsel 
er skrevet af en anden hand). 

(7/1). (S0ren Christensen i Kielstrup) pa fru Anne Arenfelds vegne vil som 
vidne f0re Christen Christensen H0j, der som fungerende herredsfoged afslar at 
vidne. S0ren Christensen forlanger at se Christen H0js adkomst til at betjene 
dommersredet og holder ham ansvarlig for den skade, den velb. frues sag kan 
!ide. (En del forsvundet og fugtskadet. Skriften svrert lreseligt. Emnet kan ikke 
bestemmes. Det kan vrere sagen mod borgmester Thomas Madsen. 

(7 /1). Peder Ollufsen i Knachergard be taler her for retten tredie og sidste 
termin, 30 sldl. af deres m0drene arv efter hans hustru sal. Anne Jensdatter, til 
Jens Pedersen, Anders Pedersen, Simmen Pedersen og Maren Pedersdatter 
gift med Mads Nielsen pa Holm. (Sagen fortsretter). 

Peder Ollufsen i Knachergard i 0ster Vandet sogn far fuldkommen arveafkald 
af Jens Pedersen og Anders Pedersen, begge barnef0dt i Knachergard. (21/1). 

Niels Pedersen, foged til Nor Thorp, pa Thommis Poulsen til Torp, hans vegne, 
irettelregger en opsrettelse a.f 10/12 1667 (s.d.) og krrever betaling. Hertil at 
svare m0der Vill Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa sin husbonds 
tjeneres vegne, nemlig Christen Andersen i Reer, Poul Nielsen Borup ibm., 
Anders Christensen Dien i Lille Hillerslev og (forsvundet) i Quortegard og 
sretter i rette, at Niels Pedersen b0r bevise grelden pa lovlig made. Resten af de 
anklagede (se 10/12 67) m0dte hver for sig og sva.rede pa samme made. 
Dom: Niels Pedersen b0r be vise grelden. 

(Der mangler formodentlig et eller flere blade fra 14/1). 
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21. januar. 

Christen Christensen H0j i Nors i dag i herredsfogedens sted. 

(14/1). Peder Olufsen i Knachergard i 0ster Vandet far fuldkommen afkald af 
Mads Nielsen pa Holm pa dennes hustru Maren Pedersdatters vegne, for 
hustruens m0drene arv efter Peder Ollufsens sal. hustru Anne Jensdatter. 
(28/1). 

Vill Svendsen i Brund, delefoged til 0rum slot, pa amts (skriverens) vegne, 
fremstiller vidner:, Christen Th0gersen i Kielstrup, Thommi"s Jensen (ibm.), 
(An)ders Nielsen ibm., Jens Laustsen ibm., Thorsten Therkelsen i Skousted og 
Poul Jensen i Brund, der f0rst vidner, at den gard, som Christen Pedersen i 
Kielstrup sidst paboede og fraflyttede, har staet 0de i 3 ar. Dernrest at den gard, 
som (forsvundet) Andersen i Kielstrup, sidst paboede og fraflyttede, har staet 

0de i 2 ar, og endelig at den gard, som Christen Nielsen paboede i Kjelstrup, har 
staet 0de i 1 1/2 ar. Videre vidner Anders Pedersen i Hou, Jens Pedersen ibm., 
Niels (forsvundet) ibm., Laust S0rensen ibm., S0ren S0rensen pa Hoxer Od, 
(forsvundet) Madsen i Malle, at den gard i Hou, som S0ren Jensen paboede og 
fraflyttede, star 0de pa andet ar ,og er Captin Strudtis tjener med de 3 parter 
og hans medtjenere er for:ne Jens Pedersen og Anders Pedersen i Hou". 
Dernrest vidnede Unge Christen Christensen i Nors, Christen Jens.en 
Bless(biere), Anders Christensen 0sten kirk en og Niels Jensen i Vorring, at de 
garde, som Peder Pedersen i Vorring og (Jens ?) S0rensen i Nors iboede har 
staet 0de i (?) og i 2 ar. 
(Endnu et vidnesbyrd om en 0degard i Vandet er forsvundet). 

Anders Madsen af L0gst0r begrerer at menige Hillerslev herredsmrend vi! give 
hans sal. fader Mads Andersen, der har boet i Kastrup sogn, skudsmal. 
24 dannemrend (navngivet) vidner, at de ikke ved andet end hvad godt er om 
Anders Madsens sal. forreldre Mads Andersen og Volbore Madsdatter, som 
begge boede og d0de i Nedergard i Kastrup sogn. 

28. januar. 

Peder Justsen, borgmester af Thisted, irettelregger en opsrettelse af 10/12 1667 
( der gentages). 
Hertil at svare irettelregger Niels Heseldall en skriftlig seddel fra forvalteren til 
B0ffling ( = B0vling i Ringk0bing amt ? , hvortil a ben bart en del af Hesse Ida! 
Jigger). Heri betvivles Peder Justsens adkomst til en lod af Hesseldall, idet der 
ikke er fremlagt overdragelsesdokument fra Peder Friss til List til Niels 
Kiergaard i Viborg. Endvidere anfregtes Peder Justsens ret til gardens 
herlighed, regt og arbejde, og at han ,nu i lang tid har taget sig til af sagefald, 
Iejermalsb0der og sadan herlighed, bade a.f bonden selv, l0bekrremmere, som 
der i garden begik slagsmal, og bond ens tjenestedreng ... '' 
Niels Heseldall tilbyder at betale, hvad han mener at restere. 
Peder Justsen sva.rer, ,at forvalteren ikke skulle indblande sig i det, som mig 
tilkommer'', og begrerer dom. 
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Dom: Da Niels Heseldall ikke er sogt eller pamindet ,ungefmr" fern ar, skal 
han ikke betale for perioden 1657-62, medens han skal betale for tiden efter 
Peder Justsens overtagelse i 1662, hvad han ikke kan bevise med kvitteringer at 
have betalt. 

(21/1). Peder Ollufsen i Knachergard i 0ster Vandet sogn, Iader !rose en 
skriftlig seddel hvori hans sal. hustru Anne Jensdatters b0rn bl.a. Simmen 
Pedersen lover at tilbagelevere kontrakten af 24/4 1667, nar sidste termin af 
deres m0drene arv er betalt. Han Iader nu Simmen Pedersen fordele, fordi 
denne ikke har afleveret kontrakten efter betaling af sidste termin. Jesper 
Christensen og Klemmen Christensen, begge 0ster Vandet, har stmvnet 
Simmen Pedersen hos (hans farbroder) Anders Andersen i Sperring. 

Unge Christen Christensen i Nors pa kirkens og kongens vegne Iader folk i Nors 
fordele for resterende tiende. (Specificeret). 
Lovh0ringer (i denne og forrige indforsel): Jens Michelsen i Hi.llerslev, Jep 
Christensen ibm., Laust Jensen ibm., Michel Nielsen i Nedergard, Christen 
Pedersen i 0sterild og Christen Christensen i Hunstrup 

Niels Jensen, skriver til Hillerslev herredsting begmrer skudsmal af 
herredsmmnd, som er til stede. 24 ,trofaste dannemmnd" giver skudsmal. 
(Hovedparten af de 24 mmnds navne samt hele slutningen mangler. 
Formodentlig er et eller flere blade forsvundet). (4/2). 

4. februar. 

(Christi)an Mortensen, amtsskriver til Thy og Mors, pa vor lensherres vegne, 
fremstiller Niels Jensen i 0sterild, som vidner, at den f0rste advent nu sidst 
forleden kom hr. Ulle Jacobsen til 0sterild kirke, og da pnediken var forbi, gik 
han af prmdikestolen og ned til kirked0ren, hvor han ,indtalte" Christen 
Pedersens hustru i Synderby i 0sterild. 
Da tjenesten var slut, takkede Christen Pedersens hustru prmsten, fordi han 
ventede, og prmsten takkede hende for hendes offer og sagde, at der var ,sendt 
bud til hende med Anders ved Kirke, men hun svarede, at hun ikke kumie 
komme til kirk en som en and en keltring". (Der er mere diskussion om 
budbringningen og ankomsttidspunktet, samt flere vidner, men sagens slutning 
er forsvundet). 

(28/1). Niels Jensen Skriver ,f0rst ungkarl og siden gift, f0rst boende i Thisted 
og siden her i herredet, og er deres herredsskriver her til Hillerslev 
herredsting", far skudsmal af 24 trofaste dennemmnd bl.a. lydende: ,og 
dersom Gud og 0vrigheden ham ville fremdeles i hans skriveri forfremme----og 
pa det allerunderdanigste af den h0je myndighed begmres ham for guds skyld i 
sadan sin bestilling som herredsskriver herefter matte befordres". (Det ser dog 
ud til, at deter 2 andre skrivere, der betjener tinget senere). 

(Herfra og til 26. maj er indf0rslerne forsvundet). 
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26. maj. 

(Vill Svendsen i Brund, delefoged til 0rum), fremstiller pa husbondens vegne 
synsmmnd: Jens Jensen i Brund (m.fl. - navne forsvundet), der afhjemler ders 
syn pa et hus i (Lille) Hillerslev. Oluf (Jensen) ibm. er stmvnet til vidnespah0r. 
(Sagen-fortsmtter). (7 /7). 

Vill Svendsen pa hans husbands vegne har Iadet Christen Madsen i Hillerslev 
stmvne for ulovlig brug af den jord, der Jigger til det hus i Lille Hillerslev, som 
Olluf Jensen har i fmste. Sagen opsat. (7/7). 

Soren Rasmussen, delefoged pa Ki0lbygard, pa hans husbands tjeners vegne, 
Michel J0rgensen i Vestergard i 0sterild, fremstiller synsmmnd: Berte! 
Christensen i 0sterild og Niels Jensen ibm., der havde synet sar og skade pa 
Michel J0rgensens fod. (Resten forsvundet). (Sagen fortsmtter). 

S0ren Rasmussen pa forbemeldte hans husbonds tjeners vegne, fremstiller 2 
vidner tjenende pa Vestergard i 0sterild, der vidnede, at d. 9. maj 2 timer efter 
solens opgang stod Michel J0rgensen i Vestergard pa s0nder ende af deres toft, 
da kom Christen Simonsen i Klastrup gaende nordfra med en ,ploustaff" i 
handen og stod lidt ,i hobe" med Michel J0rgensen og gik sa til sin plov igen. Sa 
kom de og skulle pl0je, og dade ,drev den f0rste fure" sammen med Michel, da 
kom Christen Simonsen igen med en fork i handen og slog det ene af de 
,fremmerste 0g" pa nmsen. Sa gik Michel frem med en greb i handen. Christen 
slog ud med forken, men Michel slog den mod jorden med greben. Christen stak 
forken i foden pa Michel og de faldt begge omkuld. (Resten forsvundet). 

Registrering, vurdering og skifte i boet efter sal. Jens Thomsen i Kastrup 
mellem pa den ene side hans efterladte hustru Karen Chr(istensdatter) og pa 
den anden side hans efterladte b0rn Niels Jensen, Anders Jensen, Anne 
Jensdatter, Hedvig Jensdatter og endnu to b0rn, som er ,dragen u(denlands") 
nemlig Tommis Jensen og Inge Jensdatter. 
Til stede er Laust Nielsen pa husbondens ogden efterladte hustrus vegne, Niels 
Jensen pa egne og sine s0skende Anne, Hedvig, Tommis og Inges vegne og 
Anders Jensen pa egne vegne. 
Boets formue (specificeret) bel0ber sig til167 1/2 sldl. 2 sk. 
Herefter en oversigt over dels gmld og dels kvitteringer for betalt gmld, 
herunder nogle underskrevet pa Asmild Kloster af Anne Resen, Willum Langis, 
landsdommer. Gmlden overstiger formuen. 

Christen Christensen i Nors pa fru Karen Dyrre til Kniffholt, hendes vegne, har 
Iadet stmvne Laust Andersen, barnef0dt i Kastrup, som boede i og frar0mte fru 
Karen Dyrris gard i Hillerslev. Stmvningsmmndene talte med ham selv i Laust 
Andersen Hoffues hus i Hillerslev. 
Han stmvnes for restance efter en liste dateret pa Ullerupgard d. 6. marts 1668 
mrderskrevet Laurits Andersen, egen hand. (En af stmvningsmmndene er Laust 
Andersen i Skovsted, dvs. ialt 4 Laust Andersen'er ?). 
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Christen Christensen H0j i Nors pa fru Karen Dyrre til Kniffholt, hendes vegne, 
fremstiller en synsmand, Mogens Christensen i Bundgard i Seels, der sammen 
med Christen Andersen ved Kirke ibm., Christen Christensen i N0rgard ibm., 
S0ren (Madsen?) i Malle, Anders Christensen Momtoft i Kielstrup, Jens Jensen 
i Brund, Laust S0rensen i Hou og T0ger Christensen i Seels, den 2. maj havde 
synet Momtoftgards huses br0stfreldighed, som velb. Otto Arnfeld og Hans 
Hendrichsen, foged pa Momtoft, foreviste dem. Mogens Christensen afhjemlede 
sit syn, som de andre synsmrend for 8 dage siden, at der var ,bmstfreldighed 
med t0mmer, tag, ler og et hus var borte" samt arbejdslf1Jn og arbejdsfolkenes 
kost for 54 sldl. 1 mk. 6 sk. 
Strevnet til vidnespah0r er Eyler Jacobsen pa Mom toft. 

(2. juni). 

(Resten af 4 navne, sandsynligvis den sredvanlige opremsning af tingh0rere, 
lreses 0vers pa siden). 

Morten Andersen pa Kgl.M.s generalinspekt0r over de (jydske st)rande, hans 
vegne, irettelregger en opsrettelse af dette ting fra den 21. april sidst forleden, 
formeldende at Olluf Dragsbech og Peder M0ller ved Klitm0ller var strevnet 
den dag til dom efter indholdet af et tingsvidne af 3. marts (ogsa irettelagt i 
dag), hvori Jep Krabe ved Klitm0ller og Christen Christensen Blach ibm. har 
vidnet, at de d. 6/1 1668 sa ,et stykke vrag", som var indkommen norden for 
Klitm0ller. Det lod Olluf Dragsbech og Peder M0ller opbryde og lod t0mmer og 
jern opf0re til deres huse. Da satte Morten Andersen i rette, at de skulle 
fremvise ret hjemmel eller b0de deres 3 mk. Da (21/4) er sagen opsat 6 uger, 
som er i dag (2/6). Sa fremkom Christen Christensen H0j og irettelagde en 
skriftlig hjemmel lydende pa, at Anders Knudsen i (forsvundet) og Anders 
Nielsen ved Brou ved Klitm0ller og medbmdre d. 8/1 for 1 sldl. har solgt Anders 
Poulsen og Peder Ollufsen ved Klitm0ller ,en st0che furre flag" af det skib, 
som var strandet ved Vang d. 4. januar, men blev udtaget af havet og 
indstrandede igen f0rst ved Klitm0ller og derefter ,n0r i Christen Blachis 
strand". Herefter pastar Christen H0j de to mrend fri for tiltale at vrere. 
Kendelse: Sagen sk0nnes at vedr0re de anklagedes rere, hvorfor dommeren 
ikke tfiJI: d0mme. (Henvises formodentlig til landstinget). 

Christen Christensen H0j i Nors pa Christen Nielsens vegne, residerende pa 
Tanderup, og Jens Christensen i Kastrup pa sal. Mads Pedersen, som boede og 
d0de i Kastrup, hans efterladte hustru og b0rns vegne, irettelregger en 
registrering og vurdering dateret 21. maj 1668. 
Vurderingsmrend: Niels Pedersen Bisgard i Kastrup, Niels Boersen, Knud 
Nielsen og Offer Jensen, aile i Kastrup, med herredsfogeden var ·den rette 30. 
dag forsamlede i boet med Jens Christensen i Kastrup, den sal. mands hustrus 
fader, pa enken Anne Jensdatters vegne og pa den sal. mands barn, Anne 
Madsdatters vegne. Desuden var til stede J0rgen Nielsen i Diernres pa (sin 
broder) Christen Nielsen pa Tanderup, hans vegne. 
Boet blev vurderet, undtagen ,den gamle mands, Peder Pedersens, gamle 
sengeklreder ogden sal. mands hustrus seng". (Specificeret). 
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Grelden, bl.a. til den sal. mands husband, Christen Nielsen pa Tanderup, og til 
hans hustrus fader Jens Christensen i Kastrup, for Ian og udlreg til begravelsen 
(specificeret), overstiger formuen, der tilfalder husband for resterende skyld 
og landgilde. 

(9. juni-). 

Christen Christensen H0j i Nors pa (fru Karen Dyre) til Knivholt, hendes vegne, 
m.fl. (delvis forsvundet) er strevnet (vistnok) af Anders Frost i Tilsted, der 
irettelregger en sed del sa lydende: Eftersom jeg underskre':;ne har kvitteret 
Momtofts forpagtning den (dato forsvundet) 1668 skal enhver herved advares, 
at vis nogen har noget at f0re for retten skal jeg s0ges i Gislum herred, til Jerne 
herreds birketing, hver deres forretning. Underskrevet i Jernit den 2. maj 1668, 
Eyler Jacobsen. 

Thomas Pedersen, fuldmregtig til Christian Mortensen, amtsskriver over Thy 
og Mars, fremstiller synsmrend: Christen Andersen i Seels, Jens Tomsen ibm., 
Niels Andersen i Quortegard og Jep Christensen i Hillerslev, der kundgjorde 
deres syn pa den gard i Kielstrup som Poul Pedersen sidst paboede og 
fraflyttede. 
Rallingshus nedbrud t og 0de, ,nrerhen 2 bindinger stod 0sterst", laden norden i 
garden save! som laden vesten i garden var ganske ,br0st" uden t0mmer og 
tag. Dermest sa de et ,herreborishus" (karlekammerhus), som var 0de pa 5 
bindinger nrer. 

Thomis Pedersen (samme som ovenfor) fremstiller vidner: Anders Christensen 
Momtoft i Kielstrup, Tomis Jensen, Christen T0gersen, Anders Nielsen, Poul 
Christensen, Palli Christensen og Jens Laustsen, alle i Kielstrup, der vidner, at 
i ungefrer 12 ars tide boede Poul Pedersen i den gard i Kielstrup, som han 
fraflyttede, og som nu star 0de, og han ydede landgilde i Bunderup i Hanherred. 

S0ren Rasmussen, foged pa Ki0lbygard, pa hans husbands vegne, fremstiller' 
Karen Pedersdatter, barnef0dt i Gr0nderup i Strandby sogn i Himmersyssel, 
der skyldte S0ren S0rensen, forrige foged pa Ki0lbygard, for rette barnefader at 
vrere til det pigebarn, hun har faet, nu 16 uger gammelt, som hedder Jo(hanne?) 
S0rensda tter. 

Christen Christensen H0j i Nors pa Christen Nielsen pa Tanderup, hans vegne, 
tilbyder som de forrige 2 tingdage fr0greld, hvis der er nogen der ulovligt har 
saet i Christen Nielsens tjeners jord, srerligt nrevnt sal. Mads Pedersen, som 
boede og d0de i Kastrup. 
Tingsvidne. 

Christen Bertelsen i Skousted har Iadet strevne menige Skousted bymrend og 
personer: Peder Hendrichsen j Brom0lle, Tommis Pedersen i Odders Heede, 
S0ren Jensen ibm., -Niels Andersen i Quortegard, Erich Andersen (Jen??en?) 
ibm., Laust Christensen i Kanstrup og Christen Nielsen i Jensby og opsiger den 
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,.love", han havde for kongens tiende af Skousted rode, med mindre en af 
sognets bedste mamd vii love med ham istedet for den tidligere, der er d0d. 
Ingen melder sig. Tingsvidne. 

Christen Christensen H0j irettelregger en skrivelse og fuldmagt underskrevet i 
Hunstrup prrestegard den 9. juni 1668 af hr. Olluf Jacobsen, der anmoder 
Christen H0j om at s0rge for, at hr. Ollufs tjener Michel Madsen B0dker i 
S0nder Klit far sin ret imod sin s0n Mads Michelsen, som boede i Uldum nogen 
tid, med hensyn til Michel Madsens retmressige arvelod efter hans sal. broder 
Christen Madsen, som d0de i Uldum. 
Christen H0j ::esker rigtig registrering og vurdering fremlagt. Sagen opsat 14 
dage. (16/6). 

J0rgen Nielsen i Diernres har Iadet strevne Feder Iffversen i Hjardemal og 
dennes stifs0n Feder S0rensen, som har sit vrerelse og tilhold der, samt Feder 
Iffversens hustru (m.fl.?, en del forsvundet) for 23 1/2 rdl. efter et greldsbrev 
dateret i Holstebro d. 19/1 1655, hvori Niels Jensen i Fortoft og Laust S0rensen 
(stednavn forsvundet) for dem og deres arvinger ,.en for aile og aile for en" har 
godsagt for Hans Pedersen, digefoged i T0nder len. Feder Iffversen er strevnet 
som arving. 
Sagen opsrettes i 14 dage efter Feder Iffversens anmodning. (21/7). 

J0rgen Nielsen i Diernres har Iadet strevne f0lgende for restancer (specifice
ret): Christen Andersen i Kloster i Skousted, Laust Aggisen pa Skousted Bach, 
Christen Jensen i L0nderup, Christen Andersen i Krog i Vixs0e sogn, Laust 
Christensen i Bierre, Jens Pedersen Bunch i Tueds sogn, Niels Jensens hustru i 
Nors, Jens Christensen ibm., (forsvundet) (S0)ffrensen Baffuen, Feder Ibsen, 
:Michel Nielsen, Margrete S0rensdatter (sidste 4 sikkert i Skinderup), efter 
restanceliste af 2/6 1668 underskrevet af J0rgen Nielsen pa hans husbands, 
magister Hans Zoega, professor pa det kongelige Academi i K0benhavn, hans 
vegne. Desuden skyldte J0rgen Nielsen Olluf Enuoldsen i Voring og Laust 
S0rensen i Tueds sogn for kornskyld. 
Dom: De skal be tale. 

J0rgen Nielsen i Diernres har Iadet strevne: Jens Christensen Vandet og Niels 
Christensen Vandet i Kastrup samt Christen Enuoldsen ved Lerh0j. Ligeledes 
strevnet for Ullerupgards port Anders Christensen, tjenende pa Ullerupgard og 
barnef0dt i 0ster Vandet. Aile 3 skyldes for greld efter deres sal. fader, Christen 
Jensen, som boede og d0de pa gade i Seels, hans skadesl0sbrev af 26/3 1655. 
Sagen opsat 14 dage. (21/7). 

16. juni. 

Laust Christensen i N0rby i Tveds sogn giver til kende, at han 2 tingdage 
forinden og nu for tredie ting forbyder f0!gende at indf0re deres h0st, f0r der er 
tiendet nernlig: Christen Pedersen pa Tange, Christen S0rensen i Christen 
Toftmands gard, Jens i Worumbs huoll, Inge Pedersdatter i N0rby, Feder 
Pedersen Sand ,.ender" i Synderby, Christen H0st ibm., Niels Pedersen ibm. 
Tingsvidne. 
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Feder Hendrichsen i Brom0lle fremstiller synsmrend: Laust J0rgensen i Brund, 
Jacob Jensen, Poul Jensen, Jens Christensen Kaastrup, Jens Nielsen ved Led, 
alle i Brund, og Christen T0gersen i Kielstrup, der afhjemler deres syn pa 
Skovtorffue p0tter i Hillerslev eng. (Synet delvis forsvundet, men det er noget 
med ,.beche som l0ber af aen i p0tten"). Feder Hendrichsen forbyder folk, der 
har skiiter i engen, ogsa Anders Nielsen i Kielstrup, ,.at komme nrermere med 
nogen gmft og gra vning til hans m0llea, de nne til skade". 

Viii Svendsen i Brund, delefoged til 0rum slot, pa hans busbonds vegne, 
fremstiller Maren Erichsdatter, barnef0dt i Quortegard af Erich Andersen. 
Hun skyldte Christen Thorstensen, tjenende hos Niels Ander~en i Quortegard 
for hendes rette barnefader at vrere, til det pigebarn, hun for en tid lang siden 
har faet. (23/6). 

Laust Christensen i (N 0rby?) i Tueds sogn pa sin s0sters vegne, Maren 
Christensdatter i Bierre i Vix0e sogn, tager Christen Nielsen Borup i handen og 
giver til kende, at hans s0ster ikke ved andet, end hvad godt er, om Christen 
Nielsen og takkede ham for alt godt. Laust Christensen star til vedermalsting 
med Christen Nielsen Buorup og Mads Pedersen (hvis relation til parterne ikke 
fremgar, idet noget af indf0rslen er forsvundet). 

(9/6). Feder Michelsen i Damsgard i Klit pa hans faders vegne, Michel Madsen i 
Damsgard, far afkald fra Mads Michelsen i Tous0e for arv efter dennes fader, 
Michel Madsen, og moder, Dorette Christensdatter, som begge endnu bor og 
lever i Damsgard. (Sagen fortsretter). 

(9/6). Mads Michelsen i Tous0e far afkald af Feder Michelsen i Damsgard, i Klit 
pa egne og pa faders, Michel Madsen i Damsgard, hans vegne, af Christen 
Michelsen i Hoxser pa egne vegne, af Christen Michelsen i Damsgard pa egne 
vegne, af S0ren Laustsen i Blogsgard pa dennes hustrus, Johan Michelsdatters 
vegne, og af Olluf S0rensen i Tved (by) pa dennes hustrus, Maren 
Michelsdatters vegne, for arv efter sal. Christen Madsen, som d0de i Uldum, og 
som var for:ne Michel Madsens broder. 

Feder Laustsen i Kastrup pa Bennit Jespersdatters vegne, sal. Michel 
Christensens efterladte hustru i Sarrup irettelregger vurdering og skiftebrev 
dateret 20. februar 1668, efter sal. Michel Christensen, som boede og d0de i 
Sarup. Vurdeingsmrend: Niels S0rensen i Buorup, Klemmed J0rgensen i Reer, 
Jens Pedersen i Skielsgard og Gregers S0rensen i Kiergard. Skifte mellem den 
sal. mands hustru pa den ene side og hans efterladte b0rn Jens og Christen 
Michelsen, Bennit, Kirsten og Karen Michelsd0tre, Jesper, ,.anden Christen" 
og Anders Michelsen pa den anden side. 
Til stede ved vurderingen var Feder Laustsen pa sin hustrus, Maren 
Michelsdatters vegne og pa for:ne Bennit Jespersdatters vegne, Jens og 
Christen Michelsen pa deres egne vegne, Mads Michelsen i Tinstrup som vrerge 
og formynder for Bennit, Kirsten og Karen Michelsd0tre sarnt for Jesper, anden 
Christen og Anders Michelsen. Tomis Tomsen i Tinstrup pa sin hustrus, Anne 
Michelsdatters vegne. 
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Boets formue (specificeret) incl. tilgodehavender er ?.:12 sldl. Boets gceld 
omfatter Jens og Christen Michelsens m0drene arv efter skiftebrev af 141\i 1652, 
skyld og landgilde til husbond hr. (Pe)der Jacobsen i Tousing samt m0drene arv 
til Tom is Tomsens hustru Anne Michelsdatter. (Gceld specificeret). Der g0res 
udl:Eg i boet for m0drene arv til Jens og Christen Michelsen (specificeret). 
Formuen overstiger g:Elden med 66 sldl. 2 mk. 10 sk. hvoraf hver part, hustruen 
og b0rnene, tilfalder halvdelen. B0rnenes part deles i ,femten s0sterlodder" (5 

drenge + 5 piger! ) . 

23. juni. 

Christen Christensen H0j i Nors pa hr. Anders Nielsen i Nors, sognepr:Est til 
Nors og Tueds sogne, hans vegne, forbyder pa 3. ting (17 navngivne) m:End og 
personer i Nors og Tueds sogne at hjemf0re deres avling, f0r der er tiendet ,pa 
kierffue og negge" (k:Erv og neg). 

Christen T0gersen i Kielstrup far afkald af Niels Jensen i Kieldtoft i Hillerslev 
pa sin hustrus, Inger T0gersdatters vegne, for arv efter hendes nu sal. for:Eldre 
T0ger Nielsen og Else Nielsdatter, som boede og d0de i Kielstrup 

Michel Pedersen i Febersted far afkald af Jep Pedersen i Febersted pa egne 
vegne, Michel Pedersen (senere i indf0rslen 3 gange ben:pvnt Feder Pedersen) 
ibm., pa egne vegne, og Niels Pedersen Rued i Vix0e pa egne vegne, for arv 
efter deres sal. fader og moder Feder Nielsen og Anne Michelsdatter, som 
begge boede .og d0de i Febersted. 

S0ren Rasmussen, foged pa Ki0lbygard, pa hans husbonds vegne, irettel:pgger 
en forbudsseddel, hvori samtlige Hunstrup sognem:End advares om at Hunstrup 
kirketiende Vil blive taget pa k:Erven i n:ErV:Erende ar, Og at avlingen ikke rna 
indf0res uden varsel. Ki0lbygard d. 7. juni 1668, Lucas Lange. Bagpa fandtes 
paskrevet: ,Den tredie s0ndag efter Trinitatis i dette ar 1668 blev denne seddel 
opl:Est i Hundstrup kirke efter gudstjeneste i· menige almues n:Erv:prelse. Olluf 
Jacobsen egen hand". Desuden l:pst pa tinget 9. og 16. juni og hermed pa tredie 
tingdag. 

(16/6). Vill Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa hans husbonds vegne, har 
ladet st:Evne Christen Torstensen tjenende til Niels Andersen i Quortegard, 
hvor st:pvningsmrendene talte med Niels Andersens s0ster Anne Andersdatter. 
Ligeledes i Quortegard st:pvnedes Erich Andersens datter, Maren Erichsdatter. 
De forel:pgges b0der for deres lejermal i henhold til tingsvidne af 16/6, der 
gentages. 
Dom: De skal be tale. 

Christen Christensen i Nors pa hr. Knud Ollufsen i Seyersleff, sognepr:pst til 
Seyersleff, Eyersleff og J0rsbye sogne i Mors, hans vegne, har ladet st:pvne 
Knud Laustsen i Malle (,.talte med hans datter, Maren Knudsdatter") og 
Anders Christensen Momtoft i Kielstrup og skyldte dem for korng:Eld efter 
henholdsvis skadesl0sbrev og regnskabsbogs 19. blad. Opsat 1 maned. 
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Vill Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa kgl.May's, pr:pstens og kirkens 
vegne, forbyder ,menige Hillerslev sognem:End og personer savel som enker", 
Simon Jensen radmand i Thisted, Jens Knudsen ibm., Jesper Svendsens hustru 
Maren Jacobsdatter, Christen Jensen Kielstrup, ,R. ( = radmand) i bemeldte 
Tis ted", som har saet i Kielstrup mark, at f0re de res kornavling af Hillerslev 
sognemarker, f0r der er tiendet pa k:Erv og neg. 

30. juni. 

Anders Lauritsen, ridefoged over Irup og dens tilliggende gods, har pa Nebel 
ladet st:pvne velb. Johan ,Vohn" Buchfeld for g:Eld 111/2 rdl., 'som resterer for 
rostjeneste. For sidstn:pvnte m0dte Mads Pedersen i Sand i 0ster Vandet sogn, 
der pastod, at der fandtes kvitteringer pa Nebel. 
Sagen opsat 8 dage. (28/7). 

(22/11667). Niels Lauritsen i Wesless pa hans husbanders vegne, arvinger efter 
sal. J0rgen Matthisen af K0benhavn, har ladet stawne Anders Persen i Skousted 
og sal. Poul Persens hustru og b0rn i Tueds sogn og irettel:Egger en skriftlig 
restanceliste hvori n:Evnes sal. J0rgen Matthisens arvingers tjener Poul Persen 
i Tueds sogn samt ,Christine, sal. Jens Tomsens af Hils0e, hendes tjener i 
Skousted, Ander Pedersen". Listen er uderskrevet d. 12/11 1666 af Jens 
Christensen Broch. Der irettel:Egges endvidere en dom over de n:Evnte af 22/1 
1667 samt et synsvidne her af tinget af 3/3 1668, hvori n:pvnes, at Laust S0rensen 
i Tueds sogn, Bertel Christensen ibm., Moust Laustsen ibm. og Jens Andersen 
ibm. har synet den bolig i Synderbye, som Poul Persen har i f:pste. Der n:Evnes 
et ladehus og et lille jordhus, mens der ikke er et rallingshus. De sk0nner 
br0stf:Eldighed samt genopbygning af rallingshus til16 rdl. og 4 l:Es tag til 2 sldl. 
Dom: De skal be tale. 

7. juli. 

Michel Pedersen Tanderup, boende i L0gst0r, fremstiller synsmamd: Christen 
Pedersen i S0nderbye i 0sterild, Bertil Christensen, Niels Jensen og Suenning 
Jensen ibm., der afhjemler deres syn pa den gard i 0sterild, som Michel 
Tanderup iboede og nu har f:pstet til Christen Simmensen i Klastrup. 
(Us:Edvanlig omfattende beskrivelse af garden og de enkelte huse med 
rumangivelser, d0rplaceringer m.v.). Christen Simmensen er st:Evnet til 
synspah0r bade i sin gard i Klastrup og i 0sterild. 

Michel Pedersen Tanderup i L0gst0r indgar forlig med Michel Nielsen I 
Skinderup om dennes g:Eld pa ,halvelve" sldl., som han lover at betale til 
Michel Tanderup i 3 terminer a 3 1/2 sldl. til S. Michelsdag 1669, -70 og -71. Til 
geng:Eld erkl:Eres ,vidner, breve, domme og andet" over Michel Nielsen for 
d0de og magtesl0se. Vedermalsting. 

Christen Christensen i Nors indgar forlig med Anders Christensen i Voring, der 
lover at betale hans faders, Christen Andersen i Voring, skyldige kirketiende, 9 
mk., for 1667. Vedermalsting. 
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Vell Svendsen i Brund, delefoged til 0rum slot, har Iadet staJvne Volborig 
Poulsdatter hos dennes fader Poul Jensen i Brund for betaling af lejermalsb0de 
og fogedpenge. 
Dom: Hun skal be tale. 

S0ren Rasmussen, foged pa Ki0lbygard, pa sin husbands vegne, Lucas Lange til 
Ki0lbygard, har Iadet staJvne Kirsten S0rensdatter hos dennes fader S0ren 
Madsen i Kl0u for betaling af lejermalsb0de og fogedpenge. 
Dom: Hun skal betale. 

(26/5). Vell Svendsen i Brund pa sin husbands vegne, har Iadet staJvne Olluf 
Jensen i Lille Hillerslev og irette!aJgger et synsvidne af 26. maj sidst forleden 
vedr. et 0de hussted i Store Hillerslev, som Olluf Jensen har haft i faJste og 
pastar ham d0mt til at betale 4 1/2 sldl., som opf0relsen af et nyt hussted vi! 
koste. 
Dom: Han skal betale. (7/7). 

Vel! Svendsen i Brund pa hans husbands vegne, irettelaJgger et opsaJttelsesvid
ne af 26. maj sidst forleden og et synsvidne af samme dag (s.d.) og skylder 
Anders Christensen i Bundgard i Seels for 5 sldl., betaling for et hus norden til 
Bundgard, som han har Iadet nedbryde og bortf0re. 
Dom: Han skal be tale. 

Vel! Svendsen i Brund pa hans husbands vegne, efter opsaJttelse af 26. maj sidst 
for led en (s.d.) skylder Christen Madsen i Hillerslev for ulovlig brug af den 
pejendom Olluf Jensen havde i faJste og begaJrer fremlaJggelse af lovlig 
hjemmel og el!ers at Christen Madsen skal !ide dele og tiltale. Da Christen 
Madsen ikke er m0dt, og da det er 6 uger dagen (fra 26/5) og yderligere 
opsaJttelse ikke er tilladt efter recessen, f0lger dommen pastanden. (7 /7). 

Christen Christensen H0j i Nors pa Christen Nielsens vegne, residerende pa 
Tanderup, fremstiller synsmaJnd, der har vaJret pa Christen Andersens jord i 
Krog og beset agerjord, som Christen Andersen har lagt til et ,versted" kaldet 
»Lille Overgard i Vixoe«, der i lang tid har vaJret brugt under Krog. 
(Der er omfattende specifikation af ) agrene, der Jigger op til Peder Smeds jord 
i Overgard, til Vix0egards jorder, til Jens Christensen M0llers jorder i Vix0e, til 
Olluf Pedersens jorder ibm., og til Hans J0rgensens jord ibm. (Mange lokale 
marknavne og placeringer, f.eks. i forhold til kirken, er naJvnt). Synet 
meddeler, at en del jord er 0de af sand og andet ,Jigger for en abenbarlig 
sandflugt" og snart kan blive 0de. Christen Andersen er staJvnet til astedet for 
synet og til dette synsvidne. 

Michel Michelsen Langballe, residerende pa Nebel, fremstiller synsmaJnd: 
JEldste Paul Enuoltlsen og Unge Paul Enuoldsen i Aggerholm, Peder S0rensen i 
Vil~b0ll, Christen Andersen ved Kirk, Anders Andersen i Steentoft og Tommis 
Pedersen i Vester Vandet, der afhjemler deres syn af 30/6 pa Nebelgard. Der 
naJvnes ladehus pa 9 bindinger og ved 0stre ende et ildingshus pa 
si(uff)bindinger, ved vestre ende et lidet vognhus til 3 vogne. Det hus som star 
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vest i garden ,i syd og nord" er 20 bindinger. Det 0stre hus i garden som er 
faJhuset, en del er ,forgangne ar nedtynget af sne", er nu 14 bindinger. I 
rallingshuset, som er 17 bindinger, har de synet ,fruer- og overfruerstuen, 
k0chen og br0gers". Ved rallingshuset er afbygget 2 kviste, den ene 7, den 
anden 3 bindinger. Et lidet hus i garden kaldet skolen, 6 bindinger. (Endelig vist 
nok et farehus, en linie er del vis forsvundet). Husenes br0stfaJldighed pa tag, 
t0mmer m.m. naJvnes. Velb. Johan Buchfelds fuldmaJgtig, Mads Pedersen i 
Sandi 0ster Vandet sogn er staJvnet til synsvidnepah0r. 

14. juli. 

Berte! Lerche pa Maren Nielsdatter, sal. Kield Nielsens, og pa hendes s0ns, 
Niels Kieldsens vegne, begge til Weslesgard, har Iadet staJvne aile Wesles, 
0sles og T0mmerby sognemaJnd samt Christen Jensen i R0ebroe, talte med 
hans s0n Niels Christensen. Ogsa staJvnet: Christen Eskisen, Jens Offersen og 
Mads Michelsen, aile i Thousse, endvidere Suend Persen og hans gardmand 
Christen Nielsen, samt Christen Jensen ibid. (i Touse ?). Aile staJvnet til 
,forbudsbeskrivelse", og nu irettelaJgger Berte! Lerche et skriftligt forbud mod 
at have nogen brugelighed af hvad art det kunne vaJre pa Weslesgards grund og 
ejendom, herunder i fiskevande, ,med voddraJt, rusesaJttelse, garns laJggelse, 
stang og meden". Weslesgard 27/6 1668, Niels Kieldsen Rorbech. 
At svare herpa moder, Christen Jensen i Foelsang pa sin husbands vegne og 
irettelaJgger et tingsvidne af 4/7 af HannaJs ting, hvori Christen Jensen i R0ebro 
m.fl. vidner, at de ulastet og ukaJret, nogle i 50 ar, nogle 40 ar og mindre, har 
haft deres brugelighed i Thommerby fjord. S0ren Christensen, pa fru Anne 
Arenfelds vegne, protesterer pa grundlag af samme tingsvidne. Ott Olsen pa 
Momtoft og Niels Poulsen i S0ndergard protesterer ligeledes, og aile efterlyser 
Berte! Pedersen Lerches fuldmagt. Dertil irettelaJgger Berte! Lerche J0rgen 
Lychis sk0de til Maren Nielsdatter pa Weslesgard samt meddeler, at Maren 
Nielsdatter ikke agter at fravinde de protesterende deres grund og ejemlom, 
men kun g0r forbud mod ulovlig brugelighed, der kunne ske pii. hendes ejendom. 
Pa dette grundlag udsteder dommeren forbudsvidne. 

Berte! Pedersen Lerche pa Maren Nielsdatters og hendes s0n Niels Kieldsens 
vegne, til Veslesgard, irettelaJgger ovenfor naJvnte skriftlige forbud. ( l£n 
n0jagtig gentagelse af l.ste del af ovenstaende til og med angivelsen af de 
indstaJvnede. Det kunne se ud, som om skriveren har indf0rt disse indf0rsler 
senere og ved en fejltagelse pabegyndt en gentagelse). 

Anders Persen i N0rby i Tved sogn har ladet staJvne Per Persen Sand ibid. og 
irettelaJgger et tingsvidne af 21/8 1660, hvorefter Peder Pedersen har taget 
Niels Andersen i handen, sidstnaJvnte pa sal. Peder Andersens fire b0rns vegne, 
og lovet at give de 4 b0rn deres arv bade efter faderen, der boede og dode i 
bemeldte N0rby, og moderen Mette Lauritsdatter, nar hun ved d0den afgar, 
nemlig 50 sldl., der ligeligt fordeles til hver af de 3 pigeb0rn, Inge, Anne og 
Karen Pedersdatter. 
Anders Pedersen saJtter nu i rette, at Feder Pedersen skal betale til Anne 
Pedersdatter og til Karen Pedersdatter, hver 16 sldl. 2 mk. 10 sk. 
Dom: Han skal betale - til Anders Pedersen. 
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Bertel Pedersen Lerche pa hr. Christen Nielsen i Hiarmaal, hans vegne, har 
ladet sbevne sal. Laurs Suenskes hustru i Hansted og hendes 2 senner Brix 
Larsen og Lars Larsen, samt som vidner Per Iffversen i Hiarmaal, Michel 
Pedersen ibid, Niels Thomsen ibid og Christen Larsen Meller ibid. Per Iffversen 
og Michel Pedersen vidnede, at de den 25. marts sidst forleden var med 
herredsfogeden som vurderingsmamd i sal. Laurs Suenskes hus i Hansted by, og 
der udlagde til hr. Christen Nielsen 20 sldl. i den 1/3 skudepart, som enken og 
hendes 2 senner ejede, og forbed at bortfragte trediedelen og lade skuden 
komme af stranden uden hr. Christens minde. Berte! Lerche pastar, at de har 
overtradt forbudet. 
Sagen opsrettes i 6 uger. (25/8). 

(Navn forsvundet) lader fordele Niels Jensen i 0stergard i Waaring og Mads 
Persen i Nors for greld. 

Per Larsen pa Hiarttberg pa Hanstholm, lader lrese en registrering og 
vurdering over Lars Jensen Skrreders bo pa Hiarttberg. 
Den 13. juli 1668 var Clemed Jergensen i Reer og Anders Serensen i Pugedall i 
Lars Jensen Skrreders bo i Hiarttberg efter Lars Skrreders egen begrering og 
vurderede korn pa marken, kvreg og indbo. 
Lars Skrreders sal. kone hedder Waldborg Iffversdatter, og hendes datterbarn 
Anne Pallisdatter har 8 sldl. 3 sk. staende i boet. (Sagen fortsretter). 

Peder Larsen pa Hiarttberg far arveafkald af Christen Frantsen i Lederup sogn 
i Mors, pa sin hustrus vegne, og af Christopher Christensen i Bierre pa Hansted 
pa sin hustrus vegne, efter deres gamle fader Lars Jensen pa Hiarttberg, som 
endnu lever, og efter deres sal. moder Woldborg Iffversdatter, som boede og 
dede i det ,versted" pa Hiarttberg. Peder Larsen forpligter sig til at betale 
hans faders greld og at forserge ham til han der. Vedermalsting. 

21. juli. 

Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig Kloster, pa hans 
husbands vegne, har ladet strevne alle de Vestervig tjenere, som er i restance i 
Skinderup sogn, Sendels sogn, Hillerslev sogn, Nors sogn, Tueds sogn, 0sterild 
sogn, Hunstrup sogn og Kastrup sogn samt pa Hanstholm og irettelagde en 
restenceliste, dateret Vestervig Kloster 30. april 1668, Seren Bendixsen. 
(Specificeret). 
Dom: De skal be tale: 

Christen Bertelsen i Skovsted har ladet strevne Anders Christensen Momtoft i 
Kielstrup m.fl. Vestervig tjenere for restance. 
Anders Momtoft far sagen opsat 4 uger. (25/8). 

Laust Jergensen i Sarup lader Christen Nielsen i Hiegard fordele for korn og 
penge efter kirkebogens formelding. 
De 6 ,heringer" er: Thomis Jensen og Christen Thegersen i Kielstrup, Peder 
Frantsen i Binning, Niels Jensen i Fortoft, Anders Nielsen i Kielstrup og Anders 
Persen i Nerby i Tued sogn. 

98 

Hillerslev Herreds Tingbog - 1668 

Christen Christensen Hej i Nors pa Jergen Nielsen i Vester Diernis, hans vegne, 
irettelregger en opsrettelse her af tinget den 9. juli. (9. juni!) sidst forl.eden, 
hvorefter Jens Christensen Vandet i Kastrup, Niels Christensen Vandet ib1d. og 
Anders Christensen, tjenende pa Ullerupgard, barnefedt i 0ster Vandet, er 
strevnet og tiltalt for betaling af greld 6 sldl. og 1 td. arre, efter et skadeslesbrev, 
udgivet af deres sal. fader Christen Jensen i Sendels og under~krevet pa Weste~ 
Diernis 26/3 1655. Pa samme brev var skrevet: Lrest i sal. Chnsten Jensens bo 1 
Sendels, 30. dag, den 2212 1662. Yderligere var skrevet: 1664 2. paskedag (11/4) 
betalte Christen Jensen, nu boende i Sendels pa dette brev 6 sldl. 
Herpa at svare er medt Jens Christensen og Niels Chri>j.tensen Vandet i 
Kastrup, der irettelregger et registrerings- og vurderingsvidne over s~l. Jens 
Christensen, som boede og dede i den gard pa gade i Sendels, udstedt af tmget d. 
19/4 64, lydende pa at Christen Jensen og Christen Enuoldsen, som da har for:n~ 
gard i Sendels i freste, har forpligtet sig til at betale den ga:ld, der var reske~ 1 
boet. Derpa formente Jens og Niels Vandet, at da Jergen N1elsen har ladet s1g 
betale af Christen Jensen, da boende i Sendels, ,efter skifteforpligtelses 
indhold sa vel efter opskriftens formelding afskrevet pa brevet", ber de 
frikendes. 
Dom: De skal betale. 

Christen Christensen Hej i Nors pa Jergen Nielsen til Diernis, hans vegne, 
irettelregger et vidne af 9. juni, hvorefter var strevnet: Peder Iffuersen i 
Hiarmaal, hans hustru og hans stedsen Peder Serensen. Endvidere var strevnet 
Christen Serensen pa Ballerum, barnefedt i Hiarmaal, og Peder Laustsen 
Langgaards hustru Anne Serensdatter, i Langgard. 
Peder Iffuersen tiltales for betaling af en greld pa 23 1/2 sldl. efter et 
skadeslesbrev af 9/11655. (Vedr. evrige indhold se vidnet af 9/6). 
Efter gentagne opsrettelser meder nu i dag at svare, Peder Iffuersen og Pe~er 
Langgaard og irettelregger et skriftligt indlreg: Den greld, som sal. Launds 
Serensen, som dede i Hiarmaal, og Niels Christensen (andre steder = Niels 
Jensen) i Fortoft skulle have godsagt for, ,er ganske ubevist og er ikke 
pakrrevet siden den sal. mands ded for 7-8 ar siden og heller ikke lovligt resket til 
den rette 30. dag", hvorfor vi ber vrere fri for til tale. Desuden ber han strevne 
hovedmanden, Niels Jensen, som skulle have lovet for den halve greld. 
Kendelse: Niels Jensen Fortoft skal strevnes til vidneafhering. 

Lars Lanomb (?) pa sin husbands vegne, landsdommer Villom Lange, har ladet 
strevne Jens Pedersen Broen i Malle og Michel Serensen ibid til synsvidnepaher 
og fremstiller synsmrendene: Thomis Jensen, Christen Teger~en,. Ander~ 
Momtoft og Anders Nielsen, aile i Kielstrup, der har synet Stremgard 1 Malle 1 
Sendels sogn, rallingshuset, laden og en stald ved esterende af laden som var 
,slet borte", ialt bygfreldighed for 18 sldl. 2 mk. (Sagen fortsretter). 

Samme mod samme for restancer og ovennrevnte bygfreldighed. 
Dom: De skal betale. 
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28. juli. 

Hans Hendrichsen, forrige foged pa Momtoft, fremstiller Maren Christensdat
ter, sal. Therkel Andersens, som boede og d0de i Nestrup, hans efterladte 
hustru, der tog Jens Christensen i Nestrup i handen som hendes rette lavvrerge 
og formynder. 

Hans Hendrichsen far pa Peder Pedersens vegne i L0gst0r arveafkald af Jens 
Christensen i Nestrup pa Maren Christensdatter ibid, hendes vegne, og i hendes 
nrervrerelse, samt af Niels Laursen i S0nder Knudgard, pa sine tvende 
stifs0nners vegne, Peder og Christen Thorsen, for arv efter sal. Peder 
Hollmboes b0rn i Thisted og efter sal. Poul Persen og (navn forsvundet) begge 
barnef0dt i Seels. 
Vedermalsting. 

(30/6). Anders Laursen, ridefoged over Irop og dets .. vederliggende gods", 
irettelregger en opsrettelse af 30. juni, hvori Johan vohn Buchfeldt til Nebel 
strevnes for restance pa rostjeneste fra 1/7 1666 til denne dag til 10 1/2 rdl. 
Dom: Han skal betale. 

Unge Christen Christensen i Nors lader (48) personer i Nors sogn fordele for 
kirkens tiende, resterende for 1667. 

4. august. 

S0ren Christensen i Stmmgard i Malle pa hr. Knud Ollufsens vegne, sogneprrest 
i Sejerslev i Mors, tager Anders Christensen Momtoft i Kielstrup og Knud 
Laustsen i Malle i handen og far tilsagn om betaling af greld til aftalte terminer. 

S0ren Rasmussen, foged pa Ki0lbygard, pa sin husbond Lucas Langes vegne, 
lader fordele Jens Pedersen i Kl0u i Hunstrup sogn for restance og skat. 
Lovh0ringer: Jens Nielsen ved Led i Hiar.maal, Hans Christensen, Jens 
Andersen og Per Thuesen, alle i Hiarmaal, Christen Jensen i 0sterild og Knud 
Laursen i Malle. 

Christen Jensen i 0sterild far afkald fra Just Christensen i Ellesb0ll i Vust sogn, 
pa sin hustru Kirsten Jensdatters vegne, for arv efter hendes sal. forreldre Jens 
Christensen og Anne Nielsdatter, som begge boede og d0de i 0sterild by. 

Niels Boesen i Kastrup pa sin husbonds vegne, Jens S0rensen pa Lundergard i 
Wends0ssel, fremstiller synsmrendene: Christen Nielsen i Borup, Per Thuesen, 
Hans Christensen og Jens Andersen ved Led i Hiarmaal, der har synet den gard 
i Hiarmaal, som Poul Jensen tilforn iboede og Christen Nielsen nu ibor. 
Br0stfreldigheden pa ral!ingen, laden og frehuset vurderedes til 40 sldl. 
(Lucas Lange pa Ki0lbygard, ved fogden S0ren Rasmussen, er tilsyneladende 
strevnet til synspah0r. Noget af teksten er forsvundet). 
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11. august. 

Peder Mathiesen pa Bredninggard har ladet strevne Niels Michelsen i Hou for 
restance pa de to halve garde, han har i freste, ialt 99 sldl. Niels Michelsen 
vedgar sin greld og pantsretter sit kvreg og korn til husbond. 
Vedermalsting. (Sagen fortsretter). 

Peder Mathiesen forbyder nogle personer bl.a. 2 karle hos hr. Anders i Sennels 
samt S0ren Nielsen i Vandtrang at befatte sig med korn, som de eventuelt har 
saet i jorden til hans bondegard, som Niels Michelsen frester o~ ibor. (25/8). 

Berte! Christensen, (kaldes 2 gange i indf0rslen for Persen), i Rosholm i Vix0e 
sogn far arveafkald af sin svoger Niels Pedersen ibid. pa dennes datter, Dorette 
Nielsdatters vegne, for arv efter hendes endnu levende (far- )fader og hendes 
sal. moder Maren Christensdatter. Berte! Christensen lover at tage sin hustrus 
gamle fader pa aftregt. 

Christen Andersen i N edergard i Kastrup har ladet strevne sal. Mads Pedersens 
efterladte hustru, Anne Jensdatter, og hendes datter for greld efter et 
skadesl0sbrev udgiven af Mads Pedersen d. 24/3 1667. 
Herimod at svare m0der Jens Christensen i Kastrup, som er Anne Jensdatters 
fader og formynder, og irettelregger en registrering og vurdering, udstedt af 
Hillerslev herredsting d. 2. juni 1668, hvoraf fremgar, at boets greld langt 
oversteg formuen. Jens Christensen formener, at da ingen af den sal. mands 
.,gieldnere" far fuld betaling b0r hans datter for tiltale fri at vrere. 
Dom: Da hun ikke har frasagt sig arv og greld, skal hun be tale. 

18. august. 

(Ingen indf0rsler). 

25. august. 

Jacob Pedersen, borger og procurator i Viborg, pa velb. mand Frants Rantsou 
til Estuadgard, hans vegne, har ladet strevne Ott Otsen, residerende pa 
Momtoft, for 450 rdl., som er den arlige forpagtningsafgift for den halve del af 
Bradskov. Den anden halvdel er forpagtet af Mogens Christensen. 
Jacob Pedersen irettelregger et skriftligt vidnesbyrd, underskrevet af mange 
Bradskov tjenere i Brovst sogn, der bevidner, at de de 2 sidste ar har ydet 
arbejde og tiende til Ott Otsen og Mons Christensen. Yderligere bevidner 
sogneprresten i Brovst, Niels J0rgensen Bratberg, at Ott Otsen har boet pa 
Bradskov, har s0gt hans kirke med hele sit hus osv. i de sidste 2 ar. Jacob 
Pedersen anmoder Ott Otsen, om at fremvise rigtig adkomst og hjemmel til den 
gjorte brug af Bradskov. For Ott Otsen m0der hans fuldmregtig Christen 
Nielsen med et skriftligt indlreg, hvori Ott Otsen anmoder om opsrettels.e, idet 
han ikke kan m0de pa tinge i dag. Sagen opsat 14 dage. (8/9). 
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Jens Laursen Munck i Brund far afkald for arv efter hans sal. hustru, Maren 
Mortensdatter, som boede og d0de i Brund, f0lgende personer: Peder Nielsen 
pa egne vegne, Jens Christensen pa sin moders Dorethe Christensdatters vegne 
og Christen Erichsen pa sin hustrus, Else Mortensdatters og pa hendes broders, 
Christen Mortensens, 2 b0rns vegne, nemlig Maren og Helvig Christensd0tre. 
(Sagen fortsmtter). 

(11/8). Christen Thomsen i Hundstrup pa Peder Mathisens vegne, sitshaftig pa 
Bredninggard, fremstiller synsmmndene: Thorsten Therkelsen i Skovsted, 
S0ren Poulsen, Thomis Jensen og Jens Michelsen, aile ibid, der afhjemlede 
deres syn pa den gard i Hov, som Niels Michelsen nu bebor. Rallingshus, 
bmstfmldighed pa ,th0mmer, theche, vinduer og d0re, sa det stander pa rouff'' 
( = rad). ,N0d-hus" pa 3 fag, ganske forfaldent. Det sted, hvor laden var 
nedfalden, et lille 3 fags hus (beskrivelse del vis forsvundet). Lidt 0ster en ,smr 
jordhytte". Bygfmldighed ialt 50 sldl. 
De har ikke synet kvmg og korn. 

Hr. Christen Nielsen, sogneprmst i Hiarmaal, irettelmgger en opsmttelse af 14. 
juli (vedr. udlmg i en skudepart. Gentages - se 14/7). Hertil at svare fremstod 
Oluf Christensen Baadsgard og irettelagde en obligation pa 110 rdl. udstedt til 
ham af sal. Laurits Suenske pa de 2 tredieparter af samme skude, underskrevet 
i Baadsgard d. 13. juli 1667. Hr. Christen understreger, at denne obligation ikke 
er protokolleret til tinge, medens hans udlmg er sket ved herredsfogeden og 2 
dannemmnd. (Kendelsen er desvmrre forsvundet). (30/9). 

Christen Erichsen i Store Hillerslev far kvittering af sin hustrus broderdatter 
Helvig Christensdatter for 4 sldl., som er hen des arv efter hendes sal. faders 
soster, Maren Mortensdatter, Jens Laursens sal. hustru i Brund. 

(21/7). Ander8 Christensen Mom toft i Kielstrup har ladet stmvne Jochum 
J0rgen (Joachim Irgens) til Westervig Kloster til vidnespah0r og f0lgende 
vidnesfolk: Thomis Jensen i Kielstrup, Christen Th0gersen, Poul Christensen, 
PalleChristensen, Anders Erichsen, Anders Nielsen og Jesper S0rensen, aile 
ibid, der vidner, at Anders Mom toft ingen brugelighed har haft i den halve gard 
i Kielstrup, som han af Vestervig tiltales for, i 1665, -66 og -67, men f0rst i 
nmrvmrende ar har lejet et stykke af den til grmsning af Christen Bertelsen i 
Skovsted. ( 1/9). 

1. september. 

Well Svendsen i Brund, delefoged til 0rum slot, pa sin husbonds vegne, 
fremstiller synsmmndene: Thomis Nielsen, Niels Christensen, Laust Madsen, 
og Knud Jensen, aile i Fortoft, har synet et kalgardssted, 7 ,drauff" langt og 5 
1/2 bredt, sat med kal, vesten for Dorethe Nielsdatters hus og kalgard i Rundall 
i Sendels sogn, og set, at der ikke var andet skel mellem de to kalgarde end en 
gr0n ,reen". 
Dorethe Nielsdatter er stmvnet til synsvidne. (8/9). 
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(25/8). Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig Kloster, 
irettelmgger en opsmttelse af 21. juli tillige med 2 restancelister af 30. april 1668 
vedr. Anders Mom tofts pastaede skyld til Vestervig for brug af en halv 0de gard 
i Kielstrup i 1664, -65 og 66, og henviser til kgl. Maj.s forordning af 11. juli 1654, 
nr. 4, vedr. reglerne for lovlig opsigelse af sit fmste, som han ikke mener 
opfyldt. 
Hertil at svare m0der Anders Christensen Momtoft i Kielstrup og irettelmgger 
(1) et tingsvidne af dette ting 6/12 1665, hvori Thomis Jensen, Christen 
Th0gersen, Anders Nielsen og Poul Christensen, aile i Kielstrup, vidner, at 
Anders Momtoft ikke har benyttet den omtalte ejendom i 1665, medens Jens 
Laurssen med sin far, der brugte den anden halvdel af garden· ogsa brugte den 
her omtalte halvdels eng og ager til h0 og grmsning, (2) et tingsvidne her af 
tinget d. 23/10 1666, hvori Jens Laursen i Kielstrup vedgar at have lejet den 
omtalte halve gard for 1665 af Peder Pedersen, skriver og ridefoged pa 
Vestervig, og at ville betale landgilde derfor til Niels Pedersen i Sperring, (3) et 
tingsvidne af 25/8 sidst forleden (s.d.) og endelig (4) et bevis pa, at han efter 
dom har betalt landgilde for 1664 for garddelen. 
Herefter krmver Anders Momtoft frifindelse. 
Dom: Han frikendes (med understregning af, at der er forlangt betaling 2 
gange! ). 

8. september. 

Anders S0rensen i Pugedal, pa sin husbonds Poul Eliasens vegne, og Peder 
Laursen i Kastrup pa Berte! Jespersdatters vegne, fremstiller mmnd, der har 
skiftet og delt med reb og ved lod, bade ager, eng, ha(ve?) og gardsted af den 
0de gard i Sarup, som Christen Andersen sidst paboede og fraflyttede. For 
Anders S0rensen rebede Niels S0rensen i Borup, Clemmed J0rgensen i Reer, 
Niels Madsen og Christen Madsen ibid., og for Peder Laursen: Laurits 
J0rgensen i Sarup, Mads Christensen ibid., Christen Pedersen i Biere og Jens 
Christensen i Vix0e. 

Jacob Pedersen, borger og procurator i Viborg, pa Frants Rantsovs vegne, til 
Estuadgard, irettelmgger en opsmttelse af 25. august ,citerende" ( = 
stmvnende) Ott Otsen residerende pa Momtoft. (Opsmttelsen gentages, se 25/8). 
Herimod at svare er i dag m0dt Ott Otsen, sitshaftig pa Momtoft, der 
irettelmgger brev og fuldmagt fra Willum Frantsen, borger og indvaner i 
Aalborg til ,Ott Otsen, forpagter pa Lunergard, der rna vmre pa Bradtskov i 
min fravmrelse med hustru, b0rn og folk, pa min forpagtnings anpart til 
havelse---··· have tilsyn med avlingen····· efter forpagtningsbrevets indhold, og 
g0re mig rigtighed herfor efter vor kontrakt" (med mere af samme art). 
Dateret Aalborg d. 26. april1666. 
Endvidere irettelagt Ott Otsen et forpagtningsbrev mellem Frants Rantsov og 
Willum Frantsen og Mogens Christensen, dateret Bramslykke d. 2. juni 1658 og 
acorderet for 10 ar, hvorefter han pastod frifindelse. Jacob Pedersen begmrer 
fremlagt den omtalte kontrakt mellem Willum Frantsen og Ott Otsen, men 
de"nne henviser til, at rette mand at sags0ge vedr. forpagtningen er Willum 
Frantsen. 
Dum: Ott Otsen frifindes pure. 
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Well Svendsen i Brund, delefoged til 0rum slot, pa sin husbonds vegne, har Iadet 
strnvne Dorethe Nielsdatter i Hunddall i Sendels sogn i en sag vedr. en kalgard 
opsat fra 1/9. Wee! Svendsen krrnver fremvist hjemmel til brug af jorden. 
Opsat i 6 uger. (6/10). 

15. september. 

Ott Otsen, sitshaftig pa Momtoft, hans fuldmrngtig Hans Hendrichsen, lod 
indf0re og paskrive velb. J0rgen og Paul Porsis kommission og ,afsigt" ( = 
kendelse efter vurdering) mellem Lucas Lange til Ki0lbygard og Jens S0rensen, 
sitshaftig pa Lunergard, hvorefter Jens S0rensen var indf0rt i noget af den gode 
mands jord. Hans Hendrichsen tilb0d nu Lucas Lange 8 danske skilling, som 
godsets vrnrdi efter afsigten oversteg fordringen. (30/9). 

Marcus Pedersen (i Foelsang ? ) i S0nderklit far arveafkald af Jens Andersen 
ibid. pa dennes hustrus vegne, for arv efter hendes sal. fader Anders 
Christensen, som boede og d0de i den gard i S0nderklit, som Marcus Pedersen 
nu ibor og har i frnste. 

Jens Laursen Munch i Brund Iader lrnse et skiftebrev i sin sal. hustrus Maren 
Mortensdatters bo i Brund, dateret 15/9 1668, rette 30. dagen. 
Vurderingsmrnnd: Poul Jensen i Brund, Jens Jensen, Jens Nielsen og S0ren 
Pedersen, alle ibid. 
Grnlden overstiger formuen. 

22. september. 

(29/10 1667). Niels Poulsen i H0romb pa sin husbands vegne, hospitalsforvalter i 
Aalborg Anders Madsen, fremstiller synsmrnnd: Oluf Persen i Vix0e, Niels 
Christensen i Kregp0t, Jep Nielsen i Nors og Anders Christensen i Krog i Vix0e, 
der var pa Vix0egards eng, kaldet Lille eng, vest for Vaslund s0, og sa, at 
grrnsset var , ,opslagen og henfert''. Til synsvidnet var strnvnet: Christen 
Christensen i Tinstrup, Jens Frost ibid. og Niels Stephensen i Hiegard. (Sagen 
fortsrntter). 

Niels Poulsen i H0romb pa bemeldte husbands vegne, fremstiller vidner: 
Christen Nielsen i Vixeegard, Peder Andersen i Vix0e, Niels Stephensen i 
Hiegard (og maske flere), der vidnede, at Christen Christensen og Jens Frost i 
Tinstrup havde slaet og affert h0 af den omhandlede eng. (6/10). 

Anders Frost i Thilsted pa sin husbands vegne, Eiler Jacobsen, forpagter pa 
Jernett, har Iadet strnvne: Niels Jensen, Niels Hollomboe, R0de Christen, Paul 
Andersen, Jep Smed og Christen Pugedall, aile i Sennels sogn og by, samt 
Anders Christensen Frost i Hoxer, Anders Nielsens hustru i Nerby i Tved sogn, 
Christen Erichsen i Hillerslev, Christopher Andersen og Suenning Jensen i 
Spanggard for restancer efter liste, dateret Nordentoft 4/8 1668. 
Dom: De skal be tale. 
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30. september. 

Onsdag den 30. september ar 1668 - ,eftersom St. Michelsdag den 29. indfaldt". 

(15/9). S0ren Rasmussen, foged pa Ki0lbygard, pa sin husbond Lucas Langes 
vegne, fremstiller vidner, nemlig Christen Nielsen, som har frnstet den gard i 
Skiver Klit, som Paul Jensen fraflyttede, med noget af jorden, Christen Fisker i 
Skiver Klit og S0ren (ulrnseligt) i Lille Oddersb0l, der ogsa har dyrket noget af 
jorden til garden. 
Vedermalsting. (27/10). 

(25/8). Albert Knudsen pa sin husbands vegne, Hans Nielsen Drostrup til 
Skovsgard, har Iadet strnvne sal. Laust Svenskes arvinger i Hansted, nemlig 
Anne Christensdatter, Brix Larsen, Lars Larsen, Anne Larsdatter og Maren 
Larsdatter for betaling af 110 rdl. efter en obligation udstedt 13/6 1667 pa 
Badsgard af sal. Laust Svenske til Oluf Christensen Baadsgard. 
Albert Knudsen irettelrngger Oluf Baadsgaards skriftlige transport til Hans 
Nielsen Drostrup, dateret 15/9 1668. 
Dom: De skal betale. 

S0ren Rasmussen, foged pa Ki0lbygard, pa sin husbands vegne, fremstiller 
synsmrnnd, nemlig Michel Madsen, Christen Madsen og Lars Larsen, alle i 
Klastrup, der, eftersom den fjerde synsmand. Christen Simonsen i Klastrup 
ikke er m0dt, afhjemler deres syn pa en m0dding pa Peder Iffuersens jord i 
Hjardemal og en m0dding pa Hunstrup mark. Desuden sa de nogle ,hulgr0fter" 
i Hundstrup krnr. (Nogen tekst er forsvundet). (Sagen fortsrntter). 

S0ren Rasmussen fremstiller vidner: Christen Thomsen i Hundstrup, Laurs 
Michelsen ibid., Maren Christensdatters s0n Niels Thomsen og Anders 
Christensen ibid., der aile vidnede, at Peder Iffuersen og Hans Christensen af 
Hiarmal med deres vogne har fert m0g af Hundstrup krnr og gjort medding. 
Christen Schett og Christen Christensen vidnede det samme. 

6. oktober. 

Mogens Christensen i Bundgard i Seels pa sin hustrus Anne Michelsdatters 
vegne og pa hendes sesters Maren Michelsdatters vegne. Anders Christensen i 
Malle pa sin hustrus vegne, og Christen Therkelsen pa sin hustrus sester, 
Kirsten Jacobsdatter, sal. Peder Jensens hustru i Vandtrang, hendes vegne. 
Mogens Christensen far afkald for arv efter hans sal. hustru Jahan 
Michelsdatter, af Anders Christensen og Christen Therkelsen pa de nrnvnte 
,kvindepersoners" vegne. 

Jens Pedersen i Store Hillerslev i Kieltoft far afkald for arv efter hans sal. 
hustru (navn forsvundet), af Christen Larsen i S'mderup i Himmersyssel pa sin 
hustrus, Sidsel Jensdatters vegne, af Christen Michelsen i Hillerslev pa sin 
hustrus, Jahan Jensdatters vegne, og pa hendes s0sters Karen Jensdatters 
vegne, og af Jens Michelsen i Hillerslev pa sal. S0ren Jensen, som boede og dede 
i Hillerslev, hans berns vegne, nemlig ·Jens Serensen, Thomis S0rensen og 
Dorete S0rensdatter. 
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Anders Pedersen i Hov far arveafkald af Christen Pedersen, barnef0dt i Lille 
Hillerslev nu boende i Hov, pa sin frestem0s vegne, Else Christensdatter, for arv 
efter sal. fader Christen Pedersen og hendes sal. moder Maren Christensdatter, 
som begge boede og d0de i Skovsted, save! som efter hendes sal. oldemoder 
Maren Nielsdatter i (Kaastrup eller Kanstrup). 
Christen Pedersen bekender pa sin »kierestis« vegne at have faet fuldt vederlag 
for arven. (17/11). 

(8/9). Weel Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa sin husbonds vegne, 
fremstiller vidner, nemlig Anders Michelsen i Vandtrang, Knud Larsen i Malle, 
Peder Nielsen ibid., og Anders Persen ibid., Christen Persen i Hald i Senels og 
Anders Christensen i Bundgard ibid, der vidnede, at det kalgardssted i 
Hunddall, som Dorethe Nielsdatter har sat kal pa i ar (som ligger op til hendes 
kalgard og hus) har vreret brugt til 0rum og ingen anden har retten dertil. 
(20/10). 

Anders Christensen i Bundgard i Seels og Christen Therkelsen i Seels 
in db ringer for retten: Forskrevne Anders Christensen pa egne og medarvin
gers vegne, irettelregger et af Mogens Christensen i Bundgard udgivet brev, 
hvori denne kender, at han skylder Anders Christensen i Bundgard, Maren 
Michelsdatter, sal. Niels Nielsen Vinters hustru i Malle og Kirsten 
Jacobsdatter., sal. Peder Jensens hustru i Vandtrang 10 sldl., som er alt, hvad 
de arveligt kan tilfalde efter Mogens Christensens sal. hustru Jahan 
Michelsdatter, som boede og d0de i Bundgard. Det er 3 s0sterlodder a 3 sldl. 1 
mk. 5 sk. 1 alb. (album = hvid). Den sal. kvindes »klreder og kiste« har 
arvingerne selv delt dem imellem. Anders Christensen lover Christen 
Therkelsen pa sin hustrus og hendes 2 s0stres vegne at give arveafkald pa tinge 
,i morgen, som er den 6. oktober, eller nar det begreres". 
Underskrevet pa Bundgard d. 5/10 1668. 

Peder Larsen i Kastrup m0der pa menige Kastrup sognemrends vegne og 
betaler Weel Svendsen, delefoged til 0rum, 14 slmk., som er deres restance for 
1666, 67 og 68 for ,grreslam". Herved bortfalder den , til fjerde ting begrerede 
h0ringsdele". 

S0ren Christensen Str0mgard i Malle fremstiller: efterskrevne Jens Bertelsen i 
Skovsted, Jens Nielsen i S0ndergard i 0sterild, Mads Andersen pa Havre ibid, 
Ingvor Michelsen i Klit og Lars Larsen i Tueds sogn, der tager Seren 
Christensen i handen, som deres husbonds, velb. fru Anne Arenfelds, 
fuldmregtig, efter en sk0deseddel. 
De lover at svare landgilde og anden lydighed til den gode frue. 

(22/9). Niels Poulsen i H0romb pa sin husbonds vegne, radmand og 
hospitalsforstander i Aalborg, Anders Madsen, har Iadet strevne Christen 
Christensen i Thinstrup og Jens Frost ibid, til klagevidne og dom og 
irettelregger et synsvidne af 22/9 og et forbudsvidne af samme dato. Endvidere 
irettelregges et frestebrev fra Anders Madsen til Peder Olsen pa halvparten af 
den halve gard, som ligger til hospitalet og pabos af Mads Jensen, der godvilligt 
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har opladt den nrevnte part. Endelig irettelregges et frestebrev til Jens (Hansen 
? ) pa 1 1/2 td. skyld i Vix0gard. Derefter begrerer han dom over de res ( ,som 
han nrevnte") ulovlige brug. (Original parentes). 
For de indstrevnede meder Anders Frost i Thilsted og Iader lrese et 
opladelsesbrev lydende: Jeg, Mads Jensen i Viks0 har givet til Christen 
Christensen og hans hustru, som boede i Vix0gard, som de nu har opladt til mig, 
afgr0den af Lille eng for deres livstid. Underskrevet med mit sredvanlige 
bomrerke den 7. januar 1664. Han irettelregger endnu et stedsmalsbrev dateret 
18/1 - 64, hvori husbond, Anders Madsen, frester en mark samt Lille eng til 
Christen Christensen og hans hustru, som aftalt med Mads Jensen, da denne fik 
opladt Vix0gard. • 
Niels Poulsen bestrider, at disse aftaler kan vrere greldende, nar Christen 
Christensen er flyttet til Thinstrup i et andet herred og pa Ejler Jacobsens gods. 
Dom: Klagevidne kan ikke udstedes sa lrenge de af Anders Frost irettelagte 
dokumenter er greldende, og i0vrigt skal Christen Christensen s0ges ved sit 
vrerneting. (10/11). 

Jacob Ulf i Kl0u, herredsfoged i Hillerslev herred, pa landsdommer Willom 
Langes vegne, har Iadet strevne Jens Christensen i Kastrup og Jens Tomsens 
enke ibid, og irettelregger Willom Langes missive af Asmild Kloster 24/9 1668, 
hvori Jacob Ulf anmodes om at krreve de indstrevnede for skyld, hvilket derefter 
sker. 
Sagen opsat 14 dage. (20/10). 

13. oktober. 

Hr. Christen Nielsen, sogneprrest i Hiarmaall, far arveafkald af hr. Christen 
Pedersen Aggerholm, sogneprrest i 0ster og Vester Vandet sogne, pa sin 
krerestes vegne, for arv efter hr. Christen Nielsens sal. hustru Anne, datter af 
sal. hr. Melchior Edvartsen, fordum sogneprrest til Wrensted og Tise sogne i 
Vendsyssel. 

Mads Michelsen i Sarup irettelregger et brev pa ,trykt papir" udgivet ai Michel 
Poulsen, som har frestet den gard i Sarup, som sal. Michel Christensen frad0de, 
og som hermed vitterligg0r, at han agter at tage den sal. mands hustru, Bended 
Jespersdatter til regte. 
Sal. Michel Christensens og Bended Jespersdatters 6 b0rn, Jesper, Christen, 
Anders, Bended, Kirsten og Karen, vii jeg af kristen krerlighed beholde til de 
bliver 18 ar, give dem mad, 01, sko og klreder, og nar de bliver 18 ar, hver 16 rdl. 
in specie, og skulle nogen d0 f0r den tid, skal de tilbagevrerende arve pengene. 
Vidner er, Michel Poulsens fader, Poul Enuoldsen i Aggerholm og hans 
farbroder and en Poul Enuoldsen ibid. Dateret Sarup d. 7/10 1668. 
Vedermalsting. 

20. oktober. 

Herredsfogeden Jacob Ulf pa landsdommer Willom Langes vegne, Iader lrese et 
opsrettelsesvidne af 6/10 vedr. Jens Christensen og sal. Jens Thomsens hustru i 
Kastrup, deres greld tillandsdommeren. Dom: De skal be tale. Udstedt af CCSH 
( = Christen Christensen H0j). 
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S0ren S0rensen, forrige foged pa Ki0lbygard, pa sin husbands vegne, hr. Oluf 
Jacobsen, sognepnest til Hundstrup, fremstiller 2 synsmcend, (navne 
forsvundet), der har synet den gard i 0sterild, sam Anders Michelsen sidst i 
fceste havde, og har set bl.a. pa n0rre side af laden, 0st for laded0ren, at 
aslregterne var nylig afhugne og astaget var borttaget. I lige made gjaldt n0rre 
side af ralingshuset. Anders Michelsen stcevnet til synsvidnepah0r. 

( 6/10). Wee! Suendsen i Brund, delefoged til 0rum, fremstiller Dare the 
Nielsdatter i Hundal, der far lov at h0ste de kal, hun har sat i 0rums jord, mod 
derefter ikke at befatte sig med jorden. 

S0ren S0rensen, forrige foged pa Ki0lbygard, pa hr. Oluf Jacobsens vegne i 
Hundstrup, irettelcegger en dam her af tinget 10/12 1667 formeldende, at Anders 
Michelsen, dengang i hr. Olufs gard i 0sterild, skyldte penge, korn og skatter til 
hr. Olluf. Anders Michelsen er til stede, vedgar sin gceld og lover at betale tid 
efter anden. 

Seren Rasmussen, foged pa Ki0lbygard, har Iadet stcevne 0rum tjenere i 
0sterild og Hunstrup sogne for restancer efter en liste, dateret Ki0lbygard d. 
20/10 1668. ( Specificeret). Dam: De skal be tale. 

27. oktober. 

(15/9). Christen Christensen H0j i Nors, pa Lucas Langes vegne til Kielbygard, 
har Iadet strevne Jens S0rensen pa Lunnergard til synsvidnepah0r og resker 
afhjemlig af syn. 
Jens S0rensen irettelregger et skriftligt indlceg, hvori han beklager sig over 
un0dig trcette, over at blive besvceret med lange rejser til tinge og betvivler, at 
der er lovligt stcevnet. Han anmoder om opsrettelse i 14 dage, hvilket gives. 
(10/11). 

S0ren Christensen i Stmmgard i Malle pa fru Anne Arenfelds vegne til 
Ullerupgard, fremstiller Anne Bolesdatter, tjenende pa Ullerupgard, som 
skylder Jens Laursen, barnef0dt i Kielstrup, Laurs Jensens s0n ibid, for 
hendeds rette barnefader at vcere. 

Niels Christensen i Hundal pa hr. Anders Pallesens vegne, sogneprcest 
Sendels, har Iadet stcevne Knud Larsen i Malle for restance. Opsat 1 maned. 

S0ren S0rensen, forrige foged pa Ki0lbygard, pa Mads Michelsens vegne, nu 
tjenende Feder Michelsen i Reer, har Iadet strevne Feder J0rgensen i Hundal i 
Sendels for skyldig l0n 5 sldl. 3 mk. Opsat 6 uger. 

3. november. 

Christen Christensen H0j i Nors pa velb. J0rgen Lyches vegne til S0gard, har 
Iadet stcevne menige Skinderup sognemcend for restance af tiendekorn efter 
seddel, dateret S0gard 20/10, J0rgen Lyche egen hand. Dom: Skinderup 
sognemcend skal betale, hvad man ikke med kvittering kan vise er betalt. 
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Eskild Christensen i Thousse fremstiller vidner: Anders S0rensen i Hoxer og 
Erich Therkelsen i Arup, der vidner, ,at de har boet i Thousse og Arup 36 ar og 
mindre", og da var der ,intet jord til Christen Eskildsens veering i Thousse 
videre end der med rette burde vrere". 

S0ren Rasmussen, foged pa Ki0lbygard, har Iadet strevne aile Ki0lbygards 
tjenere for restance i sognene 0sterild, Hunstrup, Hiarmaal og Vester Vandet 
(specificeret). Dam: De skal betale. 

10. november. 

(15/9). Christen Christensen H0j i Nors pa Lucas Langes vegne til Ki0lbygard, 
har Iadet strevne, Jens S0rensen pa Lunnergard til synspah0r og begcerer synet 
fremlagt for retten. Synsmcendene er: Feder Iffuersen og Michel Persen, begge 
i Hiarmaal, og Laurs Christensen, Jens Christensen, Niels Christensen og Per 
Christensen Borup, aile i Tued, der ha.r synet indavlingen i ar pa den gard i 
Skyffuer Klett, sam Foul Jensen tilforn iboede, og Christen Nielsen nu ibor. 
Hertil at svare m0dte Jens S0rensen, forpagter pa Lunnergard, der afviste 
synsafhjemling, da kommiscererne J0rgen og Foul Forse ikke var strevnet og 
irettelagde deres kommission af 817 1668, hvori de udlagde garden, sam 0de 
gods, til .Jens Serensen. 
Kendelse: Da kommissrererne ikke er stcevnet, kan der ikke udstedes 
synsvidne. 

Jens Poulsen, nu tjenende Paul Salmonsen i Vester Vandet, Iader Niels 
Andersen Holmboe i Seels fordele for skyldig l0n 2 sldl. ved !ovh0ringerne: 
Christen Hej i Nors, Per Iffuersen i Hiarmaall, Laust Christensen i Tued, S0ren 
Jensen i Kastrup, Niels S0rensen i Borup og Anders Christensen i Vix0e. 

Jens Frost i Thilstrup (Tinstrup ! ) Iader de efterskrevne fordele efter 
restanceliste, dateret Tanderup d. 28/9 1668, underskrevet Christen Nielsen. I 
0ster Reer, S0ren .Jensen, Anders .Juell ibid, Mads Eskesen, Christen Pedersen 
i Bjere, Foul Borup, Lam·its Stephensen, Niels Klit, Feder Christensen Knegt, 
Niels M0rch i 0ster Reer, Feder Christensen pa Hiartberg, Michel Christensen, 
Christen .Jensen i 0sterild, Tved sogn, Christen Nielsen ved Tved kirke. 

(6/10). Niels Poulsen i H0romb pa sin husbands vegne, Anders Madsen, 
hospitalsforstander i Aalborg, fremstiller synsmcend bl.a., Olluf Persen i Vix0e 
og Jep Nielsen i Nors, der vidner at de synede Vix0egard og sa ralingshuset, 
laden og et lille staldhus ved vestre ende af laden. Der var br0stfceldighed pa 
t0mmer, tag og ler. Mads Jensen i Vix0egard var stcevnet til pah0r. (Sagen 
fortsretter). 

Niels Poulsen i H0romb pa Anders Madsens vegne, hospitalsforstander i 
Aalborg, har Iadet stcevne Mads Jensen i Vix0egard for restancer for en ager og 
en eng, som Mads .Jensen har lejet bort fra garden. Der ncevnes 
proviantskatter, princesseudstyr, soldaterl0n m.m. Sagen opsat 1 maned. 
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17. november. 

Christen Christensen, nu tjenende hr. Niels Ollufsen i Hillerslev, tilbyder 
Christen Andersen, f0r boende i Hov, nu i Store Hillerslev, 2 h0rgarnslagner, et 
handklrede og et tinfad, som Christen Andersen pantsatte til ham for 4 ar siden 
for 10 slmk. Varerne vurderes nu af Christen Balsen i Skovsted og Per Larsen i 
Kastrup til10 slmk. Tingsvidne. 

Anders Nielsen i Hiegard i Reer sogn har Iadet strevne Christen Christensen i 
Hundstrup og irettelregger et skadeslesbrev pa 4 sldl. a 32 sk. lybske udstedt af 
Clemed Lauritsen i Hunstrup d. 13/3 1649 til Anders Nielsen (da) tjenende i Reer 
prrestegard. Christen Christensen strevnes som sal. Clemed Lauritsens rette 
arving. Sagen opsat 1 maned. 

Christen Simensen i Skousted irettelregger en dom her af tinget d. 3. marts sidst 
forleden. (En del er dels forsvunden dels ulreselig). Der er foretaget udlreg for 
arv hos Christen Simensen for 68 sldl. af arvingerne, Michel Nielsen i 
Nedergard, Berte! Nielsen ibid og Christen Erichsen i Kastrup pa sin hustru 
Maren Nielsdatters vegne. 
Vurderingsmrend: Niels Pedersen, Niels Baarsen og Feder Laursen. 

(6/10). Weel Svendsen i Brund pa sin husbands vegne, har Iadet strevne Christen 
Persen, nu boende i Hov, samt hans hustru Else Christensdatter, og 
irettelregger en seddel lydende: 1668 Dom. 20 post Trinitatis blev Christen 
Pedersen, som tjente pa Momtoft, og Else Christensdatter publie absolveret for 
deres forseelse mod 6. bud. Niels Ollufsen Hillerslev. Der krreves betaling af 
lejermalsb0der. Sagen opsrettes 1 maned. (22/12). 

Knud Nielsen i Kastrup, fuldmregtig for Feder Mathisen pa Bredninggard, 
fremstiller vidner: Jacob Iffuersen i Kastrup og S0ren Jensen ibid. (De vidner 
? ) , at der var 2 personer udsendt af velb. Jacob Sparre til Rostrup til Jens 
Poulsen i Kastrup, forgangen jul, for at fa rostjenestepenge for den gard 
Christen H0st i S0nderby i Tved sogn ibor. 
Derefter irettelagde Knud Nielsen kvittering for ,samme exekvering!' 
lydende: Har modtaget pa ritmester Jacob Sparres vegne af Jens Poulsen i 
Kastrup 2 rdl. 1 mk. 2 sk. pa hans s0n Iffuer Jensens vegne, som han resterer i 
rostjenesten. 
Da det tilkom Christen H0st som (proprietrer ? ) at be tale pengene for Iffuer 
Jensen, da rna hans far hos Christen H0st s0ge sin ,Contentement". 
Underskrevet d. 4/1 1668. 
Christen Mortensen H0st er strevnet til vidnespah0r. (Sagen fortsretter). 

(26/11 67). Christen Christensen H0j i N ors pa Christen H0stes vegne i Sen derby 
i Tved sogn har Iadet strevne: Iffuer Jensen hos Jens Poulsen, Jens Sarrup og 
Feder Jensen, aile i Kastrup, og irettelregger et synsvidne af 5/11 1667, 
hvorefter synsmrendene, Niels Pedersen Rostrup i S0nderby i Tved sogn, Berte! 
Christensen ibid, Poul Pedersen ibid og Gregers S0rensen i Kiergard, d. 22/10 
1667 af tinget er udnrevnt til at syne den gard i S0nderby i Tved sogn som Iffuer 
Jensen sidst paboede og er fraflyttet. 
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,Kopi af tingsvidnet udstedt 5/111668, Christian Mortensen Lelius". 
For indstrevnede m0der, Knud Nielsen i Kastrup, der mener, at Christen H0j b0r 
vise at Iffuer Jensen har haft boprel hos de 3 indstre.vnede. 
Sagen opsat 6 uger. (15/12). 

Jacob Iffuersen i Kastrup far afkald af sin s0n Iffuer Jacobsen i Hundal i Seels 
sogn for arv efter faderen, nar denne afgar ved d0den. 

(Ber)tel Pedersen Lerche, pa (Maren Nielsdatter) til Weslesgard og hendes 
s0ns vegne, har Iadet strevne folk i 0sterild og Vixee sogne bl.a Michel Kieldsen, 
Jens Nielsen, Maren Pedersdatter, og Else (Christensdatter), aile 0sterild, og 
Christen Madsen og Christen Christensen i Vix0e og irettelregger er tingsvidne 
af 16/5 1668, der formelder (noget om hoveri, der skal ydes til Veslesgard 
hovedgard. En del af indf0rslen er forsvundet). 
Sagen opsa t 6 uger. (Sagen fortsretter). 

(Ber)tel P. Lerche pa Maren Nielsdatters og Niels Kieldsens vegne pa 
Ves(lesgard) fremstiller vidner: Michel Kieldsen i 0sterild og Christen (herfra 
er en del af indf0rslen forsvundet). Indstrevnet er bl.a. Maren Pedersdatter og 
Else Christensdatter (se forrige indf0rsel). (8/12). 

Christen Morten(sen), amtsskriver over Thy og Mors, far skudsmal af 24 mrend, 
der ikke ved andet end hvad godt er om hans amtsskriveri. 

24. november. 

S0ren Madsen i Malle fremstiller vurderingsmrend (navne forsvundet), der 
vidner, at de sa, at Christen Michelsen, barnef0dt i Grud i Senels sogn tog Seren 
Madsen i Malle og Jens Pedersen Broen ibid i handen, og ,derpa lagde 
herredsfogeden Jacob Ulf sin hand, savelsom vi vidnesfolk hver sin hand", og 
Christen Michelsen lovede at holde S0ren Madsen og Jens Broen skadesl0s for al 
bygfreldighed pa den gard, som kaldes Stremgard i Malle. . 
Christen Michelsen er strevnet til vidnespah0r, og strevningsmrendene talte med 
hans moder Anne Nielsdatter. 

1. december. 

Niels Andersen Quortegaard i herredsfogedens sted. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, pa sin husbonds vegne, har Iadet 
strevne, J0rgen Michelsen pa Toft i Hiarmaall og irettelregger en skriftlig 
restants, hvori nrevnes ,hans h0stdags arbejde, trersken og spinden. Oxeskatter 
som min husbond har betalt for ham i Aalborg til Mogens Willomsen''. 
Dom. Han skal betale. 

S0ren S0rensen i Hoxer Oed i Senels sogn far afkald af sin s0n Christen S0rensen 
i (Gaasdal?) i Seeis· for arv efter dennes sal. moder Anne S0rensdatter, som 
boede og d0de i Hoxer Oed. 
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Christen Frantsen i Binding irettel<Egger registrering og vurdering i sal. Frants 
Nielsens og Sidsel Nielsdatters bo, som begge boede og d0de i Binning. 
Vurderingsmamd var: Christen Christensen i Neder Binding, Christen 
Christensen pa Bach i Binding, Las Christensen i Voring og Unge Christen 
Christensen i Nors. Til stede var Christen Frantsen, som havde frostet sin faders 
gard, og hans s0ster Ingebore, som han var vrorge for. Boets formue bel0ber sig 
til 119 sldl. 3 mk. 8 sk., som var den halve bo, som blev beholden efter at den 
anden halve bo blev udskiftet til Niels Frantsen og Anders Nielsen i Febersted. 
Christen Frantsen stiller sin s0ster, Ingeborg, lige, sa hendes arvelod bliver 60 
sldl. 4 sk. som skal blive staende uforrentet, sa lronge hun er ugift, og ved 
hendes rogteskab skal Christen Frantsen .,g0re hende en bryllup sa god som ti 
par herskab". 
De 4 vurderingsmrond samt Peder Frantsen i Binding er nu her i dag til 
vedermalsting med Christen Frantsen. 

8. december. 

Poul Jensen i Brund og Christen Ibsen i Hillerslev, kirkevrorger for Hillerslev 
kirke, lader efter en .,skriftlig memorial" folk i Hillerslev fordele for 
resterende kirketiende, .,da en t0nde byg er taxeret for 7 mk. og 9 mk. 4 sk.". 
(Ialt 12 navngivne personer). Underskrevet af Niels Ollufsen Hillerslev. 
Lovh0ringer: Thomis Pedersen i Kilsgard, Christen Hendrichsen i Skinderup, 
Jens Christensen ibid, Christen Larsen i Hostrup, Anders Momtoft i Kielstrup 
og Niels Balsen i Hillerslev. 

Peder Iffuersen i Hiarmaall pa Th0gge Andersens vegne ( ogsa benrovnt 
Thygge, forvalter?) pa Hesterupgard, har ladet strovne Hesterupgards tjenere i 
Thy for restancer efter en liste dateret 12/11 1668. Indstrovnet er: Christen 
Nielsen i Hiarmaall, Jens Andersen ibid, Christen Andersen pa Ballerum, 
Christen S0rensen ibid, Niels Jensen i Voring, Christen Andersen Smed i Nors. 
Dom: De skal be tale. 

(17/11). Berte! Persen Lerche pa Maren Nielsdatters vegne pa Asholm og pa 
hendes s0ns vegne Niels Kieldsen pa Veslesgard, har ladet strovne nogle mrond 
og kvinder i Vix0e og 0sterild til .,at g0re deres arbejde om onsdagen pa 
Veslesgard, en del at sprede m0g, en del at trorske i laden". 

15. december. 

Christen Simensen i Skousted begrorer et tingsvidne af Laurits Ballerum i 
Hillerslev og Christen Erichsen ibid, vedr. vurdering og udlrog som disse mrond 
og hans husbonds fuldmrogtig Niels Bendixen har foretaget i hans bo og gods. 
(Det udlagte er specificeret). 

Knud Nielsen i Kastrup har ladet strovne Christen H0st i S0nderby i Tued sogn 
og irettelrogger et tingsvidne af 17. november (gentages, se 17/11) og begrorer 
betaling. 
Sagen opsat 6 uger. 
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22. december. 

Christen Christensen H0j i Nors pa hr. Anders Kielsens vegne, sogneprrost til 
Nors og annex, har ladet strovne: Christen Jensen Klr;m, Anders Christensen, 
Anders Nielsen Hundborg, Christen Hammer i Binding, alle i Nors sogn, og 
S0ren Kielsen i N0rby, Simon S0rensen i S0nderby, Jens N0rgard ibid, Jens 
Persen i Bunch, Laust Jensen i Balle(rum ?.) E( ..... ?) S0rensen, Niels Smed, 
alle i Tued sogn for resterende korntiende for 1668. 
Dom: De skal be tale. 

S0ren Christensen i Seels, fuldmrogtig for fru Anne Arenfeld • til Ullerupgard, 
fremstiller vidner: Berte! Christensen i 0sterild og Christen Jensen ibid, der 
vidner, at de i h0st var pa Lars Christensen Kl0us toft i 0sterild, og da sa at den 
Lars, som nu bor i Store Balle i 0sterild, tog for:ne Lars Christensen i handen og 
lovede at betale den skade hans kvrog havde gjort pa Lars Christensens mark. 

Lars S0rensen i Vang i Hunborg herred tilbyder Peder Christensen i T0fting en 
drejlsdug og en jerngryde. (En del af indf0rslen er forsvundet). 

Jens Frost i Tinstrup pa Jens Jensen Hestkiers vegne, lader Peder J0rgensen i 
Hundal i Seels sogn fordele for 3 rdl., som denne har !ant. 
Lovh0ringer: Niels Andersen i N0rby i Tued sogn, Jens Pedersen i Skielsgard, 
Jens Pedersen i Gadsbierggard, Anders Nielsen i Hiegard, Niels Balsen i Store 
Hillerslev og Knud Nielsen i Kastrup. 

Niels S0rensen i Borup i Reer irettelrogger en registrering og vurdering i Borup 
d. 17/121668 efter sal. hr. Hans J0rgensen, som pa 14. ar har haft sit vrorelse og 
tilhold hos Niels S0rensen. 
Vurderingsmrond: Jens Pedersen i Skelsgard, Mads Michelsen i Reer, Christen 
Madsen ibid og Anders Nielsen i Hiegard. Boet omfatter klroder og senget0j for 
13 dl. 2 mk. 8 sk. samt to eksemplarer af det nye testamente pa grrosk og 
hollandsk, ikke vurderet. 
For udgifter til kiste, Jigklroder m.m. 14 sldl. 1 mk For 01, mad, ild og varme · 
samt husvrorelse efter akkord: 3 ar a 20 sldl. = 60 sldl. 

Christen Christensen H0j udsteder dette vidne. 
Laust Michelsen i Hundstrup fremstiller vidner: Peder Iffuersen i Hiarmaall, 
Hans Christensen, Mads Jensen og Michel Persen, aile ibid, der sammen med 
herredsfogeden Jacob Ulf og for:ne Laust Michelsen var hos Peder Jensen 
Wuldum for at g0re udlrog for det som Per Wuldom havde skyldt Laust 
Michelsens sal. broder Anders Michelsen. Per Wuldom fremviste en m0gvogn 
og lagde 8 sk. derpa og sagde, at det var alt, hvad han ejede og hans s0n Michel 
Pedersen fremviste sit nogle ar gamle frostebrev pa huset udstedt af den gode 
jomfru af Glomstrup, hvorfor udlrog ikke kunne tages der i huset. Peder 
Wuldom tog sin 1/2 mk. tilbage og m0gvognen blev staende. 
Peder Wuldom, hans hustru og s0n var strovnet til vidnespah0r. 
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Niels Monsen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum slot, pa sin husbonds vegne 
irettel::egger en ops::ettelse af 17/11, (der gentages, se 17/11). Niels Monsen 
kr::ever lejermalsb0derne betalt af Christen Pedersen, nu boende i Hov, og af 
hans hustru Else Christensdatter. 
Christen Pedersen beg::erer sig frifundet, da han ikke tjente pa 0rum stavn. 
Dom: De skal betale. 

(Der findes ikke flere indf0rsler for Hillerslev herreds tingbog 1668). 
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Af denne tingbog mangler begyndelsen. Det f0rste bevarede blad begynder med 
en sag, f0rt den 15. marts. (Fol. 21 a). 
Herredsfoged: Jacob Ulf. 
Skriver: Christen Madsen Schoning. 

Berte! Pedersen Lerche tiltaler pa fru Anne Arenfeld til Ullerupgards vegne 
Poul Mikkelsen i Hov for resterende afgifter. 
Dom: Han skal betale. (Sagen forts::etter). 

Berte! Lerche lader pa fru Anne Arenfelds vegne fordele Poul Mikkelsen i Hov 
for resterende afgifter. (22/3). 

22. marts. 

H::ederlige og vell::erde Christen Mortensen H0st i Tveds sogn i S0nderby lader 
st::evne fru Anne Arenfeld til Ullerupgard, Jep Christensen i Store Hillerslev og 
Iver Jensen og hans s0n Poul Iversen ibm. til tilbudsvidne. Efter landstingsdom 
skulle han levere kv::eg og gods, som han havde udtaget i Poul Iversens gard, 
tilbage uskadt, og han tilbyder at levere det, nar han til geng::eld far foderl0n for 
den tid, han har haft kv::eget. Han beg::erer, at han og modpartens fuldm::egtig, 
Berte! Pedersen Lerche, udn::evner hver to m::end, der skal afg0re, hvor meget 
han skal have og g0re regnskab mellem ham og Poul Iversen (der er umyndig). 
De udn::evnes. (19/4). 

Christen H0y i Nors pa hr. Anders Kjeldsen i Nors hans vegne fremkalder 
synsvidner, der har synet Niels Nielsen (senere: Smed) i Binding og fundet sar 
og skade. Niels Smed skyldte Niels Jensen Skr::edder i Binding for skaden. 
Vidner beretter, at Niels Smed kom k0rende ind i Anders Andersens gard og tog 
en vognk::ep af og sagde, at hvis nogen mrte ham, skulle han l::egge dem pa 
stedet. Niels Skr::edder tog da sin krykke og slog k::eppen af Niels Smeds hand og 
slog ham derefter i ansigtet med k::eppen. (29/3). 

(15/3). Berte! Lerche pa fru Anne Arenfelds vegne fremkalder m::end, der 
sammen med hendes foged har v::eret hos Poul Mikkelsen i Hov pa fruens vegne 
og tilbudt at lane ham korn og stu de, og hvis han da ikke kunne be tale. no get, 
ville hun give ham ... pa i 2 ar. Han svarede, at han hverken kunne eller ville 
have den (garden) eller befatte sig med den i nogen made, heller ikke med 
kv::eget. Fogeden beg::erede derefter pa fruens vegne, at fa noget af kv::eget f0rt 
til Ullerupgard, sa det kunne vurderes, efter;;o:n Foul Mikkelsen skyldte hende 
meget. Sa gik hans s0stre, Karen og Maren Mikkelsd0tre ud og flyede dem pa 
deres broders vegne heste, kv::eg og far og indbo og sp::endte selv for og k0rte af 
garden og ledte selv kv::eget af garden. 

Berte! Pedersen Lerche pa fru Anne Arenfelds vegne lader m::end syne 
Ullerupgard og det indbo, som skulle blive i garden, sa l::enge inspekt0r 
Christian Henrik Petersen harden i forpagtning. Nar han kvitterer garden, ska.l 
han igen lade holde syn. 
(Synsforretningen specificeret). Ogsa syn over, hvad fru Anne har ladet pl0je. 
Markernes l::engde og bredde angivet i »drav« (favne). (8/11). 
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29. marts. 

Hr. Anders Nielsen Lyngby, kapellan i Thisted, har ladet strevne Bertel Madsen 
i Skinnerup og Christen Christensen ibd. til at vidne. 
Intet tingsvidne udstedt, da der ikke er lovlig strevnet. 

Seren Rasmussen, foged pa Kelbygard, pa Lucas Langes vegne, har ladet syne 
garden Balle i 0sterild. Ralingshuset var forfalden og to diger delvis brudt ned 
og f0rt bort. 

Christen Schoning, skriver i Hillerslev, tiltaler Anders Pedersen i Nerby i Tveds 
sogn, fordi han ikke har indlest en dom her af tinget 14/7 1668. 
Dom: Han skal be tale skriveren efter forordningen. 

Anders Frost i Tilsted pa Ejler Jacobsens vegne vil g0re udlreg i den ede gard i 
Nors, som Anders Christensen havde i freste, men der var intet i garden, der 
kunne geres udlreg i. (19/4). 

Anders Frost pa Ejler Jacobsen, boende pa Jernit, hans vegne tiltaler han 
b0nder i herredet, der resterer med afgifter. 
Dom: De skal betale inden 15 dage osv., hvad de ikke med kvitteringer kan 
bevise er betalt. 

(22/3). Christen Hej i Nors pa Jergen Lykke til Segard og hr. Anders Kjeldsen i 
Nors deres vegne strevner Niels Jensen Skrredder for skade, han har gjort Niels 
Nielsen i Binding. 

12. april. 

Seren Jensen ved Kastrup kirke pa egne savel som pa Niels Christensen ibd. og 
Poul Iversen deres vegne tilbyder Christen Mortensen Hest 3 rdl. i foderlen, 
efter at de som uvildige mrend har fastsat summens sterrelse. Christen Rests 
udnrevnte mrend mener, at deter for lidt. 

Hreder~ige og vellrerde mand Christen Mortensen Hest har bortfrestet den gard i 
S0nderby i Tveds sogn, som han har boet i, til S0ren Jespersen og Christen 
Christensen, begge fedt i Nors. Han vii selv flytte til Lemvig, hvortil hans 
bohave er fert, og hans vrerneting er herefter Lemvig byting. (31/5). 

Christen Andersen, tilholdendes i Neergard, tiltaler Mads Pedersens enke i 
Kastrup Anne Jensdatter for skyld efter hendes mands obligation 1667. Han 
fremlagde en dom 11/8 1668, hvorefter hun skulle betale, da hun ikke har frasagt 
sig arv og greld. Herimod at svare medte Jens Jensen Sarup, som nu har garden 
i freste, og irettelagde skiftebrev efter Mads Pedersen 1668, hvorefter der ikke 
blev noget at arve. 
Dom: Da arv og greld ikke er fragaet og dommen ikke paanket, skal enken 
betale. 
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19. april. 

(22/3). S0ren Christen Poulsen i Skovsted efter befaling i dommers sted. 
Bertel Pedersen Lerche pa fru Anne Arenfelds vegne har ladet strevne flere 
mrend i Nors og Tveds sogne, bl.a. Niels Christensen i Vislieng, til at vidne, og 
Seren Christensen i Vorringgard og Christen Christensen den unge i Nors til 
vidnespah0r; desuden strevnet til vidnespaher Christen Mortensen H0st i 
Senderby og herredsfogeden Jacob Ulf. 
Vidnerne siger, at kvreget ikke var sa vel fedt, da det blev tilbudt til Poul 
Iversen, som det var, da Christen Mortensen Hest tog det som udlreg, og at en 
vogn var slidt og fordrervet. • 
Desuden vidnede de, at de var til stede, da de fire mrend, der var udnrevnt af 
parterne til at vurdere foderlejen, afsagde deres kendelse, og de herte, at de 
alle fire var enige om 3 rd. (Sagen fortsretter). 

Derefter afskrevet Seren Poulsens fuldmagt som dommer i sagen, udstedt af 
borgmester Christian Mortensen Lelius, amtsskriver, i amtmandens forfald. 
(26/4). 

Seren Poulsen i Skovsted udsteder dette vidne. 
Syn over en kvinde, der var fundet ded pa adelvejen vesten til vejen fra Brund 
til Hillerslev. Der fandtes ingen sar eller skade, sa hun syntes ded af vade. 

Niels Bardsen i Kastrup pa Niels Pedersen Bisgards vegne lader fordele Mads 
Andersen i Skinnerup, Seren Pedersen i Brund og Niels Jensen i Store Kjeldtoft 
i Store Hillerslev (bl.a.) for hesteleje. 

(29/3). Anders Frost i Tilsted pa Ejler Jacobsen, sitzhaftig pa Jernit, hans 
vegne lader fordele Anders Christensen, som havde en ede gard i Nors i freste, 
efter at der forgreves har vreret fors0gt udlreg, og der intet fandtes pa garden af 
penges vrerdi. 

Christen Tomsen i Hovser tiltaler Niels Christophersen Hovser for skyldige 
penge efter registrering indhold. Sagen opsat 4 uger. 

26. april. 

Peder Christensen, capitain de armis, pa borgmestre og rads vegne i Thisted 
lader bekendtg0re, at sal. borgmester Peder Justsens enke skulle lade det gods, 
der var udlagt for kgl. skatter, srelge for penge og betale skatterne, men da nu 
enken vil vige fra huset, tilbyder Borgmestre og rad i sredeleshed J0rgen Kas til 
Faddersbel, at han kan indlese den gard i Janderup, som Niels Pedersen pa bor, 
og som Peder Justsen havde i pant af Jergen Kas. Ellers tilbydes det alle og 
enhver at overtage pantebrevet mod betaling, sa skatterne kan blive betalt. 
Desuden tilbydes markjord og huse, som er udlagt. 

(19/4). Bertel Pedersen Lerche pa fru Anne Arenfelds vegne tiltaler hrederlige 
og vellmrde mand Christen Mortensen Hest i Senderby, fordi han ikke har 
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efterkommet landstingsdommen, som pabyder ham at levere kvreg og gods 
tilbage til Paul Iversen. 
Christen H0st svarer, at han tre gange har fremvist kvreg og gods pa tinget og 
tilbudt det, imod at Paul Iversen betalte ham foderl0n. 
Dam: Da Christen H0st her pa tinget er blevet tilbudt den foderl0n, som de 
udnrevnte fire mrend fastsatte, nemlig 3 rdl., og dog ikke har leveret kvreg og 
gods tilbage, b0r han lide tredje ting og dele ... (3/5). 

Peder Jensen i Vodtborg i Vigs0 lader fordele Tomas Andersen i 0sterby i Tved 
sogn for skyld efter skadesl0shedsbrev. 

Peder Iversen i Hjardemal pa Tyge Andersen, sitzhaftig pa Hrestrupgard, hans 
vegne, tiltaler Hrestrupgards b0nder i herredet for restancer. 
Dom: De skal betale osv. (20/12). 

Jens Christensen i Kl0v far afkald fra sin broder Laust Christensen i 0sterild pa 
arv efter deres sal. forreldre Christen Jensen og Maren Christensdatter, som 
boede og d0de i Kl0v, og efter hans bmdre og s0stre, nemlig hans halvs0skende, 
sal. Peder Larsen og Kirsten Larsdatter, som begge d0de i Kl0v, og hans 
s0skende Mads Christensen og Christen Christensen nu vrerende i Kl0v, og 
Maren, Karen og Else Christensd0tre, nar de ved d0den afgar. 

3. maj. 

(26/3). S0ren Poulsen pa fru Anne Arenfelds vegne begrerer den dele, der er 
gaet over Christen Mortensen H0st, beskrevet, eftersom 3. ting er ved magt. 
Christen Mortensen H0st lod derimod lrese landsdommernes strevning, idet 2. og 
3. ting er indanket for landsdommerne til Viborg Landsting den 25. maj, hvorfor 
der i dag ikke er udstedt nogen dele. (10/5). 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, pa Lucas Langes vegne, forbyder 
t0rvegmft og lyngslet pa gardens ejendomme Kringe og Esdal, samt at bjerge 
klittag, sener og graris, og at bruge grresgang eller anden drift. Desuden 
forbydes t0rvegmft i K0lbygar<;ls og Kl0vs endels krer, og fiskeri fra Kl0v M0lle 
til fjorden og i Kul S0 og Kl0vs m0lledam, k0rsel ad visse veje m.m. 

10. maj. 

( 3/5). Christen Mortensen H0st har ladet strevne Iver Jensen i Hillerslev og 
desuden Jens Poulsen Kastrup og Niels Christensen ved Kastrup kirke, som 
havd~ kautioneret for Iver Jensen, for 10 sletdaler, som Iver Jensen skyldte, og 
som nu krreves af kautionisterne. 
Dam: De skal be tale og kan s0ge Iver Jensen. (17/5). 

Chriten Bertelsen i Skovsted pa sin husbands vegne, har ladet mrend syne den 
gard i Hinding, som S0ren Jespersen sidst paboede og afflyttede. 
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17. maj. 

(10/5). Christen Mortensen H0st har ladet strevne fru Anne Arenfeld. Sagen 
afvist, da der ikke er lovlig strevnet. (Sagen fortsretter). 

Christen Mortensen H0st har ladet strevne fru Anne Arenfeld og Iver Jensen og 
Paul Iversen i Store Hillerslev samt S0ren Jensen og Niels Christensen, begge 
ved Kastrup kirke. Herredsfogeden spurgte Berte! Lerche, om han havde noget 
at protestere mod landstingsstrevningen, hvortil han svarede, at herredsfoge
den selv kunne d0mme om, om fornrevnte kald og va:~;;sel var lovlig. 
Herredsfogeden begrerede, at Berte! Lerche ville give enten skriftlig eller 
mundtlig svar fra sig om samme kald og varsel. Berte! Lerche svarer, at 
strevningsmrendene ikke har strevnet alle, som er nrevnt i landstingsstrevningen. 

Syn over Groffgd (Grobgard) i Tveds sogn efter klage fra Jens Nielsen i 
Grobgard pa sin moders vegne (Niels Mikkelsens efterladte hustru l til 
Thorckell Sommerfeld og biskoppen i A.lborg som vrerger for Nyk0bing hospital 
over sandflugt. Torkild Sommerfeld har beset jorden og har begreret, at 
herredsfogeden villade 24 mrend syne den og sige, hvor meget, garden kan tale 
at svare af. De 24 mrend erklrerer, at garden ikke kan svare af mere end 3 td. 

Lucas Lange til K0lbygard lader forbyde Jens Christensen i Kl0v, sal. Christen 
Jensens s0n, at bjerge noget af de skifter, de f0r har haft i brug i Tagmark og 
Koch eng. 

31. maj. 

Peder Andersen pa Bjerg i Thisted f0rer vidner pa, at Jens Mathisen i Thisted 
og Rasmus Brock 1656 var blevet forligt saledes, at Rasmus Brock skulle lade 
den tiltale til Jens Mathisen angaende, at denne havde ladet en m0dding udage, 
som tilh0rte Rasmus Brock, falde, og til gengreld skulle Jens Mathisen eftergive 
10 rdl., som Rasmus Brock efter landstingsdom skulle betale til ham. Der 
fremlregges en kundskab fra sal. Peder Madsen (ridefoged) 14/8 1669 om, at han 
har vreret overvrerende ved forliget i kapellanen hr. Jens Olufsens nrervrerelse. 

(12/4). S0ren Jespersen, som nu har Christen H0sts gard i S0nderby i Tveds 
sogn i freste, lader afholde syn over gardens br0stfreldighed. Lade og stald er 
br0stfreldige. 

Jens S0rensen, boende pa Bratskov, tiltaler Johan Lauritsdatter i Vestergard i 
0sterild for resterende afgift. 
Dom: Hun skal betale osv. 

Rasmus S0rensen i Oddersb0l tilbyder (Anders Nielsen i Hjardemal og 
(tilf0jet), Jacob Hansen i Christiansand gods og varer, som blev udlagt til hans 
(Jacob Hansens) hustru Anne Nielsdatter, sal. S0ren Nielsens s0ster i 
Oddersb0l, i Christen S0rensen i Krerup hans nrervrerelse. (Sagen fortsretter. 
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Anders Jensen i Kl0v far afkald fra Christen Jensen i Vorring pa egne vegne, 
Christen Laustsen i Kabestofft pa sin hustru Anne Jensdatters vegne, Maren 
Jensdatter, sal. Jens Snedkers i Nors, pa egne vegne, og Johan Jensdatter, 
Niels Olufsens hustru ved Klitm0ller - som berettede, at hendes mand var pa 
havet at fiske - pa egne vegne for arv efter deres fader og moder Jens 
Mikkelsen og Anne Andersdatter, som boede og d0de i Kl0v. 

S0ren Christensen i S(ennels) forordnet dommer i denne sag. Jacob Hansen 
(Holst) af Christianssand tiltaler sal. S0ren Nielsens enke i Oddersb0l for arv, 
som tilfaldt hans hustru, Anne Nielsdatter, efter hendes foneldre, og som Soren 
Nielsen, hendes broder, havde under vmrgemal ifolge skifte i Oddersbol 1654 
efter hendes fader sal. Niels Sorensen, som boede og dode i Store Oddersbol. 
Hendes moder var Ellen Jensdatter, hendes soskende Soren Nielsen, Jens 
Nielsen og Christen Nielsen. Brodrede har mellem sig selv skiftet efter faderen 
og delt arven saledes, at Anne Nielsdatter fik lige sa stor del som hendes 
brodre. Soren Nielsens hustru er Margrethe Pedersdatter. 
Rasmus S0rensen indvender, at der ved skiftet efter Soren Nielsen ikke blev arv 
til konen eller bornene, hvorfor han ikke mener, at de bor betale. 
Dom: De frifindes. Den fattige enke og hendes 2 sma umyndige fader lose born 
skal ikke betale. (Sagen fortsmtter). 

Jacob Hansen Holst af Christianssand fremlmgger en kundskab fra Jens Nielsen 
i Lild sogn og Christen Nielsen i Meelklit angaende hans kone hendes arv efter 
hendes moder Ellen Jensdatter. Der blev intet skrevet ved skiftet, men deres 
broder Soren Nielsen skulle have 9 sldl., som tilfaldt Anne Nielsdatter, i 
vmrgemal tillige med arven efter hendes fader, Niels Sorensen. Pa kundskaben 
skrevet, at Christen Sorensen i Kmrup - dog nu i sin svage alderdom - horte, 
da S0ren Nielsen la pa sin sotteseng, at han vedkendte sig at have Anne 
Nielsdatters arv hos sig. 

7. juni. 

Mikkel Langballe, sitshaftig pa Nebel, pa sin principals vegne, har Iadet stmvne 
mldste Poul Enevoldsen i Agerholm og Peder Olufsen i Knakkergard i 0ster 
Vandet til forbudsvidne og irettelagde et forbud af herredstinget 9. januar 1671 
(!!!), hvorefter han forbyder alle at have nogen brugelighed i Nebels ejendom, 
nemlig Tuekmr, og forbod at affore torv, som var gravet. 
Desuden forbod Mikkel Langballe og Christen Hoj i Nors 0ster Vandet bymmnd 
at affore torv, der var gravet norden Nors So. (14/6). 

Peder Sorensen i Sjorring irettelagde et syn over en mand, som var drevet ind 
af fjorden ved Fartoft 5. juni. Han havde ingen sar eller skade uden at han var 
slidt af vandet. Den dodes broder, Peder Sorensen, skal borttage den dode og 
lade ham begrave. 

Fru Anne Arenfeld Iader fordele Peder Jorgensen 
kongetiende. 
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14. juni. 

(7/6). Mikkel Langballe, sitshaftig pa Nebel, pa sin principals vegne og Christen 
Hoy i Nors pa Nors og Tveds sognes sognemmnds vegne forbyder (de af 0ster 
Vandets sognemmnd, der bor i Hundborg herred, navngivet) at affore de torv, 
de havde gravet i deres frilled og fmlled, hvad der agtes bevist med vidner. 
Herimod modte Ville Svendsen af Brund med fuldmagt fra Peder Pedersen pa 
0rum, og mener, at ingen vidner bor fores sa lmnge jorddrotterne ikke er 
stmvnet. Christen Bertelsen i Skovsted forventede det samme pa sin husbonds 
vegne, sa vidt deres fmlled i Vester Vandet Klit angar. Vill Svendsen irettelagde 
en seddel fra Peder Pedersen om, at 0rum tjenere blev gjort hindring af andre 
fremmede med deres torvegroft og anden brugelighed pa deres fmlled, som de 
tilforn har haft. 
Herimod svarer Mikkel Langballe og Christen Hoy, at jorddrotterne ikke 
behover at blive stmvnet, da det kun drejer sig om handgerning. 
Dommeren skonner, at vidner rna fores, og der fores vidner pa, at der er gravet 
torv ved Tuekmr og en liden holm eller knakke, som kaldes Volffs Knache. (5/7). 

Borgmester Christian Spormann af Christianshavn tiltaler sin tjener Lars 
Christensen pa Skjelsbjerg for resterende afgifter fra 1657 til 1670. Han har 
desuden lejet jord ud. Der fremlmgges en sed del, skrevet 1662 af J ens Pedersen 
i Skjelsgard og Lars Christensen i Skjelsbjerg, at de lover at betale den 
landgilde, som de resterer med, siden borgmester Christian Sporman og hans 
stifb0n fik dem (deres garde) i betaling af sal. Erik Juel. 
Lars Christensen mener, at denne forpligt er kasseret og skaret, og fremlmgger 
kvitteringer. 
Dom: Han skal be tale, da det, han har kvitteringer for, allerede er godtgjort i 
fordringen. 

Jorgen Nielsen i Vester Djernms tiltaler mag. Hans Zoegas tjenere i herredet 
for skyldige afgifter. Christen Christensen Hoy i Nors mener, at Jorgen Nielsen 
og Hans Zoega bor gore rigtig regnskab mellem dem, da Jorgen Nielsen er Hans 
Zoegas ridefoged, sa det kan ses, om Jorgen Nielsen har ret til at fordre 
restancerne efter deres kontrakt. 
Dom: Da den i sagen nmvnte dom af Hundborg herredsting ikke udtrykkelig 
forbyder Jorgen Nielsen at indkrmve afgifterne, skal bonderne betale til ham. 
(28/6). 

21. juni. 

Anders Christensen i Hunstrup opsiger sin gard, som han har i fmste af Lucas 
Lange til Kolbygard. 

Christen Christensen i Skovsted far afkald fra Thorsten Therchilsen i Skovsted 
pa arv efter hans datter, Christen Christensens hustru, Maren Torstensdatter, 
ogsa pa medarvingernes vegne. 

.Jesper Nielsen i 0sterild opsiger sin gard, han ibor og som tilhorer fru Anne 
Arenfeld. (5/7). 
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28. juni. 

S0ren Bendixen, forvalter over Vestervigs underliggende gods, har ladet 
strevne Feder Andersen i Thisted pa sin husbonds Albert Balthazar Berends til 
Wandsbeck hans vegne, og fremkalder vidner. Erik Nielsen, tjenende pa 
Ullerupgard vidner, at 1669 tjente han Feder Andersen i Thisted, den tid. 
forpagter pa Bonderup, for avlskarl i Thisted og efter hans fuldmregtig, Niels 
Bendixens, ordre tog han der mal af 3 1/2 td. byg af Feder Andersens korn i hans 
gard og f0rte det til Skovsted til den gards jord, som Niels Bendixen pa Feder 
Andersens vegne har ladet pl0je og skal have vreret den gard, som Christen 
Simonsen sidst iboede, hvilket fornrevnte korn Torsten Torkildsen og han saede i 
jorden. To Thisted-lres h0 blev ogsa af ham f0rt til Feder Andersens gard i 
Thisted og efter Feder Nielsens befaling lagt i laden, og i h0sten blev det korn, 
der var avlet efter de 3 1/2 td. byg, f0rt til Feder Andersens gard. Torsten 
Torkildsen var med og tog tiende af kornet. Torsten Torkildsen bekrreftede, at 
han havde annammet tienden. (5/7). 

Syn over Hunstrup kirkes br0stfreldighed, begreret af Lucas Langes tjener 
Rasmus Christensen. Til mur og tarn indk0bes 600 mursten. Kirkehimlen er 
forfalden. Der beh0ves 10 tylter 4-skarne deler, hver 7 alen lang. 15 sprender 
skal nedtages over kirkehimlen (loftet?), og 18 bjrelker. (Mal angivet). 

Borgmester Christian Mortensen Lelius begrerer skudsmal af herredsmrendene 
for den tid, han havde vreret amtsforvalter (tre ar). De siger, at de ikke har 
noget at klage over, de takker ham og 0nsker, at de rna beholde ham til 
amtsforvalter, sa lrenge han lever. 

Vill Svendsen i Brund udsteder dette vidne. 

Jacob Ulff i Kl0v, herredsfoged, begrerer skudsmal, da kongen har kaldet ham 
med andre til sig for at konfirmere deres kongebreve. Han beder 24 mrend 
vidne, hvordan han har forholdt sig, bade ~ den forrige mands (formandens, 
S0ren Jensens) svaghed, og siden. De giver ham godt skudsmal og vidner, at 
han ikke har haft nogen fogedgard fri som hans formand havde. 

Borgmester Christian Mortensen Lekius, amtskriver, begrerer, at herredsfoge
den vii udnrevne 2 vederhreftige mrend i hvert sogn til at holde opsyn med 
klitten, at ingen tager klittag o.a. (12/7). 

(14/6). J0rgen Nielsen i Djernres tiltaler nogle herredsmrend (bl.a. Laust 
Aggisen i Skovsted) for restancer. 
Herimod at svare fremkom Christen Christensen H0y af Nors pa sin husbonds, 
Hans Zoegas vegne, og vii g0re forbud mod, at hans tjenere i Ty svarer afgift til 
J0rgen Nielsen, efter som han s0ger ham for mange hundrede daler og pa hans 
freste, som han mener er forbrudt, bl.a. den afgift han (Hans Zoega) far af 
Dollerup, hos Mikkel Nielsen i Skinnerup og Capelgaard. 
Dom: B0nderne skal ikke be tale til J 0rgen Nielsen, f0r der er gjort rigtighed 
mellem ham og Hans Zoega. 
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5. juli. 

(25/6). S0ren Bendixen pa sin husbonds Albert Berens vegne har ladet strevne 
Feder Andersen i Thisted for hans part. Vidner beretter, at de har slaet h0 og 
h0stet korn pa den gard i Skovsted, Christen Simonsen havde paboet. Christen 
Simonsen fremkom og beklagede sig, at han for Feder Andersens 
efterstrrebelser, og fordi han havde stimpet (stympret) ham hans ben, ikke 
kunne blive ved garden. Christen Bertelsen i Skovsted fremkom og vidnede, at 
han og hans medbr0dre havde lejet avlingen til Christen Simonsens gard. 

Feder Andersen i Thisted pa 0sterild kirkes anparts vegn~ forbyder folk 
0sterild at f0re deres korn af marken, f0r der er tiendet. 

(21(6). Fru Anne Arenfeld lader tiltale Jesper Nielsen i 0sterild for restancer. 
Dom: Han skal betale, hvad han ikke med kvitteringer kan vise er betalt. 
(19/7). 

Feder Pedersen, forvalter over Dueholm Kloster og ridefoged pa 0rum slot 
sp0rger 0rum tjenere, om devil give ham vognhavre, da han selv har bes0rget 
al k0rsel med egne heste og vogn, og nu vil han opgive sin be stilling. B0nderne 
svarer, at de vil give ham vognhavre ligesom de har givet hans formand. 
Blilnderne nrevnt. 

Feder Pedersen pa Dueholm har ladet strevne 0rum tjenere her i herredet, og 
tiltaler dem, som er noget skyldig til Margrethe Pedersdatter, sal. Feder 
Mads ens. 
Dom: De skal be tale eller fremvise kvitteringer. 

Feder Pedersen, forvalter pa Dueholm kloster lader tiltale alle Klingenbergs 
tjenere her i herredet for restancer. 
Dom: De skal be tale eller fremvise kvittering. 

(14/6). Mikkel Langballe, forvalter pa Nebel, og Christen H0y pa Vester Vandet, 
Nors og Tveds sognemrends vegne f0rer vidner pa, at 0ster Vandet sognemrend 
har gravet t0rv vesten og norden Nors Slil. (Sagen fortsretter). 

Mikkel Langballe og Christen H0y har ladet 0ster Vandet sognemrend strevne til 
vidnespahlilr. Feder Pedersen pa 0rum fremlregger tingsvidne, hvori folk 
vidner, at sa lrenge de kan mindes, har 0ster Vandet sognemrend ulast og ukrert 
haft brugelighed i klitten fra Nors s0 og vestenfor i frellig med Vester Vandet 
sognemrend. Simon Christensen i Tinstrup mindes 46 ar, Anders Andersen i 
Sperrind mindes 38 ar, Karen Pedersdatter i Skinnerup mindes 30 ar, Anders 
Ibsen i Skinnerup 26 ar, Maren Madsdatter i Torsted 20 ar. 

Mikkel Langballe fremlregger forbudsvidnet. 
Dom: Da der allerede en gang er faldet dom, og ingen hjemmelsvidne eller 
adkomst er fremlagt af 0ster Vandet sognemrend, kan jeg ikke nregte Mikkel 
Langballe og Christen H0y at f0re deres vidner. (2/7). 
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12. juli. 

Wee! Suendtzen i Brund forbyder Christen Nielsen i Kjeldstrup at f0re avling af 
hans gards jord, f0r der er tiendet til kongen, kirken og prresten. 

(28/6). Christian Mortensen Lelius, borgmester og amtsskriver, begrerer, at 
herredsfogeden vii udnrevne to mrend af hvert sogn til at holde opsyn med 
klitten. Mrendene udnrevnes. 

(5/7) Mikkel Langballe og Christen H0y har Iadet strevne 0ster Vandet 
sognemrend undtagen Oluf Vig og fremlregger tingsvidne om deres brug af 
klitten vesten Nors s0, samt en del gamle tingsvidner af 1555, 1546, 1554, og 
sandemrendstov om 0ster Vandet hede, Vigs hede m.m. 
Hertil svarer Mads Pedersen pa Holmb i 0. Vandet, Clemen Christensen pa sin 
moder Maren Jespersdatters vegne, og Christen J0rgensens ibd., at de aldrig 
har gravet i Vester Vandet frelled videre end som deres husbond befalede, og de 
har haft i minde og vilje. 
Opsat en maned. (16/8). 

19. juli. 

Lrest forordning om udskrivning af soldater, dat. 9/4 1670. 

Anders Christensen Kaarsse i Hunstrup opsiger sin gard til Niels og Lucas 
Lange og deres medarvinger. 

(5/7). Jesper Nielsen i 0sterild opsiger sin gard til Anne Arenfeld. (13/9). 

Fru Anne Arenfeld Iader f0re vidner om, at sal. Mikkel M0llers gard i Hov, som 
hans s0n Poul Mikkelsen sidst paboede, og et bol i Malle er 0de og ubesat. 
Amtmand og amtskriver indstrevnet. 

Morten Andersen Radmand i Thisted f0rer 4 mrend som vidner pa, at de 
sammen med ham har vreret i Skinnerup og delt en gards bygninger mellem 
Anders Christensen og Jens Christensen Huas og stiftede forlig mellem dem. 
(1/12 1674). 

26. juli. 

Niels Christensen, tjenende Niels Laursen Hesseldal fremlregger registrering 
og vurdering i boet efter sal. Christen Jensen i Krog i Kastrup. Enken er 
Birgitte Nielsdatter. B0rnene S0ren Christensen, Maren Christensensdatter og 
Zidsel Christensensdatter. (Sagen fortsretter). 

12. august. 

Birgitte Nielsdatter, sal. Christen Jensens enke i Kastrup, oplader sin gard til 
Niels Christensen, f0dt i Hjardemal, som skal regte hendes datter Zidsel 
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Christensdatter, som er hjemme (de andre b0rn er ude at tjene) og give enken 
ophold, f0de og klreder hendes livstid. 

9. august 

Peder Andersen i Thisted, forrige forvalter pa Mariager Kloster, fremlregger 
en fuldmagt fra amtskriver, borgmester Christian Mortensen Lelius i 
lensherrens fravrerelse til S0ren Christensen i Sennels til at vrere dommer i den 
sag, Peder Andersen vil f0re om kirketienden i 0sterild, da herredsfogeden 
Jacob Ulf er modpart i sagens pa Lucas Langes vegne. (Sagen fortsretter). . 
S0ren Christensen i Sennels udsteder denne dom. 
Peder Andersen af Thisted tiltaler Anders Christensen i Hovs0r, Anders 
S0rensen og Niels Tomsen Kynde ibd. og Christen Simonsen i Klastrup, som har 
Mikkel Tanderups gard, fordi de i fire ar har f0rt deres korn af marken uden at 
tiende uden hans vilje og minde. Han henviser til kgl. stadfrestelsesbrev pa 
0sterild kirketiende 12/2 1664. 
Herimod m0dte Niels Tomsen Kynde pa de indstrevnedes vegne og spurgte, om 
Peder Andersen ikke havde kvitteringer for, at tienden var ydet. 
Dommeren opsretter sagen i 14 dage. (Sagen fortsretter). 

Peder Andersen af Thisted fremlregger en opskrift angaende kirketienden af 
0sterild sogn. Kirkevrerger er Anders Christensen i Hovs0r og Christen 
Simonsen i Klastrup. Liste over, hvor meget hver mand i 0sterild skallevere. 
S0ren Christensen udstedte dette vidne. (30/8). 

16. august. 

Jens Laursen pa Valdemar Skram til Todb0l hans vegne f0rer vidner pa, at 
halvparten af Brekgard i Hov, som Christen Christensen sidst paboede, har 
vreret 0de og er ubesat og ubebygget. 

Berte! Pedersen Lerke pa Else Henriksdatter, sal. borgmester Peder Justesens 
vegne tiltaler Niels Hesseldal i Vigs0 for resterende afgifter. 
Opsat 14 dage, og til den tid skal Berte! Lerke fremlregge rigtig regnskab for, 
hvem garden skal tilh0re efter registreringen i Peder Justsens bo. 

Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa Margrete Pedersdatters, sal. 
Peder Madsens, vegne tiltaler mrend i Hillerslev sogn (kirkevrerger) for 3 td. 
byg efter en seddel fra Poul Klingenberg til Bustrup. 
Dom: De skal betale. 

(12/7). Mikkel Langballe pa Nebel og Christen H0y pa Nebels, Vester Vandet, 
Nors og Tveds sognemrends vegne contra 0ster Vandet sognemrend angaende 
brug af frelleden vesten Nors s0, til t0rvegmft m.m. Gamle tingsvidner 
fremlregges igen. (Fol. 65 b Steenkjrer er skel imellem »deres« enge (Tanderup? 
og Vig? el. Vestergard) Mads T0vting opbyggede f0rst den gard, som Mads 
Graversen »nu« ibor. Stenkjrer regnedes for herredsskel). 
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»Lucas Krabbe vil vrere hjemmel for sine tjenere i V. Vandet og Mads Gravesen 
i T0fting til brugelighed i den frelles hede, som Niels Andersen og Anders 
Pedersen nu er i trrette om, indtil den bliver adskilt af sandemrend. Niels 
Andersen sagde, at den brug de havde, havde de i mindelighed af dem i 0ster 
Vandet den stund mrend i 0ster Vandet havde brugelighed i Vester Vandet klit. 
- Der ligger to enstedgarde mellem Vester Vandet mark og 0ster Vandet 
Hede, nemlig Vig og Tanderup« .... Flere tingsvidner irettelagt. 
Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, fremlregger pa 0ster Vandet 
sognemrends vegne igen tingsvidne om, at 0ster Vandet mrend har haft deres 
brug ulast og ukrert, sa lrenge de kan mindes, og en vedkendelse, hvori 0. 
Vandet-folk erklrerer, at de og deres formrend har haft deres brug i klitten vest 
for Nors S0 i over 20 ar. 
Sagen henvist til Landstinget. 

30. august. 

Fuldmagt for Niels Andersen i Kortegard til at vrere dommer, sa lrenge Jacob 
Ulf efter kgl. befaling er forrejst. 

(9/8). Anders Fr0st i Tilsted pa sin husbonds tjeneres vegne i Hovs0r, som og pa 
kirkevrerger og sognemrends vegne i 0sterild har ladet strevne Peder Andersen 
pa Bjerg i Thisted til vidnespah0r. Mrend vidner, at de var nrervrerende, da 
Peder Andersen og Anders Christensen i Hovs0r blev forligt om 18 skrepper byg 
til abod for Christen Christensens gard i 0sterild og halvparten af Christen 
Trekkers gard, og det var det f0rste ar, Peder Andersen havde tienden i freste. 
Peder Andersen svarede, at han aldrig havde gjort nogen akkord med Anders 
Christensen eller gjort no get forlig med Eske, Jep Torsen? og Anders S0rensen, 
men de havde i nogle ar hjemf0rt deres korn uden at tiende og imod forbud. 
(Sagen fortsretter). 

Anders Fr0st lader strevne Peder Andersen, f0rer vidner pa, at mrend har 
leveret abodskorn pa Peder Andersens loft 1669, og da leverede Anders 
Christensen i Hovs0r ogsa 18 skrepper abodskorn. Niels Bendixen tog mal pa 
kornet. 
Peder Andersen fremlregger en seddel, hvori Niels Bendixen erklrerer, at han 
ikke har modtaget tiendekorn. Peder Andersen mener, at der ikke rna f0res 
vidner, f0r Niels Bendixen er strevnet. 
Anderst Frost mener ikke, at Niels Bendixens navn kan svrekke hans vidners 
beskrivelse efter lovligt kald og varsel. 
Dommeren anerkender vidnef0rslen. (Sagen fortsretter). 

Anders Fr0st fremstiller vidner, som bekrrefter, at Anders Christensen har ydet 
abodskorn til Peder Andersen, og at Niels Bendixen malte det. (16/9). 

Eske Christensen i Thous0e pa sin faders og sine s0skendes vegne har Iadet 
strevne Svend Pedersen i Thouse, hvis hustru Voldborg og steddatter Else 
Nielsdatter skal have haft skreldsord mod Christen Eskesen og hans b0rn, 
hvilket han sagde nej til og sagde, at han ikke havde noget at beskylde Christen 
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Eskesen og hans s0n Eske Christensen eller (andre af) hans b0rn for og ikke 
vidste andet, end hvad godt og rerligt var, om dem, og Eske Christensen 
erklrerede pa sin side, at han intet ved om Svend Pedersen andet end godt. Den 
af parterne, der herefter skreldte den anden, skulle give ti rdl. til 0sterild kirke. 

6. september. 

30/8). Peder Andersen i Thisted, lod lrese en landstingsstrevning af 31/S. 
Anders Fmst, i Tilsted, Christen S0rensen i Kastrup og S0ren Christensen 
begrerede kopi. Peder Andersen sagde, at nar strevningen v~r !rest pa deres 
boprel, skulle de fa kopi. (13/9). 

Christen Henriksen i Skinnerup og Jens Christensen Huas ibd. tog hinanden i 
hrenderne og blev venligt forligt om det klammeri og slagsmal, de havde haft 
tilsammen. Hvis de bryder forliget, skal den, der bryder det, give til sine naboer 
to t0nder godt 6-skillings 0l og til sin husbond en frerdig staldokse. 

13. september. 

(12/7). Otte Ottesen pa Momtoft pa fru Anne Arenfelds vegne fremkalder 
Jesper Nielsen i 0sterild, som erklrerer, at han er blevet forligt med hende, 
saledes at han vil b1ive ved garden trods sin opsigelse, sa lrenge hun holder sine 
!0fter. 

(6/9). Vill Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa Anders S0rensen i Hovs0r 
hans vegne har Iadet strevne Peder Andersen i Thisted til vidnespah0r og 
0sterild sognemrend og enker til at vidne. Mange bekrrefter, at da Peder 
Andersen havde frestet 0sterild kirketiende, blev de enig med ham om, at de 
skulle yde deres tiende til kirken til kirkevrergerne og give Peder Andersen 
abodskorn, hvad de ogsa har gjort. Tienden af de 0de garde, som da var 0de 
eller blev 0de, skulle Peder Andersen selv klare med kirkevrergerne. (Sagen 
fortsretter). 

Viii Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa Anders S0rensens vegne i Hovs0r 
har Iadet strevne Peder Andersen i Thisted til vidnespah0r. Mrend vidner, at 
Anders S0rensen sluttede forlig med Peder Andersen om, at han og Christen 
Christensen og Niels Jensen skulle give tilsammen 12 skrepper byg i abod. 
Andre vidner, at dette korn blev leveret i Thisted, og Peder Andersen stod selv 
pa loftet og tog mal deraf. Der var leveret 1669, 1668 og 1667. (2/11). 

20. september. Intet. 

27. september. 

Vill Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa sin husbands vegne har Iadet 
strevne rytteren i Kanstrup, Henrik, og f0rer vidner (lregdsmrend) pa, at de har 
leveret ham hans manedspenge samt en seddel fra Peder Pedersen pa, hvad 
hver skulle give af (hver) t0nde korn, og at rytteren da sagde, at han agtede 
ikke Peder Pedersens seddel, men dog beholdt han efter anmodning seddelen. 
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Mikkel Nielsen, f0dt i Binding, agter sig til fremmede steder, og begrerer 
skudsmal af 24 mrend, som bevidner, at han er f0dt i Binding, og at hans 
forreldre var Niels Christensen og Anne Christensdatter, som nu bor i Tved i 
Hjardemal sogn. De giver ham godt skudsmal. 

Peder Jensen (i) Vodtborg i Vigs0 sogn tiltaler Anders Christensen i Vorring for 
skyld efter obligation. 
Dom: Han skal betale o.s.v. 

Anders Frost i Tilsted pa Jens Pedersens vegne i Lille Kieldtoft i Store 
Hillerslev har Iadet strevne Peder Christensen i Rrer og Klemed J0rgensen ibd., 
og fremresker af Klemed J121rgensen et tingsvidne 7/10 1662 angaende Jens 
Pedersens sal. hustru, Maren Christensdatter, f0dt i Rrer. Klemed J0rgensen 
leverede straks tingsvidnet fra sig her i retten. Det indeholdt en kontrakt 
mellem Peder Christensen i Rrer og hans s0ster, Maren Christensdatter om 
hendes arv efter deres forreldre, Christen Christensen og Dorete Pedersdatter, 
som boede og d0de i Rrer. Peder Christensen lovede at give sin s0ster 40 sldl. 
Der er betalt 10 sldl., men resterer 30 sldl. 
Dom: Peder Christensen b0r betale de 30 sldl. til Jens Pedersen. (Sagen 
fortsretter). 

Klemed J0rgensen leverer ovennrenvnte tingsvidne til Jens Pedersen. 

4. oktober. 

Oluf Christensen Dragsbrek ved Klitm0ller tiltaler Salmand Andersen 
Bjerregard for skyldig landgilde i 4 ar og skyld efter obligationer 44 rdl. 
Dom: Han skal betale. (11/10). 

11. oktober. 

Christen Ibsen i Store Hillerslev Iader syne en ager byg, som har taget skade for 
22 skrepper byg. Indstrevnet Ing Mortensdatter ibd. og Niels Mortensen i Lille 
Hillerslev. 

Jens Fr0st i Tinstrup pa Jens Jensens vegne i Hestkier har Iadet strevne Laust 
S0rensen i Rrer til vidnespah0r og Ing Laustdatter, hendes s0n S0ren 
Christensen og datter Else Christensdatter til at vidne. De vidner, at Laust 
S0rensen slog til Jens Jensen med en fork i Ing Laustdatters gard, sa han faldt 
af hesten, og Laust S0rensen sagde til Jens Hestkier, at der skulle syche (synke) 
en djrevel i ham. De h0rte ikke, at Jens Jensen sagde noget til Laust S0rensen. 
S0ren Laustsen i Bloksgard begrerer pa Laust S0rensens vegne genpart. (11/10). 

( 4/10). Oluf Christensen Dragsbrek ved Klitm0ller har Iadet strevne Salmand 
Andersen i Bjerregard og Kirsten Christensdatter, som tjente Salmand 
Andersen, og fremlregger et forleningsbrev, dat. 20/5 1663 fra Anne Lunov til 
Nebel pa Bjerregard med aile rettigheder. 
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Derfor krrever han nu lejermalsb0der af Salmand Andersen og Kirsten 
Christensdatter, som har staet skrifte i Vester Vandet. 
Dom: Han skal be tale. 

Christen Pedersen i Skjelsgard fremlregger registrering og vurdering 1/7 1670 i 
boet efter sal. Jens Pedersen, som boede og d0de i Skjelsgard. 
Enken er Zidsel Jensdatter, b0rnene Peder Jensen og Jens Jensen, Maren, 
Maren, Anne og Mette Jensd0tre. Til stede den sal. mands hustrus br0dre, 
eftersom der ingen vederhreftige var pa hans side. Br0drene er Anders Jensen i 
N0rha. S0ren Jensen i Nors og Christen Jensen i N0rha. Formue over grelden 46 
dal. Christen Pedersen overtager frestet, og har givet hver af d~engene en stud, 
hvorimod deres s0stre skal arve lige i skifte med dem af boets midler. Pigerne 
skal blive i garden forel0big, og have til skolegang f0de og klreder, og siden 
bryllupskost og en opredt seng. 

18. oktober. 

Christen Skriver Hillerslev Iader fordele Anders Pedersen 
skyld. 

Skovsted for 

Christen Schoning i Hillerslev pa hr. Oluf Jacobsens vegne tiltaler husfolk 
0sterild sogn for skyldige h0stdagpenge for dette ar og forgangne aringer. 
To mrend m0der og siger, at de har frestet gard. 
Dom: Husfolkene skal beta! e. De to mrend frikendes. 

25. oktober. Intet. 

2. november. Onsdag, dagen efter Allehelgensdag. Tinget holdt Hillerslev 
formedelst storm og Guds vejrlig. 

(13/9). Anders Fr0st i Tilsted pa husbondens og pa 0sterild sognemrends vegne 
Iader strevne Peder Andersen pa Bjerg i Thisted til Vidnespah0r og Niels 
Bendixen, byskriver i Thisted ogsa til vidnespah121r, samt 0sterild sognemrend 
og enker til at vidne. De vidner som f0r, at kirkevrergerne blev forligt med 
Peder Andersen 1665 om abodskorn, de skulle yde til Peder Andersen, og at 
Peder Andersen selv skulle klarere tienden af 0de garde og boliger til 
kirkevrergerne. Abodskornet skulle leveres, hvis Peder Andersen leverede 
kirkevrergerne tiende af det 0de gods. De vidner, at de har ydet deres 
abodskorn, og om, hvilke garde, der var 0de. Peder Andersen skylder 
kirkevrergerne tiende af disse garde for to ar. (29/11). 

Christen Schoning Skriver pa Niels Tomsen Kochs vegne i 0rlunde tiltaler 
Christen Larsens enke Anne Nielsdatter i 0rgard i Nors sogn for resterende 
afgifter. 
Hun skal be tale. (29/11). 

(11/10). S0ren Laustsen i Bloksgard pa Laust S0rensen i Rrer hans vegne Iader 
strevne Jens Jensen i Hestkjrer til at pah0re vidner, og Oluf S0rensen og Else 
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Christensdatter i Rrer til at vidne. De vidnede, at 3/9 kom Jens Jensen Hestkjrer 
ridende i Rrergard og rabte Laust Serensen tre gange udfor deren. Han skulle fa 
en djrevel, og da han red fra deren, sagde han, at Laust Serensen skulle fa en 
ulykke. (Sagen fortsretter). 

Anders Fmst i Tilsted pa Jens Jensen Hestkiers vegne og Seren Laustsen i 
Bloksgard pa Laust Serensens vegne tog hinanden i handen og erklrerede, at 
hvad der var dem imellem, skulle vrere dedt og magteslest, og de skulle vrere 
hinandens gode venner, men Laust Serensen tilforpligtede sig til at betale 9 
slettedaler inden jul til Hjardemal og Vigse kirker, for at trretten kunne komme 
til en god ende. 

Anders Smed i Hunstrup og Laust Nielsen i 0sterild fremstiller for retten fire 
mrend, som var udnrevnt af retten til at afgere, hvor meget Laust Nielsen skulle 
give Anders Smed i afstaelse af hans part i den gard, de havde sammen. Han 
skal give 4 rdl. Anders Smed rna flytte og fere det ringe korn og andet, han har i 
garden, men han skal betale sine restancer selv. (6/12). 

3. november. 

Seren Christensen i Sennels begrerer pa fru Anne Arenfeldts vegne, at om 
inspekteren eller nogen pa hans vegne pa Ullerupgard har noget at forrette med 
Anne Arrenfeldt, syn eller andet, at de da ville fremkomme. Inspekterens 
fuldmregtig svarer, at formedelst storm og uvejr kunne intet syn i dag 
afhjemles. (15/11). 

Seren Jensen ved Kastrup kirke lader fordele Anders Christensn i Vorring for 
skyldig lant korn. 

15. november. 

Veel Suendtzen i Brund, delefoged til 0rum tiltaler folk i Kastrup for skyldig 
grreslam for leje af Kronens endels hede i Vang sogn og folk i Skinnerup for 
skyldige hedelam, ogsa for leje af Kronens hede i Vang sogn. 
Dom: De skal betale. 

Christen Ibsen og Poul Jensen, kirkevrerger Hillerslev sogn, tiltaler folk 
Hillerslev sogn for resterende kirketiende. 
Dom: De skal betale. 

( 8/11). S0ren Christensen i Sennels pa fru Anne Arenfelds vegne har ladet 
strevne inspekteren pa Ullerupgard til synsvidnes paher og fremlregger et 
synsvidne her af tinget 22/3 sidst afvigte angaende Ullerupgards bmstfreldig
hed. De synede garden og alt, hvad der skal blive staende pa garden til 
inspekteren ved rigtigt syn afleverer garden. Desuden synes mark. Alt 
specificeret. (Nrevnt: Skorstenen over sal. junkers kammer). (Sagen 
fortsretter). 
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Inspekterens fuldmregtig pa Ullerupgard fremkalder vidner, der beretter, at de 
i vardagene var pa Ullerupgard og ferte de indstrandede jeder, som var 
indstrandet for Nerklit pa Hannres, fra Ullerupgard til Vestervig. De sa, at 
j0derne og skibsfolkene blev godt behandlet pa Ullerupgard, og de sa, at de tog 
afsked med hverandre, og fra Ullerupgard og til Vestervig sa de ingen af dem at 
vrere aqderledes medhandlet end som tilb0rligt, ret og billigt kunne vrere. 

22. november. Intet. Tinget holdt i Hillerslev pa grund af sne. 

29. november. Tinget holdt i Hillerslev pa grund af sne. 

(2/11). Anders Christensen i Hovser og Christen Simonsen i Klastrup har ladet 
strevne Peder Andersen pa Bjerg i Thisted og ferer igen vidner pa, at nogle folk i 
0sterild sogn har ydet deres abodskorn til Peder Andersen. 

(2/11). Thor Nielsen i Klev pa sin sester Anne Nielsdatter, sal. Christen Larsens 
enke i 0rgard, hendes vegne fremlregger registrering og vurdering af 23. nov. 
sidst i boet efter Christen Larsen i 0rgard. Der var aldeles intet i noget af 
husene, hverken i laden eller de andre huse, ude eller inde, som var vrerd at 
vurdre eller skrive. 

(15/11). Seren Christensen i Sennels pa fru Anne Arenfelds vegne har ladet 
strevne inspekter Christian Henrik Petersen pa Ullerupgard, Henrik Johan og 
fogeden pa Ullerupgard, Jens Pedersen samt Berte! Pedersen Lerche. Han 
fremlregger igen syn over Ullerupgard (udferligt). Jens Pedersen foged svarer, 
at hans husbond begrerer genpart. 

6. december. 

Peder Larsen i Langgard tiltaler efter fuldmagt fra provstiskriveren, Morten 
Tomsen pa Boddum Bisgard, folk i Tveds sogn for skyldig kirketiende til Tveds 
kirke. 
Dom: De skal be tale. 

(2/11). Anders Smed i Hunstrup irettelregger et afsigelsesvidne om, at Laurids 
Nielsen skal give Anders Smed 4 rdl. i afstaelse af hans gardpart, men Anders 
Smed skal betale sine restancer selv. Han tilbyder nu Laust Nielsen de penge, 
han resterer med, men Laust Nielsen vii ikke modtage dem. (13/10 74). 

Seren Rasmussen pa Kelbygard tiltaler pa Lucas Langes vegne nogle af 
Kelbygards tjenere for resterende afgifter. 
Dom: De skal betale o.s.v. 

Seren Rasmussen pa Kelbygard tiltaler pa Christen Poulsen, ladekarl pa 
Kelbygard, hans vegne Jergen Mikkelsen i Hjardemal for 13 sldl., som Christen 
Poulsen har til gode pa sin l0n fra den tid, han tjente ham. 
Dom: Han skal be tale. 
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S0ren Rasmussen, foged pa Kj0lbygard, pa Lucas Langes vegne, tiltaler folk i 
0sterild sogn for resterende kongekorntiende. 
Dom: De skal betale. 

20. december. 

(26/4). Feder Iversen i Hjardemal (pa T0ger Andersen, forvalter pa 
Hrestrupgard i Vendsyssel, hans vegne) tiltaler Hrestrupgards tjenere (i 
Hjardemal, pa Ballerum, i Vorring og Nors) for restancer. 
Dom: De skal betale. 
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Autorisation 7. januar ved Mogens Kruse, oberst over den adelige rostjeneste og 
amtmand over Ty og Mors. 

Herredsfoged: Jacob Ulf i Kl0v 
Skriver: Christen Madsen Skaning 
Feder P.edersen Troldborg i hans sted efter amtskriverens befaling. 

Sandemrend: 
Christen ... ctzen i Klastrup 
Laust Chr ... i N0rby i Tveds sogn 
Ung Poul Enevoldsen i Agerholm 
Jens Andersen ved Led i Hjardemal 
Anders Christensen i Hovs0r 
Laust J0rgensen i Brund 
Anders Bundgard i Sennels 
Niels Bisgard i Kastrup 

Ransnrevninger: 
Laust S0rensen i S0nderby i Tveds sogn 
Jens Poulsen i Skiverklit 
Clemed J0rgensen i Rrehr sogn 
Jens Christensen i Vigs0 
Mads Riis i Hansted 
Christen Henriksen i Skinnerup 
Christen Jensen Abildhave i L0nderup 
Christen Lauritsen i Hoestrup. 

Snapstirsdag, 10. januar. 

Inspekt0r Christian Henrik Petersen pa Ullerupgard har Iadet strevne Laurits 
Jacobsen Hollrender i Vigs0 med flere til at vidne og Feder S0rensen i Rrer til 
vidne(s pah0r). Laurits Hollrender vidner, at den sidste dag, der blev bjerget af 
det skib, der var strandet i Vigs0 bou, da kom han til stranden og for med 
bjergekarlene ud, og da de kom ud, da var landtovet borte, sa de havde intet at 
holde ved. Da kom Feder S0rensen af Rrer og hans broder Niels af Borup ud til 
skibet og f0rte Hans Axel af Ullerupgard ud til skibet. Da de kom ud pa skibet, 
sagde Laurits Hollrender til Feder S0rensen: Gud forlade jer for landtovet, I tog 
bort, da bade I, som skulle bryde, og vi, som skulle bjerge, havde godt deraf. Da 
svarede Feder S0rensen, at inspekt0rens dreng havde givet ham det. Et andet 
vidne siger, at Feder S0rensen sagde, at han kun tog et stykke af tovet, hvortil 
Laurits Hollrender svarede, at han mente, det ene fulgte med det andet. Feder 
S0rensen sagde nej, det slmlle de aldrig bevise. (24/1). 

17. januar. 

Laurits Jensen, byfoged i Thisted fremlregger en obligation fra Enevold 
S0rensen i Rrergarct·til Laurits Lauritsen Svenske af 1662, !rest ved skiftet efter 
sal. Laurits Svenske 1668, samt en transport 5/10 1670 fra Albert Schade i 
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K0benhavn til Laurits Jensen pa obligationen, som han havde faet udlagt i boet 
for g;eld. 
Enevold S0rensen irettelagde en kvittering fra Laurits Svenskes enke, Anne 
Christensdatter, for alt hvad han havde skyldt hendes mand, dateret 8. januar 
1669. 
Dom: Da kvitteringen er udstedt efter at obligationen blev udlagt, skal Enevold 
S0rensen betale de 10 rdl. til Laurits Jensen, men kan s0ge Laurits Svensl,es 
enke. 

24. januar. 

Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig har Iadet st;evne Laurits 
Pedersen i Hansted til vidnespah0r og nogle vidner, som beretter, at da deres 
ridefoged, Jens Nielsen i Villerup, var i S0ren S0rensens stue i Hansted, spurgte 
han Laurits Pedersen, om han havde givet Gertrud S0rensdatter lov til at sidde 
i det hus, som star norden til S0ren S0rensens og er tjener til Vestervig. Han 
svarede ja. Han havde givet hende lov til det, for at huset ikke skulle blive 
nedbrudt. 

(10/1). Feder S0rensen i R;er har ladet st;evne nogle folk til at vidne, og Laurits 
Jacobsen Holl;ender til vidnes pah0r og inspekt0ren og hans fuldm;egtig pa 
Ullerupgard, ogsa til vidnes pah0r. Vidner beretter, at 12. december, som var 
sidste dag, de blev bjerget fra det skib, der var strandet ved Vix0e bou, skulle 
nogle af dem have brudt pa skibet og nogle l0ftet Hestkj;ers skude fra havet. 
Der havde v;eret tre tove til skibet, og Laurits Holl;ender og en anden havde fat 
pa det ene og rykkede i det, og siden rykkede de i et andet tov. Nogle havde set 
no get tov mellem det bjergede og tov der hang ved skibet. (28/3). 

Laust S0rensen i Vesterby i Tveds sogn pa hr. Anders Kjeldsen i Nors hans 
vegne, lader fordele Weel Christensen i Skorup og flere, som resterer med 
pr;estens korntiende for Nors sogn. 

31. januar. 

Hr. Anders Pallesen i Sennels tiltaler Niels Andersen pa Gad i Sennels, Christen 
Christensen N0rgard ibd. og Christen Odde for skyldig tiende, og fordi han 
sagde god for Niels Andersen Gade. 
Dom: De skal betale. 

Anders Nielsen i Hinding, kirkev;erge i Nors sogn, lader fordele folk for skyldige 
afgifter til Nors kirke. 

7. februar. 

Christen Lauritsen i Visby pa dr. Niels Bendtsens vegne i Alborg tiltaler Niels 
Lange pa K0lbygard for en obligation, udstedet af hans sal. broder Lucas Lange 
1668 pa 66 1/2 rdl. 
Opsat 6 uger. 
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Feder Jensen i Vodtborg pa egne og l;egdsbr0dres vegne beg;erer dele og fjerde 
ting over deres soldat Christen Christensen, f0dt i R;er, fordi han ikke vil Ievere 
degen, geh;eng og mundering fra sig. Soldaten mener, at han b0r frikendes, og 
pa hans vegne freml;egger Christen Bertelsen i Skovsted en kontrakt af 1669 
mellem l;egsbr0drene og soldaten. Feder Jensen freml;egger en anden 
kontrakt, hvorefter Christen Christensen selv skulle skaffe sig karde og 
geh;eng, og han Iader derefter ung Christen Christensen pa Hjertbjerg fordele 
for degen, geh;eng og anden mundering. 

14. februar. 

Dorte Da til Torstedlund lader tiltale Torstedlunds tjenere i herredet for 
restancer. 
Dom: De skal betale. 

Ville Svendsen i Brund pa Margrete, sal. Feder Madsens i Thisted hendes vegne 
tiltaler Niels Andersen i Kortegard for skyldige penge for s;edekorn. 
Opsat 8 dage. 

Unge Christen Christensen i Nors, delefoged over Ejler Jacobsens gods i 
herredet har pa Feder Pedersen Sands vegne st;evnet Anders Pedersen i N 0rby 
og irettel;egger en seddel, hvorefter to m;end har udvist Feder Pedersen Sand to 
rugagre paden gards jord i N0rby i Tveds sogn, som Anders Pedersen paboede, 
Anders Pedersen havde lovet, at Feder Sand skulle beholde agrene·. Seddelen 
dateret 6/8 1669. Pa seddelen var skrevet, at Feder Sand, den fattige mand, 
havde beklaget sig over, at han ikke kunne fa rugen af de to agre, som Anders 
Pedersen havde lovet ham og taget ham i handen pa i underskriverens, Christen 
Jensen 0strups n;erv;erelse og i hans stue, dateret Vognsell? (0strup i Vonsild 
sogn, Alborg amt?) 21/1 1671. 
Tingsvinde. (28/2). 

Niels Lange til K0lbygard lader tiltale Johan Iversdatter i Mejlklit i Hjardemal 
for lejermalsb0der. Dom: Hun skal betale. Hun holdt til hos Mads Pedersen i 

Mejlklit. (Sagen forts;etter). 

Niels Lange til K0lbygard Iader tiltale Mads Pedersen i Mejlklit og Niels Bro 
ibd. for ulydighed. Opsat 1 maned. 

Niels Langes foged, S0ren Rasmussen, freml;egger attest fra pr;esten i 
Hjardemal om, at Johan Iversdatter er publice absolveret og skyldte for sin 
barnefader Laurits S0rensen i Rouer. (28/3). 

21. februar. 

Christen Madsen Skriver udsteder denne dom. 
Christen Ibsen i Store Hillerslev, kirkev;erge i Hillerslev tiltaler folk i Hillerslev 
sogn for skyldig kirketiende og abod for 1669 og 1670 og for skyldig konge- og 
pr;estetiende. 
Dom: De skal be tale. 
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28. februar. 

(14/2). Unge Christen Christensen i Nors pa Peder Pedersen Sands vegne i 
N0rby i Tveds sogn fremkalderPeder Sand og hans hustru Maren Pedersdatter. 
Peder Sand vidner, at Anders Pedersen havde fern 0g og seks n0d t0jret pa en 
ager, som kaldes Volsh0j, og hans dreng gik og flyttede dem. Desuden vidner 
hans kone og han, at laden til det hus, de sad i, faldt ned, og de vogtede 
t0mmeret om nretterne. Da kom en nat en mand og rykkede en stolpe ud og gik 
vester med den. Sa tog Peder Sand et stykke trre og slog til Anders Pedersen. Da 
sagde Anders Pedersen, at han skulle jage Peder Sand sa langt igen, og sa smed 
han det stykke trre, han havde. 

Niels Andersen pa Ballerum lader fordele Niels Andersen i Kortegard for 2 
sletdl., som Niels Andersen havde sagt god hos hans s0n for, og som Niels 
Andersen i Kortegard havde lovet at betale. 

Jens Christensen i Skinnerup tiltaler folk i Skinnerup for skyldig kirketiende. 

Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, fremkalder folk, der vidner, at den 
gard i Sennels, som Jelle Christensen sidst paboede, har vreret 0de i tre ar. 

Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa Margrethe Pedersdatter, sal. 
Peder Madsens, forrige forvalter pa 0rum Slot, hendes vegne fremkalder 24 
synsmrend, som vidner, at Kjrergard, som Gregers S0rensen paboede, var 
skadet af sandflugt. Bygningerne var nedtynget af sand, marken var overl111bet 
med sand og ikke tjenlig til korn, og engen ikke til grresning. De syntes, at 
husbonden ikke efter denne dag kunne fa nogen skyld eller rettighed deraf. 
(11/4). 

Hr. Hans Nielsen i Rrer har ladet strevne J0rgen Lykke til S0gard for en 
obligation pa 100 rdl. J0rgen Lykke har derfor pantsat en gard i Nors sogn, som 
Poul Nielsen Smed i D0ffholl bebor og skylde1' 6 td. byg arlig. Hr. Hans Nielsen 
forbyder nu Poul Smed at yde afgift til andre end til ham. 

7. marts. 

Will Svendsen i Brund pa Margrete Pedersdatter, sal. Peder Madsens enke i 
Thisted, hendes vegne har ladet syne Anders Tomsens gard i 0sterby i Tveds 
sogn. Den var bmstfreldig pa tag for 2 rdl. og for t0mmer for 4 rdl. 

14. marts. 

Tingsvidne om 0de garde i Hillerslev herred af Vestervig gods. 

Peder Andersen pa Bak i Lille Hillerslev far afkald fra Niels Mortensen i Lille 
Hillerslev pa den arv, som hans hustru Maren Pedersdatter, kunne tilkomme 
efter hendes sal. moder Ing Christensdatter, og efter hendes fader, forskrevne 
Peder Andersen pa Bak, nar han ved d0den afgar. 
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Anders Frost i Thisted pa Maria, sal. Iver Jacobsen Bruns, hendes vegne 
tiltaler ung Christen Christensen i Nors for skyldige afgifter, for sa vidt angar 
hendes part. 
Dom: Han skal be tale. 

Anders Pedersen i Skinnerup, som har frestet Laust S0rensens gard ibd., pa 
Dorete Laursdatter, (senere: Jensdatter), sal. Laust S0rensens hustru hendes 
vegne fremlregger registrering og vurdering i boet efter Laust S0rensen. 
B0rnene er S0ren Laustsen, Else Laustdatter og Margrete Laustdatter, Deres 
formynder er Christen Laustsen, pa hvis vegne S0ren Lausts~n i Bloksgard er 
til stede. Boets formue er over grelden 60 sldl. 10 sk., hvoraf Dorte Laursdatter 
far halvdelen., hendes b0rn den anden halvdel. Drengen far dobbelt sa me get 
som hver af pigerne. De skal blive i boet hos Anders Pedersen og deres moder, 
til de bliver 18 ar og have f0de, klreder og skolegang osv. Anders Pedersen er 
deres stedfader. 

21. marts. 

Tingsvidne om 0de garde under Vestervig gods. 

Fru Karen Dyre til Knivholt lader fordele folk i Sennels sogn, som resterer med 
kongetiende. 

Christen Madsen i Hillerslev pa jomfru Karen Lykkes vegne fremlregger et 
forpagtningsbrev fra J0rgen Lykke til hans s0ster Karen Lykke til 
Vejerslevgard pa hovedgarden S0gard af 1. marts 1670. 

28. marts. 

Unge Christen Christensen i Nors, delefoged for Ejler Jacobsen, f0re vidner om 
br0stfreldighed pa et hus i Sennels, som Tomas Mikkelsen sidst paboede. 

(14/2). S0ren Laustsen i Bloksgard pa sin husbonds vegne fremkalder Johan 
Iversdatter hos Mads Pedersen i Mejlklit. Hun skyldte Laust S0rensen i Roer 
(Roergard) for sin barnefader. Barnet er nu 1/2 ar og er en dreng, der hedder 
Peder. 

(24/1). Morten Andersen, radmand i Thisted, pa inspekt0r Christian Henrik 
Petersen pa Ullerupgard hans vegne, fremkalder folk fra Vigs0, der vidner, at 
den 7/12, da det skib st0dte pa rev len ved Vigs0 bou, forlod folkene skibet og 
kom i land pa deres esping. Inspekt0ren contenterede dem efter deres vilje og 
minde, og vidnerne begyndte at bjerge fra skibet. De bjergede noget hamp og 
h0rfr0, men det meste var vadt. Hvad der ellers var i skibet, aske, rug og h0rfr0 
rejste i havet med skibet, som blev slaet i stykker. Der kom noget vrag i land, 
redskaber, sejl og andet, dog mest s0nderrevet og slidt, og noget af det blev 
stjalet. Det kostede en stor bjergel0n, da havet var ondt. 
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Morten Andersen, radmand, pa inspekt0r Christian Henrik Fetersens vegne 
fremkalder folk fra Hansted, som vidner, at et skib strandede pa revlen ved 
Hansted natten mellem den 12. og 13. december, og skibsfolkene kom derfra pa 
deres esping, men i nogle dage var det sadan en storm og uvejr, at intet 
menneske kunne komme til skibet for at bjerge noget. Inspekt0ren gjorde 
akkord med skibsfolkene om skibet, som stod pa revlen, og sa rejste 
skibsfolkene derfra til Ullerupgard. Da havet blev noget bedre, bjergede 
vidnerne noget spundet kabelgarf?, som var vadt, og et parti knapholter samt 
nogle sejl og redskaber, som var fordrervet af havet og af Guds vejrlig. Nogle 
master blev bjerget, da skibet var slaet i stykker. De blev bjerget op af havet, 
og det kostede en stor bjergel0n, da masterne var store. 

Fru Anne Arenfeld til Ullerupgard Iader strevne menige Sennels sognemrend 
undtage fire, og hun mener, at de skal g0re arbejde med pl0jning og harvning af 
kongens tiende, som hun har frestet. 
Derimod at svare m0dte Christen Christensen den yngste af Nors pa Ejler 
Jacobsens tjeneres vegne og Will Svendsen i Brund pa 0rum slots tjeneres 
vegne og sagde, at hvis den gode frue ikke ville lade sig n0je med den tidligere 
akkord om betaling af tiende, sa ville de tiende i krerven. Opsat en maned og 
imidlertid videre rigtighed fremlregges og bevises af fruen og sognemrendene. 

Anne Arenfeld fordele nogle mrend i Sennels sogn for byg, de skylder, fordi de 
havde kv<:eg i gr<:es i klitten. 

4. april. 

S0ren Christensen i Sennels pa kornet Henrik Johan Stephenssen, inspekt0rens 
s0sters0n, hans vegne har Iadet strevne generalmajor Henrik Ruse pa B0vling 
slot og Knud Tomsen pa B0vling. Fogeden og tjenestefolk pa Ullerupgard 
vidner, at Henrik Johan Steffensen ikke har haft fast ophold pa Ullerupgard, 
men kun vreret der af og til, og at han ikke er mundtlig strevnet af B0vling 
strevningsmrend pa Ullerupgard. (2/5). 

Feder Andersen pa Bjerg i Thisted tiltaler 0sterild sognemrend, fordi de liar 
hjemfl'!rt deres korn uden at tiende. 
Opsat en maned. (16/5). 

S0ren Christensen i Mejlklit, som har sal. Christen Nielsens gard i f<:este, 
fremlregger registrering og vurdering i boet efter Christen Nielsen. Hans 
hustru, som efterlever, er Anne Nielsdatter, s0nnen Niels Christensen, hvis 
formyndere er hans farbmdre, Kjeld Nielsen og Jens Nielsen, begge af Lild. 
Boets formue er 55 daler 1 mk. 12 sk. Ingen greld. Enken vil <:egte S0ren 
Christensen. Drengen far 20 sldl. i rede penge, 1 rdl. for faderens klreder og 6 
skp. rug. 

11. april. 

Rasmus Ravn, Margrete, sal. Feder Madsens i Thisted hendes fuldmregtig 
tiltaler kirkevrerger i Hansted og Vigs0 sogne for skyldig abodskorn efter 
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hendes frestebrev pa tienden for livstid, udstedt 1661 af Christen Nielsen pa 
Tanderup pa Otte Krags vegne. 
Jens Nielsen, ridefoged pa Vestervig, og kirkevrergerne begrerer, at sagen rna 
opsrettes, og kontrakten med kirkevrergerne freml<:egges. 
Opsat 1 maned. Akkorderne skal fremlregges. (2/5). 

Syn over vejenes tilstand ved Store Trrebro og Lille Trrebro. Der er huller i 
vejenes stenbro, sa ingen ved vinterdage eller i t0brud kunne frerdes der uden 
livsfare. Vejen skal g0res i stand fra Brom01le. 

Will Svendsen i Brund tiltaler tjenere til 0rum i Lille Hillerstev for resterende 
landgilde. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, fremkalder mrend, der har synet den 
gard i Kl0v, som sal. Foul Jensen sidst frad0de, og som enken Maren Jensdatter 
en tid besad .... Vreggene pa n0rre side af ralingen var oplagt af diget0rv. 
Husene var bmstfreldige. 

(28/2). Will Svendsen i Brund pa Margrete, sal. Feder Madsens vegne i Thisted 
fremlregger syn over Kjrergard i Tveds sogn, som Gregers S0rensen sidst 
paboede. Husene var nedtynget af sand, og mark og eng overl0bet med sand, sa 
der ingen grres var, og marken var ikke tjenlig til korn. 

Niels Andersen i Kortegard udsteder dette vidne. 
Jacob Ulff i Kl0v, herredsfoged, begrerer at fa kundskab af 24 mrend om, 
hvordan han har forholdt sig. 24 mrend vidner, at han har forholdt sig som en 
from, rerlig mand osv., og at han ikke har haft nogen fri fogedgard, som hans 
formrend har haft. 

18. april. 

Tomas Christensen i Hunstrup pa sin husbonds, vellrerde Christen Skytte, pa 
Hvidbjerggard i Mors hans vegne Iader fremkalde folk, der har synet B0nnich 
Tomsens gard i Hov i Sennels sogn . . . Der er en jordstald til 8 h0veder ... 
Husene er br0stfreldige. 

Jacob Ulf, herredsfoged, paminder herredsmrendene, at de skal m0de hver 
tingdag pr<:ecis klokken 10, sa vil han ill0de og parere. 

2. maj. 

( 4/4). Henrik J ohan Stephens fremstiller pa inspekt0r Christian Henrik 
Fetersens vegne nogle af Ullerupgards tjenestefolk, som vidner, at der af det 
skib, som strandede 0sten for Bulbjerg for omtrent et ar siden (se 1670), og som 
de j0der var pa, blev bjerget en lille t0nde med kobberm0nt og en pose med 
samme slags m0nt, som blev f0rt til Ullerupgard, og J0derne fik pengene igen 
efter begrering og f0rte dem med fra Ullerupgard, og de havde ikke set flere 
penge. J0derne k0rte til Vestervig, og de havde ingen usamdrregtighed med 
inspekt0ren, som fulgte dem til vognen, og de tog venlig afsked med hinanden. 
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(11/4). Feder Andersen pa Margrete Pedersdatters vegne. De har ikke kunnet 
finde nogen kontrakt i hendes mands bo, men hendes mand har skrevet noget pa 
fmstebrevet. Kirkevmrgerne anmodes om at m0de med deres kontrakt nmste 
tingdag. Ellers vil hun have sig tiltale forbeholden. (30/5). 

Knud Jensen i Klim pa Las L~ssens vegne i .Alborg tiltaler Knud Jensens enke i 
Hillerslev og to andre for resterende afgifter. 
Dom: De skal betale. 

Knud Jensen i Klim har Iadet stmvne Christen Knudsen i Store Hillerslev for 
!ejermalsb0der, han skal betale tillandsdommer Jens Lassen i Fyn for lejermal 
med Karen Christensdatter i Bertels stue i Hillerslev. Christen Knudsen 
krmver, at Knud Jensen fremviser fuldmagt og beviser, at lejermalet fandt 
sted, hvor han pastar, hvorfor han mener, at han b0r frikendes. 
Dom: Han ken des fri, indtil det be vises, hvor lejermalet har fundet sted. 

Well Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, tiltaler 0rum tjenere her i herredet 
for reslancer, efter opsmttelse 14 dage og begmrer dom. Herredsfogeden beder 
om at restancelisten rna blive fremlagt, men Will Svendsen har den ikke med. 
Derfor udsmttes sagen, til b0nderne bliver lovligt saggiven. 

9. maj. 

Unge Christen Christensen i Nors Iader pa Ejler Jacobsens vegne stmvne 
Anders Christensen i Nors og latinske skolemester i Thisted, Poul Lucassen. 
Anders Christensen har beboet en gard i Nors, hvoraf herligheden tilh0rer Ejler 
Jacobsen, men bygskylden tilh0rer rektor. 
Anders Christensen beretter, at han har ydet noget, men matte forlade garden, 
da han ikke havde noget at drive den med. 

Fru Anne Arenfeld Iader afholde syn over halve S0ndergard i 0sterild. Ralingen 
er br0stfmldig pa 2 lms tag. Laden skal bygges af ny, to jordhuse, bygget af 
diget0rv og dmkket med vogtet0rv er tilsammen bmstfmldige for 1 sletdaler. 
(23/5). 

16. maj. 

Tomas Pedersen Barfod, lensherren Mogens Kruses fuldmmgtig og amtskriver 
forTy og Mors Iader syne den ejendom i Nors, som Christen ... unsen havde i 
fmste og frar0mmede. Der er ingen huse eller bygning pa garden og ingen smd 
saet. Grmsningen kan kun vurderes til 1 rdl. Garden har ingen husbond haft en 
20 ars tid, og ingen har villet antage sig den mod at svare skatterne. 

Tomas Barfod, amtskriver, har Iadet syne en ejendom i Kjelstrup, som Mads 
Kjmr f0r boede i og r0mmede fra, og som nu er 0de. Der er ikke saet noget i 5-6 
ar, og der er ingen bygning pa ejendommen. Grmsningen vurderes till rdl. 
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Fru Anne Arenfeld Iader afholde syn over den gard i Skovsted, som Jens Jensen 
og hans s0n Mads Jensen bor i og har i fmste. Br0stfmldigheden vurderes. Der er 
et staldhus med fordvaigge. 

Christen Christensen H0j i Nors pa sal. Erik Hardenbergs b0rns vegne 
fremkalder folk, der vidner, at Anders Pedersen i Hjardemal, som er tjener til 
Claus Juel til Vosborg, er sa forarmet, at han ikke kan give husbonden nogen 
skyld eller landgilde og i det h0jeste kan udrede skatterne. Anders Pedersen 
siger, at han ikke har kunnet give skyld i 6 ar. 

Unge Christen Christensen i Nors, Ejler Jacobsens delefoged, fremkalder 
mmnd, der har synet den a, der l0ber fra Bjerre s0 til Gasbjerg m0lle. De sa, at 
den ikke kunne fa sit l0b, fordi der var kastet nogle t0rv i den, og de syntes, at 
der var gjort en k0revej derover vesten for Jens Bauns i S0borg. Han var 
stmvnet. (30/5). 

Feder Andersen pa Bjerg i Thisted pa Margrete (Pedersdatter), sal. Feder 
Madsens i Thisted f0rer vidner pa, at mange folk i Hansted har f0rt deres korn 
hjem uden at tiende til hende. 

Anders Christensen Overgard i Vigs0 far handslag af Niels Tomsen M0ller, f0dt 
i Vust, pa, at han vii betale ham 70 sletdaler, som resterer pa den vejrm0lle, 
som star 0sten for Aggersborg kirke for Aggersborg by pa rimme. Han 
pantsmtter m0llen til Anders Overgard, som giver sk0de. (Sagen fortsmtter). 

Anders Christensen Overgard i Vigs0 pa sin broder, Christen Thomsen i Vust, 
hans vegne far handslag af Niels Tomsen M0ller pa, at han vi! yde Christen 
Tom sen 1 td. byg eller penge. for aret 1674 og derefter en t0nde byg arlig, sa 
lmnge Christen Tomsen lever. (Sagen fortsmtter). 

Sk0de fra Anders Christensen Overgard pa egne og broder Christen Tomsens 
vegne giver Niels Tomsen M0ller sk0de pa Aggersborg vejrm0lle. 

(4/4). Feder Andersen pa Bjerg i Thisted har Iadet stmvne 0sterild sognemmnd, 
Christen Simonsen i Klastrup og hr. Oluf Jacobsen i Hunstrup efter opsmttelse 
og tiltaler nogle sognemmnd, fordi de ikke har ydet ham tiende 1670, og krmver 
dem straffet. 
Herimod at svare m0dte S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, og Christen 
Simonsen i Klastrup pa sognemmndenes vegne og krmvede, at Feder Andersen 
skulle fremlmgge den landstingsdom; han beraber sig pa sa det kan ses, 
hvordan den lyder. 
Dom: Da sagen har vmret afgjort pa Thisted byting saledes, at Feder Andersen 
blev frad0mt sit fmste, men Feder Andersen siden har anket sagen til 
underkendelse af dommen for Landstinget, men der ikke fremlmgges nogen 
landstingsdom, sa kan jeg ikke tilkende de tiltalte at !ide noget, fordi de 
hjemf0rte kornet, f0r der for mig fremlmgges landstingsdom, hvoraf det kan 
ses, om Feder Andersen endnu er berettiget til tienden. (21/11). 
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23. maj. 

Kvartermester Seren Rasmussen, fuldmregtig for ritmester Peter Ryssler til 
Buderupholm tiltaler Jergen Lykke til Segard som har solgt ham Buderupholm 
efter skede 29/1 1668 og lovet at indlese det af godset, der var pantsat. Dette er 
ikke sket, og nu har dr. Christian Foss, medicus i Skane og canonicus i Lunde 
kapitel hans fuldmregtig efter Jergen Lykkes pantebrev til ham annammet og 
antaget nogle garde i Gravlev, hvorfor det krreves, at Jergen Lykke erstatter 
disse garde. Der fremlregges en dom for .Alborg byret, hvori gardene tild0mmes 
panthaveren. 
Jergen Lykkes fuldmregtig begrerer opsrettelse, da Jergen Lykke ikke kan 
komme til stede, men er i kommission. 
Dom: Skedet og den parerte forpligtelse ber efterkommes. 

Anne Arenfeld Iader tiltale Jens Nielsen i Sendergard i 0sterild og Jens Jensen 
Kloster og hans sen Mads Jensen i Skovsted for restance. 
Dom: De skal betale osv. 

Unge Christen Christensen i N ors pa Lille Hillerslev bymrends vegne 
fremkalder folk, der vidner, at de har set, at Peder Haarboe i Store Hillerslev 
havde 7 heveder pa grres pa Nerkier i dene vardag, som er hver mand til stor 
skade, da hver mand i Store og Lille Hillerslev har skifter der, og har haft i 23 
ar. (Sagen fortsretter). 

Unge Christen Christensen i Nors giver last og klage over Peder Haarboe og 
hans sen Jens Haarboe, for volddrift i Nerkjrer med deres fremon. 

Niels Laustsen i Hesseldal irettelregger en forligelsesseddel, hvori Peder 
Jensen i Votborg bekender, at han i drukkenskab er kommet i Niels Hesseldals 
gard og har slaet hans kone, Maren Christensdatter. Han forpligter sig til ikke 
at gere dem skade, og han skal give Maren Christensdatter 2 rd. 

30. maj. 

Niels Lange til Kelbygard Iader forbyde Christen Pedersen pa Tang, Peder 
(Henriksen?) i Bromelle og Ib Andersen i Kiev melle samt Kiev, Lennerup og ... 
bymrend tervegreft eller lyngslet i Kringe og Esdal, som er Kelbygards endels 
ejendom, samt fredrift i noget krer og fiskeri fra Kiev melle til fjorden. (Sagen 
fortsretter) 

Seren Rasmussen pa sit herskabs vegne (til Kelbygard) Iader foretage syn over 
tervegravning senden Hunstrup by. Der !a gravede terv, og der var to alen dybe 
tervegrave. 

(16/5). Unge Christen Christensen i Nors fremkalder folk, der vidner, at der har 
vreret en »skyffr« (et skar, en kleft, en rende) mellem Bjerre se og Langgards 
melle, og der har ingen alvej vreret over den, men alene en gangsti med en fjrel 
over renden. 
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Hr. Niels Olufsen i Hillerslev Iader forbyde Hillerslev sognemrend at hjemfere 
deres korn, fer de har tiendet. (Sagen fortsretter) 

Hr. Niels Olufsen tilbyder Hillerslev sognemrend tienden i freste. 

Jens Sevensen pa Bratskov tiltaler Johan Lauritsdatter i Vestergard i 0sterild 
for restancer. 
Dom: Hun skal betale. 

Seren Mikkelsen i Kiev tiltaler Johan Lauritsdatter i Vestergar,? for 23 sldl. for 
hans len, da han tjente hende, og for penge han havde !ant hende. For hende 
medte Laust Jergensen? i Brund og begrerede, at hans moder og Seren 
Mikkelsen matte gere efterregning, da han mente, at noget var betalt. 
Dom: De skal gere regnskab med hinanden, og det som hun kommer til at 
skylde skal hun betale osv. 

(18/4). Peder Andersen pa Bjerg i Tli.isted tiltaler folk i Vigse pa Margrete 
Pedersdatter, sal. Peder Madsens vegne for skyldig tiende. Kirkevrergerne 
irettelregger en stedsmalsseddel fra Joachim Christopher Steensen, befalings
mand over Tyholms provsti, om at han har frestet tienden i Hansted og Vigse til 
sognemrendene, da der er foretaget eksekution for kirketienden, som sal. Peder 
Madsen havde i freste, dog pa den betingelse, at de skal yde noget til Margrete 
Pedersdatter for 1670. 
Dom: Sognemrendene ber tilfredsstille hende for 1670 og siden forenes med 
tiendetageren pa bedst mulig made. 

(23/5). Unge Christen Christensen i Nors pa Store og Lille Hillerslev bymrends 
vegne Iader forbyde alle - undtagen Peder Harbo, som rna grresse 3 heveder -
at lade kvreg komme pa Nerkier eller at sla rer elle andet, som vokser der, uden 
pa deres egne skifter. (Sagen fortsretter) 

Forlig mellem Peder Pedersen Harbo med hans sen Jens Harbo paden ene side 
og Hillerslev bymrend pa den anden side, om at han rna grresse tre ned ad 
gangen i N0rkier og ikke flere. (Se 11/5 1685). 

6. juni. 

Seren Bendixen, skriver pa Vestervig Kloster, strevner Vestervigs bender 
herredet for resterende afgifter efter restanceliste. 
Tingsvidne. 

Unge Christen Christensen i Nors, Ejler Jacobsens delefoged, fremkalder folk, 
der vidner, at Peder Brusgard 1669 plejede og saede til Christen Folquorsens 
bolig i Sennels, men han byggede ikke pa stedet. (1/8). 

Unge Poul Jensen i Klev far afkald fra Jens Christensen i N0rgard i Tveds sogn 
og Anders Christensen i Bundgard i Sennels pa deres egne vegne, Christen 
Christensen Pugedall i Malle pa sin moders, Dorte Christensdatters vegne, 
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Christen Christensen Beck i Thisted pa egne vegne og pa sin broder Niels 
Christensens vegne pa arv efter unge Foul Jensens hustru i Kl0v, Margrete 
Christensda tter. 

20. juni. 

S0ren Christensen i Sennels har pa Anne Arenfelds vegne Iadet strevne Anne 
Poulsdatter i Nors til vidnepah0r og dele og Christen Christensen H0j og unge 
Christen Christensen i Nors til at vidne. Christen H0j vidnede, at han var med 
Anne Poulsdatter i Ullerupgard at stede et hus, som Anne S0rensdatter frad0de. 
Hun skulle spinde 8 marker h0rgarn om aret for lejen. Unge Christen 
Christensen vidnede, at Anne Poulsdatter boede nogen tid i huset, men om hun 
havde frestet det, vidste han ikke. Nu Jigger huset 0de. (18/7). 

Unge Christen Christensen i Nors pa hr. Niels Olufsen i Hillerslev og 
borgmester Christian Mortensen i Thisted deres vegne forbyder folk i Hillerslev 
at f0re deres korn ind, f0r der er tiendet. 

Mikkel Pedersen Tanderup i L0gst0r tiltaler Christen Simonsen i Klastrup, som 
sidst havde Mikkel Tanderups gard i 0sterild i freste, og som Mikkel 'J'anderup 
havde 1668 stedt og frestet til Christen Simonsen hans livstid - han skulle selv 
personlig flytte til garden og ikke flytte fra den sin livstid eiler opsige frestet, 
undtagen det kunne ske med Mikkel Tanderups eller hans arvingers minde. 
Dom. Christen Simonsen skal holde sin forpligt, indtil anderledes bevises. 

Niels Lange til K0lbygard Iader tiltale Johan Lauritsdatter i Vestergard 
0sterild og hendes s0n Mikkel J0rgensen for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

27. juni. 

Weell Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, tiltaler 0rum b0nder i herredet for 
restancer. 
Dom: De skal betale osv. 

Hr. Niels Olufsen i Hillerslev Iader forbyde aile, der har saet i Kjelstrup jord og 
andetsteds i sognet, at udf0re korn af agrene, f0r de har tiendet til kirken og til 
kongen. 

Wee! Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, tiltaler Foul von Klingenbergs 
tjenere i Rrer sogn for restancer. Folk fra Rrer m0der og siger, at de har selv 
betalt aile skatter, og at de derfor er forarmet. 
Dom: De skal be tale, hvad de ikke med kvitteringer kan be vise er betalt. 

Weell Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, tiltaler tre mrend i Hillerslev sogn, 
som er forl0ftingsmrend (kautionister) for kongens tiende der i sognet, og to 
forl0ftningsmrend for Kastrup kongetiende og krrever, at de skal betale, hvad 
der resterer. 
Dom: De skal betale, hvad de ikke med kvitteringer kan bevise er betalt. 
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Wee! Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, tiltaler J0rgen Lykke til S0gard for 
resterende kongetiende. Desuden resterer brolam og -h0ns, som Christen 
Jensen i Skyum har at g0re regnskab for, 70 lam og 16 par h0ns. 
Dom: J0rgen Lykke skal betale osv. Christen Jensen iSkyum rna s0ges ved han 
vrerneting. 

<l. juli. 

Anders S0rensen i Pugdal strevner pa jomfru Anne Margrete Sehesteds vegne 
hendes tjenere her i herredet for restance. De strevner Niels Christensen i 
Kregp0tt og en anden. Der resterer landgilde m.m. 
De vedgar skylden. Tingsvidne. 

Mads Bi\.dsgard i Hansted pa sognemrendenes vegne tilbyder Margrete 
Pedersdatter, sal. Feder Madsens, at hun kan tiende pa krerven, da de ikke 
lrengere kan udsta at betale det udlovede korn af kirkens tiende. 

Feder Lauritsen i Langgard forbyder pa J0rgen Lykkes og Tveds kirkes vegne 
Tveds sognemrend at indf0re deres korn, f0r der er tiendet. (Sagen fortsretter) 

Feder Lauritsen i Langgard pa kongens og kirkens vegne tiltaler folk i Tveds 
sogn for resterende tiende og abodskorn. 
Dom: De skal betale osv. 

Jens Jensen Hestkier har Iadet strevne Mikkel Pedersen pa Bak i Hjardemal, 
som vidner, at forleden ar var hans husband J0rgen Hansen af Harsens hans 
tjener hos ham, og da havde han en s0lvkande, som han sagde, at han havde 
k0bt af Jens Frost i Tingstrup. 
Anders Nielsen i Hedegard vidnede, at for to ar siden var han med til at drikke 
lidlmb pa en stud, Niels Frandsen i Binding havde k0bt af Jens Hestkier, som 
blev lovet 8 sletdaler for studen, og han sa, at Jens Hestkier fik 1/2 rdl. og ikke 
flere. · 

11. juli. 

Feder Christensen pa Albreth Balthazer Berns vegne tiltaler hans tjenere i 
Hillerslev herred for restancer, efter restanceliste. 
Dom: De skal be tale til deres husband eller hans fuldmregtig S0ren Bendixen 
osv. 

Anne Arenfeld Iader fordele Maren Jensdatter i Hjardemal for huspenge af det 
hus, hun r0mmede fra, og Anne Poulsdatter i Nors for huspenge og dagsgerning, 
spinding af h0r. Huset er nu 0de, og hun skal opbygge et forsvarligt hus. 

18. juli. 

(20/<l). Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig, tiltaler 
Vestervigs tjenere i herredet efter tidligere tinglrest restanceliste. 
Dom: De skal betale osv. 
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Niels Pedersen, foged pa Nertorp, tiltaler Jens Baun i Seborg og Mads Poulsen i 
Bjerre for resterende landgilde og kongetiende samt for resterende 
kongetiende af Vigse til Doktor Schenning. 
Dom: De skal betale osv. (Sagen fortsretter) 

Niels Pedersen, foged pa Nertorp, pa dr. Schennings og Peter Lassen i Randers 
hans vegne tiltaler folk i Rrer sogn for resterende kongetiende af Rrer sogn. 
Dom: De skal be tale. 

(23/5). Anne Arenfeld tiltaler Jens Nielsen i halve Sendergard i 0sterild og Jens 
Jensen Kloster og sen Mads Jensen for resterende afgifter og for bygfreldighed 
efter synsvidne. Der er gjort forseg pa udlreg, mender fandtes intet i husene. 
Dom: De ber lide dele og til tale. (15/8). 

Jergen Lykke Iader tiltale nogle af hans tjenere for restancer. 
Dom: De skal betale osv. 

Niels Serensen i Borup har Iadet strevne slotsskriveren i Skanderborg, Clemed 
Clemedsen, Peder Mathiesen i Randers og Maren Madsdatter pa Stoxgard til 
opsigelsesvidne. Han opsiger sin gard til philippi Jacobi ferstkommende. 

Mads Christensen i Badsgard i Hansted, Niels Christoffersen i Hovser og Jep 
Lauritsen i Knudgard pa sin moder Anne Jergensdatters vegne, tjenere til 
0rum, opsiger deres garde til Gabriel Berends, som de har strevnet. 
Peder Pedersen, forvalter pa 0rum protesterer og siger, at Gabriel Berends 
ikke kan strevnes for 0rum port, som der er gjort, da han kun har forpagtet 
hovedgarden og ingen husholdning har derpa. 
Dom: Da det er bevist, at Gabriel Berens har faet kgl. skede pa 0rum og hid til 
har holdt sig for by det sted (har holdt det for sin boprel?), ved jeg ikke andet 
end at kende opsigelsesvarslerne gyldige. 

25. juli. 

Niels Andersen i Nerby i Tveds sogn pa sin hustrus sester, Karen Kjeldsdatter, 
sal. Peder Christensen Febbersteds i Nerby, hendes vegne fremresker og 
begrerer afkald fra Jens Nielsen, tilforn boende i Store Kjeldtoft, nu vrerende i 
Gerding herred i Nerbelgard i Gerding sogn for arv efter sal. Peder Christensen 
Febbersted, nemlig den halve bo. Herredsfogeden ville se registrering af boet, 
sa det kunne ses, om der var restancer, men ingen registrering blev fremlagt. 
Derfor ville dommeren ikke udstede noget afkald, fer registrering var 
fremlagt. (1/8). 

Poul Jensen i Brund pa kirkens vegne Iader fordele Jesper, tilforn boende i 
Brogard i Kjelstrup, nu i Store Hillerslev for 1 rdl., som han resterer med pa 
kirkens tiende. 

Niels Lange til Kelbygard Iader tiltale nogle af hans tjenere for restancer. 
Dom: De skal be tale. 
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Seren Christensen i Sennels pa Iver Jensens vegne i Hillerslev fremkalder 
Tomas Pedersen i Kielsgard, der forpligter sig til, at hans hunde, som Iver 
Jensen har givet last og klage over, fordi de har bidt og slidt i fire far, ikke 
herefter skal gere nogen mand skade. Gjorde de det, skal han vrere forpligtet til 
at lide derfor. 

1. august. 

Jens Jensen Hestkier Iader fremlregge en seddel, hvori Jens Andersen, Mikkel 
Jensen og Mads Jensen erklrerer, at de har faet rigtig regnskab og rede for den 
ferste rejse Peder Christensen ·smed i Offuergard i Wixee og' Peder Serensen 
har gjort 1671 pa .Jens Jensen Hestkiers part af deres skude, og det bade for 
fra.gt og gods, som .Jens Jensen kunne tilkomme. 

(25/7). Niels Andersen i Nerby i Tveds sogn pa sin hustnts sester, Karen 
Kjeldsdatter, sal. Peder Christensen Febbersteds, hendes vegne irettelregger 
registrering og vurdering i boet efter Peder Febbersted. Hans arvinger er hans 
kone og Jens Nielsen Skrredder, nu boende i Narb0lgard i G0rding sogn. 
Formuen bel0b sig kun til nogle fa skilling over grelden, hvorfor enken og .Jens 
Nielsen blev enige om, at hun beholdt formuen og svarede til grelden, og Jens 
Nielsen gav kvittering. (Sagen fortsretter) 

Jens Nielsen i Na.rb0lgard i G0rding giver afkald til Karen Kjeldsdatter for arv 
efter hendes mand. 

(6/6). Ejler Jacobsen har ladet strevne Jep Jensen Smed i Sennels og gamle 
Peder Brusgard ibd. og unge Christen Christensen i Nors fremlagde et 
greldsbrev, dateret Momtoft 22/3 1657, hvorefter Jep Jensen Smed, Malle 
skyldte Ejler Jacobsen 2 rdl. pa hans stedsmal. Desuden fremlregges 
restanceseddel pa Jeppe Jensen Smed for 1670 og en restance pa den gamle 
Peder Brusgard samt et tingsvidne, hvorefter Peder Brusgard havde pl0jet og 
saet i Christen Falquorsens gards jord, men ikke byggede eller brugte avlingen 
der pa stedet. 
Hertil at svare fremstod S0ren Christensen i Sennels pa sin husbands vegne og 
forlangte, at det skulle bevises, at Peder Brusgard havde frestet noget af Ejler 
Jacobsen, og at han havde a viet noget pa Ejler Jacobsens grund. 
Dom: Jep Jensen Smed skal betale. Sagen mod Peder Brusgard opsrettes i seks 
uger, og forinden ska.l det bevises, om der er den gamle eller den unge Peder 
Brusgard, sagen angar. (22/8). 

8. august. 

Christen Andersen i Odgard pa Hannres, Dorte Da til Torstedlund hendes 
delefoged Iader foretage syn over Dorte Das gardes og huses br0stfreldighed. 
Garde i Hillerslev, bl.a. Hov. Der nrevnes syllehuse. 

Hr·. Christen Pedersen i Aggerholm har Iadet Jens Christensen i 0rnbjerg og 
Jens Ibsen i Agerholm strevne Jens Poulsen i Agerholm, som har sal. Anders 
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Christensens bolig i freste og forlanger penge og restancer, som Jens Poulsens 
hustrus fader, Anders Christensen, skyldte ham, da han har annamet den sal. 
mands bo og gard. 
Dom: Han skal be tale. 

15. august. 

(18/7). Anne Arenfeld Iader fordele Jens Nielsen i S0ndergard i 0sterild og Jens 
Jensen Kloster i Skovsted og hans s0n Mads Jensen for restancer og bygfald. 

Karen Kjeldsdatter i N0rby i Tveds sogn tiltaler Oluf Madsen i Vorring for 
skyldig korn. Oluf Madsen vedgar, at han har saet to havreagre og en bygager 
til halvs med Peder Christensen Febbersted. (22/8). 

22. august. 

Niels S0rensen i Borup Iader fordele folk i Rrer for skyldig kirketiende. 

Unge Christen Christensen pa Ejler Jacobsens vegne Iader fordele Anders 
Jensen i Kl0v for et hjemmelsbrev, som han har faet af hr. Niels Olufsen i 
Hillerslev, og som han ikke har villet tilbagelevere. 

(1/8). Unge Christen Christensen pa Ejler Jacobsens vegne fremkalder mrend, 
er vidner om, hvem det var, der pl0jede og saede i Christen Falquorsens gards 
jord i Sennels. De vidner, at det var den gamle Peder Brusgard. (12/9). 

(15/8). Christen Christensen i Hundstrup pa Karen Kieldsdatter, sal. Peder 
Febbersteds enke i N0rby, hendes vegne, krrever noget korn af Oluf Madsen 
Klov i Vorring, fordi Peder Febbersted har Iadet sa korn i hans jord, men ikke 
faet udbytte. Oluf Klov siger, at sreden var saet til halvs, og han vil give enken 
halvdelen af, hvad der blev avlet. (12/9). 

Weel Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, fremkalder mrend, der har synet en 
uh0stet bygager i Sennels, og de syntes, at der var gjort skade for 16 skp. byg. 
Pa en h121stet havreager var der opredt 4 skp. havre. Indstrevnet til synsvidne var 
hr. Anders Pallesen i Sennels og nogle flere fra Sennels. 

Herredsfogeden Jacob Ulf anmoder om kundskab fra 24 mrend om, hvordan han 
har forholdt sig, mens han nu pa femte ar betjente fogderiet. De vidner, at han 
har forholdt sig som en rerlig mand, og at han har skattet lige med andre b121nder 
og ikke har haft nogen fogedgard fri som hans formand. 

Velfornemme karl Tomas Pedersen Barfod, amtsskriver over Ty og Mors 
anmoder den ganske almue om deres sandfrerdige vidnesbyrd om, hvordan han 
har forholdt sig i den tid, han har betjent skriverstuen og amtet pa fire ars tid 
(1667-1671). De vidner, at den tid, han har betjent skriverstuen, bade f0r og efter 
han blev amtsskriver, har han forholdt sig vel, ikke forurettet nogen, men givet 
henstand, ~il b0nderne kunne betale skatterne. Der er nu kommet en ny 
amtsskriver, som skallogere i Thisted. 
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29. august. 

Borgmester Christian Mortensen Lelius Iader tiltale Anne Arenfeld efter 
obligation. Hun Iader svare, at hun nu ikke har rede penge, men tilbyder kvreg. 
Borgmesterens fuldmregtig svarer, at dermed er hans husband ikke forn0jet og 
begrerer udlreg. 
Dom: Anne Arenfeld skal be tale. 

Christen Pedersen, borgmester Christian Lilii tjener, tiltaler S0ren Christensen 
i Sennels, forrige skriver til Hillerslev herresting efter et greldsbrev 1660 
udstedt til jomfru Sophie Vognsdatter til S0nderriis af S0ren Christensen, der da 
boede i Kjelstrup. S0ren Christensen irettelregger en seddel, hvorefter der er 
eftergivet noget af grelden, og han tilbyder at betale resten. Christen Pedersen 
var ikke forn0jet hermed, men 0nskede heller, at sagen blev opsat, sa det kunne 
efterses, om kvitteringen var rigtig. 
Opsat 6 uger. 

5. september. 

Rasmus Hansen Ravn, Margrete Pedersdatter, sal.. Peder Madsens i Thisted, 
hendes fuldmregtig Iader fremkalde mrend, der vidner, at da Rasmus Ravn kom 
til Hansted for at trelle folks korn, opholdt han sig pa Badsgard. Da kom unge 
Christen L0bber, gl. Christen L0bbers s0n i Hansted derind og skreldte ud, fordi 
hans korn ikke var blevet talt sammen med de andres, og sagde, at han ville 
give Rasmus Ravn et slag for panden med den k0lle. Oluf Badsgards kone 
sagde: Christen lille, ti dog kvrer med sadant, nar det bliver vejr, og kornet 
bliver t0rt, treller han det nok. 
Christen L0bber gentog sin trusel og sagde, at kunne han ikke trreffe ham her, 
traf han ham vel et andet sted, og sa ville han sla hans hoved i stykker, om han 
sa skulle r0mme landet derfor. 
Tingsvidne. (12/9). 

12. september. 

Tinget holdt i Hillerslev pa grund af regn og blrest. 

Rasmus Hansen Ravn pa Margrete Pedersdatter, sal. Peder Madsens, hendes 
vegne og pa Jens Madsen, borgmester i Odense hans vegne tiltaler J0rgen 
Lykke til S0gard efter 4 obligationer, en pa 500 rdl. af 1655, en pa 500 rdl. fra 
1662, en pa 50 rdl fra 1666, og en fra 1669 pa 20 rdl. og desuden et skyldbrev pa 
korn, som han havde lant, af 1670. Han skylder nu 763 rdl. in specie, og denne 
sum opsagde hun 1670. 
Dom: J 0rgen Lykke skal be tale, eller der skal ske udlreg i hans gods ved go de 
mrend. 

Hans Jacobsen, Niels Lange til K121lbygard hans fuldmregtig, irettelregger et 
borgerstuevidne af Ullerupgard, hvor husets folk har vidnet om, hvad der skete 
ved svendebordet pa K0lbygard den 5. september. 
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S0ren ·Rasmussen, foged pa K0lbygard, kom ind og satte sig hos Feder 
Andersen og spurgte ham, hvad han havde bestilt i dag, om han havde budet 
folk til at sla lyng. Han skuile altid om aftenen sige, hvad han havde bestilt om 
dagen, fordi han skuile bude og bestille folk. Feder Andersen svarede, at han 
ville lade djmvelen vmre buder, og sa sprang han op og st0dte sin foldekniv i 
S0ren Rasmussens h0jre bryst. S0ren Rasmussen rejste sig, og fornam endnu 
ikke sin skade, men da rabte Mette bryggerspige: Feder Andersen han stak 
S0ren Rasmussen med sin kniv! Sa sprang aile folkene op fra bordet og sa, at 
kniven var gaet gennem kjolen, nattmjen, skjorten og brystet, og de matte med 
magt bryde kniven af Feder Andersens hand og i stykker, da de frygtede, han 
ville anrette videre ulykke. S0ren Rasmussen gav ikke anledning til handlingen, 
men ellers vidste de aile, at Feder Andersen hele dagen l0b fuld og gal pa 
garden og uden garden. De begmrede derfor af Niels Lange, at der matte 
udstedes borgestuevidne, og det skete. Fire mmnd fra Klastrup var 
overvmrende. 
Dom: Da Feder Andersen er til stede for retten og ikke nmgter sin gerning, b0r 
han lide efter gardsretten, hvis hans husbonde ikke vil benade ham. 

Rasmus Hansen Ravn pa Margrete Pedersdatters vegne har Iadet syne en ager 
i Hansted. Kornet var f0rt bort, men synsmmndene mente, at der kun kunne 
have groet 2 traver korn pa ageren. 

(5/9). Rasmus Ravn irettelagde et tingsvidne om Christen L0bbers trusler mod 
ham. Unge Christen L0bber m0dte selv og vedgik, hvad han havde sagt, men 
sagde, at dersom han havde sagt en mundfuld vmrd (vejr? ), da var det i 
drukkenskab, hvorfor han ikke kunne eiler ville nmgte. 
Dom: Unge Christen L0bber skal stille Rasmus Ravn borgen. (19/9). 

Christen Christensen i Hunstrup pa Karen Kjeldsdatter, sal. Feder Febbersteds 
enke, hendes vegne forb0d Oluf Madsen Klov at befatte sig med den afgmde, 
der var vokset paden ager, Feder Febbersteds korn var saet i. 
Oluf Madsen svarede, at der var sat dobbelt pant for kornet, nemlig et h0rgarns 
lagen og nogle lase, hestesko, langjern og skmr, to hjul, skruer og hjulringe. 
(19/9). 

(18/8). Unge Christen Christensen Nors, Ejler Jacobsens delefoged, 
fremlmgger en missive lydende: Hilsen med Gud, vide rna I, Christen 
Albertsen(= Abildsen) i Nors, at eftersom jeg erfarer, at gl. Feder Brusgard vil 
benmgte, at han har fmstet Christen Falquorsens 0de vmrksted i Sennels, da 
lades Eder vide, at den unge Feder Brusgard aldrig har begmret samme 
vmrsted af mig, men den gamle Feder Brusgard fmstede stedet og straks 
derefter dyrkede og pl0jede og saede, og straks efter, at han havde indh0stet 
kornet, lod han det tmrske og forstak det, sa jeg aldrig har faet det mindste i 
landgilde, men selv matte betale skatterne. Han lod heiler ikke garden opbygge 
efter hans fmstebrevs lydelse, men da han havde gjort alt ryddeligt mmmede 
han fra stedet. Feder Brusgard krmves derefter for restancer, og tingsvidnet 
om, at han pl0jede og saede i jorden fremlmgges. 
Dertil svarede S0ren Christensen i Sennels pa Anne Arenfelds vegne, at det 
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burde bevises, at Feder Brusgard havde faet fmstebrev, og at han havde avlet 
noget. S0ren Poulsen af Skovsted pa Anne Arenfelds vegne siger, at han vel har 
pl0jet og saet, men det har den fattige mand gjort for sa mange, og det er ikke 
bevist, at han fik noget af avlen. Han har i 20 ar boet pa Brusgard, hvor han 
endnu bor, hvad der bekrmftes af en kundskab fra mmnd i Sennels. 
Dom: Da disse mmnd ikke er m0dt for at vedsta deres kundskab, b0r gl. Feder 
Brusgard betale restance til Ejler Jacobsen for brug af jorden for aret 1668. 

19. september. 

(12/9). Christen Christensen i Hunstrup pa Karen Kjeldsdaiters vegne Iader 
fordele Oluf Madsen Klov i Vorring for korn, han ikke vii yde. 

(12/9). Rasmus Hansen Ravn far stillet borgen for unge Christen L0bber 
Hansted af hans fader gl. Christen L0bber og farbroder Feder L0bber. 

26. september. 

Christen Christensen H0j i Nors har Iadet stmvne amtmand Mogens Kruse og 
amtsskriver Tomas Pedersen Barfod til vidnespah0r ogJ24 mmnd til at vidne. De 
vidner, at Ejler Jacobsen havde Momtoft i forpagtning i 15 ar, indtil Otte 
Ottesen, forrige forpagter pa Lundergard, fik den i forpagtning i 3 ar, indtil 
Anne Arenfeld personlig flyttede til Momtoft sidste Philippi-Jacobi med b0rn, 

.folk og formue og nu holder hus der. 

3. oktober. 

Oluf Christensen Dragsbmk ved Klitm0ller tiltaler Mads Jespersen, Anders 
Olufsen og Laurits Christensen L0bber pa Hanstholm for skyld til ham. Mads 
Jespersen skylder 17 rdl. af sin skude pa seks lmster, Anders Olufsen skylder 
fern rigsort pa sin skude pa fern hester og Laurits L0bber 5 rigsort pa sin skude 
pa 5 lmster. 
Dom: De skal be tale osv. 

Christen Ibsen i Store Hillerslev far afkald fra sin steds0n S0ren Christensen 
Harboe ibd, pa arv efter hans fader, Christen Jensen Harboe, som boede og 
d0de i Store Hillerslev. 

10. oktober. 

Niels Gertsen pa hr. Oluf Jacobsens vegne i Hunstrup hans vegne tiltaler J0rgen 
Lykke til S0gard efter en obligation pa 350 rdl. af 1665. Han opsiger nu 
obligationen. 
Hertil at svare fremkom unge Christen Christensen i Nors, som pa J0rgen 
Lykkes vegne begmrede, at eftersom J0rgen Lykke ikke bor pa S0gard, men pa 
Gtidumkloster, sa begmres det, at sagen rna opsmttes nogen tid. 
Opsat 14 dage. 

151 



Hillerslev Herreds Tingbog - 1671 

Povl Jensen i Brund far afkald fra sin steds0n Niels Christensen i Brund, pa arv 
efter hans forreldre Christen Jensen og Gertrud Nielsdatter, som boede og d0de 
i Brund, og fra Jens Christensen i Sennels pa sin hustru, Voldborg Poulsdatter, 
hendes vegne for arv efter hendes moder, Gertrud Nielsdatter. Niels 
Christensen og Jens Christensen bekender, at de har faet fuldkommen betaling, 
for forskreven fredrene, m0drene, s0sters og moders arvelodder. 

Amtmand Mogens Kruse og amtskriver Tomas Pedersen Barfod tiltaler de 
nrermeste frrender til Kjeld Nielsen, som sandemrend har svoret mandd0d over 
21/8 1669 og er r0mmet, for landebod, som de skal be tale. 
Dom: De skal betale, med mindre Kjeld Nielsens arvelod kan bevises at vrere 
udbetalt. (17 /11). 

17. oktober. 

Mester Anders Nielsen i Thisted har ladet tiltale Niels Andersen Holmbo 
Sennels for resterende tiende til Sennels kirke. 
Dom: Han skal be tale. 

S0ren Jensen og Anders Christensen, begge ved Kastrup kirke, f0rer vidner pa, 
at sal. Anders Smeds hustru i 0sterby i Tveds sogn, Karen Nielsdatter, vedstod, 
at hun havde faet noget rug og penge af S0ren Jensen. Laust Andersen, som nu 
har frestet garden, lovede at betale. 

Weel Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, tiltaler folk i Skinnerup for skyldige 
grreslam. 
Dom: De skal be tale. 

Niels Pedersen Verdt i Hillerslev pa sin (hustrus) moder, lng Pedersdatter, sal. 
Feder Andersens hen des vegne tilbyder arv, som Feder Andersen har haft i 
vrerge for Else Jensdatter, til hendes nrermeste frrender. De svarede, at de 
allerede var vrerger for Else Jensdatters s0skende. 
Dommeren kender, at Else Jensdatter, som er til stede, selv skal have sin arv 
udbetalt. (Sagen fortsretter) 

Else Jensdatter, f0dt i Hillerslev, datter af sal. Jens Christensen, beder Niels 
Andersen i Kortegard om, at han herefter vil vrere hendes vrerge og formynder, 
og beder ham give afkald til Niels Pedersen Vrert pa sin hustrus moders Ing 
Pedersdatters vegne. 

Niels Bertelsen i Hillerslev og Niels Pedersen Vrert pa sin hustrus moder, Ing 
Pedersdatter, sal. Feder Andersen Hove hendes vegne far afkald fra Feder 
Nielsen i Hillerslev pa sin hustru Anne Bertelsdatters vegne for arv efter 
hendes forreldre, Bertel Andersen og Karen Vognsdatter i Hillerslev. 
Bertel Jensen, Jens Christensens s0n, gav Niels Bertelsen afkald for arv efter 
hans forreldre Jens Christensen og Maren Pedersdatter i Hillerslev. Niels 
Andersen i Kortegard gav pa Else Jensdatters vegne afkald pa arv efter hendes 
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fader Jens Christensen til Niels Pedersen Vert pa hans hustrus moder, Ing 
Pedersdatters vegne. 
Efter skiftebrev 1662. 

24. oktober. 

Laust Mikkelsen, f0dt i Kl0v, har ladet strevne Feder J0rgensen i Hundal for l0n, 
han skylder ham. Feder J0rgensen mener, at han har faet, hvad han skulle 
have. 
Dom: De skal tage to mrend til. sig pa begge sider, som skal ,gennemga deres 
regnskab inden 14 dage, og sagen opsrettes sa lrenge. (31/10). 

Borgmester Christian Mortensen Lelius tiltaler S0ren Christensen i Sennels 
efter et greldsbrev, han har udstedt til jomfru Sophie Vognsdatter pa resterende 
afgifter af en gard i Kjelstrup, han f0r boede i, og som borgmesteren nu har 
k0bt. S0ren Christensen fremviser bevis fra Sophie Vognsdatter pa, at han har 
betalt sin landgilde, dels med penge, dels med greldsbrevet. Pa kvitteringen var 
skrevet, at Feder Pedersen har frestet garden til S0ren Christensen og pa 
husbondens vegne efterladt ham af hans skyld 2 sletdaler. Han forlanger at fa at 
vide, hvilken fuldmagt borgmesteren har til at krreve efter greldsbrevet. 
Borgmesteren svarer, at han har det her og deter nok, hvis han ikke har stjalet 
det. 
Dom: S0ren Christensen skal be tale, hvis han ikke med husbondens egen hand 
kan bevise anderledes. 

31. oktober. 

Karen Tomasdatter tiltaler Laust Christensen i Vesterby i 0sterild og hans 
broder J ens Christensen for 1 rdl., Laust Christensen lante af hende pa sin 
broders vegne. 
Dom: De skal be tale. 

(24/10). Laust Mikkelsen, f0dt Kl0v, nu i Rrer, tiltaler efter opsrettelse 24/10 
Feder J0rgensen i Hundahl for 11 sletdaler, han har til gode af sin l0n. 
Dom: Feder J0rgensen er ikke m0dt. Han skal betale. 

Unge Christen Christensen i Nors pa sin forhabende kone, Mette Christensdat
ter, sal. Christen Blresborg ibd. hendes vegne, far forpligtelse af hendes S0n 
Anders Christensen om, at hun skal beholde dette ars afgr0de pa de 14 skp. 
bygsred efter kontrakten, at hun kan f0re med sig, hvad hun har flyttet ind i den 
stue, hun skulle have haft, og have 12 sletdaler i stedet for 2 agre, som er 24 skp. 
bygsred. 

7. november. 

Erik J0rgensen ved Houkier i Vang hans s0n J0rgen Eriksen er fundet d0d ved 
Pecier Bagges m0lle i Klitm0ller. Vidner beretter, at han var inde i m0llen og 
gik ud, og lidt efter sa de, at han la i vandet. Han blev trukket op, og var da 
levende, men d0de efter en k0n time. 
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Synsmrend vidner, at der var et stykke hud st0dt af ved hans h0jre 0je. men 
ellers var der ingen sar at se. Syn og tingsvidne. 

14. november. 

Hr. Christen Pedersen i Agerholm lader fordele Tomas Nielsen for r0mning. 

Jens Nielsen i Lille D0vhul, barnef0dt i Groffgard i N0rby i Tved sogn, f0rer 
vidner vedr0rende hans slregtsskab i 3. og 4. led med Maren Christensdatter, 
barnef0dt i Voringgard. 

Niels Lange til K0lbygard lader tiltale folk i Hjardmal, Hunstrup, QJsterild og 
Tveds sogne for brokorn, de skylder. 
Dom: De skal be tale. 

Emmike Eriksen har ladet strevne inspekt0r Christian Henrik Peters, hvis 
fuldmregtig svarer, at inspekt0ren ikke skal svare til nogen anden ret end 
admiralitetet pa Holmen, hvor han kan s0ges. 

Herredsfogeden irettelregger en befaling til folk om snarest at betale 
kontribution og prinsessestyr. 

21. november. 

Feder Andersen pa Bjerg i Thisted tiltaler beboere af en gard i QJsterild for 
restancer for 1662 og 1663. 
Dom: De skal be tale, hvis de ikke med kvitteringer kan bevise, ll-t de har betalt. 

(16/5). Feder Andersen pa Bjerg i This ted tiltaler folk, fordi de i nogle ar har 
f0rt deres korn hjem af marken uden at tiende, og henviser til en 
landstingsdom. Herredsfogeden forlanger at se landstingsdommen, men Feder 
Andersen vi! ikke vise den frem. Han star med den i handen, og han siger, at 
kun slutningen skal indf0res og ikke videre. 
Sagen opsat 14 dage, og da skal Feder Andersen fremlregge dommen. (7/5 72). 

Feder Andersen pa Bjerg i Thisted tiltaler Margrethe S0rensdatter i Skinnerup 
for skyld efter regnskab 1662 og 1663. Mikkel Nielsen m0dte pa sin moders vegne 
0nskede sagen opsat 14 dage, da han mente, det kunne bevises, at noget var 
betalt. 

(10/10). Christen Jensen i L0nderup tiltaler Kjeld Nielsens frrender i Vorring for 
landebod for det drab, han begik. (Sagen fortsretter) 
Dom: De skal betale. 

Hr. Oluf Jacobsen i Hunstrup lader krreve J0rgen Lykke efter en obligation pa 
350 rdl. 
Sagen forligt. 
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Christen Christensen i Hunstrup tiltaler Kjeld Nielsen i Vorring hans slregtninge 
for landebod (uden for Nors sogn). 
Dom: De skal betale. 

28. november. 

Niels Lange til K0lbygard lader tiltale nogle af hans b0nder for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

5. december. 

Jomfru Karen Lykke til Vejerslevgard tiltaler sin broder J0rgen Lykke til 
S0gard efter obligationer pa flere tusinde rigsdaler. Karen Lykke havde selv 
som sikkerhed givet pant i Vejerslevgard. 
Dom: Han skal be tale med allerf0rste, eller der skal ved godemrend ske 
indvisning i hans bo og gods. 

Anne Arenfeld lader fremkalde Maren Nielsdatter, Niels Mikkelsens datter i 
Hov, nu tjenende pa Momtoft, som bliver spurgt, hvem der er fader til det barn. 
Hun svrerger, at deter Niels Kusk pa Ullerupgard (senere visiterer i This ted). 

Jens Andersen, Anders Pedersens s0n i Hov tiltales for at skylde Anne Arenfeld 
tiende for tre ar. Anders Pedersen m0dte og begrerede opsrettelse, da han mente 
at kunne bevise anderledes. 
Opsat 14 dage. 

(14/12). Niels S0rensen i Borup pa hr. Hans Nielsen i Rrer hans vegne 
fremkalder Poul Smed i Lille D0vhul efter pantebrev fra J0rgen Lykke til hr. 
Hans Nielsen pa 100 rdl. med pant i Poul Smeds gard. Han har derfor forbudt 
Poul Smed at betale afgifter til andre end hr. Hans Nielsen, og sretter nu i rette, 
at Poul Smed skal betale skyld og landgilde til hr. Hans. 
Sagen opsat 6 uger. 

12. december. 

Bertel Lerche i Thisted pa Emmike Eriksens vegne fremkalder vidner, der 
beretter, at inspekt0ren Chr. Henrik Peters har ladet f0re nogle hundrede 
jernstrenger fra Palle Grises i Slette. De var fisket op ved Svenstrup (i 
Hanherred). (Sagen fortsretter). 

Laust Christensen i Tved (Hjardemal sogn) og Maren Jensdatter, nu i Thisted, 
men f0r tjenende Laust Christensen fremkaldes, og Maren Jensdatter bliver 
spurgt, hvem der er barnefader til det barn, hun gar med. Hun svor, at det var 
en karl, der lwm til hende mellem Ullerupgard og Thisted, som sagde, at han 
hed Christen Jensen og var fra Vendsyssel. 
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J0rgen Nielsen i Djernres tiltaler Peder Iversen i Hjardemal og hans steds0nner 
Peder S0rensen ibd. og Christen S0rensen pa Ballerum samt Niels Jensen i 
Fartoft for, hvad de skylder efter det forlig angaende en greldsfordring til sal. 
Laurits S0rensen. 
Dom: De skal be tale hver sin kvota. 

J0rgen Nielsen i Djernres tiltaler Niels Holmbo i Sennels for greld, som hans 
formand skyldte J0rgen Nielsen, og· som krrevet ved skiftet efter ham. 
Opsat 4 uger. 

Berte! Lerche pa Emmike Eriksens og Hans Rasmussen i Alburg deres vegne 
tiltaler Anne Arenfeld, nu pa Mom toft efter obligationer til dem pa 48 rdl. og 196 
slettedaler. 
Dom: Hun skal betale. 

Emmike Eriksen i Thisted Iader tiltale inspekt0r Peters, fordi han uden lov og 
dom og rettens adgang har bemregtiget sig nogle hundrede strenger jern, som 
skal vrere opfisket ved Vester Svenstrup, og derved gjort Emmike Eriksen 
indpas i hans lovlige fordring hos Anders Pekell ... 

(Et blad mangler i tingbogen (fol96) og findes sikkert ikke). 

Pa nreste blad er anf0rt slutningen af et skifte efter unge Christen Christensens 
kone i Nors. Formuen er over grelden 117 sldl., 1 mk. Faderen far den halve part. 
Den anden halvpart tilkommer b0rnene, som skal vrere lige i arv. S0nnen 
Christen 28 sletdl. 4 sk. og datteren Anne Christensdatter lige sa meget. 

S0ren Jensen ved Kastrup kirke pa Ing Tomasdatter, tjenende Christen M0ller i 
Hunstrup hendes vegne har Iadet strevne sal. Jens Tomsens enke i Kastrup med 
hendes s0nner og datter, efter en landstingsstrevning. Der strevnes Tomas 
Jensen og Ing Jensdatter. Ing Tomasdatters arvepart skal have vreret i sal. 
Jens Tomsens bo. Der fremlregges registrering i Jens Tomsens forreldres, 
Tomas Jensen og hustrus bo 25/7 1626. Jens Tomsen har to s0stre Ing og Maren, 
som skal have 01 og mad, og Voldborg Tomasdatter, S0ren Tomsen, Anne 
Tomasdatter, anden Maren Tomasdatter (Christensdatter?) og Christen 
Jensen skal han opf0de, til de bliver 13 ar. S0ren Jensen krrever nu, at sal. Jens 
Tomsens enke, Karen Christensdatter, skal udbetsle Ing Tomasdatter hendes 
moders, anden Maren Christensdatters arvelod. 
Dom: Hun skal be tale. 

19. december. 

Herredsfogeden advarer sandemrend og ransnrevninger for dette ar at m0de 
snanpsmandag eller nreste tingdag derefter og da tilkendegive, hvem der skulle 
trrede i deres sted. 
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Unge Christen Christensen i Nors vil f0re vidner. Herredsfogeden sp0rger, 
hvem hans modpart er. Christen Christensen svarede, at han vidste ikke nogen 
modpart, der kunne skades af dette vidne. 
Herredsfogeden nregter at lade ham f0re vidner, nar han ingen modparter 
angiver. 

JEldste Poul Enevoldsen i Agerholm pa Vester Vandet sognemrends vegne 
forbyder Niels S0rensen i Borup og Poul Christensen i Sarup at komme i Vester 
Vandet, Nors og Tveds sognes frelled med fiskeri og anden brydelighed i nogen 
made. 

S0ren Rasmussen, Niels Langes fuldmregtig forbyder Jens Smed i Kl0v at skyde 
harer eller andet vildt eller srette agerh0nsegarn. 

(28/11). Unge Christen Christensen i Nors pa Anne Arenfelds vegne krrever 
efter opsrettelse 5/12 Anders Pedersens s0n i Hov, Jens Andersen for 3 ars 
kongetiende af Bechgard i Hov, som han har stedt og frestet. 
Jens Andersen m0der for retten og irettelregger et frestebrev fra amtmand 
Mogens Kruse 1669, pa den 0de gard i Hov, som S0ren Jensen f0r paboede, og 
som i matriklen star for 7 td. 2 skp. og tilh0rende kaptajn Strudz og oberst 
Deberen, til Jens Andersen, f0dt i Hov, alene for skatterne deraf at udrede efter 
forordning om ode gods 1668 om, at alle, der vil antage ode gods rna vrere fri for 
tiende og soldaterhold. Jens Andersen begrerer sig derfor frifundet. 
Christen Christensen fremlregger kgl. priviligier til prresterne, at de og kirken 
stadig rna beholde deres tiende, ogsa af ode garde, som bortlejes til at besa. 
Dommeren finder sagen tvivlradig, og da seksugersdagen endnu ikke er naet, 
opsrettes den til seksugersdagen. 
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Fol. 1. Autorisation i amtmand J0rgen Friis's fravrer ved amtskriver Jens 
Hansen 1. januar 1672. 

Herredsfoged: Jacob Ulf i Kl0v 
Skriver: Christen Madsen Skaning i Hillerslev. 

Fol. 1 b. 
Sandemrend 1672: 

Mikkel Madsen i Klastrupgard 
Niels Christensen Tang pa Ballerum 
JEldste Poul Enevoldsen i Agerholm 
Peder S0rensen i Hjardemal 
Anders S0rensen i Hoxer 
Jens Nielsen ved Led i Brund 
Jep Laursen i Knudgard i Sennels sogn 
Christen Jensen i Kastrup 

Ransnrevninger: 
Jens Bonch i Tveds sogn 
Niels Jensen ved Bl0de i Skiverklit 
Peder S0rensen Knregt i Rrer 
Oluf Christensen Krogh i Vigs0 
Mads Badsgard i Hansted 
Mikkel Nielsen i Skinnerup 
Christen Terchild i L0nnerup 
Peder Pedersen Kier i 0sterild 

Snapstirsdag, 9. januar. 

Hans Jacob Majoner og Jacob Hasse, borgere Viborg, lader tiltale J0rgen 
Lykke til S0gard efter obligationer. 
Dom: Han skal betale. 

Christopher Johansen af Nyk0bing pa Mors pa Hospitalets forvalteres vegne 
tiltaler .hospitalets tjenere Jens Christensen i Kastrup og Anne Kjeldsdatter, 
sal. Niels Mikkelsens enke i Grobgard i Tveds sogn for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

Christen Christensen i Hunstrup pa Karen Kjeldsdatter, sal. Peder Febbersteds 
enke i N0rby, hendes vegne tiltaler folk for skyld ... (Sagen opsat). (6/2). 

Unge Poul Enevoldsen i Aggerholm begrerer navne pa dem, der sammen me'd 
ham var sandemrend 1671. Det var: 

Christen Madsen i Klastrup 
Peder Pedersen i Troldborg 
Unge Poul Enevoldsen i Aggerholm 
J ens Andersen ved Led i Hjardemal 

Christen Henriksen i Skinnerup begrerer 
nrevnes. 
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Laust J 0rgensen i Brund 
Anders Bundgard i Sennels 
Niels Bisgard i Kastrup 
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16. januar. 

Borgmester Hans Nielsen Ame af Nykr<~bing tiltaler J0rgen Lykke til S0gard for 
kost og trering pa tingrejser, efter Jr<~rgen Lykkes obligation. 
Dom: Han skal be tale. 

(12/12 1671). Christen Pedersen, Peckells sekretrer og fuldmregtig, irettelregger 
kopi af et kongebrev, hvis overensstemmelse med originalbrevet attesteres 
under admiralitetets segl. (23/1). 

Svend Christensen i Arup M0lle pa sin husbonds Christen Olufsens vegne i 
Viborg tiltaler J0rgen Lykke til S0gard efter obligation pa 704 rdl. 24/1 1668. 
Noget er betalt, 100 rdl. i penge og 50 rdl. med 0ksne. 
Dom: Han skal be tale. 

Christen Andersen i Odgard pa fru Dorte Das vegne til Torstedlund tiltaler 
hendes tjenere her i herredet for restancer. 
Dom: De skal be tale, hvad de ikke kan bevise er betalt. 

Christen Ibsen i Hillerslev pa kirkens vegne tiltaler Christen Simonsen, f0r i 
Skovsted, nu i Hinding for resterende kirketiende og abod. 
Dom: Han skal betale. 

Svenning Christensen i Skovsted tiltaler Tomas Pedersen i Oddershede (senere 
Jensen) for 18 1/2 sldl., som han skylder pa Svenning Christensens kones arv, 
med renter i otte ar. 
Opsat 14 dage. 

Anders Smed i Hunstrup tiltaler S0ren Madsen i Kl0v og hans s0n S0ren 
S0rensen for penge, de har lant. S0ren Madsen siger, at Anders Smed har faet 
noget korn af dem som betaling. Anders Smed mener ikke, det kan strrekke til. 
Kendelse: De b0r g0re rigtig afregning med hinanden. 

Vill Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, fremkalder Anne Andersdatter, som 
tjente Knud Bertelsen i Brund, og som nu bekender, at korporal Broder 
Laustsen, som logerede hos Knud i Brund, var hendes barnefader. 

23. januar. 

(16/1). Emmike Eriksen, borger i Thisted, har ladet strevne Mikkel Nielsen og 
Christen Nielsen, begge af Thisted for at vidne. De vidner, at der blev bjerget 
nogle strenger jern af havet ved N0rre Svenstrup i Hanherred, hvoraf 1083 
strenger blev bragt til Palle Gris i Slette. 14 strenger gav Henrik Johan 
(Inspekt0r Christian Henrik Petersens s0sters0n) og J0rgen til badleje. De sa, 
at der blev f0rt 34 lres bort af -inspekt0rens folk, hvert Ires pa over 20 strenger, 
hvor meget over, victste de ikke, og hvad myndighed, inspekt0ren havde, vidste 
de ikke heller. (14/5). 
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Jens Hansen i Vigs0 tiltaler Feder S0rensen i Hjardemal, Feder Iversens 
steds0n, og Jacob Jensen i Hedegard for korn og !ante penge. 
Dom: De skal betale. 

Unge Christen Christensen i Nors pa fru Anne Arenfelds vegne til Ullerupgard 
har Iadet strevne to karle, der tjente pa Momtoft, til at vidne, og Jep 
Christensen, f0dt i Flade pa Mors, f0r tjenende pa Momtoft. Vidnerne siger, at 
Jep gik et rerinde for fruen, men kom ikke tilbage. (30/1). 

Feder Andersen Bagge ved Klitm0ller irettelregger J0rgen Lykkes sk0de 16/12 
1671 til ham paden gard i Neder Hinding, som Christen Christensen, der kaldes 
Christen Mikkelsens Christen, ibor. 

30. januar. 

Weell Svendsen, delefoged til 0rum, har ladet strevne 0sterild sognemrend, 
fordi de har hjemf0I't deres korn uden at yde kongetiende. De advares om at 
klarere med det samme, som de yder den, der har kirketienden i freste. 

Christen Christensen i Hinding far afkald fra Anders Christensen, Christen 
Blresbjergs s0n i Nors for hans hustrus, Karen Pedersdatters arv efter hendes 
forreldre Feder Bolesen og Maren Christensdatter, som boede og d0de i Nors og 
hendes br0dre Feder Pedersen og Bole Pedersen, som ogsa d0de i Nors. 
Christen Christensen er Karen Pedersdatters morbroder. 

(23/1). Unge Christen Christensen i Nors pa Anne Arenfelds vegne Iader fordele 
Jep Christensen, f0dt i Flade pa Mors, fordi han er r0mt af sin tjeneste, da han 
skulle ga til Thisted med et brev og 1 rdl., som han skulle give Anne Hansdatter, 
mester Anderses. 

Hr. Hans Nielsen, sogneprrest i Rrer, fremlregger pantebrev fra J0rgen Lykke, 
til S0gard 11/11 1668 pa 100 rdl. med pant i den gard i Nors sogn, D0ffhall, som 
Poul Nielsen bebor, og krrever nu, at Poul Nielsen skal svare sine afgifter til 
ham. 
Dom: Poul Nielsen skal svare afgifter og restancer til hr. Hans og vrere ham 
lydig. 

Studiosus Christen 0land pa hr. Oluf Jacobsen i Hunstrup hans vegne 
fremlregger J0rgen Lykkes sk0de til hr. Oluf pa en gard i Nors, Vestergard, som 
Tomas Christensen lbor, dateret 28/111671. (11/111673). 

6. februar. 

Laurits Christensen i N0rby i Tveds sogn pa sine egne og hans s0sterdatter Anne 
Pedersdatter i Vigs0 hendes vegne har sluttet kontrakt med Laurits 
Christensen i Tved i Hjardemal sogn om den arv, de kunne tilkomme efter Anne 
Christensdatter, Laurits Christensen i Tved i Hjardemal sogn hans hustru. Han 
skal give dem 15 sldl. 
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Weell Svendsen, delefoged til 0rum, pa Bispinde Margrete Pedersdatters vegne 
tiltaler Christen Christensen i N0rgard i Sennels for sredebyg, han har faet. 
Dom: Han skal betale. 

Laurits Christensen i N0rby i Tveds sogn pa egne og s0sterdatter Anne 
Pedersqatters vegne giver Laurits Christensen i Tved i Hjardemal afkald pa 
arv efter hans hustru. 

13. februar. 

Christen Jensen af Skyum, 0rum delefoged, pa sal. Tomas Pedersen skriver i 
Skyum hans arvingers vegne Iader afholde syn over br0stfreldigheden pa den 
gard i Nors, som Anders Nielsen pabor. (Sagen fortsretter) 

Samme pa sammes vegne fremlregger et forleningsbrev pa livstid til Tomas 
Pedersen, foged pa Rastrup fra Ingeborg Skeel, sal. Palle Rodstens til Vorgard, 
dat. 27/12 1654, paden gard, Anders Nielsen ibor i Nors. Nar Tomas ·Pedersen 
d0r, skal garden komme til de rette arvinger igen. 
Anders Nielsen krreves nu for restancer efter restanceliste, dateret Skyumgard 
8/1 1671 underskrevet af Tomas Pedersen. Hertil at svare m0dte Jacob Sparres 
fuldmregtig og fremlagde et skriftligt indlreg, dateret Nystrup 13/2 1672, 
underskrevet af Jacob Sparre, som protesterer mod, at denne sag mod Tomas 
Pedersens og hans frellesbonde f0res, uden at han har vreret lovlig strevnet. 
Kendelse: Der kan ikke afsiges nogen dom, da Jacob Sparre b0r indstrevnes. 

Hr. Oluf Jacobsen i Hunstrup tiltaler folk i Hunstrup og 0sterild sogne for 
resterende prrestetiende. 
Dom: De skal betale. 

Christen Christensen i Hunstrup og Christen S0rensen i Klastrup, kirkevrerger 
strevner folk for skyldig kirketiende. 
Opsat 8 dag, og da skal kirkevrergerne med stedsmalsbrev bevise, at de har 
tienden i freste. 

Vill Svendsen, delefoged til 0rum, tiltaler forlovningsmrend for Kjelstrup og 
Skovsted roder for resterende kirketiende af roderne. 
Dom: De skal be tale til den, som har hovedtienden i freste. 

(9/1) Christen Christensen i Hunstrup pa Karen Kjeldsdatter, sal. Feder 
Febbersteds enke i N0rby, hendes vegne, efter opsrettelse af 9/1 tiltaler 
Christen B0dker i Vigs0, Jens pa Skjelsbjerg, Feder Laursen og hans fader i 
Kastrup, Niels Simonsen ibd., Oluf Klov i Vorring og Jens Bonch i Tveds sogn, 
for penge og varer. 
Christen B0dker siger, at han aldrig har faet mel af Feder Febbersted ved 
Vigs0 strand eller andetsteds, men Feder Febbersted havde f0rt noget mel til 
Vigs0 strand og kom selv efte'r og solgte melet til en norsk mand, der hed 
Torsten Wauigh, som.Ja der med sin skude. 
Christen Christensen svarer, at Christen B0dker, b0r bevise, at Feder 
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Febbersted solgte melet. Christen B0dker svarer, at han kan ikke holde to mand 
ved stranden for at vidne om nogen solgte noget mel. Jens Bonch megter at 
skylde noget. Tvrertimod har han !ant Peder Febbersted penge i dennes kones 
nrervrerelse i Norge, og ikke faet dem. Oluf Klov har faet en lille nyf0dt gris, kun 
4 sk. vrerd, og gav 12 sk. for den osv. 
Dom: De frifindes alle undtagen Jens pa Skjelsbjerg, som ikke er m0dt denne 
seksugerdag. Han skal betale. 

20. februar. 

Unge Christen Christensen i Nors pa lensherrens vegne har Iadet strevne Jens 
Poulsen i Agerholm til syn over nogen ejendom, og vii f0re synsvidne. 
Pa Albert Berens arvingers vegne protesterer Jens Christensen af Vestervig, 
og mener, at de b0r strevnes, f0r der kan vidnes. Christen Christensen svarer, at 
det beh0ves ikke, da sagen kun angar handgerning, ikke ejendom. 
Kendelse: Vidnerne kan f0res. (Sagen fortsretter). 

Lrest amtskriverens befaling (i amtmandens fravrerelse) til Christen 
Christensen i Nors til at udf0re denne sag. (Sagen fortsretter). 

Christen Christensen f0rer vidner pa, at der vesten for Agerholm prrestegard 
har vreret opbrudt nogle agre imellem bakkerne og saet i dem, hvad de sk0nner 
er til fortrrengelse for prresten, sa han ikke om sommeren kunne have nogen 
uddrift. ( 5/3). 

Karen Kjeldsdatter, sal. Peder Febbersteds i N0rby har sluttet kontrakt med 
Peder S0rensen, f0dt i Gasberg m0lle, om at hun oplader sin ejendom mod 
aftregt og ydelser. 

27. februar. 

Hr. Niels Olufsen i Hillerslev fremlregger obligation til ham pa 100 rdl., udstedt 
29/10 1664 af J0rgen Lykke til S0gard med pant i en gard i Vorring, som Hans 
Pedersen paboede, og et bol i Hillerslev, som S0ren Christensen pabor. 
Nu forb0d hr. Niels Olufsen jomfru Karen Lykke pa S0gard at befatte sig med 
disse garde, som Karen Jensdatter i Vorring og Tor Pedersen i Hillerslev nu bor 
i. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, pa Niels Langes vegne tiltaler Christen 
S0rensen i Klastrup og Christen Christensen i Hunstrup, fordi de ikke i rette tid 
har betalt indfrestning 30 rdl. pa deres stedsmalsbrev til Niels Lange efter 
provstiskriverens ordre. Stedsmalsbrevet irettelregges. De to mrend siger, at 
den 13. februar var de pa K0lbygard og tilb0d at Ievere de 30 rdl. Niels Lange 
ville ikke modtage pengene, da det var over tiden. 
Dom: De har deres freste forbrudt. (5/3). 

Jens Andersen, toldbetjent i Thisted, pa Lorents Helmers vegne tiltaler dennes 
tjenere i Hjardemal for restancer. 
Dom: De skal betale. (25/2 1673). 
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5. marts. 

Herredsfogeden Jacob Ulf giver til kende, at han rna rejse bort en uges tid eller 
to og begrerer, at Will Svendsen i Brund vii overtage embedet i hans sted sa 
lrenge, hvortil denne svarer, at det vii han gerne. 

(20/2). S0ren Bendixen, skriver pa Vestervig, pa Albert Berends arvingers 
vegne har Iadet strevne hr. Christen Pedersen i Agerho.lm til :'idnespah~r og 
Jigesa amtmandens fuldmregtig, Jens Hansen, amtsknver. T1l v1dnespah0r. 
Desuden Jens Poulsen i Agerholm og hans kone Maren AndersQatter, store Poul 
Enevoldsen i Agerholm og Mikkel Poulsen i Sarup til at vidne. Poul Enevoldsen 
vidner, at han mindes 40 ar, og i den tid harden jord vesten prrestegarden vreret 
brugt til Jens Poulsens gard, dels til sred og dels til grresning, ulast og ukreret. 
Jens Poulsen mindes 22 ar. I den tid har jorden vreret brugt til hans gard ulast 
og ukreret. Tredjeparten fra s0nderenden er brugt med plov og sred, r~sten til 
grresning og gmft (t0rvegravning). Hans kone Maren Andersdatter mmdes ~4 
ar. I den tid har s0nderenden af jorden vreret dyrket, og hun har k0rt plov for sm 
fader derpa. Det andet har de brugt med tyruold, grresning og gr0ft. Mikkel 
Poulsen i Sarup kunne mindes 20 ar. Han havde tjent i Agerholm prrestegard i 
nogle ar. Da befattede de dem ikke med den omtvistede jord fra Agerholm 
prrestegard, og bade det sidste ar, hr. Peder levede og det f0rste ar hr. Christen 
kom til prrestegarden, da t0jrede Anders Christensen, som da boede i Jens 
Poulsens gard, det omtvistede stykke jord. (12/3). 

(27/2). Christen S0rensen i Klastrup og Christen Christensen i Hunstrup har 
Iadet strevne Niels Lange og f0rer vidner pa, at de den 13/2 var pa K0lbygard og 
tilb0d Niels Lange de 30 rdl. for kirkens stedsmal, men han svarede, at han ikke 
ville modtage dem, f0r han fik en sed del fra provstiskriveren. (12/3). 

B'ru Karen H0g til Hrestrupgard Iader tiltale nogle af hendes tjenere for 
restancer. 
Dom: De skal be tale. 

Will Svendsen, delefoged til 0rum, har Iadet mrend syne, om der var korn og 
halm i laderne hos nogle mrend i 0sterild. 

12. marts. 

Peder Christensen Fartoft i L0gst0r Iader tiltale S0ren Christensen i Sennels 
efter en obligation 27/6 1662 med tilf0jelser 1666. S0ren Christensen boede 1662 i 
Kjelstrup og var da skriver til Hillerslev herredsting, Peder Christensen 
Fartoft var 1662 og 1666 borger i Thisted. 
Dom: S0ren Christensen skal be tale. 

Niels Pedersen Bisgard i Kastrup far afkald fra Christen Jensen pa Gade i 
Kastrup pa arv, som hans hustru Zidsel Andersdatter har arvet efter sin fader 
Anders Gregersen, og sin moder Maren Lauritsdatter, som begge boede og d0de 
i Kastrup. Niels Pedersen Bisgard er Zidsel Andersdatters stedfader, Niels 
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Bardsen i Kastrup var hendes formynder. Niels Bisgard havde forpligtet sig til 
at betale Niels Bardsen nogle penge. Denne forpligtelse erklreres ded og 
magtesles. 

Tomas Jensen Koch, lensherrens forordnede klitrider, tiltaler Jep Pedersen 
Krabbe ved Klitmeller, fordi der er fundet klittag i hans gard efter skriftlige 
vidnesbyrd. 
Opsat 14 dage. 

Niels Andersen Kortegard udsteder dette vidne. 
Well Svendsen i Brund pa forvalter pa 0rum, Peder Pedersen, hans vegne ferer 
vidner pa, at nogle folk i 0sterild sogn har indfert deres korn sidste ar, og at der 
til nogle nrevnte garde intet blev avlet. 

(5/3). Hr. Christen Pedersen i Agerholm prrestegard har ladet strevne Seren 
Bendixen skriver i Vestervig og Peder Christensen ibm., store Poul Enevoldsen 
og Jens Poulsen og hans kone i Agerholm og Mikkel Poulsen i Sarup til 
vidnespaher og nogle mrend fra Vester Vandet sogn til at vidne. 
Peder Christensen af Vestervig irettelregger en seddel fra Seren Bendixen om, 
at han er forhindret i at mede, og bemyndiger Peder Christensen til at svare for 
ham. Peder Christensen mener, at der ikke rna feres vidner, fer jorddrotten er 
strevnet. Hr. Christen mener, at da Peder Christensen har fuldmagt til at stede 
og freste pa husbondens vegne, rna han ogsa svare i dene sag, men hverken han 
eller Seren Bendixen har turdet vedkende sig den omstridte jord pa husbondens 
vegne, og han henviser til gejstlige privilegier. 
Kendelse: Dommeren kan ikke udstede vidne i denne sag, fer der er lovligt 
strevnet. (26/3). 

(5/3). Christen Serensen i Klastrup og Christen Christensen i Hunstruup ferer 
vidner pa, at Hunstrup sognemrend undtagen Jacob Ulff i Kiev - godvillig 
har ydet deres stedsmalspenge. 

Christen Ibsen i Hillerslev pa egne og 3 andres vegne har ladet strevne Torsten 
Terkildsen af Skovsted og resker det frestebrev, som Torsten tog til sig i 
forvaring og lovede at skaffe til stede, nar det pareskes. Vidner siger, at Torsten 
Terkildsen sagde, at han ville srette frestebrevet ud for, hvad der manglede af 
hans rode. 

Christen Skriver i Hillerslev fremlregger pa sal. Poul Salrnandsens enke i 
Vester Vandet hendes vegne nogle obligationer fra Peder Lauritsen i Kastrup, 
Niels Jensen i Fartoft (1663 og 1653), Jens Pedersen i Skjelsgard (nu ded) (1669) 
(ialt 7 obligationer fra forskellige). 
Dom: De skal be tale. 

19. marts. 

Seren Jespersen i Senderby i Tveds sogn og Niels Andersen i Nerby ibd., 
kirkevrerger, lader fordele folk i Tveds sogn for kirketiende af det ede gods. 
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Jens Knudsen, fedt i Hillerslev, pa sine egne, sin broder Anders Knudsens og 
sine sestre Dorte, Maren og Karen Knudsdetres vegne far forsikring om, at 
deres broder Christen Knudsen i Store Hillerslev om, at han vii betale al 
bortskyldig greld i boet efter deres forreldre, indlese en hoppe, der er sat i pant 
og give den til sin sester Maren og give sin sester Karen et far og fede til det om 
vinteren, og have det pa grres i fire ar m.m. (Sagen fortsretter). 

Christen Knudsen i Hillerslev far afkald fra sin broder Jens Knudsen pa egne og 
seskendes vegne for arv efter deres forreldre Knud Jensen og Kirsten 
Christensdatter, som boede og dede i Hillerslev. 

Christen Bertelsen i Skovsted udsteder dette vidne: 
Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, fremlregger registrering og 
vurdering i boet efter sal. Christen Nielsen, som boede og dede i Brund. Enken 
er Maren Nielsdatter. Der er tre bern, Niels, Laust og Christen Nielssenner 
(!! !). 

(12/3). Torsten Terchilssen i Skovsted fremlregger frestebrev pa kongetiende af 
Hillerslev sogn til Jens Christensen (Kastrup) i Brund, Anders Nielsen i 
Kjelstrup, Torsten Terkildsen i Skovsted og Niels Bertelsen i Hillerslev fra 
Henrik Henriksen Biscop pa sin moder Margrete Tomadatters vegne 22/8 1660. 
Torsten Terkildsen tog igen frestebrevet til sig og forpligtede sig og sine 
arvinger til at have det i forvaring. 

26. marts. 

(12/3). Seren Bendixen, skriver pa Vestervig har ladet strevne amtmandens 
fuldmregtig, amtskriver Jens Hansen, til vidnespaher og synsmrend. 
Sagen opsat 8 dage. (2/4). 

Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa Peder Pedersen, forvalter, hans 
vegne tiltaler sognemrend i 0sterild for skyldig kongetiende for 1671, og fordi de 
har hjemfert deres korn uden at tiende. 
Kendelse: Da meste del en i 0sterild sogn beraber sig pa, at de har ydet deres 
tiende, er sagen opsat 6 uger. (14/5). 

Tomas Jensen Koch i Tisted, tilforordnet klitrider, pa lensherrens vegne 
fremlregger syn over klittag, som er fundet forskellige steder og krrever dom. 
Herredsfogeden begrerer, at dette rna opsrettes, til Lensherren kommer hjem til 
amtet igen. (23/4). 

2. april. 

Seren Lauritsen i Bloksgard, Gregers Heg til Vang hans delefoged, har ladet 
syne brestfreldighed pa garden Roer, som Christen Serensen sidst iboede. 
(30/4). 
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(26/3). Poul Nielsen i Villerup efter fuldmagt pa S0ren Bendixens vegne vil f0re 
vidner om den omstridte jord vesten Agerholm prrestegard. Amtskriver Jens 
Hansen m0der pa amtmandens vegne og mener, at der ikke b0r f0res vidner, f0r 
amtmanden kommer hjem. Til den tid eller til seksugersdagen opsrettes sagen. 

Tomas Jensen Koch, klitrider, har ladet snuse efter klittag og fremlregger syn. 

16. april. 

S0ren Andersen, foged pa S111gard, jomfru Karen Dyres fuldmregtig, har ladet 
syne S0gard i inspekt0r Christian Henrik Peters hans fuldmregtigs nrervrerelse, 
Bygningernes tilstande beskrives, og hvad der er pl0jet og saet i indmark og 
udmark. 

Niels Pedersen, foged pa Torp lader irettelregge en forbudsseddel, hvorefter 
Peter Lassen i Randers lader forbyde alle at grresse deres kvreg pa Torp mark 
og fredrift, samt al t0rveskrer - undtagen sogneprresten, som er bevilget at lade 
skrere en del t0rv, af Peter Lassen og doktor Sch0nning. 

Otte Otsen i Krerup pa Hannres pa Jens S0rensen, forvalter pa Bratskov, hans 
vegne har ladet strevne Niels Lange til K0lbygard for penge, som sal. Lucas 
Lange og hans s0skende er blevet skyldig efter obligation med pant i jordegods. 
Da pengene ikke er betalt til tiden, vil han g0re udlreg for restgrelden 408 rdl. og 
vil nu indf0res i noget gods. Dernrest fremlagde Otte Otsen en kommissionsfor
retning mellen Jens S0rensen og Lucas Lange 1668, og et udtog af pantebogen i 
Viborg, hvorefter Vibeke Lange til K0lbygard har pantsat til borgmester Hans 
Svane i Vejle for 600 rdl. en gard i 0sterild sogn, kaldet Vestergard. Han 
forlanger nu, at Niels Lange skal indfri obligationen med renter fra 1668. 
Kendelse: Da Jens S0rensen allerede en gang har ladet sig indf0re i gods ved 
kommissarier, og da obligationen ikke fremlregges, henvises denne sag til 
landsdommerne. 

Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa forvalter Peder Pedersens vegne 
fremstiller to mrend, der har vreret hos Mads Badsgard i Hansted og advaret 
ham, at han skulle blive ved sin gard og tage vare paden som f0r, hvorimod den 
opsigelse, han har gjort, ikke skal komme ham til skade. (3/6 1673). 

Niels Bardsen i Kastrup tiltaler Will Christensen i Skarup (Nors sogn) og 
Anders S0rensen i Skarupgard for skyldig hesteleje. 
Dom: De skal be tale. 

Unge Christen Christensen i Nors f0rer vidner pa, at Peder Christensen Kjrer i 
Malle har k0bt et brunt 0g af Christen Pugdal i Malle og givet ham 4 sldl. pa 
handen. Enevold Olufsen i Malle lover at vrere Christen Pugdals hjemmel til 
samme 0g. (23/4). 
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23. april. 

S0ren Rasmussen, joged pa K0lbygard, har ladet syne det t0mmer, som var 
blevet til overs, nu da arbejdet pa Hunstrup kirke er frerdigt. Dette t0mmer er 
gammelt og raddent og ikke tjenlig til kirkens bygning, og det er ikke mere end 
10 mar.k vrerd. 

(26/3). Will Svendsen, delefoged til 0rum, har ladet strevne Tomas Jensen Koch 
og vil f0re vidner. 
Kendelse: Det tillades ikke at f0re vidner, f0r amtmanden er kommet hjem. . 
Laust Andersen i Skovsted har ladet strevne folk i Sennels sogn og Laust 
Ballerum i Hillerslev for skyldig restance af kongetienden i Sennels sogn. 
Dom: De skal be tale. 

Kvartermester Starch af Thisted har ladet strevne Christen Pugdal og Peder 
Christensen Kjrer i Malle for tiltale, han har til dem. 
Opsat 14 dage. (16/4). 

30. april. 

Christen H0y i N ors pa Hans Zoe gas vegne har ladet syne br0stfreldighed pa den 
gard i Skovsted, som Tomas Jensen frad0de. Raling, lade og et hus 0ster i 
garden. 

Christen H0y lader syne grresningen til den 0de gard Nors, som Christen 
Laustsen sidst iboede og frar0mte. 

Anders Smed i Hunstrup tiltaier Peder Nielsen Knudgard i Strubesig i Vester 
Vandet for 3 1/2 slettemark, som han blev skyldig pa en hest. 
Dom: Han skal be tale. 

12/4). S0ren Laustsen i Bloksgard pa Laust S0rensen i Roer hans vegne har 
ladet strevne Ing Laursdatter i Roer med hendes b0rn til registrering og 
vurdering i boet efter sal. Christen S0rensen i Roer. Til stede S0ren Christensen 
i Roer pa sin moders vegne og sine egne og meds0skendes vegne. Laust 
S0rensen og Oluf S0rensen ibd. pa egne vegne, den sal. karls s0skende, og 
Christen Nielsen i Hjardemal pa Karen S0rensdatters vegne (karlens s0ster). 
Pa hendes vegne reskede Christen Nielsen fredrene og m0drene arvelodder samt 
arv efter hendes broder, sal. Anders S0rensen. Ing Laursdatter i Roer fordrede 
arv, som hendes husbond. sal. Christen S0rensen, kunde tilkomme efter hans to 
s0skende, Anders og Christen S0rensen, men intet skifte blev fremvist. Ing 
Laursdatter blev spurgt om en arvelod, som sal. Christen S0rensens s0ster, 
Karen S0rensdatter skulle have efter hendes fader, S0ren Christensen i Roer. 
Hun sagde, at arven var i hendes bo, men hun kune ikke betale. Laust S0rensen 
lovede at betale al bortskyldig greld og forpligtede sig til at give sin s0ster Karen 
S0rensdatter 2 rdl. arlig i 6 ar, mod at han beholdt boet. (Sagen fortsretter). 
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Laust S0rensen i Roer far afkald fra sin broder Oluf S0rensen for arv efter hans 
forreldre S0ren Christensen og Else Christensdatter, som begge boede og d0de i 
Roer i Hiardemal sogn, og for arv efter hans s0skende, Anders S0rensen, 
Christen S0rensen og Dorte Christensdatter. 
Oluf S0rensen bor ogsa i Roer. (12/81673). 

"/. maj. 

Mads Mikkelsen i Toupie tiltaler Christen Simonsen i Klastrup for penge, han 
resterer til 0sterild kirke. 
Opsat 6 uger. 

Anders Jensen, som har Niels Christoffersens gard i Hovs0r i freste har ladet 
syne gardens br0stfreldighed. Niels Christoffersen er r0mt. 

Knud Bertelsen i Brund f0rer vidner pa, at da han og hans folk la i deres senge 
s0ndag sidst var 3 uger, kom Jens Munks dreng i Brund, Jens Pedersen ind i 
hans gard og l0b fra en port? til den anden, slog og gennede hunden i huset, 
rabte at han ville have 01 og brrendevin for sine penge, og da han ikke kunne fa 
det, l0b han af garden, truede og undsagde folkene i garden og udenfor, og 
sagde, at han skulle vel ramme dem inden St. Mikkels dag. 

(21/11 1671). Niels Lauritsen i Vesl0s, skriver til Hannres ting lader fremkalde 
alle 0sterild mrend, og sp0rger, om det ikke er dem bevidst, at de har ydet 
abodskorn til Peder Andersen pa Bjerg i Thisted for sidste ar som for forrige 
aringer. De svarer, at det har de gjort efter den akkord, de gjorde med Peder 
Andersen. Tienden har de ydet til kirken. (19/11). 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, pa Niels Langes vegne forbyder al brug 
i husbondens endels ejendom Krenge og Esdahl, og at bjerge Klittag, sener og 
gra ris der. Han forbyder ogsa ulovlig sred i husbondens b0nders jorder, ulovlige 
veje, fiskeri, ulovlig grresning, t0rvegr0ft m.m·. 

14. maj. 

(26/3). Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa forvalter Peder Pedersens 
vegne tiltaler 0sterild sognemrend, fordi de har f0rt deres korn af marken uden 
at tiende efter opsrettelse af 26. marts, og forlanger dem straffet. 
Dom: Da kongens tiende af 0sterild sogn endnu ikke er bortfrestet til nogen, og 
bonden ikke f0r h0sten er forbudt at hjemf0re kornet, og bonden ikke vidste, til 
hvem tienden skulle leveres, kan jeg ikke lade b0nderne overga nogen ransdele, 
men eftersom prrestens og kirkens tiende er betalt, ved jeg ikke andet at kende, 
end at hver b0r sin lovlige og bevislige tiende af deres avl betale inden 15 dage. 

(23/1). Andreas Peckels, kgl. priviligeret mand og tjener over det forsunkne 
(senere: fordruknede) gods (gods som opfiskes fra havbunden) tiltaler 
inspekt0r over de jydske strande, Christian Henrik Peters pa Ullerupgard for at 
have tilegnet sig nogle jernstrenger, som var fisket op af havet ved Svenstrup i 
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Hanherred imod Andreas Peckels privilegier. Han besltylder ham for at have 
afregnet med T0ger Lassen (pa kongens vegne, der abenbart skulle have en 
tredjedel af det opfiskede) men gjort forkert afregning, hvorfor Andreas 
Peckels matte give mere jern. Der skulle vrere opfisket 4961 1/2 strenger jern. 
Peters beskyldes for at have jaget Peckels folk bort, og krrever erstatning. 
Mange -dokumenter irettelregges. Inspekt0ren er bortrejst. Sagen opsat en 
maned. (28/1 1673). 

21. maj. 

(30/4). Morten Andersen, radmand i Thisted, pa Anne Simonsdatters vegne 
til taler Laust S0rensen i Roer og hans medarvinger for 6 ars l0n, som hun har til 
gode, fra hun tjente sal. Christen S0rensen i Roer. 
Laust S0rensen svarer, at hun har faet fodring, korn og fremon savel som penge, 
hvad han kan bevise, sa hun har intet til gode. (9/7). 

Will Svendsen i Brund, i denne sag forordnet dommer i herredsfogedens sted. 
Peder Andersen pa Bjerg tiltaler Jacob Ulf og Christen Simonsen i Klastrup 
efter en dqm her af tinget 21/11 sidste ar, hvorefter Christen Jensens enke i 
0sterild Vesterby og hendes s0n Jens Christensen skulle betale arbejdspenge 
for 1662 og 1663, men Peder Andersen ville lade sig n0je med 7 rdl., som Jacob 
Ulf og Christen Simonsen sagde god for, hvorfor de krreves for pengene. 
Opsat 8 dage, da Jacob Ulf er ved landstinget. (Sagen fortsretter). 

Christen Simonsen i Klastrup pa egne og Jacob Ulfs vegne tiltaler Jens 
Christensen i 0sterild og krrever, at han skal betale dem 7 rdl., sa de kan 
tilfredsstille Peder Andersen. 
Dom: Han skal betale. (16/7). 

4. juni. 

Will Svendsen udsteder dette vidne. 
Jacob Ulf, herredsfoged, fremkalder vidner, bl.a. Christen Jensen Klov i 
Vorring, som bekrrefter, at det bol i Nors af forrige Kaptajn Villum Villumsens 
gods, som Jens S0rensen sidst i freste havde, af 4 td. hartkorn, har vreret 0de fra 
Philippi-Jacobi 1671 og der er ingen sred saet, og ingen har villet antage sig 
ejendommen for skatterne at betale. 

Niels Laustsen i Hesseldal fremkalder synsmrend, der har synet Peder 
Vodtborgs diger for hans ager og eng. Samme dige var ikke sa forsvarligt at der 
kunne holdes fremon ude, og engdiget var ikke h0jere end til deres bukseliv (?) 
og der er kun 2 lag diget0rv somme steder. (9/9 1673). 

11. juni. 

Unge Christen Christensen i Nors pa lensherren J0rgen Friis hans vegne har 
ladet foretage syn over S0gard og gardens br0stfreldighed. Indstrevnet er 
inspekt0r Christian Henrik Peters. 
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Niels Andersen i Kortegard pa hr. Oluf Jacobsens vegne har Iadet syne den gard 
i 0sterild, som Anders Mikkelsen f0r havde i freste, og som S0ren Mortensen nu 
har frestet. Prresten har Iadet opf0re to nye huse. Der mangler noget tag paden 
gamle bygning. 

S0ren Rasmussen pa Niels Langes vegne har Iadet syne Tagmark og Kok eng. I 
b0ndernes skifter sa synsmrendene hulgr0fter. 

Niels Laustsen i Hesseldal og Feder Jensen Baun i S0borg tager hinanden i hand 
pa, at de herefter skulle vrere gode venner med hinanden, og den tvistighed, 
som havde vreret dem imellem, skulle vrere d0d og magtesl0s. 

18. juni. 

Niels Pedersen, foged pa N0rtorp, tiltaler folk 
kongetiende. 
Dom: De skal betale pa Torp inden 15 dage. 

Hansted for resterende 

Mikkel Langballe til (!) Nebel har Iadet sa korn i en 0de gards jord i Sennels 
som major Lahaj (de la Haye) er berettiget, og som Christen Jensen Bodders 
(Bojers) enke sidst iboende. Han tilbyder, at hvis nogen vil antage sig garden, 
skal det saede korn undes ham, og han skulle fa gode vilkar med landgilden, sa 
han kunne vrere ved magt. 

25. juni. 

Jens Nielsen Smed Kl0v opsiger sin gard, som han ibor og er tjener til 
K0lbygard. 

Christen Ibsen i Hillerslev og Poul Jensen i Brund, kirkevrerger, har ladet syne 
et hus, som star 0sten til Hillerslev kirkedige og kaldes Vognhus. Det kunne ikke 
vrere over 1 rdl. vrerd. 

Feder S0rensen i Rrer opsiger sin gard til ejeren, sal. Anders Lydersens hustru, 
MarenClemedsdatter i Ars. (Arhus). (16/7). 

Will Svendsen, delefoged til 0rum, pa sin principals vegne advarer folk i 
0sterild, at de skal vrere betrenkt pa at yde deres tiende, f0r de f0rer kornene af 
agrene. 

Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, tiltaler 0rum tjenere her i herredet 
for restancer efter restanceliste. 
Dom: De skal be tale. 

Unge Christen Christensen i Nors pa Ejler Jacobsens vegne har Iadet syne 
engen ved Brom0lle a. Der var gravet t0rvep0tter. Det mentes, at det kunne 
blive Brom0lle til skade. 
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Unge Christen Christensen i Nors pa Ejler Jacobsens og medarvingers vegne 
tiltaler nogle af deres tjenere for restancer. 
Dom: De skal betale. 

Onsdag 3. juli. (2. juli var Vor Frue dag). 

Jens Nielsen i Villerup, ridefoged over Vestervig Kloster og underliggende 
gods, har ladet syne S0ren Poulsens gard i Skovsted. Br0stfreldigheden anslas 
til 10 sldl. 

Christen Christensen i Hunstrup og Christen S0rensen i Klast~p, kirkevrerger, 
forb0d Feder Iversen i HjardemaJ og Jens J0rgensen i L0nderup at f0re deres 
korn hjem, f0r de har tiendet. 

Christen H0j og unge Christen Christensen i Nors har ladet strevne Anders 
Christensen i N0rgard i Skinnerup til pa tirsdag til vidnespah0r, og nogle mrend 
fra 0ster Vandet til at besigtige nogen handgerning med pl0jen og saen, som er 
gjort i Skinnerup bys frelled. (9/7). 

9. juli. 

Mikkel Mikkelsen Langballe, forvalter pa Nebel pa sin principals, Johan von 
Buchfelds vegne har ladet strevne Mads Mikkelsen, tjenende pa Momtoft, og 
Else Christensdatter i Hjardemal M0lle hos hendes forreldre, begge f0r tjenende 
i Nebel for lejermalsb0der. 
Dom: De skal be tale. 

(21/5). Morten Andersen, radmand, pa Anne Simonsdatters vegne tiltaler Laust 
S0rensen i Roer og hans medarvinger for l0n. S0ren Laustsen i Bloksgard m0der 
og mener, at ingen tredje ting i dag b0r udstedes, f0r sigtelsen bliver bevist. 
Opsat 14 dage, da sagen rejses over dele. (16/7). 

(3/7). Christen H0j og unge Christen Christensen i Nors har ladet strevne 
Skinnerup bymrend til vidnespah0r angaende en handgerning i Skinnerup bys 
frelled. 
Morten Andersen, radmand i Thisted, svarer pa Anders Christensens og Jens 
Christensens vegne, at der ikke b0r vidnes f0r jorddrotterne er strevnet. 
Christen H0j og Christen Abildsen ( = altsa unge Christen Christensen) mener, 
at det ikke beh0ves, da der kun er tale om handgerning. 
Kendelse: Der kan f0res vidner. (Sagen fortsretter). 

Der f0res vidner i ovennrevnte sag. Christen Jensen af Skinnerup mindes 50 ar. 
Han vidner, at i den tid var den mark, der kaldes Leckebach pa Skinnerup 
sognemark ikke blevet pl0jet eller besaet, men hver mand i byen har haft det i 
fri frelled til i drift og gr0ft. Mads Andersen mindes 50 ar, Mads Ibsen over 40 ar, 
Mikkel Nielsen 35 ar, Jep Mikkelsen 35 ar, og de vidner det samme. Christen 
Pedersen har boet i Skinnerup i 32 ar. Tomas Nielsen mindes 30 ar, Feder 
Tomsen 30 ar, Jep Christensen 20 ar og vidner det samme. Indstrevnet er Anders 
Christensen og Jens Christensen, begge i N0rgard i Skinnerup. (16/7). 
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Christen H0j i Nors fremresker af Anders S0rensen ved 0sterild kirke 
kvitteringer for, hvad han og hans konsorter kunne vrere skyldig af den gard, 
han havde lejet af J0rgen Hansen (i Horsens), og som Mads Pedersen sidst 
iboede og frad0de. 
Anders S0rensen fremviser to kvitteringer, begge pa 16 rdl., hvorefter Christen 
H0j forpligtede sig til at holde Anders Sl3rensen fri for disse 16 rdl. Angaende de 
4 rdl., som restede efter kontrakten, da hvis husbonden ikke vil efterlade dem, 
skal Anders S0rensen betale dem til J0rgen Hansen, sa det kan blive Christen 
H0j uden skade. 

Christen H0j har ladet syne et hus Lerh0j (i Nors), som star pa et stykke jord, 
der tilh0rer fru Else be Luna. Det var kun 1 sldl. vrerd. 

Jens Christensen Kastrup i Brund pa egne og medbr0dre forlovningsmrend for 
kongetienden i Hillerslev sogn forbyder aile og enhver, nemlig mester Anders i 
Thisted, Dirich Villumsen, Christen Kjelstrup, Morten Tomsen, Emmike 
Eriksen, Laust Tomsen og Simon Jensens karl pa Bjerg i Thisted ved navn 
Niels, samt nogle folk i Hillerslev sogn at f0re korn hjem, som de har saet pa 
Hillerslev mark i dette ar, f0r de har tindet kongetienden pa krerv og neg. 

Jens Christensen Vandet i Kastrup far afkald fra Peder Christensen i 
Hillerslev, Christen Mikkelsens s0n, pa sin hustrus Mette Pedersdatters vegne 
for arv efter hendes forreldre Peder Christensen og Ing Christensdatter, som 
boede og d0de i Lille Hillerslev, samt for arv efter hendes oldefader 
(bedstefader) Christen Jensen, som boede og d0de i Sennels. (Sagen 
fortsretter). 

Forlig og kontrakt om ovennrevnte arvelodder mellem Jens Christensen Vandet 
og Peder Christensen. Jens Vandet skal give Peder Christensen 50 sldl., hvoraf 
de 30 sldl. nu er betalt i retten. 

16. juli. 

Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig, lader strevne Vestervigs 
b0nder i herredet, som resterer med afgifter, efter restanceliste. Tingsvidne. 
(Sagen fortsretter). 

Christen Bertelsen krrever dom i ovennrevnte sag. 
Dom: De skal be tale. 

(25/6). Peder S0rensen i Rrer opsiger frestet af den gard, han bor i, til ejeren, 
sal. Anders Lydersens hustru Maren Clemedsdatter i Ars by (Arhus), og den 
kontrakt han havde med hende om garden. 

S0ren Christensen i Vorringgard, kirkevrerge, forbyder Anders Christensen pa 
Gad i Nors, Kirsten Terchildsdatter ibd. og Tomas Andersen i Vorring at 
hjemf0re deres korn, f0r der er tiendet. 
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Jens Nielsen, ridefoged til Vestervig har Iadet strevne S0ren Poulsen i Skovsted 
og irettelregger et synsvidne af onsdag 3/7, hvorefter S0ren Povlsens gard var 
br0stfreldig for 10 sldl. Han krrever nu de 10 sldl. betalt. 
S0ren Poulsen svarer, at hans hjemmel ikke er svrekket, og at han nu som f0r 
stod for sin gard, hvorfor han mener, at han b0r frikendes for tiltalen, men han 
forpligter sig til at opbygge garden, nar kornet er i hus, det meste og bedste, der 
er ham muligt. 
Dom: Da Jens Nielsen alene s0ger S0ren Poulsen for bygfald, skal denne straks 
eller med det allerf0rste forfrerdige garden med t0mmer og tag og ler, som for 
et fuldt syn kan sta. (27 /8). 

(9/7). Christen H0j i Nors og unge Christen Christensen ibm. pa deres 
principalers vegne har Iadet foretage syn over en del af Skinnerup mark ved 
synsmrend fra 0ster Vandet. De vidner, at de efter Christen H0js og Abilds 
Christen (altsa = unge Christen Christensen) deres anvisning var pa et stykke 
ejendom pa Skinnerup Mark, som kaldes Lechi bach, som var 57 skaft eller drav 
bred tvrert over, som var lyng, t0rvegr0fter og myreknakker, og nogle nye t0rv 
var gravet pa samme asted, og gamle t0rvestaksteder, og i sydvesthj0rnet var 
pl0jet og saet havre 18 drav lang og 9 drav bred, som er opbrudt i ar, i 
syd0sthj0rnet 10 drav bredet og 58 drav langt, i nord0sthj0rnet 64 drav langt og 
14 drav bredet pl0jet og saet med havre. De sa pa et sted et stykke gammel 
runnel, som syntes at have vreret en told, 58 drav langt. Vesterad 78 drav var 
der hverken runnel eller told, pa s0ndre side af lyngen var et stykke runnel, som 
syntes kunne have vreret en told, fra 0sterende og vesterad var den 58 drav i 
lrengden. 

Indstrevnet Anders Christensen og Jens Christensen i N0rgard. Synsmrendene 
var til vedermalsting med Chrif'lten H0j og Christen Abildsen i Nors. (6/8). 

Will Svendsen i Brund udsteder disse og efterf0lgende domme. 

Jacob Ulf i Kl0v pa S0ren Christensen i Stistrup hans vegne tiltaler Anders 
Pedersen i N0rby i Tveds sogn for restance til sin gamle husbond, Hans von 
Mollengratt i K0benhavn. 
Dom: Han skal betale. 

(21/5). Peder Andersen pa Bjerg i Thisted tiltaler Jacob Ulf i Kl0v og Christen 
Simonsen i Klastrup for 7 rdl., de havde sagt god for. 
Dom: De skal betale 31/2 rdl. (13/8). 

Tomas Nielsen i Skinnerup pa sin husbonds Joachim Irgens til Vestervig hans 
vegne fremf0rer vidner, der bekrrefter, at Maren Christensdatter, nu boende i 
Lille D0vhul, 1671 sad til huse i Binding i den gard, S0ren Jespersen sidst iboede 
og fraflyttede, og da blev en toft ved garden pl0jet og besaet med varrug, og der 
blev sat kal i kalgarden. 
Et·vidne siger, at han ikke ved om hun h0stede kornet og f0rte det hjem. 
Jens Nielsen i Lille D0vhul m0dt pa sin hustrus, Maren Christensdatters vegne 
og begrerede genpart af tingsvidnet. (6/8). 
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(9/7). Morten Andersen, radmand, pa Anne Simonsdatters vegne tiltaler Laust 
Serensen i Roer og hans medarvinger for 6 ars len for de sidste 6 ar, hun havde 
tjent sal. Christen Serensen i Roer. Hun havde tjent der i 18 1/2 ar. 
Sagen opsat en maned. (27/8). 

23. juli. 

Anders Monsen, som nu har Seren Kjeldsens gard i Nerby i Tved i freste har 
Iadet syne gardens brestfreldighed. Seren Kjeldsen dede fra garden. (5/2 73). 

Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig, tiltaler nogle af 
Vestervigs bender i herredet for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

30. juli. 

Simon Pedersen i Nors far afkald fra Niels Andersen pa Ballerum for arv efter 
hans datter, Maren Nielsdatter, Simon Pedersens sal. hustru. (Sagen 
fortsretter). 

Simon Pedersen i Nors forpligter sig til at give Niels Andersen pa Ballerum 10 
td. byg, rest pa arv efter hans hustru, Maren Nielsdatter. (27 /5 73). 

Unge Christen Christensen i Nors pa Anne Arenfelds vegne tiltaler Maren 
Nielsdatter, Niels Mikkelsens datter i Hov, for lejermal. Hendes barnefader er 
Niels Kusk pa Ullerupgard. (Efter tingsvidne 5/12 1671). Niels Kusk, som efter 
beretning endnu skal tjene pa Ullerupgard, tiltales nu for lejermalsbeder. 
Han skal betale. 

6. august. 

Berte! Pedersen Lerche pa amtsmandens vegne reskede i dag, om ingen af sal. 
Christen Brixens save! som Simon Christensens (Leber)s husbander ville 
antage sig den sag, som der er tvivl om, og udfere den efter lands lov, da 
tilbyder. amtmanden at tage sig af sagen og udfl!lre den. Jens Brixen i Hansted 
blev spurgt, om han vidst, hvem der var hans broders banemand, eller han 
havde nogen rrlistamkt. Han svarede, at han ingen vidste eller havde mistamkt. 
Ingen var medt pa Simon Lebers vegne. (13/8). 

Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, har Iadet syne Niels Serensen i 
Hestkjrer. Pa hans hoved var huden af, og hud og ked sprukken. Pa hejre side af 
hovedet var huden af og var resen (ophovnet), og over hans hejre eje var han 
blodig saret og resen. Hans venstre hand var resen, og synsmamdene tykte ikke, 
han kunne rere den. 
Indstrevnet er Niels Bardsen i Kastrup og hans sl'm Berte! Nielsen samt Anders 
Kjeldsen i Hillerslev. (Sagen fortsretter). 
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Niels S0rensen i Hestkier sigter Niels Bardsen i Kastrup og hans sen Berte! og 
Anders Kjeldsen i Hillerslev for hans skade. Der blev fremlagt en skriftlig 
sigtelse, hvorefter Niels Serensen i Hestkier St. Olufs markeds dag den 22. juli 
kerte fra Thisted hjem til sit hus. Da kom Niels Bardsen, hans sen og Anders 
Kjeldsen kl!lrende og naede ham, og da holdt Niels Serensen stille og bad dem 
kere fre.m, men de holdt lige side med ham. De holdt stille og snakkede med 
Niels Serensen, og sa stod han af vognen pa Bisgards jord sl!lnden fra Holberg og 
gik lige frem ad vejen. Da blev han slaet ned af Niels Bardsen og de to karle. Sa 
slog de ham, sa lrenge han kunne sanse, og sa lrenge han ikke selv ved. (Sagen 
fortsretter). 

Will Svendsen pa Niels Hestkiers vegne har Iadet strevne vidner. Niels Bardsen 
bemyndiger to mrend til at optrrede pa hans vegne, da han er pa rejse, og derfor 
lovligt forhindret. Et vidne siger, at da vognene var pa siden af hinanden, sagde 
Niels Hestkier: Ker frem! Niels Bardsen sagde Nej. Sa stod Niels Hestkier af 
sin vogn og gav Niels Bardsen og de to karle brrendevin af et lidet glas, og han 
vidste ikke arsag til slagsmal. Niels Bardsen og de to karle gjorde Niels 
Hestkier den skade, og Niels Bardsen slog vidnet med vognkrep. Et andet vidne 
sa, at Niels Hestkier Ia ved vognen, og to mrend stod der og bad ham hjrelpe 
Niels op pa vognen. Sa gik de til ham og leftede ham pa vognen, men da vidnet 
tog sin hand fra hans hoved, var den fuldt af blod. (13/8). 

(16/7). Christen Hej i Nors og unge Christen Christensen fremferer vidner. 
Seren Smed i Vorring mindes 50 ar, og da har lekki bakke i Skinderup vreret 
frelled. Christen Torsen i Tingstrup mindes 47 ar, Feder Jensen ibd. 40 ar, Niels 
Andersen ibd. 40 ar, og Jep Christensen i Hillerslev 39 ar. De vidner ligesom 
Seren Smed. 

Christian Abildsen i Nors pa Anne Arenfelds vegne Iader fordele synsmrend, der 
har synet kornskade pa hendes jord, men ikke var medt til at afhjemle synet for 
retten. (15/10). 

Samme strevningsmrend har (pa Anne Arenfelds vegne) strevnet vidner og 
inspekteren pa Ullerupgard (Christian Henrik Peters) til vidnespaher. Vidner 
beretter, at den 16. maj nregtede Christian fruen pa Momtoft hendes 
brrendevinskedel, og den 17. maj lod fruen binde et klrede om den og lod den 
forsegle med tre segl med fruens signet. Siden efter havde de (folkene pa 
Ullerupgard ? ) Palle Smed pa Ullerupgard og skulle gere ved kedlen, fordi de 
ville bruge den. Da sa vidnerne, at Karen Poulsdatter i Jergen Jensens 
(fogedens) nrervrerelse og pasyn rev fruens segl fra kedelen, og nu for kart tid 
siden, den tid, da fruen ville brrende hyldevand, havde hun nogle gange bud 
efter kedelen og matte ikke fa den, f0r pa sidstningen, de lod Christen Fyrup fa 
den. Da var der ingen segl for den, da han modtog den, og da den kom til 
Mom toft, sa de og flere, at seglene var slet fra den. 
Laust Serensen i Hov og Christen Pedersen ibd. vidner, at de forgangen vardag 
ved Volborgdagstid var pa Ullerupgards mark, og der sa de et stykke jord 
norden Ullerupgard, -som var opbrudt og ugedet 36 drav i bredden uden 2 eller 3 
skp. bygsred pa vestre ende og sender side, som var gedet, alt det andet var 
ug0det den gang. 
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Mads Mikkelsen pa Momtoft og Christen Pedersen i Gasbjerg Melle vidnede, at 
de sa, at der kom 5 vogne fra Salling en gang og 6 en gang, og da de kerte fra 
Ullerupgard, var der halm pa vognene. 

(16/7). Jens Nielsen, ridefoged til Vestervig, har ladet syne en toft og en kalgard 
ved den gard i Hinding, Seren Jespersen fraflyttede. Der havde vreret saet i 
toften og plantet kal i kalgarden. 
Indstrevnet er Maren Christensdatter i Lille Devhul. 

13. august. 

(5/8). Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig, har ladet syne og 
besigtige en mand, som var fundet ded under bjerget senden for Badsgard (i 
Hansted), liggende pa en gren plads ved vejen, nresegrus. Han havde stremper 
og sko pa benene og et par hvide, uldne vanter pa hrenderne, et lidet 
lrerredsklrede om halsen, et par vadmels bukser og treje bade uden- og 
inden-klreder og hvid vadmelsskjorte. De vendte liget om pa ryggen og oversa 
hans legeme og synede ham, men de kunne ikke kende noget pa ham, som kunne 
vrere hans sarbane eller arsag til hans ded. Han hed Christen Brixen og boede i 
Hansted. Det syntes dem, som han af alderdom og skrebelighed kunne vrere 
faldet og blevet hastig ded. 

Seren Nielsen af Thisted pa hr. Mikkel Nielsen, sogneprrest til Trebring, hans 
vegne har ladet strevne Jergen Lykke for Gudum Klosters port og for Segards 
port. Desuden er strevnet Christen Tomsen og Anders Tomsen, som bruger 
0ster Vestergard i Nors, og strevningsmrendene talte med deres fader. Desuden 
er strevnet Peder Madsen, Christen Nielsen og Niels Andersen, som bruger 
halvparten af den gard i Nors, som Christen Laursen boede i ar 1664. Irettelagt 
en obligation fra Jergen Lykke til hr. Mikkel Nielsen pa 260 redl. af 1664 med 
pant i efternrevnte bendergarde i Nors, en gard, som Peder Madsen pabor, 
skylder 12 td. og 1 svin, og Christen Laursen, skylder 4 td. byg, 2 td. havre. 
Da grelden ikke er betalt, sretter Seren Nielsen i rette, at gardene ber felge hr. 
Mikkel Nielsen til brugelighed. 
Dom: Gardene ber felge hr. Mikkel Nielsen og svare til ham, til de bliver lovligt 
indlest. (Sagen fortsre tter) . 

Seren Nielsen forbyder ovennrevnte bender at bortgive, bortflytte eller 
andetsteds lade fortrere noget af dette ars avl, og hyder dem herefter at svare 
til hr. Mikkel Nielsen. 

(16/7). Will Svendsen i Brund udsteder dette vidne: 
Jacob Ulf i Kiev, herredsfoged, og Christen Simonsen i Klastrup fremlregger 
kundskab fra to mrend, der 5. februar skulle gere regnskab mellem Jens 
Christensen i 0sterild Vesterby og Peder Andersen pa Bjerg i Thisted, og da 
blev Jens Christensen skyldig til Peder Andersen 7 rdl., som Jacob Ulf og 
Christen Simonsen sagde god for. Jens Christensen lovede at holde Jacob Ulf og 
Christen Simonsen skadesles. 
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(15/10). Oluf Christensen Badsgard i Hansted pa Morten Tomsen, radmand, 
hans vegne i inspekterens fravrer har ladet syne en slump vin i en tende, som 
var indstrandet for Hansted, og som synsmrendene vurderede til 5 sldl. 

Seren Christensen i Sennels pantsretter noget korn pa hans mark til Christen 
Bertelsen i Skovsted pa hans principals vegne. 

Registrering og vurdering i boet efter sal. Jens Christensen, som boede og dede 
i Holder. Ejeren er sal. Poul Salmandsens hustru, Maren Terkildsdatter. 
Grelden overstiger formuen. 

(6/8). Seren Christensen i Sennels, pa Niels Bardsen i Kastruup hans vegne 
efter lensherrens befaling, fremlregger en kundskab fra Peder Lauritsen i 
Langgard og Margrete Pedersdatter, tjenende i Langgard. De havde set en karl 
ligge pa Bisgards jord, da de kerte fra marked, og en karl stod og slog ham, men 
hvem de to karle var, vidste de ikke. De sa ogsa, at Niels Bardsen og hans sen 
Bertel og Jens Hansen i Vigse stod et stykke borte, og at den, som slog den karl, 
der la pa jorden, leb nordpa. 
Peder Christensens hustru i Nors, Kirsten Laursdatter, vidner, at St. Ols 
Markedsdag gik hun fra Thisted og hjem, og da hun kom mod Thisted Bisgards 
jord, satte hun signed og gav sit barn patte og lod det die. Da sa hun, at Anders 
Kjeldsen i Hillerslev leb hastig nord med vejen, og Niels Serensen i Hestkier leb 
efter hammed en stor krep i handen og bad ham bie, den tyv ogden skrelm, som 
han kaldte ham. Da han havde lebet en stund efter Anders Kjeldsen, vendte 
Anders Kjeldsen sig om og slog ham omkuld og gav ham mange slag, og da var 
Niels Bardsen og hans sen ikke hos dem og gjorde ikke noget overfald, men 
ingen anden gjorde Niels Serensen skade end Anders Kjeldsen, hvad Anders 
Kjeldsen var hardelig nedt til. 
Peder Pedersen Bisgard i Thisted, der kom nordfra og ville ga hjem, vidner, at 
han sa sig tilbage, og da sa han, at Anders Kjeldsen kom lebende og Niels 
Serensen bagefter, og Niels Serensen kaldte ham nogle gange en tyv og en 
skrelm og jagede Anders Kjeldsen, og Niels Bardsen og hans sen var ikke hos 
dem. 
Peder Christensen i Hillerslev vidnede, at da han st. Olsdags marked kerte han 
hjem og k0rte forbi Niels Bardsen og Niels Hestkjer. Da sad Niels Bardsen og 
hans sen i hans vogn. Da han kom lidt nordpa, sa han sig tilbage, og da kom 
Anders Kjeldsen lebende og Niels Hestkier bagefter med en slude i sin hand og 
han sa, at Anders Kjeldsen slog Niels Hestkier, men ikke at Niels Bardsen eller 
hans s0n var der, da slagsmalet skete. 
Clemed Christensen i Bjerre vidnede, at han ikke herte, at Niels Bardsen eller 
hans sen gav Niels Hartkier et ondt ord, eller sa, at de slog ham. (Sagen 
fortsretter). 

(Tilfejet) Unge Christen Christensen i Nors pa Anders Kjeldsens vegne efter fru 
Anne Arenfelds befaling. Begrerede - - -

Will Svendsen i Brund pa sin principals vegne gav last og klage over dem, der 
havde gjort Niels Serensen Hestkier den skade efter syn og besigtigelses-vidne. 
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20. august. 

Niels Lange til K0lbygard lader advare Jens Smed i Kl0v, at han skal blive ved 
sin gard, da hans opsigelse ikke skal vrere gyldig. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, pa fru Elsebe Juls vegne til Brusgard 
har ladet syne 0sterild Korskrer. I Mads Tomsens skifter sas t111rvegr0fter, en 
del skort0rv var f0rt bort og andre stod pa foden. Gr0ften syntes gjort i ar. 

Morten Andersen, radmand, pa Maren Terkildsdatter, Poul Salmandsens enke 
hendes vegne irettelregger en akkord mellem hende og hendes mands arvinger: 
Karen Poulsdatter, den sal. mands s0ster, boende i Nors med sin s0n og vrerge, 
Poul Nielsen, yngste Poul Enevoldsen i Agerholm, Karen Enevoldsdatter i 
Torsted, Christen Enevoldsen i Torsted og Maren Enevoldsdatter, gift med Jens 
Salmonsen i Torsted (mandens s0sterb0rn). De erklrerer, at de har faet deres 
arv, sa enken kan beholde resten af boet, l0st og fast, r0rendes og ur0rendes, 
sk0det gods, forlenings- og pantegods, tilstaende greld, skuder og badparter. De 
giver afkald og kvittering. (27/8). 

Peder Andersen Bagge ved Klitm0ller tiltaler en del folk for skyld efter 
obligationer. (Afskrevet). 
Dom: De skal betale osv. 

27. august. 

(16/7). Jens Nielsen i Villerup, ridefoged til Vestervig, har ladet to mrend syne 
og forfare, hvad kvreg S0ren Poulsen i Skovsted tilh0rer og er i hans besiddelse. 
Han resterer med afgifter, og det forbydes ham at afhrende noget af kvreget, f0r 
han har tilfredsstillet sin husbond. (Sagen fortsretter). 

Jens Nielsen af Vestervig irettelregger et skriftligt vidne, hvori der vidnes, at en 
karl af Vestervig, der hed Christen Koch, kom.gaende mod Christen Bertelsen i 
Skovsted 0sten til Peder Andersens i Skovsted, og Christen Koch tog et gammelt 
0g med f0l og en sortbrun hest, der stod i t0jr, og som tilh0rte S0ren Poulsen i 
Skovsted. Sa kom Christen S0rensen, S0ren Poulsens s0n, l0bende fra hans gard 
og tog fat i t0jrene til hesten og hoppen og ville have taget dem fra Christen 
Bertelsen. Sa kom Christen S0rensen og Christen Koch i slagsmal, og Christen 
Koch slog Christen S0rensen i hovedet med en stor krep, sa han nresten kom 
omkuld, men Christen Bertelsen gjorde ikke Christen S0rensen noget. Sa l0b 
Christen Bertelsen og Christen Koch vestpa med hestene, til de kom til Niels 
Andersens led, og Christen S0rensen og hans s0ster Karen fulgte efter dem. 

(20/8). Berte! Pedersen Lerche pa kgl. majestrets og rettens vegne og pa 
lensherrens vegne har ladet strevne Maren Terkildsdatter, sal. Poul 
Salrnandsens i Vester Vandet og fremkalder Peder Markorsen og Mikkel 
Rasmussen, lensherrens tjenere, som vidner, at deter dem bekendt, at den dag, 
Poul Salmandsen blev begravet, blev der trakteret i huset med 01 og mad, bade 
prrester, borgere og b0nder. (Sagen fortsretter). 
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Berte! Pedersen Lerche sretter i rette, at enken som en ufri person er pligtig til 
at betale b0der og begrerer dom. 
Morten Andersen af Thisted pa enkens vegne begrerer opsrettelse. 
Kendelse: Da sagen synes mig ganske tvivlradig, og jeg ej sa hastig i den sag 
t0r d0mme, ikke heller nogen rna med retten overiles, opsretter jeg sagen i 14 
dage. (Sagen fortsretter). 

Bertel Pedersen Lerche pa lensherrens vegne resker, eftersom Poul 
Salmandsen som en ufri mand har haft frit jordegods, at sk0derne fremlregges, 
og han begrerer, at registrering i boet fremlregges. 

Jens Nielsen af Villerup pa sin principals vegne har ladet strevne to mrend, der 
vidner, at den sorte hoppe med f0l og den trediears sortbrune hestplag, som der 
i dag er vidnet om, har vreret i S0ren Poulsens gard i Skovsted omtrent fire a.r, 
og hesten er opf0dtpa den nrevnte hoppe. (Sagen fortsretter). 

Jens Nielsen af Villerup lader fremkalde synsmrend, der har synet 
brestfreldighed pa det hus i Hansted, som Jens Brixen frad0de. 

Jens Nielsen af Villerup resker borgen af S0ren Poulsen i Skovsted, som svarer, 
at dersom nogen tvistes, vil han stille lige sa god borgen for sig som de for dem. 
Dette vidne sluttes, da ikke mere deri er passeret. (Sagen fortsretter). 

Christen Hej i Nors pa sin husbonds tjener, Christen Serensen i Skovsted hans 
vegne og beviste ved Laust Agesen i Skovsted - - -. 
Da der ikke var otte mrend til stede, er ikke videre i denne sag skrevet. 

Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, lader fordele Jens Nielsen, som 
bruger S0ren Mikkelsens gard i 0sterild, og Mads Prrest ibd. for skyldig rest af 
kongetiende. 

Morten Andersen, radmand, pa Anne Simonsdatters vegne, tiltaler sal. 
Christen S0rensens arvinger i Roer, for seks ars l0n efter opsrettelse af 16/7. 
S0ren Laustsen i Bloksgard m0der for arvingerne og krrever, at der ikke afsiges 
dom i den sag, fer alle arvinger efter vor salig karl bliver lovlig strevnet. 
Kendelse: Da alle arvinger ikke er strevnet, nemlig ikke den an den Christen 
S0rensens kvinde og b0rn, kan jeg ikke kende i sagen, fer alle arvinger er lovligt 
strevnet. 

Herreclsfogeden Jacob Ulf advarer menige herredsmrend, at de og andre, som 
har noget her ved tinget at forrette, at vrere tiltrenkt at mede hver tingdag 
klokken halvgaen elleve. 

3. september. 

(27/8). Amtmandens prrecepter og fuldmregtig begrerer anden gang, at sal. Poul 
Salmanclsens efterladte enke, vii fremvise sk0der, pantebreve og andre 
beviser, eftersom han som en ufri mand ejer frit jordegods. Han begrerPr ogsa, 
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at registrering boet og kontrakt mellem enken og hendes mands arvinger 
fremlregges. 

(16/7). Unge Christen Christe.nsen i Nors pa Anne Arenfelds vegne har Iadet 
strevne inspekt0r Christian Henrik Peters pa Ullerupgard, og f0rer vidner pa, at 
Jens Svendsens karle af Thisted k0rte af Ullerupgards eng med et Ires h0 i 
h0bjergningstiden, og at Mogens Nielsens karle af Thisted ogsa k0rte et Ires h0 
bort af samme eng, og de sagde, at det var til Laust Nielsen i Thisted. 

Christen H0j i Nors pa Hans Zoegas vegne Iader fremkalde synsmrend. Christen 
Bertelsen af Skovsted hrevder, at der ikke kan f0res synsvidne angii.ende 
klammeri mellem Christen Koch i Vestervig og Christen S0rensen i Skovsted, 
fordi Christen Koch ikke er strevnet. 
Kendelse: Der kan ikke tillades synsvidne, f0r Christen Koch, som synes at 
vrere hovedmand i slagsmalet, er strevnet. 

10. september. 

(3/9). S0ren Laursen (Andersen?) Bagge, lensherrens prreceptor, reskede i dag 
til tredje ting det samme, som er resket for 8 og 14 dage siden. 
Hertil svarede Matthias Andersen og begrerede at se prreceptorens fuldmagt til 
denne reskning, samt at han ville sige, hvilke breve han reskede og navngive 
dem. 

(27/8). Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig, fremkalder 
synsmrend, der har synet skade pa Christen Koch, som holder til i Handrup i 
Vestervig sogn. (Sagen fortsretter). 

Christen Bertelsen af Skovsted har strevnet S0ren Poulsen i Skovsted, hans s0n 
Christen S0rensen og datter Karen S0rensdatter til vidne og klage. Christen 
Koch sigter dem og sal. Tomas Jensens kvinde Karen Laursdatter ibd. for sar 
og skade. 
Kendelse: Da Christen Bertelsen bor i Skovsted og har vreret med i sam me 
klammeri, ved jeg ikke at udstede ham noget klagevidne. (Sagen fortsretter). · 

Derefter fremlagde Christen Bertelsen en seddel fra· Jens Nielsen i Villerup, 
som skriver, at han har sendt sin husbonds tjener Christen Madsen ( = Christen 
Koch) til Hillerslev herred at forrette husbondens rerinde, men han er blevet 
overfaldet og pa morderisk vis ilde medhandlet af S0ren Poulsen i Skovsted, 
hans s0n og datter. 

(27 /8). Niels Bendixen, skriver i This ted, irettelregger en dom af This ted byting 
af 6/7, hvori Laurits Jensen, byfoged f0rst fastslar, at Peder Andersen af 
Thisted m0dte med en tingbog, som han ville skrive i, hvorimod Niels Bendixen 
protesterede og fremlagde et delvidne over Peder Andersen af Thisted byting 
17/6 1671, at Peder Andersen var fordelt, fordi han ikke havde taget borgerskab. 
(Se Thisted tingbog). 
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Berte! Pedersen Lerche kom frem og ville ga i rette, da Peder Andersen ville 
skrive, men Niels Bendixen fremlagde et indlreg mod Berte! Lerche i den 
mening, at Berte! Lerche b0r g0re bevisligt, hvorledes han kom fra 
Bremerholm og blev leJS!adt af sit frengsel der, samt forlangte, at han skulle 
rense sig for den vold, han er oversvoret her pa tinget. Dommen lyder pa, at 
Peder Andersen som en fordelt mand ikke b0r skrive her ved tinget, og at Berte! 
Lerche ikke b0r ga i rette, da han ikke har bevist, hvordan han er kommet fra 
Bremerholm, hvor det er aile bekendt, at han har vreret, og da han ikke er 
frikendt for void eller har betalt sine vo!dsb0der. 
Hvorpa hrederlige og vellrerde S0ren Bagge, lensherrens prre~eptor begrerede 
tingsvidne, og at det matte indf0res, at Niels Bendixen havde sagt, at 
lensherrens var strevnet af ham uden skriftlig strevning. 

S0ren Bagge, lensherrens prreceptor og fuldmregtig, fremlagde opsrettelse af 
27/8 og begrerede dom. 
Derimod m0dte Mathias Andersen Kolding, forvalter pa Dueholm Klosters 
gods, pa sin principals og enkens vegne og formente, at den retsindige dommer 
ikke saledes overiler den fattige enke med retten, at han foretager sagen i seks 
ugers opsrettelse. 
Sagen fremdeles opsat en maned. (17/9). 

17. september. 

Herredsfogeden begrerer, at herredsmrendene vii m0de pa tinget hver tingdag 
ved kl. 10 eller 11 i det seneste. 

Morten Andersen, radmand, irettelagde et konsumtionsforpagtningsbrev. 
Amtmandens fuldmregtig begrerede kopi. Morten Andersen svarer, at han 
skulle fa den hos borgmesteren, nar denne kom hjem. 

(10/9). Lensherrens prreceptor S0ren Andersen Bagge reskede pa fjerde ting de 
samme breve, som tidligere er resket. 
Hertil begrerede Mathias Kolding, at disse breve matte specificeres, og svarede · 
pii. enkens vegne, at hvis nogen ville k0be samme gods for hvad det havde 
kostet, vii hun afsta godset og fremvise sk0der og adkomstbreve. Ellers 
formener han, at sa lrenge hun ikke sigtes for ulovlig adkomst eller hjemmel, er 
hun ikke pligtig til at fremvise sine breve for hvem, der begrerer det. Hvad 
registrering og kontrakt om boet angar, da har arvingerne erklreret sig fuldt 
tilfredse, hvorfor han formener, at ingen anden kan have noget deri at sige, og 
jeg vii ikke formode, at nogen prrejudicerer min principals rettighed, som han 
har over sit gods og sine tjenere efter kg!. sk0de, hvorfor han begrerer 
frifindelse. Desuden fremlregges kong Frederik den 3.s sk0de 14/6 1664, hvori 
meldes at vrere sk0det sammen med andet jordegods Poul Salmandsens 
paboende gard i Vester Vandet med al sin rettighed efter sk0destil (til hans 
principal). 

(24/9). Anno 1672 d. 26. septembris er denne plads fundet ledig, hvor sentensen 
(dommer) pa forskrevne sag skulle have vreret indf0rt. Testor J. Friis. 
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Christen Skriver i Hillerslev pa major Ruses (Ruse) vegne tiltaler Mikkel 
Madsen i Klastrupgard og Anders Eriksen i Kjelstrup for resterende afgifter. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, fremviser pa Niels Langes vegne et 
agerh0nsegarn, om nogen vil kendes ved det. Indstrevnet er Peder Christensen, 
Christen Madsens s0n i Klastrup, til tilbudsvidne. 

Laust S0rensen i Hov, tjener til 0rum, og Mette S0rensdatter i Hove, Anne 
Arenfelds tjener, er blevet forligt om en vej, som Laust S0rensen og hans 
formrend har haft over Mette S0rensdatters toft, saledes at Laust S0rensen skal 
beholde vejen, dog pa den betingelse, at han skal g0re et bed for Mette 
S0rensdatter med pl0jning, nar hun begrerer det, hvorimod Mette S0rensdatter 
lovede at lade sla et skar over hendes ager og pa forskrevne vej, nar hendes 
korn bliver modent, for at Laust S0rensen ikke skal blive forhindret i at 
hjemf0re sit korn. 

Niels Laustsen, Skriver til Vester Hanherreds ting, pa sin principals tjeneres 
vegne i 0sterild sogn har Iadet strevne Peder Andersen pa Bjerg i Thisted og 
menige 0sterild sognemrend. 
Peder Andersen fremlregger et indlreg, hvori han skriver, at 0sterild 
sognemrend 1671 og 1672 ikke har ydet deres tiende efter kgl. frestebrev til Peder 
Andersen. Han har nu indanket sagen for landsdommerne, men vil venligt 
anmode 0sterild sognemrend at afg0re sagen i mindelighed. 
Niels Laustsen fremkalder vidner fra 0sterild sogn, som siger, at de har betalt 
deres tiende til kirkevrergen og ydet Peder Andersen og hans kone abodskorn, 
af det 0de gods i sognet er ingen tiende indkommet, og de er blevet aksekveret 
for skatter af samme tiende, som Peder Andersen har i freste. Tingsvidne. (21/1 
1673). (Sagen fortsretter). 

Anders Christensen i Hovs0r og S0ren Mortensen i 0sterild pa sin broder 
Christen Mortensens vegne, begge pa 0sterild sognemrends vegne giver tH 
kende, at de har stedt og frestet kongetienden af 0sterild sogn og forpligter sig\ 
til at holde stedsmalsbrevet i god forvaring. Sognemrend erklrerer, at de er lige 
gode om frestet og vil sta last og brast med dem i det som ikke er 0de. (8/10). 

24. september. 

Niels Andersen i Kortegard, den dag i herredsfogedens sted. 
(17 /9). S0ren Bagge, lensherrens fuldmregtig og prreceptor reskede og begrerede 
enten reskningsvidne eller andet under forsegling efter dommerens udgivne 
l0fte, og begrerede tingsvidne. For det andet tingsvidne om det eller de ord, som 
tingskriveren her for retten af Thisted den 10. september lod falde, navnlig 
Niels Bendixen. 
S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard svarede pa ... (??) 

Simon Pedersen i Nors har Iadet strevne Christen Pedersen i Skjelsgard og 
irettelagde et udtog af registrering i boet efter sal. Jens Pedersen i Skjelsgard 
1670, den 1. september. Blandt bortskyldig greld nrevntes 24 sldl., som kvindens 
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broder Simon Pedersen havde til gode. Christen Pedersen i Skjelsgard begrerer 
udsrettelse, da han siger, at noget er betalt. 
Opsat 1 maned, og da skal Christen Pedersen lovligt bevise, at han har betalt 
noget. (22/10). 

Peder Andersen pa Bjerg i Thisted tiltaler S0ren Christensen i Vorringgard for 
resterende del af stedsmal med renter. 18 rdl. 2 sk. 
Dom: Han skal betale osv. 

1. oktober. 

Pa kgl. Majestrets, amtmandens og egne vegne m0dte Berte! Pedersen Lerche 
og fremreskede, om nogen havde tiltale til amtmanden eller ham, da ville han 
svare. Der var ingen, som foregav noget. 

Mathias Kolding pa sin principals vegne og pa sal. Poul Salmandsens enkes 
vegne i Vester Vandet reskede den dom (?), som herredsfogeden i dag 14 dage 
tilsagde ham anlangende lensherrens reskning pa Poul Salmandsens enkes 
sk0der og adkomstbreve. 
Herredsfogeden erklrerede ydmygelig, at han ikke finder plads sin dom i 
tingbogen at indf0re, som det sig burde, eftersom han var henstrevnet til 
landstinget og ikke til ottende dag kunne vrere til stede, samme sag at slutte. 
(8/10). 

Will Svendsen, delefoged til 0rum, har Iadet strevne Anne S0rensdatter, 
tilholdende hos Peder Borremand i Hillerslev for at angive, hvem der var 
barnefader til hendes barn. Hun svor, at det var en karl Niels Laustsen, der 
sagde, at han havde hjemme i Hanherred, der var fader til det barn, hun sidst 
f0dte. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, har fremkaldt Helvig Andersdatter i 
Vester Vandet sogn, der skylder Anders Nielsen, som forleden vinter tjente 
unge Poul Jensen i Kl0v, for hendes rette barnefader til det barn, hun gar med. 

8. oktober. 

Niels Jensen 0stergard i Vorring fremf0rer en person, Niels Pallesen af 
Tingstrup, som havde med sig et levende far, et fareskind og en brun hest og en 
jerngreb. Han bekendte, at han havde stjalet greben og det far, som skindet var 
af, hos Mads Pedersen i Vorring og bar det 0ster i marken til en hest, som han 
selv havde sat i t0jr ved et dige. Desuden bekendte han, at han gik tilbage til 
byen igen og stjal et far fra Niels Jensen i 0stergard i Vorring, hvorved han blev 
grebet. Tomas Christensen i Vestergard i Nors og vedkendte sig hesten, som 
tyven tilstod selv at have lagt t0jret pa. Tyvens husband er Jacob Sparre til 
Rastrup. Herredsfogeden befalede de tre bestjalne at hjemf0re tyven og holde 
ham i forvaring. (15/10). 
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(17/9). Anders Christensen i Hovs0r har ladet strnvne Johan Laursdatter i 
Vestergard og Mads Tomsen i Vesterby, begge i 0sterild og irettelrngger 
stedsmalsbrev pa kongetienden af 0sterild sogn, og krrnver nu, at de indstrnvnte 
skal betale deres part af indfrnstningen, som ialt er pa 60 rdl. for alle 
sognemrnndene. 
Dom: De skal betale. 

Berte! Pedersen Lerche pa lensherrens vegne efter opsrnttelse af 27/8 tiltaler 
Poul Salmandsens enke i Vester Vandet, fordi der ved Poul Salmandsens 
begravelse blev tracteret bade prrnster, borgere og b0nder, hvorfor han pastar 
hende ikendt straf. 
Pa husbondens og enkens vegne m0dt Mathias Kolding og formente, at det ikke 
skal bevises, at der ved begravelsen var vist overdadighed, ikke heller melder 
forordningen noget om bondestanden, heller ikke recessen, men alene om 
gejstlige og borgerlige. Dernrnst irettelagde han et tingsvidne af 30. september, 
hvori vidner erklrnrer, at ved begravelsen 8/8 blev der ikke spist anderledes 01 
og mad, end som det altid havde vrnret srndvanligt i huset. Ingen havde vrnret 
indbudt, men uvejr og regn tvang f0lget ind, hvor de af kristelig medynk s0gte 
at tr0ste den h0jtbedr0vede enke. 
Dom: Da fot:ordningen ikke egentlig specificerer bondestanden, og de pa begge 
sider f0rte vidner synes noget at stride mod hinanden, henviser jeg sagen til 
landsdommerne. 

Niels Pedersen, foged pa Torp, har Iadet vurdere noget frnmon efter Peder 
Lassens fuldmrngtig Niels Madsen i Randers, hans begrnring. Kvrnget var drevet 
til Randers. Der var stude, kvier, k0er, far, vrnddere og lam. 

Niels Pedersen Trommeslager i Thisted tiltaler Niels Pedersen Rostrup i 
S0nderby i Tveds sogn og Tomas Andersen i Vorring for skyld efter 
obligationer. 
Dom: De skal be tale. 

15. oktober. 

Berte! Lerche pa kgl. Majestrnts og lensherrens vegne har Iadet strnvne Oluf 
Badsgard i Hansted og tiltaler ham, fordi der er fundet klittag og hvide ris, og 
laden var trnkket med nyt klittag, og krrnver ham straffet. 
Dom: Eftersom jeg erfarer bade af indlrngget og af recessens ord, at sadant er 
rnre angaende, henviser jeg sagen tillandsdommerne. (Sagen fortsrntter). 

Will Svendsen i Brund pa sin principals vegne fremkalder mrnnd, der har synet 
br0stfrnldighed pa Oluf Badsgards gard i Hansted. Garden var br0stfrnldighed 
pa stratag, og de sa hverken nyt eller gammelt klittag pa noget af husene i 
samme Badsgard. 

(8/10). Niels Jensen i 0stergard i Vorring pa egne og participanters vegne 
tilbyder lensherren og fangens husband den fange, der hos ham i Vorring er 
frnngslet, om nogen, enten de eller andre pa kgl. Majestrnts vegne ville modtage 
fangen 0<; lade ham henrette. (22/10). 
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Christen Laustsen i Langvad pa sin sal. broders, Christen Laustsens b0rn i 
Langhov, far erklrnring fra Niels Christensen, som har frnstet Langhov, 
b0rnenes forhabende stedfader, om at han vil give dem ialt 22 sldl. B0rnene er 
Laust, Morten, Anne og Else. 

(6/8). Unge Christen i Nors pa Anne Arenfelds vegne har f0rst i h0st Iadet mrnnd 
syne et stykke jord, kaldet Trintoft, tilh0rende Ullerupgard. De sa, at der var 
gjort skade pa kornet. To mrnnd havde synet Mom toft mark i h0st. Der var ogsa 
gjort skade pa kornet. Indstrnvnet er inspekt0r Christian Henrik Peters pa 
Ullerupgard. (5/11). 

(13/8). Will Svendsen udsteder dette: 
Peder Andersen pa Bjerg i Thisted tiltaler Jacob Ulff i Kl0v og Christen 
Simonsen i Klastrup for 7 rdl., som de havde sagt god for for Christen Jensens 
enke og Jens Christensen i 0sterild, og nu, da han har faet pengene, krrnver han 
penge for omkostninger, papir, strnvningspenge m.m. 
Jacob Ulf svarer, at der allerede en gang er gaet dom i sagen, hvorefter Peder 
Andersen har Iadet sig betale og Iadet sig forn0je, og mener, at der ikke b0r ga 
videre dom i sagen. 
Dom: Da den forrige dom ikke er fremlagt, udsrnttes sagen i 8 dage. (Ikke 
fortsat) (1'7 /12 1672). 

Berte! Pedersen Lerche begrnrer synsmrnnd udnrnvnt til at syne stenbroen fra 
Brom0lle til Kl0v hule, kongens alfarvej. De skal om 8 dage afhjemle deres syn. 
(22/11). 

22. oktober. 

Unge Christen Christensen i Nors pa Anne Arenfelds vegne har Iadet mrnnd syne 
engen til hendes gard i Overgard i Kjelstrup. Den var ganske opk0rt. 
Indstrnvnet Niels Andersen i Kortegard m.fl. (Sagen fortsrntter). 

Unge Christen Christensen i Nors f0rer vidner pa, at Niels Andersen i Kortegard 
hans kone og flere har k0rt over de engskifter, der ligger til Overgard. (12/11). 

(15/10). Jens Jacobsen pa lensherrens vegne fremkalder mrnnd, der har synet 
vejen fra Mbrnk ved Skovsted til Kl0v hule. De har set mange dybe huller, og 
pudser og isrnr ved enden af Albrnk ved s0nderenden af bjerget var der mange 
store huller, stenbroen havde mange slemme huller, og ved Lille Trrnbro var 
der ogsa mange store og slemme huller. 

Christen Laustsen i Hostrup far afkald fra hans broder Niels Laursen i Kollerup 
sogn i Hanherred pa egne og sal. S0ster Else Lauridsdatter, som boede og d0de i 
Manstrup, hendes vegne, og fra Christen Tomsen i Hovs0r pa Laust Pedersens 
hustru Anne Laustdatter i Manna i Tise sogn hendes vegne efter fuldmagt, og 
fra: Christen Hansen i 0sterild pa sin hustru, Dorte Laustdatter, hendes vegne 
pa arv efter deres forrnldre og sal. s0ster, nemlig Laust Jensen og Kirsten 
Jensdatter, som boede i Hostrup og s0steren Maren Laustdatter, som ogsa d0de 
i Hostrup. 
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(24/9). Borgmester Christian Mortensen Lelius pa sin bon de Simon Pedersen i 
Nors hans vegne tiltaler Christen Pedersen i Skjelsgard for 24 sletdaler efter 
tingbog 1670, 11/10. Hertil svarede Christen Pedersen i Skjelsgard og 
irettelagde en kvittering fra S0ren Jensen i Nors lydende pa, at hans svoger 
Christen Pedersen i Skjelsgard, havde betalt ham de 24 sldl., han if0lge skiftet i 
Skjelsgard 1670 var skyldig. (5/11). 
Dom: Christen Pedersen frikendes, mens kvitteringen star ved magt. 

(15/10). Tomas Vestergard i Nors og Niels Jensen i Vorring fremlregger 
tingsvidne af 8/10 angaende tyven Niels Pallesen eller Andersen af Tingstrup, 
som ogsa nu er til stede i retten og tilstar mange flere tyverier. Herredsfogeden 
spurgte, om nogen var til stede, som kunne befri tyven fra galgen med 
forordninger eller anden kgl. befaling, men ingen svarede. 
Sa tog herredsfogeden til sig otte domsmrend, og d0mte med dem, at da tyven 
stod ledig og l0s her for retten og bekendte sine tyverier med koster ved hftnden, 
tilmed overfl0dige tyverier havde vedgaet, kan vi ikke rettere deri kende, end 
tyven at lide til galgen og bonden sine koster. 
Hr. Anders Nielsen i Thisted pa Peder Andersens vegne i Skinnerup begrerede 
tingsvidne af otte mrend. 

29. oktober. 

S0ren Christensen i Sennels pa hr. Anders Pallesens vegne tiltaler folk i Sennels 
for resterende afgifter og for penge, han har sagt god for. Jeppe i Malle m0dte 
og sagde, at han skyldte prresten en h0stdag og ikke videre. 
De andre er ikke m0dt og skal be tale. 

Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, tiltaler Niels Andersen i Kortegard 
for 2 ars resterende landgilde og krrever ham d0mt til at have sit freste forbrudt. 
Dom: Han har sit freste forbrudt. (5/11). 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, pa N:iels Langes vegne irettelregger et 
f0lgebrev 18/10 1672 fra Jens S0rensen til Johanne Lauritsdatter i Vestergard i 
0sterild om, at han hidtil har haft hendes gard i pant for en sum penge, men at 
Niels Lange nu har indl0st pantebrevet, sa at hun herefter igen skal svare sine 
afgifter til Niels Lange. 
Pa Johan Lauritsdatters vegne fremstod for retten hendes s0n Mikkel 
J0rgensen og lovede at vrere Niels Lange h0rig og lydig og svare afgifterne til 
ham. 

Unge Christen Christensen i Nors pa Anne Arenfelds vegne forbyder, at svin 
efter denne dag rna komme pa Ullerupgards mark. 

Peder Iversen i Hjardemal pa egne og medtjeneres vegne har efter begrering af 
T0ger Andersen, foged pa Hestrupgard pa fru Karen H0gs vegne ladet mrend 
syne deres ejendomme. De vidner, at af hendes tjeneres t0rvegr0ft, lyngslet og 
fredrift er halvparten 0de og fordrervet af sandflugt, og af engene er en del 0de, 
og det andet ligger for en aben sandflugt. 
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5. november. 

(22/10). Peder Iversen i Hjardemal i dag i dommers sted. 
Borgmester Christian Mortensen i Thisted har ladet strevne Christen Pedersen i 
Skjelsgard og nogle vidner. 
Kendelse: Da der ikke er lovligt strevnet, er ikke videre i den sag gaet. (Sagen 
fortsretter J. 

Borgmester Christian Mortensen lader forbyde Christen Pedersen i Skjelsgard 
at afhrende den kvittering fra sal. S0ren Jensen, som han har forevist, f0r sagen 
er til ende. (12/11). • 

Jep Pedersen Krabbe ved Klitm01ler tiltaler en del folk i Tveds og Sennels sogne 
for skyldige penge og for korn. 
Dorte Laursdatters Christen i Sennels nregter, at han skylder noget han har 
betalt, hvad han har faet. 
Dom: De skal betale osv. 

(29/10). Will Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, lader mrend syne Kortegard, 
som Niels Andersen iboede, De sa ingen lade, men et i:alingshus, som havde fern 
par sprender og hrenger pa st0tter, og et lidet jordhus. De syntes ikke garden 
kunne opbygges for under 40 rdl. (18/2 1673). 

(15/10). Unge Christen Christensen i Nors, Anne Arenfelds delefoged, har ladet 
mrend syne Ullerupgards Hovdige i vest og syd. De sa, at hovdiget var 
nedskredet og nedfaldet, mesteparten henf0rt i stykketal pa vestsiden, fra 
s0ndersiden til nordsiden 32 drav (favn) sa langt som 6 fod ud fra diget. Pa 
s0nderenden af Hovdiget fra huset og til vesthj0rnet sa de 14 drav i stykketal, en 
del syntes at vrere nedfaldet, en part nedstukket med greb, somme steder 2 alen 
ind i diget, somme steder 1 1/2 alen og 1 alen. Det var gjort, siden inspekt0I'en 
fik garden. Indstrevnet inspekt0ren pa Ullerupgard. (Sagen fortsretter). 

(15/10). Unge Christen Christensen af Nors pa Anne Arenfelds vegne 
fremkalder vidner, der beretter, at nogle uger f0r st. Olufs dag tog de 
Ullerupgards hjord med fremon s0nden Mom toft i byggen og rugen, som tilh0rte 
Anne Arenfeld, og drev det i hus, og Ullerupgards heste og hopper, som ogsa 
tilh0rer inspekt0ren, tog de pa Gammelgards toft i rug og i havre. Indstrevnet er 
inspekt0ren og hans fuldmregtig. (6/5 73). 

Mads Pedersen i Mejlklit far afkald og kvittering fra Jens Andersen i 0ster 
Vandet og hans broder Poul Andersen i Nors, pa deres sal. s0ster Maren 
Andersdatter, som boede og d0de i Mejlklit, hendes datter Mette Jensdatters 
arv efter hendes fader, Jens Pedersen, som boede og d0de i Mejlklit, idet hun 
har faet arven udbetalt til sin forn0denhed med hendes frrenders samtykke. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, tiltaler b0nder, bl.a. pa Hanstholm for 
resterende brokorn. 
Dom: De skal betale. 
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12. november. 

(5/11). Seren Christensen i Sennels pa Christen Skjelsgards vegne irettelregger 
en dom her af tinget 22. oktober, hvorefter Christen Pedersen i Skjelsgard 
frifindes for Simon Pedersens tiltale. 
Sa medte Simon Pedersen af Nors og begrerede, at hans strevningsmrend matte 
indferes, og de bevidnede, at de havde strevnet Tomas Serensen i Nerha og 
Villads Christensen ibd., som havde underskrevet kvitteringen fra Seren 
Jensen i Nors til Christen Pedersen i Skjelsgard. De er ikke medt, hvorfor ikke 
videre i den sag i dag er gaet beskrevet. (17/12). 

(22/10). Unge Christen Christensen i Nors, Anne Arenfelds delefoged, 
irettelregger et tingsvidne af 22/10, hvori der meldes, at vidner har set 
navngivne folk kere over Overgards eng i Kjelstrup, og gav last og klage. 

19. november. 

(7 /5). Christen Simonsen i Klastrup pa egne, og Mads Mikkelsen og Eske 
Christensen i Toussie, deres vegne har ladet strevne 0sterild sognemrend, Jens 
Smed i Klev og Jens pa Bro til dom, og fremlagde en akkord, som de havde gjort 
med Peder Andersen i Thisted pa Bjerget angaende 0sterild kirketiende. Efter 
landsdommer Jens Rodstens venlige underhandling har de akkorderet sadan, at 
Peder Andersen afstar al den ret og rettighed, som han har til 0sterild 
kirketiende til Christen Simonsen, Mads Mikkelsen og Eske Christensen, sa de 
herefter min livstid rna gere sig samme tiende nyttig, hvorimod de lover at 
betale Peder Andersen 50 rdl. og 10 td. rug. Dateret 26/10 1672. 
De anmoder derfor 0sterild sognemrend om, at de herefter skal Ievere 
abodskorn til dem, som de fer gjorde til Peder Andersen, og derforuden betale 
indfrestningspenge sammen med dem. 
Sagen opsat 1 maned. (7/1 73). 

Christen Hey i Nors pa mag. Hans Zoegas vegne tiltaler Mikkels Nielsen 
Skinnerup og hans moder Margrete S0rensdatter for restancer. 
Dom: De skal betale. 

26. november. 

Morten Andersen, radmand, pa Maren Eriksdatter, sal. Poul Christensens enke 
i Skinnerup hendes vegne har Iadet strevne hendes s0n Erik Nielsen i Skinnerup 
og begrerede at Erik Nielsen ville give hende afkald for sin fredrene arv her pa 
tinget eller !ide dele og tiltale efter sin forpligt, eftersom det i dag er tredje ting. 
Erik Nielsen bekender overfor otte mrend, at han har faet fuld fornejelse for 
arven. 

(12/11). Unge Christen Christensen i Nors pa Anne Arenfelds vegne har Iadet 
strevne navngivne folk i 0sterild sogn og Niels Andersens kone i Kortegard. Han 
lader lrese et forbudsvidne 11/1 1670 om, at ingen rna bortleje jord m.m., 
deriblandt at kere pa ulovlige veje over Ullerupgards og Momtofts endels 
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ejendom. Lrest 10/1 1671 og 13/1 1672. Derefter irette lagde hen et synsvidne 
22/10 sidst om, at nogle havde kert over Overgards eng i Kjelstrup og opk0rt 
engen. 
S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, begrerede, at ingen klagevidne matte 
udstedes, f0r det siges, hvorledes denne ejendom er beskaffen og ved hvis 
skifter den ligger, da det angar hans husbands tjenere. 
Dommeren vii ikke udstede noget klagevidne, men opsretter sagen i seks uger, 
sa der kan skaffes bedre oplysning. (10/12). 

Morten Andersen, radmand, pa Maren Eridsdatter, sal. Poul Christensens enke 
i Skinnerup fremlregger tingsvidne af 27/6 1665 om, at Maren Eriksdatter skal 
give Erik Nielsen, hendes sen, 10 rdl., som rester pa hans arv efter hans fader 
Niels S0rensen, som boede og d0de i Skinnerup, og Erik Nielsen forpligtede sig 
til at give hende afkald, nar han havde faet de 10 rdl. 
Morten Andersen begrerer derefter, at Erik Nielsen skulle give afkald eller lide 
dele. Erik Nielsen svarer, at Marten Andersen skulle vise fuldmagt fra hans 
moder til at s0ge ham rned dele. 
Morten Andersen lader ham derefter fordele, fordi han ikke har givet afkald. 
(28/10 73). 

Christen Ibsen i Hillerslev og Poul Jensen i Brund tiltaler folk i Hillerslev sogn, 
som resterer med kirketiende. 

3. december. Intet. 

10. december. 

Peder Andersen pa Bjerg i l'histed pa sin s0n Niels Pedersens vegne, har 
strevnet Anders Andersen ved Sandodde ved Klitm0ller og fremlregger pa sin 
s0ns vegne et frestebrev, dateret Hamborg 16/9 1668, underskrevet af Albert 
Baltzar Berentz, til Niels Pedersen, Peder Andersens s0n, pa det hus, som Poul 
Salmandsen nu i freste har, hvilket hus med ager og eng og uddrift i klitten og 
fiskeri i seen han skal nyde sin livstid, sa snart Poul Salmandsen er afgaet ved 
d0den. Da Anders Andersen nu bruger dette hus, mener Peder Andersen, at han 
b0r lide og betale husfred og gardsfred og !ide for uhjemmel. 
Sagen opsat seks uger. (Niels Pedersen rna vrere f0dt efter 1661!!!!! 6-7 ar!) 
(Ikke fortsat). 

Peder Krog i Hjardemal fremlyser en sortbrun blisset hest, som gar i 
Hjardemal by og synes at vrere i fjerde ar. Om nogen kendes ved den, kan han 
finde den hos Peder Krog. 

(26/11). Unge Christen Christensen i Nors pa Anne Arenfelds vegne f0rer vidner 
pa, at Anders Jensen, Jens Andersens s0n i Hjardemal har k0rt med et Ires tag 
over Anne Arenfelds 0de gardes eng i Skovsted og Kjelstrup. 
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17. december. 

(Blandt tingmamd Anders Eriksen i Kortegard). 
(12/11). S0ren Christensen i Sennels pa Christen Pedersen i Skjelsgard hans 
vegne fremlregger et skriftligt vidne fra flere personer om, hvad Simon 
Pedersens formand, sal. S0ren Jensen i Nors fik af varer for de 24 sldl., han 
if0lge skiftet havde til gode i boet. (Sagen fortsretter). 

Simon Pedersen i Nors har Iadet strevne Tomas S0rensen i N0rha og Villads 
Christensen ibd., Christen Pedersen i Skjelsgard, herredsfogeden og skriveren 
og flere til at aflregge vidne. Herredsfogeden begrerede, at landstingsstrevnin
gen matte blive indf0rt i tingbogen og oplrest, sa man kunne erfare kgl. Maj.s 
vilje. Simon Pedersen vil ikke fremlregge landstingsstrevningen. 
Kendelse: Da jeg befrygte, hvad muligt skal be vises, at jeg og skriveren kan 
vrere ment og indstrevnet ved landstingsstrevningen, ved jeg ikke at kunne 
udstede noget vidne i denne sag mod mig og skriveren. (24/12). 

Inspekt0r Christian Henrik Peters pa Ullerupgard har Iadet strevne amtmand 
Je;rgen Friis pa S0gard og Iader irettelregger en s~riftlig fordring for leveret 
korn og for halvtredje ars husleje af hans gard i Ars (.Arhus) og vil have sig 
forbeholdt at tiltale ham for obligationer, som er opsagt, og for andet. 
Opsa t seks uger. 

J0rgen Nielsen i Djernres tiltaler pa mester Hans Zoegas vegne Poul Nielsen i 
Nors for Iejermalsb0der og hans moder Karen Poulsdatter, sal. Niels Jensens 
enke, for resterende afgifter. 
Dom: De skal betale, hvad de ikke med kvitteringer kan bevise er betalt. 

24. december. 

Tinget holdtes formedelst regn i Hillerslev. 
S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, pa sin husbonds Niels Langes vegne, 
tiltaler nogle af hans tjenere for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

(17 112). Simon Pedersen i N ors fremlregger landstingsstrevning, hvorefter 
herredsfogeden Jacob Ulf, skrivere og Christen Pedersen i Skjelsgard skal 
m0de for landstinget snapslandsting 1673. Dateret 18/11. 
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Fol. 1. Autorisation ved amtmand J0rgen Friis, dateret S0gard ut supra(!) 
Herredsfoged Jacob Ulf i KI0v. 
Skriver Christen Madsen Skaning i Hillerslev. 

Sandemrend for 1673: 
Christen Christensen i Hunstrup 
Niels Bardsen i Kastrup 
Christen Nielsen i Jensby 
Christen Nielsen i N0rgard i Sennels 
Niels Jensen i Fartoft 
Tomas Nielsen i Skinnerup 
Christen Laursen Smed i Agerholm 
Niels Smed i Binding 

Ransnrevninger: 
Mourits Lauritsen i Tveds sogn 
Ramus S0rensen i Oddersb0l 
Niels Simonsen i Bjerre 
Oluf Badsgard i Hansted 
Peder Nielsen i Hjardemal 
J ens Christensen i V esterby i 0sterild 
Anders Pedersen i Skovsted 
Jens Pedersen i Gasbjerggard 

Forskrevne mrend er i dag, som er den 25. februar nrervrerende ar forelagt at 
m0de pa S0gard nu pa f0rstkommende torsdag, der deres ed for deres gunstige 
lensherre at aflregge. Datum Hillerslev herredsting den 25. februar 1673. 

Snapstirsdag, den 7. januar 1673. 

Borgmester Christian Mortensen af Thisted Iader lrese konsumtionsforordning 
af 8/11 1672, og forb0d herredsmrendene at g0re imod den, men at k0be deres 01' 
og brrendevin i Thisted. 

Niels Henriksen i Hansted M0lle irettelagde et k0bebrev fra Peder Henriksen i 
Brom0lle pa fjerdeparten i den skude, som han havde vreret vrerge for min sal. 
broder Christen Henriksens b0rn. 

Poul Jensen pa Anne Arenfelds vegne fremkalder vidner, der har vreret hos 
Margrete Tomasdatter i Thisted for at sp0rge om en gra kappe, som er 
frakommet Anne Arenfelds s0n, Hans Axel Pors pa Momtoft, og som Margrete 
Tomasdatter skulle have haft og siden afhrendet til S0ren Rasmussen pa 
K0lbygard. De spurgte hende om, hvor hun havde kappen fra. Hun sagde, at det 
skulle hun sige en anden tid. Et andet vidne havde senere vreret hos Margrete 
Tomasdatter, og da sagde hun; at hendes datter, Anne Pedersdatter, fandt den, 
da hun kom k0rende. ved en sti, som gar gennem kornet 0sten Ullerupgard. 
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(19/11 1672). Christen Simonsen i Klastrup pa egne og Mads Mikkelsen og Eske 
Christensen i Toushede deres vegne, fremlregger akkorden med Peder 
Andersen pa Bjerg i Thisted om 0sterild kirketiende. Anders Christensen i 
Hovs0r svarer som f0r, at 0sterild sognemrend har akkorderet med Peder 
Andersen om deres kirketiende, og sa snart de far betalt dem de skatter, de har 
udlagt med eksekverpenge, vi! de betale, hvad abodskorn de kan vrere blevet 
skyldig. 
Dom: Sognemrendene b0r hver deres part af korn og penge til Christen 
Simonsen og hans medbmdre at betale, og hvad angnar skatter og abodskorn 
b0r de med hinanden lige byrde at brere. (18/2). 

14. januar. 

Niels Henriksen i Hansted M0lle har Iadet mrend syne den vejrm0lle, der star 
norden for Rrer by. De sa en gammel vejrm0llestub, som var splittet fra 0verst 
til nederst med en ring om og en stjernbjrelke, som var radden i begge ender og 
to gamle opslidte sten, hjulet og akselen duede ikke, og t0mmeret var ikke til 
andet end til at brrende. 

21. januar. 

(14/5 1672). Berte! Pedersen Lerche pa amtmandens vegne begrerede f0rste ting 
over Inspekt0r Christian Henrik Peters, om han har noget at fremlregge til 
befrielse for de beskyldninger, Emmike Eriksen og Anders Pekell har gjort 
imod ham. (28/1). 

Gregers S0rensen i Kjrergard i Tveds sogn fremstiller mrend, der har synet 
Kjrergard. De havde vreret ved den 0de gard, som kaldes Kjrergard i Tveds 
sogn, og set at husene var nedtynget af sand og slet 0de. De to parter af 
markjorden til samme gard er slet 0de og den tredje part ligger for en aben 
sandflugt, og de synes, at der ikke kan blive nogen delved magt af samme 0de 
gards jord. Eng og ildingsbjergning og uddrift er slet 0de af sand. 

Poul Olufsen, sal. Oluf Dragsbreks s0n ved Klitm0ller, far afkald fra sine br0dre 
og svogre, Christen Olufsen, Peder Olufsen, Anders Olufsen, Niels Pedersen 
Skinnerup pa sin hustru Karen Olufsdatters vegne og Salmand Andersen i 
Bjerregard pa sin hustrus M<J.ren Olufsdatters vegne for arv efter deres fader, 
Oluf Dragsbrek, og for arv efter deres moder, Helle Christensdatter, som endnu 
lever. 

28. januar. 

Unge Christen Christensen i Nors pa Anne Arenfelds vegne tiltaler Niels Kusk 
pa Ullerupgard, som nu tjener inspekt0ren, for lejermalsb0der efter dommens 
indhold, inspekt0ren m0der og svarer, at den tid, da gerningen skete, tjente 
personen pa Ullerupgard. 
Christen Christensen svarer, at inspekt0ren b0r fremlregge sit forpagtnings
brev, sa det kan ses, om han ogsa er berettiget til sagefald. 
Sagen opsat 14 dage. 
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Herredsfogeden Iader lrese en befaling fra T0ger Lassen i Alborg, om at folk 
skal indlevere deres kornskat af rug og byg snarest, da tre skibe nu ligger i 
Alborg og skal afhente kornet til militsen. 

(21/1). Berte! Pedersen Lerche pa kgl. Majestrets og amtmandens vegne 
begrerer.andet ting over inspekt0r Christian Henrik Peters, om han har noget til 
sin befrielse at fremlregge i den sag, Emmike Eriksen og Anders Pekell har 
anlagt mod ham. (4/2). 

4. februar. 

Peder Christensen, som tilforn har haft T0fting i freste, og nu har opladt en del 
til sin svoger Laurits Jacobsen Hollrender, irettelregger en kontrat mellem dem, 
hvorefter Peder Christensen oplader den halve gard, som P. C. paboede, nemlig 
halvparten af T0fting, til L. J. Peder Christensen skal beholde nogle agre og 
noget af husene, en ko og dem far. Laurits Jacobsen skal betale Peder 
Christensens greld og give Peder Christensen og hans hustru aftregt deres 
livstid. Han skal age 10 Ires ilding hjem til garden til Peder Christensen. P. C. 
skal derimod holde sin egen kost, mod at L. J. leverer 1 td. rug og 1 td. byg. 
P. C. forpligter sig til at holde L. J. fri for sine stedb0rns og hans egne b0rns 
tiltale og lover at byde ham den halve part af garden til f0r nogle andre, om han 
vil give ham sa me get, som de andre vii give og P. C. vil flytte deraf, og vil han 
ikke give sa meget, da kan P. C. oplade den til hvem han Iyster. Dateret 1. 
januar 1673. Medunderskrivere Mads Pedersen i Sand og Niels Tomsen i 0ster 
Vandet. 

(10/12 1672). Unge Christen Christensen i Nors pa Anne Arenfelds vegne giver 
last og klage f0rste gang over dem, der har k0rt over hendes engedele i 
Kjelstrup og i Skovsted. (25/2). 

Peder Christensen Huas soldat, boende i Nors har forpligtet sig til at betale 
Anne Arenfeld 2 sletdaler og til aldrig mere at overfalde nogen af hendes 
tjenere. Hun tilgiver ham den forseelse, han har begaet. Han har ikke betalt, 
hvorfor fruen Iader ham fordele. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, pa fru Elsebe Juels vegne til l3rusgard 
tiltaler Mads Tomsen og hans s0n Peder Madsen i 0sterild for restancer. 
Dom: De skal betale. 

Berte! Pedersen Lerche pa inspekt0r Christian Henrik Peters vegne 
irettelregger en landstingsstrevning (hvori Berte! Lerche kaldes ridefoged over 
Ty og Mors amter ! ! ! ) til byfoged Laurits Jensen i Thisted for en dom 6/7 sidst 
forleden imellem ham og Niels Bendixen, byskriver, som skal vrere grundet 
uden lovligt bevis, idet Berte! Lerche skal have paberabt at have admiral Juels 
bevis efter kgl. befaling, at han er forlovet fra Bremerholm, som han beretter, 
at han ikke matte irettelregge, men blev truet med krelder og frengsel. 
Byfogeden ville ikke lade ham ga i rette, da han var vold oversvoret og ikke 
havde faet kgl. opre]sning. Derimod protesteres, at I selv var til stede, da vi 
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frikendte ham for samme voldssag, hvorfor han nu vii hrende dom, om samme 
dom ikke b0r vrere d0d og magtesl0s. Derfor strevnes nu byfogeden til 
Landstinget. 

Inspekt0r Christian Henrik Peters pa Ullerupgard tiltaler amtmand J0rgen 
Friis, som strevnes pa S0gard, for betaling for korn og andet, deriblandt leje af 
den gard i Arhus, som Peters f0r ·iboede, men har udlejet til J0rgen Friis, 
stiftamtmand over Arhus stift og amtmand over Kal0 og Arhus amter, og for 
obligationer, og bmstfreldighed pa garden i Arhus. J0rgen Friis svarer herimod, 
at han har anvendt store bekostninger pa garden i Arhus. 
Dom: Amtmanden b0r betale for det forstrakte korn. Hvad angar garden i 
Arhus, sa b0r kontrakten efterkommes, men eftersom garden ikke blev 
afleveret med rigtig syn og tingsvidne, da, nar det sker og ved rigtig afregning 
bliver sluttet, hvad der kan vrere anvendt pa garden, og som b0r godtg0res 
lensherren (amtmanden) og derfor fradraget, b0r amtmanden betale resten. 
(8/4). 

(28/1). Berte! Pedersen Lerche pa amtmandens vegne beviste med T0ger 
Tranum og Christen Eriksen, begge soldater, at de har strevnet Christian 
Henrik Peters, og derpa irettelagde han et indlreg, hvori amtmanden krrever, at 
Christian Henrik Peters skal befri sig for de alvorlige beskyldninger, som 
Anders Pekell og Emmike Eriksen har rettet mod ham, og som ikke er pad0mt 
af retten, thi som Ioven siger, b0r til tinge l0ses, hvad der til tinge er bundet. 
Derefter gentages beskyldningerne mod ham for at have tilegnet sig en anselig 
kvantitet stangjern uden Pekells minde og vilje og dermed gjort Emmike 
Eriksen indpas i hans lovlige fordring hos Anders Pekell, desuden for at have 
bortvist Pekells folk fra stranden og indpatrioneret hans bar med redskaber, og 
desuden tiltaler Anders Pekell ham for rerer0rige ord, som han har skrevet til 
vanrere og forklejnelse for Anders Pekells rerlige navn og rygte. To mrend har 
vreret hos Christian Henrik Peters med indlregget, men hen svarede, at han stod 
under admiralitetet. Der kunne lensmanden s0ge ham, og sa ville han svare. 
Derpa irettelagde Berte! Lerche to tingb0ger, hvori tingsvidner om 
opbjergningen af stangjernet fra havbunden. 
Dom: Da inspekt0ren (Chr. Henrik Peters) paberaber sig at vrere under 
admiralitetets ret, og da ingen af de omtvistede personer er til stede, kan jeg 
ikke udstede tredje ting, men hvis kongens interesse krrever det, rna 
vedkommende s0ge og strevne til de tilb0rlige steder. 

Laurits Seefeld til 0land tiltaler Niels Pedersen Rostrup i S0nderby i Tveds 
sogn for restance. Han svarer, at han intet skylder, men har betalt til Jens 
S0rensen, som da var foged pa 0land. Tingsvidne. 

Mikkel Pedersen i Febbersted pa Rrer kirkes vegne tiltaler Christen 
Christensen Pugdal i Pugdal for resterende afgift. 
Dom: Han skal betale. 

(23/7 1672). Anders Moensen, som har S0ren Kjeldsens gard i N0rby i freste 
fremkalder vurderingsmrend, som har vurderet boet efter S0ren Kjeldsen. Hans 

194 

Hillerslev Herreds Tingbog - 1673 

enke, Mette Christensdatter, er nu Anders Moensens hustru. B0rnene er Jens 
S0rensen, Christen S0rensen og Margrete S0rensdatter. Formuen er over 
grelden 4 sldl. 9 sk., men Anders Moensen har af sit gode gemyt forreret b0rnene 
12 slsl., som de skal vrere lige gode om. 

12 februar. Onsdag. 

Berte! Pedersen Lerche fremkalder vidner, der efter hans anvisning har vreret 
hos Jep Pedersen Krabbe i Klitm01ler og Anders (Poulsen) (Poelsen, senere 
rettet til Oelsen = Olufsen) og har fundet klittag. 
Opsat 8 dage. 

Peder Andersen Bagge ved Klitm0ller tiltaler Jens Christensens enke i Holler 
og Poul Smed i D0vhal samt Christen Iversen i 0ster Vandet og Jens Nielsen i 
Nors for skyld efter obligationer. 
Dom: De skal be tale. 

Niels Andersen pa Ballerum tiltaler nogle af Tveds sogns mrend for skyldig 
kirketiende og stedsmalspenge og irettelagde et forleningsbrev, hvori otte 
mrend i Tveds sogn gar i l0fte for Tveds sognemrend for kongekorntienden af 
Tveds sogn til J0rgen Lykke til S0gard, som overlader tienden til dem. 
Herimod at svare fremkom Niels Andersen i N0rby pa egne og interessenters 
vegne og irettelagde et register pa abodskorn til S0gard, hvorfor han mener at 
de b0r vrere fri for Niels Andersen pa Ballerum hans tiltale. 
Dom: Da sagen synes disputerlig, opsrettes den en maned, og herforinden b0r 
sognemrendene g0re rigtig tregt med kirlwvrergerne. 

Dirich Villomsen, tolder i Thisted, irettelregger en missive til inspekt0r 
Christian Henrik Peters, hvori han g0r opmrerksom pa, at enhver, som nyder 
forstrandsrettigheder, skal betale told efter vrerdien af det indstrandede, 
hvorfor inspekt0ren ogsa skal betale af saltet fisk og tran, som er indstrandet 
ved Agger, og betalingen skal erlregges her i tolderiet. 
'To mrend har vreret hos inspekt0ren med missiven. Han svarede, at det var ikke 
meget, der var indstrandet samme ar, men sagde at han ville betale den rerlige 
mand og tage det igen af admiralitetet. Tolderen mener, at inspekt0ren skal 
betale efter toldrullen. 
Dom: Inspekt0ren b0r med tolderen forenes og g0re rigtighed eller derfor at 
lide som vedb0r. 

18. februar. Ting holdt i Hillerslev formedelst Guds vejrlig. 

Mester Anders Nielsen i Thisted ved hans fuldmregtig Christen Christensen 
Tilsted tiltaler en del i Sennels sogn, som resterer med kirketiende. 
Dom: De skal betale. 

Herredsfoged Jacob Ulf begrerer af skriveren, at han indf0rer navnene pa 
sandemrend og ransnrevninger i tingbogen. Skriveren svarede, at han ikke turde 
indf0re navnene, f0r lensherren kunne fa deres navne at se og afgive sit 
betrenkende. 
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(7 /11). Christen Simonsen i Klastrup har strevnet menige sognemrend i 0sterild 
sogn, sa mange som avler, og forlanger, at de, der skylder abodskorn, skal 
betale til ham og hans medinteresserede. 
Sagen opsat 6 uger. (3/6). 

(5/111672). Weel Svendsen i Brund, delefoged til 0rum strevner Niels Andersen, 
f0r boende i Kortegard, nu i Janderupgard og fremlregger syn over Kortegard, 
som mentes ikke at kunne geres i stand for under 40 rdl. Desuden krrever han 
Niels Andersen for restance. 
Dom: DaNiels Andersen ikke er medt, skal han betale bygfald og restancer. 

25. februar. 

Otte Ottesen i Kjrerup pa Mogen Friis til Frisenborg hans vegne fremferer 
mrend, som har synet et d0dt menneske, som Ia mellem Krregp0t og Vigse. Han 
la pa sin ryg og havde en vognsv0be i h0jre hand. Hans klreder var vade til 
breltestedet. De kunne ikke slmnne andet, end at han var kommet fra sin vogn, 
der stod estenfor i vand til hjulene, og var ded af kulde og frost. Det var Hans 
Christensen af Hjardemal. (Sagen fortsretter). 

(27 /2 1672). Jens Andersen, toldbetjent i This ted pa Lorentz Helmers vegne af 
Kebenhavn fremlregger en dom af 27/2 af dette ting og begrerede, at dommeren 
ville fyldestg0re ham efter dommens indhold. Dernrest fremlagde han grev 
Mogens Friis's jordebog og regnskab. Der krreves restancer, 3 ars indkomst. 
Tidligere havde Otte Otsen godset under inspekti&n. Blandt de nrevnte b0nder er 
Hans Christensen. 

(4/2). Anne Arenfeld har Iadet strevne Anders Jensen, Jenses sen ved Led i 
Hjardemal, Anders Eriksen i Dalgard og Anders S0rensen i Hovs0r til last og 
klage til tredje ting. (4/3). 

Hrederlige og vellrerde J0rgen Pallesen strevner Christen Christensen i Nergard 
i Sennels og tiltaler ham for penge, han har lant. 
Opsat en maned. (8/4). 

Sandemrend og ransnrevninger skal m0de pa Segard for at aflregge deres ed for 
lensherren pa torsdag. 

Feder Iversen i Hjardemal udsteder denne opsrettelse. 
Jacob Ulf i Kl0v pa Simon Mikkelsens vegne tiltaler Johan i Vestergard og 
hendes sen Mikkel J~rgensen for resterende lim, eftersom han har tjent der 
nogle ar. Desuden tilt(!..l.es Jens Christensen i 0sterild for rug, han har faet af 
Simon Mikkelsen. " 
S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard svarer, at Simon Mikkelsen b0r bevise, 
at han har noget til gode. Jens Christensen mener ogsa, at Simon skal bevise, at 
han har faet korn af ham. 
Opsat 1 maned. 
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Jacob Ulf fremlregger en missive fra amtskriver Jens Hansen angaende en gard 
i Nors, som er ede og skylder 4 td. og h0rte til kaptajn Willum Willumsens gods, 
men som ingen proprietrer vil vedkende sig. Enhver som vil antage sig den for 
skatterne, skal den forundes efter forordningen. (27 /5). 

4. marts. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, har sendt to mrend til Mads Tomsen i 
0sterild for at sige, at han skulle blive ved sin gard, til den var lovlig opsagt. De 
fandt ham liggende pa sin seng, og han svarede, at han var en gammel, fattig, 
arm og blind mand, og han kunne ikke mere til sin gard bjerge.eller bjerge lade 
for sin alderdoms og blindheds skyld, da hans b0rn ikke lrengere ville blive hos 
ham, hvorfor han begrerede, at husbonden ville lade annamme, hvad fattige 
middel, der var i hans hus og gard inden og uden d0re, og som tilh0rte ham. 
(10/6). 

Berte! Pedersen Lerche pa amtmandens vegne forbyder at gere noget 
k0bmandskab eller forprang her i herredet efter forordningen, og forbyder at 
holde kroer. 

(25/2). Anne Arenfeld Iader give last og klage over de f0rnrevnte personer, der 
har k0rt over Kjelstrup eng ved Overgards skifter og Iader freml<egge 
tingsvidne og syn 22/10 sidst. og 10/12. 
Anders Eriksen i Dalgard medte og begrerede udsrettelse. Sagen opsat seks 
uger. (15/4). 

Jacob Ulf, herredsfoged, advarer sandemrend og ransnrevninger, at de skal 
m0de pa mandag og aflregge deres ed pa S0gard for lensherren. 

Laust Andersen i Skovsted pa Karen Dyre til Knivholt hendes vegne til taler folk 
i Sennels for resterende kongetiende i Sennels sogn. 
Dom: De skal betale. 

Christen Pedersen i Skjelsgard irettelregger en sedd€1, hvori borgmester 
Christian Mortensen eftergiver ham i den sag, som hans tjener Simon Pedersen 
har imod ham, for at de interesserede ikke for (min) hans skyld skal komme i 
bekostning, med mindre Christen Pedersen selv rejser nogen tvistighed. 

Anders Christensen Kars0e i Hunstrup tiltaler Christen Madsen i Klastrup for 
skyld efter obligation. 
Dom: Han skal be tale. 

Christen Madsen, skriver, i Hillerslev, pa Henrik J0rgensen i Viborg hans vegne 
irettelregger en obligation pa 2000 rdl. in specie af 24. januar 1667 med pant i 
S0gard hovedgard og noget tilliggende gods (specificeret). Jergen Lykke har 
14/1 1662 faet kgl. bevilling og tilladelse til at srelge, pantsrette og afhrende gods 
til hvilken standsperson, ham Iyster. Haner strevnet pa Gudumkloster. 
Dom: Han skal holde sin forskrivning eller ved gode mrend have indvisning i 
pantet. 
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11. marts. Intet. 

18. marts. 

J0rgen Nielsen i Djernres pa Hans Zoegas tjener Jens Christensen Bach i 
Skinderup hans vegne har ladet syne og taksere et hus i Skinderup, som Maren 
Klov sidst iboede og frad0de. Det er kun 1 rdl. vrerd. 

Christen Mortensen i 0sterild pa egne og Anders Christensens vegne i Hovs0r 
tiltaler nogle folk i 0sterild og Thousse for resterende part af stedsmal for 
0sterild kongetiende. Christen S0rensen i Spanggard i 0sterild m0dte og 
svarede, at han havde ydet 1 rdl. pa stedsmalet, men den ville han lade dem 
beholde som abod for forleden ar, og han begrerede derefter, at Christen 
Mortensen og hans medbroder herefter ville tiende pa krerven. 
Dom: De andre, der ikke er m0dt, skal betale. (26/3). 

25. marts: 

Jacob Ulf, herredsfoged, advarer menige herredsmrend, at de m0der pa tinget 
klokken 10. 

Jens Christensen i Skjelsbjerg i Tveds sogn, pa egne og Christen Jensen, Jens 
Andersens s0n ved Kier i Tveds sogn, hans vegne fremlregger en 
stedsmalsseddel, hvorefter Johan H0rling (?), radmand i Landskrone bevilger 
Jens Christensen i Lille D!llvhul og Christen Jensen, Jens Andersens s0n ved 
Krer, den 0de avling og jord til Lille Kjrergard, som husene er 0de og nedbrudt 
af, i tre ar mod at betale skat og kontribution. Dateret Koesse 6/2 1670. 
De opsiger nu frestet og irettelregger en seddel fra S0ren Villumsen, Johan 
H0rlings fuldmregtig, hvorefter de efter deres opsigelse er entlediget for frestet 
og ganske fri. 

8. april. 

(8/2). Berte! Pedersen Lerche pa amtmandens vegne irettelregger en 
landstingsdom af 13. marts, hvorefter han begrerer, at herredsfogeden, at 
han straks lader inspekt0ren og medinteresserede strevne i den sag mellem 
amtmanden og inspekt0ren og desuden strevner aile, som til sagens oplysning 
beh0ves at strevnes. Jacob Ulf avarer, at han med h0jeste flid ville efterkomme 
landstingsdommen. (15/4). 

Christen Laustsen, Laust Christensen i Klastrup hans s0n, pa sin s0ster, Maren 
Laustdatter, sal. Niels Jensens enke i 0sterild, hendes vegne, irettelregger en 
fuldmagt til Anders S0rensen ved 0sterild kirke fra Gregers Nielsen, f0dt i 
0sterild sogn, til at give afkald pa hans s0ster Maren Nielsdatters vegne for den 
arv, der er tilfaldet hende efter hendes sal. moder Gertrud Jensdatter, som 
boede og d0de i 0sterild. Anders S0rensen giver derefter Maren Laustdatter 
afkald. 
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(25/2). J0rgen Pallesen tiltaler efter opsrettelse 25/2 Christen Christensen 
N0rgard i Sennels for lante penge. Haner ikke m0dt. 
Dom: Han skal betale osv. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, pa Niels Langes vegne irettelregger et 
fflllgebrev til Maren Christensdatter, sal. Tomas Nielsens enke i Hunstrup, og til 
Christen Christensen i samme gard fra Gregers H0g, der er kommet overens 
med sin fretter Niels Lange om det gods, som Gregers H0gs sal. forreldre havde i 
pant af sal. Gunde Lange, saledes, at Maren Christensdatter og Christen 
Christensen herefter skal svare landgilde m.m. til Niels Lange, 

Berte! Pedersen Lerche pa amtmandens vegne lader lrese et missive, hvorefter 
et kgl. abent brev om H0jesterets administration af kvartalskatten som er 
forfalden, palregger proprietrerer og b!llnder at levere kvartalskat, konsumtion 
og folkeskat snarest, og forordner, at der udnrevnes lregdsmrend, som skal 
opkrreve kvartalskat af str0godset i hvert sogn og folkeskat efter prrestens 
mandtal og levere skatten pa amtsstuen. 

15. april. 

(8/4). S0ren Christensen i Sennels pa inspekt0r Christian Henrik Peters hans 
vegne pa Ullerupgard og i hans nrervrerelse har ladet strevne amtmand J0rgen 
Friis pa S0gard og irettelregger en forpagtningskontrakt, hvorefter amtmanden 
forpagter S0gard og Nors kongetiende af inspekt0ren for den sum, denne skulle 
give den gode jomfru (Karen Lykke til Vejevslevgard) i forpagtningsafgift, 
nemlig 150 rdl. og yde de sredvanlige afgifter af garden, nemlig afgiften af 
kongetienden og en ydelse til sogneprresten. Han skal lade tilsa marken og holde 
bygninger ved lige. 
Dernrest fremlregger inspekt0ren en obligation fra J0rgen Friis til dr. Matthias 
Brobergue pa Sielleffschouffgaard pa 35 rdl., transporteret af denne til hans 
svoger Christian Henrik Peters, underskrevet Matthias de Broberg 20/3 1673. 
Pa forpagtningen skylder amtmanden endnu 100 rdl. 
Dom: Amtmanden skal be tale de 100 rdl. og obligationen. (Sagen fortsretter). 

(4/3). Christen Christensen den unge af Nors pa Anne Arenfelds vegne tiltaler 
efter opsrettelse af 4. marts Anders Jensen, Jens Andersens s0n i Hjardemal 
ved Led, Anders Eriksen i Dalgard og Anders S0rensen i Hovs0r, fordi de har 
k0rt over engskifter, der h0rer til Anne Arenfelds 0de garde i Skovsted efter 
tingsvidner. Anders Eriksen begrerede opsrettelse og nregtede at have k0rt over 
engskifterne, hvorfor sagen blev opsat 6 uger, som er til i dag. 
Dom: Der b!llr udstedes klagevidne over de nrevnte personer. (25/6). 

Jesper Nielsen i 0sterild pa egne og Feder Jensen ibd. hans vegne ... Tiltaler 
Christen Simonsen i Klastrup, Mads Mikkelsen og Eske Christensen i Toushede, 
som har kirketienden til 0sterild kirke i freste, men resterer med det korn, de 
skulle betale til kirken. 
Dom: De skal be tale det resterende korn til kirkevrergerne. 
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(8/4). Inspekt0r Christian Henrik Peters tiltaler amtmand J0rgen Friis for 
leveret korn og for skyldig leje af en gard i Arhus m.m. Berte! Pedersen Lerche 
pa amtmandens vegne hrevder, at noget af kornet ikke er blevet leveret. Der 
fremlregges mange dokumenter, bl.a. syn over garden i Arhus. Berte! Lerche 
irettelregger en opskrift pa, hvad amtmanden har kostet pa denne gard. 
Dom: Amtmanden skal be tale det korn, som det er bevist, at han har faet, men 
ikke det andet, f0r bevis foreligger. Amtmanden skal betale lejen, men skal 
have sine udgifter godtgjort. Hvis den bekostning, amtmanden har anvendt pa 
stalden og et hus, ikke skal godtg0res, kan amtmanden lade det nedbryde. 
(Sagen fortsretter). 

Berte! Lerche pa amtmandens vegne irettelregger en dom af Viborg landsting 
13/3, hvori citeres en erklrering fra amtmanden, hvori han siger, at han har 
modtaget noget korn, som skal betales, men hvad hans tjener videre kan have 
udgivet (af begreringer eller breve?), skal vrere kasseret. Berte! Lerche sretter i 
rette, at inspekt0ren skal bevise, at dette korn er leveret (6 td. rug). da det 
strider mod hans tjeners hand (hvad hans tjener har skrevet). 
Sagen opsat 1 maned. (26/5 1674). 

22. april. 

Hr. Christen Pedersen, sogneprrest til Hunstrup og 0sterild, Iader fremlregge et 
brev, hvorefter Peder S0rensen i Ostrup i Slet herred giver Christen 
Christensen Sch0tt i Hunstrup fuldmagt til at give hr. Christen Pedersen afkald 
pa den arvelod, Peder S0rensens hustru Lisebeth Olufsdatter var tilfaldet efter 
hendes fader hr. Oluf Jacobsen i Hunstrup. 
Han giver derefter afkald. 

Well Svendsen, delefoged, pa Christen Christensen, som har frestet sal. Erik 
Pedersens hus i Hunstrup, hans vegne, Iader fremlregge vurdering i boet. Enken 
er Maren Svendsdatter. Nordsiden af huset er oplagt af diget0rv. 
Weell Svendsen tilbyder, om nogen vii antage .sig boet mod at betale bygfaldet. 
Srerligt tilb0d han den sal. mands s0nner Christen Eriksen i Hillerslev og 
Christen Eriksen i Sennels, om de ville overtage boet. 

29. april. 

Well Svendsen udsteder dette forbud. 
Jacob Ulf pa Niels Langes vegne til K0lbygard forbyder t0rvegmft og lyngslet 
pa Kringe og Esdall og at bjerge klittag, sener og graris. 
ulovlige veje, ulovligt fiskeri og krybskytteri eller 
agerh0nsegarn eller pa andre mader m.m. 

6. maj. 

Han forbyder ogsa 
jagt, enten med 

Well Svendsen, delefoged, pa Christen Pedersen i S0nderklit hans vegne giver 
last og klage over Christen Degn soldat, tilholdende i Arup pa Hannres. Christen 
Pedersens kone Maren Larsdatter vidner, at Christen Degn tog et par 
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semslreders bukser, som hang pa en krog ved mandens seng. To vidner beretter, 
at de har set Christen Degn ga bort med bukserne. 

(5/11 1672). Anne Arenfeld Iader syne Ullerupgards bygninger og Hovdiget for 
br0stfreldighed. Manglerne specificeret. Der var desuden ingen g0dning i 
garden: Christian Henrik Peters indstrevnet. (29/7). 

13. maj. 

Oluf Pedersen i Karsse fremkalder vidner, som beretter, at Jor fire ar siden 
k0bte J0rgen Nielsen i Djernres en hest af Oluf Pedersen, og him lovede, at give 
Jens Hestkier 5 rdl. af k0besummen for hesten og at holde Oluf Pedersen fri for 
krav om de 5 rdl. 
Strevningsmrend talte med J0rgen Nielsens datter. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, pa sin husbonds vegne fremkalder 
synsmrend, der har synet Mikkel J0rgensen i Vestergard i 0sterild for skade og 
sar. Begge, hans hrender var blodige af 5 sarmal, og Mikkel J0rgensen 
beklagede sig, at han herefter ikke kunne tjene enten husbonden eller andre til 
nytte. Han skyldte Christen Degn af Arup for samme skade. 

Tomas Andersen i Vorring forpligter sig til at betale Anders Christensen ved 
Kastrup kirke for 2 td. rug. 

Christen Jensen af Hjardemal vii fremkalde synsmrend, men ingen af dem er 
m0dt undtagen Niels Andersen, hvorfor der ikke foretages mere. (Sagen 
fortsretter). 

27. maj. 

Christen Jensen af Hjardemal fremkalder mrend, som har vurderet boet efter 
hans salig hustru Anne Svendsdatter, som der boede og d0de. Der blev til 
arvingerne pa hver s0sterlod 10 skilling, som de har faet. 

(30/7 1672). Niels Andersen pa Ballerum har strevnet Mads Nielsen pa Holm i 
0ster Vandet og Christen Christensen i Nors. De har lovet, at de pa Simon 
Pedersens vegne vii give Niels Andersen 10 td. byg if0lge tingbogen for 30. juli 
sidste ar som arv efter hans datter Maren Nielsdatter, som boede og d0de i Nors 
hos hans svoger ( = svigers0n) Simon Pedersen. Endnu rester der 2 td. byg i de 
10 t0nder. Simon Pedersen sp0rger Niels Andersen, hvor meget han har faet. 
Han svarer, at han har faet otte t0nder, 2 skp. Simon Pedersen begrerer 
udsrettelse, da han mener at kunne bevise, at alter betalt. 
Dom: De to mrend skal be tale Niels Andersen. Sa kan de s0ge Simon Pedersen. 
(3/6). 
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3. juni. 

Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig, pa Mads Badsgards 
vegne i Hansted fremkalder Kirsten Pedersdatter og Maren Madsdatter, begge 
af Hansted, som vidner, at en soldat under major Steenvigs kompagni, T0ger 
Tranum kom ind i Mads Badsgards stue og forlangte, at konen skulle skaffe 
ham og to andre soldater mad. Hun satte flresk og br0d pa bordet, men T0ger 
Tranum kastede flresket efter hende. Mads Badsgard sagde da til hende: »Ga 
hen og se til, du kan give dem mere mad<<. Sa kogte hun en pandekage og satte 
for dem, men T0ger Tranum forlangte mere og tog panden med alt, hvad der 
var pa den og kastede den pa gulvet og sprang op fra bordet og drog sin degen og 
gik til Mads Badsgard. Han forlangte, at sa lrenge han !a her, ville han have fern 
retter mad til hvert maltid. Mads Badsgard sagde: .Ah nej, min ven, det rna dog 
ikke ga saledes til. Da huggede T0ger Tranum ham over armen med sin degen, 
og da konen sagde: Hvi handler I sa ilde med min stakkels mand - satte han 
karden for hendes bryst og sagde: Du skal ogsa ret nu fa din rest. Bagefter 
truede han Mads Badsgard til at skrive en seddel om, at alt, hvad han havde 
gjort imod ham, var eftergivet, og der blev skrevet mere, som Mads Badsgard 
fik genpart af. Sa gik han, men kom straks igen og ville have det skriftlige, som 
Mads Badsgard havde faet tilbage og forlangte sin hele arsl0n straks og 1 
sletmark for hver time, han la der, eftersom han skulle ligger der i 9 dage. 
Desuden matte Mads Badsgard give ham en sort engelsk klredning foruden de 3 
mark 8 sk., han havde faet, f0r dette skete. Han truede Mads Badsgard, hans 
kone og folk, at han ville hugge dem sa sma, at folk matte sanke dem sammen, 
og da han sagde det, havde han en karde i den ene hand og en dragen kniv i den 
anden. 
T0ger Tranum er strevnet hos hans husbond Christen Laustsen i N0rha. (Sagen 
fortsretter). 

Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig, udsteder dette vidne. 
(25/2). Jacob Ulf, herredsfoged, pa amtskriver Jens Hansens vegne, f0rer 
vidner pa, at den gards bol i Nors, som Jens.S0rensen sidst paboede, og skylder 
4 td. hartkorn, og som tilh0rte forrige kaptajn Villum Villumsens gods, har 
vreret 0de forgangen ar indtil nytar. 

Christen Laustsen i Vigs0 pa sin husbonds Laurits Seefeld til 0land hans vegne 
har Iadet mrend syne sal. Niels Rostrups gard i S0nderby, som han frad0de. 
Ralingen var br0stfreldig for 8 sldl., laden og et lille hus i 0sterende for 3 sldl. 
Indstrevnet er Peder Nielsen i Rrer, Tomas Andersen i Vorring og hans hustru og 
Niels Rostrups enke Anne Christensdatter. 

Christen Bertelsen i Skovsted har Iadet mrend syne Mads Badsgard i Hansted. 
Han var hugget i leddet ved albuen pa venstre arm, omtrent en hand bred. 
Indstrevnet er T0ger Tranum, soldat. 

(18/2). Mads Mikkelsen i Toussie pa egne og Christen Simonsen i Klastrup og 
Eske Christensen i Toussie deres vegne forbyder 0sterild sognemrend at f0re 
deres korn af marken, f0r der er tiendet i krerven, da de nrevnte tre mrend har 
frestet kirketienden. (16/9). 
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(27/5). Niels Andersen pa Ballerum og Simon Pedersen i Nors er blevet forligt 
pa den made, at Simon Pedersen skal give Niels Andersen 1 td. byg, og Niels 
Andersen skal unde Simon Pedersen en halv dags t0rvegr0ft i hans gards jord. 

10. juni. 

Borgmester Christian Mortensen i Thisted tiltaler S0ren Christensen i Sennels, 
f0r i Kjelstrup, efter en obligation pa 14 sletmark, udstedt 29/8 1671 til jomfru 
Sophie Vognsdatter til S0nderris, og fremlregger en dom af 24/10 1671 her af 
tinget, hvori S0ren Christensen lover at betale tid efter anden. Han begrerer nu 
igen henstand. 
Dom: Han skal betale. (30/9). 

Sivert Brochenhus' til Ullerup hans fuldmregtig, Jakob Madsen, tiltaler Sivert 
Brochenhus's myndlings tjenere i herredet for restancer. De indstrevnede 
m0der og vedgar restancen, men siger, at de ikke har kunnet betale, dels for de 
harde skatter, dels fordi der har vreret misvrekst i mange ar, og dels pa grund af 
sandflugt. Tue Jensens enke opsiger sin gard. 
Dom: De skal be tale. (Sagen fortsretter). 

Sivert Brochenhus's fuldmregtig tilbyder, at om nogen vil annamme sal. Tue 
Jensens gard mod at betale skatterne, skal han fa stedsmalsbrev. 

Unge Christen Christensen i Nors pa hr. Mikkel Nielsens vegne i Trebring, har 
Iadet mrend syne 0ster Vestergard i Nors. Indstrevnet er Christen Tomsen og 
Anders Tomsen, Tomas Vestergards s0nner. 

Christen Abildsen i Nors pa hr. Niels Olufsens vegne i Hillerslev hans vegne har 
ladet syne Hov i Hillerslev, som Niels Pedersen Vrerdt (Vrert) sidst i freste 
havde. Fornrevnte unge Christen Christensen tilb0d vurderingsmrendene 
garden for vurderingssummen. Indstrevnet er Ing Mortensdatter, som nu bor i 
Hov og hendes s0n, Niels Pedersen Vrerdt. 

(4/3). S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, pa fru Elsebe Juels vegne, har 
Iadet syne Mads Tomsens gard i 0sterild. (Sagen fortsretter). 

S0ren Rasmussen pa Elsebe Juels vegne har Iadet vurdere inventaret i Mads 
Tomsens gard, efter at han har erklreret, at han for alderdoms og svagheds 
skyld ikke lrengere ville blive ved garden. 

17. juni. 

Peder S0rensen i Rreer og Mikkel Pedersen i Febbersted, kirkevrerger for 
kirkens tiende Rrer sogn, forbyder folk at f0re deres korn hjem, f0r der er 
tiendet. 

Christen Skaning i Hillerslev, skriver, pa borgmester Christian Mortensens 
vegne i Thisted efterlyser rette arvinger efter sal. borgmester Tomas Madsen i 
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Thisted og folk, som har hans gods og penge i forvaring. De skulle melde sig 
rette 30. dag, som var den 5. juni. Hvis de ikke melder sig, rna de selv lide 
skaden. (Borgmester Tomas Madsen blev begravet 13. juni (kirkebogen). 

Poul Enevoldsen den unge i Agerholm har Iadet syne boligen Holder, som Jens 
Christensen sidst iboede og frad0de. Indstrnvnet er Jens Christensens enke 
Kirsten Christensdatter i Holder. 

Christen Andersen (Stentoft) ved kirken i Vester Vandet pa egne og Peder 
Bendixens vegne fremkalder fire forlovningsmrnnd af sognet, som lover, at 
Christen Stentoft og Peder Bendixen, som har frnstet kongetienden af Vester 
Vandet sogn pa sognemrnndenes vegne, ingen skade eller tab skal lide. Peder 
Bendixen skal for sin umage med at indkrrnve tienden vrnre fri for at betale 
tiende og skatter deraf. (Sagen fortsrntter). 

Jens Jepsen i Tanderup og unge Poul Enevoldsen i Aggerholm, som har frnstet 
kirketienden af Vester Vandet sogn pa sognemrnndenes vegne, fremkalder fire 
forlovningsmrnnd, der lover at holde de to fri for skade og tab pa menige 
sognemrnnds vegne. (25/6). 

Onsdag, 25. juni, som var nrnste s0gnedag efter st. Hans Baptistrn dag. 

Jens S0rensen, sitshaftig pa Nrnsgard har Iadet syne saL Poul Jensens gard i 
Skiverklit for den skade, som sandflugt har voldt. Vesten og norden samme 
gard, hvor der f0r var ager, eng og en endels fiskes0, er nu klitbakker, som der 
gror klittag og graris pa, sa meste delen af gardens ejendom er 0de af 
sandflugt. 
Indstrnvnet er lensmanden, J0rgen Friis, og amtskriver Jens Hansen. 

(15/4). Christen Abildsen i Nors pa Anne Arenfelds vegne fremlrngger et 
tingsvidne af 10/12 1672, og en dom af 15/4 sidst med et udstedt klagevidne over 
Jens Andersens s0n ved Led i Hjardemal, Anders Jensen, som havde k0rt over 
fruens 0de gardes enge i Skovsted. Nu Iader Christen Abildsen ham fordele. 
Hans moder er Anne Nielsdatter. 

Christen Jellsen i Sennels giver pa sin hustru, Anne Christensdatter, f0dt i 0ster 
Vandet, hendes vegne afkald pa arv efter hendes forrnldre, Christen Jensen og 
Ingeborg Jensdatter, som begge boede og d0de i Sennels, til Niels Christensen 
Vandet i Kastrup. (8/7). 

1. juli. 

(17/6). .!Eldste Poul Enevoldsen i Aggerholm pa egne og medbr0dre, 
forlovningsmrnnd for konge- og kirketiende i Vester Vandet sogn, deres vegne 
har Iadet strnvne menige Vester Vandet sognemrnnd, sa mange som avler, og 
krrnver, at de skal holde de otte forlovningsmrnnd skadesl0s for deres forl0fte. 
Kendelse: Sognemrnndene b0r holde forlovningsmrnndene skadesl0s. 
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8. juli. 

J0rgen Nielsen i Djernrns Iader strnvne Hans Henningsen under Bjerg 1 

Hjardemal og hans hustru Anne Nielsdatter til syns afsigelse og irettelrngger en 
synsseddel, hvorefter mrnnd har syne.t Henning Hansen i hans hus under Bjerg i 
HjarderoaL Hans ene nrnsehul var splittet ad nederst, og hans klrnder var 
tilligemed nrnsen og skrngget overblodig, og hans hustru Johan Jensdatters 
hoved var sprukken to steder og blodig. De skyldte deres s0n, Hans Henningsen 
og hans hustru for denne skade. 

Berte! Pedersen Lerche har igen vrnret ude for at snuse efter klittag og sener 
sammen med nogle vidner, der beretter, at de traf Jacob Ulfs tjenestekarl og 
andre, der trak med k0er, hvis t0jr var lavet af sener (jordstrnngler af klittag 
eller senegrrns, kvik), ligesom de mange steder fandt t0jreredskab, lavet af 
sener. (15/7). 

J0rgen Nielsen i Djernrns tiltaler mester Hans Zoegas tjenere i herredet for 
restancer (specificeret). En del af de tiltalte m0dte og berabte sig pa 
kvitteringer. 
Sagen opsat 6 uger. (19/8). 

Hr. Anders Pallesen i Sennels opsiger en boligs ejendom, som han har i frnste af 
Ejler Jacobsen. Denne er strnvnet i Hillerslev prrnstegard. (15/7). 

Gregers H0g til Vang Iader fremlrngge en skriftlig tilstaelse fra J0rgen Lykke til 
S0gard, dateret Gudumkloster 18/6 1673, hvorefter han pantsrntter nogle garde, 
bl.a. i Nors sogn en gard Vill Christensen pabor ( = Digegard). Han rna, nar han 
vii annamme disse garde, beholde dem eller afhrnnde dem. Grnldsbrevet var 
udstedt 1667 24/1. Gregers H0gs fuldmrngtig krrnver nu, at grnlden betales, og 
hvis det ikke sker, at pantet skal f0lge Gregers H0g. 
Dommen f0lger pastanden. 

Margrete Reedtz; sal. Malte Sehested til Rydhave hans enke tiltaler J0rgen 
Lykke efter obligation pa 500 rdl., udstedt 1655, 26/1 til hans krnre morbroder 
Malte Sehested. · 
J;)om: Han skal be tale eller der skal ske indvisning i hans bo og gods. 

.J0rgen Nielsen i Djernrns har Iadet strnvne Peder Lauritsen i Langgard, Peder 
Iversen i Hjardemal hans steds0n Peder S0rensen ibd., Christen S0rensen pa 
Ballerum, Niels Jensen i Fartoft, Poul Eriksen pa Ballerum, Christen Andersen 
i Krog i Vigs0 og hans s0n Anders Christensen ibd., og Chrisii:m Jensens 
arvinger i Sennels Jens og Niels Christensen Vandet, i Kastrup, Niels Holmbo i 
Sennels, Christen Enevoldsen ibd., Peder Christensen i Store Hillerslev, Peder 
Christensen i Kase, Laurits Nielsen ibd. Desuden Laurits S0rensens enke i 
Skinnerup og Christen Jellesen i Sennels. Han irettelrngger tre obligationer. Den 
f0tste udstedt af Niels Jensen i Fartoft og Laurits S0rensen i Hjardemal 10/1 
1655 pa 2372 rdl. som de her godsagt for Hans Pedersen, digefoged i T0nder Len. 
Arvinger efter Laurits S0rensen er Peder Iversen i Hjardemal og hans 
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stedsenner, blandt dem Peder Serensen i HjardemaJ, og desuden Peder 
Lauritsen i Langgard (Tveds sogn). som er gaet lige i arv med de andre. 
Den anden obligation er udstedt 26/3 1655 af Christen Jensen i Sennels. Hans 
arvinger er Jens Christensen Vandet i Kastrup, Niels Christensen Vandet i 
Kastrup, Anders Christensen Gade, hvis opholdssted ikke kendes, Niels 
Andersen Holmbo i Sennels og hustru Johan Christensdatter, Christen Jellesen i 
Sennels og hans hustru Anne Christensdatter og unge Jens Christensen Vandet i 
Sennels. 
En tredje obligation er udstedt af Paul Eriksen i Kastrup 1657 1/12, (senere: pa 
Ballerum). 
Desuden sagseges nogle for skyldige afgifter. (19/8). 

(25/6). Jens Christensen Vandet i Kastrup irettelregger skifte efter hans fader, 
Christen Jensen i Sennels 1662, hvori hans stedmoder, Ingeborg Jensdatter og 
broder (unge) Jens Christensen Vandet erklrerer, at de vi! betale arvingerne 
deres arv og tilfredsstille kreditorerne, mod at de beholder boet. 
Dom: To, der resterer med afgifter, far sagen opsat 6 uger. De andre skal 
betale, hvad de ikke med kvitteringer kan bevise at vrere betalt. Hvis nogen 
anker pa sagen, rna de sege deres konsorter. 

15. juli. 

(8/7). Seren Christensen i Sennels pa hr. Anders Pallesens vegne i Sennels har 
ladet strevne Ejler Jacobsen, som opholder sig i Hillerslev prrestegard, og 
opsiger frestet af en bolig i Sennels (frestebrev 7/3 1667), som hr. Oluf Adzersen 
fer havde i freste. 

Christen Hey udsteder denne opsrettelse. 
Berte! Pedersen Lerche formente efter opsrettelse af 8/7 pa lensherrens og kgl. 
Majestrets vegne, at Jacob Ulf og medinteresserede, som grovelig har forset sig 
mod !ovens klare ord med slig seners oprykkelse til landets ganske ruin og 
skade, og at de ber lide efter recessen. 
Opsat 8 dage. (22/7). 

Peder Serensen i Rrer Iader fordele Peder Olufsen ved Bro pa Ballerum for 28 
skilling, han skyldte. 

Christen Abildsen i Nors, Ejler Jacobsens fuldmregtig, fremkalder vidner, der 
beretter at hr. Anders Pallesen plejede, saede og avlede forleden ar til en bolig i 
Malle. 

Seren Rasmussen, foged pa Kelbygard, tiltaler Peder Iversen i Hjardemal for 
restance. 
Dom: Han skal be tale. 

Rasmus Hansen Rafn pa Peder Pedersen, forvalter pa 0rum slot, hans vegne 
har Iadet strevne 0rum tjenere i flere sogne save! som forlovningsmrend for 
kongetiende og de der resterer med grreslam, og krrever, at de skal betale. 
Dom: De skal be tale. 
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Rasmus Hansen Rafn pa Peder Pedersen, forvalter pa 0rum og Dueholm, hans 
vegne tiltaler Paul von Klingenbergs tjenere i Rrer for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

22. juli. 

Berte! Pedersen Lerche pa lensherrens vegne tiltaler Jacob Ulf og andre, fordi 
der er fundet tejr af sener (jordstrengler af kvik eller klittag) efter tingsvidne. 
Jacob Ulf mener, at han altid har rettet sig efter lensherrens befaling, og at han 
b0r forskanes for en proces, som et uroligt menneske vi! p<if0re ham. I modsat 
fald vil han erklrere sig for landsdommerne. 
Borgmester Christian Mortensen af Thisted begrerer 
1. at Berte! Lerche vii fremlregge sin fuldmagt, hvortil Berte! Lerche svarer, at 
den er forkyndt pa tinget. 
2. at han ville fremvise, hvad senetejr, der var fundet hos Niels Christensen i 
Tousgard. 
3. mener borgmesteren, at hvis Berte! Lerche har fundet noget senetejr, som 
ikke er kebt pa axeltorv af dem, som tilstod det sig pa axeltorv at srelge »af hvad 
myndighed ved hun selv« burde han ikke have slaget hans folk, om han andet 
hos dem havde fundet, men i sa mader synes at ville vrere dommer i sin egen 
sag. 

Berte! Lerche siger, at det bevises med tingsvidner. Borgmesteren svarer, at 
Berte! Lerche er fordelt og ikke kan sege nogen rerlig mand. Berte! Lerche 
svarer, at borgmesteren ber bevise, at han er fordelt, og siger, at han ikke ved, 
hvordan borgmesteren er renset i den sag mellem ham og Dirich Villomsen og 
Morten Tomsen. 
Dom: Da sagen angar rere og lempe, henviser jeg den tillandstinget. 
Christen Hey, tilforordnet dommer i denne sag, har udstedt denne dom. (21/10). 

Hrederlige og vellrerde Edvart Christensen af Hjardemal prrestegard pa sin 
fader, hr. Christen Nielsen, sogneprrest til Hjardemal, hans vegne fremkalder 
Peder Iversen i Hjardemal, som irettelagde afkald fra Henrik Josepsen 
(Jespersen?), borger i Hjerring, pa hans hustru, Maren Melchiorsdatter, datter 
af sal. hr. Melchior, sogneprrest til Vrensted og Tise, hendes vegne pa arv efter 
hendes moder Kirstine Tomasdatter. 

Christen Abildsen i Nors pa Anne Arenfelds vegne lader fordele Mads Kusk i 
Skovsted, fordi han mmmede fra det hus pa Skovsted bakke, som han ikke 
lovligt har opsagt. 

29. juli. 

(6/5). Unge Christen Christensen i Nors pa Anne Arenfelds vegne har Iadet 
strevne inspekter Christian Henrik Peters, sitshaftig pa Todb0l, og vidner, der 
beretter, at de efter inspekterens befaling fyldte og bortferte jord fra Hovdiget 
og ferte det ud pa mark en. (25/llJ. 
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S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, tiltaler han husbonds tjenere, som 
resterer med afgifter. 
Dom: De skal be tale. 

Niels Laustsen af Bodum pa Morten Tomsen, provstiskriver, hans vegne tiltaler 
Anne Christensdatter, sal. Christen M0llers enke i Nedergards m0lle for 
restance, 9 td. byg for 1670, 13 td. byg for 1672. 
Dom: Hun skal be tale efter kapitelstakst. 

Weell Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa Peder J0rgensen i Hundal hans 
vegne tiltaler Peder Christensen Kedelf0rer i Thisted for 5 sldl. og jern for 1 
sldl., som han skylder Peder J0rgensen paden hest, han klllbte af ham. (Sagen 
fortsretter). 

Peder Christensen, tilholdende i Thisted har strevnet Peder J0rgensen i Hundal 
til tilbudsvidne og dom og tilb121d ham den hest, han havde k0bt af ham mod at 
han fik sine penge igen. (5/8). 

5. august. 

Peder Christensen, tilholdende i Thisted, har ladet strevne Peder J121rgensen i 
Hundal og vidner om handelen om hesten, bl.a. Maren Lauritsdatter Gris, 
Peder Christensens hustru, og hans datter Inger. Han har tilbudt Peder 
J0rgensen hesten, da den ikke var sa mange penge vrerd, som han skulle give, 
hvortil Peder J0rgensen svarede, at han ikke kunne srelge den for mindre. 
(12/8). (Sagen fortsretter). 

12. august. 

(5/8). Peder Christensen af Thisted og Peder J0rgensen er blevet forligt, 
saledes at Peder Christensen skal levere hesten tilbage i morgen tidlig, og 
Christen Bertelsen i Skovsted be taler pa Peder J 0rgensens vegne 1 rdl. 

(2/4 1672). S0ren Laustsen i Bloksgard pa Gregers H0g til Vang hans vegne 
tiltaler Inger Laursdatter i Roer for restance. 
Dom: Hun skal betale. (19/8). 

(19/8).Tomas Barfod pa Claus Juels vegne til S0nder Vosborg tiltaler Anders 
Pedersen i Hjardemal for restance. 
Dom: Han skal betale. 

19. august. 

(12/8). S0ren Laustsen i Bloksgard pa Gregers H0g til Vang hans vegne har 
ladet syne den gard i Klitten, som kaldes Roer, nemlig den halve gard, som 
Inger Laursdatter pabor. Der var en lade, et ralingshus, et frehus til12 n0d og en 
staid derved til0g, opbygget af jord og et jordhus til far. (2/9). 
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(8/7). J0rgen Nielsen i Djernres tiltaler mester Hans Zoegas tjenere i herredet 
for restancer. Sagen har vreret opsat 6 uger. En af dem m0der med en skrivelse, 
hvori Hans Zoega efterlader ham et ars skyld, andre m0der og siger, at de har 
betalt til husbonden, selv, og hvis det ikke var saledes, burde husbonden have 
s0gt dem ved retten, efter en vis tids forllllb. J0rgen Nielsen irettelregger en 
erklrering fra Johan Adolph Zoega, hvori han giver J0rgen Nielsen tilladelse til 
at indkrreve aile restancer, som ikke er betalt til hans salig fader. 
Dom: De skal betale, hvad de ikke med kvitteringer kan vise at vrere betalt. 

26. august. 

Anders Christensen i Hovs0r og Christen Mortensen i S0nderby i 0sterild har 
ladet foretage udlreg for resterende kongetiende, da de har frestet tienden. De 
tilbyder nu det udlagte til skyldnerne. 

Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig, tiltaler Vestervigs 
tjenere, som resterer med afgifter. 
Dom: De skal be tale. 

2. september. 

Mikkel Madsen i Klastrupgard pa sin husbonds vegne har ladet syne 
Klastrupgards grund, De fern parter af gardens h!llbjergning, lyngslet, 
tlllrvegrlllft og fredrift er 0de af sandflugt og halvdelen af den sjette part. Resten 
ligger for en aben sandflugt. I Kjelstrup er Anders Eriksens gard synet, som 
tilh0rer generalmajor Ruse. Den femte part af garden var 0de, og derfor og for 
andre arsagers skyld synte garden meget forskyldt. Indstrevnet er amtmanden 
og Henrik Lulew, sitshaftig pa B0vling. 

(19/8). S0ren Laustsen i Bloksgard pa Gregers H0g til Vang hans vegne har 
ladet g0re udlregt hos Inger Laustdatter i Roer for restancer og bygfald. Hele 
boet vurderet. 
S0ren Christensen, Christen S0rensens s0n i Roer, tog sin morbroder S0ren 
Laustsen i Bloksgard i hand og forpligtede sig til at betale, hvad hans moder 
skyldte Gregers Hlllg, hvis Gregers Hlllg ville stede ham hans sal. faders del af 
garden Roer og betro ham det udvurderede gods af hans moders part og lade 
ham fa denne part i freste. 

9. september. 

Christen Hoj af Nors pa hr. Anders Kjeldsens vegne i Nors tiltaler Anders 
Andersen i Binding for restance, og fordi han har vreret overh0rig og ikke har 
gjort arbejde, nar det bliver forlangt. 
Dom: Han skal betale og have sit freste forbrudt. 

Hans Christensen af Fuglsang pa Hannres pa Harding (Hartvig?) Petersens 
vegne i Alborg tiltaler Peder Jensen i S0nderby i 0sterild for restance. 
Dom: Han skal betale, og have sit freste forbrudt. 
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-16. september. 

Niels Christensen Tang pa Ballerum udsteder dette vidne. 
Jacob Ulf i Kl0v pa Niels Lange til K0lbygard hans vegne lader fremstille to 
vidner, der begge tjente pa K0lbygard. De vidner, at Tomas Christensen i 
Hunstrup, Christen Tomsens s0n ibd .• kom til dem pa K0lbygards mark og 
fulgte med dem til K0lbygards poert med to heste, som de havde taget pa 
K0lbygards mark, men da de kom til porten, jog han hestene fra dem. De vidste 
ikke, hvis hestene var og havde ikke fat pa dem. Tomas Christensen er stawnet 
til klagevidne. Hans moder er Anne Olufsdatter. 

(4/6) 1672). Peder Jensen i Votborg har ladet strevne sine naboer Niels Laustsen 
i Hesseldal, Anders Christensen og Christen Pedersen og Christen Jensen af 
Bjerre til syn over en gr0ft mellem hans mark og hans naboer i Bjerre og 
Hesseldal. De svarede, at han godt matte dige pa hans egen ejendom, men de 
kunne og ville ikke give ham lov til at opkaste den gamle gr0ft, som h0rer til 
diget, uden deres husbanders minde og vilje, dog saledes, at diget ikke kommer 
nogen af naboerne til skade i nogen made. 
Synsmrendene var efter Peder Knorborgs ( = Peder Jensen) anvisning pa hans 
eng, og der pa 0stre side sa de en r0gel, som de syntes engang havde vreret et 
dige, og der vesten ved syntes dem, at der havde vreret en gmft, sa vidt vandet 
ikke havde borttaget (det? ). De kunne ikke sk0nne, hvor lrenge siden det havde 
vreret en ny dige, da det var overgroet. 

Mads Christensen Krog (senere: i Krog) tiltaler J0rgen Madsen i N0rby i Tveds 
sogn for 31,2 sletdl. 8 sk. J0rgen Madsen vedgar grelden. 
Dom: Han skal be tale. 

Peder Andersen pa Bjerg i Thisted tiltaler Christen Falquorsen i Sennels for 
skyld if0lge skiftebrev 6/2 1660 (efter Niels Justsen, Peder Andersens formand i 
regteskab). 
Dom: Han skal be tale. 

Anders Andersen i Skarup (senere: Anders Skrredder) (Nors sogn) fremlregger 
vurdering i boet efter sal. Oluf S0rensen, som boede og d0de i T0fting. Enken er 
Kirsten Staphensdatter, b0rnene Anne og Dorte Olufsd0tre. Nrevnt blandt 
kreditorer bl.a. Anders S0rensen i Skarupgard og Niels Pedersen i T0fting. 
Formue over grelden 10 dl. llh mk. Moderen lover at holde d0trene til skole osv. 
og at betale kreditorerne. 

Peder Andersen pa Bjerg i Thisted tiltaler kirkevrerger i Sennels, Peder 
J0rgensen i Hundal og Christen Nielsen for bly, leveret til Sennels kirkes 
reparation 1667. De siger, at de har betalt til Niels Bendixen. 
Dom: De skal betale, hvad der resterer, og kan sa s0ge Niels Bendixen. 

(3/6). Peder Andersen pa Bjerg i Thisted tiltaler Christen Simonsen i 0sterild, 
Mads Mikkelsen og Eske Christensen i Toushede og irettelagde kontrakten 
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mellem ham og dem om 0sterild kirketiende, sluttet efter landsdommer Jens 
Rodstens mellemkomst. Han pastar, at kontrakten ikke er opfyldt, at de skylder 
penge, og ikke mere rna befatte sig med tienden. 
Opsat 14 dage. (30/9). 

23. september. Intet. Tinget holdt i Hillerslev. 

30. september. Tinget holdt i Hillerslev formedelst regn. 
Erik Nielsen i Skinnerup lader strevne Mads Andersen i Skinnerup til dom og 
Tomas Nielsen og Mikkel Nielsen ibd. til at vidne. De vidner, at de har forligt 
Erik Nielsen og hans svoger Mads Andersen, saledes at Mads Andersen skulle 
give Erik Nielsen en kappe eller kvindekabe og 3 rdl. De havde senere vreret hos 
Mads Andersen og spurgt, om han ville holde sit l0fte. Han svarede, at hvis Erik 
Nielsen eller hans krereste ikke ville n0jes med de klreder, de havde faet, skulle 
hun g0re gavn for hendes f0de. Sadan havde han gjort, den tid han var ung. 
Tingsvidne. (21/10). 

Peder Andersen pa Bjerg i Thisted tiltaler Mikkel J0rgenset1;. i Vestergard 
0sterild efter regnskabsbog 1666 for 15 skp. byg. 
Dom: Han skal betale, om han ikke kan bevise, at de 15 skp. byg er betalt. 

Ween Svendsen i Brund lader fordele Kastrup sognemrend for 7 grreslam a 2 
mk., som de skulle have betalt til 0rum. 

Niels Mortensen i Lille Hillerslev pa Oluf Badsgards vegne og Christen 
Pedersen Riis hans vegne i Hansted tiltaler J0rgen Madsen i N0rby for 22 
sletmark, !ant for 2 ar siden. 
Dom: Han skal be tale. 

(10/6). Borgmester Christian Mortensen irettelregger en dom af 10. juni, 
hvorefter S0ren Christensen i Sennels skulle betale 14 sletmark, og en 
udlregsforretning i S0ren Sortes bo, der viste, at der intet var at g0re udlreg i. 
Han begrerer nu 3. ting over S0ren Sort. ( 7/10). 

(16/9). Peder Andersen pa Bjerg i This ted tiltaler efter opsrettelse Christen 
Simonsen i Klastrup, Mads Mikkelsen og Eske Christensen i Toushede, fordi de 
ikke har overholdt kontrakten om kirketienden. 
Mads Mikkelsen og Eske Christensen irettelregger kvitteringer fra Peder 
Andersen. 
Kendelse: Da sagen synes meget tvivlradig, opsrettes den 1 maned, og 
herforinden de tre mrend indstrevnes med deres kvitteringer til sagens bedre 
oplysning. (27/11674). 

7. oktobeJ·. 

(30/9). Borgmester Christen Mortensen lader fordele S0ren Christensen 
Sennels. 
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14. oktober. 

Feder Pedersen i Viborg tiltaler Feder Iversen i Hjardemal efter obligation pa 
90 rdl., dat. 30. september 1665. 
Dom: Han skal betale. 

21. oktober. 

Eske Christensen i Tousse pa sin fader Christen Eskesens vegne tiltaler Jens 
Christensen i Vesterby i 0sterild efter obligation for 7 sldl. 
Dom: Han skal be tale. 

(30/9). Morten Andersen, radmand i Thisted, pa Erik Nielsens vegne i 
Skinnerup til taler Mads Andersen i Skinnerup for en kvindekabe og 3 rdl., som 
han skal have lovet at give Erik Nielsen og hans kone. 
Mads Andersen medte og svarede, at Erik Nielsen og hans kone havde faet den 
medgift ud af boet, som han havde lovet dem, undtagen en kvindekabe, som 
Erik Nielsens kone eller han selv bar hjem. 
Sagen opsat 6 uger. 

Unge Poul Enevoldsen i Aggerholm udsteder dette efter ordre og fordeler og 
kender deri. 
Feder Pedersen, forvalter pa 0rum har ladet strevne Mads Christensen 
Badsgard og flere til vidne og dom og Jens Mattisen i Hansted med flere til at 
vidne. 
Efter sagens vidtfleftighed er sagen videre herefter udskrevet. 

(2217). Berte! Pedersen Lerche irettelregger en befaling om, at Jacob Ulf, som 
har forset sig mod !oven og ikke har renset sig efter sa lang tid, ikke ber betjene 
retten, fer han lovligt har purgeret sig, som det sig b0r. I stedet befales det 
Christen Hej i Nors at han indtil videre betjener retten. Befalingen udstedt af 
amtmanden. (19/5 1674). 

Mads Andersen i Skinnerup og hans svoger Erik Nielsen er blevet forligt, 
saledes at Mads Andersen be taler Erik Nielsen 4 rdl. 

28. oktober. 

Christen Hej udsteder dette save! scm efterfelgende efter lensherrens 
anordning. 

Niels Pedersen, foged pa Nertorp, pa Nicolaj AJ;gidii vegne i Randers tiltajer 
Christen Simonsen i 0sterild, fer i Klastrup, og da Nicolaj AJ;gidii tjener, for 
resterende landgilde. 
Opsat 6 uger. (8/12). 

(26/11 1672). Niels Poulsen i Skinnerup pa sin moders, Maren Eriksdatters, 
vegne far afkald og kvittering fra hendes sen Erik Nielsen for arv efter hans 
fader Niels Serensen, som boede og dede i Skinnerup. 
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Amtmanden har ladet syne bmstfreldighed pa veje og broer i herredet. Det er 
stadig galt med veje og broer ved Klevs hule og Bromelle. 

Amtmanden Iader lrese forordning om kornskat til militsen og om flreskeskat. 

Feder P.edersen, forvalter pa 0rum, har villet gere udlreg hos Mads Christensen 
Badsgard i Hansted, men der var intet at vurdere, da han var flyttet bert med 
kone og b0rn og alt behave. De ville gare udlreg i nogle egheveder, der stod i 
stalden, men da kom Laurits Pedersen og Laurits Lauritsen Svenske og sagde, 
hvad de havde der at bestille, hvortil herredsfogeden svarede, at de ville gere 
udlreg hos Mads Badsgard for restancer til Feder Pedersen pa 0rum, og at de 
ville tage hestene. Laurits Pedersen sagde, at de skulle lade hestene sta og tog 
griinen til en plag af Rasmus Hansens hrender og stedte ham og herredsfogeden 
til side og sagde, at hvis de tog noget fra garden, skulle de gere det med svedne 
fingre. Han og Laurits Svenske sagde, at hvis de ikke var strerke nok til at 
forhindre det, ville de snart fa flere til dem til at gere det. 
Andre vidner bekrrefter, at Mads Christensen Badsgard er flyttet forleden ar 
med sit gods, kvreg og andet fra den gard, scm han havde frestet pa 0rum stavn 
til en gard pa Vestervig stavn i Hansted. (18/11). 

4. november. 

Berte! Pedersen Lerche har igen vreret ude at snuse efter Klittag og har fundet 
det flere steder hos bender. Han ferer vidner. 

Anne Arenfeld Iader fordele Tomas Nielsen i Skinnerup for en gas og et lam, han 
skyldte hende i afgift. 

11. november. 

Jacob Christensen Kjelstrup i Thisted tiltaler Christen Gregersen i 0ster 
Vandet, Christen Christensen den unge i Nors og Christen Arberg i Skinnerup 
for greld til ham ifelge skifte efter hans forreldre 29/8 1672. 
Dom: De skal betale. 

Inspekter Christian Henrik Peters tiltaler Christen Tegersen i Kjelstrup og 
Anders Eriksen ibid. efter en obligation. Noget er betalt. Anders Eriksen meder 
og erklrerer, at han har gjort rejser med egne heste og vogn for inspekteren. 
Dom: De skal betale, hvad der ikke er betalt med penge eller pa andre mader. 

Seren Rasmussen, foged pa Kelbygard, pa Niels Langes vegne tiltaler nogle af 
Kelbygards tjenere for restancer. 
Dom: De skal betale. 

18. november. 

(14/11672). Anders S0rensen ved 0sterild kirke pa sin sogneherre, hr. Christen 
Pedersen 0land, hans vegne forbyder Tomas Christensen Westergard i Nors 
sogn at svare afgifter til andre end hr. Christen. 
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Unge Christen Christensen i Nors pa sin husbonds tjener Anders Kjeldsens 
vegne, tilholdende i Sennels i Gadegard, tiltaler Christen Jensen i 0sterby i 
Tveds sogn for 1 sldl., han skal skylde ham. 
Christen Jensen befindes at skulle vrere sa svag, at han ikke kan m0de til tinget, 
hvorfor sagen opsrettes 6 uger. 

(28/10). Unge Poul Enevoldsen udsteder denne dom: 
Wee! Svendsen, delefoged til 0rum, har Iadet strevne Laurits Pedersen i 
Hansted og unge Laurits Svenske ibd. til vidner, klage og andet lovmal, og Iader 
ransnrevningerne strevne til ransopkrrevelse, og tiltaler Laurits Pedersen for 
vold og trusler og for at have taget en hest fra den, der ville g0re udlreg. 
Pa Laurits Pedersens vegne m0dte Tomas S0rensen i N0rha, delefoged til 
Vestervig, da Laurits Pedersen var udenlands for at bjerge penge til kgl. 
Majestrets skatter. Han irettelregger et frestebrev, hvori fogeden pa Vestervig, 
Jens Nielsen, frester til Laurits Pedersen den gard, som Mads Christensen 
Badsgard oplod til ham med kvreg og alt, hvorfor han mener, at Laurits 
Pedersen ikke kan overga klage, (da har han vedkendt sig godset), sa lrenge 
frestebrevet star ved magt. 
Dommen f0lger hans pastand. (2/12). 

25. november. 

(29/7). Christen Andersen, foged pa Ullerupgard, pa Anne Arenfelds vegne, har 
Iadet strevne inspekt0r Christian Henrik Peters (nu pa Todb0l) og fremkalder 
vidner, der fortreller om Ullerupgards hovdige, hvordan der blev gravet jord af 
diget og f0rt ud pa mark en, efter inspekt0rens befaling. (Sagen fortsretter). 

Christen Andersen, foged pa Ullerupgard, pa Anne Arenfelds vegne, f0rer 
vidner pa, at da inspekt0ren kom til Ullerupgard, var der store m0ddinger, og 
fru Anne Arenfeld havde Iadet udf0re g0dning til 20 td. g0dningsbyg, som 
inspekt0ren modtog. Der var da 30 Ires m0g, som inspekt0ren siden lod udf0re. 
Andre vidner beretter, at da inspekt0ren forlod Ullerupgard, var der ikke 
g0dning i og omkring garden undtagen til knap to td. bygsred. 

Jacob Christensen Kjelstrup af Thisted tiltaler Knud Jensen i Fartoft, Jep ved 
kirken i Sennels, Christen i N0rgard ibd., S0ren Sort, Christen Nielsen i 
Kjelstrup, Jens Balsen i Skovsted, Anders Pedersen, Feder Andersen og S0ren 
Poulsen ibd. for skyld efter skiftebrev efter hans forreldre 29/8 1672. Ligeledes 
tiltales Wee! Svendsen i Brund, Jens Nielsen i Kl0v og Jens Jensen i Brund for 
skyld efter samme skifte. 
S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, begrerer, at Jacob Kjelstrup vil bevise 
Jens Nielsen i Kl0v hans greld. 
Dom: De skal betale, men Jacob Kjelstrup b0r bevise n0jagtigt, at Jens Nielsen 
er ham de 12 daler skyldig. 

Feder Pedersen i S0hus f0rer vidner pa, at han har leveret Anders Christensen 
Juell i Rrer en degen, og Anders Juell lovede at betale den inden treugersdagen 
eller Ievere Feder Pedersen den degen tilbage inden tre dage. 
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Morten Tomsen, radmand af Thisted, pa amtskriverens vegne, f0rer synsmrend 
frem, der har synet den gard i Malle, Feder Christensen iboede. Garden var 0de 
for folk, og der var hverken korn, kvreg eller andet, uden nogle gamle 0de huse, 
nemlig et gammelt ralingshus, der ved enden havde to bindinger til lade, og et 
gammelt frehus af jord. 

s0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, pa Niels Langes vegne, Iader fordele 
folk pa Hanstholm, 0stholm og i Tveds sogn for skyldig brokorn til K0lbygard. 

2. december. (Stadig Christen H0y i Nors i herredsfogedens sted). 

Unge Christen Christensen i Nors far afkald fra sine stedb0rn, nemlig Jens 
Christensen i Nors, Christen Christensen i Tveds sogn, Anders Christensen i 
Nors pa egne og sin s0ster Margrete Christensdatters vegne, anden Jens 
Christensen i Nors og Christen Christensen i Nors for arv efter deres sal. moder, 
unge Christen Christensens hustru, Mette Christensdatter, som boede og d0de i 
Nors. (Sagen fortsretter). 

S0ren Christensen i Vorringgard Iader fordele folk Nors sogn for skyldige 
afgifter og tiende. 

S0ren Christensen i Nors lover Jens Christensen at give hans s0ster Margretl' 
Christensdatter som arv efter hendes moder, sal. Mette Christensdatter fire 
sldl., som star hos hen des broder Anders, og 3 sldl. i rede penge. Desuden slw.l 
hun have sin moders kiste og igangsklreder. Anders Christensen lovede at give 
hende de fire sldl., som hun arvede efter sin fader Christen Jensen, tillige med 
f0rnrevnte fire og tre sldl. Pengene skal sta hos ham, til hun bliver 18 ar. Hun 
skal ogsa have lidt kornsred,. og bmdrene skal pase, at hendes far kommer 
hende til gode. Anders Christensen, der efter sine s0skendes vilje har 
annammet faderens bo, lovede at give sin broder, Christen Christensen i Nors 4 
sldl. som arv efter hans fader, Christen Jensen. 

9. december. 

Ting holdt i Hillerslev for tage og kulde. 
(28/10). Niels Pedersen, foged pa N0rtorp, efter opsrettelse af 28/10 tiltaler pa 
Nicolaj JEgidii vegne Christen Simonsen, nu boende i 0sterild, men f0r i 
Klastrup og var da Nicolaj JEgidii tjener, for restance efter akkord om hans 
landgilde, regt og arbejde. 
Dom: Han, der nu bor i Mikkel Tanderups gard i 0sterild, skal be tale restancen 
til Nicolaj JEgidius af Randers. 

(18/11). Rasmus Hansen Rafn pa Gabriel Berns til 0rum hans vegne har Iadet 
strevne Mads Christensen Badsgard, hans hustru Kirsten Pedersdatter 
Norrekov(?) og hans d0tre Margrete og Maren Madsdatter til at vidne om en 
hestplag, som var udlagt for restancer i hans gard, og om Laurits Pedersen da 
havde nogen husholdning for sig selv i garden, og om han havde haft sin 
underholdning og i andre mader hos Mads Badsgard og dem, og om han havde 
gjort hans arbejde for kost og l0n som andre tjenestekarle. 
De indstrevnede ikke m0dt. Tingsvidne. 
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Unge Poul Enevoldsen i Aggerholm udsteder forskrevne vidne. Jacob 
Christensen Kjelstsrup i Thisted pa egne og svoger Hans Hermansens vegne har 
Iadet strevne Niels Bardsen i Kiistrup og Peder Christensen og Laust Hollrender 
i T0fting samt Erik Nielsen i Skinnerup for skyld. Peder Christensen i T0fting 
irettelregger en kontrakt, hvorefter hans svoger Laust Hollrender forpligter sig 
til at betale Peder Christensens greld til Christen Kjelstrup. 
Dom: Niels Bardsen, Laust Hollrender og Erik Nielsen skal betale. 

Unge Christen Christensen i Nors udsteder denne dom. 

Laust Andersen af Skovsted pa Karen Dyres vegne tiltaler nogle folk i Sennels, 
som resterer med kongelmrntiende, deriblandt Anne Falquorsdatter i Kloster. 
Dom: De skal be tale. 

Wee! Svendsen i brund, delefoged til 0rum har Iadet strevne folk i Sennels sogn 
til at vidne, og Anne Arenfeld til vidnespah0r. De vidner, at de de tre foregaende 
ar har ydet deres kongetiende pa Ullerupgards og Momtofts lofter til Laurits 
Andersen i Skovsted. 
Christen Abildsen i Nors pa Anne Arenfelds vegne protesterer. Han afresker 
Well Svendsen hans fuldmagt til at f0re denne sag og mener, at der ikke b0r 
udstedes vidne, f0r Laust Andersen i Skovsted bliver strevnet. 
Kendelse: Der kan ikke udstedes vidne, f0r han er strevnet. 

16. december (stadig Christen H0y efter befaling i herredsfogedens sted). Intet. 

23. december. 

(9/12). Weel Svendsen af Brund har Iadet strevne menige sognemrend og enker i 
Sennels sogn til at vidne, og Anne Arenfeld og Laust Andersen i Skovsted til 
vidnespiih0r. Mrendene vidner Em for Em, at de har ydet deres anpart af 
kongetienden pa Momtoft eller Ullerupgard og hvem de har leveret kornet til. 
Christen Christensen den unge af Nors bega'lrer pa Anne Arenfelds vegne, at 
mrendene skal m0de med kvitteringer. De siger, at de har ikke andre, end at 
den, der modtog kornet, lovede, at de ikke skulle blive krrevet igen. Tingsvidne, 
begreres af Christen Christensen og Bertel Pedersen Lerche. 

Peder Bendixen af Vester Vandet hans fuldmregtig Tomas Pedersen ibm. 
fremlregger et frestebrev fra Mathias Kolding, forvalter over det Dueholmske 
og Skarpenbergske gods, pii sin principals, sal. Leonhardt Marselis arvinger til 
Dueholm Kloster, deres vegne til Peder Bendixen pa den giird i Vester Vandet, 
som sal. Poul Salmandsen iboede og frad0de. Dateret 8/4 1673. 

(9/12). Berte! Pedersen Lerche og Christen Christensen den unge i Nors 
afresker pii Anne Arenfelds vegne Wee! Svendsen i Brund hans fuldmagt til at gii 
i rette i den sag om Sennels sogns kongekorntiende. 
Weel Svendsen fremlregger derpa fuldmagten, der lyder pa, at Peder Madsen, 
ridefoged til 0rum, pii sin principal, Gabriel Berns til 0rum, hans vegne i hans 
fravrerelse, fuldmregtiger Viii Svendsen i Brund til at vrere delefoged i 
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Hundborg og Hillerslev herreder for 0rum slots tjenere, ved lovlig dom at 
forsvare, hvorfor b0nderne skal vrere ham h0rig og lydig i, hvad han pa 
husbondens vegne befaler dem, og skaffe ham vogn og heste, sa han uden ophold 
kan komme af sted, sa husbondens forretninger ikke bliver fors0mt. Dateret 
Thisted 18/12 1666. Pa fuldmagten havde Gabriel Berns selv skrevet 28/5 1670, 

· at denne. fuldmagt er samtykket og konfirmeret af ham. 

Her er endt dette ars 1673 for retten passerede sager testerer. 
Christen Madsen Schaning. 
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Fol. 1. Autorisation ved amtmand Jergen Friis, dateret Segard 11/11674. 

Ingen sandemamd eller ransnrevninger indskrevet pa fol. 1 b. 

Snapstirsdag, 13. januar. 

Herredsfoged Jacob Ulf, i hans sted forordnet Christen Hey. Skriver Christen 
Madsen Skaning. 

Mads Pedersen i Nors og Peder Frandsen i Hinding far afkald fra Niels Nielsen, 
fedt i Nors, nu boende i Hinding, pa arv efter sin fader, sal. Niels Frandsen, som 
boede og dede i Nors, hvilken arv Mads Pedersen i Nors havde haft i vrergemal. 
Desuden giver han afkald for arv efter sin oldefader (farfar) Frands Nielsen, 
som boede og dede i Hinding. 

20. januar. Intet. 

27. januar. 

Wee! Svendsen, delefoged til 0rum, har Iadet syne en gard i (Hjardemal) Klit, 
som Christen Pedersen ibor. Brestfreldighed kan ikke afhjrelpes for mindre end 
20 rdl. 

Laurits Pedersen Morsing af Thisted har Iadet strevne Jens Mattisen, som da 
boede i Hansted, og fremlregger en obligation 24/5 1654 pa 18 sidl. til hans svoger 
Peder Lauritsen Morsing. Endvidere fremlregger han sin regnskabsbog, 
hvorefter Jens Mattisen skylder ham for lh pund anis og 14, pund ingefrer. 
Dom: Han skal betale osv. 

Otte Ottesen af Krerup generalmajor Ri.ises vegne til Ri.isensten, tiltaler Anders 
Eriksen i Kjelstrup, Mikkel· Madsen i Klastrup og Peder Harboe i Hillerslev 
samt grev Friis's tjenere, sal. Hans Christensens enke i Hjardemal, Else 
Jensdatter, Christen Pedersens enke Anne Jensdatter og Christen Borups enke 
Karen Tuesdatter for restance. 
Dom: De skai betale osv. 

(30/9 1673). Peder Andersen pa Bjerg i Thisted tiltaler Eske Christensen af 
Toushede, som han mener han skylder ham ifelge lwntrakt om kirketienden. 
Eske Christensen begrerer opsrettelse, da han agter at bevise, at pengene er 
betalt. 
Opsast 4 uger. (10/3). 

Amtmanden fuldmregtig, Peder Marcussen, fremlregger en ordre og missive, 
hvorefter han skal forhverve dom over de garde, som ingen proprietrerer 
vedkender sig. Kronen tildemmes en ede gard i Nors sogn, som Jens Serensen 
sidst paboede, forhen tilherende kaptajn Villum Villumsen, skyld 4 td., og 
Kjrergard i Tveds sogn, som sal. Peder Madsen har haft i forvaltning, hvoraf 
den halve del giver skat. Den anden halvdel er fordrervet, og der er intet 
bekommet af den. 
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Christen Christensen i Hun~trup pa Karen Kjeldsdatter, sal. Peder Febbersteds 
enke, hendes vegne i Nerby far tilsagn fra Peder Serensen i Nerby om, at han vil 
give hende 2 sldl. arlig, sa lrenge hun lever i stedet for grresning til en ko, og give 
hende 5 Ires skorterv og fern Ires fladterv, som skalleveres et sted i Tveds sogn, 
hvor hun ensker, og siden skal hun seiv serge for sit ophold og husvrerelse. 

3. februar. 

Ting holdt i Hillerslev pa grund af sne. Unge Christen Christensen Nors 
herredsfogedens sted. 

Anders Andersen pa Gad i Nors og Poui Nielsen ibd. pa sal. Anders Andersen og 
sal. Boel Pedersdatter, som begge boede og dede i Nors, deres berns, Maren 
Andersdatter og anden Maren Andersdatter deres vegne fremkalder 
vurderingsmrend, der har vurderet boet. Poul Nielsen i Nors agter at regte den 
reidste datter Maren, og Anders Ander!len meder pa den yngste '!l.atters vegne. 
Den sal. mands broder Christen Christensen har vreret i boet sammen med 
bernene siden de salig folk dede. Mandens sestre er Jahan Christensdatter og 
Maren Christensdatter, gift med Christen Madsen i Nors. Broderen Christen far 
for sin umage med opsyn med garden en plag eller 6 daler. Boets formue er over 
grelden 75 daler 1 mk. 14 sk. Den yngste datters arv skai sta i boet, til hun bliver 
20 ar. 

10. februar. 

Jacob Ulf i Kiev, herredsfoged. 
Jergen Nielsen i Djernres tiltaler Poul Nielsen i Nors pa Hans Zoegas vegne for 
gammellejermalsbede 12 rdl. og hans moder Karen Poulsdatter for restancer. 
Hvis de ikke betaier, krrever han indvisning i deres lesere og formue, og hvis det 
ikke strrekker til, da ved gode mrend efter landsdommerne tilfindelse i deres 
frelse jordegods. 
Irette lagt skrivelse fra Johan Adolph Zoega om, at J0rgen Nielsen rna 
indkrreve skyldige penge, da han har udlagt penge pa hans salig faders tjeneres 
vegne. 
Pa Poul Nielsens vegne medte Christen Hey og begrerede opsrettelse, da Poul 
Nielsen ville fremlregge kvitteringer. 
Opsat 14 dage. (17/2). 

Hr. Hans Nielsen, sogneprrest i Rrer, tiltaler Poul Smed i D0vhal for restance. 
Dom: Han skal betale. 

Wee! Svendsen i Brund pa Christen Pedersens vegne i S0nderklit irettelregger 
registrering og vurdering i boet efter hans sal. hustru Maren Lauritsdatter. En 
del af hendes arvinger er reprresenteret. 
S0ren Pedersen i Mejlklit i Hjardemal medte pa sine berns Else og Maren 
S0rensd0tre, den sal. kones sesterd0tre, deres vegne, og Niels Nielsen af Nibe 
pa sin hustru, Anne Isachsdatters vegne. Grelden oversteg formuen, men 
enkemanden gav de tilstedevrerende pa arvingernes vegne den sal. kvindes 
klreder til amindelse efter hende. (Sagen fortsretter). 
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Christen Pedersen i S0nderklit i Hjardemal sogn fremviser registreringen efter 
hans kone. Den viser, at der ikke bliver noget til arvingerne, men at han har 
givet dem sin kones kheder. Arvingernes reprresentanter takker ham. 

Niels Bertelsen i Hillerslev pa hr. Niels Olufsen til Hillerslev hans vegne tiltaler 
folk i Hillerslev sogn for resterende kirke- og prrestetiende. 
Dom: De skal betale. 

17. februar. 

Ting holdt i Hillerslev for vinters hardhed. 
J 0rgen Lykke til S0gard (?) tiltaler nogle for resterende afgifter. 
Dom: De skal betale osv. Niels Nielsen Smed i Binding d0mmes til at have sit 
freste forbrudt. 

Wee! Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, fremkalder mrend, der vidner, at 
Christen Andersen Stentoft og Tomas Pedersen i Vester Vandet var til stede, da 
Jens Christensen Skyum udskibede det gods, han havde i sin skude til Norge. De 
begrerede da af ham, at han ville Ievere lige sa mange srekke, som 0rum tjenere 
havde leveret gods i. Jens Skyum svarede, at han ikke ville g0re dem nogen 
levering eller talpa samme srekke. 

(10/2). Poul Nielsen i Nors fremkalder Christen Christensen H0y i Nors, som tog 
Poul Nielsen i hand og lovede ham at holde ham kvit og fri for de krrevede 
lejermalsb0der. Christen H0y kendte sig at have modtaget de 12 rdl., som han 
havde betalt videre til Hans Zoega. 

(10/2). J0rgen Nielsen i Djernres, tiltaler Karen Poulsdatter 
resterende afgifter. 
Dom: Hun skal betale, hvad hun ikke kan fremvise kvitteringer for. 

Nors for 

Otte Ottesen af Krerup pa friherre af Riisenstein hans vegne fremkalder 
synsmrend, som skulle syne Hesseldals bygfald. Synsmrendene svarer, at sa 
snart det blev t0vejr (t0rvejr?), ville de aflregge deres syn, da laden nu var fuld 
af korn. · 

(15/10 1673). Feder Lauritsen i Langgard udsteder denne dom efter begrering. 
Jacob Ulf tiltaler folk for skyld, deriblandt Jens Christensen i Vesterby i 
0sterild, som ogsa tiltales for de penge, Jacob Ulf kautionerede for til Feder 
Andersen pa Bjerg i Thisted. 
Dom. De skal betale osv. 

Otte Ottesen i Krerup pa sin principals vegne pa den ene side, og sal. Niels 
Lauritsen i Hesseldal hans b0rns formyndere pa den anden side m0des, og Otte 
Ottesen fremlregger registrering og vurdering i sal. Niels Lauritsens bo af 17/12 
sidst og af 10. januar. Enken er Maren Christensdatter. B0rnene (af 1. 
regteskab) Niels Nielsen, Laurits Nielsen, Maren og Karen Nielsd0tre. De res 
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formyndere er mandens br0dre, Feder Lauritsen i Langgard, Mourits Lauritsen 
i Tveds sogn, (Christen Lauritsen i Febbersted og Jens Lauritsen i Hindig J. 
I boet findes bl.a. i herbergshuset »og andetsteds« 2 srekke bygmel. 1 stor t0nde 
med 2 td. rugmel. 2 halvt0nder tjrere, 16 td. kul, 2 td. aske. Pa loftet 17 egebord, 7 
egetrreer og mere t0mmer (Norgeshandel). Boets formue 338 daler 3 mk. 6 sk. 
(3/3). 

Laurits Pedersen Morsing af Thisted pa sin myndling Oluf Pedersen, sal. 
borgmester Feder Justesens s0n af Thisted, hans vegne, tiltaler Maren 
Christensdatter, sal. Niels Lauritsens enke i Hesseldal, for en arvelod efter 
hans moder, nemlig herligheden til Hesseldal. 
Dom: Hun skal betale. 

3. marts. 

(17/2). Otte Ottesen i Kjrerup har Iadet strevne Feder Lauritsen•i Langgard og 
hans br0dre, formyndere for Niels Lauritsen i Hesseldal hans b0rn til 
vidnespah0r og fremlregger et skriftligt vidne fra Anders Eriksen i Kjelstrup 
om, at han var nrervrerende i boet den 9. januar, og da h0rte han, at Otte Ottesen 
og b0rnenes formyndere blev enige om, at b0rnene skulle have deres m0drene 
arv ud af boet, nemlig 240 sletdaler og derforuden den sal. mands igangsklreder. 
Han h0rte ogsa, at Christen H0y (fungerende herredsfoged) begrerede, at de 
heste, som matte tilfalde arvingerne, matte blive i boet til st. Peders dag, da 
formynderne skulle lade dem afhente. 
Jens Christensen i Vigs0 og Maren Christensdatter vidnede, at samme nat, 10/1, 
sa de, at b0rnenes lodsedler blev skrevet, og hver af forn. fik sin, som de 
leverede til skriveren, at han kunne lrese det for dem, hvad ogsa skete. Dermed 
var de tilfr~ds og begrerede genpart af registreringen, og nogle af formynderne 
klippede deres mrerke pa de kreaturer, som deres myndlinge skulle have. De 
vidner ogsa, at Skriveren, Christen Madsen, begrerede det tin, som var vurderet 
til10'Y.! mark og andet, ialt vurderet til 3 rdl., ogden 28/12 havde han faet 1 rdl., 
som han sagde han skulle have for at skrive registeret frerdigt. Maren 
Christensdatter vidner, at Feder Lauritsen i Langgard begrerede af hende, at 
hun ville give de to piger to s0lvskeer, som han vidste, hans broder havde givet 
hende i frestensgave, hvad hun ogsa efterkom. Maren Christensdatter vidner, at 
de 17 Ires vinterrug, som Niels Nielsen havde faet udlagt, havde han omgaedes 
med efter hans egen vilje. Nogle gange havde Maren Christensdatter begreret 
noget deraf til husbehov, men han svarede nej. Hun vidnede ogsa, at der var to 
duge i boet, en drejlsdug og en lrerredsdug og et handklrede, men det havde de to 
piger delt mel! em sig. (Sagen fortsretter). 

Otte Ottesen i Krerup tilbyder sal. Niels Hesseldals b0rns formyndere, Feder 
Lauritsen i Langgard, Mourits Lauritsen i Tveds sogn, Christen S0borg i 
Febbersted og Jens S0e i Binding de arvelodder, som er tilfaldet deres 
myndlinge, at de vii skaffe enken af med det. Feder Lauritsen svarer, at de 
andre ikke er til stede, men pa torsdag ville han og herredsfogeden m0de pa 
Hesseldal og g0re b0rnene udlreg. 
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Otte Ottesen svarede, at der allerede var sket skifte og deling, og at der ikke 
skulle g0res mere. Herredsfogeden Jacob Ulf spurgte Otte Ottesen, om han ville 
vrere god for de umyndige b0rns gods, at det ikke imidlertid skulle blive dem 
frakommet, og begrerede svar. (14/4). 

Poul Jensen i N0rhalne pa Tyge Andersen, forvalter pa Hestrupgard, hans 
vegne, tiltaler Peder S0rensen i Hjardemal for restancer. 
Dom: Han skal betale. 

Jesper Nielsen i 0sterild pa egne og medbroder Peder Jensens vegne tiltaler en 
del mrend i 0sterild sogn for resterende kirketiende. og tiende af det 0de gods. 
S0ren Ramussen, foged pa K0lbygard, sp0rger hvor meget de har oppebaret af 
det 0de gods. De svarer, at de intet har faet. Han sp0rger, hvorfor han da er 
strevnet. De svarer, at deter for kirketiende af Mads Tomsens gard. 
Sagen opsat 3 uger. (31/3). 

10. marts. 

(27 /1). Peder Andersen pa Bjerg i This ted til taler Eske Christensen i Tovse for 
penge, han mener at have til gode pa en kontrakt om 0sterild kirketiende. 
(Efter opsrettelse). 
Eske Christensen irettelagde et tingsvidne af Hanherreds ting 21/2 sidst, 
lydende pa, at Christen Simonsen i 0sterild og Mads Mikkelsen i Tovsse vidner, 
at de var i Peder Andersens hus i Thisted 25/1, og da betalte de deres afgift, den 
sidste rest, og da var Eske Christensen med dem og betalte hans sidste rest pa 
afgiften, men Peder Andersen ville ikke give Eske Christensen kvittering. 
Dom: Eske Christensen frifindes for Peder Andersens tiltale. 

17. marts. 
Store Poul Enevoldsen i Agerholm, den dag forordnet i herredsfogedens sted. 
Svenning Christensen i Skovsted fremlregger vurdering af indbo, besretning og 
bygninger i den gard i Skovsted, som hans. svoger Christen Christensen har 
opladt til ham. 

24. marts. Intet. 

Store Poul Enevoldsen i Agerholm i herredsfogedens sted. 

31. marts. 

Jacob Ulf, herredsfoged. 
Rytter Jens Gregersen pa kvartermester Berent Sylvester under J0rgen 
Lykkes kompagni hans vegne irettelagde en skriftlig kundskab, lydende pa, at 
den 3. januar var Christen Christensen Abel i Nors, Christen Eriksen i Kastrup, 
Niels Christensen og Jens Christensen Vandet i Kastrup efter l0jtnant 
Silvesters ordre med Christen Christensen H0y, herredsfoged i Hillerslev 
herred, i Kastrup for at syne den gard, som enken Karen Christensdatter pabor 
og nu ikke kune eller ville lrengere besidde, hvorfor hun mange gange havde 
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opsagt garden til kvartermesteren. Kvartermesteren tilb0d hende, at hvis hun 
ville blive ved garden, ville han forstrrekke hende med srederug og desforuden 
af sin egen gage efterlade hente 4 rdl. arlig. Vi (synsmrendene) lovede, at vi 
ville hjrelpe hende med vores plov og heste at pl0je jorden, og kvartermesteren 
lovede at ville hjrelpe hende med sine egne heste, hvilket altsammen dog intet 
formaeda, men hun sagde, at hun ikke for nogen del ville have mere med garden 
at bestille. 
Derefter blev der foretaget syn over gardens br0stfreldighed, dens besretning og 
udsred, og over bohavet. Hun var enke efter Jens Christensen af Kastrup. (7/4). 

Tomas Nielsen i Skinnerup fremlregger vurdering og registrering i boet efter 
hans salig hustru Anne Christensdatter. B0rnene er Niels Tomsen, Mikkel 
Tomsen og Maren Tomasdatter. Pa deres vegne er deres morbroder Christen 
Jensen af Skinnerup til stede som formynder. Til b0rnene bliver der 18 daler. 
B0rnene gar med formynderens vilje lige i arv, sa datteren sa vel som s0nnerne 
far 6 daler hver. Deres fader skal behqlde dem i boet, til de bliv~r atten ar og 
holde dem til skole osv. 

(3/3). Jesper Nielsen og Peder Jensen (kirkevrerger) pa 0sterild kirkes vegne 
tiltaler folk i 0sterild sogn for resterende tiende, og for de 0de garde efter 
opsrettelse, f0rst tre uger og sa otte dage. 
S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, m0dte og irettelagde et tingsvidne af 
4/3 1673 om, at nogle mrend havde vreret hos Mads Tomsen i 0sterild og tilsagt 
ham, at han skulle blive ved :;;in gard, til den var lovligt opsagt. De traf ham 
liggende pa sin seng, og han sagde, at han var en fattig, arm, blind mand, og at 
han ikke lrengere kunne bruge eller bjerge til garden for sin alderdoms og 
blindheds skyld, og han tilb0d dem de fattige midler, han havde i garden og 
udenfor til husbonden. 
Han irettelregger et tingsvidne af 10/6 forskrevne ar, hvorefter Mads Tomsens 
bo og ejendele er vurderet. Han mente sig da fri for kirkevrergernes tiltale. 
Dom: De skyldige skal betale. Hvad S0ren Rasmussen angar, sa er det ikke for 
mig bevist, at der er avlet korn til Mads Tomsens gard, men (i tingsvidnet) 
omtales kun l0s0re, som fandtes i garden. Da, nar sligt bevises, b0r derved 
omgas, som lovligt kan eragtes. (12/5). 

Erik Nielsen i Skinnerup' Iader strevne Peeler Tomsen, Christen Henriksen og 
menige Skinnerup mrend til at vidne, og samme tid strevnede han hr. Anders 
Nielsen (kapellanen) i Thisted til vidnespah0r. Hr. Anders Nielsen m0der og 
siger, at den ene, der strevnede, har han endnu ikke haft til sakramentet og 
mener derfor, at samme dreng ikke kan aflregge ed som strevningsmrend. 
Kendelse: Erik Nielsen rna lade strevne pa ny. (19/5). 

'1. april. 

Ting holdt i Hillerslev formedelst regn og Guds vejrlig. 
Peder Marcussen pa amtmanderis vegne fremstiller to mrend, som vidner, at de 
23/3 var pa S0gard og der h0rte lensmandens sp0rgsmal til Jon Pedersen af 
Grimstad i Norge, der sagde, at han i fjor kom fra Norge med sin broder Niels 
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Pedersens skude ind for Agger Strand med en t0mmerlast, som han solgte til 
almuen, hvem der havde behov, men sa kom han i handel med Foul Larsen pa 
Toft og solgte ham halvparten af skuden og sa sejlede med ham, som da skulle 
Vffire skipper, for badsmand til Hamborg, men da han pa hjemrejsen fra 
Hamborg kom ind for Toft land og fornam, at det ikke var rigtigt med denne 
Foul Larsen, der ikke, som han troede, var borger i Thisted, og at det heller ikke 
stod vel til mellem konen og ham, vekslede de deres k0bebreve med hinanden 
og sejlede da med skuden til Norge, ogden 23. marts, da lensmanden ville holde 
ham i arrest pa S0gard, indtil han fik bedre oplysning, bad han, at han matte ga 
hjem. Han ville komme igen, hvilken dog lensmanden ville lffigge ham for, 
eftersom han berettede, at hans folk var ved skuden og hverken havde at ffide 
eller drikke. Lensmanden forelagde ham da at m0de nffiste torsdag, hvad han 
ogsa love.de, men det skete ikke. 
Et vidne fortffiller, at Jon Pedersen fulgtes med ham til Nors, men sa gik han fra 
ham og gik til Thisted. Et andet vidne havde h0rt, at Jon Pedersen havde sagt, 
at han ejede den halvpart af skuden, som han solgte til Foul Larsen. 
Til denne tingdag er Jon Pedersen stffivnet ved hans skude i Hansted. 

(31/3). Jens Gregersen, rytter, pa kvartermester Sylvesters vegne irettelffigger 
en skriftlig kundskab fra tre mffind i Kastrup, der sammen med herredsfoge
den, Christen Christensen H0y i Nors havde synet Karen Christensdatter i 
Kastrup den 10/12. De sa bla slag pa hendes arm og pa venstre side. Hun skyldte 
Hans Hansen Viborg for slagen og ingen anden. Om hendes sideben som angivet 
var skluret (skyvret (revnet) eller halvt brffikket) har vi ikke synet, heller ikke, 
hvad der er f0rt af garden. Hun havde ingen klage mod kvartermesteren eller 
hans kffireste. De beder regimentsskriveren om sammen med Christen H0y at 
medunderskrive. (Underskrift: Christen Christensen og Tomas Barfod. (Sagen 
fortsffitter). 

Jens Gregersen, rytter, fremstiller to mffind fra Kastrup, som har vffiret hos 
Karen Christensdatter i Kastrup og tilsagt hende, at hun ikke efter denne dag 
skulle befatte sig med garden, men g0re den ryddelig. 

Jacob Ulf, herredsfoged, fremkalder mffind, som vidner, at der ikke var saet til 
Jens S0rensens 0de bol i Nors, som skulle skatte af 4 td., og som ingen 
proprietffir vedkender sig. 

14. april. 

Simon Pedersen i Nors pa egne og Nors kirkes vegne Iader fordele folk i Nors 
sogn, bl.a. Anne Nielsdatter i 0rgard for resterende tiende, bede og hestehavre. 

(3/3). Otte Ottesen af Kffirup pa generalmajor Ruses vegne fremstiller mffind, 
som har synet Hesseldals bmstfffildighed (ikke specificeret), som sk0nnes at 
Vffire 42 sldl. (23/6). 

Kjeld Nielsen, f0dt i Groffgaard i Tveds sogn fremtiller synsmffind, der har 
synet den gard pa Kjffir i Tveds sogn, som Jens Andersen sidst havde i fffiste. Pa 
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ralingshuset var der ikke tag. T0mmeret var kun 1 sldl. Vffird. Laden manglede 
3 lffiS tag. T0rveskffir fandtes ikke undtagen nogle mellemgr0fter, som ikke 
kunne vffire til synderlig brugelighed. Oberst Mogens Kruse var tilfreds med, at 
der blev synet. 

28. april .. 

Feder Christensen Borup i Kase, kirkevffirge i Hjardemal sogn, fremstiller 
synsmffind, der har synet Hjardemal kirke. Blyplader var opblffist, pa 
vabenhuset mangler tagsten, pa kirkehimlen sa de, at kirken var br0stfffildig pa 
bly. Muren pa 0stsiden ved glamhullet pa tarnet var br0stfffildig. 

Weell Svendsen i Brund pa sin principals vegne tiltaler efter tredje ting Anders 
Christensen Degn i Lille Hillerslev og Laurits Christensen i Kanstrup for 1 
daler, de har modtaget i skat af Feder Henriksen i Brom0lle, som han ikke 
skulle have udgivet, men var fri for samme skat af den gard i Eiortegard, han 
pabor eller har i fffiste. · 
Laurits Christensen i Kanstrup m0dte og begffirede opsffittelse i otte dage, og 
hvis han ikke inden den tid havde betalt til forvalter Feder Pedersen eller Wil 
Svendsen, ville han lide dom. 
Opsast 8 dage. 

Weell Svendsen har Iadet stffivne Anders S0rensens datter Maren i Hoxer, 
Maren, og Anders Jensens s0n i 0sterild, Christen Andersen, og irettelagde en 
seddel fra pralsten om, at Niels Smeds? datters barnefader var Anders Jensens 
s0n, Christen Andersen, og Anders S0rensens datters barnefader var Anders 
Christensen i Hoxer. 
Dom: De tiltalte skal be tale deres lejermalsb0der. 

5. maj. 

Christen Ibsen i Kl0vs M0lle pa sin moder Anne S0rensdatter, sine s0skende 
Mette, Maren og Else Ibsd0tre deres vegne og pa egne vegne far afkald fra sin 
broder ffildste Christen Ibsen f0dt i Kl0v M0lle, nu i Thisted, pa arv efter hans 
fader Ib Andersen i Kl0v M0lle, og Anders Ibsen, tilholdende i Kl0vs M0lle giver 
afkald til Christen Ibsen for arv efter hans forffildre, Ib Andersen og Mette 
Christensdatter, som boede og d0de i Kl0vs M0lle, og arv efter hans mormor sal. 
Karen Tomasdatter, som boede og d0de i Kl0v by. (Sagen fortsffitter). 

Christen Ibsen i Kl0v M0lle pa sin moders og sine s0skendes og egne vegne lover 
ffildste Christen Ibsen i Thisted og Anders Ibsen, begge f0dt i Kl0v M0lle, at 
betale al bortskyldig gffild og restance. 

12. maj. 

Otte Ottesen af Kffirup pa generall0jtnant Rytzes (Ruse) til Rusenstein hans 
vegne tiltaler Mikkel Madsen i Klastreupgard for restancer. 
Dom: Han skal betale, hvad han ikke kan bevise med kvitteringer eller pa 
anden made er betalt. 
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(31/5). Christen Mortensen i 0sterild pii. egne og Anders Jensen i Hox0r hans 
vegne, kirkevrerger, tiltaler Jesper Nielsen og Peder Jensen, begge af 0sterild, 
forrige ii.rs kirkevrerger, for skyld efter kirkens regnskabsbog. 
Dom: De skal be tale. 

19. maj. 

Christen H0y i herredsfogedens sted. 
(31/3). Berte! Pedersen Lerche pii. hr. Anders Nielsens vegne sp0rger, om nogen 
har sager mod ham at f0re. Erik Nielsen af Skinnerup siger, at han vil f0re 
vidner, hvortil hr. Anders Nielsen svarer, at der ikke b0r f0res vidner, f0r der er 
lovligt strevnet. 
Kendelse: Der kan ikke f0res vidner for lovlig strevning er foretaget. (30/6). 

(21/10 1673). Berte! Pedersen Lerche pii. lensmandens vegne sp0rger 24 mrend, 
om de har h0rt, at der blev solgt senet0jr hertil fra andre steder, og om der kan 
bruges agersener til senet0jr. De 24 mrend svarer, at det har de ikke h0rt. Jacob 
Ulf er indstrevnet til dette vidne. 

Knud Laursen i Binding pii. bispinde Margrete Pedersdatters vegne har Iadet 
syne Hindinggii.rds br0stfreldighed. Nrevnt laden vester i garden, og den store 
lade, stalden, et hus 0ster i garden, vognhuset og ralingshuset. 

S0ren Rasmussen, foged pii. K0lbygii.rd, tiltaler Niels Andersen pa Ballerum og 
Jens Pedersen i Gasbjerggard for skyld. Niels Andersen m0der med en 
kvittering og siger, at Jens Pedersen ogsa har en. Kvitteringen er udstedt af 
Laurits Lunov 15/4 1674 og lyder pii., at Niels Andersen har betalt ham 
munderingspenge og mii.nedspenge, som kan aflwrtes i landgilden. Jens 
Pedersens kvittering lyder pa det samme. 
Dom: De tiltalte har udstedt en forskrivning til husbonden pa deres restancer, 
men m0der med en kvittering fra rostjenesten. De b0r betale til deres husband, 
hvad de ikke med l'vitteringer kan vise, er betalt. 

Jep Christensen i Store Hillerslev pii. Maren Andersdatter, sal. Niels Simonsens 
enke i Kii.strup fremlregger registrering og vurdering i boet efter hendes mand. 
Grelden overstiger formuen rned 2 sldl. 2 sic 
Indstrevnet Anders Jacobsen i Thisted og hans b0rn med deres formyndere. 

26. maj. 

(15/4 1673). Lensherrens fuldmregtig Peder Marcussen fremlregger en sed del, 
hvori lensmanden befaler Christen Christensen H0y eller gamle Paul 
Enevoldsen i Aggerholm, hvem af dem, der er til stede, at kende og d0mme i 
den sag, inspekt0r Christian Henrik Peters har anlagt mod ham, idet Jacob Ulf, 
der som enhver ved, er i proces, mil. formodes at vrere partisk. (Sagen 
fortsretter). 
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Inspekt0r Christian Henrik Peters, sitshaftig pii. Todbol, .tiltaler au;tman.den 
fter efter obligation pa 250 rdl. og irettelregger et forpagtnmgsbrev pa S0gard, 

;ydende pii., at amtmanden forpagter S0gii.rd af Christian Henrik Peters .. som 
har forpagtet garden af jomfru Karen Lykke. Amtmanden skal g1ve 1 

forpagtning den sum, som Karen Lykke skulle have efter hendes kontrakt med 

Peters.· . . . . 
Amtmanden har overdraget en fordring, han havde pa Jochum Bech 1 Skane P~ 
4 tusinde og nogle hundrede rigsdaler til Christian Henrik Peters for 1100 rdl. pa 
f12Jlgende made: Peters overdrager til amtmanden sal. fru Anne Friis's 
obligation pa 500 sldl. og amtmandens egen pa 250 rdl. samt kvitteri~g for et ii.rs 
afgift af S0gards forpagtning 150 rdl. En dom af Hundborg herredstmg 18/5 1674 
palregger inspekt0ren at betale og frakender inspe!d0ren de to fordrmger, han 
har pa amtmanden, da det er aftalt, at de indgar i betalin.ge~. . . 
Dom: Jeg kan ikke kende i denne sag, men den b0r pa sme blb0rllge steder 
indstrevnes. 

Borgmester Morten Tomsen i Thisted irettelregger en seddel fra amtskriver 
Jens Hansen, hvori han forunder Morten Tomsen grresningen til 2 0de garde i 
Kjelstrup, som Mads Andersen og Christen Nielsen sidst pii.boede. Borgmeste. 
ren har nu ladet grresningen syne. Den blev vurderet till rdl. 

Emmike Eriksen, borger i Thisted, f0rer vidner pii., at da han fik Brogard i 
Kjelstrup, var den 0de. Der var intet ladehus, men kun et forfaldent ralingshus. 
st0rsteparten af jorden var udslrebt og ikke tjenlig til at sa i. Resten af jorden 
har Emmike Eriksen Iadet tilsii.. (2/6). 

S0ren Jacobsen, borger og fornem handelsmand i Thisted tiltaler en del folk for 
skyld efter regnskabsbog, bl.a. Niels Andersen, f0r boende i Kortegii.rd, nu i 
Hov. 
Dom: De skal betale. 

2. juni. 

Jacob Ulf, herredsfoged. 
Jacob Ulf begrerer, at Peder Marcussen pa amtmandens vegne vii beskikke en 
mand som kan udstede hans skudsmal, hvorledes han har forholdt sig, da han 
nu pa' otte ar har siddet retten. Peder Marcussen beskikker Peder S0rensen i 
Rrer. (Sagen fortsretter). 

Peder S0rensen i Rrer udsteder dette. 
Jacob Ulf begrerer skudsmii.l af 24 mrend. Berte! Lerche mener, at han skal have 
skudsmii.l af 48 mrend, samt at de vidner, der har vidnet i sagen mod Jacob Ulf, 
skulle vrere strevnet, og det kan af de faldne domme ses, hvilke gerninger der er 
begii.et, hvorfor han mener, at der i dag intet b0r udstedes. Jacob Ulf sp0rger. 
om Bertel Lerche eller andre har noget at beskylde ham for i henseende til hans 
gode navn og rygte, at de da vil fremkomme. Berte! Lerche svarer, at sagen nu 
er indanket til H0jesteret. 
Srettefogeden svarede, at da sagen var ham ubekendt, vidste han ikke i dag 
noget vidne at udstede. 
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(26/5). Christen Abildsen i Nors pa hr. Niels Olufsens vegne i Hillerslev f0rer 
vidner pa, at Emmikke Eriksen i Thisted lod pl0je, sa og h0ste den jord til 
Brogard i Kjelstrup, der var tjenlig dertil, og lod kornet f0re bort. 

Inspekt0r Peters lader fremkalde synsmrend, der har synet bygfald pa den gard 
ved Toushede, som Svend Pedersen og Christen Nielsen ibor. Raling og lade var 
br0stfreldige. Der var et farehus med jordvregge, og et hus var rent 0de og 
nedfaldet. Det syntes at have vreret et frehus. Hvad bygninger, der ellers havde 
vreret ved garden, la ganske 0de og la i gr0n jord. To mrend tilsagde de to 
b0nder, at de ikke skulle befatte sig med garden lrengere end til fardag. (16/6). 

16. juni. 

Christen H0j i Nors i herredsfogedens sted. 
Peder Bendixen i Veter Vandet lader tilbyde fr0korn til reldste Poul Enevoldsen 
i Agerholm eller den, som har saet ulovlig sred i hans jord, eller i anden jord, 
som Peder Bendixen efter lovlige adkomstbreve ejede, og forb0d at f0re sred af 
denne jord til andre steder end der, hvor jorden h0rer hen. 

Hr. Hans Nielsen i Rrer lader fremkalde synsmrend, der har synet Rrer sogns 
frelles krer, som kaldes 0ster Krogsted, og der sa de indenfor den h0ffd (h0fde). 
der var gjort sidste sommer, var gravet fladt0rv, og de bedste holme pa samme 
pladser var opgravet med vedt0rv, hugt0rv, diget0rv og andre hulgr0fter til 
sandbunden med grebe og spader, sa kreret der ikke mere kunne vrere til nogen 
nytte, undtagen det blev opfyldt igen. 

(2/6). Inspekt0r Peters har ladet strevne Svend Pedersen og Christen Nielsen i 
Toushede og krrever dem for restance og for bygfald. Han forelagde dem at 
skaffe to kautionister, for at de kunne blive ved deres gard. De svarer, at de 
ikke vii bringe nogen i vanlykke ved en kaution. 
Dom: De skal betale. (18/8). 

Weel Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, lader fremkalde synsmrend, der har 
synet Anders Christensen Blresborg. Der var et stort sar i hans hoved og hans 
hals og klreder var blodige, og der var et blat slag pa venstre arm. Han sigtede 
Anders Christensen Gad i Nors for skader. (Sagen fortsretter). 

Weel Svendsen i Brund f0rer vidner, som har set, at Anders Gad slog Anders 
Blresborg med en t0jrek0lle. Et vidne havde set, at en ko, der tilh0rte Anders 
Gad, stod t0jret pa Anders Blresborgs jord. Flere havde h0rt, at de skrendtes. 

23. juni. 

Christen H0j forordnet i herredsfogedens sted. 
Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig, tiltaler nogle af 
Vestervigs tjenere i herredet for restance (specificeret). 
Dom: De skal betale. 
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Anders Andersen Fr0st, borger i Thisted, pa mester Anders Nielsen (Heeboe) 
hans krereste Anne Hansdatter hendes vegne opsiger Sennels kirketiende. 
Indstrevnet er provstiskriveren, Morten Tomsen pa Boddum Bisgard. 

Erik Christensen i Skinnerup far afkald pa arv fra hans bmdre Niels 
Christensen i 0ster Vandet, Tomas Christensen Stentoft i Vester Vandet, og 
Christen Christensen i Skarup i Sj0rring sogn - efter deres sal. fader Christen 
Eriksen, som boede og d0de i Skinnerup, og deres moder, Else Nielsdatter, som 
endnu lever. 

(14/4). Otte Ottesen af Krerup pa sin principals vegne tiltaler Maren 
Christensdatter i Hesseldal for restance for flere ar. 
Dom: Hun skal betale. (Sagen fortsretter). 

Otte Ottesen af Krerup krrever, at sal. Niels Hesseldals b0rns formyndere skal 
give afkald pa deres vegne. 
Opsat en maned. (Sagen fortsretter). 

Peder Lauritsen i Langgard pa sine egne og sine br0dres vegne har ved S0ren 
Pedersen og Oluf Pedersen, begge i Langgard, ladet strevne Maren 
Christensdatter, sal. Niels Lauritsens enke i Hesseldal og fremlregger et 
tingsvidne af 7/6 1664 her af tinge, hvori Niels Lauritsen lover at give sine to 
d0tre bryllupskost til 12 par herskab. De forlanger nu, at Maren Christensdatter 
skal betale, hvad sadan bryUupskost vii bel0be sig til efter dannemrends 
udsagn. 
Otte Ottesen af Krerup svarer hertil, at herredsfogeden havde gjort Niels 
Hesseldals b0rn fyldest for deres m0drene arv ved registreringen, sa de ikke 
kunne krreve mere. 
Sagen opsat 1 maned. 

Niels Christensen i Bjerre far afkald fra Peder Christensen i Bjerre pa egne 
vegne og fra Christen Jensen ibd. pa sin s0sterdatter Maren Christensdatters 
vegne pa arv efter deres sal. fader, Christen Pedersen, som boede og d0de i 
Bjerre. Deres stedfader er Niels Christensen. 

Weell Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, fremlregger skiftebrev 
(delingsplan) pa Store og Lille Hillerslev Krer. Bymamdene er blevet enige om 
at foretage en deling, sa hver gard far sin lod (specificeret) efter som hver gard 
skylder til, to skifter til hver gard, to sma skifter til hvert af de to bol, til fire 
husmrend, som skylder 1 td. byg hver, far ogsa to sma skifter. (30/6). 

30. juni. 

Christen Abelsen i Nors pa Ejler Jacobsens vegne har ladet syne br0stfreldighed 
pa Spanggard i 0sterild, som Christen S0rensen bebor. (14/7). 

(19/5). Erik Nielsen i Skinnerup har ladet strevne hr. Anders Nielsen Lyngby i 
Thisted og Skinnerup sognemrend med en landstingsstrevning, hvori Skinnerup 
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mamd befales at vidne om et optrin i Skinnerup kirke, hvor hr. Anders under 
prredikenen havde talt om kirketyve nede ved d0ren (hvor Erik Nielsens stol 
var), og om de ikke har hmt, at hr. Anders befalede kirkevrergerne at bringe 
messeklrederne og n0glen til Erik? Nielsen, fordi han boede nrermest ved 
kirken, og om hr. Anders ikke havde skreldt pa Erik Nielsen fra prredikestolen 
og bedt Gud straffe slige ugudelige kroppe og sagt: Erik, deter dig, jeg mener! 
Og om Erik Nielsen havde gjort prresten kirkefred m.m., og om Erik Nielsen 
ikke havde haft to mrend hos hr. Anders og bedt ham lade sagen falde, da han 
n0dig ville trrettes med sin sjreles0rger. 
Hr. Anders Lyngby begrerer at han rna f0re vidner, og de bliver fremkaldt. 
Nogle siger, at de allerede har vidnet til Hundborg herredsting og intet har at 
tilf0je, en havde h0rt, at hr. Anders regnede op med kirketyve, men ikke videre, 
en var tungh0r og h0rte intet. En h0rte, at prresten lastede Erik Nielsens latter 
og grinen under prredikenen og sagde. Det er dig, Erik, jeg mener, hvortil Erik 
Nielsen svarede: Lad vrere igen og bliv ved Eders tekst. Hr. Anders svarede: I 
Jesu navn, sa vi! jeg ogsa. Nogle havde pa Erik Nielsens vegne vreret hos hr. 
Anders og bedt om han ville forliges med Erik Nielsen, men prresten ville ikke, 
f0r han havde gjort afbedelse i kirken. (7/7). 

Weell Svendsen i Brund pa Lille Hillerslev bymrends vegne forbyder alle i Store 
Hillerslev at have brugelighed i N0rkjrer, liggende fra Hillerslev kilde og 
nordpa omtrent 30 drav (favn). 

7. juli. 

Ting holdt i Hillerslev p.gr. af regn. Christen Hey i herredsfogedens sted. 

Christen Bertelsen i Skovsted pa Mads Badsgards vegne i Hansted, Anders og 
Mogens Christenssmmer i Bundgard i Sennels pa deres egne vegne og Anders 
Nielsen i Malle pa egne vegne opsiger deres frestemal, Mads Badsgard pa en 
gard i Hansted under 0rum. Anders og Mogens Christenss0nner pa et 0de 
kirkebol til Sennels kirke og Anders Nielsen et bol til Sennels kirke. (21/7). 

Feder Iversen i Hjardemal pa sal. hr. Christen Nielsen, fordum sogneprrest til 
Hjardemal sogn, hans hustru Magdalene Edvardsdatter, hendes vegne opsiger 
den bolig, som hendes sal. mand havde frestet dels af Gregers H0g til Vang en 
anpart og dels af Laurits Brorsen, forvalter pa Dybvad, hans anpart. 

Weell Svendsen, delfoged til 0rum, forbyder Sennels sognemrend at f0re deres 
korn af agrene, f0r de har tiendet deres kongetiende. 

Niels Gertsen pa hr. Feder Nielsen, sogneprrest til Hjardemal, hans vegne har 
Iadet syne den bolig til Hjardemal prrestegard, som Dorte Olufsdatter f0r iboede 
og frad0de. Ejendommen anses for 0de, sa ingen kunne bo derpa eller bruge den 
p.gr. af sandflugt. 

Heinrich Peters har Iadet syne isreden til den gard i Hillerslev, Christen 
S0rensen og Mette Jensdatter sidst i freste havde og frad0de, og isreden til en 
0de gard i Kjelstrup. 
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(30/6). Erik Nielsen af Skinnerup fremkalder vidn~r, der vi~ner om hr. A.nders 
Nielsens ord til ham i Skinnerup kirke. De vidner llgesom s1dst. Tomas N1elsen 

idner, at han h0rte, at hr. Anders sagde: Hvad er det, du griner ad? Nu ved jeg 
~in tanke. Nu ved jeg, hvad du hviskede til din nabo. Nu Gud i Himlen se hertil 
og straf sadanne bandskroppe, Erik, deter dig, jeg mener. Hvor Vor Herre har 
hans kirke, der har Fanden hans Cappel (kapel). 
Nu blev Tomas Nielsen og andre tilspurgt, om de havde noget at klage over med 
hensyn til prresten. Tomas Nielsen svarede, at han havde intet at klage pr~sten 
for sin prrediken. Mikkel Nielsen vidnede, at han allerede en gang havde v1dnet 
alt det, han vidste i denne sag. (14/7). 

14. juli. 

(26/6). Laurits Nielsen Gris af Thisted giver til kende, at han og Anders 
Andersen Frest af Thisted nu i tre tingdage pa mag. Anders Nielsen Heeboes 
hustru Anne Hansdatters vegne har opsagt kirketienden i Sennels•sogn. 

Laurits Nielsen Gris i Thisted pa mester Anders Nielsens hustru, Anne 
Hansdatters vegne fremlregger et opsigelsesvidne af 23/6 1674 angaende 
kirketienden af Sennels sogn, og nu i retten til fjerde ting opsiger samme tiende. 
Indstrevnet er Morten Tomsen i Boddum Bisgard, provstiskriver, strevnet i 
Sjerring prrestegard. 

(7/7). Erik Nielsen af Skinnerup ferer vidner pa, at han og hans kone ville ga til 
skrifte i Skinnerup kirke, men her Anders Nielsen ville ikke tage ham til skrifte 
for den doms skyld. Erik Nielsen og hans kone gik ned igen, men lidt efter gik 
Erik Nielsen op til prresten og begrerede, at prresten ville vise ham dommen, 
men prresten sagde, at han ik~e havde den hos sig. (Sagen fortsretter). 

Erik Christensen i Skinnerup vidner, at han var i Nors kirke, da sagen mellem 
hr. Anders Nielsen og Erik Nielsen blev ageret, og da spurgte provsten hr. Niels 
Olufsens Erik Nielsen, om han havde noget at svare i denne sag, hvortil Erik 
Nielsen svarede nej, men derefter begrerede han, at sagen matte opsrettes, 
indtil han kunne fa sine vidner. Mikkel Nielsen af Skinnerup vidnede det 
sam me. 

Weell Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, tiltaler nogle af 0rum tjenere 
herredet for restance efter liste (ikke afskrevet i tingbogen). 
Dom: De skal be tale. 

Otte Ottesen i Krerup pa Otto og Henrik Rantzaus vegNe har Iadet strevne 
Christen Madsen i Klastrup for flere ars restance. 

Opsat en maned. (8/9). 

Christen Abildsen i Nors pa egne og Niels Andersen ibd. hans vegne og pa 
kirkevrergen Simon Pedersens vegne forbyder folk at indfere deres korn, fer 
der er tiendet, dade to ferstnrevnte mrend har frestet kirketienden af Nors sogn. 
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(30/6). Christen Abelsen i Nors pa Ejler Jacobsens vegne tiltaler Christen 
S0rensen i Spanggard i 0sterild for restance m.m. 
Dom: Han skal be tale inden 15 dage osv. 

Anders Christensen i Hunstrup opsiger til 3. ting, den gard han ibor, samt den 
part af Christen Skyttes gard, han har i brug. (21/7). 

21. juli. 

Peder Bendixen i Vester Vandet har Iadet strevne Maren Andersdatter i 
Skarupgard (talte med hendes s0n Jacob) og irettelregger et skadesl0shedsbrev 
fra J0rgen Lykke til Poul Salmandsen i Vester Vandet, !rest pa lrundsting, med 
pant i Skarupgard, som S0ren Andersen ibor, samt en seddel, hvori J0rgen 
Lykke befaler Maren Andersdatter, sal. S0ren Andersens hust:ru, herefter at 
svare til Peder Bendixen i Vester Vandet, da grelden ikke i rette tid er blevet 
betalt, udstedt af J0rgen Lykke 13/6 1673. Pa seddelen har Maren Andersdatter 
og hendes svoger Jens Jepsen i Tandrup (svigers0n) skrevet, at indholdet er 
forkyndt Maren Andersdatter. 
Hertil at svare m0dte Anders S0rensen af Skarupgard pa sin moders vegne og 
lovede at svare gardens afgifter til Peder Bendixen, indtil den bliver lovligt 
indl0st. 

(14/7). Anders Christensen i Hunstrup opsiger igen sin iboede gard og en 
gardpart, han har i brug. Indstrevnet er Niels Lange til K0lbygard. 

Peder S0rensen i Vorring pa egne og broder Christen S0rensens vegne opsiger 
den gard i Vorring, de har i freste af Karen H0g til Hrestrupgard. T0ger og 
Morten S0rens0nner har vreret pa Hrestrupgard og har strevnet der. 

Laust Andersen i Skovsted opsiger i dag som de foregaende tre tingdage den 
gard, han pabor, til Anne Arenfeld pa Ullerupgard. 

Laurits Andersen i Skovsted opsiger pa Karen Dyres vegne til Knivholt Sennels 
sogns andel kongetiende, nemlig halvdelen. 

(7/7). Anders Christensen i Bundgard i Sennels pa sin s0n Christen Andersens 
vegne, Mogens Christensen ibd. og Anders Nielsen i Malle pa egne vegne 
opsiger de bol i Sennels sogn, som giver bygskyld til Sennels kirke. 

28. juli. 
Registrering og vurdering i sal. Niels Pedersen Rostrups bo i Tveds sogn. 
Enken er Anne Christensdatter. Hendes steds0n er Peder Nielsen,. Rrer, den sal. 
mands datter Maren Nielsdatter er gift med Tomas Andersen. 
Boet insolvent. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, har Iadet syne Hommelholm i Korskrer 
nrest op til Vestergards ejendom i 0sterild, og der blev fundet en lang 
skort0rvegr0ft, som Christen S0rensen vedgik at have gravet og Iadet grave, 6 
kvarter bred, 5 kvarter dyb og 28 drav lang. 
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4. august. 

Bertel Pedersen Lerche pa lensmandens vegne f0rer vidner, der har vreret pa 
Slet (Slette, Hanherred), hvor de tilb0d Palle Griis foderpenge for en hoppe, 
som skulle findes der. Palle Griis svarede, at den hoppe, der var kommet dertil, 
ikke var sadan en hoppe, som lensmanden kendtes ved, men en houff-hoppe. Sa 
begrerede et vidne, at han matte se hoppen, om det var lensmandens eller ikke, 
sa han kunne sige lensmanden besked, men han fik den ikke at se og d0ren blev 
lukket for den. To vidner havde siden vreret pa Slette og begreret at fa hoppen at 
se, men Palle Griis sagde, at de fik den ikke at se. Den var ikke kommet til. 
Slette pa den made, de sagde. Senere havde to mrend sammen med Berte! 
Lerche vreret pa Slette. Da sagde Palle Griis, at de var ikke gode for at tage 
hoppen fra ham. Til sidst blev d0ren til stalden lukket op, og Berte! Lerche 
vedkendte sig pa amtmandens vegne hoppen bade med farve og brrendemrerke. 
Sa fremkom for retten Anders Jacobsen pa Palle Griis hans vegne og oplyste 
(fremlyste) sadan en hoppe som den, der er vidnet om, bade' med farve og 
brrende ( mrerke). 

Eske Christensen i Toushede far afkald fra Peder Nielsen af T0mmerby pa 
Hannres pa hans hustrus, Bente Christensdatters vegne for arv efter hedes sal. 
forreldre, Christen Eskesen og Else S0rensdatter, som boede og d0de i 
Toushede. 

Niels Christensen Tang pa Ballerup og Christen Pedersen i Gasbjerg M0lle har 
sluttet forlig om, hvad der har vreret dem imellem, eftersom Christen Pedersen 
har overfaldet Niels Tangs folk og b0rn og derover gjort uf0rm. 

Mathias Kolding, forvalter pa Dueholm, tiltaler Store Poul Enevoldsen i 
Aggerholm (Hans kone er Anne Tomasdatter) for 3 ars restancer og krrever, at 
han d0mmes til at have sit freste forbrudt. 
Dom: Han skal betale osv. og have sit freste forbrudt. (Men han sad i garden til 
sin d0d if. skattemandtal, matrikler o.a.). 

Christen Andersen Kolsgard pa Hannres pa Dorte Da hendes vegne til 
Torstedlund tiltaler nogle af hendes tjenere i herredet for restancer 
(specificeret). 
Dom: De skal betale osv. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, pa Christen Christensens vegne i 
Hunstrup, b0d sig i rette, om nogen havde noget at tiltale ham for, da ville han 
svare. 
Ingen m0dt. Mente, der b0r strevnes pa ny. 

Berte! Lerche pa lensmandens vegne lyste efter en hoppe, som var blevet borte 
for ham forleden vardag. Palle Gris's tjener Anders Jacobsen af Slette i 
HlJ,nherred fremkom og svarede sa vel som fremlyste samme hoppe, som nu er 
efterlyst. 
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11. august. 

Jacob Sparre til Rastrup har Iadet strevne Enevold Kas til Lyngholm og 
amtmanden, til at mlilde ved Anders Hundborgs 0de gard i Nors, for at gardens 
jorder og bygninger kan blive skiftet mellem de to ejere. 

Christen Bertelsen i Skovsted udsteder dette forbud og dam: Hr. Anders 
Kjeldsen i Nors Iader forbyde Tomas Andersen i Vorring at f0re sit lwrn hjem, 
f0r der er tiendet til kongen, kirken og prresten. (Sagen fortsretter). 

Hr. Anders Kjeldsen Iader tiltale Tomas Andersen for resterende tiende. 
Dam: Han skal betale. 

Otte Ottesen i Krerup pa generall0jtnant Henrik Ruses vegne fremkalder 
vidner. Mikkel Madsen i Klastrup vidner, at han aldrig har faet penge eller 
penges vrerd af Erik Qvitzow eller skylder ham andet og mere end hans 
restancer. Anders Eriksen af Kastrup vidner, at han var til stede i Christen 
Mouritsens hus i Viborg, da Mikkel Madsen og Erik Quitzow blev forligt. Da var 
han Erik Quitzows fuldmregtig. Han sa, at Mikkel Madsen gav Erik Quitzow en 
obligation pa, hvad han skyldte. Mads, S0ren og Lucas Mikkelsen vidnede, at de 
aldrig havde h0rt, at deres fader var Erik Quitzow mere skyldig end resterende 
landgilde. 
Indstrevnet er Erik Quitzow, amtmand over Lundenres· og B0vling amter og 
Rasmus Andersen, amtskriver over samme amter. 

Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig har Iadet strevne Mette 
Skytte i Rrer, og Jens Mattisen ved hans bolig i Hansted, sam Christen Brixen 
sidst frad0de, hvor strevningsmrendene talte med Gertruds s0n Jens, sam nu 
sidder i huset. De har ikke betalt huspenge. 
Dam: De skal be tale og have deres freste forbrudt sam krrevet. 

18. august. 
~· 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, har Iadet foretage et syn, men 
synsmrendene er ikke m0dt pa tinget for at afhjemle synet, hvorfor fogeden 
Iader dem fordele for faldsmal. 

Peder Marcussen, lensherrens sekretrer, tiltaler Jens Mikkelsen i Hillerslev for 
lh rdl. han skylder og har lovet at be tale. 
Dam: Han skal be tale. 

(23/6). Otte Ottesen af Krerup pa sal. Niels Hesseldals. enke Maren 
Christensdatter hendes vegne begrerer, at Niels Lauritsen Hesseldals b0rns 
formyndere vi! give hende kvittering for deres arv. 
Hertil svarer Peder Lauritsen i Langgard pa deres vegne, at de tilbyder at give 
kvittering undtagen for de to pigers bryllupskost, hvorfor de ikke har faet 
udlreg. 
Dam: De skal give kvittering til enken for alt, hvad de har faet. 
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(16/6). Peder Christensen Sk0tt pa inspektrarens vegne har Iadet strevne Svend 
Pedersen i Toussie og Christen Nielsen ibd. og fremlregger tingsvidne og syn af 
2/6. To mrend har pa husbondens vegne tilsagt dem, at de ikke skulle befatte 
dem med garden, de ibor, lrengere end til fardag, og til den tid skulle de g0re 
garden ryddelig. 
Dam: D.e skal deres freste forbrudt. 

(23/6). Peder Lauritsen i Langgard pa egne og brlildres vegne irettelregger en 
opsrettelse af 23/6 og har Iadet strevne Maren Christensdatter i Hesseldal, Niels 
Hesseldals hustru, og krrever efter skiftebrevet 7/6 1664, at hun skal give Niels 
Hesseldals to d0tre bryllupskost. Otte Ottesen af Krerup svarer, at b0rnene har 
faet udlreg for deres m0drene arv ved herredsfogeden, og krrever nu igen, at 
formynderne kvitterer. 
Dam: Maren Christensdatter frifindes. (1/9). 

J0rgen Pallesen sp0rger Niels Henriksen i Hansted M0lle, om han kender noget 
til et par kvrernsten, sam var udlagt til en enke efter sal. Erik Juel og skulle 
vrere i Hansted M0lle beliggende. Niels Henriksen svarede nej. 

J0rgen Jensen, inspekt0rens fuldmregtig pa Todb0l har Iadet strevne Jens 
Pedersen Haarboe i Hillerslev til tinget til forbud samt et par folk til at vidne. 
Hertil svarede Peder Haarboe pa sin s0ns vegne, at han er svag og Jigger i 
sengen og fremlagde hans hjemmelsbrev pa Mettes jord og ejendom i 
Hillerslev, lydende pa, at Anne Arenfeld pa sin moders vegne har lejet til Jens 
Pedersen Harboe i Hillerslev det bols jord, sam Mette Jensdatter sidst iboede, 
og sam han og hans arvinger skal beholde i de nreste fire ar fra Philippi Jacobi 
1672 til samme dag 1676, og den afgr0de, der vokser derpa, rna han flilre bart. 
Dateret Mom toft 12/2 1672, underskrevet Anne, sal. Claus Parses. 
Herimod fremlagde J0rgen Jensen et sk0de fra Karen Dyre til Knivholt til 
inspekt0r Peters pa en gard i Hillerslev, sam Mette Jensdatter ibor, skylder 
arlig 4 td. byg, dateret 25/5 1674, hvorfor han mente, at hans forbud b0r 
udstedes. 
Dam: Sagen henvist til Landstinget. 

25. august. 

Weell Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, har Iadet foretage syn over Oluf 
Christensen Badsgards jord i Hansted. Der var omtrent 12 td. bygsred, hvoraf 
halvdelen syntes sa 0delagt af sandflugt, at der ikke kunne gro korn eller grres 
pa det. 

1. september. 

Borgmester Morten Tomsen af Thisted pa Maren Nielsdatters vegne i Randers 
tiltaler folk for restancer, bl.a. Christen Mikkelsen pa Tousberig, Niels 
Mikkelsen i Brunberg, Laurits B0dker i Wodtborg, Peder Pedersen i Troldborig, 
Jens Christensen pa Skielsberig. 
Dam: De skal be tale osv. 
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Christen Schonning i Hillerslev pa hr. Anders Pallesens vegne i Sennels tiltaler 
Anders Christensen i Bundgard i Sennels for resterende tiende. 
Anders Christensen svarede, at han havde betalt med arbejde, men ville g0re 
regnskab med prmsten, og hvad han blev skyldig, ville han betale. 
Opsat 14 dage. 

(18/8). Otte Ottesen af Kmrup pa Maren Christensdatter, sal. Niels Lauritsens i 
Hesseldal, hendes vegne lover at give hendes stedd0tre, Karen og Maren eller 
deres formyndere seks rigsdaler, hvorefter formynderne giver afkald til Maren 
Christensdatter for stedb0rnenes m0drene arv. 

8. september. 

Morten Andersen, radmand pa Andreas Rhode i K0benhavn og hans 
medarvingers vegne Iader syne br0stfmldigheden pa Christen Gregersens gard 
i 0ster Vandet, takseret for pa t0mmer og arbejde 10 rdl. og pa tag 10 l::es a 2¥.! 
mk. (6/10). 

15. september. 

Korporal Hans Nielsen pa sin svoger, kvartermester Sylvesters vegne har Iadet 
stmvne Tomas S0rensen i Kastrup og fremlmgger syn over hans gards 
br0stfmldighed og over hans korn, besmtning og redskaber. Tomas S0rensen 
blev spurgt, om han ville stille kaution for, hvad han kom til at skylde, men han 
sagde, at han ingen forlovere kunne skaffe. 
Dom: Han skal be tale landgilde, forstrakt korn, rejsepenge, kvartalspenge, 
m.m., og have sit fmste forbrudt. 

Laurits Jensen, forrige byfoged i Thisted, pa Niels Boysens vegne i Thisted har 
Iadet foretage syn over et h0ved eller kvie pa Tang mark pa Ballerum. Kvien la 
d0d, og Niels Boysen vedkendte sig den. Den syntes ikke at vffire d0d af at have 
mdt ondt grms eller af fmsyge, men det sa ud, som den havde vceret haffbunden 
(hildet) pa h0jre ben bag pa hasen oventil pa laret, sa haret var slidt af, hvoraf 
den har haft stor tvang. Pa sammen ben og lar sas det, at den f0r havde vmret 
havbundet, sa hud og har havde vmret slidt af. Kvien havde Christen Tang haft i 
grcesning. Haner stmvnet. 

Hans Christensen af Fuglsang i T0mmerby pa Hannms pa Niels Ibsen, foged pa 
.Agard hans vegne, irettelmgger en opscettelse her af tinget af 14/7, da Christen 
Madsen i Klastrup blev tiltalt af Otto og Henrik Rantzou for resterende 
landgilde, idet de havde faet hans gard i arv ved skifte efter fru Kirsten 
Rantzou. 
Herimod at svare fremkom Ubbe Christensen af Koldvad pa Melchior Juel til 
Hindsels hans vegne og krmvede, at der blev fremlagt lodseddel pa arven. 
Dom: Da den fremlagte kopi af lodseddelen ikke ncevner dag eller datum, 
hvorefter Niels Ibsen kunne s0ge Christen Madsen, kan jeg ikke tild0mme 
Christen Madsen at betale, f0r anderledes for mig bevises. (6/10). 
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22. september. 

Christen H0y, forordnet i herredsfogedens sted. 
Tomas S0rensen i N0rha, delefoged til Vestervig, har Iadet stcevne Niels 
Christensen Wisbye pa S0gards mark og tiltaler ham for bygfald af den gard i 
Heltborg·, som han paboede efter en dom af Refs herreds ting 16. maj sidst. Der 
har vmret fors0gt udlceg, men da var der ikke noget i eller ved garden, som 
tilh0rte ham. 
Hertil svarede Peder Marcussen pa lensherrens vegne og fremlagde et 
tingsvidne af Refs herreds ting af 30/5 sidst, hvori meldes, at Niels Christensen 
Visby i Heltborg tilb0d Laurits Pedersen rede penge for, hvad der kunne fejle pa 
bygfald pa hans gard, og en kontrakt mellem dem om, at Niels Christensen 
Visby afstar og oplader sin gard til Laurits Pedersen. Niels Wisby lover at 
frerdigg0re nogle bygninger, og derimod lover Laurits Pedersen at holde Niels 
Visby kvit og fri for bygfald, mens Niels Christensen lover at betale gardens 
udgift, cegt og arbejde til Valborg dag. Dateret 14/7 1673. • 
Dommeren henviser sagen til landstinget. 

Onsdag 30. september. 

Christen H0y i herredsfogedens sted. 
Mads Jensen pa Bak i Hjardemal har Iadet syne hans gards grund og 
tilliggende. Sandflugt havde 0delagt hans agre, eng og ildingsbjergning og 
trrengte ham pa alle sider. 
Synsmrendene var ogsa i Hunstrup ved Mikkel S0rensens gard. Efter deres 
forstand kunne han ikke blive ved garden formedelst ejendommens ringhed. 

6. oktober. 

815/9). Knud Lang, radmand i Lemvig pa Erik Quitzous vegne tiltaler Mikkel 
Madsen i Klastrupgard efter en obligation, udstedt til Erik Quitzou af Mikkel 
Madsen 26/1 1666 i Viborg pa 90 daler fdr skyldig landgilde og afgifter. 26 rdl. 
efterladt, skylder altsa 64 rdl. 
Dom: Han skal be tale. 

Knud Lang har Iadet syne det hus i Tveds sogn, Niels Jensen Hald havde i freste, 
for br0stfreldighed. (Sagen fortsretter). 

Knud Lang pa Dorte Da hendes vegne tiltaler Jep Nielsen i S0nderby i Tveds 
sogn og Christen Nielsen ibd. for den bygfald, der var pa hans hus og irettelagde 
en kontrakt, hvori Jep Nielsen og Christen Nielsen forpligter sig til at betale 
bygfaldet, fordi Niels Jensen Hald er blevet forbudt at bruge garden og jorden, 
f0r han har betalt bygfald og skatter. 
Dom: De skal betale de 10 rdl. bygfald. (22/12). 

Peder Lauritsen i Trustrup i Kettrup sogn i Hanherred pa sine s0sterb0rns 
vegne, nemlig Laust Pedersen, Mogens Pedersen og Margrete Pedersdatter og 
irettelregger en forligelsesmalsseddel, hvori Peder Jensen af 0sterild erklcerer, 
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at han vil give sin sal. hustrus, Anne Laursdatters og hans b0rn i arv 12 sletdaler 
hver, ialt 36 sletdaler (altsa far datteren lige sa meget som s0nnerne). Desuden 
skal Margrete have 1 rdl. arlig, sa lamge huri tjener hos andre. B0rnenes 
formynder er Peder Lauritsen i Trustrup. Nar pengene er betalt, vil han give 
Peder Jensen afkald pa b0rneries vegne. 

(8/9). Anders Andersen i Vestergard i 0stervandet sogn pa egne og 
medarvingers vegne irettelregger en kontrakt mellem hans stedfader Christen 
Gregersen pa den ene side og Anders Andersen og hans medarvinger pa den 
anden side, nemlig Christen Jensen i 0ster Vandet, Christen Jensen i Torsted, 
Anders Jensen i Vestergard, Maren Jensdatter, gift med Niels Tomsen i 
Vandet, Anne Jensdatter, gift med Jens Christensen Vandet i Kastrup og Maren 
Christensdatter i Ladegard (Sj0rring sogn). Deer kommet til en venlig forening 
med deres stedfader og egen fader, Christen Gregersen i 0ster Vandet om arv 
efter deres sal. moder. Hver af de tre stedsr.mner far 3 sldl., hver af stedd0trene 
1 rdl., hans egen datter 1 rdl. Desuden skal de have deres moders igangsklreder 
og kiste. Christen Gregersen skal betale boets greld. Arvingerne giver afkald. 
Dateret 0ster Vandet 19/9 1674. 
(Altsa er Anders Andersen = Anders Jensen). (Sagen fortsretter). 

Mikkel Langballe, forvalter pa Nebel har ladet syne den skade, som Guds 
vejrlig har gjort pa ladehuset pa Nebel, som var 8 gulv langt og blev nedeblrest 
af en hvirvelvind 27/6 sidst. T0mmeret og lregterne var nederslaget og 
nederqvared, sa det ikke kunne tjene til nogen bygning uden til fodstykker til 5 
gulv og til udskud til 3 gulv af det gamle. Af gamle stolper var kun 4 i behold, og 
af bjrelker, som kunne bruges igen 6, store l0sholter mellem stolperne 6, store 
sprendtrreer 6 par, udskudssprerene kunne nresten aile bruges igen. 

Christen Gregersen af 0ster Vandet far afkald fra arvingerne efter hans hustru 
Ingeborg Nielsdatter, som boede og d0de i 0ster Vandet (nemlig derovenfor 
nrevnte stedb0rn og hans datter i Ladegard). (27/10). 

13. oktober. 

Hr. Christen Pedersen 0land i Hunstrup tiltaler efter synsvidne Anders Smed i 
Hunstrup for bygfald pa hans hus, 10 rdl., samt for huspenge i 10 ar a 2 sldl., ialt 
35 sldl. 
Dom: Han skal betale. 

(6/12 1670). Anders Smed i Hunstrup tiltaler Laust Nielsen Smed i 0sterild og 
fremlagde tingsvidne her af tinget 2/11 1670, da Laust Nielsen Smed lovede at 
give Anders Smed til afstaelse pa den fjerdepart, de havde. i freste med 
hinanden 4 rdl., herpa betalt 1";2 rdl., sa Laust Nielsen skylder 4";2 rdl. (! De to 
sidste bel0b rna vel vrere sletdaler). 
Dom: Han skal be tale. 

Niels Staphensen i Hedegard (Rrer) pa sin husbands Sivert Brockenhus's vegne 
har ladet syne den avl, som Niels Staphensen i Hedegard, Thue Jensens enke 

238 

Hillerslev Herreds Tingbog- 1674 

Maren S0rensdatter, Christen Nielsen og Jacob Jensen ibm. og Mikkel 
Pedersen i Febbersted har avlet til deres garde. 
Synsmamdene syntes, at deres avl af rug og havre ikke var over deres sredkorn, 
og at de ikke kunne trerske en skreppe byg af deres ringe bygavl, som kunne 
vrere forsvarlig at yde, sa at de nreppe kunne blive ved deres garde og svare 
kongens. skatter, og at der intet kunne blive til deres husband. Sivert 
Brockenhuus indstrevnet. 

Anders Nielsen i Krerup pa Hannres pa egne og s0skende, Christen Nielsen og 
Dorte Nielsdatter deres vegne far afstaelsesbrev fra deres fader Niels 
Lauritsen og hans hustru Kirsten Madsdatter paden gard i Krerup, han ibor, og 
som de skal nyde, bruge og beholde efter hans d0d. 
Niels Lauritsen fremlagde et forleningsbrev fra Palle Griis til Slette pa den 
gard, han ibor, og som skylder 6 td. byg, 1 skosvin, 1 gas, 2 h0ns og 6 td. havre 
gresteri, til ham, hans b0rn og arvinger i deres livstid en efter anden i 3-4-5 
slregtled, upatalt og uigenkaldt. 

20. oktober. 

Jacob Ulf, herredsfoged. 
Peder Marcussen pa lensherrens vegne krrever, at Jacob Ulf skal fremlregge 
den hfl!jesteretsdom, f0r han burde betros retten til Hillerslev herredsting. 
Jacob Ulf svarede, at eftersom han var indstrevnet for H0jesteret af 
amtmanden, Jm·gen Friis, og. sagen allernadigst er ordelt (afgjort), forhaber 
han, at dersom noget der imod ham er passeret, b0r amtmanden eller Christen 
H0y fremlregge det, eller ogsa vil han besidde sit srede indtil videre. 

Morten Tomsen, borgmester i Thisted, pa kg!. Majestrets og inspekt0r Peters 
vegne, begrerer af herredsfogeden, at hans vidner rna f0res angaende det skib, 
som indstrandede ved Vigs0 imellem den 25. og 26. september sidst, og har ladet 
strevne Hans Bob essen (?), skipper af Lybech, logerende til Mikkel Erlandsens i 
Thisted, og hans skibsfolk. 
Hertil at svare m0dte pa lensherrens vegne Peder Marcussen, og berabte sig 
pa, at den sag skal vrere kgl. regalier og h0jhed angaende, hvorfor han mente, at 
der burde vrere strevnet, f0r der blev f0rt vidner, eftersom amtmanden er 
betroet at have indseende med kg!. regalier og h0jhed. Tilmed vides det ikke, 
om de interesserede, sasom skipperen, er indstrevnet med 14 dages kald og 
varsel, da de er uden herredet. 
Morten Tomsen henviser til, at inspekt0r Peters har forpagtet de kg!. regalier 
angaende strand en ved bestalling af 21/7 1670 og 15. og 17/8 1671. 
Herredsfogeden bestemmer, at vidner rna f0res. (Sagen fortsretter). 

Borgmester Morten Tomsen fremlregger en skriftlig kundskab fra folk pa 
Holmen om strandingen, der skete i et meget hardt uvejr. De forklarer, at 
skipperen og hans folk kom i land pa en slmjte, og skipperen forlangte en vogn, 
der kunne k0re ham til byen, hvad han ogsa fik. Den dag blev intet bjerget 
undtagen den store · mast. Borgmester Morten Tomsen kom ind til Rold 
Knudsens, hvor skipperen var, og spurgte ham, om han ville srelge skibet eller 
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selv bjerge. Hvis han ville SH!lge, kunne de slutte k0b, og ellers ville 
borgmesteren love ham assistance og akkordere med ham pa bedste made pa 
kgl. MajestH!ts og inspekt0rens vegne. Skipperen sagde, at han ville eller kunne 
intet lade bjerge og bad, at borgmesteren ville g0re hans bedste, sa ville han 
siden slutte k0b med ham, hvad der ogsa skete om aftenen. Om s0ndagen blev 
intet bjerget f0r pra!diken var ude, og da blev havet sa stort, at fern karle af os 
var af baden i havet og nH!r var omkommet, og havde vinden VH!ret i vester, var 
vraget straks gaet i stykker, og intet af jernet kunne VH!re bjerget. Det jern, vi 
skulle have af skibet, matte vi fiske op en tre alen under vandet, som stod i 
skibet, med badshager og instrumenter, som blev gjort dertil i smedjen. Om 
torsdagen fik vi en ganske ringe del af skibet. Fredagen blev der stille, og der 
blev s0gt videre i vraget efter jern. De fik kun en halv snes stH!nger, men en stor 
mH!ngde brH!ndeved, som vi hele dagen til aften f0rte i land pa to bade, sa vi 
tykte, skibet var fuld af brH!ndeved. Inspekt0rens har betalt os bjergel0nnen. 
Dateret 3/10 1674 underskrevet af vidnerne. 
Morten Tomsen spurgte dem, om de havde h0rt, at skipperen havde klaget over 
Morten Tomsen eller inspekt0ren, hvortil de svarede nej, Desuden spurgte han 
dem, om det ikke var dem vitterligt, at der star et indstrandet skib vesten for 
dette, og at der er jern i det, hvortil de svarede, at de ikke mindes, det er 
indstrandet, men det har altid VH!ret sagt, at der var jern i skibet. 
IndstH!vnet er skipperen pa det skib, der strandede ved Vigs0 bov, Hans 
Bobesen og hans folk. (Sagen fortsH!tter). 

Borgmester Morten Tomsen fremkalder vidner, der har set, at Morten Tomsen 
og J0rgen Jensen, foged pa Todb0l, kom til stranden ved Vigs0, hvor et skib var 
strandet, og de sa, at J0rgen Jensen tog en hob penge op af sit skrin i sin hat og 
talte dem op til skipperen, som tog dem begge i handen og takkede dem for god 
betaling. 
IndstH!vnet er skipperen Johan Bobesen. 

Jacob Ulf, herredsfoged, advarer folk om, at de skal tiltH!nke at m0de pa tinget 
hver tingdag herefter ved det pas klokken ti eller halv elleve. 

27. oktober. 

Jacob Ulf. (Og ligesa i det f0lgende). 
( 6/10). Christen Gregersen i 0ster Vandet har sluttet kontrakt med Peder 
Christensen, fedt i bemeldte Vandet, om at Christen Gregersen pa grund af 
alderdom og skrebelighed oplader sin gard til Peder Christensen (ungkarl). 
Han skal have kreaturer og bohave og skal skaffe Christen Gregersen f0de og 
kla!der sin livstid og give ham en ha!derlig jordefH!rd. Desuden skal han give 
Christen Gregersens datter, Maren Christensdatter i Ladegard i Sjerring sogn 
24 sletdaler og betale Christen Gregersens gH!ld og restancer og f0de en 
sorthjelmet stud inde om vinteren og pa grH!s om sommeren, indtil Christen 
Gregersen vii SH!lge den. 

S0ren Poulsen i Skovsted pa Anne Arenfelds vegne aflyser ringede og uringede 
svin, at de ikke rna komme pa hendes grund, og forbed a! k0rsel over Skovsted 
eng e. 
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Hvortil Christen Bertelsen i Skovsted svarede, at han havde sin eng save! som 
fruen hendes, og mente derfor, at han ikke burde forbydes hans k0rsel over 
forskreven eng i Skovsted. ( 3/11). 

3. november. 

Anders Nielsen i Malle fremlH!gger pa sin moder, Kirsten S0rensdatters vegne 
registrering og vurdering i boet efter hendes mand S0ren Svendsen i Store 
Hillerslev. Ga!lden overstiger formuen, Anders Nielsen i Malle og hans broder 
Seren Nielsen H!Sker arv. 
Den sl. mands arvinger er Inge Svendsdatter i Thisted, Peder Svendsen, Hell~ 
Svendsdatter, Zidsel og Kirsten Svendsdetre i Hillerslev, Laust Andersen Bech 1 
Hov og Seren Jensen i Oddershede. 

(27 /10). S0ren Poulsen i Skovsted pa Anne Arenfelds vegne forbyder igen ~t lad~ 
svin komme pa hendes grund og forbyder kersel over hende& engsk1fter 1 
Skovsted. 

10. november. 

S0ren Biering, borgmester i Hjerring, tiltaler Christen Nielsen i S0nderby i 
Tveds sogn for restancer og for en rejse, han skulle have gjort til Hj0rring og 
fremlH!gger et skede til borgmesteren fra Laurits Pedersen, Barbara Krabbe og 
Albert Bilde pa sammes ejendom af marts 1674. Christen Nielsen tog 
borgmesteren i hand og kendte ham for sin rette husbond. 
Dom: Han skal betale. 

Christen Bertelsen i Skovsted begH!rer tredje ting til dele over Mikkel Madsen i 
Skiverklit og Jacob Jensen i Hedegard, fordi de ikke ville give kvittering for 
arvelod efter Christen Christensens hustru Maren Christensdatter, som boede 
og d0de i Hjertbjerg. (17/11). 

Jens Jensen Hestkier i Vigs0 tiltaler Laust Nielsen i Karsse i Hjardemal sogn 
(ogsa stavet Kosse), Oluf Pedersen ibd. og Jens Bonch i Tveds sogn for skyld. 
De to ferste efter skadesl0shedsbreve. 
Dom: De skal betale. 

17. november. 

Christen H0y i Nors frem!H!gger pa lensherrens vegne kgl. befaling til, at 
rostjenesten straks skal opbryde. ProprietH!rer, forvaltere og fuldmH!gtige over 
gods i Ty og pa Mors simi skaffe dygtige karle, som ikke skal afvises ved 
m0nstringen i .Alborg, mundering, heste og vaben, og underholde deres ryttere, 
sa la!nge de star under deres standartet. 

Herredsfogeden Jacob Ulf giver til kende, at stenbroen mellem St. og L. trH!bro 
er brestfa!ldig, ligesom fra Store TrH!bro til Klev Bjerg og fra Lille TrH!bro til 
Skovsted Bakke. Der er store huller, sa ingen kan fH!rdes sikkert ved vintertide. 
Han beder Iensherren befale, at stenbroen skal forfH!rdiges. (8/12). 
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Lrest lensherrens befaling, at Christen Hey i Nors, Christen Abildsen, Simon 
Pedersen og Poul Fisker ibd. skal have indseende med kgl. Maj.s klitter. (1/12). 

Weell Svendsen i Brund har ladet strevne Anne Andersdatter til at aflregge 
beskyldningsvidne. Hun skylder Jens Knudsen, der tjente hos Jens Kastrup i 
Brund, for hendes barnefader, og sagde, at barnet blev tillagt i Christen Ibsens 
lade i Store Hillerslev 14 dage fer voldborgdag sidst. Der blev ikke videre 
skrevet i den sag og intet tingsvidne udstedt. 

Seren Rasmussen, foged pa Kelbygard tiltaler nogle af Kelbygards tjenere for 
restancer. 
Dom: De skal betale. 

(10/11). Christen Christensen eller Boesen pa Hiartberg far afkald fra Jacob 
Jensen i Hedegard, i Rrer sogn pa egne og moder Ellen Jergensdatters vegne 
ibm.. Mikkel Madsen i Klit i Hjardemal sogn pa sin hustrus Inge 
Christensdatters vegne og pa hendes sesters Else Christensdatters vegne for 
arv efter Christen Boesens hustru Maren Christensdatter, som boede og dede pa 
Hiartberg. 

24. november. 

Seren Poulsen i Skovsted pa Anne Arenfelds vegne har Iadet strevne Christen 
Pedersen og Niels Serensen til klagevidne, da de er remt af deres tjeneste pa 
Ullerupgard. 

Laurits Christensen i Kanstrup Iader strevne Anders Jensen, Jens Kl0vs sen i 
Thisted, og fremstiller vidner, der beretter, at Anders Jensen remte af sin 
tjeneste pa Kanstrup St. Bartholomreidag sidste hest. 

Laurits Christensen i Kanstrup tiltaler Laust Andersen i Skovsted, Jens 
Laustsen Monch i Brund, Jacob Madsen ibd. og Christen Knudsen i Hillerslev 
for skyld. 
Laust Andersen mente, at Laurits Christensen burde bevise, at han skyldte 
no get. 
Dom: Laurits Christensen ber be vise Laust Andersens skyld. De andre skal 
betale. (8/12). 

1. december. 
Ting holdt i Hillerslev for frost og Guds vejrlig. 
Laust Jorgensen i Brund udsteder dette vidne. 
(17/11). Peder Marcussen pa lensherrens vegne sperger Jacob Ulf, om han 
havde nogen srerlig befaling uden lensmandens begrering eller vilje til at srette 
nogen til at tage vare pa klitten, i srerdeleshed de fire m<end, som forleden blev 
indfert i tingbogen, eftersom de boede i et sogn og ikke altid kunne vrere ved alle 
klitterne. Jacob Ulf undskylder sig, og Peder Marcussen fremlregger derpa 
lensmandens befaling til en mand i hver af klitsognene og i 0sterild sogn om at 
tage vare pa klitten og pase, at der intet bliver oprykket og bortfert af klittag, 
hvide ris, gra ris og sener eller andet, som recessen forbyder. 
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'Morten Andersen, radmand i Thisted, pa Mette Eriksdatter, sal. Mikkel 
Serensen, forrige borgmester i Thisted, h~ns enke ~endes vegne, sper~er 
hendes brodersenner: Tomas Christensen 1 Stentoft 1 Vester Vandet, ~1els 
Christensen i 0ster Vandet, Erik Christensen i Skinnerup og Chnsten 
Christensen i Skarup i Hundborg herred, om de ville tage deres farsester ~ette 
EriksdaHer til dem. Hun bor endnu i Thisted og er gammel og affalden. Hv1s de 
ikke ville gere det ville hendes sester Maren Eriksdatter i Skinnerup tage hende 

til sig. 
Brodersennerne svarede, at dersom Maren Eriksdatter ville tage hende til sig 
og skaffe hende ophold hendes livstid o?" gere hende en ~<ederlig begra;else, 
ville de dermed vrere tilfreds. Maren Enksdatter skulle sa have, hvad m1ddel, 
sesteren havde i behold og til gengreld holde brodersennerne fri for hendes greld. 

Svenning Christensen i Skovsted har ladet strevne Tomas Pedersen i 
Oddershede (sen: Peder) og tiltaler han for 10 sldl. 2 mk., som hans hustru Anne 
Christensdatter havde arvet efter sin for<eldre, og som Tomas Pedersen havde i 
vrergemal. Tomas Pedersen reskede skiftebrevet som bevis. 
Sagen opsat 14 dage. 

Anders Olufsen i Vigse tiltaler nogle mrend for skyldige penge og korn. 
Dom: De skal betale. 

Seren Rasmussen, foged pa Kelbygard fremstiller kaldsmrend, Anthoni pa 
K0lbygard og Poul Jensen af Kiev, som har strevnet folk, der resterer med 
brokorn til Kelbygard. 
nom: De skal betale. 

(19/7 1670). Anders Christensen i Nergard i Skinnerup har Iadet strevne Jens 
Bach, Anders Ibsen og Erik Christensen til at vidne og Jens Christensen Huas til 
vidnespaher. (Sagen fortsretter). 

Anders Christensen i Nergard begrerer genpart af et <eldre tingsvidne af 19/7 
1670, hvori bevidnes, at nogle mrend har vreret i Nergard i Skinnerup og forligt 
Anders Christensen og Jens Christensen om deling af gardens bygninger. 
(8/12). 

Hr. Niels Olufsen i Hillerslev tiltaler dem, der resterer med kirke- og 
prrestetiende i sognet. 
Dom: De skal be tale. 

8. december. 

Peder Smed i Overgard i Vigse og Oluf Christensen Krogh i Vigse pa den ene 
side (og Christen Lauritsen Meller i Hjardemal pa den anden side) fremlregger 
skede fra Christen Lauritsen Meller til Peder Christensen i Overgard i Vigse og 
Qluf Christensen i Vigse pa den vejrmelle, som star ved Hjardemal pa 
Kelbygards grund. 
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(17/11). Amtmandens fuldmregtig, Peder Marcussen har Iadet syne alfarveje og 
stenbroer i herredet. Synsmrendene har synet stenbroerne mellem Kl0v Bjerg 
og Skovsted bakke. I alfarvejen var der 33 store huller, som skulle fyldes. 
Mellem trrebroerne er bade dremning og veje sadan, at ingen uden livsfare kan 
komme derover. Trrebroerne er vel ved magt og holdes vedlige af K0lbygard for 
leveret brokorn. Kastrup bro stod ganske under vand og var sa fordrervet, at 
nreppe kan nogen ride eller k0re over den uden livsfare. 
De tre sogne pa 0stholm og en del af Sennels sogn holder stenbroen vedlige, 
men det vides ikke, hvem de mrend er, som har skifter. I Kastrup bro har 
Hillerslev og Kastrup mrend og en del af Ballerum deres skifter. Fra Kastrup 
M0lle og til Kastrup by var vejen ganske ond, sa ingen kunne k111re over med Ires. 
Det stykke skal Kastrup mrend holde vedlige. 

(24/11). Laurits Christensen i Kanstrup f111rer sin kone og tjenestepige som 
vidner pa, at Laust Andersen i Skovsted pa tredje ar siden !ante en t111nde 
sredebyg og 1 sldl. af ham. 

Mikkel Nielsen i Skinnerup har Iadet strevne J0rgen Nielsen i Djernres og 
Christen H0y i Nors. Peder Andersen pa Bjerg i Thisted m0dte pa J0rgen 
Nielsens vegne og mente, at J0rgen Nielsen burde vrere strevnet med 14 dages 
varsel, da han var uden herredet. 
Kendelse: Der kan ikke udstedes noget vidne, f0r der er lovlig strevnet. 

(1/12). Anders Christensen i N0rgard i Skinnerup f0rer vidner pa, at Jens 
Christensen Huas kom til Anders Christensens og sagde, at Anders Christensen 
og hans kone havde sagt nogle ukvemsord om hans kone og spurgte, om Anders 
N0rgard ville vrere de ord gestendig, hvortil han og hans kone svarede nej. 
Sadan havde de ikke sagt. Sa kom de op at slas pa gulvet. Et vidne fortreller, at 
Jens Huas slog efter Anders Christensen med en slagel, men om han ramte, ved 
han ikke. Et and~t vidne sa, at Jens Huas havde en stor kokkekniv og truede 
med den. De var med hinanden til vedermalsting, og da lovede de, at de ville 
forpligte sig til ikke at g0re hinanden nogen skade. Nu har Jens Huas ogsa 
skreldt Anders Christensen for en tyv, en tyvs unge og en skrelm. (22/12). 

S0ren Poulsen i Skovsted pa Anne Arenfelds vegne har Iadet vurdere boet efter 
sal. Peder Andersen, som boede og d0de i Skovsted. 

Hr. Anders Pallesen i Sendels Iader tiltale Knud Laursen i Malle, Mikkel Vilsen 
og Christen Jellesen i Seels for skyldige penge og korn og Knud Laursen for en 
s0lvske han havde !ant ham. 
Opsat 14 dage. 

15. december. Intet. 
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~~. december. 

Jacob Christensen Kj.elstrup, borger i Thisted, pa egne og s0ster, Maren 
Jacobsdatter, sal. Hans Hermansens, hendes vegne tiltaler Poul Jensen i 
Brund, Jens Balsen i Skovsted og Anders Christensen Degn i Lille Hillerslev for 
skyldige penge og korn. 
Dom: De skal betale. 

Christen Pedersen pa Tang tiltaler Maren Pedersdatter i Vandtrang for 10 
sletmark, som hun resterer med for en plag, hun k0bte af ham. 
Dom: Hun skal betale. 

Peder S0rensen i Vorring pa sin broder Niels S0rensens vegne har ved T0ger og 
Morten S0rens0nner Iadet strevne Niels Jensen i Store Kjeldtoft, Jens Pedersen 
i Lille Kjeldtoft og Iver Jensen, alle i Hillerslev for skyldige penge og korn. Iver 
Jensen m0dte og tilb0d at betale, hvorfor han mente, at han burdl! forskanes for 
dom. 
Dom: Kun Iver Jensen er m0dt. Han tilbyder at betale, men ingen penge er 
fremvist for retten. Han og de andre skal betale osv. 

(6/10). Jep Nielsen i S0nderby i Tveds sogn fremstiller vidner, nemlig Jens 
Pedersen Bonch og Christen Christensen Blesborg, begge af S0nderby, som 
vidnede, at allehelgensdag sidst forleden sa de, at Niels Pedersen Verdt, Jens 
Mikkelsen, unge Christen Ibsen og Vogn Bertelsen, aile i Store Hillerslev, f0rte 
seks Ires rug og byg fra Niels Jensen Halds gard i S0nderby i Tveds sogn. 
Indstrevnet er fru Dorete Da til Torstedlund hendes, delefoged, Christen 
Andersen Odgard. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, tiltaler nogle folk for resterende 
brokorn. De skal betale. 

Samme mand tiltaler folk for restancer efter fortegnelse fra Gregers H0g, der 
har afstaet restancerne til sin fretter Niels Lange til K0lbygard. Desuden 
tiltaler han, S0ren Rasmussen Bering, Jens Christensen i 0sterild for skyldig 
tiende. 
Dom: De skal betale. 

Mads Pedersen i Sand pa hrederlige og vellrerde mand Niels Skyttes vegne har 9. 
september 1674 Iadet vurdere og udlregge til Christen Nielsen Skytte af 
Vestervig nogle ejende!e pa Nebel tilh0rende sal. S0ren Bendixsen for 16 sldl., 
som Christen Skytte havde anvendt til S0ren Bendixens begravelse. Bl.a. blev 
udlagt en gammel jernkakkelovn med fod, og nogle kobber-, messing- og 
tinsager, og nogle sma latinske og danske b0ger. 
Peder Bendixen i Vester Vandet tiltaler folk, der har !ant penge af Poul 
Salmandsen, (Peder Bendixens hustrus f0rste mand) if0lge gamle forskrivnin
ger (fx. fra 1653, 1656, 1660 osv.). 
Dom: De skal betale. 
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(8/12). Anders Christensen i N0rgard i Skinnerup har ladet strnvne Jens 
Christensen Huas af Skinnerup, hans gardmand, og fremlrngger tingsvidne af 8. 
oktober sidst om de trusler, Jens Huas var kommet med. Anders Christensen 
tilbyder borgen for sig, og Tomas Nielsen og Erik Christensen af Skinnerup vil 
srntte borgen for ham. Anders Christensen mener, at Jens Christensen Huas 
ogsa skal stille borgen for, at han ikke vil skade Anders Christensen. 
Dom: Jens Christensen Huas er pligtig at stille forn0jelig kaution eller borgen, 
sa lrnnge Anders Christensens tingsvidne er usvrnkket. (Sagen fortsrntter). 

Anders Christensen (i N0rgard) har ladet strnvne Jens Christensen Huas og 
fremlrngger tingsvidne af 8/12 sidst, hvorefter Jens Huas har kaldt ham en tyv, 
en tyvs unge og en skrnlm. Han forlanger, at Jens Huas skal bevise sine ord, 
eller ogsa blive det samme, som han havde skrnldt ham for. 
Dom: Da sadant skal falde Jens Huas noget for nrnr, henviser jeg sagen til 
landsdommerne. 

Her endes det ars 1674 for retten passerede sager. 
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Herredsfoged: Jacob Ulf i Kl0v. 
Skriver: Christen Madsen Schaning i Hillerslev. 

Fol. 1 a. Autorisation ved amtmand~J0rgen Friis. 

Fol. 1 b.· 
(Sandemrnnd 1675): 

xxx xxx (bladet makuleret) 
... Christensen i Kjelstrup 
Anders Nielsen i Hjardemal 
Jens Baun i S0borg 
Christen Christensen i Rrnr 
Christen Kl0v i Vorring 
Unge Feder Andersen i Skinnerup 
Christen (An)dersen ved kirke i Sennels 

Ransnrnvninger: 
Niels Madsen i Rrnr 
Laust Christensen i Kanstrup 
Laust Christensen i Tved 
S0ren M0ller pa Ballerum 
Feder Christensen i Skinnerup 
Jens Laustsen i Sarup 
Jens Poulsen i Aggerholm 
Knud Jensen i Fartoft 

12. januar. 

Christen H0j i Nors pa hr. Anders Kjeldsens vegne tiltaler folk i Nors og Tveds 
sogne for resterende prrnste- og kirketiende. 
De skal betale. 

Dorte Da's fuldmrngtig, Knud Lang, f0rer vidne af 24 mrnnd pa, at den gard i 
S0nderby i Tveds sogn, sam tilh0rer Dorte Da, og som hun har skattet af for 6 td. 
hartkorn, ikke alene er aldeles 0de pa bygning, sa der ingen huse er, men jorden 
er overl0bet med sand, sa den kun kan skylde to t0nder. 

Amtmanden beskikker nogle mrnnd i klitsognene til at have opsyn med 
klitterne, at ingen bjerger klittag, hvide og gra ris, sener eller andet forbudt. 

19. januar. 

Jens Svendsen i Thisted tiltaler Feder S0rensens enke i Hjardemal for skyld 
efter obligation, udstedt af hendes mand 6/6 1674, og Tomas Pedersen i 
Oddershede for skyld efter regnskabsbog. 
Dam: De skal betale osv. 
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Niels Christensen, sal. hr. Christen Nielsen, forrige sogneprrest i Hjardemal 
hans s0n, pa sin moders, Magdalene Edvardsdatters vegne har Iadet strevne 
Rasmus S0rensen i Oddersb0l og Christen Christensen i Karsse, som efter 
lensherrens befaling var anbefalet at overtage vrergemalet for afgangne hr. 
Christen Nielsen, forrige sogneprrest i Hjardemal, hans datterbarn Anne 
S0rensdatter, f0dt i Oddersb0l, efter skifte i Hjardemal prrestegard 3/11 1673. 
Rasmus S0rensen i Oddersb0l svarede, at der bade pa fredrene og m0drene side 
var vederhreftige, som burde antage vrergemalet, da han selv havde en stor 
arvelod under hrende og havde dermed nok at bestille. Christen Christensens 
broder svarede, at hans broder var en svag og skr0belig mand. 
Sagen opsat 14 dage. (3/2). 

S0ren Poulsen i Skovsted pa Anne Arenfelds vegne lod fordele S0ren Sorts s0n 
Christen S0rensen i Sennels, fordi han er r0mt af sin tjeneste hos hende uden 
hendes minde, uden pas eller forlov. 

J0rgerr Nielsen i Tingstrup pa sine myndlinges vegne overvrerer, at Niels 
Nielsen i Brund i hans stedsan Peder Jensen, fadt i Brund, hans nrervrerelse 
lregger fra sig 7 sletdaler, som hans stedd0tre Kirsten Pedersdatter og Helvig 
Jensdatter har arvet efter deres fader, og som J0rgen Nielsen modtog og igen 
leverede til pigerne, dade havde behov for pengene. De var f0dt i Brund. (Sagen 
fortsretter). 

Niels Nielsen Monch i Brund far afkald fra hans steds0n Peder Jensen, f0dt i 
Brund, og fra J0rgen Nielsen i Tingstrup pa hans myndlinges, Kirsten 
Pedersdatters og Helvig Jensdatters vegne for arv efter deres fader Jens 
Christensen, som boede og d0de i Brund. 

(Anders Nielsen i Hinding) har sluttet kontrakt med hans og hans sal. hustrus 
b0rn deres formyndere og vrerger, Niels Jensen 0stergard i Vorring og Niels 
Nielsen i Hov, om at han vii give hver af sine b0rn, Niels Andersen, Maren 
Andersdatter, Else og Bodil. Andersd0tre 1(i sletdaler (altsa d0tre lige med 
s0nnen) og give Niels Andersen et f0l og hver af pigerne 4 sletdaler som hjrelp til 
en seng og deres moders livklreder. Han skal give dem ophold, 0! og mad, sko 0g 
k!reder, skolegang og anden gudelig 0Velse, til de bliver 16 ar. 

K0bebrev fra Hans Jacobsen, nu residerende pa Randrup, til hr. Niels Olufsen i 
Hillerslev pa en bois jord i Store Hillerslev mark, som skylder 2 td.d byg arligt, 
og som er udlagt af Mariager Klosters gods og sk0det til ham af kgl. Majestret. 
Dateret Alborg 14/10 1662, underskrevet af Hans Jacobsen. Fuldmagt fra Hans 
Jacobsen til Peder J0rgensen i Brund til at udstede sk0de, hvad han nu g0r. 

26. januar. 

Ting holdt i Hillerslev formedelst regn og Guds vejrlig. 
Hr. Niels Olufsen i Hillerslev, provst, tilsiger Christen Nielsen i Jensby og 
Anders Christensen Skinnerup i Lille Hillerslev at vrere kirkevrerger i Hillerslev 
sogn, og Mikkel Nielsen i Neergard og Jens (Jensen) Sarup i Kastrup at vrere 
kirkevrerger for Kastrup sogn. 
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Lensherren, J0rgen Friis, hans fuldmregtig Peder Marcussen, har ladet syne 
s0gards lade og andre huse pa garden for den skade, som uvejr og storm havde 
gjort den 14. december om eftermiddagen og natten. Dele af laden er blrest ned, 
andet skadet {specificeret). Nrevnt plankevrerk mellem garden og haven, vestre 
fre- og staldhus, 0stre staid og frehus, borgegarden, det 0de hus norden og 0sten 
laden m.m. Inspekt0ren (Christian Henrik Peters) indstrevnet til synet. (Sagen 
fortsretter). 

Peder Marcussen pa lensmandens vegne f0rer vidner pa, at lensmandens karle 
under stormen den 14. december la pa taget af S0gards lade og reddede taget 
med lregter og reb, som de bandt til med, men altsammen forgreves. 
Nogle handvrerkere vidner, at de var pa S0gard efter stormen, hvor de 
reparerede husene (specificeret) og fik deres arbejde betalt. (Udgiften 
specificeret). Inspekt0ren indstrevnet. 

Peder Iversen i Hjardemal pa Karen H0g til Hrestrupgard hend~s vegne tiltaler 
nogle af hendes b0nder for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

Christen Skriver i Hillerslev tiltaler Niels Pedersen Rostrups enke, Anne 
Christensdatter i 0sterby i Tveds sogn for skriverpenge for at skrive 
registreringsvidne. Efter tingsvidne 28/7 sidst var der udlagt far og lam til 
foged og skriver. Nu krrever skriveren 10 sletmark for sin part. 
Dom: Hun skal be tale eller udlevere de udlagte farkreaturer. 

Christen M0ller pa Gad i Kastrup og Christen Jensen ibd. tiltaler folk for 
resterende kirketiende pa Kastrup kirkes vegne. 
Dom: De skal betale. 

Onsdag 3. februar, nreste s0gnedag efter Kyndelrilissedag. 

Ting holdt i Hillerslev formedelst sne og knogh. 
Peder S0rensen i Rrer pa hr. Hans Nielsens vegne tiltaler folk for resterende 
tiende og dagsgerningspenge. 
Dom: De skal be tale skyldig tiende og sredvanlig brugelige dagegerningspenge. 

Peder S0rensen i Rrer tiltaler Christen Pedersen i Bjerre og hans s0n Clemed 
for korn, de skylder til Rrer kirke. 
Dom: De skal betale. 

(19/1). Niels Christensen i Kaarsse pa sin moders Magdalene Edvartsdatters 
vegne begrerer, at der rna ga dom i den sag, han f0rer pa hendes vegne. 
Herredsfogeden svarede, at han ville fremlregge skriftlig opsrettelse i hans sag, 
og da han ikke havde udtaget den, og ingen af hans modparter var til stede, blev 
sagen opsat fire uger. (2/3). 
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9. februar. 

Christen Nielsen, fedt i Groffgaard i Nerby i Tveds sogn beklagede sig over 
Christen Jensen, der nu bor i Grobgard og hans kone Maren Nielsdatter sidste 
sendag aften har overfaldet ham, stedt og slaet ham i bemeldte hans svogers 
hus, hvorfor Jens Pedersen Bonche begrerede ferste ling beskrevet. 

Lensherrens fuldmregtig Peder Marcussen har ladet syne et d0dt menneske i 
Vesterklit vesten ud fra Sarup enge, nemlig Peder Vestergard af Nors, som la i 
en hule, overdrekket med sand undtagen hans fedder, sa sandet matte kastes af 
ham med en skovl. Da de havde faet ham op af hulen, kunne de ikke skenne 
anden arsag til hans ded, end at sandet var faldet ned over ham, sa han blev 
kvalt. Pa kroppen kunne de ingen skade se. 

Syn over Rrer kirke. 300 tagsten er blrest af og slaet i ,stykker. 6 gang blytavler 
pa ester side af korskirken var skredet af deres rette sled og nedad. 
Sprendtrreerne pa sendre korshus var forradnet. Klredningen pa klokkehuset var 
raddent og dur ikke. Sletten og kirkeporten var ogsa forradnet. 

Mikkel Nergaard og Jens Sarup i Kastrup, kirkevrerger, har ladet syne Kastrup 
kirke. 500 tagsten er blrest af og slaet i stykker, og kirkegardsdiget er 
brestfreldig. 

Svenning Christensen i Skovsted far afkald pa arv efter hans hustru Anne 
Christensdatter, som boede og dede i Skovsted, fra Laurits Christensen i 
Kanstrup pa egne og sesters Boel Christensdatters vegne, Niels Andersen, 
tilforn boende i Kortegard, nu i Spanggard i 0sterild, pa sin kones Karen 
Christensdatters vegne, Christen Pedersen i Skovsted pa sin kones Else 
Christensdatters vegne og Jens Mikkelsen pa sin steddatters Maren 
Christensdatters vegne. Laurits Christensen i Kanstrup giver desuden afkald 
pa sin sal. broders Christen Christensens vegne i Skovsted efter fuldmagt. 

16. februar. 

Peder Marcussen af Segard, lensherrens fuldmregtig, tilbyder igen, at hvis 
nogen vil antage de ede garde, som ingen proprietrerer vedkender sig, for 
skatterne, skal de fa frestebreve, da gardene skal forundes dem alene for 
skatterne. (9/3). 

Claus Bendixen, foged pa Nertorp, pa sin principals vegne, fremkalder vidner, 
som siger, at Seren Jensen i Rrer i tre ar har haft noget eng senden ud med og 
ved Nertorp se, men hvad lov eller rettighed han havde dertil, vidste de ikke. 
Han har ogsa bjerget heet deraf og fert det hjem. 
Desuden vidnede de, at Seren Jensen havde huset og hrelet Niels Pedersen, 
forrige foged pa Nertorp, hvad han ogsa vedkendte sig. 

(3/2). Peder Christensen Borup i Kase pa Christen Christensens vegne ibd. 
fremkalder folk, der vidner, at de har kendt Christen Christensen i Kase i 3 eller 
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4 ars tid, og da har han vreret en skrebelig og vanfer mand, som ikke kunne ga til 
kirken uden at han stettede sig til en krep, ikke heller er hans midler sadan, at 
han kan vrere vrerge eller formynder for nogen arvelod. 
Herforuden fremstod Rasmus Serensen i Oddersbel undskyldte sig ogsa for 
vrergemal og irettelagde et skifte her af tingen 14/12 1669, hvori meldtes, at 
Rasmus· Serensen havde en stor del vrergemal under hrender, sa han ikke kunne 
foresta videre vrergemal. Tilmed var han en svag og skrebelig mand. Vidnerne 
siger ogsa, at hverken Rasmus Serensen eller Christen Christensen er beslregtet 
med sal. Seren Nielsen, som boede og dede i Oddersbel, hverken pa fredrene 
eller medrene side, men der er vel andre her i herredet og udenfor, som er 
beslregtet med hans barn, Anne Serensdatter, fedt i Oddersbel, og som er 
vederhreftige nok til at vrere formyndere. (2/3). 

Claus Bendixen, foged pa Nertorp, tiltaler Niels Christensen i Tousg<i,rd, for 
korn, han simile have faet af Peder Madsen pa Torp efter Niels JEgidesens 
seddel. 
Dom: Han skal betale. 

Peder Laursen i Langgard og Moritz Laursen i Tveds sogn tiltaler folk, hvis 
greld til sal. Niels Hesseldal er udlagt til hans bern. 
Dom: De skal be tale. 

Niels Andersen pa Ballerum tiltaler Jens Bonch i Senderby og Christen 
Christensen ibd., kirkevrerger; som efter Tveds kirkes bog skylder ham penge. 
Kirkens bog fremlagt. 
Dom: De skal be tale. 

Jesper Christensen i Hinding far afkald fra Peder Christensen i Hillerslev pa 
hans hustrus Mette Pedersdatter og hendes broder Jens Ibsen, fedt i Lille 
Hillerslev, deres vegne for arv efter hans forreldre, som begge boede der. 

23. februar. 

Laust Andersen i Marspill i Hjardemal sogn tiltaler Peder Christensen i Kase 
for lante penge. 
Hertil at svare medte Niels Serensen i Borup pa Peder Christensen i Kase, hans 
morbroders vegne og begrerede sagen udsat. 
Opsat 1 maned. 

Jep Laustsen i Knudgard i Sennels sogn pa egne og medbroders, kirkevrergers, 
vegne har indstrevnet vidner og desuden Anne Arenfeld og bispinde Margrete 
Pedersdatter, sal. dr. Maurits Kenings til vidnespaher. Kirkevrergen blev 
spurgt, om han havde kirkens bog med sig. Han svarede, at han ville skaffe den 
til i dag 8 dage. 
Sagen opsat 8 dage. (2/3). 

Simon Pedersen i Nors, kirkevrerge, tiltaler en del af sognemcendene fo~ 
resterende skyld og tiende til Nors kirke. 
Dom: De skal betale. 
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Simon Mikkelsen i Kiev tiltaler Christen Madsen i Klastrup og Jens Vendelbo i 
0sterild, for skyld, den ferste efter obligatione, den sidste for Ian af korn. Ubbe 
Christensen af Koldvad medte pa Christen Madsens vegne og begrnrede 
opsrnttelse. 
Dom: De skal begge be tale. 

Unge Christen Ibsen i Store Hillerslev tilbyder Laust Jensen, Vogn Bertelsen, 
Niels Benelsen og Niels Jensen, alle i Hillerslev, 26 sldl. 15 sk., som Anne 
Jensdatter, fedt i Hillerslev, have arvet efter sine sal. forrnldre, Jens 
Christensen og Maren Pedersdatter, som boede og dede i Hillerslev, og som sal. 
Anders Bertelsen i Hillerslev havde haft under hand. Christen Ibsen tilbyder nu 
hendes frrnnder disse penge, da hun er skrebelig og ikke kan fortjene sit bred, 
irnod at de kvitterer for arven. Frrnnderne begrnrer af Niels Bertelsen, at han 
rnodtager arven. (Sagen fortsrntter). 

Unge Christen Ibsen i Hillerslev far kvittering og afkald fra Niels Bertelsen pa 
Anne Jensdatters vegne for ovennrnvnte arv. 

2. marts. 

Christen Andersen, foged pa Ullerupgard, pa Hans Axel Purses vegne 
irettelrngger et indlrng, lydende pa, at da han er strnvnet til Hassing herreds 
ting, Hillerslev herreds ting og Thisted Byting af fru Else Vind og hendes 
fuldrnrngtig til vidne og klage, svarer han, at han star under militien og 
standarten ved oberst Mogens Kruses livkompagni af rostjenesten i Worig? 
stift, indskyder han sig under krigsretten. 

Niels Serensen i Vorring tiltaler Simon Pedersen i Nors for skyldig bygmel og 
penge. 
Dom: Han skal betale. 

Christen Jensen af Skyum, pa Peder Pedersen, forvalter pa 0rum, hans vegne 
tiltaler Jens Serensen, forrige foged pa 0land efter obligation for 20 rdl. med 
pant i en gard i 0ster Vandet pa Holm, som Tomas Iversen pabor, skyld 4 td. 
byg, 4 td. havre, grnsteri og 1 skovsvin, som Jens Serensen har faet udlagt fra 
Laurits Seefeld. Peder Pedersen Iader nu Christen Jensen begrnre, at Tomas 
Iversen skal Ievere nrnstafvigte ars landgilde til Peder Pedersen. 
Kendelse: Da Peder Pedersen ikke forlanger garden til brugelighed, men kun 
landgilden, og da Jens Serensen ikke er indstrnvnet, kan jeg kun kende, at Jens 
Serensen ber indstrnvnes. (31/9). 

(23/2). Jep Laursen i Knudgard i Sennels tiltaler folk i Sennels sogn og Anne 
Arenfeld til Ullerupgard og Margrete Pedersdatter pa Mom toft, sal. dr. Mourits 
Kenings for skyldig tiende pa egne og medbroder kirkevrnrges vegne. Anne 
Arenfeld Iader irettelrngge to kundskaber, et fra tidligere amtmand oberst 
Mogens Kruse, udstedt pa Nystrup 24/2 1674, om at da han var amtmand, blev 
der skattet af Momtoft som af andre adelsmrnnd af deres hovedgarde, og et fra 
amtskriver Jens Hansen, der attesterer, at der ikke er svaret kontributioner af 
Mom toft. 
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Dom: De tiltalte skal betale, undtagen Anne Arenfeld (og Margrete 
Pedersdatter), da det be vises med to kundskaber, at der ikke skal be tales af 
Momtoft, der er en hovedgard. 
(Anm. Momtoft var egentlig en bondegard, men som det ses af tingbegerne, 
flyttede Anne Arenfeld i nogle fa ar dertil og bortforpagtede Ullerupgard. Da 
hun havde holdt hus der, kunne den efter forordningerne regnes for en skattefri 
srndegard ! ! ! . Men denne rettighed opherte snart (matr. 1688). 

(16/2). Niels Christensen, sal. hr. Christen, forrige sogneprrnst i Hjardemal 
hans sen, pa sin moders Magdalene Edvardsdatter i Karsse hendes vegne og 
begrnrede nu pa seksugersdagen endelig dom pa Christen Christensen i Karsse 
og Rasmus Serensen i Oddersbel angaende vrnrgemalet, som de efter 
amtmandens anordning skulle patage sig. Herimod at svare medte Peder 
Christensen Borup i Karsse pa sin svoger Christen Christensens og pa Rasmus 
Serensens vegne og irettelagde et tingsvidne af 16/2 sidst her af tinget 
(gentaget her). 
Dom: Da der ved tingsvidne f0res be vis for, at Christen Christensen er svag og 
skrebelig og ikke har sadanne midler, at han kan foresta et vrnrgemal, og da 
Rasmus Serensen beviser, at han har sa meget bernegods at svare til, at han 
ikke kan svare til mere, og tilmed er svag og skrebelig, kan jeg ikke tilkende 
dem noget formynderskab. (Sagen fortsrntter). 

Lensherrens fuldmrngtig, Peder Marcussen, har strnvnet Mads Mikkelsen i 
0sterild og Seren Mikkelsen i Klastrupgard og fremlrngger lensherrens ordre til 
dem om at vrnre vrnrger for Anne Serensdatter, sal. hr. Christen Nielsen i 
Hjardemals datterbarn, fedt i Oddersbel, da de i byrd og blod er nrnrmere 
beslrngtet med hende end nogen anden i herredet. (27/4). 

Seren Poulsen i Skovsted pa Anne Arenfelds vegne irettelrngger en kontrakt 
mellem hende og inspekter Christian Henrik Peters af 15/12 1673, hvori 
inspekteren lover at eftergive Anne Arenfeld 100 rdl. pa en obligation, mod at 
hun Iader de sager falde om hovdiget og ·andet, som hun har imod ham. Siden 
har Anne Arenfeld to gange sendt folk til inspekteren pa Todbel og anmodet ham 
om, at de hundrede rigsdaler blev afskrevet pa grnldsbrevet, men han svarede, 
at nar hun ville komme til ham og gere rigtigt regnskab for deres 
mellemvrnrende, ville han afskrive. 

9. marts. 

Mikkel Nielsen af Skinnerup fremkalder Erik Nielsen, Tomas Nielsen og Jens 
Pedersen af Skinnerup, som vidner, at herredsfogeden kom til Mikkel Nielsens 
og rnskede udlrng efter landsdommernes dom, men der var intet at gere udlrng i. 
De herte, at herredsfogeden Jacob Ulf spurgte Mikkel Nielsen, om han da ikke 
ville give Jergen Nielsen i Djernrns noget. Mikkel Nielsen lovede at give ham 21;2 
td. 7 skp. rug, og de herte ikke, at J0rgen Nielsen rnskede enten lov eller udlrng 
efter dommen i nogen made. 
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Seren Poulsen i Skovsted pa hr. Anders Pallesens vegne i Sennels har Iadet 
forbyde Christen Jensen ved kirken i Sennels at fere sit korn hjem, fer der er 
tiendet. 

Seren Rasmussen, foged pa Kelbygard, tiltaler Jacob Tomsen i Lynderup efter 
obligation for 1lh td. byg. 
Dom: Han skal be tale. 

(16/2). Laurits Andersen i Skovsted pa kg!. Maj.s og amtskriverens vegne 
opbyder nogle ede garde, som ingen proprietrerer vii vedkende sig, 
(specificeret), at hvem der vii antage sig dem for skatterne, skal de fa 
frestebreve. (Sagen fortsretter). 

Samme pa sammes vegne ferer vidner pa, at nogle garde (specificeret) har 
vreret ubrugt forgangen ar. 

Hr. Christen Pedersen 0land i Hunstrup far handslag af Henrik Jespersen 
(Josepsen?), borgmester i Hjerring pa dennes krereste, Maren Melchiorsdat
ters vegne og far af ham afkald pa hendes arv efter hendes sal. forreldre hr. 
Melchior Edvardsen og Kirsten Tomasdatter, som begge boede og d0de i 
Vrensted prrestegard, som hans formand, sal. hr. Oluf Jacobsen havde under 
hrende. 

S0ren Poulsen i Skovsted pa Anne Arenfelds vegne fremkalder vidner pa, at 
Laurits Kleuff, som bor i den halve m0llergard i 0sterild, har vreret en meget 
fa tug mand, siden han kom til at bo der, ogden anden halve gard, som Christen 
Skrredder f0r boede i, har vreret 0de, bade f0r og siden han boede der, ingen af 
dem mindes hvor lrenge. Abilhave har vreret 0de i 26 ar. (Der nrevnes flere 0ds 
garde i 0sterild) og andre steder. 
Indstrevnet begge fntens s0nner, Claus Herluf og Hans Axel Pors, jomfru Anne 
Cathrine og jomfru Birgitte Pors. (Sagen fortsretter). 

Nogle af Ullerupgards tj(mere g0r rede for, hvad de har ydet de foregaende ar 
til Anne Arenfeld. Nogle opgiver som grund til, at de ikke har ydet alt, hvad .de 
skulle., at skatterne er sa h0je, eller at avlen har vreret ringe, eller at de er i 
armod. 
Indstrevnet er Anne Arenfelds b0rn (som ovenfor). (22/6). 

Jacob Jacobsen af Thisted pa hr. Anders Nielsen (Lyngby) hans vegne tiltaler 
Erik Nielsen i Skinnerup for skyldig tiende af to boliger. Erik Nielsen tilbyder at 
betale tiende af den ene, men siger, at den anden bolig, han har frestet, Jigger i 
Hundborg herred, og da han undertiden holder hus der bade med kvreg og korn, 
indskyder han sig under sit vrerneting. 
Dom: Han skal be tale. 
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16. marts. 

Peder Borup i Kaarsse, kirkevrerge 
resterende kirketiende og landgilde. 
Dom: De skal betale. 

Hjardemal sogn, tiltaler nogle for 

Peter Christensen Sk0tt i Vesl0s pa sin husbond Hans Friis til Clausholm hans 
vegne tiltaler Svend Pedersen og Christen Nielsen i Toushede for restancer. 
Dom: De skal be tale. (Sagen fortsretter). 

Peder Christensen Sk0tt fremkalder kundskab fra vidner, der har h0rt, at da de 
kom med Peder Sk0tt i Svend Pedersens gard, sagde Svend Pedersen og 
Christen Nielsen og deres kvinder til Peder Sk0tt, at han havde gjort mod dem 
som en skrelm og 0nskede, at han skulle fa en ulykke. (Sagen fortsretter). 

Unge Christen Christensen i Nors pa oberst Hans Friis hans v~gne har Iadet 
syne nogle garde og boliger. De fleste er 0de. Gardene Jigger i Hillerslev og 
0sterild sogne, mellem dem er ovennrevnte gard i Toushede (her Toussie), som 
er ganske forfalden, og fresterne forarmede. 
Indstrevnet er inspekt0r Christian Henrik Peters pa Todb0l. 

23. marts. 

Mads Jensen M0ller af Thisted er strevnet af hrederlige og vellrerde Frands 
Clausen Bodum til at vidne for Thisted byting, men da han netop skal rejse til 
Norge med et Vust-skiberum, kan han ikke oppebie tingdagen og irettelregger 
derfor her et skriftligt kundskab angaende det mveri, som (han sagde) blev 
begaet mod Frands Clausen natten mellem den 18. og 19. februar, ved enden af 
Laurits Olufsens gyde udenfor Else Busk's hus af Ib Jacobsen og hans 
medf0lgere. 
(Se This ted tingbog 1675). 

Peder Christensen af T0mmerby pa Otte Ottesens vegne i Krerup tiltaler pa 
generall0jtnant Henrik Ruses vegne hrederlige og vellrerde Hans Nielsen i 
Hesseldal, Mikkel Madsen i Klastrup og Anders Eriksen i Kastrup for 
restancer. 
Hans Nielsen i Hesseldal svarer, at han vii betale noget, men restancen er ellers 
fremkommet f0r hans tid, og det vii han ikke betale. Anders Eriksen undskylder 
sig med de h0je skatter. 
Dom: De skal betale. 

Anders Nielsen i Hedegard tiltaler Christen Christensen 
skadesl0shedsbrev for 2 sldl. 
Dom: Han skal betale. 

Hunstrup efter 
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30. marts. 

Ting holdt i Hillerslev formedelst regn. 
Niels S0rensen i Borup pa sin morbroder Peder Christensen i Kase hans vegne 
far afkald fra Christen Pedersen, Peder Christensens s0n, forarv efter hans 
moder Karen Andersdatter, som boede og d0de i Kase. 

Laust Mikkelsen i Hunstrup, kirkevrerge, tiltaler nogle for resterende skyld og 
tiende til Hunstrup kirke. 
Dom: De skal betale. 

13. april. 

Christen Pedersen Tang pa Ballerum opbyder og tilbyder pa Anders Nielsens 
vegne i Hjardemal en gra klredes kappe, som S0ren Andersen, der f0r tjente 
J0rgen Lykke pa S0gard, havde sat i pant 1673 for 8 rdl., men som han ikke 
havde indl0st, til S0ren Andersen eller nogen pa hans vegne. Ingen svarede. 

Laurits Olufsen i Thisted pa sin broder Peder Olufsen i Thisted hans vegne har 
ladet syne sal. Christen Arbierigs gard i Skinnerup for bmstfreldighed. Hans 
d0tre er Maren og Anne Christensd0tre. 

S0ren Poulsen i Skovsted pa Anne Arenfelds vegne tiltaler Erik Nielsen 
Skinnerup og S0ren M0ller pa Ballerum for skyld. 

Laurits Jensen, forrige byfoged i Thisted pa Niels Boysen i Thisted hans vegne 
tiltaler Jens Andersen ved Led i Hjardemal, som havde solgt Niels Boysen en 
hest, som han lovede var uden vansk eller lyde, og hvis det viste sig, at hesten 
havde lyde, lovede Jens Andersen ham pengene tilbage og svare til den skade, 
han havde lidt ved k0bet. 
Andendagen efter kobet besa Oluf Jensen Fartoft hesten og fandt, at den var 
hialt p<'t begge bagben, og at den var 8 ar og ikke 6, som Jens Andersen havde 
sagt. Niels Boysen lod da hesten skikke hjem igen til Jens Andersen, og der var 
vidner pa at Jens Andersen havde bekendt at han havde filet hesten igen. Niels 
Boysen forlanger nu sine udlregte penge igen. 
Dom: Niels Boysen skal have sine penge igen. 
(Se iovrigt This ted tingbog). 

Laust Olufsen i Thisted pa sin broder Peder Olufsen i Thisted hans vegne har 
ladet optegne og vurdere l0s0re i sal. Christen Andersens (Arbjerg) bo i 
Skinnerup. Midlerne udlagt til Peder Olufsen for skyld og bygfald. Berte! 
Nielsen, som har frestet garden og vil regte den ene datter Maren 
Christensdatter, skal have hendes s0ster Anne hos dem, da hun ikke endnu kan 
tjene f0den. 

20. april. Intet. 
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27. april. 

Hrederlige og vellrerde. Jens J0rgensen, ritmester J0rgen Lykkes fuldmregtig, 
har ladet strevne 24 mrend (nrevnt) for at vidne, og inspekt0r Christian Henrik 
peters pa Todb0l og amtmand J0rgen Friis pa S0gard. De 24 mrend skulle syne 
S0gii.rd, men dade kom der, kom lensmandens tjener Jens Jacobsen ud til dem 
og sagde, at de ikke matte ga ind i garden, at syne noget, hvor lensmandens 
gods var inde, men udenfor matte de syne. Han vidste hans fardag. (Sagen 
fortsretter). 

Lensmandens fuldmregtig, Peder Marcussen, svarede - dog ikke for at hindre 
vidnerne - at hans husbond ikke havde vreret anmodet om noget syn pa S0gard 
af jomfru Karen Lykke eller hendes lavvrerge J0rgen Lykke, langt mindre var 
han strevnet til syn. Tilmed vidste han ikke, at noget syn skulle ga sa lang tid f0r 
fardag. Havde han vidst det, ville han ikke have nregtet det. ' 

Jens Pedersen Bonch i Tveds sogn, kirkevrerge, har ladet syne Tveds kirkes 
br0stfreldighed. Blytavler var opblrest, og muren nogle steder br0stfreldig pa 
kalk og sten. 

Peder Marcussen pa kgl. Maj.s. og amtmandens vegne har Iadet syne 0rgards 
mark i Nors. St0rstedelen af marken var 0de af sand, og det 0vrige ligger for en 
aben sandflugt. Det der endnu var i behold, kunne ikke tale videre end til 
grresning 4 rdl. og en lille eng, Does eng, for 3 mk. Der var ingen huse eller 
bygning pa samme gards sted i nogen made. 

(2/3). Hrederlige og vellrerde mand hr. Christen 0eland i Hunstrup pa 
Magdalene, sal. hr. Christens, forrige sogneprrest i Hjardemal, hans efterladte 
enkes vegne, far afkald fra Niels Christensen, fodt i Hjardemal prrestegard, pa 
arv efter hans fader og efter hans broder hr. Edvard Christensen, iligemade 
forrige sogneprrest i Hjardemal. 
Magdalene Edvardsdatter er hans moder. (12/10). 

Peder Marcussen pa lensmandens vegne har ladet strevne inspekt0r Christian 
Henrik Peters pa Todb0l til synsovervrerelse pa S0gard, og 24 mrend til at syne 
garden. Der nrevnes fruerstuen, krelderen (lase og n0gler til 3 d0re), 
sengekammeret, spisekammeret, k0kkenet, saltkammeret, mrelkestuen, bryg
gerset, to grestekamre, udskud og kvist? foruden udhuse. (Specificeret). (Sagen 
fortsretter). 

Hertil at svare fremkom hrederlige og vellrerde Jens Jorgensen, J0rgen Lykkes 
fuldmregtig, og mente, at da inspekt0ren havde forpagtet Sogard af Karen 
Lykke og nu til Philippi Jacobi dette ar havde at aflevere garden ved syn, og 
hverken Karen Lykke eller Jorgen Lykke var indstrevnet til dette syn, b0r der 
ikke udstedes noget synsvidne .. 
Hertil svarede Peder Marcussen, at lensmanden havde forpagtet Sogard af 
inspektoren efter forpagtningsbrevs indhold, og derfor mente han ikke, at 
synsvidnet kunne nregtes udstedt. 
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Kendelse: Da lensmanden ikke s0ger andet med dette syn, end at han vil bevise, 
hvorledes S0gards tilstand er, kan jeg ikke neegte at udstede synsvidnet. (4/5). 

4. maj. 

Jens Poulsen i Obes0 (ved Vinderup) har pa J0rgen Lykkes vegne Iadet syne 
S0gards bmstfeeldighed samt ager og eng. (Alt specificeret). Indsteevnet er 
lensmanden og Peder Marcussen, samt inspekt0ren. Resultatet af synet 
anderledes end ved ovenneevnte syn. (Sagen fortseetter).(ll/5). 

Berte! Christensen og Christen Tomsen vidner, at de har pl0jet S0gards jord 
med Karen Lykkes hopper og saet bade efterar og forar, og havde matte k0be 
foder til deres h0veder, de pl0jede med, og intet bekom pa S0gard deraf. De har 
ikke faet mere af inspekt0ren til avlingens fortseettelse end 3 lees og 18 knipper 
halm og et lees h0, og da de ikke havde faet foder til hestene, og det ikke kunne 
fas for penge, havde de mattet lade ploven ligge, sa seeden ikke i rette tid kom i 
jorden. I havrelandet er der ikke saet videre end 7'\.2 td. havre, som inspekt0ren 
skulle have Iadet pl0je. Karen Lykke havde selv mattet klarere tienden af Nors 
sogn til Peder Pedersen. 

Christen Christensen i Hunstrup pa Karen Kjeldsdatter, sal. Peder Febbersteds 
enke, hendes vegne tiltaler Peder S0rensen i N0rby i Tveds sogn for korn, som 
han efter hans udgiven forpligt skulle Ievere hende. 
Dom: Han skal be tale. (Sagen fortseetter). 

Peder S0rensen i N0rby i Tveds sogn har Iadet syne nogle agre til hans gard. Det 
meste var 0de, sa der intet voksede. En eng, Haar eng, var overl0bet rued sand, 
somme steder en alen og somme steder ¥.! alen dybt. 

11. maj. 

Niels Mortensen i Lille Hillerslev pa Gabriel Berends vegne har Iadet syne 
br0stfeeldighed pa den gard i Hansted, Mads Badsgard iboede. 

(4/5). Jens Poulsen i Obeds0 pa Karen Lykkes vegne har Iadet syne S0gard og 
S0gards mark. (Synet specificeret). Synsmeendene takserer manglerne. 

18. maj. 

Peder Iversen i Hjardemal pa Christen Jensen ibm. hans vegne fremleegger et 
feestebrev til Christen Jensen, f0dt pa Ballerum pa et gadehus i Hjardemal by 
pa Peder Iversens gards grund, dateret Heestrupgard 3/8 1668. Han har Iadet 
huset syne, som Christen Jensen Hiartberg bor i. Det er 21h drau ( = skaft = 
favn) i leengden. Kalgarden er 7 drag lang, 2'\.2 drag bred. Sa blev spurgt, om 
nogen ville vedkende sig samme hus. Jens Andersen ved Led i Hjardemal 
vedkendte sig ejendommen, saledes som hans formand havde det. 
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Hr. Hans Nielsen i Reer har Iadet steevne Claus Bendixen for Torp port til 
vidnepah0r og begeerer af Claus Bendixen, at han vil fremvise befaling fra sin 
husbond om at forhindre preesten i at have sin seedvanlige faredrift. Claus 
Bendixen svarer, at f0r han fremleegger en sadan skrivelse, b0r hr. Hans 
bevise, hvad rettighed han havde til at lade farene greesse pa Torp mark, og 
mente, .at ingen vidner rna f0res, f0r hans husbond er lovligt steevnet. 
Husbonden er krigskommisseer Peter Lassen. (Garden kaldes i sagen stadig 

blot Torp). 
Kendelse: Eftersom intet n0jagtigt fremleegges af kommisseeren eller ·hans 
fuldmeegtig til at forhindre hr. Hans i at f0re sine vidner, vil jeg til sagens 
oplysning udstede vidne. (Sagen fortseetter). 

Anders Juell og S0ren Jensen af Reer vidner, at de har veeret pa Torp og begeeret 
preestens far, som Claus Bendixen har Iadet tage i hus. Han svarede, at de skulle 
10ses rued penge. Farene var ikke taget i ager og eng, men i feedrift. 
Morten Tomsen, borgmester i Thisted, fremleegger en hjemmel'ISeddel, udstedt 
af amtskriver Jens Hansen, lydende pa, at Morten Tomsen bevilges greesningen 
til Mads Andersens Kjeers 0de gard og Christen Nielsens halve gard i Kjelstrup 
dette ar. Ingen svarer til disse garde eller har Iadet skatterne klarere. Uvildige 
meend har takseret greesningens veerdi, som borgmesteren skal give. 

1. juni. 

Christian Abildsen pa Ejler Jacobsens og medinteresseredes vegne har Iadet 
syne forskrevne (!!!) boligs (vist i Tveds sogn) ager og eng i N0rby mark. Der 
kunne ikke gro grees til at sla eller t0jre. Greesningen kunne ikke tale at 
vurderes h0jere end 1 rdl. 

8. juni. Intet. 

!5. juni. 

Mikkel Nielsen i Neergard pa egne og Kastrups sognemeends vegne steevner 
nogle meend i Kastrup til forbud og iretteleegger et feestebrev til Anders 
Pedersen i Neergard, Jacob Christensen og Jens Christensen pa Kastrup 
sognemeends vegne pa kirketienden af Kastrup sogn, som Gunde Lange f0r 
havde i feeste, dat. 31/1 1647 i Viborg, og fremlagde ogsa en seddel om, at da 
Kastrup sognemeend beklager sig over, at de ikke kan fa tiende af ryttergarde 
og officersgarde, og jeg (amtmanden) ikke har set nogen forordning, hvorefter 
de garde skulle veere fri for at yde tiende, sa skal de hver yde deres del. 
Dateret S0gard 22/1 1675. 
Mikkel Nielsen forbyder derfor meendene pa disse garde at f0re deres korn 
hjem, f0r de har tiendet. 

Christen Abildsen i Nors pa Karen Lykkes vegne f0rer vidner pa, at Niels 
Jensen Skreedder i Binding og Jens Nielsen i Hyldgard i Nors varved dammene 
vesten S0gard for at fiske, og da de to meend sa vidnerne, der tjente pa S0gard, 
l0b de fra deres fiskerbad og algier og andet. 
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Niels Mortensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum har Iadet syne den gard i 
Fartoft, som Tomas Jensen sidst havde i freste. 7 d0re var borte, loftet over den 
store stue var borte, en bjrelke afsavet og borte, to vindueskarme var borte, 
0sterenden af buret var nede osv. 

Niels Mortensen, delefoged til 0rum, tilbyder fr0greld til hvem, der har saet 
ulovligt i 0rum tjeneres jord, og forbyder dem, der har gjort det, at f0re noget 
bort fra de agre. 

Laust Christensen i N0rby pa egne og sognemrends vegne opsiger deres love 
(l0fter) angaende Tveds sogns konge- og kirketiende. (22/6). 

Mads Mikkelsen i 0sterild opsiger sin iboende gard, og en tjener til Brusgard, 
som ejes af Elsebe Juell. 

Feder Christensen i 0sterild har Iadet syne den gard, som Christen M0ller sidst 
i freste havde, og Laust Hansen sidst iboede. 

22. juni. 

(15/6). Laust Christensen i N0rby i Tveds sogn opsiger anden gang pa egne og 
medbr0dre forlovningsmrends vegne deres love angaende kongetiende, og 
tilbyder prresten i Nors at tiende pa krerven. (29/6). 

Anne Arenfeld Iader tilbyde fr0greld til alle, som ulovligt har saet 
Ullerupgards tjeneres jord og forbyder dem at f0re avling af den jord. 

(9/3). Anne Arenfeld Iader f0re vidner pa, at 1667 lod hun mange fald korn 
plukke op og en del korn sla, men der var stor misvrekst, og da det blev trersket, 
var kernerne sma og ringe, og det gav kun lidt i skreppen. En del kunne slet ikke 
trerskes. Indstrevnet er hendes b0rn. 

S0ren Poulsen i Skovsted klager over folk, som har l0se hunde. (Sagen 
fortsretter). 

Samme klager pa egne og Skovsted mrends vegne over Laurits Christensen i 
Kanstrup, som har l0se hunde, der river far og andet ihjel. 

Mads Mikkelsen i 0sterild opsiger igen sin gard. 

Christen Mortensen i 0sterild tilbyder fr0greld til alle, der har saet ulovligt i 
hans husbonds tjeneres jord, og forbyder dem at f0re avl derfra. 

Jens Christensen i Bjerre, kirkevrerge ved Vigs0 kirke, pa, egne og medbroders 
vegne forbyder alle, som avler i Vigs0 sogn, at hjemf0re deres korn, f0r der er 
tiendet. (Sagen fortsretter). (29/6). 

Kirkevrergerne i Rrer sogn forbyder folk i Rrer at hjemf0re deres korn, f0r der er 
tiendet. (29/6). 
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29. juni. 

(22/6). Anders Christensen i Krog i Vigs0 forbyder til 3. ting Mads Poulsen i 
Bjerre, Jens Baun i S0borg, Berte! i Rosholm og Niels Christensen i Kregp0tt, 
Feder Jensen i Wodtborg og Laust Christensen i Bjerre at indf0re eller lade 
nogen slags korn aff0re deres agre, f0r der er tiendet til Vigs0 kirke. (Sagen 
fortsretter). 

Feder S0rensen i Rrer, kirkevrerge forbyder nogle folk i Rrer sogn det samme for 
Rrer kirkes vedkommende (Sagen fortsretter). 

Niels Mortensen i Lille Hillerslev tilbyder fr0korn til alle, der ulovligt har saet i 
J 0rgen Hansen af Horsens hans tjeneres jord, og forbyder dem at bortf0re 
avlen. 

Niels Gertsen i Hjardemal pa amtskriver Jens Hansep, Magdalene 
Edvardsdatter, sal. hr. Christens i Karsse og Gregers H0g til Vang deres vegne 
har Iadet syne en bolig, som sal. hr. Christen Nielsen havde i brug, og som har 
ligget ubesaet. Grresningen vurderet til 3lh sldl. 

Mads Mikkelsen i 0sterild opsiger 3. gang sin gard. 

Predbj0rn Pedersen, Niels Langes fuldmregtig, har Iadet syne Krog, en gard i 
Hjardemal, som Feder Christensen ibor. Ralingen var 7 bindinger. Vreggene 
var oplagt af diget0rv. 

(22/6). Feder Lauritsen i Langgard, Gregers S0rensen i Kjrergard, Niels 
Andersen i N0rby og Laust Christensen ibd. opsiger deres love angaende Tveds 
sogns kongetiende til J0rgen Lykke. De har ogsa Iadet strevne sal. hr. Anders 
Kjeldsen i Nors, som da lovede at m0de ved tinget, og sagt, at de ikke mere ville 
yde tiende i skreppen, men at den herefter matte tages i krerven. 

Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig, tiltaler nogle af 
Vestervigs tjenere, som resterer med afgifter. 
Dom: De skal betale. 

6. juli. 

Niels Mortensen i Lille Hillerslev fremresker synsmrend, der har synet Kastrup 
bros br0stfreldighed, nemlig Christen H0j i Nors og hans medf0lgere. (Ikke 
mere!) (13/7). 

13. juli. 
Niels Mortensen i Lille Hillerslev begrerede 3. ting til dele over Christen ... i 
0sterild, som har faet en seddel fra Niels Mortensen og ikke har villet Ievere 
den tilbage. 

S0ren Rasmussen, foged pa K0lbygard, Iader fremlyse en flok gres, omtrent 40, 
som er optaget pa Ullerupgards marie 
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Laust Jergensen i Brund pa egne og medbredres vegne forbyder borgmester 
Morten Tomsen og Anders Pedersen af Thisted at bortfere korn af de marker i 
Kjelstrup, de har i brug, fer de har tiendet. 

Peder Tomsen i Skorup pa Hannres pa Margrete Skeel, sal. Henrik Rommels til 
Brekkeskov, hendes vegne tiltaler Niels Mikkelsen i Senderklit og hans 
gardmand for restance. 
Dom: De skal betale. 

Niels Mortensen i Lille Hillerslev fremkalder synsmrend, der har synet Kastrup 
Bros brestfreldighed. Der er foretaget syn over skifter af broen. Hver gard eller 
bestemte garde synes at have haft et skifte (vel til at vedligeholde). Der nrevnes 
garde i Hillerslev, Kjelstrup, garden Jensby, og pa Ballerum, og i Kanstrup og 
Kastrup. Nogle skifter er kun pa 2 og 4 skaft (favne), de fleste pa 6 skaft, nogle 
pa 8 skaft, en enkelt pa 10 skaft og en pa 16 skaft (Kanstrup), abenbart efter 
kornafgiftens sterrelse. Der synes at vrere mindst 173 favne foruden Kastrup 
bys skifter, (og der erda formentlig tale om en brolagt eller stenbelagt vej, ikke 
om en bro over et vandleb). Der nrevnes Kastrup Bro norden for Nedergards 
melledam og skifterne senden melledammen. (7/9). 

Laust Jergensen i Brund, kirkevrerge i Hillerslev, tiltaler folk i Hillerslev sogn 
for skyldig kirketiende. 
Dom: De skal be tale. 

Seren Rasmussen begrerer ferste ting til dem (den?) han har givet lovligt kald 
og varsel. 

20. juli. 

Christen Abildsen i Nors pa Ejler Jacobsens pa Nordentoft hans vegne 
fremkalder som vidner nogle af benderne pa hans gods. De vidner, at mange af 
gardene er sa ringe pa avl og grresning imod den heje skyld, de er ansat til, at de 
pagaende skatter har forarsaget saden en armod hos fresterne, at de matte 
kvittere deres garde, som flere videre rna gere, uanset at Ejler Jacobsen ikke 
har fordret den tilberlige skyld og afgift, hverken af de br;mder, der har forladt 
gardene, eller af dem, der endnu sidder i dem. I sa fald ville gardene langt 
tilforn have vreret ede. Men han har nu som fer hjulpet dem, sa de rna takke 
ham. 
Indstrevnet er amtskriveren og amtmanden. (Sagen fortsretter). 

Christen Abildsen pa Ejler Jacobsens og medarvingers vegne tilsperger deres 
tjenere her i herredet, om de ikke har haft godt forsvar af Ejler Jacobsen, om 
han ikke har forbudt dem at bortleje ager og eng og at lade det opgrave til 
upligt, og om han havde forlangt usredvanligt arbejde af dem. De svarer, at de 
har haft godt forsvar, at det tit var forbudt dem at bortleje noget og at grave til 
upligt, og at han aldrig havde forlangt usredvanligt arbejde. 
Derefter advarer Christen Abildsen dem, at de, der vil opsige deres garde, skal 
strevne rette arvinger, da Ejler Jacobsen har opsagt godset, som er uskiftet. 
(7 /12). 
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Niels Mortensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum har ladet. syne Niels 
poulsens gard i Vester Vandet for brestfreldighed, som takseredes bl 12 Ires tag 
a 3 mk. og 20 Ires ler a 2 sk. bade at sla og at relte. 

Niels Mortensen (Lille Hillerslev) pa Poul V. Klin!?enbergs vegne tiltaler 0rum 
tjenere for restancer. Ingen er medt af dem uden skriveren, Chnsten Madsen. 
Dom: De skal alle undtagen Christen Madsen betale inden 15 dage. 

Christen Mortensen i 0sterild udsteder dette vidne. 
Jacob Ulf i Klev fremlregger en til ham stilet skrivelse fra amtmanden, som har 
h!!Jrt berette, at Peder Laursen i Kastrup, hvis gards afgift er assigneret bl 
kvartermester Sylvester, skal have i sinde enten selv eller ved andre at 
bortf0re dette ars avl. Derfor skal herredsfogeden straks ved to mrend forbyde 
Peder Laursen at bortf0re af avlen eller lade en fremmed g0re det, og tilholde 
ham at betale, hvad han skylder, til kvartermesterens kone i hans fravrerelse. 

Peder Christensen Borup i Karsse fremstiller vurderingsmrend, som har 
vurderet boet efter hans hustru Kirsten Christensdatter pa rette 30. dag efter 
hendes d0d. Den sal. kvindes arvinger og seskende er Anders Christensen i 
Hunstrup, Christen Christensen i Karsse, Johanne Christensdatter, gi_ft me~ 
Anders Nielsen i Hjardemal, Maren Christensdatter, hv1s sen Laust N1elsen 1 
Karsse er m0dt pa hendes vegne, Christen Madsen af Tingstrup og Niels 
Poulsen i Skinnerup, som m0dte pa deres egne vegne. Grelden overstiger 
formuen. 

27. juli. 

Amtmandens fuldmregtig, Peder Marcussen befaler, at ingen rna befatte sig 
med klitten i nogen made. 

J 0rgen Hansen af Horsens tiltaler nogle af hans tjenere her i herredet for 
restancer. 
Dom: De skal betale. (30/8). 

3. august. 

S0ren Rasmussen, forrige foged pa Kelbygard, pa Elsebe Juels vegne til 
Brusgard tiltaler Peder Madsen, tilholdende i Lille Balle i 0sterild (hans moder 
er Karen Pedersdatter) efter skadesl0shedsbrev 27/1 1670 pa, hvad han resterer 
af hans faders gard i 0sterild. 
Dom: Han skal betale. 

Anders Moensen i N0rby, kirkevrerge i Tveds sogn, tiltaler Jens Pedersen 
Bonch og Christen Klou, begge af S0nderby i Tveds sogn, forleden ars 
kirkevrerger, for hvad de resterer med efter kirkens bog pag. 77. 
D9m: De skal be tale. 
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(27/7). J0rgen Hansen af Horsens forkynder, at Christen Andersen, som boede 
pa Lille Tange, er bortr0mt, og forbyder, at nogle af hans tjenere rna flytte eller 
bortf0re noget fra deres garde uden hans minde. 
Desuden lyser han Store Tanges mark i hegne. 

Predbj0rn Pedersen pa Niels Langes vegne lyser KI0v K10er hegne for a! 
uddrift. 

S0ren Rasmussen, forrige foged pa K0lbygard, far godt skudsmal af b0nder pa 
K0lbygards gods for de otte ar, han har VEeret foged pa garden, f0rst for sal. 
Lucas Lange, siden for Niels Lange, som er indstEevnet til dette vidne. (Sagen 
forts10etter). 

Predbj0rn Pedersen, foged pa K0lbygard, irettelEegger et ind!Eeg pa Niels 
Langes vegne. Det lyder pa, at S0ren Rasmussen ikke har tjent b0nderne for 
kost og l0n, og vidnerne kan ikke vide, hvordan hans forhold til hans husband 
har v10eret. Nar han g0r rigtigt regnskab med sin husband, tvivles ikke pa, at han 
som andre Eerlige tjenere vii fa sin Eerlige afsked og sit pasbord, hvorfor en 
Sadan S0gning (som den foran anf0rte indstEevning) rna eragtes un0dig og 
fordEegtig, og derfor ikke b0r udstedes. 

10. august. 

J0rgen Hansen af Horsens fremlagde en dom, hvorefter han beg10erer udlEeg i 
overmorgen torsdag. Jens Svendsen og S0ren Jacobsen, begge af Thisted, som 
har !ant Christen Tang noget til hans avis fortsEettelse, forbyder herredsfogeden 
at g0re ud!Eeg til andre, f0r han har udlagt dem for deres krav, efter 
forordningen. 
Herredsfogeden bestemmer, at han og seks navngivne m10end skal m0de 
f0rstkommende torsdag kl. 6 pa Store Tang og g0re vedkommende efter 
dommene forn0jelse for deres krav sa vidt muligt. (17/8). 

S0ren Poulsen i Skovsted pa Anne Arenfelds vegne forbyder nogen at aff0re 
nogen slags korn fra Jens Balsens gards ejendom i denne h0st. 

Christen Abildsen i Nors pa Ejler Jacobsen pa Nordentoft hans vegne f0rer 
vidner pa, at de sidst i februar var lejet med Ejler Jacobsen pa hans rejse til 
K0benhavn at k0re med tre vogne, og sa kom de til L0gst0r og skulle derover 
med fEergen. Da f0rte de f0rst den vogn over, som husbonden selv agede pa, og 
sa den anden, som ogsa var husbondens vogn. Den tredje vogn, som Christen 
Eriksen i Villerslev k0rte, blev staende pa isen, og hestene sled t0mmen s0nder 
og gik i vandet bagefter frorgen i fjorden ad L0gst0r til. Da de kom ud pa dybet 
med samme vogn, Vffiltede den, og husbondens skrin med hans breve og 
dokumenter var i det og en kuffert, og skrinet sank til bunds, men kufferten fl0d 
til land. De Ia der nogle dage og s0gte efter skrinet, sa husbonden blev forsinket 
pa sin rejse og kunne ikke komme frem, som han havde agtet. 
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Niels Mortensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, tiltaler Niels 
Christensen, tjenende pa Kanstrup, for lejermalsb0der. 
Dom: Han skal be tale. 

Christen H0j i Nors pa Salomon Gerbers vegne forbyder nogen at f0re korn eller 
andet fra Peder Nielsens gard i Hjardemal, enten nu eller senere. 

Johan Adolf de Clerque har Iadet syne bl'0stf£eldighed pa Karen Poulsdatters 
gard i Nors. (Sagen fortsEetter). 

Christen Abildsen i Nors vidner, at imellem st. Peders dag og Vor Frue dag 
sidst, da kom unge Zoega og Christen H0j i Nors til ham og havde Jens 
Christensen i Nors med sig og bad ham f0lge med til Karen Poulsdatters gard i 
Nors, eftersom husbonden havde en stor restance i boet for 1672 og 1673, den tid, 
han var godset mEegtig. Da sa de, at der var 3 0gh0veder, 4 f10eh0veder og 12 eller 
13 fareh0veder og bade byg, rug og havre i garden. Et vidne siger: at han ved, at 
Karen Poulsdatter brugte avl sidste ar til den gard, hun boede i. 
Christen H0j vidnede, at Poul Nielsen 0sten kirken solgte ham en gammel brun 
hest der stod i Karen Poulsdatters gard og tilh0rte hende. Andre vidnede, at de 
sa, ~t Poul Andersen SkrEedder i Kastrup holdt i Karen Poulsdatters gard og fik 
en bagplov, en harve og andet redskab i sin vogn og k0rte med det. Indst10evnet 
er bl.a. J ens Nielsen, Pout Nielsen og Mads Nielsen i 0ster Vandet. (24/8 J. 

17. august. 

(10/8). J0rgen Hansen af Horsens har efter en dom af 2717 sidst Eesket 
herredsfogeden Jacob Ulf til med nogle m10end at g0re udlEeg, og herredsfogeden 
bestemte, at han med 6 udn10evnte m10end skulle m0des med J0rgen Hansen i 
Store Tang n10este torsdag morgen kl. 6 for at g0re kreditorerne udlEeg, sa vidt 
der fandtes midler. Sk0nt J0rgen Hansen havde herredsfogedens egen dom, 
ville han imidlertid ikke g0re ham udlEeg, men s0ger udflugter til stor fortrEed og 
ophold for ham pa hans rejse. Han forb0d herredsfogeden at g0re udlEeg til 
andre f0rend til ham, og krEevede, at herredsfogeden nu straks efter tinget 
skulle f0lge med sine m10end og ham til Store og Lille Tang og g0re ham udlEeg. 
Herredsfogeden svarede, at J0rgen Hansen og dem fra Thisted skulle m0des 
med ham og mEendene pa mandag f0rstkommende pa Store Tang, da ville han 
g0re dem udlEeg. De to m10end fra Thisted havde erhvervet domme af Thisted 
byting, l10est og forkyndt, og forb0d, at herredsfogeden gjorde andre udlEeg f0r 
dem, da de havde ydet forstEerkning til J0rgen Hansens tjenere. Herredsfoge
den erklEerede derfor, at da parterne ikke var forligt, skulle de m0de pa 
mandag, som han havde bestemt. J0rgen Hansen svarede, at han ikke kunne 
vente sa lEenge, men mente, at herredsfogeden skulle have gjort ham udlEeg, 
sidst han var pa Store Tang. (Sagen fortsEetter). 

Mikk.el Hjulmand i Lille Hillerslev og hans medbroder Christen Torstensen har 
Iadet syne et skifte i N0rkj10er, som berettes at h0re til Jespers gard, men som 
to'rskrevne to m10end har i brug. Skiftet var opslaget fra 0stre ende vestpa sa 
snEer som et skar, og noget var borte. (Sagen fortsEetter). 
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J0rgen Hansen af Horsens fremkalder 24 synsmamd, som havde v:eret pa 
Anders Nielsen gards ejendom i N0rby og flere steder for at vurdere, hvor 
meget disse garde kunne svare efter deres menfng efter at ejendommene var 
skadet af sandflugt. 

Anders Frost i Thisted pa sin husbond sal. Iver Jacobsen Brun hans vegne, har 
ladet st:evne Margrete, sal. hr. Peder Jacobsens enke i Snedsted, og hendes 
datter, Else Pedersdatter, begge i Vestergard i 0sterild, og irettel:egger en 
forbudsseddel, at da Margrete (Pedersdatter) og hendes datter Else 
Pedersdatter har haft en gard, som kaldes Koerhuolle i Snedsted, i brug i nogen 
tid, og nu skal v:ere flyttet til et andet herred og bosat der, forbyder han dem pa 
husbondens enkes vegne at flytte noget korn og gr:es fra garden, men de skal 
lade det indf0re i garden og lade det t:erske der, fodre det op og lade g0dningen 
deraf udf0re pa marken, og de skal svare alle kgl. skatter, til hun (enken) Jovlig 
fraskikker sig garden. 
Jacob Christensen af Thisted m0dte pa de to kvinders vegne og fremlagde et 
f:estebrev til Margrete Pedersdatter fra Ejler Jacobsen pa sin broders behag pa 
Korhoels i Snedsted sogn. If0lge f:estebrevet fik hun lov til at bortf0re korn og 
afgr0de til andre steder, hvor hun ville. 
Dom: Hun og hendes datter rna f0re avling bort fra garden, som f:estebrevet 
lyder pa. 

Erik Nielsen af Skinnerup har ladet sig syne. Der var en lille bla plet, noget 
resen, under hans venstre 0je og to liden sma sarmal bagpa hans h0jre hand. 
Han skyldte sin broder Tomas Nielsen for denne skade. (Sagen forts:etter). 

De samme st:evningsm:end har st:evnet folk i Skinnerup til at vidne, bl.a. Erik 
Nielsens egen kone Maren Madsdatter. Jens Bach vidner, at efter Erik Nielsens 
beg:ering havde v:eret hos Erik Christensen og havde tilbudt, at Erik 
Christensen kunne tage m:end, som kunne syne kornskade pa Erik Christensens 
jord, som Erik Nielsens ko skulle have gjort. Erik Christensen svarede, at han 
ikke 0nskede pehge for kornskaden, men Erik Nielsen kunne komme til ham og 
g0re regnskab for, hvad han skyldte ham, sa skulle han nok fa sin ko igen. To 
m:end vidner, at de var hos Erik Christensen med et skriftligt/regnskab og 12 
sk. i penge. 
Da sagde Erik Christensen, at han havde faet sin forn0jelse for kirkens tiende. 
To m:end har st:evnet Erik Christensen til vidnespah0r og tilb0d ham pa Erik 
Nielsens vegne, at han kunne beholde koen, da Erik Nielsen ingen nytte havde 
af den, siden Erik Christensen havde den i hus. (24/8). 

24. august. 

(10/8). Karen Poulsdatter i Nors har ladet st:evne Johan Adolf Klerqe (de 
Clerque) til vidnespah0r, og ligeledes Christen H0j i Nors, Jens Christensen, 
Moust Nielsen og Mads Pedersen vesten pr:estegarden ibd. til vidnespah0r. 
Desuden er st:evnet unge Christen Christensen i nors, Else Nielsdatter i 
Kastrup og Anne Poulsdatter i Lille Hillerslev til at vidne. Unge Christen 
Christensen vidnede, at han nogle dage efter St. Peders dag sidst, da unge 
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zoega, Christen H0j, og Jens Christensen havde v:eret hos Karen Poulsdatter 
sammen med ham for at overse hendes havende formue, da sagde Zoega til 
hende, at han enten ville skifte det, hun havde, eller ogsa skulle hun s:elge det og 
betale ham for to ars restance 1672 og 1673. Det samme vidnede de to kvinder. 
(Sagen forts:etter). 

Karen Poulsdatter i Nors lover at v:ere Poul Andersen Skr:edder i Kastrup hans 
hjemmel til den plov og det plovredskab, som der f0r er vidnet om. Han havde 
betalt hende med rede penge, som hun havde m:Utet give sin husbond for 
restancer 1672 og 1673. 
Indst:evnet er Johan Adolf de Clerque. (23/11). 

(17/8). Erik Nielsen af Skinnerup freml:egger en befaling fra amtmanden til 
nogle folk i Skinnerup om at vidne til tinge om, hvad der var vederfaret Erik 
Nielsen i hans gard af Tomas Nielsen og hans hustru Anne Poulsdatter, hvis de 
ikke ville lide til tale og straffes. De. er st:evnet til i dag, og •S0ren Poulsen 
;eskede, om nogle af dem var m0dt for at vidne efter befaling. At sa for os - - - - -
(ikke mere). 

31. august. 

H:ederlige og vell:erde mand, Christen Mortensen H0st, tilbyder at betale, hvad 
hans tjener i S0nderby, Christen Christensen, er blevet skyldig pa kirkens 
regnskab efter dom, og at betale brevpenge for ham, for at han ikke skal n0des 
til at forlade garden. 

.iEldste Christen Ibsen i Hillerslev pa Peder Christensen Fartoft i L0gst0r hans 
vegne tiltaler Poul Eriksen pa Ballerum for resterende afgifter. 
Dom: Han skal be tale. 

7. september. 

(13/7). Christen Abildsen i Nors pa amtmandens vegne har ladet syne alvejen 
0sten Store Tr:ebro, hvor der var 40 drag (favne), der skulle fyldes med 0r og 
sten, og mellem tr:ebroerne, hvor 28 drag skulle fyldes. Fra Store Tr:ebro til 
Brom0lle var der 28 pudser og huller, og i Kastrup Bro var der ;16 huller, som der 
ikke kunne kommes over uden stor fare. Fra Neergards M0lle til kirkegarden 
var broen sa slem, at den ikke kunne bef:erdes mellem Kl0v Huel og M0lbak. 

14. september. 

Christen Andersen Kolsgard pa fru Dorte Das vegne tiltaler nogle af hendes 
tjenere for restancer. 
Dom: De skal betale. 
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21. september. 

S0ren Poulsen af Skovsted pa Anne Arenfelds vegne forbyder alle at lade svin, 
ringede og uringede, komme pa Ullerupgards jord og pa jorden til de 0de garde, 
der h0rer under Ullerupgard. 

Hr. Anders Nielsen (Lyngby), sognepnest til Nors har Iadet syne den gard i 
Hinding, som sal. hr. Anders Kjeldsen havde i brug og dens br0stfreldighed, 
samt Nors prrestegard. Der nrevnes Raling, lade, vesterhus og 0sterh.us. 

(2/3). Christen Jensen i Skyum pa forvalter Peder Pedersens vegne pa 0rum, 
har Iadet strevne Jens S0rensen, forrige foged pa 0land og Tomas Iversen i 
0ster Vandet og tiltaler Jens S0rensen efter en obligation, hvorefter Jens 
S0rensen pantsretter en gard i 0ster Vandet, som Tomas Iversen pabor, og som 
var udlagt til Jens S0rensen fra Laurits Seefeld til 0land. Jens S0rensen er 
fordelt for greld og renter. Nu krrever Peder Pedersen, at landgilden af denne 
gard skal betales til ham som vederlag for renter og omkostninger. 
Dommen f0lger kravet. 

Frands Andersen pa Todb0l pa inspekt0r Christian Henrik Peterss vegne 
fremlregger kvitteringer for betaling af forpagtningsafgiften af S0gard, 
underskrevet dels af Karen Lykke, dels af Henrik J0rgensen i Viborg, dels af 
Henrik J0rgensens hustru i hans fravrer. Henrik J0rgensen har faet S0gard som 
brugeligt pant. 
Der irettelregges en skrivelse fra J0rgen Lykke, hvori han giver anvisning pa, 
hvorledes penge for en obligation, han har udstedt til Peder Madsen, ridefoged, 
pa 700 rdl. af 2/2 1655 skal kunne tilvejebringes af biskop Mourits K0ning, gift 
med Peder Madsens enke. Hvis disse penge ikke kan tas, skal processen sta 
aben. Kvitteringerne skal bevise, at inspekt0rens har betalt forpagtningsafgift 
for fire ar, Sk0nt han kun har haft forpagtningen i tre ar, hvorfor han forlanger, 
at Karen Lykke skal godtg0re ham det ene ars afgift. 
Sagen opsat 4 uger, da dommeren ikke i en hast kan overskue den og slutte den. 
(2/11). 

28. september. 

Peder Andersen pa Bjerg i Thisted fremstiller Laurits Christensen i Kanstrup, 
som vidner, at Christoffer Nielsen (Peder Andersens steds0n) af Thisted kom 
den 9. april sidst og spurgte, om Peder Andersen havde nogle hopper i 
Kanstrup. Laurits Christensen svarede, at der stod tre af Peder Andersens 
hopper i stalden. Christoffel' sagde, at det var hans, og hentede dem ud af 
stalden og red bort med dem. 
Niels Pedersen og Anders Pedersen af Thisted (Peder Andersens s0nner, 
Anders f0dt 1663, Niels tidligst 1661-62, altsa ikke myndige) havde strevnet 
Christoffer Nielsen. (Se Thisted Tingbog). 

Hr. Niels Olufsen, sogneprrest til Hillerslev, begrerede tingsvidne af 
kirkevrergerne for Hillerslev sogn og af andre, om de ikke nogle gange i kirken 
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er gaet for hr. Niels til Maren Christensdatter, Laurits Christensens hustru i 
Kanstrup, der havde sat sig i karlestolene, og havde bedt hende om at f0lge skik 
og brug og srette sig i kvindestolene, men det ville hun ikke bekvemme sig til. 
Efter prrediken havde hr. Niels bedt hende ga i kvindestolene til den stol, som af 
arrilds tid havde h0rt til Kanstrup eller ogsa til Kortegards stol, og hr. Niels 
lukkede .selv d0ren (til stolen) op for hende, men hun ville ikke, og tilf0jede 
utilb0rlige ord, som vidnet ikke ville nrevne. (Sagen fortsretter). 

Hr. Niels Olufsen fremkalder mrend, som har vreret pa Kanstrup for at syne den 
skade, som Laurits Christensen skulle have. De sa hans h0jre arm, hvor han 
sagde, at han var blevet slaet, men kunne ikke se noget ophovnet eller blat. 
(5/10). 

Jens Madsen pa Bro tiltaler Jep Laursen i Hox0r efter obligation. 
Dom: Han skal be tale osv. 

5. oktober. 

(28/9). Peder Pedersen, forvalter pa 0rum fremkalder Laust Christensen i 
Kanstrup og sp0rger ham, om han har noget at klage over angaende hans 
kvindes stolestade eller hans eget stolestade, og om han mente sig forurettet. 
Laust Christensen svarede, at sa lrenge han og hans kone var i deres gard, 
n0jedes de med, hvad stolestade hr. Niels ville unde dem i Hillerslev kirke, 
eftersom hun ikke kan nyde det stolestade, som den forrige kvinde i garden 
havde nydt, nemlig den 0verste stol i kirken, som han mente, var hans kones 
rette stolestade. 
Peder Pedersen spurgte ham, om han ville bekoste sagen, men han svarede, at 
husbonden skulle bekoste sagen. Selv ville han ikke g0re det. (Se nedenfor). 

Niels Christensen i 0ster Vandet pa sin moders vegne irettelregger en kontakt, 
hvori Erik Christensen i Skinnerup erklrerer, at eftersom hans moder har 
afstaet den gard til ham, hun og hans sal. fader iboede, forpligter han sig til at 
give hende et rerligt ophold hendes livstid, sa lrenge han levede, og skulle det 
ske, at han d0de f0r hende, skal hans arvinger give hende fir husvrerelse med 
n0dt0rftig ilding, enten i stuen eller i en anden lille stue, om hun begrerer, og da 
lover han hende en ko i foder og grres savel som mine egne og 2 td. rug og 2 rd. 
byg og 1 td. bygmalt og 4 far i foder og grres, og nar hun d0r, skal alt, hvad der 
tilh0rer hende, f0lge ham og hans arvinger, undtagen hendes kiste og livklreder, 
som skal skiftes mellem hendes arvinger. Overvrerende hans bmdre, Niels 
Christensen i 0ster Vandet, Thomas Christensen i Stentoft i Vester Vandet og 
Christen Christensen i Skarup. Dat. 22/6 1674. 

Hrederlige og vellrerde J 0rgen Pallesen til taler J ens Balsen ( senere: Bertelsen) 
og Anders Pedersen, begge af Skovsted for, hvad han har forstrakt dem med til 
deres avls fortsrettelse. 
Dom: De skal betale. 
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Anders Poulsen i Roelsgard pa Hannres, som lavvrerge for sal. Peder S0rensen 
som boede i Hjardemal, hans s0n S0ren Pedersen og pa hans vegne, far l0fte af 
Laurits Pedersen, f0dt i Langgard, som har frestet den sal. mands gard, at han 
vil give sin steds0n, S0ren Pedersen 40 sldl. som arv efter hans fader, s0rge for 
ham til han bliver 18 ar, og give ham f0de, klreder, sko, skolegang og anden 
gudelig optugtelse, som om det var hans eget barn. 

Niels Nielsen, f0dt i Hesseldal, og Christen Pedersen i Langgard havde strevnet 
Laust Pedersen i Hjardemal til i dag at konfirmere foranstaende. 

(28/5 og 5/11). Hr. Niels Olufsen i Hillerslev har indkaldt vidner angaende 
stolestader i Hillerslev kirke. Jesper S0rensen i Hillerslev vidnede, at da 
Hillerslev kirke var br0stfreldig, gik Maren Nielsdatter i Kanstrup i stol med 
Niels Eriksens kone i Kjelstrup m.fl. Maren Terkildsdatter i Skovsted 
mindedes, at sal. Maren Nielsdatter gik i den stol i mange ar, men hvor mange, 
vidste hun ikke. Torsten Terkildsen i Skovsted gav skriftlig kundskab, da han 
var svag og skr0belig. 
Han vidner, at sal. Maren Nielsdatter i Kanstrup havde haft sin stol nedenfor 
Lille Hillerslev kvinders stolestader, f0r kirken blev br0stfreldig, men da den 
blev det, fik hun en stol oppe i kirken som andre dannekvinder i sognet. 
Underskrevet Torsten Terkilsen, egen hand. (Sagen fortsretter). 

Peder Pedersen, forvalter pa 0rum, pa sin principals Gabriels Berents vegne 
sp0rger Poul Jensen i Brund og hans medf0lgere. 
1. Om den 0verste stol pa kvindesiden, sa lrenge de kan mindes, har vreret s0gt 

af de mrends kvinder, der boede i Kanstrup som deres stolestade. 
2. Om de mindes, at der har staet 3 stole foran nrevnte stol, og den 0verste af 

disse stole har ligget til prrestegarden. 
3. Om de kan mindes, om de 3 stole blev nedtaget, og den ene til prrestegarden 

sat ned for den nordre kirked0r, hvor prrestegardens folk endnu s0ger samme 
stol. 

4. Om de mindes, at de mrend, som har boE;t i Kanstrup, har haft den 0verste 
stol pa karlesiden, indtil for kort tid siden, da Laust Christensen blev den 
forment. 

Poul Jensen vidnede, 
1. at han ikke kan mindes, at den stol som er 0verst i kirken, har ligget til 

Kanstrup, men Karen Johansdatter s0gte den undertiden, og undertiden gik 
hun ned i kirken. 

2. at der var vel nogle stole ovenfor denne stol, men hvor mange, vidste han 
ikke. Siden hr. Oluf d0de, s0gte hans kane ikke op i kirken, men f0r gik hun op 
i den 0verste stol, der var. 

3. at den stol, som er en af de 3 0verste, der stod oppe i kirken, og som nu star 
for nordre kirked0r, gar prrestegardens folk undertiden i. 

4. at i 40 ar mindes han, at de mrend af Kanstrup og Brom0lle har gaet i den 
0verste stol pa karlesiden. 

Jens Laustsen vidnede det samme. 
Jens Jensen ibd. vidnede, at han mindes 24 ar, og at Karen Johansdatter i 
Kanstrup undertiden gik op i kirken med prrestekonen, og somme tider gik hun 
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ned i kirken. Laust J0rgensen ibd., som mindes 23 ar, vidnede det samme. 
Indstrevnet hr. Niels Olufsen. 

Peder Lauritsen i Langgard far sk0de fra (sin broder) Christen Laustsen 
S0eborre i Febbersted pa det gamle m0llested, som stod ved S0borg, og hvad 
der var i. behold, vrere sig stub, steenbielch (sternebjrelke?). jern, sten og andet 
hvad nrevnes kan. 

12. oktober. 

(27/4). Niels Mortensen i Lille Hillerslev udsteder dette vidne: 
Jacob Ulf i Kl0v, herredsfoged, pa amtskriver Jens Hansens, flere 
interesseredes og proprietrerers vegne har vreret ved den bolig, som sal. hr. 
Christen Nielsen i Hjardemal sidst havde i freste, og som skyldte 4 td. byg, og 
skiftede dens ager og eng. (Marknavne nrevnt). Ejerne far hver sin part efter 
rebning, nemlig Dorte Da og sal. Regi:tse Da's arvinger, Gregens H0g til Vang 
og hr. Christens enke, Magdalene. Af gardsrummene har Magdalene afstaet sin 
part, da hun ikke vil have noget med bygfaldet at g0re. 

19. oktober. Intet. 

26. oktober. 

S0ren J0rgensen pa amtskriverens vegne tiltaler en del beboere i Rrer, Hansted 
og Vigs0 sogne for resterende konge-korntiende for 1673 og 1674. 
Dom: De skal betale. 

Hrederlige og vellrerde Hans Nielsen i Hesseldal har ladet strevne Laust Nielsen 
i Karse og Anders Christensen i Bjerre til dom og dele og begrerede f0rste ting. 

Niels Mortensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, har ved synsmrend (den 
ene er Niels Tomsen i T0fting) ladet syne den gard i Vester Vandet, som Niels 
Poulsen sidst i freste havde. Bygningerne er sa br0stfreldige og forfaldne, at de 
ikke kan sta vinteren over. Af vreggene var de fleste nedfaldet og sat op med 
diget0rv. 

Synsmrend har vreret ved den 0de gard i Fartoft, som ... Jensen f0r havde i 
freste for at syne, hvad korn der var h0stet pa marken. De sa tre rugagre, som 
var omkuldkastet, sa der var skade for 3 td. rug. Tre bygagre var slidt og ilde 
medfaren, og 3 store havreagre var mestendel slidt. Skaden var 2 td. byg og 1 
td. havre. 

S0ren Jensen i Kastrup pa enge og Anders Christensen, Kastrup, borger i 
Thisted, hans vegne tiltaler nogle folk for, hvad de har forstrakt dem med til 
de res a vls fortsrettelse. 
Dom: De skal be tale. 
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Niels Nielsen Monch i Brund pa sin sal. s0sters b0rn, nemlig Laust, Niels og 
Christen Christenss0nner deres vegne, hvis forreldre, Christen Nielsen og 
Maren Nielsdatter, begge boede og d0de i Brund, fremkalder vurderingsmrend, 
som rette 30. dag vurderede det fattige og ringe bo. Der fandtes 3 far, 6 gres, en 
srek, en gammel hovedpude, et var og den sal. kones igangsklreder, alt 
tilsammen vurderet for 15 mark. 
B0rnenes morbror, Peder Nielsen, nu boende i Kjelstrup, har taget det ene 
barn, Niels, til sig med hans arvelod, 5 mk., Niels Nielsen i Brund har taget de 
andre to til sig med deres arv, og begge lovede at handle med de fader- og 
moderl0se b0rn, som de for Gud ville ansvare og vrere bekendt. 

2. november. 

Otte Ottesen af Krerup pa generalmajor Ruses vegne tiltaler Hans Nielsen 
Hesseldal for restance med landgilde for 1674 og 1675. 
Dom: Han skal be tale. 

Nogle mrend har vreret i Kastrup i Peder Laursens og Christen Eriksens gard og 
har forligt dem og deres hustruer, nemlig Maren Mikkelsdatter og Anne 
Nielsdatter, med hinanden. (Sagen fortsretter). 

(21/9). Frands Andersen af Todb0l pa Christian Henrik Peterss vegne tiltaler 
jomfru Karen Lykke efter opsrettelse 21/9 for et ars forpagtningsafgift af 
S0gard, som han mener at have betalt for meget. Der irettelregges igen 
kvitteringer. 
Dom: Da det efter kvitteringernes underskrift ses, at Karen Lykke ikke har 
modtaget de udgivne penge, men at andre har faet dem, frikendes hun. 
Inspekt0ren henvises til at s0ge det udgivne pa sine tilb0rlige steder. 

Peder Laursen af Kastrup tilbyder f0rste gang pa sin og sin hustrus vegne 
Christen Eriksen at give ham forn0jelig viide (formodentlig borgen, »kaution« 
el.l.) for, at han og hans hustru ikke ville strides. 

9. november. 

S0ren Poulsen i Skovsted pa Anne Arenfelds vegne fremkalder folk, der vidner, 
at den gard i 0sterild, som Christen Jensen M0ller iboede, var 0de, da sal. Claus 
Pors d0de, ligesom Jesper Nielsens gard i 0sterild. 
Indstrevnet er hendes b0rn, Claus Herluf, Hans Axel, Anne Catrine og Birgitte 
Catrine Pors. 

Christen Haarboe (senere Christen Ibsen) i Hillerslev pa Peder Fartoft 
L0gst0r hans vegne tiltaler en del skyldnere efter regnskabsbog. 
Peder J0rgensen i Hundal var m0dt og nregtede ved ed at skylde noget. 
Dom. De andre skal betale. 

16. november. Intet. 
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23. november. 

Jacob Iversen i Kastrup irettelregger et forligelsesbrev (1656) mellem ham og 
Niels Christensen Vandet, hvis konefader er Jacob Iversen, sal. Maren 
poulsdatters efterleverske (!! ! ) . Jacob Iversen ( + 1680,78 ar) skal have 3 (2?) 
agre af gardens mark at bruge. Niels Vandet skal lade dem pl0je, harve og besa 
og h0ste, nar han begrerer det. Han skal have et kammer for sig selv og have 
deri, hvad han synes, og have ret til at bruge kedler og kar og andet i huset, som 
han har behov for sin livstid, have en seng, en ko pa grres og i foder og far, som 
han Iyster, og han skal have ild og varme, sa meget han har forn0den sin livstid. 
Niels Christensen Vandet har bedt sin fader, Christen Jensen i Vandet, Jens 
Foulsen i Kastrup, hans broder Jens Christensen og Niels Bors0n ibd. at 
underskri ve. 
Dateret 11/3 1656. 

Otte Ottesen i Krerup pa Christopher Lindenou til Frisenholt han~ vegne tiltaler 
hans tjenere for restancer, efter liste. B0nderne bor i Hjardemal. Der nrevnes 
domme over dem. 
Dom: De skal betale. 

Mikkel Nielsen i Skinnerup har ladet syne og vurdere den gardpart i Skinnerup, 
som Kirsten Nielsdatter sidst iboede. I huset fandtes kun meget lidt indbo. 
Ladehuset, 2 gulve, var forfalden og skal hjrelpes med nyt t0mmer, hvis det skal 
sta vinteren over. Ralingshuset beh0ver t0mmer for 1 rdl. og 5 lres tag. 

Niels Nielsen i Hov i Sennels sogn og Christen T0gersen i Kjelstrup far afkald af 
Niels Pedersen i Fjerritslev i Kollerup sogn for arv, som hans hustrus s0ster, 
Kirsten Laursdatter, f0dt i Hov, nu tilholdende i Klim, kunne tilkomme efter 
hendes sal. fader, Laurits Nielsen efter skiftebrev af Hannres ting 16/11669. 

(24/8). Niels J0rgensen i Djernres pa sin husband Johan Adolf de Clerqve hans 
vegne har ladet strevne Karen Poulsdatter i Nors, sal. Niels Jensens. 
Strevningsmrendene talte med Mourits i Nors, som sagde, at han ikke vidste 
noget deraf at sige. Af den arsag er ikke videre foretaget i den sag, da der ikke 
er lovlig strevnet. 

Prebj0rn Pedersen pa Niels Langes vegne til K0lbygard tiltaler nogle af hans 
tjenere for resterende afgifter. (Landgilde m.m.). 
Opsat 8 dage, da der findes urigtighed i restancen. 

Herredsmrend og bavnemestre advares om, at bavnerne snarest skal 
forfrerdiges med hus og grerde efter kongens befaling, sa lensherren ikke skal 
have noget at anke. 

Prebj0rn Pedersen pa Niels Langes vegne tiltaler folk for afgifter af Tagmark 
og Kok eng, deraf af Kok eng lOY.! td. 10 skp. havre, (specificeret for hver 
mand), og for restance med skyld og landgilde. 
Dom: De skal be tale, hvad de ikke med kvitteringer kan vise er betalt. 
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30. november. Intet. 

7. december. 

Prebj0rn Pedersen pa Niels Langes vegne, (bl.a. med Antoni Didriksen, 
tjenende pa K0lbygard) har Iadet strevne folk pa Hanstholmen og Ballerum for 
skyldig brokorn til K0lbygard. 
Dom: De skal be tale. 

(20/7). Unge Christen Christensen i Nors pa Ejler Jacobsen pa Nordentoft hans 
vegne irettelregger et skriftligt kundskab pa hans, hans s0skendes og 
medarvingers vegne fra deres tjenere i herredet om, hvad de har betalt af 
afgifter. Desuden spurgte han dem, om han havde palagt dem srerlige afgifter 
eller presset dem til pl0jning, rejser og andet. De svarede, at det havde han 
ikke, men de havde faet god forsvar af ham for retten. Hvis de er kommet i 
armod, skyldes det de store skatter. 

14. december. 

Ting holdt i Hillerslev formedelst sne og knog. 
Peder S0rensen i Vorring begrerer udlreg efter doms indhold. Efter godtfolks 
venlige forhandling er sagen afgjort saledes, at Jens Pedersen i Kjeldtoft 
(Kieltofft) skal give Peder S0rensen 7 sletmark til kyndelmisse, og hvis det ikke 
sker, skal dommen staved magt. (Sagen fortsretter). 

Mellem Peder S0rensen i Vorring og Iver Jensen i Hillerslev er afhandlet 
saledes, at Iver Jensen skal betale Peder S0rensen 3 rdl. til kyndelmisse, og 
hvis det ikke sker, skal dommen staved magt. (Sagen fortsretter). 

Peder S0rensen i Vorring tiltaler Peder Laursen i Kastrup for betaling for 8 td. 
byg, han har k0bt af Peder S0rensen. 
Dom: Han skal be tale, sa vidt den kongelige forordning om ryttergodset ikke 
forbyder det. 

Peder Laursen i Langgard pa sine egne og broder Mourits Laursen i Tved sogn 
hans vegne og Anders Olufsen i Vigs0 pa egne vegne tilbyder Christen Pedersen 
i Bjerre hans s0n Clemed Christensen en ko og en kviekalv, som er tilvurderet 
dem, om han vi! indl0se dem. 

Laust Christensen i Kanstrup tiltaler Laust Andersen i Skovsted, Jens Nielsen 
ibd. og Anders Momtoft i Kjelstrup og flere for betaling for sredekorn. Christen 
M0ller i Kastrup nregter at skylde noget. Han har betalt, hvad han har faet. 
Dom: De skal alle, undtagen Christen M0ller, betale. 

Christen H0y i Nors pa egne og sine redmends vegne tiltaler Peder Nielsen i 
Binding og Niels Christensen ibd. for skyldig rJJs1 af kongens tiende for den 
bolig, de har i frerde. 
Hertil at svare m0dte Peder Nielsen pa egne og medbroders vegne og 
irettelagde en ekstrakt af Frederik d. 3.s forordning af 1669 om 0de garde, hvori 
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der star, at hvis nogen vii freste de 0de garde, skal de nyde dem fri fortiende og 
soldaterhold, til de kan blive besat, og et frestebrev af 18/12 1674 til de to mrend 
pa et 0de boelssted, som skylder landgilden til Thisted skole. Underskrevet af 
Oluf Jensen Juell (rektor). 
Dom: Da det ikke bevises, at de indstrevnede har brugt nogen fuld avl, og 
garden ikke er besat, kan jeg ikke d0mme dem til at yde tiende for dette ar, f0r 
videre rigtighed bliver fremvist. 

Zl. december. 

Anders Nielsen i Hjardemal tiltaler Iver Jensen i Hillerslev efter en obligation 
pa 10 rdl., udstedt 1659 af Iver Jensen i S0nderby i Tveds sogn. 
Dom: Han skal betale. 

Samme tiltaler Christen Jensen i Kastrup efter et greldsbrev pa 4 rdl., udstedt 
15/11 1660 af Jens Poulsen i Kastrup til Anders Nielsen i Hjarnemal, som ·nu 
forlanger, at Christen Jensen skal betale, da hans fader Jens Poulsen skal vrere 
d0d. 
Opsat 6 uger, da Christen Jensen ikke er m0dt. 
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Fol. 1 a. Autorisation ved amtmand J0rgen Friis, dat. 3. januar 1677 pa Bisgard. 

Herredsfoged: Jacob Ulf i Kl0v. 
Skriver: Christen Madsen Skonning i Hillerslev. 

Fol1 b. 
Sandemamd 1677: 

Tord Nielsen i Kl0v 
Anders Jensen i Hox0r 
Niels Jensen i Sennels 
Erik Nielsen i Skinnerup 
Tomas Pedersen i Vester Vandet 
Poul Nielsen i Nors 
Christian S0rensen i Skovsted 
Christen Madsen pa Hede i Hansted 

Ransnrevninger 1677: 
Christen Eriksen i Hillerslev 
Jens Tomsen i Sennels 
S0ren Jespersen i Tved sogn 
Christian Nielsen i Hundahl 
Mads Mikkelsen i Toussie 
Christen Smed i Aggerholm 
Mads Jensen i Hjardemal 
Laust Staphensen pa Hiartberg 

Snapstirsdag 9. januar. 

Niels Mortensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum fremlregger tingsvidne af 
28/11 sidst, der lyder pa, at daNiels Christensen i Lille Hillerslev ville ro ud i sin 
eng efter r0r at trekke med, kom Tomas Mikkelsen og begrerede, at han ville 
tage sin b0sse med sig og s0ge nogle tamme.render op, og da han blev renderne 
var, tren han af baden og gik hen i engen for at skyde dem. 
Da kom Claus Herluf Pors til Ullerupgard gaende i samme eng til ham og tog 
b0ssen fra ham og gik bort med den, og vidnerne sa ikke, at Niels Christensen 
sk0d hverken tamt eller vildt med b0ssen. 
Desuden fremlagde Niels Mortensen et klagevidne her af tinget af 19. 
december, hvori Niels Christensen begrerede 3. ting til Claus Herluf Pors Hvide 
og gav last og klage, fordi han havde taget b0ssen fra ham. (16/1). 

Karen Kjeldsdatter tiltaler Peder S0rensen i N0rby (i Tveds sogn) for 3 td. rug 
og 3 td. byg, han skylder hende efter kontrakt. Peder S0rensen fremlregger en 
seddel fra amtskriver Jens Hansen, hvori denne meddeler, at da ejendommen 
skal vrere skadet af sandflugt, kan Peder S0rensen ikke udrede sine fulde 
afgifter og skatter, uden at han rna ga fra garden. Han mener, at Karen 
Kjeldsdatter rna n0jes med 1% td. rug og 1% td. byg, og det tilbyder Peder 
S0rensen at betale. 
Sagen udsat 6 uger, da der ikke er lovlig strevnet. (20/2). 
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16. januar. 

(9/1). Niels Mortensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, fremlregger 
tingsvidne af 9/1 og begrerer nu fjerde ting til Claus Herluf Pors for den b0sse, 
han tog fra Niels Christensen. 
Claus Herluf Pors ikke m0dt. 
Niels Mortensen fik fjerde ting til Claus Herluf Pors. (23/1). 

23. januar. 

Bard Nielsen i Kastrup tiltaler S0ren Poulsen og Svenning Christensen i 
Skovsted, Christen Harboe i Hillerslev, Peder Jensen, Peder Christensen og 
Jens Mikkelsen i Hillerslev og Niels N0rgard i Lille Hillerslev, hver for 1 td. 
hestehavre, som de skyldte hans fader Niels Bardsen. 
Dom: De skal betale til Niels Bardsens hustru og arvinger. 

30. januar. 

Ting holdt i Hillerslev for frost og vinters hardhed. 
(16/1). Niels Mortensen, delefoged til 0rum, beg1:erer 3. ting til last og klage til 
dele over Claus Herluf Pors for b0ssen, han tog. 
Claus Herluf Pors mente, at der ikke b0r udstedes tredje ting, da han vil f0re 
vidner. Tredje ting ikke udstedt. (6/2). 

Claus Herluf Pors Hvide gav last og klage over Christen Tomsen og Staphen 
Christensen, som uden min de og vilje har forladt deres tjeneste hos ham. (6/2). 

6. februar. 

Ting holdt i Hillerslev for sne og knog. 
Peter S0rensen af Randers pa Nicolaj lEgidii og matrone Maria Worms ibd. 
deres vegne irettelagde en vurdering og registrering-3/2 1677, gjort pa N0rtorp. 
Vurderingsm1:endene har v1:eret pa sal. Thomas Pauffuelsens gard N0rtorp pa 
Hanstedholm efter anmodning fra Nicolaus lEgidenss og Maria Worms, sal. 
Peter Lassons efterleverske, hvis mand havde v1:eret vffirge for de umyndige 
b0rn, Georg Matthias og Hans August Poulss0nner og der registreret kv1:eg og 
10s0re (kvffiget vurderet og heste og far, men l0s0re er ikke n1:evnt i 
vurderingen). Kvffig og f1:emon vurderet til 370 sldl. 1 mk. 4 sk. (Sagen 
forts1:etter). 

Samme irettelagde en fortegnelse over restancer for Torps tjenere, fordelt 
mellem Hans August Poulsen og Georg Mathias. 

(30/1). Claus Herluf Pors fik andet ting til dem, han havde givet last og klage 
over. (27/2). 

Christen Tang fik 3. ting til dele over Anders Smed i Hunstrup for, hvad han 
efter dom er skyldig, eftersom Anders Smed er s0gt og ingen udl1:eg efter 
dommens paskrift. 
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(30/1). Niels Mortensen, delefoged til 0rum, har Iadet strevne Claus Herluf Pors 
og irettelagde et klagevidne angaende en b0sse, han tog fra Niels Christensen i 
Lille Hillerslev. Han krrever, at Niels Christensen skal have sin b0sse igen eller 
betaling. Desuden fremlagde han en tilladelse fra amtmanden til Niels 
Christensen til, at han rna have en b0sse i stedet for en musket, fordi der 
mangler b0sser pa m0nsterpladsen ( »mfilnstring« for sol dater foregik pa en 
m0nsterplads. En sadan findes endnu ved Hillerslev kirke). 
Hertil svarede Claus Herluf Pors, idet han fremviste en b0sse og spurgte, om 
Niels Christensen ville vedkende sig den. Niels Christensen sagde, at det var 
den b0sse, han gik til m0nstring med, og som han havde lant af Oluf Badsgard. 
Jens Smed i 0sterild vedkendte sig ogsa b0ssen. Den var hans, og han havde 
!ant Oluf Badsgard den. 

13. februar. 

Ting holdt i Hillerslev formedelst vinters hardhed. 
Feder Bendixen i Vester Vandet irettelregger en kontrakt mellem ham pa den 
ene side og sal. Pout Salmandsen, som boede og d0de i Vester Vandet, hans 
arvinger pa den anden side, nemlig unge Pout Enevoldsen i Aggerholm, 
Christen Enevoldsen i Torsted, Jens Salmandsen i Torsted pa sin hustru Maren 
Enevoldsdatters vegne, og Christen Moensen ibd. pa sin hustru Karen 
Enevoldsdatters vegne pa den anden side, hvori arvingerne erklrerer, at de har 
faet hvad de kan tilkomme efter deres krere morbror Poul Salmandsen, 
undtagen f0lgende jordegods: En gard i Vester Vandet, kaldes Fuglsang, som 
Jens Andersen ibor, og en gard i Tveds sogns sogn og by, som Berte! Andersen 
ibor, hvilke garde er sk0det af J0rgen Lykke til Poul Salmandsen 4/5 1667, 
saledes, at de garde skal f0lge ham og hans hustru Maren Terkildsdatter deres 
livstid og derefter tilh0re deres arvinger. De garde vii arvingerne have sig 
forbeholden tillige skifte og deling. 
Karen Poulsdatter i Nors tillige med hendes s0n Poul Nielsen bekender 
derefter, at hun har faet sin arvepart efter sin krere broder Poul Salmandsen i 
fornrevnte jordegods og giver afkald. Hun beder sin krere s0n Poul Enevoldsen i 
Aggerholm at underskrive med hende. 
Fremlagt bliver ogsa et tingsvidne af 2. august 1672, (ikke Hillerslev Tingbog 
1672), hvori Poul Salmandsens enke, Maren Terkildsdatter far afkald fra hans 
arvinger pa a! arv efter ham undtagen det f0rnrevnte jordegods, som f0rst 
skulle tilh0re dem efter Maren Terkildsdatters d0d. 
Arvingerne giver igen afkald og kvittering. 

Laust J0rgensen i Brund pa sine medbmdres kirkevrergers og pa hr. Niels 
Olufsen i Hillerslev item pa kongens, kirkens og prrestens vegne tiltaler folk for 
restance med konge-, kirke- og prrestetiende. 
Dom: De skal betale. 

20. februar. 

Ting holdt i Hillerslev for vinters hardhed. 
Niels Mortensen, delefoged til 0rum, irettelregger et skriftligt kundskab fra 4 
mrend, som vidner, at Mikkel Jacobsen, Jacob Madsens s0n i Brund har vreret 
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hjemme hos sin fader fra Mikkelsdag til Helmis (Aile Helgens dag), og da ogsa 
arbejdet noget for Laust J0rgensen. 
Efter den tid har vi ikke set ham hjemme, f0r den pengeskat til soldater blev 
pabudt. Da var han hjemme, indtil der gik rygter om en ny soldaterudskrivning. 
Jacob Madsen var til stede, da soldater skulle udskrives og ville fri hans s0n for 
udskrivningen ved at sige, at han endnu ikke havde vreret til alters, sk0nt 
vidnerne mener, at han var 22 ar gammel, den tid der skulle en soldat i lregdet. 
Da m0dte Jacob Madsen for sin s0n og bekrreftede, at han havde vreret nogen tid 
hjemme. Da var Jacob Madsen den f0rste, der tog terningerne i hand og kastede 
for sin s0n. (Sagen fortsretter). 

Samme fremstillede for retten 4 mrend fra Rrer, som vidner, at Peder Smed i 
Overgard (i Vigs0) havde en tjenestekarl ved navn Niels Christensen siden 
mikkelsdag indtil denne udskrivning. Nogle vidner, at de har set karlen k0re til 
Thisted for Peder Smed siden taksigelsens dag. Feder Christensen Smed i 
overgard siger, at karlen ikke har arbejdet for ham siden e11 maned efter 
mikkelsdag. (Sagen fortsretter). 

Samme lyser efter Feder Smeds karl, at han skal m0de ved Hillerslev kirke og 
marchere til Alborg f0rstkommende mandag, eftersom han er udskrevet til 
soldat. (Sagen fortsretter). 

Samme lyser efter en tjenestekarl, f0dt i Hedegard, ved navn Niels 
Christensen, som har vreret hjemme hos hans forreldre, mens de levede og siden 
hos hans stedmoder, Gertrud S0rensdatter, og som nu siges at vrere bortr0mt. 
Haner udskrevet til soldat. (20/3). 

Christen Pedersen Tang i Kastrup irettelregger en dom her af tinget 2/6 sidst, 
som melder, at Anders Smed 1 Hunstrup er tild0mt at betale Christen Tang for 
adskilligt, som er nrevnt i dommen. Nogle mrend var 22/12 pa det byggested, 
som det berettes, at Anders Smed fm· har beboet, men som han nregter at have 
frestet. D0ren til huset var lukket, sa de kunne ikke komme ind og efterse noget 
eller vurdere noget. Derfor Iader han nu Anders Smed fordele. (3/4). 

(9/1). Christen Christensen i Hunstrup pa Karen (Kjeldsdatter) Febbersteds 
vegne i Lille D0vhul irettelregger en opsrettelse af 9/1, hvis indhold ses der (!). 
Kendelse: Eftersom amtskriveren pa kgl. Maj.s vegne mener, at Feder 
S0rensen kun kan yde hende 1¥.! td. rug og llh td. byg arlig, fordi gardens jord er 
meget fordrervet af sandflugt, synes det billigt, efter forhandling mellem dem 
at forblive ved det, i medens disse store udgifter og besvrerligheder star pa. 

27. februar, 

Ting holdt i Hillerslev formedelst regn og andet vejrlig. 
Christen Henriksen i Skinnerup far afkald fra Jens Christensen Bach ibd. pa sin 
hustrus Anne S0rensdatters vegne for arv efter Christen Henriksens sal. hustru 
Anne Pedersdatter, som boede og d0de i Skinnerup. 
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Amtsskriver Jens Hansen har stawnet vidner. Han sp0rger dem, om de ved, at 
nogle mamd i Hillerslev sogn har de tjenestefolk, som han fremlregger liste over 
(specificeret). De svarer, at nogle af disse folk (specificeret) er enten gamle, 
skr0belige, skurvede eller vanvittige stakler, at nogle af folkene kun arbejder 
lejlighedsvis, og at nogle af b0nderne ikke har folk som angivet. (20/3). 

Gunde Jacobsen af S0gard pa J0rgen Lykke til S0gard hans vegne har Iadet 
strevne nogle mrend i Skinnerup pa Skinnerup sognemrends vegne og irettelagde 
en kontrakt om kongekorntienden af sognet, dateret 8/8 1663, hvorefter 
Skinnerup sognemrend forpagter korntienden mod at yde J0rgen Lykke visse 
afgifter. 
Dom: De skal holde de res kontrakt. 

(6/2). Claus Herluf Pors fik 3. ting til dele over hans bortr0mte tjener. (6/3). 

6. marts. 

Ting holdt i Hillerslev formedelst frost og vintervejr. 
Simon Mikkelsen i kl0v tiltaler Christen Madsens enke, Johanne Pedersdatter i 
Klastrup og hans arvinger efter en obligation pa 7 sldl., og Peder J0rgensen i 
Hundal for !ante penge og korn. 
Dom: De skal betale. 

Christen Eriksen i Kastrup pa sin svogere Mikkel Nielsens vegne i Neergard 
lyser efter en dreng Feder Christensen, f0dt ved Thisted, som siden 
udskrivningen pakom, r0mte af Mikkel Nielsens gard. 

(6/2). Claus Herluf Pors Iader fordele Christen Tomsen, der r0mte af hans 
tjeneste uden forlov og afsked. 

13. marts. 

Ubbe Christensen i Koldkud pa Karen Lykkes vegne fremlregger en skriftlig 
kundskab fra to mrend, der var udsendt af Karen Lykke for at ops0ge en karl 
Mads Poulsen, Poul Andersens s0n i Hillerslev, som er i deres (S0gards gods's) 
la:Jgd, og skal Vffire soldat, fordi der ingen karle er i la:Jgdet uden Mads Poulsen, 
undtagen dem, som i langsommelig tid har skattet af deres garde. Dade kom til 
Hillerslev, kom Poul Andersen ba:Jrende med en Salk korn, men da han blev dem 
var, satte han Sffikken fra sig og !0b ind i hans hus. Straks efter kom Mads 
Poulsen ud af huset med en b0sse i handen. De turde ikke tage ham, men de sa, 
at han gik ind i pr1estegarden. Straks efter kom flere folk til fra S0gards gods. 
De gik ind i pr1estegarden, hvor de traf hr. Niels Olufsen. De begffirede, at de 
matte fa karlen, men hr. Niels sagde nej. Han havde friet ham for en 
udskrivning og ville ogsa fri ham for denne og maske for en til. (20/3). 
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20. marts. 

(13/3). Borgmester Christian Mortensen af Thisted pa hr. Niels Olufsens vegne 
har ladet strevne jomfru Karen Lykke og de folk, der 2/3 var i Hillerslev 
prrestegard for at hente Mads Poulsen til soldat. Han fremkalder vidner om, 
hvad der var blevet sagt. De vidner, at hr. Niels sagde, a.t han havde faet ordre 
til at skaffe en dragon eller penge, og da han ikke vidste, om kongen ville have 
folk eller penge, havde han bestilt Mads Poulsen til kgl. Maj.s tjeneste, hvis der 
blev forlangt en mand. De ha.vde ikke h0rt, at han havde sagt, at han ville holde 
Mads Poulsen fri for udskrivning, heller ikke havde de h0rt noget om, at Mads 
Poulsen skulle vrere r0mt eller have forstukket sig under en udskrivning, som 
S0gards folk havde sagt. 
Prresten havde sagt, at dersom han ikke skulle skaffe enten en rytter eller en 
dragon, og de godtfolk kunne have billig f0je til at tage ham af hans tjeneste, sa 
skulle Gud forbyde, at han ville srette sig derimod. (Sagen fortsretter). 

Mads Poulsen, Poul Andersens s0n i Hillerslev, bekrreftede, at alt var gaet til, 
som de forannrevnte vidner havde sagt, og tog hr. Niels i handen og lovede, at 
hvis Gud ville give ham liv og sundhed, ville han tjene hr. Niels i kongens 
tjeneste som rytter eller dragon, saledes som de lang tid f0r havde akkorderet 
om. (Sagen fortsretter). 

Vidner fra Hillerslev bekrrefter, at Mads Poulsen har tjent hr. Niels siden f0rst i 
h0st sidste ar for kost og l0n, og ikke har vreret i andres tjeneste. Heller ikke ved 
de noget om, at han skulle vrere r0mmet eller undveget. (Sagen fortsretter). 

Feder S0rensen i Rrer pa Maren S0rensdatter, sal. hr. Hans Nielsens enke i Rrer, 
hendes vegne fremstiller folk, der vidner, at Oluf Christensen i Badsgard i nogle 
ar har haft Hansted anneksprffistegard i brug og Iadet p!0je, sa og bjerge til den. 
Han haVde ogsii. saet vinterrug den tid hr. Hans Nielsen d0de. (Sagen 
fortsretter). 

Niels S0rensen i Borup, Enevold S0rensen i xxxxxx, Laurits J0rgensen i Sarup 
og Anders Nielsen i Hedegard, som var vurderingsma:Jnd ved skiftet efter hr. 
Hans Nielsen, vidner, at hverken Oluf Badsgard eller nogen pa hans vegne 
meldte ved skiftet, at han ville va:Jre af med anneksgarden, heller ikke frasagde 
han sig den. (Sagen fortsa:Jtter). 

Foul Tomsen, der bor pa Hansted anneksgards grund, vidner skriftligt, at han 
bor i et hus, som Oluf Badsgard har ladet bygge 1670, og han har ikke svaret til 
nogen anden husband. (3/4). 

Laust Pedersen i Hjardemal pa Karen H0g til Hestrupgard hendes vegne 
tiltaler hendes b0nder i herredet for restance. 
Dom: De skal be tale. 

(20/2). Niels Mortensen, delefoged til 0rum, lyser efter nogle personer, nemlig 
S0ren S0rensen, en husmand af Sennels, Niels Christensen i Hedegard og Feder 
Smeds dreng i Vigs0, Niels Christensen; som er mmt af Hans. Maj.s tjeneste. 
(27 /3). 281 
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(27/2). S0ren J0rgensen pa amtskriver Jens Hansens vegne irettelregger en 
opsrettelse af 27. februar angaende folkehold, (som gentages). 
Han spurgte, om de nrevnte folk var angivet for prresten. 
Niels Mortensen i Lille Hillerslev svarede, at han ikke pa den tid (da 
folkeskatten blev udskrevet) havde nogen at angive. De andre svarede ligesa. 
Han satte i rette, at de indstrevnte efter kongens forordning. Feder Henriksen i 
Brom0lle fremlagde attest fra prresten om, at 3/4 1662 var Karen 
Christensdatter, Christen Pedersens datter i Store Hillerslev hendes barn d0bt 
Anne. Barnefader var Anders Pedersen i Kielsgard. (8/5). 

Berte! Christensen af S0gard pa Karen Lylrkes vegne stod med et indlreg, da hr. 
Niels f0rte sine vidner, stod med det i lang tid og pa. det sidste leverede 
srettefogeden det. Det l0d pa, at eftersom hr. Niels Olufsen, provst i Hillerslev 
herred, forleden tirsdag har Iadet strevne mig, Karen Lykke til Vejerslevgard 
pa S0gard, min fuldmregtig, Ubbe Christensen, som samme dag f0rte vidner, 
Gunde Jacobsen, Jep Jensen og Christen Pedersen, sa formoder jeg, at Ubbe 
Christensen, som bor i Koldvad i Hassing herred, Gunde Jacobsen og Jep 
Jensen, som tjener pa Gudumlrloster i Harsyssel, b0r have 14 dages varsel, 
eftersom de bor uden herredet. Underskrevet af Karen Lykke. 
Samme indlreg blev ikke leveret til skriveren, f0r hr. Niels's sag, som 
borgmesteren tog beskreven, var til ende. (Sagen fortsretter). 

27. marts. 

Borgmester Christian Mortensen af Thisted pa hr. Niels Olufsens vegne har 
Iadet strevne Karen Lykke til vidnespah0r, og tingmrendene fra den 13. marts til 
at vidne om, hvilke ord, der faldt mellem Karen Lykke(s folk) og hr. Niels den 
dag. 
Ubbe Christensen i Koldkud formente, at ingen vidner b0r udstedes i dag, f0r 
Karen Lykkes vidner er navngivet eller lovligt strevnet. Borgmesteren nrevnte 
da hendes mrends navne, og beviste, at han havde Iadet dem lovligt strevne. 
Hans egne vidner beretter, at da hendes vidner var f0rt, rejste hr. Niels sig op 
og sagde: »Agter I jeres sjrel ikke mere, end at I vil svrerge pa sadan dont, som 
er abenbarlig l0gn og usandfrerdigt og vidne mig saledes fra liv, rere og velfre.t:d. 
Vil Gud i Himmelen spare mig livet, skal jeg anderledes bevise det, at sandhed 
dog skal blive abenbaret«. Intet videre var dem i denne sag bevidst. (Sagen 
fortsretter). 

Ubbe Christensen i Kolkud pa Karen Lykkes vegne har Iadet de samme 
tingh0rere strevne til at vidne, og hr. Niels Olufsen til vidnespah0r. De vidner 
ligesa, at da de folk af Nors sogn ville svrerge, pa deres vidnesbyrd den 13. 
marts, rejste hr. Niels sig og sagde (ligesom i ovenstaende vidne)_ (10/4). 

Laust Nielsen i Kaarsse far afkald fra Christen Nielsen, Mads Nielsen, anden 
Christen Nielsen og Oluf Nielsen i Kaarsse pa egne vegne og Mads Pedersen 
ibd. pa sin hustru Ingeborg Nielsdatters vegne for arv efter deres forreldre Niels 
Christensen og Ingeborg Nielsdatter, som begge boede og d0de i Kaarsse. 
(20/3). Niels Mortensen lyser anden gang efter de bortr0mte personer. (10/4). 
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3. april. 

Ubbe Christensen i Koldvad pa sin husbands Melchior Juels vegne til Hindsels 
irettelregger en kontrakt mellem Feder Christensen Sk0tt, f0dt i Klastrup, nu 
tjenende amtmanden, pa den ene side, og Mikkel Andersen, f0dt pa Bak i 
Hiardemal pa den anden side, og begrerede, at kontrakten matte konfirmeres 
ved tingsvidne. Den lyder pa, at Mikkel Andersen, som 0nskede Feder Sk0ts 
sf1Jster Kirsten Christensdatter til regte, har stedt og frestet den gardpart, som 
Feder Sk0t har haft i freste, med hans vilje og tilladelse. Mikkel Andersen har 
lovet at fors0rge Feder Sk0ts moder, Johanne Pedersdatter, hendes livstid, 
men vil ikke have med den ubetalte greld, som hans sal. fader havde, at g0re, 
hvorfor Feder Sk0tt srelger ham nogle husdyr og no get boskab (specificeret). 
Nar Feder Sk0tts moder d0r, skal han eller hans s0slrende iklre begrere nogen 
arv i hendes ringe bo. (Sagen fortsretter). 

Feder Christensen Sk0t, f0dt i Klastrup, pa sine medaPVingers vegne 
irettelregger registrering og vurdering i boet efter deres fader, Christian 
Madseri, som boede og d0de i Klastrup, gjort 30. dag efter hans d0d, 20. 
september sidst. B0rnene Jens Christensen, Feder Christensen Sk0tt, Christen 
Christensen og Maren, Margrete og Kirsten Christensd0tre frasagde sig arv og 
greld. Irettelagt er ogsa et frestebrev fra Melkior Juel 1674 og en deling af husene 
mellem Christen Madsen og hans s0nner Jens og (Feder). 
Der var intet at udlregge. (1/5). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev irettelregger en kontrakt mellem ham og 
unge Christen Christensen i Nors, som erklrerer, at eftersom S0ren Christensen 
har frestet den gard i Store Hillerslev, som Karen Nielsdatter f0r paboede, og 
som Christen Christensen er fuldmregtig for, men nu er udskrevet til soldat, har 
han givet sin broder Niels Christensen i Lille Hillerslev tilladelse til, at han rna 
antage sig gods og formue, dog at han skal svare skatterne. Christen 
Christensen har sa pa sin husband Ejler Jacobsens og medarvingers vegne gjort 
den aftale med Niels Christensen, at han skal lade pl0je og sa og g0re med 
jorden, som han bedst ved og kan og derimod svare skatterne fra nu af till. maj 
1678. Da skal han vrere fri for garden og skatterne og andre udgifter, og han kan 
da forlade garden uden opsigelse, og da rna han flytte sit gods og gode, hvorhen 
ham Iyster, dog foderet pa stedet at ud0de. Han skal ogsa vrere fri for bygfald, 
kun holde det hus og staid ved lige, som hans broder har opf0rt. Han og hans folk 
skal ogsa vrere fri for soldaterudskrivning. (21/8). 

(20/2). Anders Smed i Hunstrup og Christen-Tang i Kastrup er blevet forligt 
efter vidtl0ftige breves forhvervelse, bade ved herredsting og landsting 
saledes, at Anders Smed skal give Christen Pedersen Tang 8 sldl. for 
omkostninger og m0je i samme sag. Pengene blev betalt pa tinget til Christen 
Tang, og sa er alle Christen Tangs breve kasseret, og han leverede dem til 
Anders Smed. 

Niels Mortensen i Li!Ie Hillerslev udsteder dette vidne. 
Jacob Ulf i Kl0v pa kongens og amtskriverens vegne fremf0rer vidner om 0de 
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garde i Hillerslev herred (specificeret). Det drejer sig om garde, som for har 
tilh0rt forskellige godsejere. (Sagen fortsretter). 

Jacob Ulf opbyder disse ode garde, undtagen to, til hvem der vil annamme dem. 

(20/3). Peder Sorensen i Rrer pa Maren Sorensdatter, sal. hr. Hans Nielsen i 
Rrer hans enkes vegne tiltaler Oluf Christensen Badsgard, der i nogle ar har 
haft anneksgarden i Hansted i brug og ikke har opsat den ved skiftet efter 
hendes mand, og mener, at han skal svare skatter af den, til han lovligt opsiger 
den. Hun vil forbeholde sig at patale ham angaende det hus, han har Iadet 
bygge, og som han har faet afgiften af. 
Dom: Han skal svare skatterne, til gardener lovligt opsagt. 

10. april. 

Claus Herluf Pors Hvide til· Ullerupgard har Iadet strevne Moritz Lauritsen i 
Tved sogn og irettelregger et folgebrev, hvori Claus Linderoth pa Kongensgard 
befaler Moritz Lauritsen herefter at betale sine afgifter til hans svoger, Claus 
Herluf Pors Hvide, saledes som han for har betalt dem til ham selv og hans sal. 
forreldre. Desuden skal han betale, hvad han resterer, sa vidt han ikke med 
kvitteringer kan bevise, at de er betalt. De skulle ved faderens dod udg0re 141 
rdl. 4 mk. 8 sk. Claus Pors begrerer, at der rna udnrevnes mrend, som kan 
vurdere Moritz Lauritsens bo og midler. Der udnrevnes fire mrend. (24/4). 

(27/3). Hr. Niels Olufsen i Hillerslev har strevnet Karen lykke og hendes folk 
samt tingmrendene fra 13. marts, og han fremlregger de tingsvidner, der er 
taget i sagen (aile gentaget) og krrever dom. 
Dom: Da vidnerne strider mod hinanden, henfindes sag en til landsdommernes 
kendelse. 

(27/3). Niels Mortensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, lyser 3. gang efter 
to drenge, en af Overgard i Vigso og en af Hedegard i Rrer, som begge hedder 
Niels Christensen, samt husmand Soren Sorensen af Sennels. De er rommet af 
kongens tjeneste. (1/5). 

Peder Borup i Kase, kirkevrerge for Hjardemal sogn, tiltaler folk i sognet for 
skyldig rest af kirketiende. 
Dom: De skal betale. 

Samme tiltaler Just i Lille Oddersbol og Christen Nielsen i Dal for 400 mursten 
der kostede 10 sldl., og som 1664, da de var kirkevrerger, blev udlant. Ha~ 
mener, at de skal betale og soge regres andre steder. 
Sagen opsat en maned, og da skal kirkebogen forevises. 

Jens Metller i Vigso og Peder Jensen i Vodtborig, kirkevrerger tiltaler Anders 
Christensen i Bjerre for resterende kirketiende og for, hvad han blev kirken 
skyldig, da han var kirkevrerge. 
Dom: Han skal be tale. 
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24. april. 

Anders Pedersen i Norby i Tved sogn fremkalder 24 synsmrend, der vidner, at 
garden er sa fordrervet af sandflugt, at den i disse besvrerlige tider ikke kan 
svare mere end lh td. korn. 
Indstrevl).et er amtmanden og amtskriveren. 

(10/4). S0ren Poulsen i Skovsted pa Claus Herluf Pors Hvides vegne fremkalder 
folk der har synet Moritz Lauritsens gards g.·und i S0nderby. De sa, at jorden 
var fordrervet af sand, sa husene ikke for vand og sand kunne sta. Garden kan 
ikke skatte af mere end 2 td. i denne besvrerlige tid. Indstrevnet amtmand og 
amtskriver. 

Anders Christensen i Hargard i Vorring pa egne og Soren Smeds vegne 
fremstiller mrend, som har synet Oluf Klovs ode gard i Vorring. 
Grresningen kan ikke tale hojere pa penge end 11 sletmk. 

Anders Sorensen Gade i Tved sogn har Iadet syne en ode ejendom, Brunsshou 
0sten Tveds krer. Grresningen kan ikke tale hojere pa penge end 24 sk. 

Christen Hoj i N ors udsteder dette efterfolgende vidne: 
Jacob Ulf i Klov har sendt to mrend til Tord Nielsen i Klov for at sporge hans 
tjenestepige Anne, hvorfor hun ikke har indstillet sig i sin tjeneste hos ham, da 
hun dog har faet penge pa handen af hans kone Anne Jespersdatter. Hun 
svarede, at arsagen var, at hun ikke matte komme fra Tord Nielsen. 

1. maj. 

(10/4). Niels Mortensen fik 3. ting til dele over de tre, som er rommet af kongens 
tjeneste. (8/5). 

Ubbe Christensen i Koldvad pa sin husband, Melchior Juels vegne, irettelregger 
en kontrakt mellem Peder Christensen Skott, fodt i Klastrup og Tomas 
Jacobsen, fodt i Lonnerup, hvorefter han med Peder Skotts tilladelse - plura 
videtur indefra pag. 17 (se fol. 17 b, 3. april) - dog at der i stedei for Mikkel 
Andersen skal sta Tomas Jacobsen - og Peder Skott lover at efterkomme 
samme kontrakt. 

8. maj. 

(1/5). Niels Mortensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, Iader fordele de 
tre, som er rommet fra kongens tjeneste. 

Christen Abildsen i Nors har Iadet syne Huegedals bolig i Sennels pa Ejler 
Jacobsens vegne. Jorden var forleden ar plojet og saet og kornet bortfort. Der 
var et lidet stykke jordhytte, som ikke var dygtig til andet end til frehus. Der var 
ikke godning ved huset af sidste ars afgrode. Indstrevnet er (Maren) 
Pedersdatter i Vandtrang og hendes son Peder Andersen. 
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(20/3). Christen Skriver i Hillerslev pa amtskriverens vegne efter opsrettelse 
20/3 tiltaler folk, fordi de ikke har angivet deres folkehold for prresten. De har 
tidligere f0rt vidner om deres folkehold (eller fm'andringer) for prresten, b0r de 
sta til rette efter forordningen om folkeskatten. 

15. maj. 

Christen Pedersen i Skjelsgard har ladet taksere grresningen til den 0de gard 
Skjelsbjerg. Den kan ikke tale mere end 10 sletmk. pa penge. (26/6). 

Tomas Jensen i Kjelstrup har ladet syne grresningen til Anders Nielsens 0de 
gard i Kjelstrup og Brogard 0de gard ibm. Brogards eng var skammelig 
opgravet. 

22. maj. Intet. 

29. maj. 

S0ren Poulsen i Skovsted pa Anne Arenfelds vegne til Ullerupgard har Iadet 
syne (ved 24 mrend) Abildhave i 0sterild. Hvor nogle agre f0r havde vreret, 
groede hvideris, klittagba ... og klittag. Noget har vreret 0de i 17 ar, og der har 
vreret sandflugt. Hvis nogen herefter skulle bo derpa, kunne ejendommen ikke 
skatte af mere end ·i td. F0r har den skattet af 12 td. 

Niels Mortensen, delefoged til 0rum har strevnet Niels Brun i Hox0r og hans 
kone Ingeborg S0rensdatter til synsvidne og har ladet syne en dreng Peder 
Nielsen, Niels Nielsen Strands s0n i Hox0r. I hans hoved sas der 4 sa,rmal, som 
var blodige. Niels Mortensen sigtede Niels Bruuns kone for at have voldt 
skaden. (17/7). 

12. juni. 

Rasmus Hansen Raffn pa Gabriel Berends til 0rum hans vegne og pa Peder 
Pedersen, forvalter pa 0rum, hans vegne fremstiller folk, nemlig Je.ns 
Andersen i Hox0r og Niels Jensen i Skiverklit, som vidner, at de den 13. marts 
var udsendt til Alborg med en soldat ved navn Christen Torstensen, som tjente 
Laurits Ibsens hustru i Hox0r pa 0rum stavn og var udskrevet i det lregd, hvor 
han tjente, for at la.de ham indrullere. Dade kom imellem Torslev og Brovst pa 
kreret, kom Morten Jensen ved broen i Torslev, Peder Jensen, Anders 
Jespersen, Mathis Jensen og Sune Torstensen ibd. og red forved dem i 
Meldvejen (mellemvejen) med forke og karder, og hindrede dem pa deres vej, 
sa de matte holde, og sa tog folkene soldaten fra clem med void, sk0nt han sagde, 
at han ville ga for dem i kongens tjeneste. Han sagde, at han havde 4 rdl. pa sig 
fra hans lregd, og begrerede, at de mrend ville lade ham blive ved sit lregd. 
Mrendene svarede, at han skulle f0lge dem, om ogsa Djrevelen skulle f0re ham 
af vognen, og sa tog de ham og drog bort med ham. Indstrevnet er nu disse 
mrend. 
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Niels Mortensen, delefoged til 0rum, fremstiller Christen Ibsen Harboe i 
Hillerslev, Iver Jensen og Laurits Jensen ibd., sa og Jens Mikkelsen i Skovsted 
og gav last og klage paen plag, Jens Mikkelsen i Store Hillerslev endnu lader ga 
pa deres og hvermands korn og opreder, nedlregger og fordrerver det, og som 
han ikke vii hregte. (19/6). 

Jens Jensen i Brund og Niels Munk ibd. gav last og klage over mrend fra 
fremmede sogne, som er indfaldet i deres sognefrelled med t0rvegravning og 
har bortf0rt det. 

Niels Andersen pa Ballerum fik tredje ting til Laust Nielsen Vester for 1 td. 
hestehavre og 0stre Laust Nielsen i Karsse for 1 td. 

Kirkevrergerne i Kastrup, Niels Vandet og Erik Christensen ved kirke tiltaler 
folk i Kastrup for restancer (af tiende) af det 0de gods. 
Dom: De skal be tale. 

19. juni. 

(12/6). Niels Mortensen i Lille Hillerslev pa sin husbands tjeneres vegne gav 
anden gang last og klage over Jens Mikkelsen for en plag, som han lader ga l0s i 
deres korn. 

S0ren Rasmussen (foged pa K0lbygard) har Iadet syne Vestergard i 0sterild. 
Der nrevnes ralingshus, lade, 0stre staid og vestre frehus samt et jordhus til 
vestre ende af laden. 

Niels Mortensen, delefoged til 0rum, irettelregger registrering og vurdering 
efter Niels Jensen ved Bl0de i Skiverklit hans salig hustru Maren 
Christensdatter. Arvingerne er Niels Gravesen i Thisted og s0skende, Tomas 
Sltrredder i Thisted, Christen Laustsen og afd0de broder Christen Laustsen, som 
boede ved Langhov, hans b0rn Laust, Morten, Anne og Kirsten, Jacob Jensen i 
Br0ndum hans hustru Margrete Pedersdatter, Gregers Pedersens hustru 
Maren Pedersdatter pa Hiortsholm, Laust Tomsen i Klim hans hustru Karen 
Pedersdatter, Jens Jensen i Kortegard hans moder Else Pedersdatter og Peder 
Laustsen i Vesterm01le i G0ttrup hans moder Maren Pedersdatter. 
Boet insolvent. 

Niels Mortensen, delefoged til 0rum, har Iadet strevne Marcus Pedersen i Klit, 
Ingvor Mikkelsen og Niels Christensen i Langhov og forbyder dem at have 
nogen drift pa Christen Pedersen i Klit hans gards grund og ejendom. 
S0ren Poulsen i Skovsted m0dte herimod og mente, at ingen klage eller forbud 
b0r udstedes, f0r det bevises, hvor nogen upligt kan vrere gjort. 

26. juni. 

Christen Abildsen i Nors pa hr. Niels Olufsens vegne i Hillerslev opsiger frestet 
af en gard Hov, han har i brug i Store Hillerslev, som han har frestet af sal. fru 
Dorte Da. (10/7). 
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Hr. Anders Nielsen i Nors Iader syne hans annekspnestegard i Tved sogn, som 
Laust Midt-i-by sidst paboede. Husene er nedtynget af sand, sa man kan ga over 
dem pa sand, undtagen 2 bindinger af en staid. 
T0mmeret, som kan bjerges, er kun brugeligt til brande. 

Christen Abildsen i Nors fik 3. ting til Nors sognemrend, som rester med kirkens 
tiende. 

(15/5). Christen Pedersen i Skjelsgard lod lrese et synsvidne om grresningen til 
den 0de gard i Skjelsbjerg, og udb0d grresningen til hvem, der vii betale 
vurderingssummen. (17/7). 

Christen S0rensen i ~lastrup irettelregger registrering og vurdering i boet efter 
sal. Maren Nielsdatter, som boede og d0de der. Overvrerende Jep Lauritsen i 
Knudgard pa sin hustru Margrete Jensdatters vegne. Boet insolvent. 

Christen Skriver fik 2. ting til Mikkel Flyff. 

3_ juli. 

S0ren Poulsen i Skovsted pa Anne Arenfelds vegne fremkalder vidner, som 1662 
16/4 var pa S0 pa Mars og talte med Feder Henriksen Mylting og tilb0d ham 
hvad der resterede pa det brev, sal. Claus Pars havde udgivet til jomfru Agnet~ 
Kas. Han sagde, at de ingen afregning kunne g0re, men enten hans foged eller 
hans frue skulle med det f0rste komme til Ullerupgard og tale med Anne 
Arenfeld om det. De ville skrive fruen til. 14/10 1668 var de igen pa S0 og talte 
med fru Agnete Kas og tilb0d hende penge for det resterende pa sal. Claus 
Pars's brev, men hun svarede, at hun med f0rste ville komme til Ullerupgard 
hvorom hun ogsa skrev Anne Arenfeld til. S0ren Poulsen fremlagde skrivelsen: 
To mrend vidner, at de har vreret pa Feggegard pa Feggeklit 9g har strevnet fru 
Agnete Kas. (Sagen fortsretter). 

(Samme) fremstillede folk, der vidner, at da sal. Claus Pars kom hjem til 
Ullerupgard fra Lres0 efter den korte fred, som var sluttet, kom svenskens folk 
straks ind igen, og 3 svenske kom ind i hans stue med fru Anne Arenfelds 
morgengavebrev, skrevet pa pergament med hrengende segl i lange band, som 
de sagde, de havde faet i et skrin til Ingeborg S0es i Thisted, og Christen H0j i 
Nors, som da tjente Claus Pars som delefoged, og Anne S0rensdatter i Vorring 
h0rte, at de svenske beg::erede penge for brevet. Der blev akkorderet, og Claus 
Pars gav dem nogle penge, og han fik brevet, men da var det bade skiddent og 
kr0glet (kr0Het) og ctet ene h::engende segl borte. (Sagen fortsretter). 

Samme irettelregger en skriftlig kundskab fra folk, der tjener Anne Arenfeld pa 
Ullerupgard. De vidner, at to af Enevold Kas's tjenere (b0nder) kom til 
Ullerupgard og lreste en kopi af den kommissionsforretning, der var gaet 
mellem Anne Arenfeld og hendes b0rn. De kom pa Claus Herluf Pars's vegne, og 
dade havde !rest den, forb0d de Anne Arenfeld at befatte sig med ager og eng til 
Ullerupgard, f0r sagen var til ende. N::este dag skulle de have vreret ude at sla 
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h0, og siden turde fruen i lang tid ikke lade folkene begynde. De spurgte hende 
nogle gange, om ikke de skulle begynde at sla h0, men hun svarede med 
grredende tarer, at hun ikke vidste, hvad hun turde g0re. Sa gik de for dette 
forbuds skyld til den 8/7 (sidste ar), til fruen pa det sidste bad dem i Guds navn 
begynde at sla. Derfor star nu en hob af engen uslaet for dette forbuds skyld, 
cter var tH star skade for fruen, bade for h0 og kornavling. Denne sommer lod 
Claus Herluf sla det bedste af engen og f0rte h0et til Ullerupgard som fader til 
hans kv::eg. Desuden bemregtigede han sig alle de vrerelser (rum) i garden, som 
han ville, bade i borggarden og i ladegarden. (Sagen fortsretter). 

Samme irettelregger en skriftlig kundskab fra Feder Andersen pa Ullerupgard. 
Han havde vreret i Thisted i fruens rerinde som soldater, og da han stod hos 
hende og sagde hende beskeden, kom Claus Herluf Pars, der var kommet hjem 
fra Lyngholm, drag sin karde og slog Feder Andersen, der tog fat i hans gode 
moders arm for at fa hende til at ga ud, men han blev ved at sla, og Feder 
Andersen l0b med hans gode moder rundt om pa gulvet. Da ha.n havde slaet 
Feder, sa lrenge han ville, klagede denne sig og spurgte, hvorfor han blev slaet, 
da han aldrig havde gjort ham imod. Claus Herluf Pars svarede, at det var for 
den vogn, hans jomfru og hendes s0ster agede pa fra Sennels kirke til Thisted, 
som var en vogn som de tog fra Anne Arenfelds piger ved kirken, som hun havde 
!ant pigerne til kirken, og ingen kendte til, at de tog den. Tilmed agede de med 
deres moder, fru Helvig Rodsteen til kirken i hendes lukkede vogn med 4 heste 
for, sa ingen vidste, at de beh0vede en vogn. Da Anne Arenfeld sa, at de ville 
srette sig i pigernes vogn, l0b hun straks til dem og spurgte, om de ikke skulle 
age med deres moder, men de svarede nej. Sa bad hun dem bie, til hun kunne 
lane prrestens vogn til dem, for hun ville ikke, de skulle age paden vogn, men de 
svarede nej og bad Peder Andersen k0re straks. 
Da Claus Herluf Pars nu havde slaet Feder Andersen, kom Enevold Kas's dreng 
ind i stuen med s0ndret krus pa en tallerken. Det tog Claus Herluf Pars og gik til 
hans gode moder, Anne Arenfeld, med det og satte det ned pa brystet af hende 
og sagde: »Hvorfor sendte I min gode moder ( = Svigermoder) Helvig et 
braddent krus?«. Anne Arenfeld svarede: »Da jeg sendte hende det, skadede 
det intet«. Hans sagde: »Deter l0gn, hvorfor gjorde I det? Gjorde I det min gode 
moder eller nogen af hende til spot eller despekt?«. Hvortil Anne Arenfeld 
svarede: »Hvad spot skulle nogen have af, at jeg sendte hende et krus efter 
hendes egen vilje, som jeg havde givet hende?«. Hans svarede: »Det er ikke 
nok. Svrerg straks derpa!«- Hun svarede: »Nej sa Gud og min sjrel gjorde jeg 
ikke, for det skadede intet, da det blev leveret til hendes dreng«. - Sa tog han 
kruset af tallerkenen og slog den ned for hans moder, Anne Arenfelds fod, sa det 
smeldrede i sma stykker. 
Christen Andersen, foged pa Ullerupgard, vidner, at de Claus Herluf Pars havde 
slaet Feder Andersen, kaldte han fogeden ind i stuen og slog ham med en krep og 
sagde: »Det skal du have for den vogn, min jomfru og hendes s0ster agede pa til 
Thisted. Nu er det bestilt, som jeg havde lovet og svoret pa«. En pige pa 
Ullerupgard vidner det samme. 
Indstrevnet er Claus Herluf Pars Hvide og Enevold Kas til Lyngholm og hans 
dreng. 
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Christen Abildsen i Nors pa Nors kirkes vegne tiltaler dem, der resterer med 
kirkens tiende. (Sagen fortsretter). 

Samme forbyder folk i Nors sogn at indf0re deres korn, f0r de har tiendet. 

Niels Mortensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, har Iadet syne 
grresningen til J0rgen Jensens gard i 0sterild. 

Samme har Iadet syne br0stfreldighed paden gard i Rrer, som Peder Krogh sidst 
iboede. 

10. juli. 

Ting holdt i Hillerslev formedelst regn og sto(rm). 
S0ren Poulsen i Skovsted pa Anne Arenfeld til Ullerupgard hendes vegne 
fremkalder vidner, som har tjent hende siden mikkelsdag, og vidner, der har 
tjent Claus Herluf Pors siden mikkelsdag. De vidner, at de aldrig har h0rt eller 
set, at hun til nogen tid er blevet strevnet for en borgerlig ret. 

Ubbe Christensen i Koldvad pa hr. Christen H0sts vegne har ladet syne hr. 
Christen H0sts ejendom, som Christen Klou og Christen Kiar i Tvedsogn sidst 
paboede og frammte. Raling og lade var nedbrudt. (7/8). 

Peder S111rensen i Rrer opsiger 3. gang den gard, som Mikkel J0rgensen sidst 
paboede, og som han nu har haft i brug. (17/7). 

Christen Abildsen i Nors pa hr. Niels Olufsens vegne - - - (ikke mere). 

Peder S0rensen i Skarupgard tiltaler Peder Laustsen i Kastrup, som har skyldt 
Peder S0rensens broder sal. Niels S0rensen 8 td. byg, og siden blev forligt med 
Peder S0rensen om, at han skulle be tale Peder S0rensen 8 sldl., men som ikke 
har betalt, hvorfor Peder S0rensen forlanger, at Peder Laustsen skal betale 8 
td. byg, da forliget er bortfaldet. 
Dom: Han skal be tale. 

(26/6). Christen Abildsen i Nors pa hr. Niels Olufsens vegne i Hillerslev opsiger 
3. gang den gard Hov i Hillerslev, han har haft i brug, og har strevnet Niels 
Lange til K0lbygard til opsigelsesvidne. 
Christen Andersen, delefoged for godset, indvender, at der ingen opsigelse b0r 
ga beskrevet, f0r Bolger Trolle bliver strevnet pa sin hovedgard Rygard pa 
Sjrelland. Christen Abelsen mener, at eftersom Bolger Trolle er udenlands, og 
der er strevnet pa garden, som Hov er tjener til, nemlig Ullerupgard, hvor de 
har ydet deres skyld og landgilde, b0r vidnet udstedes. 
Kendelse: Da Bolger Trolle ikke er navngivet i strevningen, kan opsigelse ikke 
udstedes, f0r der er lovligt strevnet. 
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17- juli. 

Christen Abildsen i Nors pa Ejler Jacobsens vegne har ladet syne den part af 
Christen Jensens gard, som Anders Christensen i Hox0r har opsagt. De sa et 
Iadehus, som ikke fattedes noget i nogen made. Pa stalden manglede en 
stenbjrelke. (Sagen fortsretter). 

Anders Christensen i Hox0r er strevnet til dette vidne foran. 

Christen Abildsen i Nors pa hr. Hans Poulsen i obye (Aby) og medinteressere
des vegne har ladet 24 mrend syne den 0de ejendom, som kaldes Wullom, som 
Peder Jensen har paboet. Agerjorden var 0de af sand. Pa engen kunne der ikke 
blive et skar i nogle ar for sand. Pa stedet, hvor husene skulle sta, sas ikke 
andet end et jord-vreggested. Det andet var i store sandbunker. 
Amtmand og amtskriver indstrevnet. 

Mogens Nielsen, borger og radmand i Thisted, har ladet syne en 0de gard i 
Kjelstrup, som Christen Pedersen sidst paboede, den grresning. Den kan ikke 
tale h11Jjere i ar pa penge end 3 rdl. 

(26/6). Borgmester Christian Mortensen af Thisted pa sin svoger, borgmester 
Christian Spormands vegne begrerer, at herredsfogeden vii udnrevne 4, 8 eller 12 
mrend til at skifte og dele Skjelsbjergs avl, eng og grresning, eftersom der 
menes, at der er participanter i garden tillige med ham, sa han ikke skal betale 
mere, end for hans egen part, og han kunne vide, hvad der var hans. Jacob Ulf 
svarede, at han ville meddele og give, sa vidt Retten kunne meddele ham. 

(9/10) 0 

(29/5). Niels Mortensen, delefoged til 0rum, har ladet syne Niels Nielsen 
strands s0n Peder i Hox0r. Han havde 4 blodige .sari hovedet. Han sigtede Niels 
Bruns kvinde, Ingeborg, i Hox0r for skaden. 

(10/7). Peder S0rensen i Rrer opsiger 4. gang den gard i Rrer, som Mikkel 
J0rgensen paboede og drog fra for armod, og som Peder S111rensen siden har haft 
i brug, fordi han har udlagt over sin anpart til soldaterhold af det 0de gods i 
Hansted under Vestervig. 

24. juli. Intet. 

31. juli. 

Christen Andersen Kolsgard pa sin husbond, Bolger Trolle til Rygard, har ladet 
strevne Christen Madsen Skriver i Hillerslev til vidnespah0r og synsafsigelse. 
Hans hustru er Zidsel Henriksdatter. Et vidne beretter, at han i den femte uge i 
bygsred sa han Christen Madsen, der gik s0nden ud af Hillerslev by med en 
b0sse i sin hand, og i det samme sa han s0nderad og sa, at der gik en plag pa 
C.M.s korn. Christen Madsen gik vester til plagen og sk0d 0ster ad, og r0gen 
drev til plagen, som single de (segnede) og faldt. Et andet vidne vidnede det 
samme. (Sagen fortsretter). 
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Samme har Iadet syne plagen. Der var huller pa dens hals og pa h0jre side af 
hoven, og plagen var blodig. (Sagen fortsretter). 

Samme tilbyder sammen med to andre mrend Christen Skriver den sarede 
brune plag, som blev skudt. 

(114/8). Niels Nielsen af Vestervig pa Cornelia Becus (!!), sal. Jochum Irgens til 
Vestervigs, hendes vegne har Iadet strevne Vestervigs tjenere i herredet til 
dom. 
Hertil at svare m0dte Peder S0rensen i Rrer. Hans sag blev opsat 1 maned, og da 
at bevise, om han har noget at fremlregge til befrielse for restance. 

7. august. 

(Otte mrend nrevnt. Derefter star der, at disse mrend er synsmrend, hvorefter 
der nrevnes otte andre mrend). 
(10/7). Christen Abildsen i Nors pa hr. Christen H0st, sogneprrest i Nissum, hans 
vegne har Iadet syne hans 0de gard i Tved sogn dens ager og eng. Niels Knudsen 
og nu senest Christen Jensen og Christen Christensen Blresborg i freste havde. 
Agrene var meget fordrervet af sandflugt. Pa egnen er intet slaet i 3 ar. Garden 
skattede f0r af 13 td., men kan nu ikke tale at svare af mere end 5 td. 

Christen Abildsen i Nors pa Poul Nielsens og Jens Nielsens vegne i Nors har 
Iadet syne den 0de gards ager og eng i Sr<mderby i Tved sogn, som Laust Nielsen 
sidst i freste havde. Den kan ikke tale at skatte af mere end 1 td. imod f0r af 4 td. 
(Derfor star ogsa Poul og Jens Nielss0nner, sa deer vel br0dre). 

Christen Abildsen pa Jens Bonches vegne i Tved sogn har Iadet syne den gards 
ager og eng, som Jens Bonch nu ibor og Niels Jensen sidst i greste havde. Den 
har f0r skattet af 3* td., men kan nu ilde taJe at skatte af mere end 1 td. pa 
grund af sandflugt. 

Anders Mogensen i N0rby i Tvedsogn har Iadet syne den gards ejendom han 
pabor, og som S0ren Kjeldsen f0r havde i freste. Den har f0r skattet af 3 td men 
kan nu h0jst skatte af 1 td. pa grund af sandflugt. ., 

lil. august. 

Erik Nielsen i Skinnerup har Iadet strevne Peder Mikkelsen i Nedergards m01le 
og har Iadet syne det hus i Skinnerup, som Peder Mikkelsen iboede, og dets ager 
ogeng, og vurdere avlen. Huset var ikke tjenlig til at lregge korn i, men de sa 
Peder Mikkelsens kone og 2 b0rn og ild og arnested i huset. ·Erik Nielsen 
fremlregger frestebrev til Erik Nielsen pa huset, som Peder Mikkelsen r0mmede 
fra, fra Mogens Rosenkrantz til Glimminge og Langting, dat. 1677, 3/8. 
Herimod fremlagde Peder Mikkelsen et frestebrev pa livstid pa samme hus fra 
Mogens Rosenkrantz, dateret 5/5 1667. 
Dom: Da Erik Nielsens frestebrev kan vrere erhvervet ved vrang beretning, rna 
Peder Mikkelsen indf0re sit korn og svare skatter og landgilde, indtil Mogens 
Rosenkrantz's frestebrev til ham bliver forbrudt. 
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(31/7). Christen Madsen Skriver f0rer vidner pa, at han har Iadet advare folk 
mod at lade deres kvreg og heste ga i hans korn. Det var sket i kirken, og at en 
dreng havde advaret Jens Mikkelsens pige, da hun gik bag ploven, og sagt at 
hun skulle tage Jens Mikkelsens plag af Christen Madsens korn. Andre vidner, 
at Christen Madsen havde bud ved Jens Mikkelsen, om han ville udnrevne 2 
mrend til at vurdere den skadede plag, sa ville han selv udnrevne 2 mrend, Jens 
Mikkelsen sagde, at Christen Madsen ikke havde noget at g0re med vurdering 
af hans plag. Christen Madsen havde budt Jens Mikkelsen forlig og en hel t11mde 

01. Jens Mikkelsen svarede, at han ville have 2 rdl., hvis sagen skulle forliges. 
Han havde ogsa sagt til Christen Madsen: »Du er en skrelm og g0r som skrelm«. 
Nogle har set, at plagen i t0rvebjergningstid l0b efter Jens Mikkelsens vogn. 
Andre havde set, at den stod i hrelde. (1/8). 

Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig, tiltaler b0nder pa 
Vestervigs gods i herredet for restancer (specificeret, 10 sider). 
Dom: De skal betale. 

21. august. 

S0ren Christensen i Sennels p·a hr. Anders Pallesens vegne f0rer vidner pa, at 
Christen Nielsen i Hundahl har Iadet t0jre 2 0g,1 ko og 1 kvie pa den del af 
Hundal, som hr. Anders havde k0bt og var hans bedste indmark. Hr. Anders's 
folk tog dem i hus, hvor de blev hentet af Christen Nielsens datter, men siden 
har hans kvreg ogsa staet tyret pa hr. Anders's jord. 

(3/il). Ungen Christen Christensen i Nors pa Ejler Jacobsens vegne paden ene 
side og Niels Christensen pa sine egne og hans broder S0ren Christensens vegne 
og Peder Christensen i Store Hillerslev pa egne vegne pa den anden side, pa 
deres vegne. Niels Christensen begrerer af Christen Christensen i Nors lov til at 
flytte korn og afgmde fra hans broders gard, eftersom han blev taget til soldat. 
Christen Christensen lover, at hvis Niels Christensen skaffer en karl til garden, 
som vii indf0re korn og avling der og opfordre det der, sa rna Niels Christensen 
bortf0re dette ars afgmde hvorhen han Iyster. Niels Christensen oplader 
derefter garden til sin broder Peder Christensen. 

(14/8). Christen Madsen Skriver har Iadet strevne Jens Mikkelsen og f0rer 
vidner, som siger, at den omtvistede plag legede og sprang i kornet, og de 
syntes ikke, den fejlede noget. Desuden vidner de det samme, som blev vidnet 
14/8: (13/11). 

28. august. 

Christen H0j i Nors pa Peder Bendixens vegne har Iadet syne ved 24 mrend nogle 
af hans ejendomme, nemlig Vilsb0l i Vester Vandet sogn, som Anders 
Christensen sidst paboede og frad0de, Jesper Christensens gard i Agerholm og 
Berte! Christensens gard i Tved sogn. De kan ikke skatte af sa me get som f0r. 

Gregers S0rensen i Kjrergard i Tvedsogn f0rer 24 vidner, som har synet 
Kjrergard. Den kan kun skatte af 4 td. mod f0r 6* td. 1 aboskp. (25/9). 
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4. september. 

Hr. Peder Nielsen, sogneprrest i Hjardemal har ladet strevne Henning Hansen 
under bjerget og hans steds0n Peder Jensen til vidnespah0r og lovmal og 
amtskriver Jens Hansen til vidnespah0r. Christen H0j i Nors irettelregger en 
skrivelse fra amtskriveren, hvori han giver Christen H0j fuldmagt til at f0re 
denne sag, der angar nogle r0r, som Henning Hansen skal have slaet ved 
Vullum, en sag uden importance, som han ikke synes, prresten kan vrere 
bekendt at f0re mod en fattig mand, hvorfor han mener, at der ikke b0r f0res 
vidner mod den fattige mand. Dommeren bestemmer, at der kan f0res vidner til 
sagens oplysning. (Sagen fortsre tter). 

Hr. Peder Nielsen har ladet syne sin eng ved 0sterenden af Vullum S0, hvor 
Henning under bjerget og hans steds0n har slaet r0r, ravl og grres. Det har 
vreret oplagt 4 steder og er bortf0rt. (Sagen fortsretter). 

Samme f0re vidner pa, at Henning Hansen har slaet mr, ravl og grres ved 
Vullum S0 sammen med sin steds0n Peder Jensen. (Sagen fortsretter). 

Samme fremstiller Jens Christensen i Tved (Hjardemal sogn), der vidner, at i 5 
prresters tid har prrester i Hjardemal slaet og aff0rt r0r m.m. ulast og ukreret. 
Andre vidner, at ingen har slaet r0r m.m. pa nrevnte ejendom i 13 ar eller at 
ingen har gjort det uden prrestens minde. 

11. september. 
S0ren J0rgensen pa amtskriver Jens Hansens vegne tiltaler folk i Rrer, Hansted 
og Vigs0 sogne for resterende konge-korntiende for 1676. 
Dom: De skal betale. 

Niels Mortensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, lader syne et ralingshus i 
Kortegard. Peder Henriksen i Brom0lle har ladet det oprejse, men af samme 
oprejste hus mangler 18 lregter og 12 stolper til vreggene. 

Christen Bertelsen i Skovsted, har ladet strevne Brix Jensen i Hansted og 
irettelregger en kontrakt, hvorefter Brix Jensen med god vilje og venskab har 
ladet sig leje til soldat for Christen Bertelsens lregd i Skovsted under Vestervig 
gods, hvorfor han skal have 30 rdl. i l0n for 1 ar. Han kvitterer for 10 rdl. i penge 
for klreder og for 20 rdl., hvorefter han har 10 rdl. til gode i l0n. 
Christen Bertelsen sretter i rette, at Brix Jensen skal holde kontrakten. 
Dom: Det skal han. 

18. september. Intet. 

25. september. 

(28/8). Gregers S0rensen i Kjrergard i Tveds sogn har ladet syne Kjrergards 
ager og eng. Synsmrendene fandt, at ejendommen var sadan overl0bet med 
sand, at de syntes, den herefter kun kunne svare af 1¥.! td. hartkorn mod f0r af 
6¥.! td. 
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samme synsmrend har synet Bonch i Tvedsogn, som pa 3. ar ligger ubrugt, 
svarede f0r af 4¥.! td., kan kun tale at svare 1 td. hartkorn. 
Og en gard i N0rby i samme sogn, som Anders Nielsen f0r iboede, men har 
ligget 0de i 6 ar, skattede f0r af 3 td. 2 skp., kan kun tale at svare 6 skp. hartkorn. 

Hans Laustsen i Hjardemal har ladet syne den gard i Hjardemal, som Peder 
Nielsen og derefter hans hustru f0r boede i, men som en tid lang har ligget 0de, 
og er meget fordrervet af sandflugt. Den har f0r skattet af 7¥.! td. hartkorn, men 
kan nu kun tale at svare af 3 td. 

2. oktober. 

Ting holdt i Hillerslev formedelst regn. Intet. 

9. oktober. 

Niels Mortensen, delefoged til 0rum tiltaler nogle af 0rum og Poul von 
Klingenbergs tjenere i herredet for restancer. 
Dom: De skal betale. 

Peder S0rensen i Rrer pa hr. Laurits Kochs vegne har ladet syne Hansted 
annexprrestegards jorder. Synsmrendene mente, at de 2 parter var 0de af sand. 
Den 3. part ligger for en aben sandflugt. Den har f0r svaret af 10 td. hartkorn, 
men de synes, at den nu kun kan tale at svare af 3 td. 

Anders Christensen Overgard i Vigs0 irettelregger en kontrakt mellem ham og 
Christen Laustsen pa Hjertbjerg om, at Anders Overgard oplader til Christen 
Laustsen det hus i Rrer pa Vestervig stavn, som Peder Baun sidst iboede. 
Anders Overgard skal beholde rugsreden, som er saet dette ar ogden ager, som 
ligger nrest op til rugsreden og alt l0st t0mmer. 
Herfor skal Christen Laustsen betale opladelsespenge 8 rdl. 
Der resterer endnu 3 sldl. 1 mk., som krreves betalt. 
Dom: Han skal betale. 

(17/7). Borgmester Christian Mortensen pa sin svoger borgmester Spormands 
vegne har ladet strevne Maren Nielsdatter af Randers, som ejer 1/3 af 
Skjelsbjerg, mens Spormand ejer 2/3 og tilbyder at k0be hendes part af garden 
eller at srelge sin egen part. Hvis de ikke kan blive enige begrerer han gardens 
jord delt. De kan ikke blive enige. 
Dom: Garden skal deles ved dannemrend, og hver betale sin part af skatter. 

16. oktober. 

S0ren Christensen i Vorringgard, Peder S0rensen i N0rby, Kjeld Nielsen i 
Groffgaard og Christen Pedersen i Gasbjerg M0lle har ladet deres ejendomme 
sype. Synsmrendene synes, at gardene ikke kan svare sa meget som f0r 
(specificeret). Gasbjerg M0lle heller ikke, da to vildkilder vest for m0llen er 
tilstoppet af sand, sa de ikke giver vand mere. 
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Christen Madsen i Hillerslev pa sin s0n Peder Christensens vegne irettelagde en 
fuldmagt fra s0nnen til at modtage resten af den l0n, han har til gode af sin 
soldaterl0n. Han star ved oberstl0jtnant Fuchs kompagni. Faderen krawer nu 
hans lliln af lregdsbr0drene og irettelregger en kontrakt mellem s0nnen og dem af 
2/10 1676 om, at han skal tjene dem som soldat i et ar fra mikkelsdag 1676. 
Dom: De nrevnte lregdsmrend og deres medbr0dre skal betale. 

Anders Nielsen i Binding far afkald fra hans steds0n Laust Christensen, f0dt i 
Binding, pa arv efter hans moder Maren Laustdatter, som d0de i Binding. 

Niels Jensen i Sandi Skiverklit, Mads Andersen i Mejlklit i Hjardemal sogn, og 
pa Magdalene Edvartsdatter, sal. hr. Christen Nielsens enke, nu boende i 
Karse, hendes vegne S0ren Laustsen i Bloksgard har ladet syne deres garde. 
Synsmrendene mener, at de ikke kan svare af sa meget hartkorn som flilr 
{specificeret). 

30. oktober. 

Christen Nielsen i Jensby har ladet syne nogle agre pa Kortegards mark, som 
Christen Nielsen har i freste. Der var gjort skade for 72 td. rug et sted og for 4 
skp. rug et andet sted, mest af svin og h0ns. 
Indstrevnet er Jens Jensen i Kortegard og Anders Eriksen ibd. 

6. november. Intet. 

13. november. 

Ting holdt i Hillerslev formedelst regn. 
Claus Herluf Pors Hvide har ladet strevne folk i Klit, Mejlklit, Skadhave, 
Marspil m.m., fordi de har bortf0rt h0 af hans eng. En af dem irettelregger en 
hjemmelsseddel, hvor Birgitte Catrine Pors erklrerer, at hun har solgt disse 
mrend h0et for 10 sldl. 

Samme har ladet strevne flere mrend, men kun to, Erik Nielsen i Skinnerup Qg 
S0ren Ibsen ibd. tiltales. Erik Nielsen for 4 sldl. for en 0de gard han har haft i 
brug, og S0ren Ibsen for 4 mk. 
Dom: De skal betale. 

Borgmester Christian Mortensen i Thisted fremkalder synsmrend, der har synet 
en gard i Aggerholm, som Christen Smed pabor, skadet af sand, har skattet af 4 
td. hartkorn, kan kun tale at skatte af 1 td. 3 skp. - og to garde i Nors, den ene 
har vreret 0de, men borgmesteren har opbygget den og frestet den til Simon 
Pedersen. Den har skattet af 12 td. 4 skp., kan kun tale at skatte af 5 td. Den 
anden er frestet til Anders Andersen og har svaret af 9 td., men kan kun tale at 
skatte af 4 td. 4 skp. 
De to garde har f0r tilh0rt Christen Skeel, men aile tre tilh0rer nu 
borgmesteren. 
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(28/8). Christen Andersen Kolsgard pa Hannres, delefoged til K0lbygard, 
fremstiller Christen Madsen, skriver, og Jens Mikkelsen i 0sterild, som slutter 
forlig om den skadede plag. Christen Madsen skal have plagen, og han skal 
betale Jens Mikkelsen 3 sldl. straks og 3 sldl. 3. juledag. 

20. november. 

Niels Mortensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, har ladet syne en del af 
0rum tjeneres jord, der er skadet af sand. Synsmrendene mener, at gardene 
derfor ikke kan skatte af sa meget hartkorn som f0r (specificeret) (ogsa garde i 
0ster Vandet (! ), nemlig Peder Olufsens (Knakkergard), som har skattet af 6 
td., kan nu kun tale af 3 td., Niels Tomsens gard har skattet af 2 td., kan kun tale 
af 1 td., Niels Tomsen har ogsa skattet af et bol 272 td. kirkens skyld, kan kun 
tale af 1 td., Christen Jensen har skattet af 6 td., iberegnet 572 td. til kirken, kan 
kun tale at skatte af 272 td. hartkorn, Christen Iversen pa Holm, f0r af 272 td., 
deraf 2 td. til kirken, kan kun tale af 1 td., Mads Mouritsen svarede af et boll td. 
htk., kan kun tale af 4 skp.). 
Niels Mortensen, delefoged til 0rum, har pa Poul v. Klingenbergs vegne ladet 
syne nogle af dennes garde, isrer i Rrer sogn, som ikke kan tale at skatte af sa 
meget som f0r pa grund af sandflugt. 

Christen H0j i Nors pa Mads Pedersen pa Holm i 0ster Vandet, sal. Christen 
Pedersens enke i 0ster Vandet, Jens Andersen i Store Holder og Enevold 
Poulsen i Lille Holder ( i Vester Vandet sogn) deres vegne har ladet syne deres 
gardes jord, som har tilh0rt J0rgen Lykke undtagen Lille Holder, der har tilh0rt 
Laurits Lunov. Store Holder har flilr vreret beboet af Christen Andersen. 
Gardene kan ikke tale at svare af sa meget hartkorn som f0r (osv. som f0r). 

27. november. 

Claus Herluf Pors Hvide til Ullerupgard irettelregger registrering 26/11 1677 af 
sal. Laust Andersens efterladte bo i Skovsted (ugift). Boet insolvent. 

Claus Herluf Pors tiltaler S0ren Jensen, foged pa Mom toft for lejermalsb0der. 
Sagen opsat 14 dage. 

Samme har ladet strevne S0ren Poulsen i Skovsted og har Iadet syne en karl, 
Niels Smed, pa Ullerupgard. Han havde et hug eller skar i venstre hand 
englangs hans tommelfingerled og han skyldte S0ren Poulsen i Skovsted for, at 
han havde gjort skaden, da han Niels Smed s0gte efter en soldat i S0ren 
Poulsens stue. 

Niels Mortensen, delefoged til 0rum, pa Gabriel Berends vegne tiltaler en del 
folk i Skinnerup for resterende hedeleje. 
Dom: De skal be tale. 

Hr. Niels Olufsen i Hillerslev tiltaler nogle mrend 
resterende abodskorn og tiende. 
Dom: De skal betale. 

Hillerslev sogn for 
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4. december. 

Ting holdt i Hillerslev formedelst regn. 
Registrering og vurdering 30/11 i Tomas Pedersens bo i Vester Vandet efter 
hans hustru Maren Ovesdatters ded. Boets formue overstiger grelden med 25 
sldl. 8 sk. Bernene Maren Tomasdatter, Else Tomasdatter, Laurits Tomsen, 
Niels Tomsen, Christen Tomsen, Peder Tomsen og Ove Tomsen far til deling 
12Y.! sldl. 4 sk. De 7 bern er alle umyndige, hvorfor de skal blive i boet hos deres 
fader og stedmoder Else Christensdatter, til de bliver 18 ar. 

11. december. 

Peder Christensen af Temmerby pa Hannres pa generallejtnant Ruses vegne 
fremlregger Tingsvidne af Vester Hanherreds ting 24/3, hvorefter Margrete 
Christensdatter af Temmerby skylder Niels Madsen i Mejlklit for barnefader til 
det foster, hun gar med. 

Christen Abildsen i Nors pa Ove Juel og pa Karen Lykke til Segard deres vegne 
fremkalder synsmrend, der har synet nogle af deres ejendomme, bl.a. Karen 
Lykkes garde: Jens Andersen i 0ster Vandet, som har skattet af 5 td. htk., kan 
kun tale at skatte af 2 td., Peder S0rensen i Skorupgaard i Vester Vandet sogn, 
har skyldt af 5 td. 6 skp. htk., kan kun tale 2 td. htk., at skatte af, (osv.) pa grund 
af sandflugt. 

Knud? Pedersen, foged pa N0rtorp, pa sin husbonds hr. Niels Egidis0ns vegne 
f0rer vidner pa, at Christen Andersen i Bjerre i Vigs0 sogn mmte 14 dage f0r 
mikkelsdag fra hans gard om natten efter at have solgt korn, heste og vogn, sa 
husbonden har mattet betale nogle maneders skatter og er blevet eksekveret. 

Christen H0j i Nors pa sin husbonds vegne har ladet syne det 0de vrersted i 
Skinnerup, som Jens Bach sidst havde i freste. Der stod nogle 0de huse, som ikke 
kunne vrere mere vrerd end 9 sletmark. 

Anthon Dirichsen, foged pa K0lbygard, pa Niels Langes vegne tiltaler nogle af 
K0lbygards tjenere for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

Sandemrendene og ransnrevninger advares andrei deres sted at navngive. 

(Ikke mere i denne tingbog). 

(Tingbog 1678 findes ikke). 
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Fol. 1 a Autorisation, dat. Bisgard 4. januar 1679 ved amtmandens fuldmregtig 
(Peder Marcussen?) i amtmandens fravrer. 
Herredsfoged: Jacob Ulf i Kl0v. 
Skriver: Christen Madsen Schonning i Hillerslev. 

Fol. 1 b .. 
Sandemrend: 

. . . . . . . . . . . . Hillerslev 

. ........ Mikkelsen i (Hov?) 

.......... M0ller i Kastrup 
Christen Christensen i Febbersted 
. ......... Bach i Binding 
Peder S0rensen i Vilspill 
....... ss Koch i Skinderup 
Mads Mikkelsen i Touss0ee 

Ransnrevninger: 
(Christen) Abild i Nors 
Anders S0rensen i Tvedsogn 
Tomas Nielsen i Skinderup 
Anders Christensen i N0rgard i Seels 
Christen S0rensen i Skovsted 
Anders Eriksen i Kortegard 
Anders S0rensen i 0sterild 
Scharis Jensen i Hjardemal 

(Snapstirsdag, 7. januar). 

Poul Andersen af S0gard i Nors pa Niels Andersen Hyldgards vegne har ladet 
syne Niels Hyldgards s0n, Christen Nielsen, som var druknet i Nors S0 i 
december 1678. 

Borgmester Christian Mortensen, Thisted, lod lrese konsumtionsforordningen. 

Claus Herluf Pors Hvide og Hans Axel Pors til Ullerupgard pa egne og 
medarvingers vegne forbyder folk at bruge ulovlige veje og k0rsel over 
Ullerupgards mark samt at overstige hovdiget. · 

Peder J0rgensen i Hundal tiltaler Svend Vilsen i Sennels for 1 td. hestehavre til 
3Y.! mk., samt hans part af en rejse til Viborg med vidnesfolk imod Erik Nielsen 
i Skinnerup sidst forleden vardag, da Peder J0rgensen k0rte med sin vogn og 
sine heste, samt for Peder J0rgensens part i en soldaterkjole, som Svend Vilsen 
tog til sig i forvaring 1 sldl. 4 sk. 
Dom: Han skal be tale. 

Claus Herluf Pors Hvide har Iadet strevne Hans Axel Pors og sine s0stre og 
irettelregger en obligation, udstedt af hans moder, Anne Arenfeld, til Laurits 
Jensen i Thisted 1678, 13/9, pa 26 sldl., som Claus Herluf Pors havde indfriet, 
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samt en fortegnelse over, hvad han havde udgivet siden hans moder blev syg i 
K0benhavn og d0de. Han blev kaldt over til hende 1677, 23/6. Hendes lig blev f0rt 
hjem, og da var der ikke noget pa garden til lys og til f0de. Da var hans 
mormoder og s0stre der. Der matte k0bes madvarer til dem og folkene, og 
kornet stod uh0stet og ubjerget. Han matte betale alt og sin moders begravelse 
m.m., ialt 560 rdl. 3 mk. 5 sk. 
Dom: Claus Herluf Pors b0r ved gode mrend g0res forn0jelse for hans udlreg og 
fordring i Ullerupgard og dens I0s0re og jordegods. 

Claus Herluf Pors Hvide pa egne, sin broders, Hans Axel Pors's og sine 
s0skendes vegne har Iadet strevne Hans Axel Pors og hans s0stre (! ! ! ) og 
irettelregger en kommissionsdom, udstedt af Tage H0g og Palle Dyre 10/12 1675, 
mellem Anne Arenfeld pa den ene side og hendes b0rn pa den anden, om at de 
skal have indvisning i Ullerupgard med gods for deres arvelodder. 
Dom: B0rnene skal ved gode mrend g0res forn0jelse for deres arv i Ullerupgard 
og godset. 

14. januar. 

Christen H0j i Nors pa hr. Anders Nielsens vegne i Nors tiltaler Vill Christensen 
i Skarup, Anders Christensen og Niels Andersen Pind i Nors for skyldig korn. 
Dom: De skal betale. 

Christen Abildsen i Nors pa Ejler Jacobsens vegne tiltaler sal. Svenning 
Jensens enke i 0sterild for restance. 
Dom: Hun skal betale. 

Hreder!ige og vellrerde mand J0rgen Pallesen, forvalter pa Rastrup, pa Hans 
Axel Pors, sine egne, hr. Poul Jensen i Sj0rring, sal. Mogens Viladsens 
arvinger, Peder Smed i Overgard i Vigs0, Karen Tomasdatter Galskytt i 
Krerup, Otte Ottesen i Krerup og Peder Henriksen i Brorri0lle deres vegne 
irettelregger en rrekke obligationer og greldsbreve, udstedt af Anne Arenfeld, 
ialt 9, deriblandt en til Hans Axel Pors pa 600 rdl. med pant i Ullerupgard. 
Dom: Kreditorerne skal ved gode mrend g0res forn0jelse ved indf0rsel i 
Ullerupgard, dens l0s0re og jordegods. 

21. januar. 

Grandebrev for Kastrup by. 

Niels Langes foged pa K0lbygard, Anthon Dirichsen, tiltaler nogle af 
K0lbygards tjenere for restancer. 
Dom: De skal betale. 

Anders Christensen Kastrup i Thisted tiltaler nogle folk i Hillerslev for skyldige 
penge og korn. 
Dom: De skal be tale. 
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S0ren Rasmussen af Vestergard i 0sterild pa sin principals vegne tiltaler Niels 
Andersen pa Ballerum og Jens Pedersen i Gasbjerggard for restancer. Niels 
Andersen svarer, at han har betalt rostjeneste og andet. 
Dom: De skal be tale, hvad de ikke med kvitteringer kan be vise er betalt. 

28. januar. 

otte Ottesen i Krerup pa Gregers Poulsen, f0dt pa Hannres, nu tjenende i 
Hillerslev prrestegard, hans vegne har strevnet Christen Madsen, hans hustru 
Anne Christensdatter og s0n Jens Christensen til syn, sigtelse, vidner og anden 
Iovma! angaende den uforskammede gerning, de har gjort, og fremkalder 
mrend, der har synet Gregers Poulsen og fandt tre sar, to pa hans hrender 
bagpa, som saud, som de var skaret med en kniv, og et i hans hoved, som ogsa 
syntes at vrere skaret med kniv. Vidnerne fortrel!er, at de var i Christen 
Madsens stue i skolehuset, og da skrendtes Christen Madsen med sin kone, Anne 
Christensdatter, og s0nnen Jens Christensen sprang til og spurgte-sin fader, om 
han ville sla hans moder, og sa greb han sin fader i haret. Gregers Poulsen 
lagde sig imellem, men kom op at slas med konen og s0nnen, og da fik han den 
skade. (4/2). 

Peder Lauritsen i Langgard tiltaler Anne Jensdatter, sal. Christen Pedersens 
enke i Hjardemal for 5 sldl., som han udlagde for hende til so!daterl0n. 
Dom: Hun skal betale. 

4. februar. 

Christen Mortensen i 0sterild far afkald fra Berte! Christensen i 0sterild pa 
hans hustru, Maren Christensdatter, Christen Mortensens steddatter, hendes 
vegne pa arv efter hendes sai. fader, Christen Jensen, som boede og d0de i Kl 
... pa Hannres, og efter hendes faster Mette Jensdatter, som boede og d0de i 
Tou ... i 0sterild sogn. 

(28/1). Gregers Poulsen, tjenende i Hillerslev prrestegard, pa den ene side og 
Christen Madsens hustru og s0n Jens Christensen af Hillerslev pa den anden 
side, som begrerede, at Gregers Poulsen ville tilgive dem deres uforskammede 
begrering, som de begik, dade med kniv skar ham til skamme. Gregers Poulsen 
sagde, at han ville gerne tilgive dem og hreve sagen. 

Erik Nielsen i Skinnerup pa sine husbanders Mogens Rosenkrantz og Alexander 
Grubbes vegne syne nogle gardes og boligers jord, deriblandt Erik Nielsens. 
Synsmrendene synes ikke, de kan skatte af sa meget hartkorn, som de er ansat 
til osv. 

12. februar. 

'Onsdag, nreste dag efter Taksigelsens fest. 
Jens Christensen i Kl0v pa Jens S0rensen i Neesgard hans vegne tiltaler Niels 
Bardsens enke Kirsten Christensdatter i Kastrup og hendes s0n Bard Nielsen 
for fern ars skyld. 
Dom: De skal betale. 301 
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Niels Mortensen i Lille Hillerslev tiltaler Christen M0ller i Kastrup og Anders 
Pedersen i Skovsted for !ant korn. 
Dom: De simi be tale. 

18. februar. 

Christen Christensen i Hunstrup pa egne og medbmdres og Hunstrup 
kirkevrergers vegne til taler folk i sognet for skyld og tiende til kirken. 
Dom: De skal betale. 

Christen H0j i Nors udsteder dette. 
Jacob Ulf i Kl0v pa Jens Mogensen i Kongens Lyngby pa Sjrelland hans vegne 
har ladet strevne Christen Jensen Abildhave i L0nderup og forlanger, at han 
skal fremvise rigtigt skiftebrev for den arv, han under hand og vrergemal pa gl. 
Christen Terkildsens og hustrus vegne, og at han skal g0re rigtighed for, hvad 
han har udlagt i kobberskat og andet pa sin husbonds vegne. Christen 
Abildhaves s0n Peder Christensen var m0dt, og Jacob Ulf spurgte ham, om han 
eller hans fader ville fremdeles blive ved gl. Christen Terkildsens gard, hvortil 
han svarede, at det ville de ikke. Dertil blev han bedt om at lregge fra sig en 
stedsmalsseddel pa samme gard, som de havde faet af Peder Tomsen i 
K0benhavn pa herredsfoged Jens Mogensens vegne. Han svarede, at han ikke 
var strevnet til at skaffe nogen seddel. 
Sagen opsat 8 dage. 

25. februar. 

Borgmester Christian Mortensen af Thisted fremstiller vidner pa, at fire td. 
landgilde i Nors, som Peder Madsen Vestergard sidst paboede, og Christen 
Lauritsen tilforn havde paboet, har hr. Mikkel i Trebring og hans arvinger taget 
til brug og lejet det ud tid efter anden. Husene er til dels nedbrudt og f0rt bort. 
To mrend vidner, at de har lejet jorden af hr. Mikkel og brugt den, og J0rgen 
Lykke har ikke anket noget derpa, eller noger,1 af hans. 
Indstrevnet er J0rgen Lykke, strevningsmrendene talte med hans kusk Jeppe 
Jensen pa S0gard. (20/5). 

Christen Bertelsen i Skovsted pa sin husbonds tjener Christen Abildhaves vegne 
i L0nderup irettelagde en kontrakt, som melder, at Laurits Nielsen i Vesl0s pa 
Slet pa sin hustru, Maren Lauritsdatter den yngre, hendes vegne, Christen 
Terkildsen pa sin hustru, Maren Lauritsdatter den reldre, hendes vegne og 
Peder Christensen Bojer i T0mmerby pa sin hustru, Karen Lauritsdatter, 
hendes vegne giver Christen Jensen i L0nderup afkald og kvittering for deres 
fredrene og m0drene arv, som han havde under hrende. (Sagen fortsretter). 

Peder Christensen Bojer i T0mmerby og Laurits Nielsen pa Slet i Vesl0s 
erklrerer, at de var til stede, da ovennrevnte kontrakt blev skrevet, og da 
takkede Christen Jensen Abildhave godt for hans hustrus arvelodder og kendte 
sig i alle mader at vrere forn0jet. 
Indstrevnet er Christen Terkildsen 
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Niels Mortensen udsteder denne dom: 
Christen H0j i Nors tiltaler folk i Nors sogn, som resterer med kongens tiende og 
abodskorn. 
nom: De skal be tale. 

4. marts. 

Christen Andersen i Vesl0s Odgard pa sin principals tjener Anders Christensens 
vegne i Hunstrup tiltaler folk for skyldige penge, bl.a. for en b0sselas og en h0le. 
Dom: De skal be tale. 

Christen Andersen i Vesl0s Odgard pa Holger Trolle til Rygard hans vegne har 
Iadet syne to 0de garde, som tilh0rer Holger Trolle, nemlig Ballegard i 0sterild, 
som skattede af 13 td. 6 skp., men kan ikke agtes for mere end 5 td. formedelst 
sandflugt, samt en 0de gard i Sennels, som Dorte Torsdatter sidst paboede, som 
skattede af 13 td., men ikke kan agtes mere end 6 td., da den i lang tid har ligget 
0de, og ejendommen dertil er meget ringe. 
nesuden var de pa Christen Hansens bolig i 0sterild, som har skattet af 1 td. 
men kun kan tale at skatte af lh td. 

Christen H0j udsteder: 
Jacob Ulf i Kl0v pa kongens og amtskiverens vegne fremkalder vidner om 0de 
garde i Hillerslev herred. De har f0r tilh0rt forskellige godsejere. 

Christen H0j i Nors pa Claus Herluf Pors Hvides vegne tiltaler Jens Fogeds 
enke i Hov? for skyldig skat og landgilde. 
Dom: Hun skal betale. 

11. marts. 

Niels Tang pa Ballerum pa Tveds kirkes vegne tiltaler folk for skyld til kirken. 
Dom: De skal betale. 

Niels Mortensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum har Iadet strevne Erik 
Nielsen i Skinnerup og hans medinteresserede i anledning af en sag om en karl, 
Christen Mikkelsen, Maren Hansdatters s0n i Nors, som var flygtet til 
Harsyssel, da det blev bekendt, at der skulle foretages udskrivning af soldater. 
Noget efter vendte han tilbage, man da han ikke var m0dt for at kaste lod om, 
hvem der skulle vrere soldat for et 0rum-lregd, blev han udskrevet, og 
lregdsmrendene fra dette lregd i Skjoldborg og Torsted, s0gte sa efter ham. Han 
var imidlertid naet til Skinnerup, hvor han havde tjent hos Maren Eriksdatter 
en kort tid, og s0gte ind i hendes gard for at blive der om natten. Maren 
Eriksdatters s0n Erik Nielsen, der boede i en anden gard, skuile sammen med 
sine lregdsmrend ogsa skaffe en soldat, og de tog Christen Mikkelsen og 
sprerrede ham inde, til de fik skaffet mundering. Derefter f0rte de ham pa en 
vogn ad Alborg til, men ved Brom0lle blev de standset af en flok ryttere, der 
drog deres karder. Det var lregdsmrendene fra Skjoldborg og Torsted, der nu 
forlangte at fa soldaten udleveret. Det kom til kamp, og imens kom Christen 
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Mikkelsen fri og l0b over eller gennem aen til 0rumfolkene, der red bort med 
ham. Der blev siden f0rt sager ved Hundborg og Hillerslev herredsting, f0rst 
anlagt af Erik Nielsen, der forlangte erstatning for sar, skade og udgifter. 
(Et sammendrag af den vidtl0ftige sag er givet i Historisk arbog for Thisted 
amt 1938 under titlen »Et Slag ved Brom0lle«, hvortil der henvises). 
Her er sagen opsat 1 maned. (29/4). 

Niels Jensen 0stergard i Vorring pa Karen H0g til Hestrupgard hendes vegne 
tiltaler hendes tjenere i herredet for restancer. 
Dom: De skal betale. 

Onsdag, 26. marts. 

Dagen efter Marire Bebudelsesdag. Intet at bestille. Ikke heller kunne fas otte 
mand. 

1. april. 

Feder Borup i Tved pa Hjardemal kirkes vegne tiltaler folk for rest til kirken. 
Dom: De skal be tale. 

Claus Herluf Pors Hvide til Ullerupgard har Iadet syne Ullerupgard. Aile 
husene nrevnt. Manglerne specificeret. 

Samme har Iadet foretage registrering og vurdering i den gard i Hov, som Jens 
Pedersen iboede og frad0de, fordi Claus Pors har udlagt en stor sum penge til 
skatter. Kun kvreget, heste og korn vurderet. 
Claus Pors ville lade det blive i boet. Han spurgte enken, Anne Tomasdatter, om 
lwor en ko, der havde vreret i boet lrenge efter hendes mands d0d, var blevet af. 
Hun svarede, at hun havde solgt den til Anne S0rensdatter pa Hox0rod, og den 
blev f0rt hjem til Odde. Hun blev spurgt, om hun kunne eller ville blive ved boet. 
Hun svarede nej. 

8. april. Intet. 

15. april. Intet. 

29. april. 

S0ren J0rgensen pa amtskriver Jens Hansens vegne fremlregger en 
landstingsstrevning mod aile, der mener at eje noget af det 0de gods i herredet, 
som ingen husband har svaret skatter af, men som har tilh0rt forskellige 
nrevnte godsejere. Ingen af de tidligere ejere er m0dt. (Aile garde og tidligere 
ejere nrevnt). 
Dom: De 0de garde skal tilh0re kronen. 

Dr. Laur·its Foss's fuldmregtig, radstueskriver Jens Lauritsen i Thisted 
fremlagde en skriftlig strevning fra herredsfogeden til Anne Arenfelds arvinger 
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til Ullerupgard angaende en obligation, udstedt af hende 1671 28/1 til Margrete, 
sal. dr. Mourits K0nings pa 4"(2 rdl., som ikke efter opsigelse er indfriet, hvorfor 
Laurits Foss begrerer indf0rsel ved gode mrend i pantet. Derfor indstrevnes 
Claus Herluf Pors. 
Obligationen indf0rt. Der er pant i Mom toft, og to bolssteder. Brusgard og Hald. 
Claus Herluf Pors protesterer og mener, at hans moder ikke havde ret til at 
rade over gard og gods, f0r det var skiftet efter hendes mand, og 
kommissrerernes dom angaende b0rnenes fredrene arv faldt f0rst fire ar, efter 
at obligationen var udstedt. Desuden var hun som enke ikke myndig til at 
udstede noget sadant dokument!! (Obligationen var medunderskrevet af 
hendes broder, Otto Arenfeld til Knivholt). 

Dom: Dr. Laurits Foss b0r efter sin fordring have indvisning i det pantsatte. 

Simon Pedersen i Nors pa hr. Anders Nielsens vegne i Nors har Iadet syne 
grresningen til den 0de gard, som Anders Christensen og Jep •Nielsen sidst 
paboede. 

(11/3). Niels Mortensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, har ladet strevne 
Erik Nielsen i Skinnerup og fremlregger dokumenter angaende karlen Christen 
Mikkelsen, der var udskrevet til soldat og om »slaget ved Brom0lle« (se 
tidligere). Sagen havde vreret for landstinget (fol. 25 b). Sagen opsat 6 uger. 

6. maj. 

Amtskriver Jens Hansens fuldmregtig har Iadet syne grresningen til nogle 0de 
garde i Kjelstrup. 

S0ren Jensen Cappel i Rrer pa egne og Mette Skyttes vegne har Iadet syne en 0de 
gard i Rrer, som Christen Christensen iboede. Dens grresning kunne ikke i ar 
tale h0jere end 5 sletmk. (at svare af). 

13. maj. 

Oluf Badsgard i Hansted har Iadet syne Mads Badsgards 0de gard, som Jigger 
til 0rum. Det meste af t0mmeret i laden var stjalet og resten raddent og 
fordrervet. 

Tomas Nielsen i Skinnerup pa Skinnerup kirkes vegne tiltaler folk for 
resterende tiende til kirken. 
Dom: De skal be tale. 

Samme har Iadet strevne Mikkel Nielsen i Skinnerup og tiltaler ham efter en 
obligation, hvorefter han skylder Maren Nielsdatter i Skinnerup 4 sldl., som han 
havde !ant af hendes sal. mand. Dateret 9/5 1665. Lrest i sal. Jens Pedersens bo 
1666. 
Dom: Han skal betale. 
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Mads Mikkelsen og Eske Christensen i Touss0e pa 0sterild kirkes vegne tiltaler 
folk for tiende og anden skyld til kirken. Kontrakten mellem dem og Feder 
Andersen om 0sterild kirketiende og de andre sagen vedr0rende dokumenter 
gentaget. 
Dom: De skyldige skal betale. (27/5). 

20. maj. 

(25/2). Niels Mortensen i Lille Hillerslev i dag i herredsfogedens sted. 
Christen Christensen Abild pa hr. Mikkels arvinger i Trebring deres vegne har 
Iadet syne 0ster Vestergard (i Nors). som Christen (=Feder?) Madsen 
paboede, og en gard som ibm. Christen Laustsen paboede Feder Madsens 
ejendom har f0r skattet af 127\, td., kan ikke tale h0jere, om nogen vii den 
antage, end 6 td. Christen Laustsens ejendom har skattet af 4 td., kan ikke tale 
h0jere end 17\, td. 

27. maj. 

Berte! Christensen i S0nderby i Tved sogn har Iadet syne et gammelt stykke 
raddent og pa fald staende ladehus, hvis ejendom nu er 0de, og som Foul 
Pedersen sidst i freste havde. T0mmeret kunne lmn vurderes til 2 sletda]er. 

Mikkel Nielsen i Neergaard har nu i tre tingdage Iadet lyse efter Maren 
Jensdatter, 0sl0s, som r0mte fra sin tjeneste hos ham, og forbyder enhver at 
huse eller hrele hende. 

Niels Mortensen, delefoged til 0rum, har pa Fartoft mrends vegne Iadet syne 
grresningen til den halve 0de gard i Malle, som S0ren Madsen f0r paboede. 
(Sagen fortsretter). 

Feder Andersen i Vandtrang har Iadet syne Sta ... Madsens 0de halvegards 
grresning i Malle. 

Anders Nielsen i Malle pa egne og medbr0dres vegne har Iadet syne grresningen 
til Niels Pedersens 0de gard i Malle. 

Christen Ibsen Harboe i Hillerslev har Iadet syne grresningen til Feder 
Pedersen ved Led hans 0de gard og pa Kirsten Christensdatters 0de gard. 

Jens Christensen i Kl0v pa Jens S0rensen pa Neesgard hans vegne har Iadet 
syne Niels Bardsens 0de gard i Kastrup og dens bmstfreldighed. Der nrevnes 
ralingshus, et ladehus s0nden i garden, en staid ved 0stenden af samme lade, et 
ladehus vesten i garden, som er frestet i den s0ndre lade, og et hus 0sten i 
garden. Noget indbo ogsa takseret. 
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3. juni. 

Ting holdt i Hillerslev formedelst storm. 
Niels Mortensen, delefoged til 0rum, har Iadet taksere grresningen til Christen 
Pedersen 0de gard i Hillerslev. 

(13/5) Mads Mikkelsen og Eske Christensen i Touse i 0sterild sogn fremlregger 
pa kirkens vegne en dom af 13. maj sidst. mellem dem og Anders Christensen i 
Hoxf21r. De havde da fremlagt deres kontrakt med Feder Andersen om 0sterild 
kirketiende, hvilken kontrakt melder, at Feder Andersen havde overlevet kg!. 
Maj.s konfirmation og landsdommernes dom. De lyste da efter disse 
dokumenter, at den som havde dem, ville give det til kende. Anders Christensen 
svarede da, at han ville fremkomme med dokumenterne. Tredje ting blev 
udstedt over Anders Christensen, fordi han ikke var kommet med 
dokumenterne efter sit l0fte. Han blev i dag parabt, men er ikke m0dt til 
genmrele. (17/6). 

Niels Laustsen i Vesl0s, skriver til Vester Hanherreds ting pa Laust Christensen 
Hox121rs vegne i Arup har Iadet strevne Enevold S0rensen i Rrergard, Laust 
Jf21rgensen i Brund, Feder J0rgensen i Hundal, Jens J0rgensen i L0nderup og 
Anne J0rgensdatter i Hox0r angaende Johanne Laursdatter, som f0r boede i 
vestergard i 0sterild, men som nu for hendes store alderdoms og svagheds 
skyld har haft ophold hos Laust Christensen Hox0r i Arup. Han mener, at 
fornrevnte hendes b0rn og svoger b0r erstatte ham hans udgifter og derefter 
tage hende til sig hendes livstid. Jens J0rgensen i Brund svarede, at han gerne 
ville betale sin del, Feder J0rgensen i Hundal svarede, at han gerne ville tage 
sin moder til sig, Laust Laustsen i Hox0r svarede pa sin moders, Anne 
J0rgensdatters vegne, at hans mormoder havde vreret hos hans moder i 27\, ar 
og fik sit ophold. Han blev spurgt, om han kunne nregte, at Laust Hox0r havde 
skaffet noget til hans mormoders ophold, hvortil han svarede pa sin moders 
vegne, at han ville betale Laust Hox!i'lr i Arup for sa meget, han havde forstrakt 
hendes mormoder med, mens hun va.r ved hans moder. Han havde nu frestet sin 
moders gard og mente sa, han burde vrere fri for videre tiltale. 
Sagen opsat 4 uger, og imidlertid skal 4 uvildige dannemrend sige, hvad enhver 
pro quota skal betale. 

Henrik J0rgensen, radmand af Viborg, har Iadet strevne sognemrendene i 
Hjardemal, Tveds, Nors og Skinnerup sogne og fremlregger J0rgen Lykkes brev 
om, at Henrik J0rgensen rna have S0gard til brugelighed efter pantebrevets 
lydelse, nemlig hovedgard, gods og fire sognes kongekorntiender. Henrik 
J0rgensen, der stadig har boet i Viborg, ha vde derefter forpagtet S0gard og· de 
fire tiender til Karen Lykke til Vejerslevgard, men hun beretter nu, at hun ikke 
kan bekomme tienderne i rette tid, hvorfor det nu forbydes sognemrendene at 
irtdf0re deres korn, f0r der er tiendet, og forbyder dem at yde tiende eller skyld 
til andre end Karen Lykke. (Sagen fortsretter). 
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Christen Mortensen, borgmester i Thisted, har Iadet stawne Karen Lykke eller 
hvem S0gard tilh0rer, og sognemamdene i de ovennaJvnte fire sogne til forbud. 
Han lod laJse et forbud mod, at de leverede tiende og afgifter, (dog undtagen 
skatterne, som skulle leveres pa 0rum) til andre end ham, indtil 
h0jesteretsdommen var faldet. (8/7). 

Niels Visiterer af Thisted pa kgl. Maj.s og egne vegne f0rer vidner pa, at Oluf 
Badsgard i Hansted havde givet ham en 0refigen i Christen Jensen Fiskers stue 
ibd. 

Niels Mortensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, tilbyder fmgaJld til folk, 
der har saet i 0rum tjeneres jord og forbyder dem at f0re afgr0den bort. 

(27/5). Mads Mikkelsen og Eske Christensen i Touss0e har ladet staJvne Jens 
Nielsen Smed i S0ndergard og Anders Christensen i Hox0r i 0sterild sogn og 
aJskede de dokumenter angaende 0sterild kirketiende. Anders Christensen og 
Jens Nielsen m0dte og deponerede dokumenterne i retten, hvor de skal forblive 
til i dag 4 uger, til hvilken tid sagen er opsat. (22/7). 

Claus Herluf Pors har ladet syne graJsningen til nogle 0de garde. 

Rolff Knudsen i Vigs0 pa Sivert Brockenhuus's vegne har ladet staJvne den gode 
mands myndlinges tjenere til at vidne. De vidner, at de ikke har kunnet betale 
skyld eller rettighed 1677, 78 eller 79. (22/7). 

Onsdag, 25. juni. 

Dagen efter Stephanss BaptistaJdag. 
S0ren Jensen af K0lbygard forbyder anden gang aile og enhver at have nogen 
brugelighed pa K0lbygards tilliggende ejendom. 

Christen H0j i Nors har Iadet staJvne Nielii! Terkelsen i Vorring og sp0rger 
vidner, om de ikke h0rte pa Nors kirkegard anden pinsedag, at (der blev spurgt) 
om de ville be tale den dom angaende det 0de, og at Niels Terkelsen da sagde, 'at 
han ikke var til stede, da dommen gik beskrevet. Hvortil blev svaret, at det 
skulle han bevise. 

Unge Christen Christensen i Nors forbyder Nors sognemaJnd at indf0re deres 
korn, f0r der er tiendet. 

Jens Christensen i S0borg, tjener til Torp, Christen T0gersen i Kjelstrup og Poul 
Christensen ibd. opsiger deres garde. 

Peder S0rensen i RaJr pa hr. Laurits Kochs vegne ibd. har Iadet staJvne gra 
Anders Jensen i S0nderklit. Anders Jensen har faJstet Vldom (Vullum) i 
Hjardemal sogn af sal. hr. Hans Tancke i Aby, men har siden opladet faJstet til 
hr. Laurits Koch i RaJr pa betingelse af husbondens godkendelse. Hr. Laurits 
har ikke for »Sine arsagers skyld« kunnet fa faJstebrev fra husbonden, og han 
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kraJver nu, at Anders Jensen skal betale de 12 sldl. tilbage, som hr. Laurits Koch 
gav ham i opladelsespenge. Opsat 8 dage. 

J 0rgen Mortensen i Vesterfalde begaJrede efterskrevne kommission(sforret
ning). Claus Herluf Pors begaJrede, at han matte fa tingsvidne derpa. 
Kommissionen, Jens Pedersen Munk til Hunstrup og Claus Harbo til Frebjerg 
( = Fredbjerggard, Fars0 sogn, Alberg amt) g0r vitterligt, at dem er 
tilhaJndekommen en dom, afsagt af landsdommerne Jens Rodsteen til 
Lengsholm og Villem Lange til Asmild Kloster, assessor i H0jesteret, sammen 
med Mourits Bruns, landstingsh0rer og borgmestrene i Viborg, angaende to 
obligationer, udstedt af sal. Anne Arenfeld til Ullerupgard. De tilh0rer nu sal. 
Hans Rasmussens arvinger i Alberg, som s0ger Claus Herluf Pors for 
betalingen og 0nsker udlaJg for ialt 403 sldl. i hans gods og l0s0re. 
Claus Herluf Pors erklaJrer, at Tage Lassen og Jens Hansen (amtskriver) har 
gjort arrest i alt, hvad der findes pa garden, for resterende eksekutionspenge, 
og at resten af godset er pantsat undtagen et par garde, som han tilbyder. 
Tilbudet afslas, da disse garde er 0de.' De maJnd, der skulle g0re udlaJg, kunne 
ikke anvise noget upantsat eller uforhaJftet gods, og Ullerupgard tilh0rer ikke 
alene Claus Herluf Pors, som er sags0gt, men ogsa hans medarvinger. De har 
da gjort udlaJg i al Claus Herluf Pors's middel og formue, sa vidt han enten ved 
k!'Jb, arv, gave, pant eller indf0rsel er berettiget samt i hans del af Ullerupgards 
takst, bygning, saJd og afgi'!'lde og gods pa Peder Hofmans stedb0rns (Hans 
Rasmussens b0rns) vegne, indtil pengene bliver betalt. (Sagen fortsaJtter). 

1. juli. 

Christen Bertelsen udsteder dette: 
Jacob Ulf tilbyder den kommission(sforretning), som Claus Herluf Pors lod 
arrestere og begaJrede tingsvidne om, til J0rgen Mortensen pa Hans 
Rasmussen(s b0rns) vegne. _ 
Claus Herluf Pors protesterede og kraJvede, at kommissionen skulle blive i 
retten, da han mente sig at ville fa konfiskeret, og forb0d at udlevere den. (8/7). 

Jacob Ulf i Kl0v pa S0ren Jensen til K0lbygard hans vegne Iader igen forbyde 
nogen at have brugelighed i K0lbygards endels mark, eng, kaJr eller hede, 
t0rvegr0ft, lyngslet, fiskeri m.m. 

Salmand Andersen i Bjerregard i Vester Vandet pa egrie, hr. Christen Pedersen 
i Agerholm og Mikkel Langballe pa Nebel deres vegne har ladet syne 
Bjerregards mark, pa Arbjerg et vaJrsted, kaldet Arbjerg dets mark, og 
Strubbersig Mark. De kan ikke svare af sa meget som f0r, angivelig pa grund af 
sandflugt. 

8. juli. 

(17/6). Borgmester Christen Mortensen af Thisted har ladet staJvne, hvem 
S0gard ejer, for S0gards port og Skinnerup, Nors, Tved og Hjardemal 
sognemaJnd. SognemaJndene vidner, at de ikke har h0rt om eller kendte til, at 
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nogen har faet indf0rsel i abodskorn eller tiender, f0r J0rgen Kas til Faddersb0l 
og Vil Orning til Eget gjorde borgmesteren indf0rsel deri, og de ved aldeles 
intet af Henrik J0rgensen i Viborg at sige. Borgmesteren har derefter givet 
dem lov til at f0re deres korn ind, blot de betaler skatterne pa 0rum, indtil 
H0jesteret underkender hans indf0rsel. 
Borgmesteren lover at holde sognemrendene skadesl0se. 

Peder S0rensen i Rrer pa egne og Oluf Badsgards vegne har Iadet strevne J0rgen 
Lykke eller hvem S0gard ejer, og fremlregger et skriftligt vidne fra Poul 
Nielsen i Lille D0vhul om at han aldrig har taget husbondhold hos nogen, siden 
han korn fra S0gard, end hos hr. Hans Nielsen i Rrer, som fik Lille D0vhul som 
brugeligt pant, og derefter har han kun svaret til Oluf Badsgard, som fik stedet 
udlagt i sin grelds betaling. Jomfru Karen Lykke har nogle gange bedt ham, at 
dersom OLuf Badsgard ville give hende og hendes broder nogle flere penge, 
skulle han fa nyt pantebrev pa D0vhul. Poul Nielsen er til stede i retten og 
erklrerer, at ingen har gjort indf0rsel pa D0vhul ved ridemrend i nogen made. 

Anders Christensen i Hunstrup, Jens Christensen i S0borg og Christen T0gersen 
i Kjelstrup opsiger 3. gang deres garde. (29/7). 

Niels Mortensen, delefoged til 0rum tilbyder fr0greld til alle, der har saet 
0rum tjeneres jord, og forbyder dem at f0re noget bort derfra. 

Christen Eriksen i Hillerslev pa kongens, kirkens og prrestens vegne tiltaler 
nogle af Hillerslev sognemrend, der resterer med tiende. 
Dom: De skal betale. (Sagen fortsretter). 

Christen Eriksen af Hillerslev forbyder folk at f0re deres korn af agrene, f0r der 
er tiendet. 

(1/7). Jacob Ulf tilbyder den kommission, Peder Hofmans fuldmregtig har Iadet 
forkynde. Han tog den til sig og vil holde skriveren uden skade. (22/7). 

15. juli. 

Christen Skriver pa amtsskriverens vegne tiltaler Anders Christensen i Krog i 
Vigs0 for restance til hans husbond Jens Hansen, amtskriver. 
Dom: Han skal betale. 

Christen T0gersen og Poul Christensen, begge i Thisted, opsiger en gard i 
Kjelstrup, som Anne ... datter sidst paboede, og som de har frestet af Mogens 
Kruse, forrige amtmand. 

Jens Christensen i S0borg i Vigs0 sogn, tjener til N0rtorp, opsiger 4. gang sin 
gard. Indstrevnet er Niels JEgidiisen og hvem der ejer N0rtorp. 
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Anders Christensen i 0sterild pa 0sterild kirkes vegne tiltaler Laust Smed i 
0sterild, Jens Christensen i Vesterby og Mads Andersen pa havre for restance 

til kirken. 
Dom: De skal be tale. 

Mikkel .Mikkelsen Langballe, sitshaftig pa Nebel, forbyder alle at komme pa 
Nebel mark med at g0re nye veje eller at have nogen brugelighed rned drift 
eller gr0ft pa Nebels endels grund, og at fiske i s0en, sa vidt Nebel grund 
strrekker sig, at sla klittag pa Nebel mark, Vester Vandet og Agerholm mark, og 
at komme i Vester Vandet mark med gr0ft og brug, uden hvem der har det i 
minde. Han gav last og klage pa dem, som har slaet klittag i Nebel og Vester 
vandet klit, Nebel og andre ejendomme til stor skade og begrerer, at 
herredsfogeden vil tage nogle mrend med sig for at syne klitten. 

Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig har ladet syne nogle 
garde og boliger i Hansted, Rrehr, Nors, Tveds og Hillerslev ,sogne, som er 
meget forskyldt og ikke synes at kunne skatte af sa meget, som de er ansat til. 
(Specificeret). (Sagen fortsretter). 

Samme synsmrend har synet ejendommen Skinnerup med samme resultat. 
(Sagen fortsretter). 

Samme synsmrend har synet ejendomme i Hillerslev sogn, som er meget ringe 
og forskyldt osv. (Sagen fortsretter). 

Samme synsmrend har vreret pa to ejendomme i Hansted osv. 

22. juli. 

(8/7). Jep Christensen Reff, dr. Laurits Foss's tjener irettelregger en skriftlig 
begrering fra J0rgen Mortensen, tingskriver, pa Peder Hofmans vegne om, at 
Jep Reff matte bekomme den indf0rsel i Claus Herluf Pors's gods og ejendom, 
som Jacob Ulf havde modtaget af J0rgen Mortensen. Den blev leveret ham. 

Jacob Ulf forb0d 2. gang hugning af klittag og anden brugelighed i klitten. 

(17/6). Sivert Brockenhuus's myndlinges tjenere bekender, at de ikke har 
kunnet betale afgifter 1677 og 1678, og at Sivert Brockenhuus har betalt skatter, 
ogsa af en gard i Hedegard, som Tue Jensen frad0de, og som Peder Jensen 
Baun siden en kort tid beboede og r0mte fra. 

S0ren Christensen i Sennels pa hr. Anders Pallesens vegne har ladet syne 2 sma 
agre, nemlig en lille ager i Hov og lh ager i Malle, syntes at vrere tilsammen 8 
traver rug. 

(17/6). Jens Nielsen Smed i 0sterild pa egne og Anders Christensens vegne i 
Hovs0r fremkalder vidner om, at de for fern uger siden var til Niels Bertelsens i 
Store Hillerslev. Da kom og var Eske Christensen i Touss0e og Mads Mikkelsen 
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ibd. derinde og ikke en men flere gange begrerede af dem, at de ville vrere med 
at forlige dem med Jens Nielsen og Anders Christensen, eftersom der var nogen 
tvistighed mellem dem om 0sterild kirketiende. De blev da forligt, sadan at de 
skulle aile vrere lige gode om tienden, ogden tredjepart rest, som Jens Smed og 
Anders Christensen var i forf0lgning for af Eske Christensen og Mads 
Mikkelsen, betalte de med rede penge, hvorefter alt, hvad der f0r er gaet i 
sagen, er kasseret. 

29. juli. 

Karen Lykke til Vejerslevgar er blevet strevnet pa S0gard af Peder Pedersen, 
(forvalter over 0rum) for resterende tiendeafgifter, men sognemrendene i 
Skinnerup, Nors, Tveds og Hjardemal sogne har ikke betalt til hende, hvorfor 
hun mener, at de b0r erstatte hende al skade, der kan f0lge af deres 
nachliissighed. 
Desuden forbyder hun dem at f0re korn af deres agre, f0r der er tiendet. (5/8). 

Efter lensherrens skriftlige befaling udsteder unge Christen Abildsen dette 
dokument. 

(8/7). Store Poul Enevoldsen i Aggerholm pa Anders Christensens vegne i 
Hunstrup har Iadet strevne S0ren Jensen til K0lbygard til vidnespah0r. 
S0ren Jensen m0dte og mente, at ingen kald eller varsel b0r udstede, f0r Jacob 
Ulf, som sagen ogsa angar, er strevnet, og at ingen vidner rna f0res, nu som ffllr, 
f0r skriftlig strevning er fremlagt. 
Christen Christensen Abild fremlagde forordningen, hvorefter enhver kunne 
opsige sin gard uden modsigelse tre tingdage efter St. Hansdag, og sagde, at det 
aldrig havde vreret brugeligt her til tinge at give skriftlig strevning til gardes 
opsigelse, og S0ren Jensen havde ikke fremlagt nogen ny forordning, hvorefter 
denne regel var afskaffet. 
Dom: Anders Christensen kan f0re sine vidner. (Sagen fortsretter). 

Store Poul Enevoldsen i Aggerholm pa Anders Christensens vegne i Hunstrup 
fremlregger et indlreg fra Anders Christensen til opsigelse, som lyder pa, at han 
nu til tre ting har opsagt sin gard og nu opsiger den til 4. ting, eftersom han er en 
fattig, skr0belig og aldrende mand og rna g0re det af n0dvendighed. 
Sa fremlagde han en tilstaelse fra de otte tingh0rere den 15. juli, hvori de 
vidner, at Anders Christensen opsagde sin gard. Da var S0ren Jensen til stede 
til vedermalsting og nregtede Anders Christensen at fa hans opsigelse 
beskrevet. 

Unge Christen Christensen udsteder denne dom: 
Jacob Ulf i Kl0v pa sin princiipals vegne tiltaler nogle folk L0nderup for 
restancer. 
Dom: De skal be tale. 
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5. august. 

peder Pedersen, forvalter pa 0rum, tiltaler nogle af 0rum b0nder i Hillerslev 
herred for restancer efter en opskrift, som for vidtl0ftighed ikke kunne indf0res 
i tingsvidnet. Tingsvidne. (Sagen fortsretter). 

Peder Pedersen begrerer dom. efter den gennemdragne og forseglede liste. 
Dom: De skal be tale. 

Christen Andersen i Vesl0s Odgard pa Anders Nielsens vegne i HjardemaJ har 
Iadet strevne Christen Andersen under Bach i Hjardemal med sin hustru Dorte 
Andersdatter og irettelregger et greldsbrev fra sal. Christoffer Andersen, som 
boede i Spanggard, og er Christen Andersens hustrus broder, dateret 29/1 1666. 
Dom: Christen Andersen skal be tale til Anders Nielsen de skyldige 18 sldl. 

(29/7). Striden mellem Karen Lykke og borgmester Christian• Mortensen af 
Thisted om tienden i 4 sogne fortsretter. 
Dom: Forlovningsmrend skal be tale til Karen Lykke og s0ge resten hos de 
skyldige. 

Jens Kastrup i Brund, Niels Bertelsen i Lille Hillerslev, Laust J0rgensen i 
Brund og Torsten Terkelsens s0n S0ren Torstensen pa hans vegne, 
forlovningsmrend for kongetienden i Hillerslev, som tiltaler Kjelstrup Rodes 
mrend og mrend af Skovsted rode for restancer. 
De skal betale. 

12. august. 

Peder Marcussen pa kongens og amtmandens vegne f0rer vidner mod folk, der 
har slaet klittag eller har klittag i eller pa husene, bl.a. i Nors sogn. 

Laust Jm·gensen i Brund f0rer vidner pa, at han har betalt til Rasmus Rafn pa 
Sennels kirkes part af hjrelp til Skovsted rode for 4 td. korn. Anparten udg0r 22 

sk. for 3 skp. byg. 

Claus Herluf Pors irettelregger en skriftlig vurderingsforretning over 
Ullerupgards br0stfreldighed, !0s0re og avl, som er vurderet til 275 sldl. 2 mk. 12 

sk. 

19. august. Intet. 

26. august. 

Christen Skriver har Iadet syne noget korn pa en gard i Rrer, som er 0de, og som 
Christen Christensen f0r boede pa. Noget rug er skoldet af solen. Noget er slidt 
af sand, og no get opredt af fremon. 

Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig, tiltaler nogle af godsets 
b0nder for restancer efter udf0rlig speciHkation. 
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Feder S0rensen i Rrer paberaber sig sit frestebrev pa Mikkel J0rgensens gard, 
som ham er forundt for skatterne. 
Opsat 14 dage. 

2. september. 

Feder Torsen i S0nder Knudgard pa sin s0ster Anne Andersdatter sal. Christen 
Andersens enke, som boede i den bolig vester Sennels med sin s0ster, Maren 
Christensdatter og Maust Pedersens hustru Maren Christensdatter pa arv efter 
deres forreldre Christen Andersen og Else Olufsdatter, som begge boede og d0de 
i den bolig ved Sennels kirke. 

Karen Lykke og Henrik J0rgensen af Viborg tiltaler folk, som uden deres 
tilladelse har h0stet og f0rt deres korn hjem og f0rer vidner. (Sagen fortsretter). 

Samme sag Karen Lykke har tilbudt nogle af b0nderne, at de kunne fa deres 
korn talt, mens de k0rte det hjem, men b0nderne sagde nej, de ville ikke have 
kornet talt. (23/9). 

Feder Marcussen pa amtmandens vegne fremkalder folk fra Klitm0ller, som 
lover, at de ikke mere vii sla klittag. 

Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig, tiltaler b0nder for 
restancer. 
Dom: De skal betale. Feder S0rensen i Rrer, som beraber sig pa, at der aldrig er 
betalt arbejdspenge, skriverskreppe eller spindepenge af hans gard, henvises til 
at forhandle med sin husband derom. 

Feder Marcussen far 3. ting til Nors sognemrend for klittag. 

16. september. 

S0ren J0rgensen pa amtskriver Jens Hansens vegne tiltaler folk i Rrer, Hansted 
og Vigs0 for resterende kongetiende. 
Dom: De skal betale. 

Christen Christensen den unge i Nors pa Hr. Niels Olufsens og Christian Skyttes 
vegne (prrest og degn i Hillerslev) tiltaler Anders S0rensen, forpagter pa 
S0gard, for kopulationspenge 4 rdl. og Niels Bardsens enke Kirsten 
Christensdatter for skyldig tiende. 
Dom: De skal betale. 

Jens Lauritsen, byskriver i Thisted pa Dr. Laurits Fos's vegne fremlregger 
kommissionsforretning angaende Momtoft, hvorefter dr. Laurits Foss far 
indf0rsel over Jens Smed pa Hald og Christian Podemester pa Brusgard. De 
over, at de fremtidig vil svare dr. Laurits Foss. 
Claus Herluf Pors tiltaler b0nder, bl.a. Jens Smed pa Hald for restancer for 
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flere ar. Hertil at svare m0dte dr. Laurits Foss's fuldmregtig og formente, at en 
bonde burde S0ges arlig for restancer. 
Dom: De skal betale, hvad de ikke kan bevise er betalt. Dersom den huskvinde, 
den gode mand tiltaler, kan s0ges med rette, b0r hun ogsa betale. 

23. september. 

Christen Abildsen i Nors har ladet strevne Feder Nielsen Dige i Binding og Niels 
Christensen ibd. Han resker deres hjemmelsbrev paden bolig i Nors, som Ejler 
Jacobsen har herligheden af, men Thisted skole har bygskylden. 
Feder Nielsen Dige svarede, at de havde forpagtet boligen af sal. hr. Oluf i 
Thisted. Christen Abildsen reskede forpagtningsbrev. De svarede, at de ikke 
havde den med sig i dag. 

(2/9). Striden mellem Karen Lykke og Henrik .J0rgensen pa den ene side og 
borgmester Christian Mortensen af This ted pa den an den, fortsretter, om 
tienden af 4 sogne. 
Begge parter har faet indf0rsel i tienderne og fremlregger en mrengde 
dokumenter. Sagen fylder 22 sider, men ender med, at sagen henvises til 
landsdommerne. 

7. oktober. 

Claus Herluf Pors lader fordele Mikkel Christensen Kniff, som er bortr0mt fra 
Ullerupgard. Han er f0dt i Sennels. 

S0ren Olufsen, f0dt i Tved i Hjardemal sogn far afkald fra Poul Olufsen, hans 
broder pa egne og s0stres Anne og Else Olufsdatters vegne for arv efter deres 
forreldre Oluf S0rensen og Maren Mikkelsdatter, som boede og d0de i Tved. 

Hr. Christen Pedersen i Aggerholm pa Feder Christensens T0ftings vegne f0rer 
vidner pa, at sa lrenge, de kan mindes, har de, der har boet i 0ster T0fting, 
mand og kvinde, haft 0verste stolestreder i 0ster Vandet kirke. Vidnerne syntes, 
at samme stol kunne tage 7 store, f0re kvindfolk. Laurits Hollrender i T0fting 
har vist Feder Christensens kone ud af stolen og sagt, at der var ikke plads. Det 
havde han gjort flere gange, ogsa da hr. Christen bad ham om at give plads til 
Feder Christensens kone. Laust Hollrender tilb0d nu Feder Christensen, at han 
kunne overtage den part af garden, som han efter kontrakt havde opladt til 
Laurits Hollrender mod at betale tilbage, hvad der var ydet ham og almindelig 
afstaelsessum. Feder T0fting svarede, at husbonden radede for, hvem han ville 
unde den. 

Feder Andersen Bagge ved Klitm01ler fremlregger nogle obligationer, udstedt 
af 1) Niels Andersen Hylgard i Nors 1660, 2) unge Christen Christensen i Nors 
1665, 3) Christen Lauritsen i 0rgard 1668, 4) Jens Nielsen i Nors 1669. Desuden 
krrever han andre for skyldige penge. 
Dom: De skal betale. 
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Poul Olufsen (Dragsbrek), Feder Andersen Bagge og Anders Frost ved 
Klitmeller og Seren Jensen ved Kastrup kirke pa egne og Jesper Christensens 
vegne har ladet strevne Christen Knudsen i Vorringgard og hans kone Dorte 
Nielsdatter forgreld, som Seren Christensen i Vorringgard var dem skyldig. 
Christen Knudsen lader lrese et indlreg fra borgmester Morten Tomsen i 
Thisted, som hrevder, at i sal. S0ren Christensens bo blev der ikke midler til at 
udlregge til andre kreditorer end husbonden. Christen Knudsen begrerede 
opsrettelse og ville sa fremvise skiftebrevet. 
Opsat 14 dage. (21/10). (Sagen fortsretter). 

14. oktober. Intet. 

21. oktober. 

Borgmester Morten Tomsen tiltaler Christen Knudsen i Vorringgard for skyldig 
landgilde og stedsmal til Rasmus Andersen pa Vindinggard samt for forstrakt 
korn, og amtskriver Jens Hansen tiltaler ham for skatter'. Intet rna udlregges til 
kreditorer, fer disse krav er tilfredsstillet. 
Dom: Han skal betale. 

Borgmester Christian Mortensen Lelius pa Feder Andersen Bagges vegne har 
Iadet strevne Christen Mikkelsens Christen i Nedre Binding og fremlregger et 
skede fra Jergen Lykke til Segard til Feder Andersen Bagge pa Christen 
Mikkelsens Christens gard i Binding, dat. Segard 16/12 1671, og fremlregger 
kvitteringer for kobberskat, rostjenestepenge m.m. 
Christen Christensen ( = Christen Mikkelsens Christen) lover, at han herefter 
vil svare til Feder Andersen Bagge. 

Seren Christensen i Sennels pa hr. Anders Pallesens vegne tiltaler folk i Sennels 
sogn for skyldig tiende. 
Dom: De skal betale. 

Borgmester Morten Tomsen af Thisted pa Rasm ... (ikke mere). 

Seren Jensen ved Kastrup kirke pa egne og Feder Bagges og Poul Olufsens ved 
Klitmeller og J esper Christensens i Bindings vegne med en opsrettelse af 7/10 
tiltaler Christen Knudsen i Vorringgard for hans formands, Seren Christensens 
greld. 
Borgmester Morten Tomsen irettelregger skiftebrevet efter sal. Soren 
Christensen 1678, 24/9, rette 30. dag (afskrevet). Der blev ikke no get til overs, 
hverken til arvingerne eller andre kreditorer end husbonden og myndigheder
ne. Arvingerne var Jens Bonch i Tveds sogn og Jens Nielsen i Lille Defhall og 
Boell Christensdatter ibd. Garden har Rasmus Andersen stedt og frestet til 
Christen Knudsen, fodt i Fartoft. Soren Christensens hustru er Dorte 
Nielsdatter. 
Dom: Kreditorerne rna soge betaling hos arvingerne, da arv og greld ikke er 
lovlig vedersagt. 
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28. oktober. 

Hans Olufsen pa tolderen Feder Marcussens vegne fremstillede vurderings
mrend, nemlig Rasmus Sorensen i Oddersbel og Seren Laustsen i Bloksgard pa 
amtmandens vegne og Seren Poulsen i Roer og Niels Christensen i Tued pa 
tolderens vegne, som d. 25. og 26. april var ved Mejlklit strand, hvor der blev 
forevist dem nogle varer og noget redskab fra en Husomer? bojert, som var 
strandet mellem den 23. og 24. april. De sa nogle tender vade skruefisk, en del 
fisk, vad og fordrervet. 2 td. saltede laks, som der var kommet vand til, nogle 
tender nedder fordrervet af havvand, og sejl og redskab, hvoraf en del var 
senderslidt. (Alt vurderet srerskilt). 

4. november. 

Jacob Ulf tiltaler folk Brund og Hillerslev for sltyldige fogedlam. (11/11). 
(Sagen fortsretter). 

11. november. 

Jacob Ulf fik 3. ting til folk i Brund og Hillerslev for skyldige fogedlam. 

18. november. 

Jacob Sorensen af Kjallerup tiltaler Anders Christensen Hare Vorring for 
korn, han har limt ham til at sa. 

Unge Christen Christensen i Nors og Niels Andersen Hyldgard ibd. tiltaler Nors 
sognemrend, fordi de ikke skal have ydet dem den fulde kirketiende, og 
fremlregger et frestebrev, udstedt pa Tanderup 1661, 18/6 til Laurits Christensen 
i Vorring og Christen Christensen srzmder i Nors pa Nors kirkes korntiende, og et 
frestebrev, udstedt 1673 29/6 pa halvparten af Nors kirketiende til Niels 
Andersen i Nors i Hyldgard. Desuden fremlagde de et forbudsvidne af 25/6 
sidst, der forbed Nors sognemrend at indfere deres korn, f0r der var tiendet. 
Christen Christensen blev spurgt om, hvad han beskylder hver for. Han svarede 
i sit indlreg, at der ikke var ydet sa meget, som de matte betale til 
kirkevrergerne, og han mente, at sognemrendene skal betale hver sin part af 
resten. 
Dom: Da der ikke fremlregges nogen beskyldning mod hver enkelt skyldig, 
frikendes Nors sognemrend for tiltale. 
(Christen Christensen kaldes her Christen Christensen Abild). 

25. november. Intet. 

2. december. 

Jens Svendsen af Thisted pa amtmandens vegne har ladet syne noget gammelt 
udslidt sejl og redskab, anker og tov, som var bjerget af havet og var af et 
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gammelt stykke skibsvrag, som var indstrandet ved havsiden for Hanstholm. 
Det hele blev vurderet til 70 sldl. 
Sraren Jensen til Kralbygard tiltaler brander for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

9. december. 

Hans Axel Pors's tjener far udleveret en obligation pa 600 rdl. af skriveren og 
lover, at holde skriveren fri for skade. 

16. december. Intet. 

23. december. Intet. 
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Herredsfoged Jacob Ulff i Vestergard, 0sterild. 
Skriver: Christen Madsen Schaaning i Bjerre. 

fol. 1 a autorisation, dateret i Bisgard xxxxxxxxx 

fol. 1 b . 
Sandemrend (se ogsa 2. november, fol. 55 a) 

JEldste Poul Enevoldsen i Aggerholm 
Clemed Jrargensen i Rrer 
Christen Pedersen i Sranderklit 
Feder Olufsen i Knakkergard i 0ster Vandet 
Poul Andersen i Nors 
Mads Mikkelsen i Tousse 
Feder Christensen i Lranderup pa sin faders vegne 
Christen Christensen i Skovsted 

Ingen ransnrevninger nrevnt. 

11. januar. Snapstirsdag. 

Amtskriverens fuldmregtig Christen Poulsen forbyder, at nogen grar udlreg hos 
kgl. Maj.s tjenere i herredet, frar kongen har faet sin rettighed af boet. 

Christen Poulsen pa amtskriverens vegne har ladet syne vraggods, som er 
indstrandet ved Badsgards strand og ved Skiveklit strand i februar og marts 
sidste ar. 

J0rgen Srarensen pa sin faders, Sraren Jensens (til Kralbygard) vegne tiltaler 
nogle af Kralbygards tjenere for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

18. januar. 

Emmike Eriksen, byfoged i Thisted, irettelregger et indlreg og tilbud fra 
borgmestre og rad i Thisted, som g0r vitterligt, at rygtet gar, at folk fra 
Klitmraller og andre steder har i sinde at forhverve tingsvidne om den af dem 
brugte ulovlige handel, og derfor formener de, at der ikke b0r frares tingsvidne, 
frar borgmestre og rad er givet lovligt kald og varsel. De tilbyder alle, som har 
korn og andre varer at srelge, at afkrabe dem vareme til land.krab med rede 
penge. (25/1). 

Feder Mikkelsen i Nedergards mralle i Kastrup har ladet syne dremningen 
vesten og sranden mrallen. Den var slet rade, og frar den bliver gjort frerdig, kan 
der ikke udredes skat eller skyld af samme mralle. (1/3). 

Christen Christensen H0j i Nors, kgl. delefoged i herredet har ladet syne den 
gard i Hov, som Sraren S0rensen nu har i freste. De sa to sma huse, der ikke kan 
regnes for nogen bygning. Hvis der skal bygges forsvarligt, kan det ikke grares 
for ringere end 45 sldl. 

319 



Hillerslev Herreds Tingbog - 1681 

25. januar. 

(18/1). Peder S0rensen i Rffir pa egne og menige sejlingsm10ends vegne pa 
Hanstholm har Iadet st10evne amtmanden, J0rgen Scheel Due til vidnespah0r, og 
mange m10end fra Hanstholm, Tveds, Nors, Hjardemal, 0sterild og Hunstrup 
sogne til at vidne. De vidner, at sa l10enge de kan mindes og af arilds tid har der 
v10eret sejlads pa Hanstholm med skuder, bade med fiskeri og til Norge, og hvis 
denne sejlads ikke ha vde v10eret, sa kunne den gemene mand aldrig kunnet 
udrede skatterne i denne besv10erlige tid, og skal samme sejlads afskaffes, bade 
med norsk t0mmer og andet til deres gardes forn0denhed, da ville den gemene 
,mand blive ganske 0de. Andre vidner, at de har altid haft fragtm10end af 'I'histed 
med dem, og de har f0rt deres gods til stranden og Vffiret med at skibe dem af 
stranden og dermed tjent penge til deres skatters udgift. De har ogsa f0rt bade 
et og andet til Thisted, nar skuderne kom hjem fra Norge og dermed tjent 
penge, ellers kunne de aldrig svare skatterne. 
Enevold Nielsen, radmand af Thisted, var m0dt til vedermalsting, sk0nt der 
ikke var givet lovlig kald og varsel til borgmestre og rad. Han mener, at disse 
dannemffind bedst forstar deres plov og agerdyrkning og ikke handel og 
negation, og at de ingen nytte har af det ringe k0bmandskab, men har gjort 
landet ledigt for folk, idet b0nderdrengene drager bort. Strandm10endene skal 
aldrig bevise, at de har hjulpet Thisted by, og de fleste af strandm10endene bor i 
nogle hytter i sandbakkerne, sa de ikke har skattet med bonden. Borgmestre og 
rad forbeholder sig regres for byens 0del1Egge!se. Strandm10endene har misbrugt 
det privilegium, de har fil.et, idet de kun er bevilget at sejle med deres fiskeri og 
ikke med korn og andre k0bmandsvarer. Det skal g0res bevisligt, at landet 
aldrig har lidt n0d og mangel, f0r de optog denne handel, men mere siden. 
Borgmestre og rad tilbyder igen at k0be deres korn, der avler, til kapitels 
Iandk0b i Thisted. Strandm10endene ma nok beholde deres handel, men kun hvis 
de vil flytte til Thisted og tage borgerskab og skatte med andre borgere. Ellers 
rna de opgive deres handel og !eve af fiskeri. 

Anders 80rensen Gade i Tvedsogn har Iadet syne en 111de bolig 0sten Tveds kirke, 
som kaldes Brunshov. Gr10esningen kunne ikke Vffire mere v10erd end 1 sletmark. 

Amtskriverens fuldm10egtig fremkalder vurderingsm10end, som 8/12 havde vffiret 
pa havstranden udenfor S0nder Mejlklit og vurderede noget t0mmer og noget 
vrag, der var kommet med et forladt og i s111en aftaklet skib den 3/12 pa yderste 
revle, hvor det var slaet i stykker. Noget t111mmer og vrag var bjerget pa 
Isbr111den og pa stranden, mens et stykke vrag af samme skib stod i havet. Det 
ville Vffire meget besv10erligt at bjerge og bortf111re det fra dette sted for Guds 
vejrlig og havet, og det kunne ikke anses at Vffire mere Vffird end 120 rdl., hvis 
det ellers kan bjerges. (Sagen forts10etter). 

Christen Poulsen, amtskriverens fuldm10egtig f111rer 24 vidner om strandingen 
den 3/12. De sa et skib pa den yderste revle ved Meilklit strand. Stormasten var 
i stykker, og skibet helt udtaklet og uden ror. Pa grund af storm og uvejr var det 
umuligt at bjerge det, og det blev staende i haffbr111det til 5/12 om aftenen, da det 
blev slaet i stykker af stormen. 

320 

Hillerslev Herreds Tingbog - 1681 

1. iebruar. 

Ting holdt i Hillerslev i Vinters hardhed. 

s. februar. 

Holdt i Hillerslev i vinter og sne. 
Jergen Serensen, S111ren Jensens s111n i K0lbygard tiltaler folk, som resterer med 
brokorn for to ar til K111lbygard. 
Dom: De skal betale. 

Niels Lange til Bisgard (i 0sll1ls) hans fuldmffigtig tiltaler folk for resterende 
afgifter. Fuldmffigtigen er Anthon Dirichsen. 
Dom: De skal betale. 

15. februar. 

Prebi111rn Pedersen af 0sterild tiltaler Anders Christensen i Hunstrup for en 
fjerding saltede laks, som Christen Christensen, sal. Christen Tomsens s0n i 
Hunstrup pa Prebjl1lrn Pedersens vegne i aret 1677 skal have sat i forvaring, og 
han nu hverken sine laks el!er sine penge 211.! rdl. rna bekomme, hvorfor han 
mener, at Anders Christensen skal give ham laksene. 
Anders Christensen svarer, at hr. Christen i Hunstrup lod sin dreng affordre 
ham laksene, som han havde k0bt af Knud Lang. Hvad de kostede skulle han 
betale Knud Lang. 
Dom: Da Anders Christensen ikke fragar, at laksene var inds:1t i hans hus, b0r 
han betale. 

22. februar. 

Christen Andersen i Vesl111s Odgard pa Knud Langs tjener Christen Pedersen i 
Sennels i Kirkegard har Iadet st10evne med en skriftlig st10evning, men da 
st10evningsm10endene n10egter at have st10evnet hovedmanden Anders Knudsen, er 
der ikke gaet noget beskrevet i denne sag. (1/3). 

Jep Mikkelsen pa Bak i Hjardemal pa sin husband, J111rgen Hansen af Harsens, 
hans vegne har Iadet syne Anders Nielsens gard i N111rby. Der var en gammel 
Raling, som star pa fald, og som intet menneske kan vrere i uden livsfare. Uden 
om ralingen er fyldt med sand til taget og indeni omtrent et kvarter sand pa , 
jorden, et gammelt t111rvehus var nedkrystet af sand. Laden var faldet ned, og 
pa stedet !a en hob t111mmer og tag i sand og vand. I stalden er 5 par sp10ender pa 
fald. Udenom er der sand til taget og vand til en mands kn10eben. I garden findes 
·en del gammelt og nyt t111mmer, som t111mmermffindene er begyndt at hugge pa. 
Det slmlle v10ere til en lade, der skulle bygges nu i forar. Han blev spurgt, hvor 
hans kv10eg og f10emon var. I ralingen var der 10 far og 2lam. Det andet kvffig, der 
ikke kunne v10ere i garden, var f111rt til Skjelsbjerg, nemlig fire egheveder, 3 k111er 
og 3 ungn111d. Man spurgte ham, om han havde f111rt g111dning eller huse til 
Skjelsbjerg, men det nffigtede han. Han havde ikke kunnet n10ere sig pa denne 
gard, derfor havde han forpagtet Skjelsbjerg i tre ar, men han havde aldrig haft 
de tanker, at han ville flytte til Skjelsbjerg. 32l 
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1. marts. 

(22/2). Christen Andersen i Vesles Odgard pa Knud Langs vegne har ladet 
strevne en person, Anders Knudsen, som skal have gjort en mand af Kirkegard i 
Sennels sar og skade, og synsmamd, der har synet Christen Pedersen i 
Kirkegard, og vidner, deriblandt Christen Torstensen af Hillerslev. Hos 
Christen Torstensen er strevnet Anders Knudsens sester Maren Knudsdatter. 
Desuden er strevnet Kirsten Poulsdatter, som er gift med Christen Knudsen, og 
Jens Knudsen i Store Hillerslev. Hertil svarede Christen Knudsen, at ingen 
vidner eller syn ber feres, fer Anders Knudsen er lovlig strevnet. Christen 
Andersen svarer, at frrenderne skal bevise, hvor han har bolig. Christen 
Knudsen mener, at Christen Andersen ber bevise, at Anders Knudsen har haft 
ophold hos ham eller hans seskende. Christen Andersen mener, at da denne sag 
er en domssag, og det ikke vides, om Christen Pedersen vil leve eller de, ber 
vidnerne heres, hvis ikke Anders Knudsens frrender vil stille kaution for, at han 
ikke undviger. 
Kendelse: Der ber ikke feres vidner, fer Anders Knudsen er lovlig strevnet. 
(17/5). 

Christen Christensen i Hunstrup pa sin husbond, Jens Serensen i Vust hans 
vegne tiltaler Anders Serensen, forpagter pa Segard, som arving efter Niels 
Bardsen, som boede og dede i Kastrup, for 32¥.! rdl., som Niels Bardsen 
resterede med. Desuden strevnet Svend Vilsen i Sennels og hustru som arvinger. 
Strevningsmrend havde ogsa vreret i Kastrup for at strevne Niels Bardsens enke 
og sen Bard Nielsen, men de kunne ikke opsperge dem. Og nu fremlagdes en 
obligation af 1658 fra Niels Bardsen til Jens Serensen i Neesgard pa 40 rdl., 
hvoraf noget var betalt. Christen Hej medte pa Anders Serensens vegne og 
svarede, at Niels Bardsens enke og sen var nrermere til at betale, sa Anders 
Serensen ber vrere fri. 
Kendelse: Sagen er opsat 4 uger. (10/5). 

(18/1). Poul Andersen Skrredder i Kastrup har Iadet syne dremningen ved 
Nedergards Melle. Synsmrendene sa hans skifte af dremningen. De syntes, at 
vandet ikke var gaet derover i ar, og det kunne heller ikke ga over, uden at 
vandet blev strerkere end hidindtil. Pa nordsiden sa de ogsa dremningen. 18 drag 
(favn) syntes ikke at fejle noget, som kunne vrere mellen eller melleren til 
skade. 

Christen Hej i Nors, delefoged i herredet, pa amtskriver Jens Hansens vegne 
ferer vidner om det ede gods i herredet, som har tilhert forskellige godsejere 
( og som der ikke er betalt skatter af i lrengere tid). 

8. marts. 

Mads Pedersen Bagge ved Klitmeller tilbyder 20 rdl., som hans fader Peder 
Andersen Bagge efter Hejesterets kendelse skal betale til kost og trering, om 
nogen vil modtage dem. (15/3). 
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Peder Serensen i Rrer tilbyder ligeledes hans anpart af kost og trering efter 
Hejesterets kendelse efter skiftebrev efter hr. Hans Nielsen i Rrer, sa vidt ham i 
oevhal er udlagt, om nogen de penge vil modtage. (15/3). 

15. marts. 

(8/3). Mads Pedersen af Klitmeller tilbyder tredje gang 20 rdl., som han efter 
Hejesterets kendelse skulle betale Henrik Jergensen i Viborg for kost og trering. 

(8/3). Peder Serensen af Rrer tilbyder ligeledes sin anpart anden gang til Henrik 
Jergensen i Viborg. (22/3). 

Berte! Pedersen af Ullerupgard pa Claus Herluf Pors Hvides vegne fremtiller 
Maren Andersdatter af 0sterild, som skyldte Christen Laustsen Vendelbo for at 
vrere fader til det barn, hun bar pa armen. 

Seren Jergensen pa amtskriver Jens Hansens vegne lyste for lovmal, husfred 
og gardfred, som Tomas Pedersen og hans medfelgere har brudt mod Jens 
Frost i Tingstrup. 

Holdt i Hillerslev for vinters vejr. 
(15/3). Peder Serensen i Rrer tilbyder tredje gang sin anpart af kost og trering til 
Henrik Jergensen af Viborg. 

29. marts. Intet. 

12. april. 

Oluf Christensen Badsgard i Hansted far afkald pa arv efter hans hustru, Anne 
Christensdatter, som boede og dede i Badsgard, fra Christen Devhal i 
Febbersted pa sin hustru, Mette Christensdatter, den sal. kones sester, hendes 
vegne og fra Christen Mortensen i Riis i Hansted pa hans egne og hans 
seskendes vegne. 

Peder Serensen i Rrer pa sin principals vegne til Vestervig har ladet syne det 
ralingshus, der star pa halve Hargard i Vorring. Synsmrendene sa indhugget i 
ralingen, nemlig stolper, bjrelker og sprender ... over stuen var der loft, over 
buret var der ikke, og de syntes heller ikke, der kunne vrere loft. 

Hr. Anders Pallesen i Sennels har ladet strevne Claus Herluf Pors til 
Ullerupgard til vidnespaher og nogle vidner, som skal vidne om det rette 
tilliggende til den gard, som hr. Anders Pallesen hat kebt af fru Anne Arenfeld. 
F0rst fremlregges Anne Arenfelds jordebog, hvori der blandt andet anf0res en 
bolig i Vandtrang, som Niels Mikkelsen sidst iboede og nu ligger ede, skyldte 2 
td., som er forundt Anders Bundgards i Sennels for 1¥.! td. byg. I margenen var 
tilf0jet: med Anne Arenfelds egen handskrift: »Dette har aldrig vreret i 
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matrikel, for det jord, der Jigger til, er taget fra Hunddals gard i gamle tider«. 
Derefter fremstod vidner. Zidsel Pedersdatter i Vandtrang vidnede, at den jord 
som Niels Mikkelsen boede pa, f0r har h0rt til Hundalsgard. Jep Mortensen ibd. 
vidnede, at ... er f0dt pa den ejendom, Niels Mikkelsen boede i, og det er 
forskreven hans hustru vitterligt, at den foromvundne jord la og har ligget til 
Hundalsgard. Alle vidnede, at jorden har h0rt til Hundalsgard. 

19. april. 

Christen H0j i Nors, delefoged i Hillerslev herred, pa amtskriverens vegne har 
ladet strevne hr. Christen Pedersen i Aggerholm prrestegard til vidnespah0r. 
Hos Jahan Frostes i Vester Vandet har han Iadet strevne tre piger. Desuden er 
strevnet Feder S0rensens s0n S0ren. Der vidnes om, hvorvidt de var hjemme f0r 
eller efter nytarsdag (vel af hensyn til folkeskatten). (26/4). 

Enevold Nielsen af Thisted pa Ejler Jacobsens vegne har Iadet strevne Jep 
Andersen i Hundal og flere og sp0rger dem, om Ejler Jacobsen ikke har taget 
dem i forsvar, da han var her i landet, om skatterne ikke blev betalt, da han var 
her, om han har forlangt noget af dem til deres trrengsel osv., og om de har 
betalt landgilde, siden han rejste. De svarer ja til de to f0rste sp0rgsmal, nej til 
de andre. 

Hans Clausen af Gyrup pa sin husbonds Karen, sal. Jacob Madsens af 
K0benhavn har Iadet strevne hendes tjenere for restancer. Restancelisten 
underskrevet af Birgitte Ejler Jacobsens. 

26. april. 

(19/4). Christen H0j i Nors pa amtskriverens vegne har ladet strevne hr. 
Christen Pedersen i Aggerholm til dom, samt de tre piger og S0ren Pedersen 
Vilsb0l. Han pastar, at prresten fejlagtigt ikke har angivet dem pa 
mandtalslisten til folkeskat. Pa hr. Christen .Pedersens vegne fremstod reldste 
Poul Enevoldsen i Aggerholm og irettelagde nogle dokumenter og erklreringer, 
som skulle vise, at de nrevnte personer ikke h0rer til dem, der skal angives til 
folkeskat. 
Sagen opsat 3 uger. 

Christen Andersen i Vesl0s Odgard pa Ingeborg Krabbes, sal. oberst Holger 
Trolles, hendes vegne har ladet syne Store Hov i Hillerslev. (9/5 82). 

Rolff Knudsen i Vigs0 har Iadet syne Tue Jensens 0de gard i Hedegard. 

3. maj, 

Niels Christensen j Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, har ladet syne en 0de 
gard i Sennels, som S0ren S0rensen sidst i freste havde. 
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maj. 

(1/3). Christen Christensen i Hunstrup pa Jens S0rensen i Vust hans vegne har 
Iadet strevne Anders S0rensen, forpagter pa S0gard, Svend Vilsen i Sennels og 
Niels Bardsens enke og s0n Bard Nielsen efter opsrettelse 11/3 som arvinger 
efter sal. Niels Bardsen for en obligation, dat. Nresgard 13/2 1653. Svend Vilsen 
mener, at da hans hustru ikke arvede noget efter sin fader, skal han heller ikke 
betale. Anders S0rensen mener, at Svend Vilsen skal betale lige sa vel som han. 
Dom: Da Anders S0rensen og Svend Vilsen har haft deres giftermal af Niels 
Bardsens bo, og arv og greld ikke er fragaet, skal de betale. 

s0ren J0rgensen, pa amtskriverens vegne har ladet vurdere grresningen til 
nogle 0de garde i Kjelstrup, nemlig Brogard, Mads Kjrers gard, Christen 
Pedersens gard, Anne Mortensdatters gard og Overgard. 

17. maj. 

.Claus Herluf Pors Hvide til Ullerupgard har ladet syne grresningen til nogle 0de 
garde af Ullerupgards gods. 

(1/3). Christen Andersen af Vesl0s Odgard pa sin husbond Knud Langs tjener 
Christen Pedersen i Kirkegard i Sennels hans vegne fremlregger en 
Iandstingsstrevning mod Anders Knudsen, som tjente i Hillerslev prrestegard, 
enten han findes indenlands eller udenlands, for den skade, han har gjort 
Christen Pedersen at m0de pa Hillerslev herredsting med 6, 7, 8 eller 9 ugers 
varsel. Strevningen lrest i Christen Eriksens hus i Hillerslev og lrest pa 
herredstinget 29. marts, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5 og 10/5. 
Desuden er strevnet vidner. Christen Eriksens hustru Else Mortensdatter 
vidner, at nogle dage f0r Kyndelmissedag, nemlig en s12mdag om aftenen, da 
Christen Pedersen var pa hans hest og ville ride hjemad, kom Anders Knudsen 
ud fra Peder Bundes hus og hujede. Da sagde Christen Pedersen: »Hujer du ad 
mig, da skal Djrevelen tage dig«. Anders Knudsen svarede: »Jeg hujer ingen 
pa«. Christen Pedersen sagde: »Hvem est du?« Da (gik) Anders Knudsen i 
vejen til ham, og Christen Pedersen sagde:. »ESt du ikke h0jere karl, end du har 
tjent prresten?« Sa slog Christen Pedersen til Anders Knudsen med sin krep, sa 
han svinglede til side. Anders Knudsen sagde: »Det skal Djrevelen besrette dig 
for«, og tog i t0mmen med h0jre hand og slog til Christen Pedersen med sin 
venstre hand med en kniv i hans bryst og gjorde Christen Pedersen den skade. 
(Sagen fortsretter). 

Samme mand fremstillede synsmrend, der havde synet Christen Pedersen af 
Sennels Kirkegard, og da sa de et hul i hans h0jre bryst, og da la Christen 
Pedersen pa en seng i Christen Eriksens stue i Hillerslev og klagede over, at 
Anders Knudsen havde gjort ham den skade med en kniv. (Sagen fortsretter). 

Christen Andersen lyste i dag for lovmal og gav last og klage for, hvad lovmal 
herpa kan f0lge, begrerede og opkrrevede derhos sandemrend at fa deres navne. 
(27/9). 
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31. maj. 

Niels Jensen i 0stergard i Vorring pa Karen H0g til Hestrupgard hendes vegne 
og pa hrederlige og vellrerde unge mand Jens Nielsen Tr0yes vegne tiltaler nogle 
af deres tjenere for restancer. 
Dom: De skal betale, dog skal det godtg0res dem hvad de pa husbondens vegne 
kan have betalt. 

7. juni. 

Mons. Broch pa amtmandens vegne har ladet strevne en fremmed kvinde, som 
havde haft tilhold hos Peder Skyttes i Tousse og der har f0dt et barn, som blev 
d0bt Anne Marie. Samme kvinde lod sig f0rst kalde Anne Sophie og siden Bente 
Hansdatter. Til barnefader udlagde hun Claus Herluf Pors pa Ullerupgard. 
Desuden er indstrevnet vidner, og Claus Herluf Pors er strevnet til vidnespah0r. 
Der fremlregges en dabsattest fra hr. Christen 0land Pedersen i Hunstrup om, 
at barnet er d0bt 9. maj. Vidner beretter, at Claus Herluf kom og hentede 
kvinden pa sin egen vogn og f0rte hende bort, hvorhen ved de ikke. Andre 
vidner, at de har vreret i Anders Pedersens hus i Hov, og der fandt et levende 
pigebarn, som kvinden Anne Tomasdatter berettede var overladt hende til 
opfostring af Claus Herluf Pors, som lovede at betale hende. (13/12). 

Hans Axel Pors til Momtoft fremstiller Maren Graversdatter, f0dt i Sinderup i 
Ydby sogn, som udlagde Christen Lauritsen, f0dt i Gram sogn til ban1efader til 
det barn, hun nu gar med. 

Christen Henriksen i Skinnerup fremstiller Vestre Laust Nielsen i Karsse, som 
lod lrese en fuldmagt til ham fra Anders Nielsen i Hjardemal til ham, hvori han 
bemyndiges til at sk0de den gard i Skinnerup, som Christen Henriksen bor pa, 
og som han har faet udlagt til sin grelds betaling fra Niels Kjeldsen, f0r 
residerende pa Vesl0sgard, til Christen Henriksen. Derefter sk0der Laust 
Nielsen pa Anders Nielsens vegne garden til Christen Henriksen. 

J0rgen Lykke til S0gard tiltaler sognemrend i Nors og Hjardemal sogne for 
skyldig korntiende, og fordi de har f0rt deres korn af agrene, eftersom J0rgen 
Lykke nu s0ges i sin mening, tienden skal vrere forbrudt. 
Dom: De skal betale det resterende. (21/6). 

14. jum. 

Christen H0j, forordnet delefoged her i herredet, har ladet syne adelveje i 
herredet, stenbroen fra Kl0vs bjerg til Store Trrebro, og mellem trrebroerne og 
fra Lille Trrebro til Brom0lle og fra Brom0lle til Skovsted bakke. Desuden er 
synet Kastrup bro, som har mange dybe pusser og huller, 30 drag (favn) i 
lrengden. De skal fyldes med 0r og sten. Osv. (»Broen« er altsa en vej (brolagt). 

Christen H0j i Nors pa Jens Christensen, f0dt ved 80 pa Ballerum, hans vegne, 
har ladet strevne Tomas Christensen ved Kastrup kirke og irettelregger en 
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kontrakt mellem Peder Mikkelsen i Sundbygard pa Mors, Tomas Christensen i 
Kastrup og Anders Christensen i Balle i Heltborg pa den ene side, og Anders 
Christensen, f0dt i Tveds sogn i Ballerum pa den anden side, hvorefter Anders 
Christensen skal vrere soldat for de f0rnrevnte lregdsmrend fra mikkelsdag 1675 
til arsdagen 1676 for 24 rdl., rejsepenge og en god gul klredning eller penge 
derfor. Anders Christensen giver fuldmagt til sin fader Christen Andersen S0e, 
som boede pa Ballerum, til at hreve pengene hos Tomas Christensen ved 
Kastrup kirlce, der er forlover for pengene. Fuldmagten dateret 20/10 1675 i 
Kr21benhavns kastel. Pa Tomas Christensens vegne m0dte S0_ren Jensen? og 
svarede, at Tomas Christensen Jigger under badskrers hand i Alborg og derfor 
ikke kan m0de til tinget. 
Opsat 14 dage. (28/6). 

Samme strevningsmrend (pa Jens Christensens vegne) tiltaler Tomas Pedersen 
i Kilsgard for resterende l0n 3 sldl. og lante penge 1 sldl. 
Dom: Han skal betale. 

21. juni. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, tilbyder fr0greld til alle, 
der har saet i 0rum tjeneres jord. 

samme begrerer 1. ting til en dreng, Jens Christensen, f0dt pa Ballerum, som 
for nogen tid siden er r0mt fra 0rum stavn. 

(7/6). Christen H0j i Nors pa J0rgen Lykkes vegne til S0gard tiltaler Skinnerup 
sognemrend for rest af kongekorntiende, som har har i freste, idet hans frestemal 
pastas at vrere forbrudt. 
Dom: De skal betale. 

Peder Tomsen pa 0rum pa Poul V. Klingenbergs vegne har ladet strevne J0rgen 
Lykke til S0gard til dom og Christen Mortensen i 0sterild og Anders Christensen 
i Hovs0r iligemade til dom og krrever, at dade ikke har betalt hele afgiften af de 
tiender, de har i freste, skal de have deres freste forbrudt. 
Hertil at svare m0dte Anders Christensen i Hovs0r og begrerede opsrettelse og 
berabte sig pa, at ville bevise at have tilbudt deres anpart af tienden i rette tid 
og ellers tilb0d penge derfor efter landk0b eller tiendekornet ind natura. 
Denne sag mod fornrevnte sognemrend er opsat 14 dage. 
Den sag mod J0rgen Lykke er ligeledes opsat 14 dage. (28/6). 

28. juni. 

Christen Pedersen i Gasberg m0lle opsiger 1. gang m0llen, som er tjener til 
Ejler Jacobsen og de medinteresserede, da m0llens maling er sa ringe, at der 
ikke kan udredes skatter eller andet deraf. Strevningsmrendene har strevnet pa 
Norden toft og talte med en karl, der kaldte sig Peder Tom sen. (12/7). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, gav last og klage til 
nogle, der har slaet hans husbands tjeneres eng op i Store Hillerslev eng, kaldet 
Cortekrog, og begrerede 4 synsmrend. 327 
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(21/6). Anders Christensen i Hovs0r og Christen Mortensen i 0sterild tilb0d 
penge for den rest, afgift af kongetienden, som de s0ges for, og derhos sagde, at 
hvo som ikke har klareret deres andel inden i dag 8 dage, da den at lide efter 
recessen, eller hvo, som er modvillig at tiende efter denne dag pa krerv og neg. 

Jens Christensen Kii.strup i Brund pa hr. Oluf Nielsens vegne i Hillerslev 
irettelregger et k0bebrev fra J0rgen Reincke Henriksen i Nyk0bing, som med 
sin krere hustrus vilje og samtykke srelger til hr. Oluf Nielsen et halvt bol i Store 
Hillerslev, som Christen Jepsen nu pabor og skylder arlig 1 td. byg. 
Ejendommen er tilfaldet ham efter hans svigerfader, major Bartolomreus 
Ritter. 

(14/6). Jens Christensen, f0dt pa Ballerum irettelregger en opsrettelse af 14/6, 
da han havde tiltalt Tomas Christensen ved Kastrup kirke for penge, han var 
Jens Christensens broder, Anders Christensen skyldig for hans soldatertjene
ste. 
Dom: Han skal be tale sin an del. 

5. juli. 

Claus Herluf Pors Hvide lyser efter to piger, den ene Maren Nielsdatter, den 
anden Else Nielsdatter, hvis forreldre f0r boede i Nordentoft M0lle, men nu bor i 
N0rha, og desuden lyste han efter nogle sengeklreder, lagener og duge og et 
halvt dusin fade og tallerkener, som Maren Nielsdatter havde i regnskab. Han 
lyste ogsa efter n0glen til hans kornloft og n0glen til fruens kiste til hendes 
helligdagsklreder og efter et silkeklrede af fruens og 2 nye skjorter og to nye 
halvskjorter? som Else Nielsdatter havde i forvaring. 

Poul Nielsen i Nors fremstillede fire vurderingsmrend, som havde vreret i sal. 
Karen Poulsdatters hus i Nors og vurderet hendes efterladte bo (en ko og 
senget0j og igangsklreder). Barbara Enevoldsdatter reskede pa sin broders 
vegne 1 sletmark. Der blev fremvist et k0bebrev pa et hus i Nors pa Tra af lh td. 
landgilde og et pa en bolig i Tvedsogn af 1 td. landgilde, kaldes Balle, hvitke 
boliger hun havde afhrendet til sin s0n Poul Nielsen. 

12. juli. 

Claus Herluf Pors Hvide til Ullerupgard har Iadet syne Ullerupgards 
hegnings-borer, som fandtes medtaget af solens hede og brynde, sa grresset er 
forsat, og lod lrese et forbud fra hans broder Hans Axel Pors til Momtoft til ham 
mod at Jade sla noget pa de nrevnte hegningsborer eller pa engen, f0r 
kommissrererne havde bragt deres forretning til ende. Indstrevnet er Hans Axel 
Pors, Claus Unger til S0, borgmester Christian Mortensen Lelius af Thisted og 
flere. 

Borgmester J0rgen Hansen af Horsens pa sin tjener Anders Nielsens vegne i 
Hjardemal har Iadet strevne Christen Pedersen Munkholm, s0n af Peder 
Christensen Munkholm i Munkholm i Resen sogn i Harsyssel, samt folk, der 
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skulle vidne. Johanne Christensdatter, Anders Nielsens hustru, vidner, at 
Christen Pedersen Munkholm komi hendes hus og havde en rytter med sig. Han 
ville k0be 2 gra hestplage, men hendes mand Ia i sengen, af langvarig svaghed 
ganske udmattet, og han sagde, at han kunne ikke srelge dem f0r dagen efter, da 
han kunne kalde en af naboerne, som kunne modtage pengene. Hans kone, 
Johanne. Christensdatter kunne ikke pa grund af alderdom og den m0rke nat 
sk0nne og kende pa pengene. Christen Pedersen svarede, at han ville ikke gaud 
af huset, f0r han havde k0bt plagene og b0d ham 36 sldl. for dem. Hun matte 
give dem brrendevin og 01 og havre til hestene. Sa sendte de bud til en nabo, Just 
Hansen, som boede tret derved, og bad ham om at komme og se pa pengene, men 
han svarede, at det var nat, og han var frerdig til at ga i seng. Sa gik Christen 
Pedersen Munkholm og rytteren selv om til Just Hansen og bad ham f0lge med, 
hvor sent det end var, og da lyset blev trendt, talte Christen Pedersen 36 sldl. op 
pa bordet, de 32 sldl. i grov m0nt, stykket til 1 sldl. Selv om lyset var trendt, 
kunne Just Hansen ikke ret sk0nne pa samme penge, men bar nogen tvivl om 
dem, hvorfor han bar dem til Anders Nielsen i sengen og spurgt~. om pengene 
var onde eller der ikke var en ond m0nt imellem. Sa bar han dem til bordet igen 
og spurgte Christen Munkholm, om pengene ikke var opsmurt?, men Han svor, 
at de var gode nok. Anders Nielsen tog dem da til sig og gemte dem, men da de 
nogle dage senere ville give dem ud, matte de tage dem tilbage som falsk m0nt. 
Pengene blev fremvist for retten, og vidnerne svor, at de 32 sldl. var de samme, 
som Christen Munkholm gav Anders.Nielsen. 
Dernrest blev i retten indlagt en seddel fra hr. Peder Nielsen i Hjardemal 
prrestegard om, at Christen Munkholm var kommet til ham og ville k0be heste 
og stude, men da han ingen havde at srelge, red han og rytteren til Anders 
Nielsens. Da prresten nogle dage efter bes0gte den syge Anders Nielsen, viste 
hans kone ham de penge, de havde faet, men da var der 32 sldl. falsk m0nt. 
Niels Christensen i Arup freriwiste nu for retten en del penge, som Christen 
Munkholm havde givet ham for nogle h0veder, men som viste sig at vrere falske. 
Parterne begrerede, at retten ville tage de falske penge under forsegling, 
hvilket ogsa skete. 

Oluf Lauritsen i Harringgard, delefoged til Irup, pa husbondens vegne har Iadet 
strevne Laust Laustsen i Lund og hans moder Karen xxxxxxxxx og folk, der 
skulle vidne. Niels Nielsen i T0mmerby og Karen Jesdatter i Lund vidner, at i 
februar var de inde hos Christen Pedersens i Lund, og da kom Christen 
Christensen derind og var meget svag, og da spurgte de ham, hvad penge og 
gods han havde i behold, sa hans arvinger kunne fa ret efter hans d0d, og da 
sagde Christen Christensen, at han havde i rede penge 268 rdl. og 2 s0lvskeer, 
som stod til Laust Laustsens i Lund, hvor han havde sit vrerelse og tilhold, i 
forvaring. Pengene skulle hans arvinger have, nar hans jordefrerd var trukket 
fra, til skifte, og for alle ting skulle de ikke i ringeste made forurette hans 
broders0n, Jens Pedersen, som var r0vet af fjenden .til s0s, at han endelig matte 
fa sin rettighed. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, pa sin husbonds tjener, 
Jens Andersen, boende i Horsens, (!) (vist skrivefejl, maske for Hox0er. (ja, se 
19/7, fol. 35 b.)) hans vegne, f0rer vidner pa, at Jens Andersen er blevet forligt 

329 



---- --- --- --~-----------------

Hillerslev Herreds Tingbog - 1681 

med sine halvseskende, Jens Mikkelsen i Legster, Anders Mikkelsen pa Gettrup 
Hede og Karen Mikkelsdatter i Sender Arup. Jens Andersen skal give dem 
tilsammen den bedste ko af fern i hans gard. (19/7). 

Henrik Jergensen, radmand i Viborg, tiltaler Karen Lykke til Vejerslevgard, 
fordi hun ikke har overholdt sin forpagtningskontrakt pa S0gard, eller sin 
forskrivning pa Vejerslevgard og Vejerslev Melle. 
Dom: Han skal overholde kontrakt og forskrivning eller !ide indvisning i sit 
bedste bo og gods. (Sagen fortsretter). 

Henrik Jergensen tiltaler Jergen Lykke til Segard og Karen Lykke til 
Vejerslevgard for 2000 rdl., som de med panteforskrivning har lant af ham, og 
givet pant i Segard med noget gods og i Vejerslevgard, som Christen Pedersen 
Frost bebor og har forpagtet, og i Nerre Melle, som ligger til garden. 
Dom: Henrik Jergensen ber ved gode mamd have indvisning og udlmg i det 
pantsatte gods, indtil grelden med renter og omkostninger er betalt. (Sagen 
fortsretter). 

Henrik Jergensen forbyder forpagterne af Segard og Vejerslevgard og 
benderne i det til ham udlagte gods at svare til andre end til ham. (Sagen 
fortsretter). 

Peder Bendixen i Vester Vandet sperger Henrik Jergensen, om dette forbud 
ogsa grelder Skarupgard, som Seren Andersen ibor. Henrik Jergensen svarede, 
at han ikke begrerede eller vidste sig nogen rettighed at have i forskrevne gard. 

(25/6). Christen Hej i Nors pa Peder Bendixens vegne og pa Christen Pedersens 
vegne i Gasberg Melle opsiger i dag tredje gang 0rum gods i Vester Vandet og 
Gasberg Melle. (19/7). 

19. juli. 

Claus Herluf Pors har Iadet strevne Hans Axel Pors og borgmester Christian 
Mortensen til vidnespaher og hans egen tjener (handskriver) Hans Jensen, 
Mogens Christensen og Anders Kjeldsen af Sennels, som vidner, at de har vreret 
pa Momtoft med en beskikkelse fra Claus Herluf Pors, og da Hans Jensen tilbed 
Claus Unger og Christian Mortensen Lelius en vidimeret kopi af samme 
beskikkelse, begrerede de at se originalen, som Hans Jensen leverede dem, men 
da han begrerede at fa originalen igen, sagde de, at han kunne fa den, nar de 
havde indfert den i deres forretninger, og da Hans Jensen begrerede svar, sagde 
borgmesteren: Din hundsfot, herer du ikke, hvad vi siger! Mogens Christensen 
havde hert, hvad borgmesteren sagde, men vidste ikke, om det~var ham, han 
talte til. 
Claus Herluf Pors reskede, at han matte fa sin kommission. 

(12/7). Christen Hej i Nors pa Peder Bendixens vegne i Vester Vandet opsiger, 
som han har gjort tre tingdage efter hinanden, en ede gard i Vester Vandet, af 
0rum gods, som Niels Poulsen sidst paboede, og som Peder Bendixen har haft i 
leje. 
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( 12/7). J ens Andersen i Hoxer far afkald fra J ens Mikkelsen i Legster pa sine 
s0skendes vegne for arv efter deres sal. moder, Anne Terkildsdatter, som boede 
og d0de i Hovs0r. 

(12/7). Christen Pedersen i Gasberg Melle opsiger 4. gang Gasberg M0lle, fordi 
den er sa ringe, at skatterne ikke kan svares deraf, og tilmed er der ingen 
avling til m01len. 
Indstrevnet er Poul von Klingenberg og Ejler Jacobsen og hans moder, der er 
stmvnet pa Nordentoft. 

J0rgen Hansen af Horsens tiltaler Christen Tang efter tingsvidne og dom, fordi 
han var rmnmet fra sin gard Tange og havde taget alt kvreg, korn og he, og for 
brestfreldighed pa garden og andet, hvorfor han skylder til husbonden 100 rdl., 
hvorfor han nu krreves demt til at ga i kongens jern pa Bremerholm. 
Dom: Da dommen ikke er fremlagt, kendes Christen Tang for husbondens 
tiltale fri at vrere. 

Peder 'I'omsen af 0rum pa Poul von Klingenbergs vegne tiltaler Christen 
Mortensen i 0sterild og Anders Christensen i Hovser for skyldig rest af forleden 
ars torfaldne tiende. Han krrever resten betalt og mener, at deres frestemal af 
tienden slml vrere forbrudt. 
Dom: Eftersom de to mrend har tilbudt at bevise, at de har leveret de res korn i 
rette tid, og det dog ikke er sket, og ingen rigtighed er forevist, da b0r de betale 
inden 15 dage, og for deres udeblivende med tienden ber de have deres freste 
forbrudt. 

26. juli. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, gav ferste gang last og 
klage over Jens Mikkelsen i Hillerslev, som skal have overfaldet en af 0rum 
tjenere, Thor Tomsen i Hillerslev, i hans egen Kalgard og givet ham hug og 
slag. 

Bendet Jensdatter i Aggerholm far afkald fra Anders Christensen i Sl,innerup 
pa sin hustrus vegne, Jens Knudsen i Hillerslev pa sin hustrus vegne og Jens 
Christensen Huas i Skinnerup pa egne og to seskendes vegne, som er senderude, 
nemlig Peder Huas og Anne Christensdatter, for arv efter Bendet Jensdatters 
mand Niels Christensen Huas, som boede og dede i Aggerholm. 

Oluf Christensen Krog i Vigse tiltaler Seren Olufsen i Tved i Hjardemal for lante 
penge og V estre Laust Nielsen i Karse efter en obligation. 
Dom: De skal betale. (26/9 1682). 

2. august. 

Christen Mortensen i 0sterild begrerer tredje ting til dele over 0sterild sogns 
forlovsmrend til ham og hans medbroder for deres part af kongetienden. Hvortil 
Christen H0j svarede og spurgte, om Christen Mortensen havde noget at tiltale 
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Opher Jensen i 0sterild eller Mikkel Jensen ibd. for. Christen Mortensen 
svarede, at han havde intet at tiltale de to mamd for, hvorefter de to mrend 
tilb0d, at de nreste h0st ville have tiendet pa krerven. (9/8). (Sagen fortsretter). 

9. august. 

Opher Jensen og Mikkel Jensen af 0sterild tilbyder deres part af kongetienden i 
denne h0st pa krerv og neg. 

Claus Herluf Pors fremstiller Else Christensdatter, f0dt i Nors sogn, som 
forleden sommer tjente pa Ullerupgard. Hun udlagde som barnefader til hendes 
dreng Berte! Soldat. Barnet var d0df0dt. 

Christen H0j i Nors pa Christen Mortensens vegne i 0sterild tiltaler Jens 
Andersen i 0sterild, fordi han endnu ikke har opsat det omtvistede dige efter 
dom, hvorfor Christen H0j begrerer tredje ting til Jens Andersen, som han ogsa 
fik. 

Christen H0j pa hr. Christen 0lands vegne i Hunstrup har Iadet syne og vurdere 
Niels Gravesen T0mmermands efterladenskaber. Han d0de i Hunstrup 
prrestegard. Hr. Christen 0land tog indtil videre effekterne i forvaring. 

Christian Andersen i Vesl0s Odgard pa fru Ingeborg, enke efter Bolger Trolle til 
Rygard hendes vegne tiltaler hr. Oluf Nielsen i Hillerslev for restancer, hans 
salig moder Birgitte Pedersdatter var skyldig af den gard Store Hov i 
Hillerslev, som hun har haft i freste, og som han nu som eneste arving krreves 
for. 
Opsat en maned. (20/9). 

Simon Pedersen i Nors, Anders Christensen og T0ger S0rensen i Nors sogn har 
Iadet strevne Nors sogns kirkevrerger til tilbud og vidnespah0r, og tilb111d pa egne 
og Nors sognemrends vegne at give kirkevrergerne tienden i skreppen eller i 
krerven. Hertil at svare pa menige sognemrends vegne hr. Anders i Nors og 
fremviste kirkens bog, som pa pagina 38 melder, at der f0res til indtregt af 
kirkens halve tiende, som Simon Pedersen s0nden s0en pa sognemrendenes 
vegne har i freste, hvoraf efter tilladelse fra kirkens forsvar skal svares 18 sldl. 
Hr. Anders formente derhos, at Simon Pedersen er pligtig til at svare Nors 
kirke efter frestebrevets indhold. 
Herredsfogeden spurgte folk fra Nors sogn, som var til stede pa Nors 
sognemrends vegne, om de ville holde Simon Pedersen fri for skade i den made, 
frestebrevet palyder, hvortil de svarede, at det ville de, og de ville ogsa holde 
forlovningsmrendene uden skade. 
Kendelse: Simon Pedersen b0r have indseende med, at kirken far sin rettighed i 
alle mader uden skade. (Sagen fortsretter). 

Simon Pedersen i Nors irettelagde et skriftligt tilbud, hvori han tilbyder 
kirkevrergerne (som nrevnes) den halve kirketiende i krerven, hvis de ikke kan 
akkordere med Simon Pedersen, Anders Christensen og T0ger S0rensen om at 
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tiende pa skreppen. Folk fra Nors sogn (pa sognemrendenes vegne) blev 
tilspurgt, om de ville holde Simon Pedersen uden skade, hvad de lovede. 
Frestebrevet blev fremvist af hr. Anders Nielsen i Nors. Simon Pedersen og 
andre begrerede det udleveret. Hr. Anders svarede, at nar han fik sin udlagte 
bekostning pa frestebrevet tilbage, skulle Simon Pedersen og de dannemrend i 
sognet gerne fa det. 

16. august. 

Som for h0stens tid ikke otte mrend kunne bekommes, er ikke noget i sa mader i 
dag bestilt, ikke heller m0dt nogen uden Christen H0j pa Christen Mortensens 
vegne i 0sterild, som begrerede 4. ting, eftersom 3. ting blev udstedt i dag for 
otte dage siden, men som ikke er otte mrend, ej heller seks lavhlllringer, da er 
endnu Christen Mortensens 3. ting i dag tilladt. 

23. august. 

Kun fire mrend m0dt. Intet foretaget. 

30. august. 

Herredsfogeden advarer om, at stenbroen mellem Kl0vs bjerg og Skovsted 
bakke straks skal g0res frerdig, og om nogen br0st findes i dag 5 (8?) dage, da at 
lide og straffes. Det samme forstas om Kastrup Bro, hvortil Hillerslev mrend 
svarede, at det ikke tilkom dem at vedligeholde mere end deres skifter. 

6. september. 

Morten Andersen, radmand, pa Mikkel Nielsens vegne i Skinnerup fremviste et 
frestebrev af 14/8 1676 fra Peder Tomsen, der pa K0benhavns hospitals vegne 
frester til Niels Mikkelsen den halve 0de gard i Skinnerup, som Margrete 
S0rensdatter frad0de. 
Christen H0j i Nors, delefoged i Hillerslev herred, svarede, at dette frestebrev 
burde vrere skrevet pa stemplet papir nr. 10, 12 sk., hvorfor det ikke burde lreses 
og paskrives i dag. 
Da er saledes afsagt, at frestebrevet b0r forvares i tingbogen, indtil det rette 
papir kan fas og fremvises af parterne .. 

Forskreven Morten Andersen fremstilede to strevningsmrend - - intet videre i 
den sag skrevet, formedelst ingen skriftlig strevning er fremlagt. 

Peder Tomsen, Poul von Klingenbergs tjener, har Iadet strevne alle 0rum 
tjenere i herredet og den gode mands forrige tjenere i Rrer sogn for resterende 
afgifter. 
Dom: De ska.l betale. 

S0ren J0rgensen pa amtskriver Jens Hansens vegne tiltaler folk pa Hanstholm 
for resterende anpa.rt af kongekorntiende. 
Dom: De skal betale. 
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13. september. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har Iadet stffivne tre mffind fra Hillerslev til 
synspaher og fremstiller synsm!Bnd, der vidner, at de har Vffiret pa Anders 
Degns gards jord, kaldes »pa Hov« i Lille Hillerslev, og da sa de pa de samme 
agre, som var saet med rug og byg, og mente, at der var gjort skade for 8 skp. 
rug og 12 skp. byg. 

Feder Toms en af 0rum pa Poul v. Klingenbergs vegne fremlffigger en skriftlig 
stffivning fra Feder Pedersen Brensdorff pa Klingenbergs vegne til Jergen 
Lykke til Segard angaende kongekorntienden af Nors, Tved, Skinnerup og 
Hjardemal sogne, hvoraf Jergen Lykke ikke har betalt afgiften i rette tid. Det 
krffives, at han demmes til at have sit fffiste forbrudt. 
Hertil at svare medte Mikkel Langballe af Nebel og formente, at der ikke ber 
feres vidner, fer Jergen Lykke er stffivnet pa sin rette bop!Bl. (Haner stffivnet pa 
Segard -»for Segards port)«. 
Kendelse: Vidnet ber udstedes. (Sagen fortsffitter). 

For retten fremkom malnd, der vidner, at de har stffivnet Jergen Lykke for 
Segards port og advaret ham, at han den 23. august skulle have betalt sin 
restance pa de fire sognes konge-korntiende (Nors, Tveds, Skinnerup og 
Hjardemal). De talte med forpagteren Anders Serensen og med Eggert 
Abildgard, som lovede, at de skulle lade den gode mand det vide. 

Christen Jensen i 0ster Vandet far afkald fra sin sen Jens Christensen i Store 
Tefting pa arv efter hans moder Karen Terkildsdatter, som boede og dede i 
0ster Vandet. 

20. september. 

Niels Christensen i Vester Torup pa Dorte Terkildsdatter, sal. Christen 
Madsens enke, hendes vegne fremkalder vidner, Christen Eriksen i Hillerslev 
og Feder Nielsen i Temmerby, som vidner, at Christen Madsen Attrup var fedt i 
Attrup og siden kom til Vester Torup og blev gift, og sa gav sig kongens tjeneste 
som soldat under kaptajn Barnekows kompagni og tjente der i halvtredje ar, 
indtil han kom ud for Wismar, hvor han blev ded, og de to vidner var med til at 
b!Bre ham til hans lejersted. 

(9/8). Christen Anderse'n i Vesles Odgard pa fru Ingeborg Krabbe, sal. oberst 
Holger Trolles enke, hendes vegne tiltaler efter ops!Bttelse af 9/8 hr. Oluf 
Nielsen i Hillerslev for hans moders restance af garden Hov i Hillerslev by fra 
hun fik fffistebrevet og til nu, samt for bygfffildighed pa garden .. Garden Store 
Hov er blevet synet for brestfffildighed. Der var ikke loft over den store stue. 
Hertil at svare m0dte Niels Christensen i Hillerslev og Christen H0j i Nors pa hr. 
Oluf Nielsens vegne og spurgte, om der ikke var betalt noget, hvad der var. 
Desuden fremlagde de et syn over garden Hov af juni 1673. Niels Pedersen 
Vffirdt havde sidst haft garden i fffiste. Da var gardens bygninger mere 
br0stf!Bldige. Pa hele garden var der ikke tag, der kunne holde vand ude, uden 
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sa meget som 2 eller 2% lffis. Derefter irettelagde de et skriftligt indlffig fra hr. 
Oluf Nielsen, hvori han siger, at hans moder ikke var blevet krffivet for afgifter, 
fra den tid, hun fffistede garden og indtil hun dede, men hun akkorderede med 
forvalteren i disse besvffirlige tider. Muligvis har forvalterens fuldmffigtig 
modtaget noget af restancen, eftersom restancerne var hr. Oluf ubevidst. Har 
der resteret noget, burde det have vffiret segt. Bygningerne er nu meget bedre, 
end da hun overtog dem. 
Dom: Da der ikke fremlffigges kontrakter, og forvalteren Knud Lang hans 
fuldmffigtig vedgar at have modtaget noget af restancerne, ber den, der 
dengang var forvalter, gere regnskab med Birgitte Pedersdatters arvinger. 
Hvad bygfaldet angar, da som garden er bedre ved magt, kan der ikke 
tilkomme arvingerne at betale noget. 

27. september. 

Feder Pedersen Brensdorff, forvalter pa 0rum, pa Poul v. Klingoenbergs vegne 
har Iadet stffivne J0rgen Lykke til Segard pa Vingegard, hvor han residerer, og 
tiltaler ham fordi han ikke har betalt afgift rettidigt af de fire sognes 
konge-korntiende, han har fffistet, og kr!Bver hans fffiste forbrudt. 
Mikkel Langballe medt pa radmand Henrik Jergensens vegne af Viborg, som 
har oph!Bvet kontrakten mellem ham og Jergen Lykke om forpagtningen af 
Segard og de fire tiender, hvorfor han tilbyder selv at betale restancen. 
Opsat en maned. (11/10). 

Igen i dag blev der advaret; at de der ikke har fffirdiggjort deres skifter 
stenbroer og alfarveje inden 8 dage, vil blive straffet. 

(17/5). Seren Pedersen i Malle pa sin broders arvingers vegne begffirer navne 
pa sandemffindene, fordi hans broder Christen Pedersen nu er ded af den skade, 
Anders Knudsen gav ham. Navnene blev afleveret, og stffivningsmffind vidner, 
at de har indstffivnet sandemffindene til at mede til tinget til opkrffivelse. ( 4/10). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, tiltaler en del af 0rum 
tjenere, som resterer med smerskyld. 
Dom: De skal be tale. 

Feder Lauritsen i Langgard har ved Christen Pedersen i Langgard og Anders 
Nielsen i Worms hule stffivnet folk, der efter dom 16/2 1675 skyldte ham penge. 
Dom: De skal be tale til ham eller hans s0n. 

Hans Axel Pors til Momtoft har Iadet syne Brusgard, som Jigger til Momtoft, og 
som Christian Podemester ibor. Der var bl.a. en god gryde-kakkelovn. I haven 
var der 7 sma !Bbletrffier, 1 lidet blommetrffi, 2 annistrffier, 2 r!Bkker 
stikkelsbffirtrffier, 1 hvidt rosentrffi og 1 hyldetrffi. · 

Claus Herluf Pors Hvide tiltaler Hans Axel Pors, fordi han har taget en skriftlig 
stffivning fra hans stffivningsm!Bnd, sk0nt de havde pr!Bsenteret en vidimeret 
kopi af den. Claus Herluf Pors sendte da to mffind til Hans Axel Pors for at 
forlange stffivningen udleveret, men Hans Axel Pors ville ikke. 
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Claus Herluf Pors Hvide tiltaler Hans Axel Pors for g;celdsfordring bade efter en 
obligation pa 138 rdl. 2 mk. 3 sk. med pant i 10 td. hartkorn i Ullerupgard og i 
andre mader. Hans Axel Pors mener, at den skyldige sum b0r dekorteres i, 
hvad han mener at have til gode, og beg;cerer afregning. 
Dom: Claus Herluf Pors b0r ved gode m;cend have indvisning i pantet. 

Claus Herluf Pors irettel;cegger kommiss;cerernes forretning af 4/2 1680, hvori 
der meldes, at Hans Axel Pors b0r betale sin del af de pa kommissionen 
anvendte penge 31 rdl. 2 mk. 2 sk., som Claus Herluf Pors har udlagt pa egne og 
s0skendes vegne. Desuden kr;cever Claus Herluf Pors betaling, fordi Hans Axel 
Pors siden hans moders begravelse blev pa Ullerupgard med folk og 5 heste 
indtil 13/5 1678, og da brugte han af gardens korn og fodring, sa der ikke var 
korn tilbage pa lofterne eller nogen proviant i huset. Desuden har Claus Herluf 
Pors forstrakt ham med rede penge, tobak, piber og br;cendevin. 
Hans Axel Pors mener, at det ikke er herredsfogedens sag at d0mme mellem 
ham og hans broder. 
Dom: Hans Axel Pors skal betale de 31 rdl. 2 mk. 1 sk., som kommissionen 
melder om, eller lider indvisning ved gode m;cend. 
Hvad det andet angar, som Claus Herluf Pors kr;cever, da som Hans Axel Pors 
mener, at dette ikke er herredsfogedens dom, henvises sagen til landsdommer
ne. 

4. oktober. 

(27/9). S0ren Pedersen i Malle som eftermalsmand og Christen H0j i Nors, 
begge pa den afd0de Christen Pedersens arvingers vegne har ladet st;cevne 
sandem;cendene (se s. 1 her) til at g0re deres ed pa Bisgard for amtmanden 
inden i dag 8 dage, og de beg;cerede i dag f0rste opkr;cevelse. De har ladet st;cevne 
Anders Knudsen for hr. Oluf Nielsens port i Hillerslev og fremviste syn og 
vidner om sar og skade, som blev Christen Pedersens bane. (Sagen forts;cetter). 

Store Poul Enevoldsen i Aggerholm pa egne og andre sandem;cends vegne 
beg;cerer tingsvidne efter befaling til Christen H0j i Nors, forordnet delefoged i 
Hillerslev herred om sammen med eftermalsmanden S0ren Pedersen i Malle at 
forfflllge den sag om et drab, som skal v;cere sket pa Christen Pedersen i Sennels 
og patale den ved hjemtinget, underskrevet N. Broch. PS dog alting at ske pa 
eftermalsmandens bekostning. (18/10). 

Anders Christensen i Hunstrup far afkald fra Jens Christensen Huas i Skinnerup 
pa sin kones Anne Poulsdatters vegne, og fra S0ren Mikkelsen i Tingstrup pa sin 
hustrus Zidsel Poulsdatters vegne for arv efter deres farbroder, Anders 
Christensens sal. broder Peder Christensen, som boede og d0de i Karse. 

11. oktober. 

( 4/10). Christen H0j i N ors fremviste en attest fra hr. Christen Pedersen 0land i 
Hunstrup pa, at Christen Jensen Abildhave for sin svagheds og sin h0je alders 
skyld ikke kan komme til kirken. Pa attesten stod skrevet, at herredsfogeden 
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skal udn;cevne en anden til at v;cere sandemand hans sted og g0re sin ed. 
Underskrevet N. Broch. 

(27 /9). Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, forbyder alle i 
Skinnerup, Hjardemal, Nors og Tveds sogne at yde nogen afgift af kongetienden 
ffllr sagens uddrag. (8/11). 

samme Niels Christensen hal' ladet st;cevne Niels Mortensen i Lille Hillerslev til 
vidnespah0r og folk, der vidner, at forleden vinter, da 0rum tjenere i Hillerslev 
sogn ydede deres kongetiende i Thisted og sammen malte samme tiende til 
Anne N;cestrups, var der tre, som malte sammen. Da malte de hver 6 skp. byg pa 
hver part til det 0de. Sa tog de sold og sk;ceppe med dem og gik ned til stranden, 
og da malte Niels Mortensen i Lille Hillerslev ogsa 6 skp. til deres til det 0de og 
betalte dem med 1 td. byg, og der blev llf.l skp. byg til overs, og denne td. byg til 
det 0de ydet pa den store bod ved borgmester Christians. 

Christen Nielsen\ N0rgard i Sennels far' afkald fra Peder Andersen Vandtrang i 
Sennels pa sine egne, sin moden. og sine s0skendes vegne for arv efter Christen 
Nielsens hustru, Johanne Andersdatter, som boede og d0de i N0rgard. 

18. oktober. 

Laust J 0rgensen i Brund fremkalder Anders Christensen i N 0rgard i Skinnerup 
pa sin kones Anne Christensdatters vegne, Jens Christensen ibd. pa egne og 
broder Peder Christensens vegne, som er i kongens tjeneste, Niels Simonsen i 
0s10s pa sin kone, Inge Poulsdatters vegne, Jens Jensen i Brund pa sal. Jens 
Nielsens efterladte b0rns vegne i KlfiJV, nemlig Else, Karen, Anne, Margrete og 
Maren Jensd0tres vegne, Mikkel Vilsen i Sennels pa sin kones, Ing Jensdatters 
vegne, Anders Christensen i N0rgard i Skinnerup pa Niels Simonsens kone 
Maren Christensdatter i Kl0v hendes vegne, Jens Knudsen i Hillerslev pa sin 
kones, . . . Christensdatters vegne og hendes s0sters Anne Christensdatters 
vegne. Jens Jensen i Brund tilbyder at give afkald for et af Jens Nielsens b0rn i 
Kl0v, som er pa fremmede steder. Niels Simonsen i 0sl0s beg;cerer hans hustrus 
anpart af indlagte penge, 60 sldl. eftersom hun er eneste arving efter hendes 
fader en broderlod, hvorimod Niels Simonsen tilbyder at give afkald. 
Kendelse: Eftersom der befindes at v;cere udarvinger, som ikke er indkaldet, og 
der heller ikke er fremvist nogen registrering, kan der ikke udstedes noget 
afkald, f0r der er lovligt indst;cevnet. (Sagen forts;cetter). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, pa Poul v. Klingenbergs 
tjeneres vegne i Brund har ladet syne et stykke eng, der kaldes Brunds eng, 
liggende 0sten Brund by, og som Brund bym;cend har skattet 1 td. sm0r. Det 
sk0nnes, at der ikke kan svares mere end lf.l td. sm0r, fordi isen om vinteren 
afsk;cerer gr0nsv;ceren derpa, sa der fast ingen gr;ces kan gro. 

Ovenn;cevnte arvinger giver Jens Jensen i Brund fuldmagt til at modtage arven 
efter deres sal. faster Voldborg Nielsdatter, som boede og d0de i Brund tillige 
med deres s0ster (Helvig) se 2/11 ... Jensdatter, som er i fremmede lande, 
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nemlig 60 sldl., som Laust J0rgensen har deponeret i retten. Laust J0rgensen 
fremlagde en registrering af boet, som viste en formue pa 120 sldl. Nar Laust 
J0rgensen begrerer det, skal han fa afkald. (2/11). 

(4/10). Christen H0j i Nors, delefoged i herredet og S0ren Pedersen i Malle, 
eftermalsmand efter Christen Pedersen, som boede i Kirkegard i Sennels pa 
hans efterladte hustrus, slregts og arvingers vegne beviser, at de i dag 14 dage 
strevnede sandemrendene og strevnede dem hid i dag til anden opkrrevelse og 
advarede dem, at de skal m111de pa Bisgard og aflregge deres ed. De strevnede 
ogsa Anders Knudsen, som havde givet Christen Pedersen sar og skade og 
irettelagde en lysningsseddel af Viborg Landsting, hvori Christen Pedersens 
hustru og arvinger deres fuldmregtig lyser Anders Knudsen, f0dt i Hillerslev 
mandd0d til, og sandemrendene befales at tove. 
A!:ldste Poul Enevoldsen i Aggerholm tilb0d pa sandemrendenes vegne, at de vii 
g0re deres ed og tov pa Viborg Landsting, nar de dertil bliver lovligt strevnet og 
opkrrevet. Derefter fremlregges synsvidnerne og et opkrrevelsesvidne. (2/11). 

Borgmester Christian Mortensen Lelius tiltaler Oluf Christensen i Badsgard for 
omkostninger, han har haft i den sag mellem Oluf Badsgard og J0rgen Lykke, 
ialt 60 rdl. Sagen angar den gard, der blev udlagt pa skiftet efter hr. Hans i Rrer. 
Dom: Han skal betale. 

25. oktober. 

J13rgen Jensen, sal. Jens Christensens s0n i Kastrup, far afkald fra Christen 
Jensen, f0dt i Kastrup, Anders Jensen, f0dt i Kastrup, nu boende i Jernit 
(Jerne) i G0rding herred ved Ribe, og Villum Christensen i Kastrup pa sin 
hustru, Anne Christensdatter (Jensdatter), hendes vegne for arv efter deres 
fader Jens Christensen og moder Margrete Laursdatter, som begge boede og 
d0de i Kastrup. (6/12). 

Christen Eriksen, kirkevrerge i Hillerslev sogn, tiltaler folk, der resterer med 
kirketiende. 
Dom: De skal betale. 

Onsdag, 2. november. 

(18/10). Den forordnede delefoged, Christen H0j i Nors, og S0ren Pedersen i 
Malle, eftermalsmand efter sal. Christen Pedersen, som boede ved Sennels 
kirke har Iadet strevne sandemrendene til tredje opkrrevelse og Anders 
Knudsen, som tjente i Hillerslev prrestegard, til vidner og dom og anden lovmal. 
Og nu opkrrevede de sandemrend tredje gang til at m0de i dag 8 dage, 9. 
november, pa Viborg Landsting og g111re deres ed og tov anlangende syn, vidners 
og andre dokumenters formelding. 
Kendelse: Sandemrendene skal efter disse lovlige opkrrevelser g111re deres tov pa 
Landstinget. (Sagen fortsretter). 
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Samme forelagde og advarede sandemrendene, som alle er her til stede og har 
h0rt synsvidne og f0rste og anden opkrrevelse og andre dokumenter oplrese, og 
havde derpa intet at paanke, og nu opkrrevede dem tredje gang, at m0de pa 
Landstinget i Viborg den 9. november og g0re deres ed. (6/12). 

(18/10) . .Jens Jensen i Brund far fuldmagt fra sal. Jens Nielsens b111rn i Kl0v til at 
modtage deres arv efter Laust J0rgensens hustru i Brund, Voldborg 
Nielsdatter, eftersom de har den n0dvendig til klreder og andet, mod nllljagtig 
kvittering. De begrerede ogsa, at Jens Jensen ville hjrelpe deres s0ster Helvig 
Jensdatter, som er i fremmede land, til sin part af penge og klreder. (Sagen 
fortsretter). 

Laust J0rgensen i Brund har Iadet strevne til tilbud arvingerne efter hans 
hustru, Voldborg Nielsdatter og til at give afkald til ham for arven. Jens Huas i 
Skinnerup og Anders Christensen er ikke m0dt, hvorfor han fik f0rste ting til 
dem. (Sagen fortsretter). 

Arvingerne efter Voldborg Nielsdatter med undtagelse af Jens Christensen 
Huas i Skinnerup og Anders Christensen ibd. giver Laust J0rgensen afkald. Det 
oplyses, at Helvig Jensdatter er i K0benhavn. (8/11). 

8. november. 

Christen Jensen i Kastrup pa sin broders0ns Feder Iversens vegne har Iadet 
syne de huse, som Christen Tang bor i i Kastrup. Husenes bmstfreldighed blev 
vurderet. Der var lade og staid. Intet stuehus nrevnt. 

Amtskriver Jens Hansens . fuldmregtig, Christen Poulsen fremviste en 
landstingsdom af november 1674 udstedt, hvorpa stod paskrevet, at 
vurderingsmrend havde vreret til Mikkel Nielsens i Skinnerup for at g0re udlreg 
efter en dom, som J111rgen Nielsen i Diernres har faet pa ham for en greld, som 
J111rgen Nielsen siden havde afstaet til amtskriver Jens Hansen. De g0r udlreg i 
korn 22/9 1681. Det star i stakke og stod til forl0sning i 4 dage. 1/10 1681 blev 
kornet talt op til amtskriveren, pa hvis vegne S111ren J0rgensen annammede 
kornet, og dermed har Mikkel Nielsen klareret sin greld. (Sagen fortsretter). 

Mikkel Nielsen m0dt og mente, at ingen vidner matte udstedes i den sag, f111r der 
strevnes med skriftlig strevning og hans husband bliver lovlig strevnet. 

(2/11). Laust J0rgensen i Brund far afkald fra Niels Simonsen i Kl0v pa sin 
hustrus Maren Christensdatters vegne, Anders Christensen i N111rgard i 
Skinnerup pa sin hustrus Anne Christensdatters vegne og Jens Christensen 
Huas pa egne og broder Feder Christensen Huas hans vegne for arv efter Laust 
Jergensen sal. hustru, Voldborg Nielsdatter. 

(11/10). Feder Tomsen fremlregger en opsrettelse af 27/9, hvorefter en sag mod 
Jergen Lykke til S111gard angaende fire sognes kongetiende er opsat. Jergen 
Lykke var strevnet for Segards port, og ogsa pa Vingegard, hvor han residerede, 
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efter anmodning fra Feder Pedersen Brensdorff pa Poul v. Klingenbergs vegne. 
Sagen refereret udferligt. 
Kendelse: Sagen hen vises til Landstinget. 

15. november. 

Christen Hej i Nors pa Jens Sehesteds vegne tiltaler Jens Christensen i Klastrup 
og Tomas Jacobsen ibd. for restancer efter sal. Melchior Juels jordebog og 
fremviste en dom her af tinget 3. september 1678, hvorefter de to mrend var 
demt til at betale restancer. 
Dom: De skal betale. 

22. november. 

Seren Poulsen i Rrer gav til kende, at han var indstrevnet til tinget af Jacob i 
Hedegard pa Hanstholm og har mattet mede seks tingdage, uden at nogen sag 
blev rejst, og han heller ikke vidste, at han skyldte Jacob Hedegard noget, 
hvorfor han mente, at Jacob Hedegard pa ny ber lade ham indkalde og give ham 
sag. 

29. november. 

Amtmanden advarer herredsmrendene, at de efter rentekammerets ordre arlig 
skal indfere til Bisgard, eller hvor amtmanden residerer, den ildebrand og det 
he, som de ... nemlig kgl. Maj.s tjenere i herredet. 

Claus Herluf Pors Huide til Ullerupgard Iader lrese en skriftlig oplysnings og 
kaldsseddel angaende nogle hopper og heste, som har gjort fortrred i hans have, 
og som han derefter har taget ind, om nogen vil vedkende sig dem. Han har 
Iadet syne haven. Der var iklte et kalblad pa roden. Hesten var nresten intet 
vrerd. 

Christen Hej i Nors pa sin husbond Johan Adolph de Clerques vegne tiltaler 
nogle af hans tjenere for restancer. 
Dom: De skal betale. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum f0rer vidner pa, at han 
har Iadet lyse fra prredikestolen efter det som er stjalet af sal. Morten 
Christensens hus i Hillerslev, nemlig vinduer, d0re, skillevregge i huset, seng og 
sengeklreder og en faresti vesten huset. 

Samme Niels Christensen pa sin tjenestedreng Mads Poulsen, fedt i Rrer, hans 
vegne tiltaler Niels Christensen Grud i Sennels for penge, han har lant af Mads 
Poulsen. 
Dom: Han skal be tale. 
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6. december. 

(25/10). Feder Jensen i Kastrup og Jergen Jensen ibd., formyndere for sal. Jens 
Sarups efterladte b111rn og pa deres vegne fremstiller to mrend, der vidner, at de 
14/3 var over en kontrakt mellem Villum Christensen af Kjelstrup og sal. Jens 
Jensens. enke Anne Jensdatter, som Villum Christensen i fremtiden vil regte, 
overvrerende forskrevne Feder Jensen pa den sal. mands barn Jens Jensens 
vegne og Jergen Jensen paden sal. mands andet barn Anne Madsdatters vegne. 
Efter overslag er formuen 160 sldl., og deer da blevet saledes forligt, at Villum 
Christensen skal tage boets midler til sig, og derimod give de fornrevnte bern 80 
sldl., i hvilke 80 sldl. begge b0rn skal vrere lige gode, nemlig pigen Anne 
Madsdatter det halve, 40 sldl., og drengen 40 sldl. efter den sal. mands i levende 
live befaling til hans kone Anne Jensdatter, deres moder, at hun efter hans d0d 
skulle gere bfllrnene lige gode i, hvad han efterlader sig' sa ingen af dem derudi 
geres nogen uret. Villum Christensen lover at holde drengen i skole, til han 
lrerer at lrese og skrive. Han skal beholde bernene hos sig, til de bliver 18 ar, og 
derefter skal han give dem eller deres formyndere arven i rede penge. 

13. december. 

Amtmanden og amtskriveren har Iadet strevne folk som vidner angaende den 
dede hollandske skipper de Fries, som Laust Christensen og Christen 
Christensen af Pugdal ved midnatstide opbjergede af havet med deres hjrelp. 
De vidner, at hans lommer var vendt og hans fikker opknappet. Andre vidner 
havde vreret nede ved havet for at se til deres skuder i den store storm. Laust 
Christensen og Christen Christensen, Christen Pedersen s0nner i Pugdal, var til 
stede og bekrrefter vidneudsagnene. Den d0de skipper la og f!0d i havstokken, 
og Laust Christensen ville trrekke ham pa land, men kunne ikke alene, hvorfor 
han bad de andre hjrelpe. Han nregtede ikke, at han jo f111lte i hans lommer, men 
da var de omvendt, men nar de drukner, da hrender det, at de vender benene i 
vejret og star pa deres hoveder, da kunne hans lommer vel vende sig. De vidste 
ikke, at der havde vreret folk ved samme lig, f0r de kom. Feder Laursen i 
Langgard og drengenes fader, Christen Pedersen i Pugdal, forpligtede sig til at 
svare til alle prretentioner, og kaverede for, at drengene skulle blive til stede til 
sagens uddrag. (10/11682). 

Christen Skriver pa hr. Laurits Kooks vegne i Rrer har Iadet strevne unge 
Christen L111bber i Hansted for 2 sldl., som han skylder prresten som rest af 
betalingen for 1 td. sm0r, som han har solgt i Norge for lang tid siden. 
Dom: Han skal betale. 

(2/11). Christen H111j pa eftermaJsmanden efter Christen Pedersen, som boede i 
Sennels kirkegard og pa hans hustrus og b0rns vegne har med en skriftlig 
strevning strevnet Anders Knudsen, som tjente i Hillerslev prrestegard hans 
frrender og slregt i Hillerslev by, Christen Knudsen og Anders Knudsen (sic!) 
(skal vist vrere Jens Knudsen) for lovsbod for manddrab pa Christen Pedersen. 
Forskrevne Jens Knudsen fremstod og begrerede opsrettelse, at frrenderne med 
ham kunne sammenlregge hver sin andel. 
Opsat 1 maned. (24/1 1682). 
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(7 /6). Amtskriverens fuldmcegtig Christen Poulsen har efter befaling fra 
amtmanden Iadet stcevne Claus Herluf Pors Hvide til Ullerupgard og Bendte 
Hansdatter til dom for lejermal, som de begge har bekendt. Forrige tingsvidner 
gentaget. 
Vidner beretter, at de har vceret pa Ullerupgard for at ops0ge Bente 
Hansdatter, som har avlet et barn i hor med Claus Herluf Pors i hans cegteskab. 
De fandt hende i fruens sengekammer, hvor hun Ia i barselseng og befalede, at 
hun skulle f0lge med til Thisted. Hun svarede, at hun godt ville f0lge med, men 
hun begcerede tid til at tage t0j pa. Der blev sendt bud efter en vogn, men i det 
samme kom Claus Herluf Pors hjem, vred og med mange truselsord sagde han, 
at vidnerne skulle lade Bente Hansdatter blive pa garden, og sagde ydermere, 
at fordi han ingen regte b0rn kunne avle, og han nu skulle forf0lges med proces, 
sa ville han, sa lrenge han havde styrke, g0re sa mange horeunger, som han flest 
kunne, pa de smukkeste piger, han kunne overkomme. Han gav mange 
ubeskedne ord til amtmandens fuldmregtig, amtskriverens fuldmregtig, ja til 
amtmanden selv, som han ikke forskanede for sadanne ord, som her forbigas 
for h0fligheds skyld at nrevne, men som vidnerne vii vcere gestrendig, nar det 
begreres. Claus Herluf Pors gav en seddel fra sig pa stemplet papir, som han 
selv havde skrevet og underskrevet, at han var rette barnefader til Bente 
Hansdatters pigebarn, og at de havde forligt dem med Gud (var blevet 
absolveret), (hvorpa prrestens attest vedlregges). Endelig fremlagdes et 
missive fra Claus Herluf Pors til amtmanden, hvori han erklrerer, at han gerne 
vil betale sa meget, som man vii ansrette ham til efter hans fattigdom, men han 
skylder firedobbelt sa me get, som hans hele bo og midler er vcerd. 
Christen Poulsen sretter i rette, at Claus Herluf Pors b0r at miste sin boslod, 
eller hvis ingen boslod kan fas, b0r !ide efter recessen. Bente Hansdatter b0r 
betale faldsmalsb0der og straffes, fordi hun efter barnef0dselen og det 
offentlige skriftemal stadig opholdt sig pa Ullerupgard. 
Pa Claus Herluf Pors's vegne m0dte to mrend med et skriftligt svar, hvori Claus 
Herluf Pors begrerede opsrettelse, fordi han h0jn0dvendig matte rejse. Derefter 
g0r de to mrend skudsmal, at Claus Herluf Pors var pa n0dvendig rejse og ikke 
kunne m0de, Christen Poulsen mente, at da hans tilstaelse foreligger, og der er 
f0rt tingsvidner, b0r sagen ikke opsrettes. 
Dom: Claus Herluf Pors b0r be tale for sin forseelse efter recessen og kg!. 
forordninger. 

20. december. 

Sandemrend og ransnrevninger advares om, at de til snapstirsdag skal vcere 
tiltrenkt at m0de pa tinget for at navngive, hvem der skal indskrives i deres 
sted. 

Simon Mikkelsen, birkeskriver til Vestervig ting, pa Cornelia Bichers von 
Vestervig hendes vegne tiltaler de af Vestervigs tjenere i herredet, som 
resterer med afgifter. 
Hertil svarede Feder S0rensen i Rrer, at hverken hans fader eller han i deres tid 
har betalt arbejdspenge, og han fremlagde et frestebrev pa Mikkel J0rgensens 
gard, som han har i brug, men som f0r var 0de. Han har tidligere haft garden i 
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fceste, men har opsagt den, da deter en meget besvcerlig gard, hvorfor Cornelia 
Bickers nu har akkorderet med ham, sa. han kun ska1 svare og skatte af 8 td. 7 
skp. hartkorn og vrere fri for arbejde og hoveri, mens disse besvrerlige tider 
pastar, og de gamle restancer er efterladt. Dateret 2/4 1678, underskrevet af 
Peter Bodersen. Feder S0rensen mente derfor, at han matte frikendes for den 
krrevede·restance, untagen for nogle smaskatter i den besvrerlige krigstld. 
Stephen Christensen i Skovsted pa egne og sin moders vegne og fremviste en 
lregdsseddel, som melder iblandt andet, at Christen Bertelsens enke i Skovsted 
og Steffen Christensen 6 rdl., hvilke penge I straks kan lade Eder kvittere for 
her nedenpa og straks Ievere, hvorimod jeg enhver denne palreg skal godtg0re i 
sin restance. Morten Christensen egen hii.nd. Desuden fremviste Steffen 
Christensen to kvitteringer fra Morten Christensen. Pengene skulle godtg0res i 
hans landgilde, hvorefter han begrerede, at ham og andre hans medtjenere 
matte godtg0res, hvad de tid efter anden havde ydet og ingen kvitteringer faet 
derfor. Han berabte sig ogsa pa flere kvitteringer. 

At dette forskrevne dette ar pa forskrevne ting er passeret, og intet videre, 
testerer Christen Skoning. 
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Fol. 1 a. Autorisation ved amtmandens fuldmregtig N. Brock. 
(makuleret). 

Herredsfoged: Jacob Ulf i Vestergard, 0sterild. 
Skriver: Christen Madsen Skaning (i Bjerre). 

Fol. 1 b. (makuleret) 

Sandemrend: 

.............. sen i .,ess 

. . . . . . . . . . . . sen i Hiarmaall 

. . . . . . . . . . Jensen i Hox0er 
Christen S0rensen i Clastrup 
Christen Eriksen i Stor Hillersleff 
Thomas Nielsen i Schinderup 

Ransnrevninger: 
Niels Madsen i Brund 
Svend Vilsen i Sendels. gl. Christen .Jensen i 0sterild 
Feder Jensen i Vuldom 
Jep Jacobsen i L0nderup 
Niels Christensen Krog i Kaastrup (til f.) 0rgaard i N ors 
..... ild Nielsen i Groffgaard i Tuedsogn 
(tilf.) Feder Christensen i 0ster Vandet 
Niels Christensen 0rgard i Nors Anders Christensen i Schinderup (tilf.) 
Anders Persen i. Nerbye i Tueds sogn 
Salmand Andersen i Bierregaard 

Snapstirsdag, 10. januar. 

Sandemrend og ransnaevninger skal opnrevnes og g0re deres ed f0rstkommende 
tirsdag. 

Der skal udnrevnes synsmrend til at syne broer og stenvaser her i herredet for 
brestfreldighed. 

Amtskriverens befaling om at okse- og hesteskat straks skal ydes, !rest. 

Amtskriverens fuldmregtig Christen Poulsen . . . landkommissrerernes tilbud 
angaende auktion ... 

. . . Poul Chr ... kgl. Maj.s allernadigste ... brev af dato I ... 80. 

Lrest en kopi af Skatkammerets ordre til hr. kommissrer Wisberg ... han 
inspektion om strandvrag og andet. 
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Lrest en kopi af Rentekammerets ordre 5/11 81 om ments? indfersel og udf0rsel 
og om hestes og hoppers ... udfersel. 

(13/12 1681). Amtmandens fuldmregtig fremviste kebebrev mellem amtmanden 
og det strandede hollandske skibs foil{ om det skib, der 2/12 sidst er strandet ved 
Hansted; af dato 3/12, og fremstillede vurderingsmrend, som vurderede det 
indstrandede gods til 80 rdl. 
Amtskriverens fuldmregtig, Christen Poulsen, begrerer, at herredsfogeden vil 
udnrevne folk til at gere udlreg i Ullerupgard for store resterende kgl. skatter. 
Han svarer, at fer han taler med disse folk, som skal gere udlreg, ber der 
meddeles Claus Herluf Pors en skriftlig restanceliste. Christen Poulsen svarer, 
at sligt skal ske . 

Amtskriverens fuldmregtig fremkalder strandfogderne, der har vurderet, hvad 
der er indkommet af vraggods fra nytarsdag 1681 til arsdagen. Foruden dette 
lese vraggods var kun indkommet det skib, som strandede i Hani!!ted strand, og 
som amtmanden kebte og lod sine egne folk bjerge. 

Seren Jensen tjener pa Kelbygard, Christen Poulsen, tiltaler nogle af hans 
tjenere for restancer. 
Dom: De skal betale. 

17. januar. 

Christen Hej i Nors pa amtmandens vegne har Iadet strevne Anders Olufsen i? 
Vigse? og synsmrend, som har synet Mette Roed i Vigse St. Stefansdag, men 
som ikke fandt sar og skade pa hende dengang. Hendes broder, Seren Roed var 
til vedermalsting med Christen Hej. 

I dag blev udnrevnet mrend, der skal syne broer og vaser. De skal mede i morgen 
ved sol ens opgang. 

24. januar. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Viborg skoles vegne har Iadet strevne to 
mrend i Kjelstrup for restancer. De erklrerer, at de ikke har kunnet yde mere af 
deres garde end skatterne, om de ogsa gerne havde villet. 

(13/12 1681). Seren Pedersen i Malle som eftermalsmand efter sin broder 
Christen Pedersen ved Sennels kirke parabte de skyldige, at de kunne komme 
frem med deres lovsbod. Sa fremkom Jens Knudsen i Hillerslev og Christen 
Knudsen ibd., og Seren Pedersen fik af dem lovsbod, nemlig 131h sldl., hvorfor 
han kvitterede og lovede at holde dem skadesles. 

(13/121681). Sagen mod Pugdals drenge fremdeles opsat 14 dage. (7/2) . 
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31. januar. 

Blev l<:est en restance pa rostjenesten herredet. Fengene skal leveres pa 
amtsstuen i dag 8 dage. 

Store Foul Enevoldsen i Aggerholm pa Anders Braes og Mikkel Blachs vegne i 
Klitm0ller tiltaler Anders S0rensen, forpagter pa S0gard, for penge, han har 
!ant til sin avis forts<:ettelse. 
Dom: Han skal beta! e. 

Gregers S0rensen i Kj;:ergard pa Anne Christensdatter, sal. Tomas Jensen, som 
boede og d0de i 0sterby i Tvedsogn, hendes vegne, har ladet foretage 
registrering og vurdering i boet. G<:elden oversteg formuen. 
Laust S0rensen i Tvedsogn og Anders Christensen Bl;:esborg, som var 
besl<:egtede med Tomas Jensen, frasagde sig pa arvingernes vegne arv og g<:eld. 

7. februar. 

L<:est nogle kgl. forordninger »med flere dokumenter«. 

Foul Olufsen Dragsb;:ek ved Klitmeller tiltaler Scharis Jensen i HjardemaJ for 5 
sldl., !ant til hans avis forts<:ettelse. 
Dom: Han skal betale. 

Christen Riis i Hansted tiltaler Anders Gi0ttrup i Hjardemal for 1 rdl. 4 sk. 
Anders Gettrup havde sendt ham et stykke ?!<:erred?, og hvis det ikke slog til, 
ville han betale. 
Opsat 6 uger. 

Borgmester Christian Mortensen har ladet syne Veell Christensens gard i 
Skarup (Nors sogn) for br0stf<:eldighed. Bl.a. fattes 50 stochlau med ler, lwortil 
beh0ves 100 l<:es ler. To huse var jordhuse og ingen stochlau deri. (14/2). 

(17/1). Den sag mod Fugdal drenge, hvorpa dokumenter er fremvist, som Ubbe 
Christensen i Koldvad tog til sig, er fremdeles opsat 14 dage med parternes 
bevilling. (21/2). 

14. februar. 

Unge Christen L0bber i Hansted far afkald fra Feder Mikkelsen i Hansted pa 
hans hustru Kirsten Christensdatters vegne og pa sine egne (Christen L0bbers) 
og moder Bendet Henriksdatters vegne for arv efter hendes. sal. fader, gl. 
Christen Christensen Lobber, som boede og dode i Hansted. (Sagen forts<:etter). 

(7 /2 J. Borgmester Christian Mortensen (Lelius) tiltaler Vii Christensen i 
Skarup (Nors sogn) for resterende afgifter og for bygfald. 
Dom: Han skal be tale inden 15 dage, og hvis det ikke sker, have sit f<:este 
forbrudt. 
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Feder Christensen i Londerup pa sin husband Johan Adolph de Clerques vegne 
har Iadet st<:evne Jorgen Nielsen i Djern<:es og forer vidner pa, at Anders 
Andersen i Skarup (Nors sogn) har betalt afgifter til Jorgen Nielsen, for hans 
nuv;:erende husband fik garden ved indforsel, og pa, at Johan Adolph de Clerque 
har skanet Jorgen Nielsen, der har haft store tr;:etter med sin husband mag. 
Hans Zoega til hjemting og Landsting og derfor er kommet meget tilbage pa 
sine midler, og at de Clerque har haft mange farlige rejser herop i disse 
besv<:erlige krigstider, men har forskanet Jorgen Nielsen for g<:esteri. Djern<:es 
var for Kronens g;:estegard under 0rum, hvor forrige ?lensm;:end? pa 0rum 
deres folk havde deres tilhold med heste og hunde. Det bevidnes, at nogle har 
fort havre til Djern<:es til de Clerques heste, og at han, da han var enlig, stundom 
ingen hunde havde og stundom to eller tre hunde. Jorgen Nielsen er ogsa blevet 
skanet for udskrivning af hans hus og born, for at han kunne blive ved magt og 
ved sin gard. 

Unge Christen L0bber i Hans ted pa sin moders og egne vegne haP ladet vurdere 
gl. Christen L0bbers bo i Hans ted. Ind: og udbo vurderes til 125 sldl., desuden 
har han til gode hos nogle skyldnere 107 daler 14 sk., ialt er boets formue 232 
daler 14 sk. Unge Christen L0bber bliver enig med Feder Mikkelsen pa dennes 
kones vegne om fordelingen af arven. 

21. februar. 

Christen H0j i Nors fremviste amtmandens befaling til herredsfogeden om at 
lade reparere vaser og stenbroer og sp0rger, hvorfor herredsfogeden ikke har 
efterkommet befalingen. Jacob Ulf svarer, at han har ladet befalingen opl<:ese i 
kirkerne, hvad der kan bevises ved pr<:esternes attest, men vedkommende har 
ikke pareret ordre, og der er ikke st<:evningsm;:end at fa til at indcitere dem, 
skont han tit havde beg<:eret det. Han mener, at dermed er hans tjeneste 
fyldestgjort, og at delefogeden (Christen Hej) skal s0rge for st<:evningsm<:end 
mod dem, der endnu ikke har gjort deres skitter f<:erdige. 

Christen Hoj fremviser befaling og forbud om oksestalding og om jagt, som 
ingen rna bruge uden at have 100 td. hartkorn samlet gods. De der har det, rna 
fremvise deres jagtskilt pa Bisgard inden 11/3. Dette tillige med forskellige 
dokumenter, som blev !;:est og paskrevet, tog Christen Hoj til sig. 

(7/2). Christen H0j i Nors, forordnet delefoged her i herredet, pa kgl. Maj.s og 
amtmandens vegne tiltaler Christen Federsens s0nner i Fugdal, Laust og 
Christen, efter ops<:ettelse af 13/12, fordi de har trukket en dod skipper i land. Da 
andre kom til, var hans lommer og fikker vendt og abnet. 
Skibsfolkene pa det forliste skib vidner, at da skibet forliste, tog skipperen, 
Henrik Gertsen de Fri!{S, nogle penge, 600 daler, i .sine lommer sammen med 
sine breve og et ravhalsband, og det fulgte ham af skibet og i havet, dade matte 
forlade skibet. Skibet var fra Holland. 
Det kr;:eves, at drengene skal skaffe pengene til stede inden 14 dage eller 
lovv<:erge sig ved konsed efter Ioven for Wal-Rauff li 63 (1663), kap. 24, s0retten. 
Dom: De tiltalte, som har ladet sig finde pa lcgl. Maj.s strand om natten imod 
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forbud, og der fundet og opdraget den d0de skipper, og der ikke forelregges 
noget, som kan befri dem for forbuden nattegang, skal de skaffe de omvidnede 
penge til stede inden 14 dage eller lovvrerge dem med k0nsnrevn efter !oven, 
mens vidnerne starved magt. (25/4). 

28. februar. 

Lrest forordning om dem, som med moratorium vil befri sig for at betale deres 
kreditorer, og forordning om jordegods. 
Forkyndt rentemesterens missive og landkommissrerernes paskrift om, at de 
som har sm0r, k0d flresk eller andet, som til provianthuset kan k0bes, at de skal 
tilkendegive deres pris. 

7. marts. 

Lrest kgl. forordninger. 

14. marts. 

Christen H0j, delefoged, anden gang tilb0d, at hvem der ville freste de 0de garde 
i herredet, kan freste dem af amtmanden. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum har ladet strevne vidner. 
Christen Christensen i Hunstrup m0dte pa Jens S0rensen, sitshaftig i Vust, hans 
vegne, og mente, at der ikke b!ilr vidnes, fer der bliver strevnet forsvarligt. Niels 
Christensen fremreskede Christen Christensens skudsmal fra husbonden om at 
ga i rette. 
Kendelse: Da Jens S0rensen, som sagen angar, ikke er strevnet, kan der ikke 
f0res vidner. (Sagen fortsretter). 

Christen Christensen i Hunstrup pa Jens S0rensen i Vust hans vegne, har ladet 
strevne Christen Christensen Sch0tt, nu boende i Christen Skrivers hus i 
Hillerslev. Christen Sk0tt vidnede, at det hus, han opsatte i Vust og nogen tid 
boede i, opsatte han med J0rgen Christensen, forrige herredsfoged i Vester 
Hanherred, hans forlov, og sa lrenge han beboede det hus, svarede han ikke til 
andre end sal. Jergen Christensen, sa lrenge han levede. (2/5). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa hr. Olufs vegne tiltaler folk for skyldig 
pasketiende. 
Dom: De skal betale. 

Christen H0j i Nors, delefoged, ferer vidner om det ede gods, som opbydes til 
freste. Nogle er for nylig frestet bort, men jorden har indtil da ligget 0de og 
ubrugt. 
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21. marts. 

Christen Christensen i Hunstrup pa sin husbond, Jens Serensen i Vust, hans 
vegne har ladet strevne Anders Serensen, forpagter pa Segard, til dele og tredje 
ting og Svend Vilsen i Sennels ogsa til tredje ting. 
Pa de indstrevnedes vegne m0dt Ubbe Christensen og Niels Christensen, 
delefoged til 0rum, og formente, at der ikke b0r udstedes tredje ting, da det 
ikke er bevist, at der er udstedt f0rste og andet ting og ikke er strevnet skriftligt. 
Kendelse: Der kan ikke udstedes tredje ting. (2/5). 

Pa amtskriverens vegne medte Niels Nielsen Hostrup og lod lrese en jordebog, 
underskrevet af amtmanden og borgmester Christian Mortensen, over gods, 
som er udlagt kgl. Maj. fra Vestervig Kloster, og som nu skal svare under 
amtstuen. (16/5). 

Mogens Christensen Bundgard i Sennels har ladet syne den 0de !Jard i Sennels, 
som Jens Tomsen sidst havde i freste og frad0de. Laden var 3 bindinger og otte 
par sprender, Ralingen var 4 bindinger og 12 par sprender. 

Peder Christensen i Hillerslev pa sin s0ster Maren Christensdatter, sal. Jens 
Mikkelsens enke i Hillerslev, hendes vegne har ladet vurdere boet efter Jens 
Mikkelsen, som boede og d0de i Store Hillerslev. Overvrerende: enken og 
hendes b0rn og stedb0rn og deres vrerger og formyndere. 
Christen Torsted af Thisted reskede efter skiftebrev bade efter Tomas 
Jespersen og sal. Maren Jacobsdatter 1 daler 7 sk. Skiftebrevet af dato 9/9 1678. 
Laurits Jensen og Niels Jensen reskede pa deres sal. sesters b0rn, som den sal. 
mand f0rst havde til regte, deres m0drene arv, og reskede paden sl. mands sen 
Jens Jensens vegne en plag tO sldl. Christen H0j mente, at der ikke b0r udstedes 
vidne, flilr den sal. mands s0n, Jens Jensen, som nu er i kongens tjeneste, bliver 
indstrevnet. Peder Christensen lovede at hjrelpe sin s0ster med at fa sreden i 
jorden og med at tilfredsstille kongen og husbonden indtil videre. Den f0rste 
kones b0rn er Jens Jensen, Mikkel Jensen og Karen Jensdatter. 

28. marts. 

Niels Christensen, delefoged til 0rum, har pa sal. Simon Pedersens enke i 
Brund hendes vegne ladet vurdere boet efter sal. Simon Pedersen rette 30. dag, 
den 23. marts. Enken er Maren Jensdatter. Boet insolvent. (28/8). 

4. april. Intet. 

11. april. 

Niels Christensen, delefoged til 0rum, pa Mads Jespersens vegne i Hansted har 
ladet strevne Poul Tomsen i Hansted til vidnE'spah!ilr, og har ladet syne Mads 
Jespersen, som la pa hans seng og var bla slagen og resen (ophovnet) i hoved og 
skuldre og havde et sarmal pa sin nrese. (Sagen fortsretter). 
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(Niels Christensen) fremstillede vidner, som beretter, at da Brix Jensen og 
Kjeld Christensen og andre af deres selskab kom i land med deres bad, kom 
Mads Jespersen til dem og spurgte, om de havde noget redskab af hans med 
dem i land, hvortil de svaredf! nej. Da kom Poul Tomsen, som ogsa havde noget 
redskab med dem, og sagde til Mads Jespersen: »Du hyden skrelm!« og tog en 
vol, som ogsa kaldes en rorpind og slog Mads Jespersen i hans hoved, sa han 
faldt om pa jorden. Sa tog Poul Tomsen vollen og lagde den pa sin nakke og leb 
sin vej. Blodet leb bade af Mads Jespersens nrese og af hans mund. (16/5). 

Lrest kgl. forordninger, om tre bodsdage, om amtmandens forpagtning af 
strandvrag i 0rum og Vestervig amter. 
Der blev advaret om, at stenbroer og alfarveje i herredet skal repareres. 

Peder Pedersen Harboe i Store Hillerslev oplader til Peder Mortensen, fedt i 
Store Hillerslev, de to parter af sin paboende gard. 

25. april. 

Pa amtmandens vegne begrerer Niels Brock, at der udnrevnes mrend til at bese 
klitterne her i herredet. De udnrevnes. 

(Niels Brock) begrerer ogsa, at der udnrevnes fire mrend, der sammen med 
delefogeden vil rejse til Klitmeller, Hansted og Vigse for at fa at vide, hvor 
mange skuder der dette ar er sejlet bort, og hvor mange der endnu agter at 
sejle. (16/5). 

Niels Brock pa amtmandens vegne har Iadet strevne med skriftlig strevning 
Christen Poulsen, amtskriverens fuldmregtig med 6 ugers varsel til vidnespaher 
og forkyndt den for Seren Jensen pa Kelbygard. Han fremlagde derefter en 
skriftlig kundskab. Christen Poulsen beskyldes for at have Iadet eksne opstalde 
hos Seren Jensen, som imod forbud og arrest har tilladt at fere eksnene bort. Pa 
Christen Poulsens vegne fremkom hans medtjener S0ren Jergensen og 
irettelagde en skriftlig tilstaelse, hvorefter Las Nielsen Tegelmand, borger og 
handelsmand i Ribe har overdraget Christen Poulsen Koustrup at kebe eksne 
for h<tm og Ievere dem pa tilberlige steder, hvor de kan opstaldes og fodres. Han 
villade eksnene hente selv eller ved »vores bys folk«. Christen Poulsen siger i et 
indlreg, at han ikke har vreret bekendt med noget forbud eller arrest, og at han 
ikke mener, der ber feres vidner, fer hovedmanden Las Nielsen Tegelmand, er 
strevnet. 
Kendelse: Amtmandens vidne kan udstedes. 

Laurits Andersen i Kolsgard pa Hannres pa Helle Urnes vegne· til Estvadgard 
tiltaler Laust Christensen i Tved i Hjardemal for restancer. 
Dom: Han skal betale. 

Christen Hej, delefoged, pa hrederlige Hans Nielsens vegne i Hesseldal 
irettelagde et skriftligt forbud pa baron Christian Juel til Ryssensten hans 
vegne mod, at nogen tilholder sig fredrift omkring Eskes eng . 
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Christen Hej pa Christen Madsen Skriver i Bjerre hans vegne forbyder Vigse 
sognemrend at have brugelighed og kersel over hans ringe engskifter og at lade 
kvreg og heste komme pa hans eng. 

(21/2). Amtmanden tiltaler Christen Pedersens senner i Pugdal, Christen 
Pedersen· og Peder Laursen i Langgard, fordi de ikke har efterkommet 
dommen. 
Han far ferste ting til dem. (2/5). 

2. maj. 

(25/4). Christen Hej i Nors, kgl. delefoged, begrerer andet ting til Christen 
Pedersens to senner i Pugdal, til faderen og til Peder Lauritsen i Langgard 
efter dom. Herredsfogeden svarede, at uden sa er, at landstingsstrevningen 
hindrer det, skal andet ting udstedes. (9/5). 

(21/3). Jens Serensen i Vust tiltaler ved. fuldmregtig Anders Serensen, forpagter 
pa S0gard, og Svend Vilsen i Sennels, som arvinger efter sal. Niels Bardsen, 
som boede og dede i Kastrup, og beskyldte dem efter en dom af 10/5 1681 for at 
vrere pligtig til at betale efter en obligation udstedt af Niels Bardsen til Jens 
Serensen pa Nresgard 12/2 1653. Der har vreret forsegt udlreg hos Svend Vilsen, 
men forgreves. Derfor Iader Jens Serensen de to skyldnere fordele. 

Peder Mortensen i Hillerslev far pa reldste Peder Harboes vegne ibd. afkald fra 
unge Peder Harboe i Nors pa egne vegne, Christen Pedersen pa Slot i Sennels 
sogn pa egne vegne, Jep Nielsen i Binding pa sin hustrus Helle Pedersdatters 
vegne, Laust Jensen i Hillerslev pa sin hustrus Maren Pedersdatters vegne, 
Poul Pedersen i Skinnerup pa sin moders Inger Pedersdatters, sal. Peder 
Tomsens, som boede og dede i Skinnerup hendes vegne og Laust Christensen 
ibd. pa sin hustrus Anne Pedersdatters vegne for arv efter deres fader Peder 
Pedersen Harboe, deres fader og morfader og efter deres moder, hustruers 
·moder og modermoder, Birgitte Jensdatter, som begge bor i Store Hillerslev, 
som kunne tilfalde dem efter regteparrets ded. 

(14/3). Christen Christensen Skett i Hillerslev far af Christen Skaning, skriver 
til Hillerslev herreds ting, opladt det hus, som Christen Skriver fer boede i i 
Hillerslev. Christen Skett skal give Christen Skriver 37f sldL i opladelsespenge. 

Der blev advaret om ulvejagt pa torsdag og fredag. (14/5). 

9. maj. 

(2/5). Christen Hej i Nors pa kgl. Maj.s og amtmandens vegne begrerer tredje 
ting til Christen Pedersens to senner i Pugdal og de medinteresserede. 
Herredsfogeden vi! ikke udstede tredje ting, da sagen er indanket for 
landsdommerne. (16/5). 
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Claus Herluf Pors Hvide til Ullerupgard lader lyse i hegne den part, han selv 
har i Ullerupgard, og hvad han har at forvalte eller har forpagtet. 
Han lyser efter Svend ... ersen, der er r0mmet fra f:oeet pa marken, hvor han 
var hyrde, pa grund af trusler fra Claus Herlufs broder, og efter nogle og tyve 
stykker n0d, som siden hyrdens r0mning er blevet borte. (16/5). 

(26/4 1681). Christen Andersen Koldsgard pa Hann:oes pa Ingeborg Krabbes, sal. 
Holger Troiles, vegne har Iadet st:oevne Peder Jensen, Jens Vandets s0n i 
Kastrup til vidnespah0r. Han tjener i Brom0lle. Der fremstilles vidner pa, at 
Peder Jensen har f:oestet garden Store Hov i Hillerslev af Christen Andersen pa 
husbondens vegne 21/3 1682. 

Jep Andersen i Hundal i Seels sogn pa sin s0ster Else Andersdatter, sal. Peder 
Torsens, som boede og d0de i Knudgard, hans enke hendes vegne far afkald fra 
Jacob Pedersen ved Kirke i Sendels, pa sin hustru Anne Andersdatters vegne 
for arv efter hendes broder Peder Torsen. 

16. maj. 

(9/5). Hans Axel Pors fremlyser noget kv:oeg, som han har taget i hus, og som 
gik i hans vinterrug. Kv:oeget beskrlves. Herimod freml:oegger Claus Herluf 
Pors's tjener S0ren Jensen en liste over kv:oeg, som er blevet borte for ham og 
tilbyder at den skade, de kan have forvoldt, vil blive erstattet efter lovligt syn 
og vurdering. (Sagen forts:oetter). 

Hans Axel Pors fremviste en synsseddel pa m:oend, hvad den gode mand lod dem 
forevise, og et forbud at holde fremon og kreaturer af Hans Axels mark. 

(Hans Axel Pors) lod ydermere aflyse den vej, som gar forbi Ullerupgard, at 
ingen k0rer den vej, da det ikke er en alfar vej. (23/5). 

(21/3). Christen Poulsen pa amtskriver Jens Hansens vegne har Iadet syne det 
gods, som er udlagt til kronen fra Vestervig Kloster her i herredet. 

(11/4). Samme har laclet syne anclet jordegods i herredet, som ogsa er udlagt til 
Kronen og har tilhert forskellige ejere. (Specificeret). Bl.a. et boel i Bjerre, 
som Christen Madsen, herredsskriver nu bebor, og som fer herte til Holmegards 
gods, og en gard i Binding, som Christen Lauritsen paboede, og som f0r var af 
Niels Parsbergs gods, samt en anpart af Kj:oergard i Tved, som Gregers 
S0rensen pabor. Han har ogsa et bol, som ogsa er skadet af sandflugt. 
Nogle af fffisterne angav som grund til deres gardes br0stfreldighed, at den 
skyldtes den ringe tilf0rsel af t0mmer fra Klitm0ller og fartens afskaffelse for 
Hanstholm, hvor de norske og andre f0r bragte deres bygningst0mmer, og 
skulle det ske at en norsk skude forliste, kunne de ikke k0be lasten uden at give 
dobbelt penge derfor, og de kunne ikke fa t0mmer andre steder fra. (30/11683). 

Christen Poulsen tiltaler kronens b0nder i herredet for skyldige arbejdspenge. 
Dom: De skal be tale, med mindre kongen nadigst vil forskane dem. 
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(2/5). Almaen begrerede, at nar de har faet deres korn i jorden, de da kunne fa 
hj:oelp til ulvejagt, at de for sligt i fremtiden kunne befrles. 

(9/5). Christen H0j i Nors pa kongens og amtmandens vegne har Iadet st:oevne 
strandfogderne pa Hanstholm og Christen Pedersens s0nner i Pugdal. Niels 
Brock spurgte strandfogederne, om det ikke altid havde v:oeret forbudt at f:oerdes 
pa stranden om natten, na.r skibe var strandet. De svarede, at ingen kgl. Maj.s 
brev er kommet xxxxxxxxx har ladet bebude, at ingen rna f:oerdes om natten pa 
stranden, nar et skib eller andet er indstrandet, uden for at tilse deres egne 
skiberum. (20/6). 

Christen Hej beg:oerede, at de dertil udn:oevnte m:oend vil syne klitterne pa 
onsdag, og at stenbroer og adelveje og andre veje bliver synet. 

(11/4). Christen Hej pa kongens og amtmandens vegne har ladet st:oevne Poul 
Tomsen, som boede i Hansted, for hans uh0rlig gerning mod Mads Jespersen. 

(23/5). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev lader lyse i hegne ejendom af 0rum gods i 
Malle, mark til Vil Svendsens gard i Brund m.m. 

23. maj. 

Christen H0j i Nors pa Hans Axel Pors til Momtoft hans vegne har ladet strevne 
Claus Herluf Pors Hvide (pa Ullerupgard) til synsvidne, hvori nogle mrend, (der 
ikke ses at v:oere udn:oevnte af retten) havde v:oeret pa et fald vinterrug mellem 
Momtoft og Ullerupgard, og de fandt, at heste og f:oe havde nedtradt og op:oedt 
korn, og der fandtes noget af det, som heste og f0l ger pa samme vinterrug. 
(Sagen forts:oetter). 

Claus Herluf Pors Hvide (til Ullerupgard) spurgte, om der var nogen sigtelse pa 
nogen for det f:oe, der skulle have gjort samme skade, eller nogle vidner pa, hvis 
f:oe, der kunne have gjort denne skade eller vurdering pa skaden. Han blev i dag 
otte dage strevnet af sin broder, og sa lod hans broder straks fire mrend syne 
vinterrugen, men han kunne ikke vide, om sagen angik ham eller andre, hvorfor 
han straks lod hente otte mrend for at syne samme ejendom, som nu afhjemlede 
deres syn, at de i hans n:oerv:oerelse omgik et stykke vinterrug, liggende n:oest 
0sten Ullerupgard. Der sa de nogle pletter, som ... bidt ... af lam, og de sa 
f:oetr:oer og hestetr:oer (trad, spor), men kunne ikke se, om det var gjort om 
mikkelsmesse eller i vardage. Vestre siden af samme rug sa de var ligedan, og 
de kunne ikke sige, om det var vildt eller tarot, der havde redt samme korn. 
Claus Herluf spurgte synsm:oendene, om de ikke sa, at hans hunde bed af samme 
korn. Det havde de. (Sagen forts:oetter). 

Claus Herluf Pors lyser tredje gang efter det fre, som hans tjener fer havde 
efterlyst og havde tilbudt at erstatte den skade, de har forvoldt efter lovligt syn 
og vurdering. (Sagen fortsretter). 
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Samme har Iadet stawne Hans Axel Pors til tinget og til Hundborg herredsting 
for, hvad han har at tiltale ham for. (Sagen fortsretter). 

Samme har Iadet strevne folk, der tjente pa Ullerupgard, til at vidne. De vidner, 
at 1677 tjente de Anne Arenfeld paden tid, da hun d0de i K0benhavn. Hendes lig 
blev 25/9 hensat i Sennels kirke, og Hans Axel Pors, som da var i kongens 
tjeneste, kom samme aften, som den sal. frue blev begravet, til Ullerupgard 
selvtredje med fern heste, og han blev der vinteren over og brugte af korn og 
fodring, sa Claus Herluf Pors matte k0be korn tillivets ophold. 

(16/5). Samme fremkalder vidner om, at den vej, som gar fra Ullerupgard til 
Thisted har ingen tid vreret forment Ullerupgards herskab eller hvem der pa 
deres vegne kunne have noget at forrette. Han sp0rger dem, om der er nogen 
anden vej mellem Ullerupgard og Thisted end den, som !0ber fra Ullerupgard 
og op over H0jer? Bjerg, hvortil de svarede, at det er dem efter alder og minde 
vitterligt, at samme vej har vreret en fri k0revej fra Ul.lerup gard og til Thisted 
og omvendt. (Sagen fortsretter). (4/7). 

Hans Axel Pors oplyste anden gang det indtagne fre og aflyste forskrevne vej. 
(Sagen fortsretter). 

Claus Herluf Pors fremlregger en skrivelse, dat. Faddersb0l, hvori bekendtg0-
res kongens befaling til J0rgen Kas og Vil Orning om som kommissrerer at holde 
skifte efter Anne Arenfeld og indkalde arvinger og kreditorer. (Sagen 
fortsretter). 

Sam me irettelregger en h0jesteretsdom, hvorefter alle arvinger efter Anne 
Arenfeld skal betale Claus Herluf Pors deres part af den greld efter Anne 
Arenfeld, som han har betalt. Han sp0rger Hans Axel Pors, om han godvillig vil 
betale. Denne svarer, at han har svaret og hans svar er indf0rt i tingbogen. 

Tomas Nielsen i Skinnerup pa egne og sin broders0n, som er fravrerende, 
navnlig S0ren S0rensen, hans vegne pa den ene side og Erik Nielsen pa egne 
vegne far vidnesbyrd af Mikkel Nielsen og Erik Christensen i Skinnerup om, at 
de var overvrerende, da Niels Poulsen i Sldnnerup, Tomas Nielsen og Erik 
Nielsen blev forenet om, hvad de efier deres moder, Maren Eriksdatter kunne 
tilkomme efter hendes d0d. Hver broderlod er 10 sldl., nemlig til Tomas Nielsen, 
Erik Nielsen og de res broders0n S0ren S0rensen, hver 10 sldl., og S0ren 
S0rensens arvepart skal blive staende i boet indtil videre. Niels Poulsen lover at 
fors0rge sin moder og give hende en hrederlig begravelse. Derefter giver Niels 
Poulsens br0dre ham afkald. 

(16/5). Christen H0j fik andet ting over Poul Tomsen for void og slagsmal. 
(30/5). 
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30. maj. 

(23/5). Claus Herluf Pors Hvide til Ullerupgard f0rer vidner pa, at hans Axel 
Pors indtog sin broders kvreg og til ottende dags dagen blev taget syn over et 
fald vinterrug, og det er dem vitterligt, at Hans Axel Pars's heste og plage, hr. 
Anders Pallesen i Sennels hans tre heste og fire plage af hr. Olufs i Hillerslev 
gik 10se bade pa ager og enggrres og kom (korn?), hvor de ville. (Sagen 
fortsretter). 

Christen H0j pa Hans Axel Pors hans vegne fremstiller folk, der har indtaget 
noget kvreg pa Momtoft. De vidner, at de tog freet pa et fald vinterrug 0sten 
Ullerupgard. (Sagen fortsretter). 

De samme vidner, at de har tilbudt Claus Herluf Pors det indtagne ]{Vffig. (13/6). 

(23/5). Der blev udstedt tredje ting over Poul Tom sen i Hans ted. ~13/6). 

Jacob Ulf oplyser nogle gres, som har gaet nogle uger i hans korn og eng og gjort 
stor skade, om nogen vil afhente dem og betale skaden. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev lyser anden gang efter sin tjenestedreng, 
f0dt i Rrer, som er r0mmet. 

s0ren Jensen i Sennels fremviste amtskriverens tilladelse pa grresningen i otte 
ar til Christen Jensens 0de gard i Sennels og har Iadet vurdere grresningen. 

Anders Nielsen i Malle pa Malle bymrends vegne fremviser amtskriverens 
tilstaelse pa grresningen i dette ar til S0ren Madsens og Steffen Madsens 0de 
gard i Malle, og har Iadet grresningen vurdere. 

Christen Tomsen i Vester Vandet har Iadet syne den gard i Vester Vandet, som 
Niels Poulsen f0r havde i freste, og sam Peder Bendixen siden har brugt. 
Peder Bendixens tjener, S0ren Andersen, sporger, om Christen Tomsen har 
noget at fordre af hans husbond, men det har han ikke. 

(23/5). Hans Axel Pors oplyste tredje gang det indtagne fre og aflyser vejen fra 
Ullerupgard til Thisted. (Sagen fortsretter). 

Claus Herluf Pors Hvide irettelagde et tingsvidne af 23. maj angaende vejen fra 
Ullerupgard til Thisted (gentaget) (her star H0ver Bjerg) og sretter i rette, at 
vejen er en fri vej for Ullerupgards herskab og deres folk. 
Opsat en maned. (Sagen fortsretter). 

Samme har Iadet strevne folk fra Thisted, som vidner, at de har pl0jet pa 
Ullerupgards mark med Niels Torsteds plov, og de k0rte derud uden patale, 
m.en da de om aftenen ville k0re hjem, kom Hans Axel Pors's folk og tog 
t0mmerne fra dem. En af plovmrendene red til Momtoft for at fa t0mmerne 
igen. Da blev det sagt ham, at hvis de ville komme i morgen og pl0je for Hans 
Axel Pors, skulle de fa t0mmerne igen. (Sagen fortsretter). 
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Samme frema:Jskede dom angaende ga:Jldssag og fremlagde hejesterets dom 6/9 
1680, hvor hans medarvinger efter Anne Arenfeld kendes pligtige til at betale 
deres part af, hvad Claus Herluf Pors har betalt af moderens ga:Jld og af 
omkostninger. Alt specificeres. 
Dom: Hans Axel Pors skal be tale sin part eller lide indvisning ved gode ma:Jnd i 
sit bedste bo og gods. 

13. juni. 

(30/5). Claus Herluf Pors Hvide fremla:Jgger igen synsvidne, han har taget om et 
fald vinterrug. Synsma:Jndene sa nogle farepletter i begge ender, men kornet 
var ikke nedtradt eller afa:Jdt over det hele. De sa ogsa spor efter heste og faJ, 
men hvornar sporene var sat, kunne de ikke se. (Sagen fortsa:Jtter). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev udsteder efter anordning: Christen Hej pa 
Hans Axel Pors's vegne efter befaling har Iadet sta:Jvne Jacob Ulf med flere til 
at vidne. De vidner, at de herte, at Hans Axel Pors befalede sine tjenere at 
indtage det fffi, som gik pa hans vinterrug. (Sagen fortsa:Jtter). 

Claus Herluf Pors fremkalder vidner, som havde Vffiret med ham ude for at lede 
efter hans bortkomne fffi, som var frataget ham. Da de kom til Hans Axel Pors 
fffihyrde, der drev og vogtede oven for Guldager pa heden, bekendte han, at han 
havde tolv ned hos sig, som hans husbond havde befalet ham at drive med sit 
andet faJ. Claus Herluf Pors vedkendte sig fa:Jet pa astedet. (Sagen fortsaetter). 

Samme tilbyder sin broder at betale, hvad skade hans fal kan have gjort efter 
lovligt syn og vurdering. Han kan ikke anerkende Hans Axel Pors's tjeneres 
syn, men tilbyder tre tender rug, for hver t~emde saet rug, der har taget skade. 
(27/6). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, og Christen Hej tilbyder 
frega:Jld til dem, der har saet i deres husbon!ls tjeneres jord. 

Christen Hej pa amtskriverens vegne har Iadet syne gra:Jsningen til Laust 
Nielsens ede gard i Skinnerup. Claus Herluf Pors medte og vedkendte sig 
samme gard og den grffisning, eftersom han nylig er eksekveret for dens 
restance. Han mener derfor, at der ikke ber udstedes synsvidne, da han selv vil 
betale skatterne. Han frema:Jskede derefter amtskriverens tilladelse til samme 
grffisning, ogden blev fremlagt af Erik Nielsen pa Skinnerup byma:Jnds vegne. I 
den tilbydes det, at betalingen skal blive godtgjort i de resterende skatter, hvis 
nogen vil antage sig den ede gard, hvorimod byma:Jndene uhindret rna bruge 
gra:Jsningen. 

Jesper Christensen i Lille Tefting far afkald fra Poul Mouritsen i Midiholm pa 
egne og Peder Pedersen i Hundborg hans vegne pa sin hustrus vegne, Christen 
Mouritsen ibd. pa egne vegne og pa Peder Nielsens og hans hustrus, Birgitte 
Mouritsdatters, vegne og Jep Andersen i Tanderup i V. Vandet sogn pa sin 
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hustru, Maren Mouritsdatter og hendes moder Ma.ren Madsdatter, som er hos 
ham, deres vegne for arv efter sester og datter Ingeborg Mouritsdatter, dedi L. 
T0fting. 

(30/5). Christen Hej i Nors og Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Mads 
Jespersens vegne i Hansted tiltaler Poul Tomsen i Hansted efter tingsvidne 
11/4, fordi han har overfaldet Mads Jespersen og slaet ham ned, og fordi han 
har kaldt ham en skffilm. (Tingsvidnerne afskrevet). Det kra:Jves, at han selv 
skal va:Jre den sam me mand (en ska:Jlm). 
Dom: Da sagen angar a:Jre, navn og rygte, henvises den, sa vidt den angar dette, 
tillandstinget. For sar, skade og slagsmal skal Poul Tomsen bede efter Ioven 
eller lide dele og andet lovmal. (18/7). 

20. juni. 

(13/6). Christen Hej pa Hans Axel Pors's vegne fremlffigger et skriftligt indlffig 
om, at da hans broder Claus Herluf Pors Hvide har tilbudt at betale, hvad skade 
hans fffi kunne have gjort og sagens bekostning, sa tilbyder han at Valre 
felgagtig til syn, nar det bega:Jres. Christen Hej bega:Jrede tingsvidne. 
Jacob Ulf svarede, at da ingen sta:Jvning pa nogen person er fremlagt, vidste han 
ikke derover at kunne udstede tingsvidne. (Sagen fortsa:Jtter). 

Hans Axel Pors svarede, at han havde sta:Jvnet sin broder med seksugers kald 
og varsel, som ikke endnu var forbi, hvorfor han formente, at hans vidne ikke 
skulle nffigtes, men udstedes. (27 /6). ' 

Christen H0j i Nors pa kgl. Maj.s og amtmandens vegne har Iadet sta:Jvne 
Christen Andersen Havre i 0sterild til klagevidne, fordi Hans Henningsen i 
Hjardemal har beklaget sig over, at Christen Havre Fisker i 0sterild har 
overfaldet ham ved fjorden og truet ham med en kniv og stukket efter ham, sa 
der blev slu'i.ret huller i hans sorte vadmelskjortel. Vidner beretter, at de sa, at 
Christen Havre leb efter Hans Henningsen i fjorden og jog ham ud i fjorden med 
en kniv og slog til hammed kniven. (27/8). 

Mikkel Andersen i Dal i Hjardemal pa sin husbonds, Jens Nielsen Tmyes vegne 
tiltaler hans b0nder i Hjardemal, Vorring og Nors for restancer. 
Dom: De skal betale. 

Hr. Oluf Nielsen i Hillerslev, Jens Jensen i Brund og medinteresserede forbed 
sognefolkene at indf0re deres korn f0r der er tiendet. 

Seren Laustsen i Bloksgard pa egne og menige Hjardemal sognemrnnds vegne 
forbyder nogle folk i HjardemaJ sogn at indfere deres korn, fer der er tiendet pa 
ka:Jrv og neg. 

Jens Jensen i Brund og Jens Kastrup ibd., sa vel som Niels Bertelsen i 
Hillerslev pa egne og medinteresseredes vegne tiltaler folk, der resterer med 
konge- og kirketiende. 
Dom: De skal betale. 
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Christen Hej pa amtmandens vegne parabte, om nogen havde amtmanden eller 
hans fuldmregtig noget at tiltale, da at fremkomme. 

(9/5). Lrest anden gang dommen pa Pugdal drenge og lyste efter skibsfolkenes 
attest. (27 /6). 

Andet forbud fra hr. Oluf og Niels Christensen tilbed anden gang fregreld. 

Forskrevne Jens Jensen (i Brund), Jens Kastrup og Niels Bertelsen tiltaler folk 
for resterende kongetiende. 
Dom: De skal betale. 

27. juni. 

(20/6). Hans Axel Pors hans fuldmregtig Christen Hej har Iadet strevne Claus 
Herluf Pors til synsvidne og har Iadet folk, udnrevnt af tinget, syne et fald 
vinterrug esten Ullerupgard. De kunne ikke kende, at kornet havde taget nogen 
skade, siden det havde skudt, men ved senderste og vesterste nogle sma steder 
syntes de, var gammel gjort skade, som dog nu stod med sine vipper, og fandtes 
der pa samme rug noget heste ger og farfre ger, dog mest heste ger, og ikke de 
kunne taksere samme skade hejere end 14 sma skrepper rug. (Sagen 
fortsretter J. 

Hans Axel Pors begrerede dom pa det indlreg i dag otte dage i tingbogen er 
indfert, hvorimod Claus Pors protesterer og formener, ej nogen dom i dag at 
ske, fer dokumenterne bliver fremlagt. Jacob (sic!) sluttede, at han ikke vidste 
at ken de i nogen sag, fer forseglede dokumenter for ham bliver fremvist. ( 4/7). 

(20/6). Claus Herluf Pors til Ullerupgard har, fordi det berettes, at der har 
vreret slagsmal mellem hans tjener Christen Andersen Fisker og Hans 
Henningsen af Hjardemal, og at Hans Henningsen skulle have faet knivslag af 
Christen Fisker, og at der er taget tingsvidne om sagen, Iadet strevne de to 
personer, der har vidnet om samme selvgjorte skade pa hans kjortel. Desuden 
strevnes et par andre vidner, samt synsmrendene og Niels Broch i Bisgard. De 
sidste vidner beretter, at de har spurgt Hans Henningsen, om han havde skade 
pa ked eller ben, hvortil han svarede, at det havde han ikke. Han stod nu frem 
for retten og bekendte, at han hverken fik bla eller blodige slag af Christen 
Andersen, og ikke heller de sloges, men Christen Havre skulle have lebet efter 
ham med en kniv. Claus Herluf Pors spurgte, om han havde Iadet sig syne, 
hvortil han svarede, at han intet skadede hverken pa ked eller ben, og derfor 
ikke havde behov at lade sig syne. (Sagen fortsretter). 

Samme strevningsmrend fremkalder vidner om, at Christen Andersen Havre af 
0sterild aldrig har overfaldet nogen enten med kniv eller i andre mader, sa 
lrenge han har boet hos dem (i 0sterild), og at de ved, at sa vidt Christen 
Andersens dige nar og ned til fjorden, har de ingen lod, del eller frellig videre 
end hans huses ejermand, borgmester Jergen Hansen af Harsens. (26/9). 
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Samme strevningsmrend har strevnet folk, som vidner, at temmeret af laden til 
den gard, som Jesper Nielsen sidst iboede, blev lagt ind i ralingen til samme 
gard og deren til rummet, hvor det Ia, blev tilspigret og gav det i Niels Andersen 
Spanggard, som da boede i samme raling, det i forvaring. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, fremkalder mrend, der 
har synet Lille Hillerslev eng og sa, at vandet stod over samme eng til midt pa 
deres ben, som der var ringest, og de syntes ikke, der kunne blive nogen 
h0bjergning i dette ar. 

Mikkel Nielsen i Neergard har Iadet strevne Niels Christensen i Neergards 
melle og har Iadet syne Nedergards eng. Der stod vand pa samme eng over 
deres knre, midt pa deres ben og somme steder mere, sa Mikkel Nielsen ikke 
kunne fa noget he i land, uden der brugtes anden middel dertil. (Sagen 
fortsretter). 

Niels Christensen i Nedergards melle har Iadet strevne Mikkel Nielsen i 
Neergard til vidnespaher, og folk, som vidner, at det bjerg, som ligger senden 
og vesten til Nedergards melle, kaldet Nedergards Mellebjerg, har ligget til 
Nedergards melle upaanket, og melleren har altid brugt bjerget upatalt. De kan 
ikke mindes, at stigborde til mellen har nogen tid vreret paklaget at skulle 
opdrages. Desuden vidnede de, at sal. Anders Pedersen, som fer boede i 
Nedergard og var fuldmregtig og forsvar bade for mellen og husbondens gods, 
altid kerte esten og norden med hans he og skorterff, og ikke han kerte nogen tid 
igennem mellergarden eller over broen, ikke heller har der vreret nogen 
alfarvej igennem mellegarden og vesten dremningen, for Mikkel Nielsen for 
kort tid siden har kert derigennem og pa dremningen. 

r20/6). Christen Hoj pa kongens og amtmandens vegne har Iadet strevne 
Christen Pedersen i Pugdal og hans senner og Peder Laursen i Langgard og 
fremkalder folk, der vidner, at det er dem vitterligt, at det hvert ar har vreret 
aflyst, at nogen ved nattetid matte findes pa stranden, nar et skib var strandet, 
uden de folk, som skulle se til deres skuder, strandfogderne og de, som har 
inspektion over strand en. (24/10). 

Enevold Serensen i Rrergard oplyser to ungned, indtaget i hans korn. 

Hans Axel Pors lod forkynde Hojesterets stmvning pa hans broder, Claus Herluf 
Pors af 9/12 1681. 
Item Erik Nielsen af Skinnerup lod forkynde Hejesterets strevning pa dem, som 
ham til hans stymperdom har beskadiget. (Hundborg og Hillerslev Herreders 
Tingbog 1679, Hist. arbog, This ted amt 1938, s. 49). 

Otte Ottesen sen af Krerup pa baron Juels til Ryssensten hans vegne opbed en 
gard i Kjelstrup, Anders Eriksen sidst havde i freste, at om nogen vii freste den, 
kan de mod tilborlig frihed hos hans fader Otte Ottesen bekomme freste. 

Hr. Oluf i Hillerslev lod tredje gang - som og pa kongens og kirkens vegne 
forbyde sognefolk at indfore korn, fer der er tiendet. 
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Niels Christensen tilb0d igen fr0gmld til dem, der har saet hans husbonds 
tjeneres jord, og forb0d at aff0re noget. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har Iadet syne sal. Anders S0rensens gard i 
Hovs0r. Br0stfmldigheden specificeret. Indstmvnet er Jens Andersen i Hovs0r 
til vidnespah0r. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev tiltaler 0rum tjenere her herredet for 
restancer. (Specificeret). 
Dom: De skal beta! e. 

4. juli. 

(27 /6). Claus Herluf Pors Hvide til Ullerupgard fremlmgger i sin broder Hans 
Axel Pors hans nmrvmrelse en lysningsseddel, der lyder pa, at han Imnge af 
broderlig kmrlighede har undladt at g0re noget ved deres mellemvmrende, men 
da broderen s0ger aile de veje, som muligt vmre kan, ham til ruin og skade, 
n0des han nu til med retten ved Ioven at forf0lge sin sag. Trods han har tilbudt 
sin broder fuld erstatning for den skade, som et lovligt syn kunne tilskrive hans 
fm, forholder broder ham endnu hans fm. Denne skrivelse er lmst for retten for 
otte dage siden, og da begmrede Claus Herluf Pors f0rste ting til sin broder, og 
nu i dag begmrede han andet ting. 

Christen H0j i Nors pa Peder Bendixens vegne tn:,yder Niels Tomsen i T0fting 
det korn, som avles pa den del af hans jord, hvori Peder Bendixen med Niels 
Tomsens minde har Iadet sa, imod at Niels Tomsen betaler ham fmgmld. Da 
tilbudet blev givet Niels Tomsen, svarede han, at det ville han ikke g0re noget 
ved, f0r han havde talt med husbonden. Derefter fremlagdes en obligation fra 
Niels Tomsen til Peder Bendixen pa 15 rdl. 18 sk. 
Dom: Han skal betale obligationens palydende med omkostninger. 

Christen H0j i Nors, delefoged til Hillerslev h.erred f0rer vidner om det 0de gods 
i herredet, som ingen proprietmrer svarer af. 

Christen H0j pa hr. Olufs vegne i Hillerslev har Iadet taksere grresningen til den 
0de gfird i Kjelstrup, som Christen Pedersen iboede. 

Claus Herluf Pors Hvide har Iadet stmvne sin broder Hans Axel Pors og 
irettelregger en opsmttelse af 30/5 og et tingsvidne af 23/5 angaende den vej fra 
Ullerupgard til Thisted, som Hans Axel Pors ville forbyde nogen at k0re pa. Nu 
forlanger han dom. 
Dom: Omvundne vej b0r at blive den rette vej mellem This ted og Ullerupgard 
for dem, som bor pa Ullerupgard og for dens ejere, sa lmnge de aflagte 
vidnesbyrd starved magt. (9/11683). 

(27/5). Hans Axel Pors irettelagde sit tingsvidne af 23/5 (som gentages), 
hvorefter han har Iadet et fald vinterrug syne (af folk, der ikke er udnmvnt af 
retten). Han krmver erstatning for skaden og penge for grmsleje (for broderens 
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kvmg, som han har indta.get), og fremlmgger til sidst det officlelle syn af 20. 
juni, tinglmst 27. juni. Claus Herluf Pors Hvide irettelagde sin lysning efter fm, 
som var blevet borte for ham, tingsvidne om heste og far 30/5 m.m. Han mener, 
at det ikke er bevist, at hans kvmg har gjort nogen skade. 
Kendelse: Da de fremlagte dokumenter er mig endnu fundamentalt ubevist, 
hvorpa jeg nogen endeligt lmnne slutte nogen dom, og fordi jeg selv er et vidne i 
samme sag, forhaber jeg derfor at vmre forskanet. Sagen opsat endnu 8 dage. 

(7/11). 

Hans Tomsen, skriver til Hundborg herredsting, pa Jesper Nielsen, kgl. 
kommissmr og borg(mester?) i Arhus hans vegne tiltaler Claus Herluf Pors 
Hvide for 50 rdl., som han efter pantebrev er skyldig, og irettelmgger et sk0de 
fra Claus Linderoth til Kongensgard til Claus Herluf Pors pa en gard i 
Tvedsogn, Mourits Lauritsen pii.bor, og et pantebrev fra Claus Herluf Pors til 
Jesper Nielsen Hutfeld, pa 50 rdl. af 18/8 1677, hvori det ovennrevnte sk0de 
Imgges som underpant. • 
Dom: Han skal betaJe, eller ogsa ved gode mmnd !ide indf0rsel i pantet. (8/8). 

Niels Christensen, delefoged til 0rum, har Iadet syne kornskade pa Will 
svendsens 0de gard i Brund og skade pa engen, hvoraf meget var opmdt og 
opt0jret. Bade ager og eng var lig sa godt opdiget som andre deres. ( 18/7). 

18. juli. 

Christen Poulsen pa amtskriver Jens Hansens vegne forkyndte og lod lmse en 
Jandstingsstmvning pa det 0de gods i herredet. Claus Herluf Pors mener, at der 
er udgaet en h0jesteretsstrevning om samme gods, og indtil H0jesteret har 
kendt, b0r der ikke udstedes dom ved hjemtinget. Christen Poulsen mener, at 
intet b0r udstedes til forhindring af de kg!. skatters inddrivelse. 
Kendelse: Der b0r ikke udstedes noget, f0r amtmand og amtskriveren er lovligt 
stmvnet. (1/8). 

Christen H0j i Nors pa Niels Mortensen, forpagter pa S0gard, hans vegne 
irettelmgger et synsvidne, llvorefter nogle mmnd har delt bygningerne pa 
S0gard mellem Niels Mortensen ogden anden forpagter, Anders S0rensen. 

(4/7). Niels Christensen, delefoged til 0rum, har Iadet stmvne aile mmnd i 
Brund og har Iadet syne kornskaden pa Will Svendsens 0de gards mark i Brund, 
som syntes gjort af svin og grise. (24/10). 

(4/7). Hans Axel Porses fuldmmgtig Christen H0j irettelmgger et synsvidne, 
(synsmmndene ikke udmeldt af retten) om skade pa et fald byg ved Thisted vej. 
De syntes, der var gjort skade for 2 td. byg. (Sagen fortsmtter). 

Vidner fremkaldes, som har set at og h0rt at en flok fm kom !0bende ind i kornet 
pa forskrevne mark, og hyrde skreg: 0, Gud bedre mig! og rabte om hjmlp. Et 
vidne hjalp hyrden med at genne fmet af lwrnet. Claus Herluf Porses tjener kom 
og rendende for at hjmlpe. (25/7). 
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(13/6). Christen Hej, kongens delefoged, pa kongens og hr. Laurits Coc i Rrer 
hans vegne og Niels Christensen i Lille Hillerslev pa sin principals tjener Mads 
Jespersens vegne fremlregger tingsvidne om Poul Tomsens overfald pa Mads 
Jespersen og dommen over ham. 
Der er nu lrest bade 1., 2. og 3. ting over Poul Tomsen, hvorfor Christen Hej og 
Niels Christensen lader Poul Tomsen fordele. 

Oluf Badsgard i Hansted lader forbyde Hansted sognemrend at indfere deres 
korn, fer de har tiendet. 

25. juli. 

Ubbe Christensen i Koldvad pa radmand Henrik Jergensens vegne i Viborg har 
ladet strevne Jergen Lykke for Segards port og de to forpagtere og har ladet 
syne Segards bygningers brestfreldighed. 
Husene specificeret. 

( 4/7). Claus Herluf Pors Hvide gjorde personlig for retten sit skudsmal, at han 
var indciteret til ferste almindelige herredag at comparere personlig, hvorfor 
han ikke kan m0de til tinget her, men har lovligt forfald, sa ingen sager kan 
feres mod ham enten ved dom, vidner eller noget syn, f0r han kommer hjem. 
(7/11). 

Oluf Badsgard forb0d 2. gang Hansted sognemrend at indf0re deres korn, fer de 
har tiendet. 

(18/7). Claus Herluf Pors tilsperger Christen H0j pa Hans Axel Porses vegne, 
om ikke den sidste sag om skade skyldtes vade. Hvortil Christen H0j svarede, at 
sagen var forligt, og han ville ladet det sidste syn fare. 

Lrest kgl. befaling om vejenes beskaffenhed. 

Claus Herluf Pors ferer vidner pa, at mens han var i Viborg, blev der malt 12 td. 
rerter op fra Ullerupgards loft, og det kom i srekke og blev baret til Momtoft pa 
loftet. 

Samme udbyder grresningen til den 0de gard i Skinnerup af Ullerupgards gods, 
for 8 sldl. og ellers lyser ejendommen og grresningen i hegne, og om ingen vil det 
leje, vil han selv bjerge grresset. 

Anders Christensen, f0dt i Vorring, som vil regte sal. Christen Madsens enke i 
Skinnerup, har sluttet kontrakt med bernenes formyndere om, at sennerne 
Mads og Christen skal have 12 sldl. og datteren Maren 6 sldl. og hendes 
bryllupskost til 10 par herskab og en forsvarlig seng. Formynderne er Mikkel 
Jepsen og Erik Christensen. 

(5/6). Ubbe Christensen (pa Henrik Jergensens vegne) fremlregger Anders 
Serensens forpagtningsbrev pa Segard og tiltaler ham for resterende afgift. 
Dom: Han slcal betale. (17/10). 
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1. august. 

Niels Broch pa kongens og amtmandens vegne er udnrevnt nogle mrend til at 
syne broer og alfare veje i herredet. De skal i morgen tidlig mede ved Skovsted. 

(25/7). Christen Hej pa Oluf Badsgards vegne i Hans ted forbyder 3. gang folk i 
Hansted at indfere deres korn, fer der er tiendet. 

Claus Herluf Pors fremstiller synsmrend, der har synet Ullerupgards ede garde 
i Skovsted for at vurdere, hvor meget de kan tale at give i skat. 
Christen Poulsen svarede pa kongens og amtskriverens vegne, at der ikke ber 
udstedes noget syn i henseende til skatternes forringelse. Synsmrendene 
svarede, at de ikke ville eller turde gere nogen afsigt om samme ede gods for 
Christen Poulsens irettesrettelses skyld. 

Samme fremstiller folk, der vidner, at da Hans Axel Pors, som da•var i kongens 
tjeneste, efter hans moders Anne Arenfelds ded marcherede bort, tog han en 
sort tredje-ars hest med sig, som var sal. fruens og var registreret i boet efter 
hende, og pa den tid var der ikke mere nogen heste af fruens, der var dygtige til 
at brere en karl, fordi de var dede af skab. Den hest, Hans Axel Pors borttog, 
havde ogsa haft skab, men Claus Herluf Pors havde ladet den kurere. 
Herredsfogeden spurgte, om Hans Axel Pors var strevnet, men Claus Herluf 
Pors svarede, at kun amtmanden var strevnet, hvorfor dette vidne ikke bliver 
udstedt. 

(18/7). Amtskriverens fuldmregtig Christen Poulsen fremlagde en lysningssed
del, udstedt af Landstinget, som melder, at proprietrererne til det 0de gods i 
herredet indstrevnes til dom for resterende skatter, som amtskriveren efter 
Rentekammerets ordre agter at forhverve, nemlig (herefter f0lger en rrekke) 
ejendomme, som krreves tild0mt kronen, dog saledes, at de inden ar og dag kan 
indleses, hvis der stilles kaution. 
Claus Herluf Pors indvender, at han ikke er strevnet til at mede med 
kvitteringer, at han skal rejse til Kebenhavn, da han er indkaldt for Hejesteret · 
angaende det 0de gods's afbetaling, at gardene, der er ede, ikke kan separeres 
fra godset, som han har antaget, da han har gjort bekostning pa de ede gardes 
bygning, eftersom der fer ingen bygninger var, at han har ladet de ede gardes 
jord besa, og derfor mener, at sagen ber opsrettes, tii Hejesteret har demt. 
Christen Poulsen irettelregger flere dokumenter, hvorefter Claus Herluf Pors 
har solgt kvreg til Jens Hansen, amtskriver, fordi det ikke var ham muligt at 
betale, og tilbyder at levere 50 td. korn. Han skulle have betalt 12 rdl. i penge, 
men har kun kunnet tilvejebringe 4 rdl. Hvis resten ikke er betalt inden 8 dage, 
forpligter han sig til gere amtskriveren fornejelse med freheveder. 
Han skal be tale beder til kongen, men hans greld er .fire gange sa stor, som hans 
gods og midler er vrerd. Han vil gerne give sa meget, som det er ham muligt i 
sin fattigdom. 
Christen Poulsen fremlregger restanceopgerelse for kontributioner for 
Ullerupgard. De udger over 400 rdl. Hvad Claus Herluf Porses bekostning pa 
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bygninger til de ede garde m.m. angar, da rna arvingerne handle med hinanden. 
Dom: Han skal betale, eller ogsa er det mevnte ede gods hjemfalden til Kronen, 
dog at det kan indleses mod kaution. (29/8). 

8. august. 

(4/7). Pa Jesper Nielsen (Hutfeld), lwmmissrnr i Arhus, hans vegne har Hans 
Tomsen, skriver til Hundborg herredsting, Iadet strnvne Claus Herluf Pors og 
Mourits Lauritsen i Tvedsogn, hvis gard er pantsat til Jesper Hutfeld, og som nu 
lover at svare landgilde og andet af sin gard til Jesper Hutfeld, indtil garden 
igen bliver indlest af Claus Herluf Pors. (Sagen fortsrntter). 

Christen Hej i Nors pa Kongens og amtmandens vegne fremkalder synsmrnnd, 
der har synet broer og alfarveje. Der nrnvnes: Landevejene fra Thisted gennem 
herredet til Alborg, Aggersund og Viborg, begge trrnbroer, stenvasen fra 
Bromelle til Kiev Bjerg, vasen fra Bromelle op ad bjerget til Skovsted, Skovsted 
Vad, hvorigennem alvejen ga.r, og som endelig ber med grud opfyldes for dets 
store besvrnrlighed. Det nrnvnes, at Thisted bys borgeres fart med store lrns 
ildebrrnndsel og andet ger de to broer stor skade, hvorfor de bidrager til 
broernes vedligeholdelse. Synet er ogsa underskrevet af Claus Herluf og Hans 
Axel Pors, samt af Niels Broch. 

Christen Hej lyser for lovmal pa dem, som han har med pa tinget at bestille og 
Niels Christensen i Lille Hillerslev lyser efter en tjenestepige, Maren 
Christensdatter, fedt i Torsted, som er remmet fra Poul Jensen i Brund og med 
sig tog noget, som ikke tilkom hende. 

Hans Tomsen (pa Jesper Hutfelds vegne) har Iadet strnvne Claus Herluf Pors 
Hvide, som pa strnvningen skrev, at han var indkaldet for Hejesteret og derfor 
mente, at sagen burde opsrnttes. Christen H0j irettelagde et skede fra Claus 
Linderot til Kongensgard til Claus Herluf Pors pa Mourits Lauritsens gard og en 
obligation fra Claus Herluf Pors til Jesper Hutfeld, samt en opsigelse af lanet, 
forkyndt for fru Dorte Kas pa Ullerupgard, og krrnver, at den pantsatte gard 
(Muurits Lauritsens i Tved) skal tilhfllre Jesper Hutfeld, hvis ikke grnlden straks 
bli ver betalt. 
Dom: Da grnlden ikke er betalt, ber Jesper Hutfeld have den pantsatte gard til 
brugelighed, indtil grnlden bliver betalt. 

15. august. 

Christen Hej pa hr. Anders Nielsens vegne i Nors forbyder Anders Nielsen, som 
nu bor pa Skjelsbjerg, at flytte korn, he eller ildebrrnndsel fra den gard, han har 
i frnste af J0rgen Hansen i Harsens. Anders Nielsen gik pa engen til denne gard 
og slog hill, da forbudet blev forkyndt ham. 

22. august. 

Blev lrnst et forbud anlangende Lerup marked, at det ikke skal holdes fer Vor 
Frue aften den 8. september. 
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(18/3). Jep Christensen i Brund far fra Peder Jensen i Brund erklrnring om, at 
hvis han i hastighed har talt noget pa sal. Simon Pedersen, som boede og d0de i 
Brund, hans rnrlige navn og rygte, har han gjort det ubetrnnkt. Han ved ikke 
andet om den sal. mande, end hvad godt og rnrligt er. 

29. august. 

(1/8). Christen Poulsen pa amtskriverens vegne forbyder alle at affere 
skaftekorn, he eller foder fra fllde garde i Skovsted, Skinnerup og i 0sterild sogn 
af kgl. Maj., af Ullerupgards gods er tildemt for resterende afgifter, for at 
g0dningen til jorden kan sankes og derpa udferes. Han forbyder ogsa, at nogen 
bruger de 0de gardes jord uden hjemmel fra amtmanden eller amtskriveren. 

5. september. Intet. 

12. september. 

Christen Hej pa hr. Laurits Cocces vegne i Rrnr har Iadet vurdere 
efterladenskaber efter en sal. karl, Christen Pedersen Bie, som kom fra Norge. 
Der er ingen penge, kun klrnder, to beger, nemlig en om solformerkelse fra 1654 
og en vandrebog, en Iiden bomme med las og en lille rund rnske med synale og 
trad, samt et par knive med lidt selv pa. 

Anders Christensen Blrnsborg i Nors far afkald fra rnldste Jens Christensen 
Blrnsborg pa egne og to bredre, Christen Christensen og anden Jens 
Christensen, aile i Hindinggard, samt pa sesteren, Margrethe Christensdatter, 
fedt i Nors, hendes vegne, for arv efter deres forrnldre, Christen Jensen og 
Mette Christensdatter, som begge boede og dede i Nors. 

Ubbe Christensen i Koldvad pa sin principals vegne har Iadet strnvne Berte! 
Christensen, ladefoged pa Segard, Niels Mortensen, forpagter pa Segard, Jens 
Christensen ved Lerhfllj og Vill Christensen, som fer boede i Skorup (Nors sogn) 
til at vidne, og Peder Nielsen Dige i Skorup til vidnespaher. Vidnerne har vrnret 
pa et stykke ejendom liggende sender fra Segard og vestenfor Segards agers 
ender, og der sa de, at der var gravet grefter, som de syntes, kunne vrnre 
menterv eller (li?) ungterve-gl'fllfter, men de kunne ikke trnlle samme grefter, 
fordi der var fert meddingmeg pa dem. (Sagen fortsrntter). 

Nu fremstod for retten Bertel Christensen pa Segard og vidnede, at i 25 ar har 
han tjent som ladefoged pa Segard, og imens har ingen gravet pa det omstridte 
stykke ejendom, uden hvem der havde det i minde af Segards herskab, fer 
Peder Nielsen nu har Iadet grave. Jens Christensen Bech ved Lerhej vidnede, at 
Peder Nielsen var med ham, da han gravede der og viste ham, hvor han skulle 
grave. Peder Nielsen nrngtede det heller ikke. To mrnnd fra Klitmeller, som 
havde vrnret pa S0gard for at heste, havde set, at Peder Nielsens tjenestedreng 
flllrte de gravede terv bort. Berte! Christensen havde 12/8 forbudt Jens 
Ctristensen at grave. 
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Christen Christensen Tang, f0dt pa Store Tang pa Ballerum i Tvedsogn 
begrerer skudsmal om hans livs forhold. 16 mrend fremstod nu og vidnede, at 
Christen Christensen Tang var f0dt her i herredet af rerlige og regte forreldre og 
videre om hans livs forhold vidste de ikke at vidne, men han selv, hvor han sig 
videre har opholdt at s0ge bevisligt. 

Christen Skriver aflyser sit signet, som nu i disse dage er kommet fra ham og 
blevet borte, at vrere fra dato ugyldigt. 

19. september. Intet. Kun fire mrend m0dt. 

26. september. 

Christen Skriver i dag for 3. gang gjorde sit signet ugyldigt. 

Lrest forbud mod jagt af 19/2 1681. 

Christen H0j fik 1. ting til dele over dem, der ikke har forfrerdiget kgl. Maj.s 
veje. 

Claus Herluf Porses tjener gjorde forbud, at ingen uden hans husbonds forlov 
matte k0re over Ullerupgll.rds mark. 

Amtskriverens fuldmregtig Christen Poulsen fremviste en landstingslysning 
angaende det gods i herredet, som skal vrere uden husbond, om nogen vii 
vedkende sig det. 

Christen H0j fik f0rste ting til dem, som ikke har villet reparere adelvejene. 

(2617 1681). Oluf Christensen Krog i Vigs0 tiltaler S0ren Olufsen i Tved 
Hjardemal for 11 sldl. efter en dom af 26/7 1681. 
Dom: Han skal betale. 

(27/6). Christen H0j pA amtmandens vegne har Iadet strevne Christen Andersen 
Havre.i 0sterild til dom og irettelagde et tingsvidne af 20/6 (som gentages). 
Opsat 14 dage. (17/10). 

Christen Christensen i Kl0v pa egne og sognemrends vegne har Iadet indkalde 
Marcus Andersen i L0nderup angaende det frestebrev, sognemrendene har faet 
pa kongetienden af Hunstrup sogn. De har betroet frestebrevet til Marcus 
Andersen i forvaring, men nu vii han ikke Ievere det fra sig. De agter at f0re 
vidner. Amtmandens fuldmregtig har pa indkaldelsen skrevet, at Christen H0j, 
delefoged, skulle observere, hvad der skete pa tinget og tage genpart, og pase, 
at ingeh partiske vidner vidner i deres egen sag. Sognemrendene lcrrever, at han 
skal m0de med frestebrevet og Ievere det. 
Dom: Han skallevere det eller erklrere sig, hvor deter blevet af. (3/10). 
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3. okto.ber. 

Christen H0j fik andet ting til dem, som ikke har repareret deres part 
stenbroer og adelveje. 

Blev i dag forkyndt almuen, at de skal rn0de i dag otte dage i 0sterild til 
ulvejagt, hvorpa var lagt 3 mark pa dern, sorn er fors0mrnelige og ikke m0der. 

Christen Christensen i Kl0v pa menige Hunstrup sognernrends vegne har ladet 
strevne Marcus Andersen i L0nderup og irettelregger en dom af 26/9 og begrerer 
f0rste ting over ham, fordi han ikke har leveret frestebrevet. 
Hertil at svare m0dte Marcus Andersen og frernviste et brev fra amtmanden, 
hvori han skriver, at det frestebrev, som Jacob H0rer har udstedt pa Hunstrup 
tiende 1680, har Marcus Andersen leveret pa Bisgard 2/10 1682, hvorfor Marcus 
Andersen formente, at ingen dele blev udstedt. 
Kendelse: Jeg ved ikke at udstede nogen dele. (Sagen fortsretter)~ 

Forskrevne Christen Christensen begrerede genpart af amtrnandens tilstaelse 
og af kendelsen. 

10. oktober. Intet. Kun to mrend rn0dt. 

17. okto.ber. 

Forkyndt forordning om korn- og proviantskat. 

»Claus Herluf Pors lod lrese adsldllige dokurnenter«. 

Lrest forbud mod, at nogen rytter rna vrere over en nat ude af sit kvarter, og om 
sligt sker, skal bonden tilkendegive det. 

Christen H0j i Nors pa kongens og amtskriverens vegne har ladet syne den part 
af 0rgard i Nors, som Jens Jepsen sidst havde i freste. Der var et hus pa 5 par· 
sprender. Det var pa t0mrner, ler og tag vel ved magt og fejlede intet uden, som 
de kunne synes, lh Ires tag. 

(25/7). Ubbe Christensen i Kolvad pa Henrik J0rgensens vegne har akkorderet 
med Anders S0rensen, sorn har i nogen tid haft halve S0gard i forpagtning, er 
kommet til at skylde 112 rdl., og har fors0mt arbejdet med m0g, m0gblanding, 
pl0jning og andet, og er skyldig for br0stfreldighed, saledes at Anders S0rensen 
afstar, hvad han dette ar har avlet af korn og foder, og nogle kreaturer, 
hvorimod Henrik J0rgensen betaler skatterne og nogle penge, som Anders 
S0rensen skylder Karen Lykke. Dermed er de kvit, og Anders S0rensen kan 
rued hustru og b0rn begive sig, hvorhen han Iyster. 

(26/9). Christen H0j i Nors pa kongens og amtmandens vegne irettelagde en 
opsrettelse af 26/9 angaende Hans Henningsens klage over Christen Andersen 
Havre i 0sterild. Sagen var da opsat 14 dage og skulle have vreret f0rt i dag for 
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otte dage siden, men sam der da ikke var m0dt otte mamd, blev sagen med 
parternes bevilling ageret i dag. Christen H0j irettela.gde tingsvidne af 20/6 
(gentagct) og tingsvidne af 27/6 (gentaget). Claus Herluf Pars forlanger Hans 
Henningsen straffet for hgns ugrundede og ubeviste klage. 
Dom: Da det ikke med tingsvidne bevises, at der har vreret slagsmal, og Hans 
Henningsen selv har kasseret sin klage, kan jeg ikke tilkende nogen at lide for 
helligdagsbmde (det var sket natten mellem skrertorsdag og langfredag), f0r 
mere oplysning bliver bevist, og Hans Henningsen, om patales, videre sin klage 
at bevise. 

24. okiober. 

(27 /6). Lrest skriftligt forbud, at ingen efter gam mel sredvane og gjorte for bud, 
mand eller kvinde, ma samles pa stranden, nar et skib strander i kongens 
forstrande, uden strandfogderne alene. 
Item om kgl.Maj.s veje til i dag otte dage at reparere. 

Hans Augusti tjener pa Torp lad lrese en dam her af tinget 1591 4/5 om, at Bjerre 
S0 herer Torp til, et forbud om brug af Bjerre Se 1627 9/1, da Seren Christensen 
pa Bjerre pa Erik Juels og Karen Gyldenstjernes vegne forbed fiskeri i deres 
endels seer, Bjerre Se, Skjelsgard se, Rrer s0, Meld s0, Torpe s0 og andre 
fiskevande. Sa og forbed nogen at bruge klittag, hviderissener. slij eller de torn, 
sam gror pa strandbakkerne ved Vesterhav, og forbed nogen at bruge lyngslet 
eller tervegmft pa Savbjerg uden deres minde. Videre forbed han fiskeri i den 
a, der Ieber fra Kase Melle, uden de kan holde dem det lovlig til, og forbed at 
skyde vildt og at kere pa Torpes marker, og at bruge eller bruge lade Krenge og 
Eisdal i Hjardemal sogn pa de asteder, sam kongens dam melder om. 

(18/7). Niels Christensen i Lille Hillerslev har Iadet syne kornskade ved Will 
Svendsens gard. Det sk0nnedes, at skaden var gjort af gres og svin. (30/11683). 

31. oktober. 

Christen Hroj efter mons. Brochs befaling udsteder: 
Jacob Ulf har ladet strevne alle Hillerslev bymrend angaende Jacob Ulfs 
fogedkorn og begrerer dam over dem, sam ikke i mange ar har ydet ham 
fogedkorn. Hans formand S0ren Jensen havde foruden sin fri gard ogsa 
fogedkorn. 
Hertil svarede Niels Christensen af Lille Hillerslev og spurgte, om Jacob Ulf 
ikke havde faet, hvad han kunne tilkomme af 0rum bender, og mener ikke 
desmindre, at Jacob Ulf ber fremvise kongens tilladelse til at affordre 
fogedkorn. Hvis ikke, formente han. at der ikke skulle udstedes nogen dom. 
Opsat i 14 dage. (Maske overstreget). 

(9/5). Anno 1682 den 31. oktober efter befaling leveret denne tingbog i Bisgard til 
amtmandens fuldmregtig, da han beretter, at han skal bruge den til oplysning i 
en sag til Landstinget. Christen Skaning. 
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7. november. 

Gunde Jacobsen Ulf i sin faders sted. 
Hrederlige og vellrerde unge mand Jens Olufsen af Sennels prrestegard beviste, 
at han havde sendt nogle mrend til Ullerupgard for at fordre udleveret noget af 
hans kvreg, som Claus Herluf Pors havde i grresning og fader, ligesom han har 
haft noget af hr. Olufs i Hillerslev, da der nu var k0bmrend til kvreget. 
Claus Herluf Pors erkendte, at han havde faet kvreget i hand og hrevd, men det 
var frataget ham vanhjemmeligt, og han ville gerne betale, og hvis de ikke ville 
tage imod det, vil han ikke g0re modsigelse mod lovlig procedure. 

( 4/7). Claus Herluf Pars har ladet strevne Hans Axel Pors og fremviste 
Hejesterets dom af 7. september sidst (med flere tingsvidner angaende det 
kvreg, som Hans Axel Pors havde indtaget, og kornskaden). 
Dom: Hans Axel Pors ber Ievere det omvundne fre til sin broder, Claus Herluf 
Pors inden 15 dage. (Sagen fortsretter): • 

Claus Herluf Pors begrerede og fik 1. ting til sin broder, Hans Axel Pors for 
ubrugelig og usredvanlig gevalt imod retten. 

Tog ogsa 1. lysning over nogle mrend i 0sterild, hvis fre har gjort ham stor skade 
i hans korn til den 0de gard sammesteds og fik synsmrend denne skade at syne 
og afhjemle. 

Hr. Anders Nielsen Lyngby, provst i herredet og sogneprrest til Nors, og Tveds 
sogne tiltaler Anders Hundborg og hans datter Else Andersdatter, som begge 
bor i Senderby i Tveds sogn, for dagsgerningspenge. Anders Hundborg 
irettelregger sit frestebrev pa ~ af Balle, udstedt af Poul Nielsen i Nors 17/9 

1680. 
Sagen opsat 14 dage. (21/11). 

Ubbe Christensen i Koldvad aflyser sit signet, som er borte for ham. 

Hr. Anders Pallesen i Sennels tiltaler folk i Sennels sogn for skyldige smarenter 
(ost, reg og kage) (bl.a. Niels Christensen Grud), og for resterende tiende. 
Dom: De skal be tale. 

Jens Christensen Hvas af Skinnerup pa egne og medarvingers vegne efter 
Anders Nielsens sal. hustru i Hjardemal pa den ene side og Seren Laustsen i 
Bloksgard pa Anders Nielsens vegne i Hjardemal begrerer tingsvidne angaende 
en kontrakt mellem dem 1682 18/10, rette 30. dag efter dedsfaldet. De er blevet 
enige om, at Anders Nielsen skal betale arvingerne 200 rdl. og give dem hendes 
igangsklreder. Til forsikring pantsretter han den halve gard pa Ballerum, som 
Niels Tang pabor, vurderet til 100 rdl., ogden jord, han ejer pa Thisted mark, 
menlig 5 td. havresred og 1lh td. bygsred. Til vitterlighed underskriver Anders 
Christensen (i Hunstrup), Christen Christensen, Mads Nielsen Tinstrup, Jens 
Andersen ICSH (Jens Christensen Hvas) LNS (Laust Nielsen i Kase), SMS, CMS 
og Jacob Ulf. (4/9 1683). 
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14. november. 

Gunde Jacobsen i sin faders sted. 
L:est kg!. instruks til amtmanden. 
Lrest kgl. forbud om jagten. 

-1682 

(7/11). Hans Axel Pors til Momtoft har ladet strevne Claus Herluf Pors og Iader 
fremlregge dokurnenter, nernlig de garnle tingsvidner om et fald vinterrug, som 
han har forhvervet. 
Sagen opsat 3 uger. (5/12). 

21. november. 

Christen H0j i Nors har ladet syne korn pa den part gard af 0rgard, som Jens 
Jepsen nu har frestet. Der var orntrent 3lres rug, sat for 2 td. 1 skp., og bygkrerv, 
som der kunne vrere 5 skp. byg i, og intet videre. 

(7/11). Hr. Anders Nielsen i Nors irettel:egger en opsrettelse af 7/11 angii.ende 
huspenge, sorn han rnener, at Anders Hundborg og hans datter skylder ham. 
Anders Hundborg har fremlagt sit frestebrev fra Foul Nielsen i Nors. 
Dorn: Da Anders Hundborg ikke har betalt kgl. skatter eller andre udgifter, bm· 
han som en husmand svare sin sogneprrest, indtil anderledes for mig bevises. 

(27 /6). Blev i dag forkyndt en opsrettelse af Landstinget. angaende den sag mod 
Pugdal drenge, opsat til den 6/12. (For Landstinget?). 

Jacob Ulf. 
Lrest kgl. forbud mod, at b;amlerkarle og andre gemene af almuen rna rejse ucl 
af rigerne eller bortffJres til vands. 

5. december. 

Gunde Jacobsen i sin fader, Jacob Ulfs st.ed. 
(14/11). Hans Axel Pors frernlregger igen sine t.ingsvidner i sagen om et fald 
vinterrug, og Claus Herluf Pors freml:egger herimod sine tingsvidner. 
Dum: Claus Herluf Pors b0r erstatte den skade, hans lrv:eg !ran have gjort og 
betale grresleje og foderpenge, men da det ikke er specificeret, hvor meget, det 
drejer sig om, kan jeg ikke lcende i denne sag, men de gode mrend b0r tage, 
hvem cle be hager, til at ken de derpa. (Sagen fortsretter). 

Denne ledige plads er afsat til ovenskreven doms slutning, i.ndtu den kan 
bekommes af herredsfogeden. 

Claus Herluf Pors tilbyder sin broder Hans Axel Pors de dokurnenter, som var 
indlagt i H0jesteret, om han vil be tale for dem. (De er specificeret). Hans Axel 
Pors svarede, at. han ville betale, nar han kunne fa at vicle, hvacl de havde 
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kostet, og nar borgmester Christian Mortensen kommer hjem, og han af ham 
kan erfare, hvor dokumenterne er blevet af. Claus Herluf Pors svarede, at de 
havde kostet ham 5 rdl., og at han intet havde med Christian Moctensen at 
bestille. (Sagen fortsretter). 

Claus Berluf Pors begmrer 1. ting over sin broder efter den dom, der blev 
udstedt 7. november angaende det fro, som Hans Axel Pors har i hrende, og som 
han har overh0rt. (12/12). 

12. december, 

Forkyndt forordning om lwp- og kvregskat. 

Lrest kommiss£er Wisborgs erindri.ng om feclevarer. 

(5/12). Claus Herluf Pors begrerede i dag 1. ting ved rnagt i deq dele, som blev 
begyndt i dag 8 dage angaende doms overh0re!se mod sin krere brocler, Hans 

Axel Pors. 

(5/12). Hans Axel Pors gjorde slmdsma!, at han i nogen tid er bortrejst, og hvis 
noget pa tinget b!iver urgeret, beder han, at det ma opsrettes til hans 
hjemkomst. Claus Herluf Pors svarede, at da det ikke bevises, at enten kgl. 
Maj.s affrerer eller andet n0dvendlgt skulle forhindre, mener han, at 
s!mdsmiiJet ik}te er gyldigt. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har laclet strevne Christen Christensen i 
Skovsted og Christen Jeppesen Harboe i Hillerslev til at fremlregge deres 
frestebrev pa Hillers!ev kirketiende. 
De fremlregger fmstebrevet, dateret Al.borg 16/1 1666. 

Anders Christensen i Hovs0r har ladet strevne Hovs0r bymrend og har Iadet syne 
skade pa hans kornagre. 

19. december 1682. 

Jacob Ulf. 
Lrest forordning om begravelser. 

Claus Herluf Pors begrerer 2. ting til dele over Hans Axel Pors. (9/11683). 

Mikkel Nielsen i Skinnerup pa Anders Christensens vegne i Krog i Vigs0 har 
ladet st:evne Peeler Olufsen i Vigs0 og to vidner, som beretter, at Peder Olufsen 
truede Anders Krog med en kniv, da han stod ved havet og frerdede sit vod. 
Senere slog Peeler Olufsen ham med en toffel og da den floj bort, kastede han e11 

sten efter ham og ramte hans ene arm. Anders Krog s0gte tilflugt hos Mads 
Rosholm, men Peeler Olufsen tog sin kniv i munden og truede med en stor, hvid 
sten og sagde, at hvis de ikke havde vreret to, slmlle Anders Krog ikke have gaet 
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fra stranden. Anders Krog havde ikke givet anledning til overfaldet, sa vidt de 
havde set. 
Anders Krog klagefle sig for retten over overfaldet og over, at han var undsagt 
og s0gt pa hans liv. f16/11683).. 

Christen Madsen i Bedsted, herredsfoged i Hassing herred, pa Jacob Sparres 
vegne til Rastrup Iader fremlmgge slutningen af en landemodedom 12. oktober 
1681, hvorefter hr. Holger S0rensen, sogneprmst til Snedsted skal g0re Jacob 
Sparre offentlig afbigt for de injurier, han har brugt mod ham, og erklmre, at 
han ikke har noget imod hans mrlige navn og rygte, enten i hans 
krigsoperationer eller anden omgmngelse at sige. Og som Jacob Sparre har 
afstaet sin prmtention, han kunne have pa kost og tmring, skal hr. Holger 
S0rensen betale 6 rdl. til Kallerup kirkes h0jn0dvendige reparation, og det 
palmgges hr. Holger at entholde sig aldeles fra de personlige tingsteder, som 
han vidt over landet er udrabt for, safremt han ikke vil have sit kald forbrudt. 
Underskrevet af Sten Bondorph. Lmst pa N0rha ting, Hundborg ting og Thisted 
byting. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har Iadet stmvne Jens Skyum i Thisted og 
flere, blandt dem Anders Tilsted i Thisted til vidnespah0r og to vidner Erik 
Laustsen i Brund og hans broder Christen Laustsen, som vidner, at de nmvnte 
personer har Iadet sa korn i Erik Laustsens jord. 

(Ende pa aret 1682). 
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Ekstrakt af tingbog 1682-83 fra fol. 86 b til194 a, og af tingbog 1683-1685 fra fol. 
1 til fol. 15. 

Autorisation 1683, 9. januar ved amtmandens fuldmmgtig Niels Brock. 
Herredsfoged: Jacob Ulf i Vestergard i 0sterild. 
Skriver:·Christen Madsen Skaning i Bjerre. 

9. januar. 

(19/12 1682). Claus Herluf Fors krmver, at hans broder Hans Axel 
udleverer det kvmg, som han har taget i hus, og fremlmgger en 
desangaende, hvorefter han begmrer tredje ting til sin broder til dele. 
Herredsfogeden svarer, at da han har vidnet i denne sag, kan han ikke 
udstede dom eller tredje ting, men andet ting skal blive ved magt. 

Fors 
dom 

i dag 

(4/7 1682). Claus Herluf Fors aflyser den vej, som gar fra Ullehlpgard og ad 
Seitinglee ( det, der nu kaldes Smtrikled?) til, og forbyder k0rsel over ag~r og 
eng ad veje, der ikke har ligget fra arilds tid, forbyder hulkfllrsel, volddnft og 
svinevrad og overstigelse af garden eller haven pa ulovlige steder og lyser 
Skovsted s0, som er en endels Sill, i hegne. 

16. januar. 

(19/12 1682). Erik Nielsen i Skinnerup pa amtskriver Jens Hansens tjener 
Anders Christensen i Krog hans vegne pa den ene side og Feder Olufsen i Vigsfll 
pa den anden side irettelmgger en kontrakt, hvori Feder Olufsen erklmrer, at 
han af ubesindighed har overfaldet Anders Christensen Krog pa stranden med 
hug og slag og trusler. Han beder, at sagen rna blive bilagt og forpligter sig til 
ikke at g0re Anders Krog nogen skade, til at betale sagens omkostninger og til 
at be tale 4 rdl. til Vigs0 kirke. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa S0ren Jensens vegne til K0lbygard tiltaler 
nogle af dennes tjenere for restancer. 
Dom: De skal betale. 

Forkyndt forordning om skatter pa jordegods, om smdegarde og om kopskat., og 
en stmvning om 0ksnestalding. 

23. januar. 

Christen H0j pa kgl. Maj.s vegne har Iadet syne korn i 0rgards lade (i Nors 
sogn). Laust Enevoldsen i 0rgard indstmvnet til pah0r. 

Slllren Jensen i Sennels har Iadet syne Christen Ibsens 0de gard ved krer i 
Sennels. Der var et gammelt ladehus, hvoraf halvdelen var faldet ned og borte, 
resten var radden. 
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30. januar. 

(11/4, 16/5 1682). Lrest kgl. forbud mod sandskuder og kebmandshandel pa 
landet, dateret 4/9 og 9/11 1680. 

Erik Nielsen i Skinnerup pa kongens og amtmandens vegne har Iadet strevne 
forskellige skudeskippere pa Hanstholm. (19/2). 

Claus Herluf Pors har Iadet strevne Hans Axel Pors og fremkalder vidne pit, at 
svinene fra Momtoft blev gennet af en havreager som flere gange fer, fer Claus 
Herluf Porses karl tog dem i hus. 
De har gjort skade. (Sagen fortsretter). 

Claus Herluf Pors har Iadet syne den skade, Hans Axel Porses svin har gjort pa 
hans korn. Synsmrendene sa, at Claus Herluf Pors lukkede 7 svin ud af et 
vognhus, og de segte straks til hans korn, men da de blev jaget vrek, leb de til 
Momtoft. (13/2). 

C~aus Herluf Pors begrerer genpart af en missive fra amtmandens fuldmregtig, 
N1els Brock, hvorefter Hans Axel Pors ikke er hjemme og ikke har udnrevnt 
nogen fuldmregtig til at svare for sig, hvorfor der ikke rna udstedes noget imod 
ham, f0r han kommer hjem. 

(17/10 1682). Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, har Iadet 
strevne samtlige Brund mrend og spurgte dem, om de vidste, hvem der havde 
gjort skade pa korn og adet til Will Svendsens ede gard i Brund. De svarede, at 
Eriks kreaturer havde vreret tejret pa engen. Feder Jensen svarede, at han 
havde indtaget Jens Knudsens gris, Eriks gres, Jep Christensens gres, Poul 
Jensen og Apelones? gres og svin og Eriks eg af kornet til garden. 

(Niels Christensen i Lille Hillerslev) tiltaler Feder Pedersen i Binding for 2 
!ante sletmark. 
Dom: Han skal be tale. 

6. februar. 

Tomas Nielsen i Skinnerup pa sin husbands vegne strevner aile Vestervigs 
tjenere i herredet til restancers og derefter udstedt tingsvidnes paher. 
Restancerne specificeret. 

Unge Christen Lebber i Hansted tiltaler efter tingsvidne 14/2 1682 nogle 
skyldnere 
Dom: De skal be tale til Christen Lebber pa hans egne og hans moders vegne. 

Laust Christensen i Kanstrup, Jens Jensen i Brund og Niels Jensen i Hillerslev 
kirkevrerger tiltaler folk, som resterer med kirketiende. ' 
Dom: De skal be tale, med mindre de kan fremvise kgl. benadning til at vrere fri. 
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13. februar. 

Hr. Feder Nielsen i Hjardemal har Iadet strevne Christen Simonsen i Hansted til 
vidnes paher og folk, der vidner, at hr. Feder 3. sendag efter Helligtrekonger 
lyste tredie gang for S0ren Olufsen i Tved og Mette Nielsdatter. Da stod 
Christen Simonsen i Hansted i stolen hos Oluf Pedersen og spurgte ham, om han 
skulle svare nu, da han havde noget dertil at svare. Oluf Pedersen svarede, at 
nu var det ikke tiden dertil. Efter tjenesten gik Christen Simonsen op i 
altergulvet (koret) og spurgte, hvor hr. Feder blev af. I det samme kom hr. 
Peder ud af sakristiet og spurgte, hvad Christen Simonsen ville. han svarede: 
Hvor kommer I til at lyse for disse folk? Hr. Feder svarede, at han nu havde lyst 
tre gange, og det skulle han nok selv svare til. Hvortil Christen Simonsen sagde, 
at det skulle han vise ham. Hr. Feder begrerede, at matte have rolighed til at ga 
ud af sin kirke, hvortil Christen Simonsen sagde, at det var ikke hr. Peders 
kirk e. Derpa gik han ud af kirk en med brumlen og knurren?, og vidnerne herte 
ikke, hvad ord han sagde. 

Samme (hr. Feder) har Iadet syne den ede bolig i Tved, som Jens Borup sidst 
iboede. Der var raling og lade, men det var ikke mere vrerd en 4 sldl. 

{30/1). Claus Herluf Pors Iader fremlregge tingsvidne af 30/1 angaende hans 
broders svin, og synsvidne om den skade, de har gjort pa hans korn. Han krrever 
sin broder for erstatning. Hans Plovmand medte pa Hans Axel Porses vegne og 
begrerede udsrettelse, men havde ingen fuldmagt. 
Kendelse: Da Hans Axel Pors ikke skal vrere hjemme, opsrettes sagen en 
maned. (27/3). 

Niels Christensen, delefoged til 0rum, fremstillede Jens Mil<kelsens datter, 
Karen Jensdatter af Hillerslev·, som udlagde til barnefader til det barn, hun 
havde med sig Jens Jensens sen, unge Jens Jensen i Brund. 

Erik Nielsen af Skinnerup pa kgl. Maj.s vegne har Iadet strevne Seren Jepsen i 
Skinnerup til vidnesbyrd og mange af Skinnerup sognemrend til at vidne. De 
vidner, at Seren Jepsen ikke var i kirke 2. og 3. juledag. Han var af byen med 
nogle folk fra Thisted. En havde hert ham sige om aftenen 3. juledag, efter at 
der var trendt lys, at han var kert fra Skinnerup tidlig om morgenen 2. juledag, 
sa han kunne vrere i Senderha fer aften. Der drak han brrendevin om natten og 
kom sa tidligt hjem nreste dag, at han kom tillegestue om aftenen, og han fik 28 
Skilling for sin umage. (20/2). 

Erik Nielsen har Iadet strevne Tomas Nielsen og Tomas Christensen af 
Skinnerup og irettelagde en kontrakt, hvori Jens Christensen er blevet enig med 
sin morbroder Christen Jensen om vilkarene for hans overtagelse af garden. 
Han skal bl.a. yde penge og serge for Christen Jensens og hans hustrus 
jordefrerd. 

Erik Nielsen af Skinnerup fremlregger et tingsvidne af 19/6 1649, hvori nogle 
Skinnerupmrend vidner, at noget jord pa Skinnerup mark havde vreret fredrift 
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for bymrendene, nar det la ud (i grres). Herimod ml!ldte Mikkel Pedersen og 
sagde, at vidnerne havde vidnet usandt (hvad han sagde, at han ville bevise) og 
havde vidnet i deres egen sag, fordi de ville have hans gards jord til deres 
fil.rehjord. 

Erik Nielsen har ladet strevne folk i Skinnerup, som vidner om, hvor meget hver 
gard i Skinnerup sogn har tiendet f0r i tid en (specificeret). 

Peder Laustsen i Kastrup irettelregger en registrering af boet efter sal. 
Christen Mikkelsen i Malle i Sennels sogn pa regimentskriverens vegne. Enken 
hedder Anne Christensdatter. Mikkel Ibsen, som havde haft garden med hende, 
blev spurgt, om han ville antage sig det efterladte og bruge garden, hvortil han 
svarede nej. Derefter blev J0rgen Jensen i Kastrup spurgt, om han eller andre 
ville antage sig godset og den part gard, da han star for rytterlregdet. Han 
svarede, at han ville antage godset til skatternes betaling, men garden kunne 
han ikke antage. 

20. februar. 

Mikkel Christensen, foged pa N0etorp, tiltaler folk pa Hanstholm for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

(13/2). Erik Nelsen af Skinnerup pa kgl. Maj.s vegne tiltaler S0ren Jepsen i 
Skinnerup efter tingsvidne og begrerer, at han vii g0re fyldest pa tilb11Jrlige 
steder for sin forseelse. S0ren Jepsen begrerer Opsrettelse. 
Opsat 14 dage. (27/2). 

27. februar. 

(20/2). Efter herredsfogedens befaling og dette efter mons. Brochs begrering er 
sagen mellem S0ren Jepsen i Skinnerup og kontraparten opsat i 14 dage. (Ikke 
mere). 

Jens Madsen i Skinnerup pa sin moders, sine to s0stres og egne vegne pa d;m 
ene side og Erik Nielsen pa sin hustrus broders vegne, som er i kongens tjeneste 
pa den anden side fremstiller vurderingsmrend, som har vurderet boet efter sal. 
Mads Andersen i Skinnerup 22/2. Enken er Mette Bertelsdatter .. Hendes di1Jtre 
er Boell og Margrete Madsdatter. Enevold Nielsen af Thisted var til stede pa 
husbondens vegne. Jens Madsen reskede penge, som han havde udlagt for sin 
fader. Erik Nielsen svarede, at han skulle bevise det. Den seddel, der var 
fremvist, var pa l0st papir og ikke underskrevet. Den l0d pa 52 dlr. Jens Madsen 
begrerer ogsa, at de penge, han har udgivet i boet siden hans faders dl!ld, matte 
godtgl!lres. I registreringen er ogsa medtaget ting, som Jens Madsen erklrerede 
for at vrere hans, men som Erik Nielsen forlangte vurderet. Jens Madsen 
begrerer, at disse ting efter hans moders og s11Jskendes samtykke skal fl!llge ham. 
(23/10). 
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Erik Nielsen i Skinnerup pa Melkior Juels arvinger til Hindsels deres vegne 
tiltaler Jens Christensen i Klastrup og Tomas Jacobsen ibd. for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev fik f0rste ting til de indstrevnede (ikke 
mere). 

Erik Nielsen i Skinnerup pa kgl. Maj.s amtskrivers vegne fremkalder vidner 
pa, at visse 0de garde er udbudt, om nogen vil antage dem for at svare skatterne 
(specificeret). 

Jl!lrgen Mortesen af Vesterfald pa dyderige m0s, Maren Nielsdatter af Randers, 
hendes vegne tiltaler folk i Brunbjerg, Wodtborg, Tousgard og flere for 
restancer. 
Dom: De skal betale. 

13. marts. 

Lrest forordning om toldkonfiskationens forpagtning. 

(30/1). Christoffer S0rensen, amtmandens tjener, fremviste en skriftlig 
strevning pa skippere ved Klitm0ller og Hanstholm. 
Opsat 14 dage. (27/3). 

Amtmanden Iader forbyde, at der udstedes vidner i dag eller andre tingdage, 
som Christen Poulsen, amtskriverens fuldmregtig, agter at f~are, f0r der er 
strevnet for Bisgards port. 

Amtskriverens tjener, S0ren J0rgensen, har Iadet strevne Claus Herluf Pors 
Hvide til Ullerupgard til vurderings og vidnes pah11Jr. Vidner beretter, at de har 
vreret pa Ullerupgard for at reske restancer pa skatterne. Claus Herluf Pors var 
ikke hjemme, men fruen lod svare, at hun ikke ville befatte sig med skatterne. 
Det blev da tilbudt fruen, at det korn der var i laden, kunne beholdes mod 
pengenes betaling, men hun svarede, at hun befattede sig ikke med det. 
Derefter blev korn i laden udlagt for skatterne og desuden kreaturer. (27/3). 

20. marts. 

Hr. Anders Pallesen i Sennels har Iadet strevne Jacob Pedersen i Sennels 
angaende den bolig ved Sennels kirke, som hr. Anders Pallesen har stedt og 
frestet af Peder Pedersen, forvalter pa 0rum, og som han har opladt til Jacob 
Pedersen pa den betingelse, at han skal svare deraf efter recessen og holde 
Thisted slwle angerli1Js, og ringe fredsklokken aften og morgen for betaling og 
ellers tage vare pa med syngen og andet, nar degnene ikke m0der. 
Hr. Anders fremfl!lrer vidner pa, at Jacob Pedersen ikke har villet ringe i kirken 
nogen onsdag eller sl!lndag, men andre har mattet ringe. To mrend har vreret hos 
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Jacob Pedersen pa prrestens vegne og tilsagt ham, at han skulle ga op i kirken 
og ringe, men han ville ikke. Han gik nok i kirke, men ringede ikke, sa en anden 
matte ringe. Derefter befalede prresten ham, at han skulle ga op i kirken og 
synge, men han svarede, at han ikke kunne synge. (27/11). 

27. marts. 

Laust Christensen i Kanstrup og Niels Jensen i Hillerslev har Iadet strevne Jens 
Jensen i Brund og tiltaler ham for 23 td. byg, som han har optaget af det 0de 
gods og af Kjelstrup og Brund roder, hver t0nde sat til 5 sletmark. Det skyldige 
er tiende til kirken. 
Dom: Han skal be tale. 

Lrest forordning om H0jesterets holdelse. Forkyndt forordning om politi. 

Tor Pedersen i Hillerslev har sluttet kontrakt med sin s0n T0ger Torsen og hans 
hustru Else Laustdatter, saledes at han overlader dem frestet, som han pa 
grund af alderdom og skr0belighed ikke lrengere kan besidde mod aftregt til ham 
og en kristelig jordefrerd. 

(13/2). Claus Herluf Pors har Iadet strevne Hans Axel Pors og irettelregger et 
tingsvidne af 30/1 angaende skade pa to havrestakke, forarsaget af Hans Axel 
Porses svin, og endnu et tingsvidne om, at svinene blev indtaget. Nogle vidner, 
at Hans Axels svin har gaet l0se pa mark og i korn, siden han kom til Mom toft, 
uden hyrde, og at de har gaet op til Ullerupgard og lagt deres grise, og Momtoft 
folk har hentet bade svin og grise uden modsigelse. Hertil svarede Hans Axel 
Pors og spurgte, hvad mrerke de svin havde og begrerede opsrettelse. Opsat 14 
dage. 

(13/3). Erik Nielsen efter amtmandens anordning udsteder f0lgende: 
Claus Herluf Pors har Iadet strevne Jacob Ulf og amtskriver Jens Hansen og 
begrerer, at Jacob Ulf vil udlevere dom og dokumenter, hvorefter der er gjort 
udlreg i hans bounder hans fravrerelse, da slige dokumenter b0r leveres i det bo, 
hvori der bliver taget nam. Jacob Ulf svarede, at den vurdering, han og 
vurderingsmrendene gjorde, har de gjort efter amtskriverens befaling. Claus 
Herluf Pors spurgte herredsfogeden, hvordan han havde brudt laded0rene pa 
Ullerupgard op. Jacob Ulf svarede, at nar hans vurderingsmrend blev indkaldt, 
skulle han bevise, hvordan han var kommet ind i laden. Claus Herluf Pors har 
Iadet strevne vurderings- og synsmrendene, men de er ikke m0dt. (Sagen 
fortsretter). 

Efter forskrevne afhjemlelse pa Jacob Ulf, amtskriveren og forskrevne 
synsmrend fremstillede Claus Herluf vurderingsmrend af srettefogeden Erik 
Nielsen udstedt. Vurderingsmrendene har vreret i Ullerupgards lade og 
overvreret trerskning af ¥.! Ires ham mel? (him mel?) korn, som de selv talte til 
trerskeren. Deraf blev 6/10 skreppe og ¥.! Ires halm. De vurderede ikke kornet, da 
de ikke havde haft samme slags korn, der heller ikke var gangbart her i landet 
(hvede??). De talte ogsa lh Ires byg op til trerskeren, og deraf blev der 7/10 og en 
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kvart skreppe, og ¥.!Ires byg, deri 4¥.! tiendedel skreppe, ¥.!Ires hvid broget havre, 
deri 1 t0nde, for t0nden 3¥.! mk., xxxxx havre ¥.! Ires, deri 1 td. 1 tiendedel 
skreppe. Af hver del blev ¥.!Ires halma 20 sk. 

Ydermere har han Iadet strevne Mikkel Mikkelsen Langballe pa Nebel og Jacob 
Ulf og hans s0n Gunde Jacobsen. Claus Herluf spurgte Jacob Ulf, om han ikke 
h11Jrte, at Claus Herluf tilb0d Mikkel Langballe penge, den dag han lod f0re korn 
fra Jesper Nielsens gard i 0sterild til Vestergard, og om han ikke tog sin pung 
og lagde den pa bordet. Jacob Ulf svarede, at det var ham vitterligt, men 
Mikkel Langballe begrerede, at han matte have det korn i ro, som han havde 
k0bt af Jens Hansen. 

Jacob Ulf udsteder: C:H: (sadan skrives ofte for Claus Herluf Pors! l har Iadet 
strevne borgmester Christian Mortensen i Thisted og irettelregger et dokument, 
som borgmesteren har givet Claus Herluf, efter at han har gjort udlreg ved 
indf0rsel i 23 td. 6 skp. hartkorn i Ullerupgards mark og i gardens•bygninger den 
27. juni 1681 for en kapital pa 683 rdl. 4 mk. 15 sk. Borgmesteren har akkorderet 
med C:H: om, at C:H: skal nyde forskrevne 23 td. 6 skp. og bygningerne til 
brugelighed til mikkelsdag 1682, hvorfor han har betalt borgmesteren, men han 
skal betale skatterne, og dersom han holder garden vedlige, skal han f0r nogen 
anden nyde den enten ved k0b eller forpagtning, hvis han vil give lige sa meget 
derfor som en anden. Dateret Thisted 1/10 1681. Efter dette forpagtningsbrev 
mener Claus Herluf, at borgmesteren selv skal betale alle kontributioner af 
garden siden mikkelsdag sidste ar og erstatte alle de skader, der er tilf0jet 
Claus Herluf pa grund af restancer. 
Kendelse: Da dette ting ikke synes at vrere borgmesterens vrerneting, opsrettes 
sagen 3 uger. 

(13/3). Erik Nielsen pa kongens og amtmandens vegne har Iadet strevne nogle 
skudeskippere pa Hanstholm og tiltaler dem og skudeskippere ved Klitm0ller, 
fordi de ikke efter forordning af 9/10 1680 er oph0rt at handle, og fordi de ikke 
·har villet flytte til This ted og tage borgerskab der. Han fremlagde derefter en 
specifikation fra tolderen Feder Marcussen pa, hvem der havde sejlet og hvor 
mange gange. Erik Nielsen fremreskede navne pa dem, som havde fragtet 
skuderne. Hertil at svare m0dte Enevold Nielsen hans fuldmregtig Anders 
Knudsen og irettelagde et indlreg, hvori Enevold Nielsen skriver, at skipperne 
har sejlet for Thisted k0bmrend, og de, der har sejlet med gods for dem og ikke 
selv har drevet k0bmandskab, kan ikke komme ind under amtmandens harde 
irettesrettelse, og deres sejlads har vreret borgerskabet til hjrelp og ikke til 
skade eller svrekkelse. 
Mange af de indstrevnede skippere m0der og g0r regnskab for, hvem de har 
sejlet for. Endvidere fremlregges kgl. forordning af 24/9 1666 om skudefarernes 
ret til at se_jle pa Norge med kgl. konfirmation 4/10 1670. Der fremlregges ogsa 
erklreringer fra k0bmrend i Thisted om, hvis skuder de har fragtet. Desuden 
k0bebreve, hvorefter borgere i Thisted har k0bt part i skuder. 
Sagen opsat i 3 uger, og da skal Thisteds borgere fremvise deres privilegier. 
(24/4). 
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3. april. 

Christen Christensen i S0nder Knudgard i Sennels sogn har Iadet strevne Tomas 
Jacobsen i Klastrup og Mads Christensen i KI0v og irettelagde en kontrakt og 
obligation pa 100 rdl., hvori Mads Christensen og Christen Christensen, f0dt i 
Kl0v, bredre, g0r vitterligt, at Mads Christensen skal betale 100 rdl. til Christen 
Christensen som arv efter hans fo:rreldre sal. Christen Jensen og hans moder, 
nar hun d0r. Christen Christensen krrever nu sin broder for, hvad der resterer af 
de 100 rdl., og Tomas Jacobsen for 2 sldl. som han har !ant. 

17. april. 

Hans Axel Pors lod oplyse 3 kalve, som hans folk har taget hus pa hans 
vinterrug. 

Feder Tomsen pa 0rum fremviste en skriftlig forpligt fra Svend Vilsen i 
Sennels, hvori denne lover at blive ved sin gard, som .han ville r0mme fra, 
hvorfor den blev 0de. Hvis han r0mmer fra garden, skal husbonden have lov til 
at pagribe ham og sende ham i bolt og jern til Bremerholm. 

(3/4). Christen Skriver i Bjerre har Iadet strevne folk i Vigs0, Bjerre og Rrer og 
tiltaler dem for skyldig afgift til degnen ( = Christen Skriver). Feder Smed 
krrever, at degnen skal bevise, at der nogen sinde er gaet degnekorn af hans 
gard. Christen Skriver mener, at Feder Smed skal bevise, at gardener fri for at 
svare. 
Sagen opsa t 4? uger. 

Erik Nielsen pa amtskriverens vegne har Iadet strevne kongens hjemfaldne 
b0nder til synsvidne. 
Opsat 4? uger. 

24. april. 

Lrest kg!. forordning om rebning over Danmark, og om skat til rebningsmrende
ne. Desuden om klrededragt, brylluper og barselstuer. 

Steffen Christensen i Skovsted pa egne og naboers vegne har Iadet vurdere 
grresningen til nogle 0de garde. 

Niels Madsen Skomager, boende ved Klitm0ller, far afkald fra Erik Nielsen 
som fuldmregtig for Mikkel Christensen Black og Jens Christensen, begge ibd. 
deres vegne for arv efter Niels Skomagers hustru Boell Christensdatter, og pa 
Mikkel Blacks stedbroder, sal. Christen Christensens b0rns vegne og hans 
s0ster Maren Christensdatters vegne ligeledes afkald. 

Feder Laursen i Kastrup tiltaler kirkevrergerne til Hillerslev kirke, fordi de 
ikke har betalt hr. Oluf Nielsen, hvad han har givet ud til handvrerksfolkene, de 
reparerede Hillerslev kirke, nemlig 165 sldl. Han s0ger Laust Christensen i 
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Kanstrup for pengene, og mener, at han sa kan s0ge sine medbr0dre. Laust 
Christensen tilbyder at betale sin anpart straks. 
Dom: Hver af kirkevrergerne skal be tale sin an part. 

(27 /3). Amtmandens fuldmregtig Niels Broch tiltaler efter opsrettelse 27/3 
skudesldppere ved havsiden, fordi de ikke har taget borgerskab i Thisted eller 
flyttet dertil efter forordning af ... /10 1680. Han irettelregger to forbud, det 
f0rste mod a! handel fra kysten, det andet undtager bl.a. handel med 
bygningst0mmer ved Klitm0ller, Blokhus og Tornby strand. 
Kendelse: Da sejlingsmrendene ved Klitm0ller og Hanstholm irettelregger 
deres kgl. benadning pa deres sejlads til Norge, og Thisted borgere fremlregger 
deres privilegier og forbud mod samme sejlads, da ved jeg mig ikke at vrere 
dommer i den sag, men dersom nogen kan overbevises om at have handlet imod 
det seneste forbud, b0r han derfor stande til rette. 

1. maj. 

Erik Nielsen pa amtskriverens vegne f0rer vidner pa, at en gard i Kjelstrup af 
Frederik v. Arenstorffs gods, sam Poul Pedersen iboede, er 0de, og jorden 
ubrugt. Den ene strevningsmand er syg, og der kan ikke udstedes noget, f0r han 
er tilpas. 

Sagen mellem Christen Skriver og mrend pa Hanstholm fremdeles opsat 14 
dage. (15/5). 

8. maj. 

Niels Andersen pa Ballerum fremlregger vurdering og registrering i boet efter 
Laust Christensen Krremmer pa Ballerum, hvis enke er Ell Christensdatter. 
Hendes s1~sters~<m er Christen Madsen, som tjener i Sarup. Ingen arvinger 
nrevnt. 

Jacob Ulf .fik f0rste ting til Feder Nielsen Bisgard i Kastrup og Feder Andersens 
enke i Lille Hillerslev, fordi de ikke fremviser rigtighed efter deres afd0de 
venner. 

Christen Poulsen pa kongens og amtskriverens vegne har Iadet strevne de 
b0nder, hvis garde er hjemfaldet til kronen efter opsrettelse af 17/4. Han tiltaler 
dem for restancer. 
Dom: De skal betale. 

Christen Poulsen pa amtskriver Jens Hansens vegne irettelregger en 
landstings-lysningsseddel over en del af det omtvistede husbondl0se gods, (som 
specificeres). Ingen adkomster er forevist. 
Dom: Bemeldte gods b0r til kongen vrere hjemfalden, dog Frands Pedersen i 
Garddal sin husbond at forklare, h0jagtbare hr. amtsskriver, hvad restance og 
ulempe der kan findes pa samme bolig. 

381 



Hil1erslev Herreds -1683 

15. maj. 

Christen Andersen Kolsgaxd i 0s10s pa Ingeborg Krabbe, sal. Bolger· Trolles 
hendes vegne tiltaler S0ren Jensen til K0lbygard, tidligere forpagter pA 
Bratslwv, efter obligation af 18/3 1679 pa 2750 rdl. med pant i K0lbygard og gods. 
Der er lmn betalt 500 rdl. med renter. S0ren Jensen har k0bt gard og gods af 
Bolger 'l'rolle. Han har ogsa pantsat gard og gods til Otto Scheel til Birkelse og 
dermed handlet utilb0rligt. 
Dom: S0ren Jensen skal be tale efter obligationen med renter og rentes rente. 
Og som S0ren Jensen har pantsat garden og godset til en anden, skal han indfri 
dennes obligation. 

Erik Nielsen har Iadet syne grmo:ningeu til en 0de gard l Kjelstrup, som Poul 
Pedersen sidst paboede, og en ager norden Skinnerup !drlte, som Lausl Nielsen 
f0r har haft i brug, og som nu er hjemfa!det til lwngen. Samme vej var hulk0rt 
fra den ene en de til den anden. (Sagen fortsmtter). 

(Erik Nielsen) fremf0rer vidner, der siger, at de har haft deres rn0gvogn .. vej 
over samme ager i flere ar, og de har set mange andre k0re derover. Poul 
Pedersens ager ligger der nmst op til. 

(17/4). Christen Skriver i Bjerre tiltaler efter opsmttelse 17/4 folk pa Hanstholm 

for skyldig degnerente, nemlig degnekorn, ost, mg og kage. 
Dom: lngen er me~dt med noget, som kan befri dem. De slcal be tale. 

22. maj. 

Hans Axel Pors har Iadet syne hans rnoders kiste i Sennels kirke. Det var en 
fyrrekiste overtrukket med sort bay, og der var intet be slag pa den, heller ikke 
syntes der at have vmret beslag. 

Laust Christensen i Kanstrup og Niels Jensen i Hillerslev, kirkevmrger, tilbyder 
sal. Jens Jensens sonner i Brund, Peder Jensen og Jens Jensen 3 h0veder, der 
var udlagt for kirketiende i deres faders bo, nemlig et hors, en plag og en lw. 

Peder Skott i Toussoe pa egne og Mads Mikkelsens vegne har Iadet frernfere 
synsmmnd og har strevnet Eslte Christensen i 'l'ousse. 
Eske Christensen mente, at der ikke burde udstedes syn, uden at han var 
sltriftlig stmvnet. Peder Skott svarer og mener, der lean udstedes vidne, da Eske 
Christensen selv er til stede for retten. 
Synsmmndene vidner, at de 0sten for Eske Christensens bolig sa ei1 fredrift og en 
korevej fra Mads Mikkelsens bolig og Peder Christensens bolig. Vejen var diget 
tvmrt over for begge ender, og de syntes, at det var til slrade for Peder Sk0tt og 
Mads Mikkelsen. (5/6). 

Christen Nielsen i NorgArd i Sennels fitr afkald fra Jesper Christensen i Sennels 
for arv, som Christen Nielsens stedda.tter, Karen Sorensdatter, er tilfaldet efter 
hende sal. moder Maren Christensdatter, Christen Nielsens forrige hustru. 
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Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, har Iadet stmvne 
samtlige Sarup mmnd i Rmr sogn angaende dige om de res mark, som ikke efter 
recessen var opdiget, Vester Rmr mrend til forhindring i deres fmlled. 
Der frem!regges syn. Synsmmndene sa en gammel Rundell dige, somme steder 
var Graab (groft) kendt og somrne steder ikke. Der fares vidner pa, at Sarup 
folk har diget om Kiarstoft, nar der var saet, men i de a.r, der ikke har vmret 
saet, har totten ligget til drift og k0rsel ulast og ukmret. Der nmvnes stednavne 
Bunda!, Jeriksbjerg, Korsbjerg. Peder Sorensens broder Enevold S0rensen 
mindes 60 ax ligesom Christen Christensen Boesen og Anders S0rensen i Pugdal, 
der gik og vogtede hans faders far. Da gennede han neden om Kiarsdige og 
vesterad med farene. Da boede Christen Mikkelsen i Sarup, og han lod dige sa 
forsvarligt, at far kunne ikke springe derover. Flere vidner lignende. Christen 
D0vhul i Febbersted mindedes 24 a.r. Da var forskrevne ejendom diget sa.dan, at 

0g kunne ga i hi! de pa. nyta.rstid. Diget blev brugt til m0gblanding. 02/6). 

(22/5). El'ik Nielsen pa Mads Mikkelsens og Peder Skottes vegne i 'l'ousse har 
Iadet stmvne Eske Christensen ibd. og fremlagde synsvidne af 22/5, og de 
forlanger, at han skal fjerne de diger, han har opsa.t. Han bera.bte sig pa. at ville 
f0re syn og vidner, hvorfor sagen er opsat 3 uger. 

Erik Nielsen af Skinnerup tiltaler l'viil1kel Nielsen for 1 rdl. 4 slt., som han har 
!ant til hans avis fortsmttelse. 
Dom: Han skal beta.le. 

Niels Cll.ristensen i LUle Hillerslev tilb0·d fnngmld. 

12. jllmi. 

Anders Nielsen i MsJle pA egne og Malle byrnmnds vegne fremviste tilstaelse 
fra amtskriver Jens Hansen pa grmsningen til Steffen JVl:adsens og Soren 
Madsens 0de gard i Malle og synsvidne, der ta.kserede grmsningen til 4lh slsl. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev ti!b!~d 2. ga,ng frog:P-ld. 

(5/6). Eske Christensen i 'l'ousse har stmvnet Mads Mikkelsen, Christen Poulsen 
og Peder Christensen ibd. til syn, besigtelse og dets pah0r, og har stmvnet 
modpartens synsmmnd, og sine egne synsmmnd til at vidne. De er udnmvnt af 
herredsfogeden. De sa, at forskrevne gamle J'mdriJ't og vognvej var henl0ben af 
vand med huller og pole og blode af dynd 3lh kvarter dyb. Der var et dige pa 
hver side, og der var intet at holde digerne ved lige rned. Der kunne kun med 
stort besvmr drives !1vmg pa driften, og Eske Christensen lmnne ikke have sit 
korn i fred, ne.r kreaturerne blev drevet frern og tilbage, da vejen var trang og 
snmver. I begge ender var der to skar at drive igennem og ingen lukke uden to 
fjml i s0ndre ende. Eske Christensen viste dern en ny fmdrift, som han sagde var 
over hans egen eng. Han havde udlagt den til fmdrift i stedet for den gamle, og 
han ville godvilligt tillmgge sine naboer den til fmlles drift, til drift og til k0rsel, 
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og synsmrendene syntes, at den var langt bedre end den gamle. (Sagen 
fortsretter). 

Samme synsmrend sa 0sten for Tousse s0 nogle agre, som der var k0rt vognslag 
over. Der var ogsa vognslag vesten og s0nden s0en, bade over Eske 
Christensens agre og eng. 

(5/6). Niels Christensen i Lille Hillerslev har pa Vester Rrer folks vegne strevnet 
Sarup mand angaende Krertoft dige og krrever, at de skal opdige der omvundne 
dig e. 
Opsat 3 uger. (19/6). 

19. juni. 

(12/6). Erik Nielsen i Skinnerup, kgl. Maj.s delefoged, har ladet strevne folk fra 
Rrer, som har vidnet i sagen mod Sarup mrend. 
Der er ikke lovligt strevnet. (26/6). 

Hans Axel Pors bekendtg0r pa grund af, at Claus Her'luf Pors har f0rt sager 
imod ham ved Hillerslev herreds ting, at han ikke lrengere bor pa Mom toft eller 
i Thy. Han har forpagtet Momtoft bort til Christian Henrik Petersen og er selv 
ved armeen, hvor han skal s0ges, om nogen vil sags0ge ham. Der vii han svare. 
(11/9). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, tilbyder 3. gangs 
fmgreld til dem, der har saet i hans husbands tjeneres jord, og forbyder dem at 
aff0re det. 

Erik Nielsen i Skinnerup pa kgl. Maj.s tjeneres vegne har Iadet strevne samtlige 
Brund mrend til vidne og anden lovmal, og Kjelstrup mrend til at vidne, samt 
synsmrend. 
Jacob Ulf spurgte, hvad denne sag er angaende. Erik Nielsen svarede, at det 
ved sagens udgang skulle vise sig, at den angik kongens intrader. Jacob Ulf 
svarede, at som Erik Nielsen ikke nu angiver ved skriftlig strevning, hvorfor 
sagen formenes at anga kongens interesser, kunne han ikke udstede noget i den 
sag. (26/6). 

Peder Tomsen pa 0rum tiltaler nogle af 0rum tjenere her 
restancer efter specificeret liste. 
Dom: De skal betale. (Sagen fortsretter). 

herredet for 

Peder Tomsen pa 0rum advarede om, at hvis tienderne ikke blev betalt pa 
0rum inden st. Hansdag, skulle der betales 8 slc mere for t0nden. 
Forbud i Nors sogn ingen at indf0re korn imod lovlig medfart. 
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26. juni. 

Erik Nielsen irettelregger en befaling, hvori amtmanden anordner Christen 
Christensen i Skovsted til at vrere srettedommer i en sag om adskillige mrend i 
Rrer, da Jacob Ulf skal vrere interesseret i sagen. 
Jacob Ulf' svarer, at han vil vige sit srede, hvis Erik Nielsen beviser, at han er 
interesseret, men ellers vil han efter kongens bevilling og brev sidde i sit srede. 
Erik Nielsen svarede, at han ventede ved tingsvidne at bevise det. 

Amtmanden g0r vitterligt, at da skarpretteren mester Jens i Fuhr? formedelst 
alderdom og skr0belighed har begreret at blive entlediget fra sin tjeneste, sa 
har han antaget Jacob Nieman til at vrere skarpretter i Thy og Mors, hvorfor 
han skal have 4 sk. arlig af hver gardmand, af lf.l-gards mand 2 sk. og af en 
boelsmand 1 sk., hvilke penge han selv skal lade krreve, hvorimod Jacob 
Niemand skal vrere pligtig til at udf0re sin gerning uden videre betaling uden 
alene den kande vin eller 1 rdl. derfor. Hver som beh0ver hans tjeneste, skal 
hente ham med hest og vogn og f0re ham fri tilbage i hans hus, og han skal vrere 
forpligtet til at bo i This ted. Dateret 2/6 1688. 

Anders Christensen i Kjelstrup irettelregger efter sin husbands, Sivert 
Brockenhuuses befaling en missive om, at Anders Mikkelsen i Kjelstrup har 
bortlejet st0rste delen af sin gards kornsred, og at garden derefter anses for 0de, 
sa skatterne ikke kan udredes. Det forbydes alle at h0ste nogen sred, men de kan 
fa deres fr0korn igen. Anders Mikkelsen skal selv hjemf0re kornet til sin gard 
og udtrere det der. 

(19/6). Erik Nielsen fremreskede den kontrakt, som i dag 8 dage blev gjort 
mellem Sarup og Rrer mrend. Niels Christensen svarede, at i dag 8 dage skulle 
samme kontrakt m0de. 
Christen Christensen i Skovsted udsteder dette og efterf0lgende. (3/7). 

(19/6). Erik Nielsen reskede den mundtlige forening ved tingsvidne i dag her at 
tilstas mellem Kjelstrup og Brund mrend, hvis ikke, forligelsesmalet da at vrere 
ophrevet. 

Niels Andersen Hyldga.rd i Nors pa egne og Niels Jensens vegne og 
medinteresserede forbyder folk i Nors sogn at indf0re korn, f0r de har tiendet til 
kirken. 

Claus Herluf Pors spurgte, om nogen pa hans s0skendes vegne vil have noget at 
bestille med hi'Jbjergningen til Ullerupgard. I sa fald skal de ta det for det 
samme, som deter vurderet til, eftersom amtskriveren har skrevet til ham om 
at betale skatterne og have regres til de vedkommende. (3/7). 

Claus Herluf Pors Hvide har ladet strevne hr. Anders Pallesen i Sennels til 
vidner og anden lovmal, og Vil Orning til Nystrup og J0rgen Kas til Faddersb.al 
til at vidne. J0rgen Kas og Vil Orning svarer, at de hverken vil eller kan vidne, 
men sender deres skriftlige kundskab. Hr. Anders pastar, at noget jord i heden 
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er frelled til Sennels, og han har ladet sla lyng der. Claus Herluf Pors mener, at 
den hede tilh0rer Ullerupgard, og han vil tiltale her. Anders for ran. 
J0rgen Kas og Vil Orning attesterer, at de har vreret pa Ullerupgard i anledning 
af rebnings-kommissionens forretning. Da var Claus Herluf Pors sengeliggen
de, fordi han var faldet af hesten og var blevet slrebt i stigb0jlen. Han har 
begreret, at de to adelsmrend, som var til stede, vi! vidne om, hvad der 
passerede. De vidner, at hr. Anders kom til dem uden prrestelig habit og 
vedkendte sig denne hede som Sennels frelled og sagde, at han havde slaet lyng 
der og hjemf0rt det. Da sendte de bud til Claus Herluf Pors, som bedst kendte 
mark en, og han kom pa en vogn og blev k0rt derud. 

3. juli. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, har Iadet strevne alle 
lodsejere til 0ster Vandet (som er nrevnt), amtskriver Jens Hansen og 0ster 
Vandet sognemrend; Niels Norntofft, Jens Christensen T0fting (med flere, 
deriblandt en anden Niels Tomsen). Han fremkalder derefter vidner fra 
Torsted, deriblandt to Niels Tomsener, fra Vang, Tvorup og Nors sogne og ogsa 
nogle fra 0ster Vandet, srerlig fra den del, der h0rer under Hundborg herred, fx. 
Mads Pedersen i Sand, Anders Jensen i Vestergard. De mindes op til 50 ar, og 
da har Vester Vandet mrend haft deres fri brug og frelled til ildingsbrand og 
fredrift ulast og ukrert i heden, som l0ber vester fra Hjardal, s0nden om Vig og 
Vester Vandet sognemark, som kaldes Lushede. Erik Nielsen i Skinnerup 
svarede hertil og fremlagde en fuldmagt til at udf0re en sag om deres 
indstenede hede, underskrevet af nogle af 0ster Vandet sognemrend. Christen 
J0rgensen erklrerer dog, at hvis han har skrevet under, har han gjort det 
ubesindigt, og at han ikke vidste deraf at sige. 
Niels Christensen svarede og mente, at Erik Nielsen ikke havde noget at 
procedere i den sag i dag, f0r lensherrens og proprietrerernes fuldmagt var 
fremvist. 
Niels Christensen sp0rger, om nogle af Vester eller 0ster Vandet sognemrend 
vil enten samtykke eller modsige den erindring, som Peder Pedersen 
(Br0nsdorff) pa patronens vegne har Iadet fremlregge. 
Peder Pedersen skriver, at 0ster Vandet sognemrend har klaget sig over, at de 
ikke har penge eller andet til at svare landgilde eller skatter med, men de synes 
at have penge til proces, hvorfor han mener, at de b0r betale restancerne. 
(28/8). Han befaler delefogeden at f0re vidner mod dem, der ikke vil vrere ved 
roUghed og uden retten til husbondens hjemkomst. (Husbonden = Poul v. 
Klingenberg). Til dette svarede Vester Vandet mrend (nrevnt), at de er tilfreds 
og begrerer, at sagen rna bero, til deres husbonders hjemkomst. Det samme 
siger fra 0ster Vandet Anders (Jensen) Vestergard, Christen Olufsen i Vig, Tor 
Madsen pa Holm, Mads Pedersen ibd. og Mads Pedersen i Sand og Clemed 
Christensen i 0ster Vandet. (10/7). 

(26/6). Erik Nielsen pa Sarup mrends vegne og Niels Christensen i Lille 
Hillerslev pa Vester Rrer mrends vegne irettelregger en skriftlig kontrakt om, at 
Sarup mrend skal opdige deres mark fra Jeriksberg norden om Kiartofft og 
0sten om Hyldal til Korsberg. Vester Rrer mrend slral hjrelpe dem at dige i 2 
dage. 
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Erik Nielsen pa hr. Oluf Nielsens vegne i Hillerslev f0rer vidner om Kanstrup 
koners stolesteder i Hillerslev kirke. Indstrevnet er Laust Christensen i 
Kanstrup og hans kvinde. Vidnerne siger, at Maren Nielsdatter, som boede i 
Kanstrup, f0rst var gift med Utust Ibsen og derefter med S0ren Jensen. Hun 

80gte altid den stol nedenfor Lille Hillerslevs kvinders stole, som er de 8 

0verste, ·og hun sad der med de andre kvinder, som stolen tilh0rer, sin livstid. 
Siden da S0ren Jensen gift igen, og hans hustru s0gte samme stol, til kirken blev 
sa br0stfreldig midtpa, at hun ikke kunne sidde der, og hun blev da bevilget at 
sidde i Prrestegardens stol. Siden blev S0ren Jensens hustru Karen 
Johansdatter med prrestens tilladelse siddende i samme stol hos prrestegardens 
folk, men hendes tjenestefolk s0gte altid den nedrige stol. Kanstrup stolestade 
er altsa den 8de fra oven. 

(26/6). Claus Herluf Pors har Iadet strevne Hans Axel Pors og fremkalder 
synsmrend, der har synet grresningen til Ullerupgard, som kunne vrere tjenlig til 
at sla, og som ikke var udlagt af kommisrererne. Pa noget af engen voksede sma 
r0r og strergrres, andet var fuld af sma tuer og sten, sa det ikke kunne slas 
forsvarligt. Markjorden og borerne var til dels udlagt til kreditorerne og har 
aldrig vreret hegnet til h0borer. Noget jord brerer kun grres i pletter. Dette ars 
s!agrres vurderer synsmrendene til 28 sldl. Grresning til bortlejelse til fre kunne 
de ikke vurdere til noget, da det er sent pa aret, og hver mand har selv grresning 
nok. Der var ellers grresning til fre, men ikke til at sla. 

Niels Christensen, forrige m0ller i Neergards m0lle f0rer vidner pa, at m0llen 
med aile hans midler og formue er afbrrendt ved nattetid, sa han, hans hustru og 
b0rn kun med n0d og nreppe undkom og kom ganske n0gne derfra, sa de ikke 
havde noget at skjule deres legeme med, f0r naboer tilkastede dem gamle 
klredningsstykker. De vidner ogsa, at han har forholdt sig troligen og vel, og de 
har ikke h0rt nogen klage over ham i nogen made. 

(26/6). Claus Herluf fik 2. ting til hr. Anders i Sennels og udnrevnede Sennels 
mrend. (10/7). 

10. juli. 

(3/7). Amtmanden befaler, at da Erik Nielsen ikke har mattet f0re sine vidner 
angaende striden mellem 0ster og Vester Vandet sognemrend for Jacob Ulf, og 
intet matte indf0res i tingbogen, og han holder ting i vabenhuset og pa andre 
steder imod recessen og ubesindig har underkendt kgl. Maj.s delefoged, som 
amtskriveren i amtmandens fravrerelse befalede at forsvare 0ster Vandet 
mrend, som ingen forsvar eller husbond ha vde ( ! ) , hvorfor Jacob Ulf synes 
partisk, suspenderes hermed Jacob Ulf, til han har skaffet kongens oprejsning, 
heist fordi han ikke har fremvist kongens bestalling og sammes konfirmation 
(!! ! ) , hvorfor Christen Eriksen i Hillerslev anordnes som srettedommer til at 
betjene denne og andre sager. 
Hertil svarede Jacob Ulf, at han respekterer amtmandens skrivelse, men efter 
0ster Va.ndet sognemrends klage og vrange beretning, haber han, at den 
gunstige herre ikke kasserer ham fra hans edsvorne srede, f0r han for sin 
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ulempe bliver stawnet for sine overdommere og sagen der pakendt, eftersom 
han af kongen til bestillingen er indsat ved kongebrev save! som konfirmats, 
som amtmanden selv har haft i hrende, agter han ikke at aftroode sin bestilling, 
f0r anderledes med processen bliver udf0rt, heist efterdi det er en sag, hvori 
han ikke beskyldes. (Sagen fortsootter). 

Er anbefalet af amtmanden Christen Eriksen i Store Hillerslev her over indf0rt 
retten herefter at betjene og hvad passerer udstede. (17 /7). 

Borgmester Christian Mortensen pa inspekt0r Christian Henrik (Peter)sens 
vegne har Iadet syne Mom toft bygningers tilstand, og toolle besootningen. 

(3/7). Claus Herluf Pors Hvide (CHP) har Iadet stoovne hr. Anders Pallesen i 
Sennels og vidner. Der fremloogges tingsvidne af 26/6, hvori er anf0rt en missive 
fra hr. Anders til Claus H. Pors om, at han fra proodikestolen har oploost en 
missive fra landmalingskommisoorerne angaende proosternes pligt til at 
optegne aile jorder i sognet, hvorfor hr. Anders forventede C.H.P.s information 
om »vores foolled«, som han tilegner sig. Nar han sp0rger, hvorfor hr. Anders 
ikke kunne g0re proodiken for ham, har hr. Anders sagt det til en af hans 
damseller, at han har en offentlig hore i sit hus, hvor mange l0nlige, vidste han 
ikke, men han ved, at der er et par, hvis ros ikke er smuk, og arsagen til at han 
sagde det, var at han ville beskoomme den hore, som ikke bluedes ved at boore et 
1egte barn til Herrens alter. Ellers beg1erer hr. Anders, at CHP vii afskedige 
denne sin omtalte konkubine. 
Claus Herluf Pors satte derefter i rette, at hr. Anders i dag (b0r !ide) 3. ting til 
dom for ransdele for lyngs aff0rsel af Ullerupgards endels hede at voore ran 
under Ioven, eller lovligt med sandemffinds tov lovlig lavhffivd eller 12 m1ends' 
ed befri sig. Hr. Anders ooskede CHPs adkomst og foreviste et tingsvidne af 13/8 
1614? om, at nogle folk i Sennels har slaet lyng i en bestemt he de. Hans Dyre til 
Ullerupgard var til vedermalsting. 
CHP kalder dette tingsvidne et bevilget tingsvidne om en hede, hvis navn ikke 
n1evnes, og forlanger igen lovlige dokumenter og adkomstbreve, sk0der, 
sandemffinds tov eller andet, som han for sig og sine medarvinger vedkender sig 
samme hede efter kommisariernes attest. 
Pr1esten. f0rer vidner om, at CHP og hans karle under gudstjenesten gik op i 
koret med et af hans salig b0rns lig, og at CHP sagde, at pr1esten pa 
prffidikestolen sagde, at hans kone gik i kirken som en sk0ge. CHP har skrevet 
en missive til biskoppen og klaget over, hvad pr1esten havde sagt oni hans kone, 
og over at han havde lovet at pa.f0re CHP og hans kone skarn og van1ere, hvorfor 
han mener, at hr. Anders b0r Vffire mindre mand. 
Hr. Anders beskylder CHP for at have inficeret med franzoser, og for, at han 
foruden Bente Hansdatter havde et par horer pa Ullerupgard. Claus"Herluf Pors 
kalder hr. Anders en sk1elm, en !0gner, en falsk angiver og en Guds ords 
ubesindige tjener, og siger, at det er l0gn, nar hr. Anders siger, at han kom til 
CHP og kommissffirerne for at fa information om heden. Han talte ikke et ord til 
kommissffirerne uden hvad deres, J0rgen Kas og Viii Orning's attest viser. Osv., 
osv. 
Sagen opsat 6 uger, da kommisffirernes attest og hr. Anderses vidner ikke 
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stemmer overens, og da skal der gives forklaring pa, om to i sagen n1evnte h0je 
Jigger pa Ullerupgards endel eller pa Sennels frelled. Hvad angar de gode 
m1ends, Claus Herluf Pors og hr. Anders, deres harde skffildsord og tale, da som 
sagen angar ffire og lempe, henvises den til Landstinget. (17/7). 

(10/7). Niels Christensen i Lille Hillerslev beg1erede, at et tingsvidne af ... 
(3/7) sidst angaende Lushede i 0ster Vandet matte lffises. Sffittefogeden 
Christen Eriksen svarede, at sa lffinge det forbud pa Hundborg herreds ti.:ng star 
ukasseret, ka:n han ikke paskrive det. (17/7). (Sagen fortsootter). 

Erik Nielsen ffiSkede tingsvid:ne efter det skudsmal, ffildste Poul Enevoldsen i 
dag 14 dage fremviste. Skriveren sagde, at skudsmalet ikke var indleveret til 
ham, sa han kunne ikke forfatte det i Tingsvidne. 

17. juli. 

Claus Herluf Pors ffiSkede de dokumenter angaende hans sag mod hr. Anders 
under forsegling, da han skal m0de for H0jesteret. (31/7). 

(10/7). Erik Nielsen fremviste amtmandens befaling om, at Christen Eriksen 
skulle Vffire sffittedommer, hvorefter han begffirede, at Sffittefogeden og 
skriveren ville respektere befalingen og ikke tillade Jacob Ulf at lade noget 
indf0re i tingbogen, eller forsegle noget. 
Jacob Ulf b0d sig i rette og ville svare imod Erik Nielsens tiltale. (Sagen 
fortsffitter). 

Forkyndt forordning om klffidedragt og en om den nye lovbog og en om 
jernmanufaktur. 

{10/7). Jacob Ulf fremviste kgl. Maj.s konfirmation pa, hans herredsfogderi af 
5/10 1670. Christen Eriksen udsteder dette og efterskrevne. (24/7). 

(10/7). Erik Nielsen lod l1ese et tingsvidne angaende nogle m1end i Vester 
Vandet, som har aff0rt lyng fra 0ster Vandet hede, og fik 1. ting til ransdele 
over Brund mffind. (Sagen fortsffitter). 

Erik Nielsen lod l1ese et forbud og sandem1ends tov af Hundborg herreds ting, og 
Niels Christensen i Lille Hillerslev begffirede et sit tingsvidne pa Vester Vandet 
m1ends vegne l1est og paskrevet, hvortil sffittefogeden svarede, at da tingsvidnet 
stred imod det fremlagte forbud, kunne han ikke tilstede Niels Christensen at fa 
sit vidne lffis t. 

Niels Christensen, delefoged til 0rum, har Iadet syne det hus i Hinding, som 
Peder Pedersen pil.boede. Indstffivnet er Peder Nielsen Husmand i Hinding og 
Johan Jensdatter, sal. Christen Mikkelsens i Hillerslev. En seng var brudt ned 
og borte, bord og bffinke var borte, 5 stoklav var nede, 4 vindskeder borte, 
vinduerne brffikket. 
Christen Mikkelsens enkes hus i Hillerslev manglede 3 fag, som var faldet ned 
og borte bade i l1engden og bredden. 
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24. juli. 

Otte mamd vidner med herredsfogeden Jacob Ulf i 0sterild. 
H::ederlige og velherde Jens Nielsen Tr0ye Iader tiltale sin tjenere i herredet for 
restancer. (Sagen forts::etter). 

Jens Nielsen Tr0je fremviste et sk0de pa ovenn::evnte b0nder og tjenere, dateret 
H::estrupgard ... 23/6 1682, undertegnet af Karen H0g. 

(17/7). Jacob Ulf fremviste kongens konfirmation pa hans herredsfogedbestiJ. 
ling, som lyder iblandt andet: » ... forbyder vi aile og enhver, efter som 
forskrevet star, at hindre eller i nogen made forfang at g0re«. Derefter 
erkl::erer han, at da den sag mellem Brund m::end og Kjelstrup m::end ikke 
vedr0rer sagen om 0ster Vandet hede, vii han ikke vige sit s::ede i denne sag. 
(Sagen forts::etter). 

Hertil beg::erede Erik Nielsen, at amtmandens befaling, at Christen Eriksen 
skal udstede, hvad der passerer, heist fordi Jacob Ulf er st::evnet til genm::ele 
mod nogle vidner mellem kongens tjenere i Kjelstrup og Poul v. Klingenbergs 
tjenere i Brund, hvad hen vi! bevise. 
(31/7). Han forelagde derefter for s::ettefogeden en tiltale mod Brund m::end for 
ulovlig brug af jord, tilh0rende Kjelstrup m::end og har Iadet st::evne Kjelstrup 
m::end til at vidne og Brund m::end. Desuden er st::evnet ransn::evninger over 
Brund m::end samt over tre m::end fra Vester Vandet inden 6 ugers udgang og 
forinden at afl::egge ed for amtmanden. 
Jacob Ulf svarer, at han vil d0mme i aile sager undtagen den, der vedr0rer 
0ster Vandet hede. Christen Eriksen, s::ettefoged, svarer, at han efter 
amtmandens ordre villade Erik Nielsen f0re sine vidner, da Jacob Ulf er lovligt 
st::evnet i sagen. (Sagen forts::etter). 

Erik Nielsen f0rer vidner pa, (synsm::end) at Brogards eng i Kjelstrup var 
overg0det med fare- og f::em0g og i Brogards dal syntes der at v::ere avlet 3 I::es 
lyng (! ). (Sagen forts::etter). 

Erik Nielsen fremf0rer vidner pa, at der var drevet far Brogardsdal, og 
hyrderne sagde, at det var Brund m::ends far. (31/7). 

(17/7). Erik Nielsen har Iadet st::evne de tre V. Vandet m::end til ransdele, som 
har slaet lyng i Lushede, og ::eldste Poul Enevoldsen i Agerholm og Peder 
S0rensen for et skudsmal, de har gjort, og herredsfogeden Jacob Ulf, Christen 
Skaning skriver og Niels Christensen i Lille Hillerslev og hans sammensankede 
vidner, og de 0. Vandet m::end, som har vidnet, at V. Vandet m::end altid havde 
brugt Lushede (mellem 0. Vandet m::end n::evnes Christoffel' S0rensen ved 
S0en). Desuden en tingh0rer, som h0rte Poul Enevoldsens skudsmal, der ikke 
blev indf0rt. Erik Nielsen klager over, at amtsforvalterens »befaling« til ham 
om at forsvare 0. Vandet m::end ikke matte l::eses og paskrives. (Sagen 
forts::etter). 
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Erik Nielsen fik 2. ting til ransdele over de tre V. Vandet m::end og Brund m::end. 
(Sagen forts::e tter) . 

(En side mangler maske) 
Erik Nielsen formener, at s::ettefogeden ikke b0r udstede noget, som strider 
mod en ·dom angaende sandem::ends tov. Niels Christensen i Lille Hillerslev 
beg::erede at matte f0re sine vidner. Det n::egtes af s::ettefogeden. 

31. juli. 

Herredsfogeden Jacob Ulf og s::ettefogeden Christen Eriksen. 
(17/7). Jacob Ulf lod l::ese kongens konfirmation pa hans bestilling. Claus Herluf 
Pors har Iadet st::evne hr. Anders Pallesen til vidnespah0r og Karen 
Andersdatter Almoder? til at vidne. Hun svarer skriftligt, at hun af CHP blev 
kaldet til Ullerupgard og hentet, for at hun skulle syne hans folk, da han havde 
mistanke om, at nogle var smittet af franzoser (k0nssygdom).•Hun fandt, at 
hans ladekarl, Laurits Jensen, som i nogle ar havde v::eret rytter i Skane, var 
smittet, og han klagede sig over, at han var blevet smittet der. En pige, Kirsten 
Nielsdatter, var ogsa smittet, og ladefogeden havde smittet hende. Hun blev 
straks sat i gardens f::engsel til straf, og karlen blev straks forvist fra garden. 
Pigen havde tjent hos Karen Andersdatter og var i sin tjeneste en hedning, da 
hun iklre vidste af Gud eller hans ord at sige. Da Karen Andersdatter er svag, 
m0der hendes s0n Jens Knudsen i Brund for hende. (7 /8). 

(24/7). Erik Nielsen har Iadet st::evne Brund og Kjelstrup m::end og 
ransn::evningerne, for at de kan gere deres tov og forinden afl::egge deres ed for 
amtmanden, og st::evnede Jacob Ulf. 2) Han irettelaggde et tingsvidne af 
Hundborg herreds ting 25/9 ·1682, da Erik Nielsen fremlagde en dom af 
Hundborg herreds ting 1613 6/12, som siger, at Tomas Nielsen i T0fting beg::erer 
en endelig dom, efter at han har erhvervet to uendelige domme 1613 4/10 og 
15/11, hvori n::evnes tingsvidne af 1613 27/9 med et synsvidne, over nogle kast 
(gravede huller el. gr0fter) og nogle ki0cher med 3.diget01·v pa hvert led fra en 
sten i rindediget nord0st til Vandet s0 ved samme rindedige og siden fra s0en og 
0sterad s0nden om Tanderup, syd0st til den vej, som l0ber fra Vester Vandet til 
Skarup osv. Vester Vandet sognefolk ville ikke vedkende sig disse kast og 
k0kker. Tomas Nielsen irettelagde et sandem::ends ed af 1536, mandag efter 
Allehelgensdag, hvori Knud Bonde, herredsfoged, og Mogens Dabierre, pr::est til 
Sj0rring kirke m.fl. g0r vitterligt, at sandem::endene har gjort skel mellem Vig 
hede og 0ster Vandet hede. Vigs hede kaldes ogsa kongens endels hede og Jigger 
vest for Rindediget og 0ster Vandet hede. De satte en sten norden i Rindediget 
og fra den sten til rette markskel s0nderpa til den sten, de satte ved Skinnerup 
vej og erkl::erede det for rette markskel undtagen de stug og s::erk0b, og hvad 
der burde undtages efter tingsvidne. Et andet sandem::ends tov af samme ting 
1572 s::etter skel mellem Torsted hede, Skarup hede og 0ster Vandet hede. Der 
var gr0fter og k0kker, som Vester Vandet m::end ikke ville vedkende sig. 
Ertdvidere freml::egges tingsvidne om de tre m::end, der slog lyng i Lushede, 
tingsvidner om ransn::evningers udmeldelse 1. og 2. ting, og om det skudsmal, 
som Poul Enevoldsen i Agerholm og Peder S0rensen i Skarupgard gjorde for de 
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tre mrend fra V. Vandet, at de var i kongens rerinde i Thisted med skatter og 
derfor ikke kunne m0de til det ting, de var strevnet til. 
Erik Nielsen krreve:r, at ransnrevningerne skal g0re deres ed og afsige kendelse. 
De svarer, at nar de f:i_r dokumenterne fra begge sider at se, vi! de afsige deres 
kendelse. 
Kendelse: SkudsmaJet skal fremlregges. Ransnrevningerne, som ikke nu ville 
d111mme, skal betale hver 3 mark til Erik Nielsen. (7/8). 

(17/7). Claus Herluf Pors har ladet syne skellet mellem Ullerupgards endels 
hede og Sennels, Brunds og Kjelstrup frelled efter herredsfogedens befaling. De 
beskriver skellet og siger, at pa Ullerupgards hede ligger der ingen h111j, der 
kaldes Stagsh111j, men Guldager h0j ligger pa gardens endels hede. Skellet er let 
at se, da Ullerupgards hede ikke er saledes overgravet eller forfuldt (forfulgt?) 
med lyngleer som byernes frelled, der er ganske overgravet og opslaet. Det 
kunne ikke kendes, at der var gravet m111nt0rv pa heden. 

( 31/7 J. Erik Nielsen pa kongens tjenere i Kjelstrups vegne pa den side og pa 
Brund mrends vegne pa den anden side fremstiller Brund mrend, som forpligter 
sig til at hegne Brogards dal som andet hegnet eng og til ikke at komme pa 
Kjelstrup hede, som ellers kaldes Hejerberg, med nogen brugelighed, uden det 
sker med Kjelstrup mrends minde, og til at betale sagens omkostninger. 

7. august. 

Lrest forordning om vregt og mal, om jagt, og om kvresthuse og hospitaler. 

(31/7). Claus Herluf Pors Hvide har ladet strevne hr. Anders Pallesen til 
vidnespah111r og 45 mrend til at give ham skudsmal. De vidner, at han bade i sine 
unge ar, som ung karl og siden som gift mand, boende i herredet, har forholdt 
sig, som en srerlig og velbyrdig adelsmand anstar. Han har ikke overvoldet eller 
forurettet noget menneske eller begaet nogen falskhed, men i alt, hvad der har 
vreret muligt, hjulpet enhver fattig og betrrengt til rette og skel i alle mader. 
Han har forholdt sig mandig, rerlig og skikkelig i rettergang og !ovens medfart, 
besindig, beskeden og retfaJrdig mod os og alle sine herredsmrend osv. 
In summa sa kan aldrig skrives eller udsiges sa rerlig og ber0mmelig et vidne 
eller stokkenrevn, at vi alle, om det bedre end dette kunne f0res i pennen, jo vii 
vrere hans Velbyrdighed gestendig og meddele ham. (Sagen fortsretter). 

Claus Herluf Pors har ladet strevne Sennels sognemrend. De vil efter alder og 
minde ikke vedkende sig nogen del i Ullen1pgards endels hede eller nogen 
brugelighed deri. 

(Claus Herluf Pors) har ladet strevne Maren Eriksdatter i Kjelstrup og Mikkel 
Nielsen i Skinnerup til vidnespah0r, samt nogle vidner. Denne sager formedelst 
herredsmrendenes forb0n afsonet og derfor ikke videre derudi skrevet. 
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(31/7). Christen Eriksen udsteder: 
Erik Nielsen fremlregger igen tingsvidner i sagen om Lushede. Srettefogeden 
Christen Eriksen reskede, at Vester Vandet mrend i dag skulle fremlregge, hvad 
de har at svare imod !ovens fyldestg111relse af ransnrevninger angaende >>0ster 
vandet hede«. 
Jens Knudsen af Brund m0dte at svare pa 0rum delefoged, Niels Christensen i 
Lille Hillerslev hans vegne og fremlagde et indlreg fra Niels Christensen, hvori 
han siger, at han nogle gange var blevet afvist med sine dokumenter og breve 
og var blevet forment af srettefogeden at fa dem !rest og paskrevet, og da Erik 
Nielsen ville lade ransnrevninger oversvrerge Vester Vandet mrend for ransdele, 
begrerede Niels Christensen fire gange lov og lyd og fremlagde pa husbondens 
vegne dokumenter, men 4 gange blev han imod lov og ret nregtet lov og lyd, 
hvorfor han sa sig n0dsaget til at krreve sig rettesl0s og kaste sine 3 mk. efter 
!oven for dommeren 
srettedommeren begrerer igen, at V. Vandet mrend vil fremlregge noget til deres 
befrielse. Erik Nielsen krrever igen, at ransnrevningerne skal •betale ham 3 
mark hver, hvilket srettedommeren d0mmer. (14/8). 

(31/7). (Erik Nielsen) har ladet strevne Jacob Ulf angaende det omtvistede 
skudsmal, som Jacob Ulf skulle have taget til sig. Jacob Ulf svarede, at dade to 
mrend, der udstedte skudsmalet, ikke var til stede, kunne han ikke udstede 
noget den gang. Erik Nielsen fremlregger igen tingsvidner, sandemrends tov 
m.m. og pastar, at heden h111rer til 0ster Vandet. 
Srettefogeden d0mmer, at heden skal tilh0re 0ster Vandet mrend, sa lrenge de 
nrevnte tingsvidner og domme starved magt, og at de tre V. Vandet mrend skal 
lide som for vit.terligt tyveri og ran. 

Claus Herluf Pors fik 1. ting til nogle Sennels mrend, som ikke er m0dt for at 
tilsta. 

14. august. 

(7/8). Erik Nielsen krrever igen, at ransnrevningerne skal afsige kendelse. De 
svarer igen, at nar de far dokumenterne pa begge sider at se, vil de kende i 
sagen. Erik Nielsen mener, at salmand Andersen ikke b0r vidne i sin egen sag, 
og krrever igen tre mark af hver ransnrevning. 
Srettedommerne d0mmer, at han tilsteder ham dem. (Sagen fortsretter). 

Jacob Ulf fremviste igen kgl. konfirmation pa hans betilling og vil lade Feder 
Pedersen (Br0ndsdorff) af 0rum fremf0re sine vidner. Han begrerer af Erik 
Nielsen, at han skal fremlregge kgl. tilbagekaldelse af hans bestalling, ellers vil 
han lade Niels Christensen, delefoged til 0rum f0re vidner pa Feder Pedersens 
vegne om, hvad der passerede pa tinget i dag for 14 dage siden. Erik Nielsen 
begrerer, at srettefogeden vil efterleve amtmandens befaling. (Sagen 
fortsretter). 

Niels Christensen l Lille Hillerslev fremkalder vidner og ransnrevninger. En af 
dem siger, at han ikke husker, om det var f0r eller efter at Niels Christensen 
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havde kastet sine 3 mark, at srettefogeden rabte, om nogen havde noget gyldigt 
at fremf0re. De andre vidner, at Erik Nielsen lod dokumenter angaende 0ster 
Vandet hede oplrese, og til 3. ting i ransnrevningernes overvrerelse begrerede 
dom til ransdele. Da kom Niels Christensen med sin husbonds fuldmagt pa 
Vester Vandet mrends vegne og b0d sig til genmrele og i rette og fremlagde 
dokumenter i denne vidtl0ftige sag, men han matte for srettefogeden og Erik 
Nielsen ikke fa et ord !rest af hans dokumenter, og ikke heller matte han fa sin 
mundtlige irettesrettelse indf0rt. Niels Christensen b0d sig anden og tredje og 
fjerde gang i rette med sine dokumenter, og begrerede, at de dog matte oplreses 
for ransnrevningerne til oplysning, men det blev ham forment af srettefogeden 
og Erik Nielsen, og det blev forbudt skriveren at lrese og paskrive. Niels 
Christensen erklrerede sig da retsl0s, kastede sine 3 mark for dommeren og gik 
med solen baglrens over tingstokkene af tinget. 
Dernrest f0rte Erik Nielsen for siddende ret spottelig og skammelig tiltalte til 
hr. Klingenbergs fuldmregtig og delefoged Niels Christensen. Blandt andre 
ukvemsord sagde han, da Niels Christensen begrerede lov og lyd: »Nu skal du 
fylde din hals med skidt« og mere, som ikke for retten b0r nrevnes, og ikke alter 
muligt at huske, men hans tale var undertiden slem. Erik Nielsen sagde ogsa til 
herredsfogeden Jacob Ulf, da han imod sa ubillig rettens medfart rejste sig og 
ville ga til side og sagde: »Dette er ikke ret«, da sagde Erik Nielsen til Jacob 
Ulf: »I skal holde Eders mund, til min r0v gar!« 
Da sagde Erik Nielsen selv ransnrevningerne eden for og tog selv eden af dem, 
hvilken ed han med sine oprakte fingre uden nogen bog selv foresagde, og de 
matte sige den efter ham. Han forelreste derefter af 23. kapitel i Anden jyske 
Lovbog, og ransnrevningerne med oprakte fingre matte eftersvrerge den, indtil 
de kom til de 3 mark bod i samme kapitel, og det f0r nogle breve eller 
dokumenter blev enten !rest eller forevist. vidnerne var m0dt og tilstod deres 
vidne i alle ord og punkter. (Sagen fortsretter). 

(7/8}. Claus Herluf Pors fik 1. ting til dele over nogle Sennels mrend, som ikke 
har villet aflregge deres vidne om Ullerupgards hede, og lod oplrese breve og 
dokumenter angaende denne hede for ransnreyningerne. (21/8). 

Peder Pedersen, forvalter pa 0rum, fremviste et vidnesbyrds vidne angaende 
Lushede eller Vandet hede af 3/7 og begrerede at fa det !rest og paskrevet, 
hvorefter ransnrevningerne fremb0d sig at g0re deres tov. Skriveren 
forespurgte srettefogeden Christen Eriksen, om han ville tilstede ham at lrese og 
paskrive dette vidne, hvortil srettefogeden svarede, at da vidnet stred imod 
sandemrends tove, vidste han ikke at tillade skriveren at lrese eller paskrive 
vidnet. (Sagen fortsretter). 

Erik Nielsen har Iadet strevne reldst Poul Enevoldsen i Agerholm og Peder 
S0rensen i Skarupgard og desuden Jacob Ulf, herredsfoged, angaende det 
skudsmal, de gjorde for tre mrend fra V. Vandet. 
Jacob Ulf formener at vrere fri for andet ting. 
Dom: Poul Enevoldsen og Peder S0rensen bfllr !ide andet ting, og Jacob Ulf vrere 
fri for 2. ting. 
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21. august. 

(14/8). Hr. Klingenbergs tjener og fuldmregtig, Peder Tomsen af 0rum, 
begrerer at fa tingsvidnet fra i dag otte dage om rettens medfart den 31. juli !rest 
og paskrevet, hvortil srettefogeden sagde, at da han nu fornemmer, at samme 
vidne er ham irnod, ved han ikke ham at denne gang at fa vidnet forseglet. (28/8, 

2/10) 0 

(14/8). Claus Herluf Pors tiltaler hr. Anders Pallesen i Sennels efter opsrettelse 
af 10/7, fordi han pastar, at Ullerupgards endels hede er frelles hede for Sennels, 
og fordi han har slaet lyng der og hjernf0rt det. Tidligere tingsvidner 
frel)llregges. 
Hr. Anders fremlregger et gammelt tingsvidne af 13/8 1616, hvori en del Sennels 
mrend vidnede, at de ulast og ukrert har brugt en hede, som dog ikke nrevnes ved 
navn eller specificeres, og Hans Dyre (til Ullerupgard) var til vedermalsting. 
c. H. Pors fremlregger et missive fra Hr. Anders til ham, hvori l:\an skriver, at 
c. H. Pors degenerer fra sine forfredres dyd og fromhed. Han begrerer ransdele 
over hr. Anders for den lyng, han lod sla, og fremlregger tingsvidne, hvori 
Sennels mrend fralregger sig al brug i Ullerupgards endels hede, og tingsvidne, 
der bestemmer denne hedes beliggenhed. 
Dom: Hr. Anders b0r lide for vanhjemmels brug efter Ioven og ransnrevningers 
sigelse. (Sagen fortsretter). 

Claus Herluf Pors begrerer 3 .. ting over nogle Sennels folk, som ikke har villet 
m0de for at aflregge deres vidne. 
Han far 3. ting. (28/8). 

(14/8). Erik Nielsen i Skinnerup begrerer 3. ting over to mrend fra V. Vandet 
sogn, reldste Poul Enevoldsen i Agerholm og Peder S0rensen i Skarupgard, fordi 
de ikke har fremlagt det skudsmal, de gav for tre mrend fra V. Vandet. De 
mener, at der ikke b0r udstedes 3. ting, ffllr 1. og 2. ting er forseglet. 
Kendelse: Der udstedes 3. ting over dem. (28/8). 

28. august. 

Hans Axel Pors b0d sig til genmrele mod Claus Herluf Pors angaende 
vintersreden og h0bjergningen til Ullerupgard. Han mener, at hvis arven var 
blevet delt, sa han fik sin del af jorden, skulle han nok have bjerget avlen, men 
det var ham forbudt til sagens uddrag at befatte sig med jorden. 

(14/8). Claus Herluf Pors irettelregger et vidnesbyrd fra nogle Sennelsmrend, 
der erkender, at de ingen brugelighed havde haft i Ullerupgards hede, dog 
vidner en af dem, at hans fader havde brugelighed deri. 

(21/8}. Erik Nielsen Iader fordele reldste Poul Enevoldsen i Agerholm og Peder 
S0rensen i Skarupgard efter at han har faet 3. ting til dem. 

Lrest befaling til amtmand og amtskriver om jordeb0ger pa det til kongen 
hjemfaldne gods. 
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(3/7). Niels Christensen, delefoged til 0rum, til taler nogle mamd i 0ster Vandet 
for restancer til 0rum. 
Erik Nielsen svarede, at hvad han havde at svare, skul!e forfattes i tingsvidne. 
Dom: De skal be tale, eller have deres faJste forbrudt. (Sagen fortsaJtter). 

Erik Nielsen m0dte og svarede, at restancer efter forordningen skal s121ges hvert 
ar. 

Claus Herluf Pors fik 1. og 2. ting til ransdele over hr. Anders Pallesen. (Sagen 
fortsaJtter). 

4. september. 

Herredsfogeden Jacob Ulf og saJttefogeden Christen Eriksen. 
Claus Herluf Pors Hvide har Iadet staJvne hr. Anders Pallesen og 
ransnaJvningerne. Hr. Anders Pallesen ikke m0dt. RansnaJvningerne erklaJrer, 
at de er indstaJvnet med LandstingsstaJvning, kan de ikke gore deres ed, for 
landsdommerne har kendt i sagen. (2/10). (Sagen fortsaJtter). 

Claus Herluf Pors gav til kende, at da han gik fra sin hest til tinget i dag, kom 
der to personer og ville staJvne ham som en fledforing eller en som ikke bor i 
herredet eller landet, hvorfor han nu giver til kende, at han bor og residerer pa 
Ullerupgard, og at han ikke ville parere en sadan ugyldig staJvning. (Sagen 
fortsaJtter). 

Claus Herluf Pors giver til kende, at intet i denne sag angaende ran rna 
udstedes, f0r landsdommernes staJvninger lovlig forkyndt. 

. (7 /11 1682). Jep Mikkelsen pa Bak i Hjardemii.l pii. Anders Nielsens vegne i 
HjardemaJ sk0der til hans hustrus arvinger Niels Tangs gii.rd pii. Ballerum, 
vurderet til 100 rdl. og noget jord pii. Thisted mark. Arvingerne er Anders 
Christensen i Hunstrup pii. egne og broder Christen Christensens vegne i Karse, 
Erik Nielsen i Skinnerup pa sin broder Niels Poulsens vegne, Jens Christensen 
Huas i Skinnerup pa sin hustru Anne Poulsdatters vegne og pii. Mads Madsen i 
Sinderup og Christen Madsen i Tingstrup deres vegne, S0ren Mikkelsen i 
Tingstrup pii. sin hustru Zidsel Poulsdatter og Laust Nielsen i Kii.rse pii. sin 
moder Maren Christensdatters vegne. De fleste giver afkald. 

Afkald fra de 0vrige arvinger til Jep Mikkelsen. 

Mikkel Langballe staJvner med to maJnd fra Bleggehoell Anders Olufsen ved 
Klitm0ller for restance. 
Dom: Han skal be tale. 

11. september. 

(19/6). Hans Axel Pors til Momtoft har Iadet staJvne inspekt121ren for Momtoft 
port og fremlaJgger syn over, hvor meget korn, stra og foder der var pii. 
Mom toft, og pii marken. Meget var nedtradt og fordaJrvet. (18/9, 2/4 1684). 
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Hans Axel Pors fremkalder nogle af sine folk, som vidner, at de har drevet med 
Momtoft faJhjord pii. Momtoft mark og Sennels faJlled og faJet har ikke vaJret pii. 
unerupgards mark, undtagen hvis nogen kunne have bisset. 

Erik Nielsen, forordnet delefoged, har Iadet staJvne Christen Christensen i 
Skovsted pii. sin moder, Maren Stephensdatter, sal. Christen Bertelsens i 
Skovsted, hendes vegne, Peder Christensen i Kjelstrup, Anne Christensdatter i 
N121rgard i Sennels, Maren Christensdatter og Else Christensdatter i Skovsted 
hos Stephen Christensen, de umyndige med deres lavvaJrge. Han fremf121rer 
vidner pii., at de 20/6 1680 var i sal. Christen Bertelsens bo i Skovsted og 
registrerede boet, og at boets formue ikke kunne straJkke til gaJlden naJrmere 
end 90 sldl. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har Iadet syne skade pa hans korn. 

Jep Christensen i Brund har ladet syne en lille dreng, der tjente .Tens Knudsens 
ibd. Han var bla og blodstemt slii.et engelangs pa hans venstre side, aksel, 
skulder og ned pii. hans lar og ben, og hans h121jre hand og side engelangs pa hans 
ben og lii.r, og han sagde, at Erik Laustsen i Brund havde slii.et ham. Jep 
Christensen gav last og klage over Erik Laustsen. (Sagen fortsaJtter). 

Hr. Anders Pallesen i Sennels irettelaJgger en obligation pii. 50 rdl. 5 mk. udstedt 
til ham af Anne Arenfeld 20/4 1677 med pant i en bolig i Hov i Sennels sogn, som 
Mette S121rensdatter ibor. 
Han satte derfor i rette, at Claus Herluf Pors, som har skaltet og valtet med 
denne ejendom og bortf121rt afgreden i dette ii.r, skal erstatte ham skaden, samt 
at han bliver sat i besiddelse af det pantsatte. 
Dom: Hr. Anders ber ved gode. maJnd tiltraJde sit pant, og de hindrende? skal 
erstatte ham, hvad skade og interesse der bevisligt er tilf121jet ham . 

Jep Christensen fik 2. klage over Erik Laustsen i Brund for slag og skade. 

Hans Aksel Pors har Iadet staJvne Claus Herluf Pors og irettelaJgger en 
obligation til ham, udstedt af Anne Arenfeld 20/3 1677 pii. 600 rdl. med pant i 36 
td. hartkorn i Ullerupgard. 
Dom: Hans Axel Pors b121r ved gode maJnd have indvisning i pantet. 

18. september. 

(11/9). Hans Axel Pors har Iadet staJvne inspekteren Petersen for Mom tofts 
port. (Ikke mere). (Sagen fortsaJtter). 

(21/8). Hr. Anders Pallesen har Iadet staJvne Claus Herluf Pors og nogle vidner. 
Claus Herluf Pors formente, at intet burde udstedes, f121r landsdommerne havde 
d121mt, og at rebningsmaJndene ogsa burde vaJre staJvnet. 
Kendelse: Jeg ved ikke herpii. at kende andet end at de velaJdle kommissaJrer jo 
b121r staJvnes til sligt. 
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Claus Herluf Pors lyste Ullerupgards mark i hegne sa vidt, som ham tilherer 
efter syn pa h0bjergning. 

Amtmanden befaler, at Christen Andersen i Jensby skal indfere, hvad der 
passerer, da skriveren, Christen Madsen Schonning, nu er forhindret ved 
landmalingen og desuden er strevnet som vidne. 

(Se ovenfor). Hans Axel Pors lader lyse efter neglen til hans rustkammer og 
fremlregger forpagtningsbrev mellem ham og inspekt111r Petersen, som skulle 
grelde 3 ar til 1686. Dernrest fremlregger han syn over kornet, som var affaldet 
og gaet i jorden og ikke kunne h0stes, eller nedtradt og radden, hvorefter han 
mener, at inspekt0ren har forbrudt sin forpagtning. Desuden b111r Petersen 
erstatte ham den skade, som synet melder om, ogden skade, husholdningen har 
lidt, ved at der ikke er forrad pa garden, nar han nu i en ubelejlig tid rna tiltrrede 
garden, sa der rna indk!11bes fisk, slagtefar og andet, og t!11rv til husholdningen i 
vinter nu, efter at alle t0rv er bortk111bt, hvad enhver ved. G0dningen er ikke 
udf111rt, og der er ikke gjort anstalt til at sa vintersreden. 
Kendelse: Petersen er ikke m0dt. Sagen opsat 1 maned. 

25. september. 

Seren J0rgensen pa S0ren S0rensens vegne i Hov lyser .efter en brunstjernet 
hestplag, som blev frataget ham, da han havde slaet den les til vand. (Sagen 
fortsretter). 

Claus Herluf Pors oplyser en brunstjernet hestplag, som er uskaret, som han 
lod tage i hus ved sine tjenere, da den gik l111s og ledig uden t0jr, fjeder eller hilde 
pa marken, hvor den selv ville. Det skete, for at den ikke skulle g0re skade pa 
fattige folks brester. (2/10). 

Claus Herluf Pors fremstillede en kvinde, Agnete Mathisdatter, som erklrerede, 
at Jens Andersen var fader til det barn, hun m1 gar med, og som blev gjort pa en 
Alborgrejse, da hun pinsemarked rejste til Alborg. 
Hun bekendte, at hr. Anders Pallesen i s0ndags holdt hende for, at hun skulfe 
skylde. Claus Herluf Pors, sa skulle han give hende en god? skrifte og en 
skrifteseddel og fly hende ned til Alborg. 

(Claus Herluf Pors) oplyser 6 svin, som har gaet i hans have og gjort stor skade. 
(9/10). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev leverer pa Brund mrends vegne 2 rdl. 12 sk. 
til Erik Nielsen efter deres forpligt. 

Erik Nielsen pa Maren Eriksdatter i Kjelstrup hendes vegne krrever .872 rdl. af 
hendes s0sters0n Erik Laustsen i Brund, som han efter forskrivning skylder 
hen de. 
Dom: Han skal betale. 
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( 4/9). Borgmester Enevold Nielsen i Thisted far sk0de fra arvingerne efter 
Anders Nielsens hustru i Hjardemal pa den halve gard pa Ballerum, som Niels 
Tang beboer, og noget jord pa Thisted mark. Hvilket gods er dem tilsk0det af 
Anders Nielsen. 

2. oktober. 

Lrest forordning om korn- og proviantskatter. 

Pa kongens vegne udnrevnes efter den nye lov otte faste tingherere, som 
herefter i ar og dag kontinuerlig skal mede kl. 10 til tinget. 

(18/9). Claus Herluf Pors oplyser 2. gang en brunstjernet hest. S0ren S0rensen! 
Hov lover, at han efter denne dag ikke vii handle mod kongens forordning, og at 
han vil betale Claus Herluf Pors en t0nde havre. 

Med Claus Herluf Pors ... (kun en linje). 

Erik Nielsen, kongens delefoged har ladet strevne Claus Herluf Pors og 
fremlregger attest om, at han har redet pa jagt i juni maned pa Sennels mark. 
De der har underskrevet, er ikke m0dt. Et par vidner fortreller, at de har set 
Claus Herluf komme ridende med 4 hunde og havde en hare med sig. (23/10). 

(Et blad mangler vist). 

(14/8). (Det f0rste af indf0rselen mangler, men angar, at Niels Christensen, 
delefoged til 0rum, pa tinge klagede sig retsl0s, kastede sine 3 mark for 
srettedommeren og gik af tinget) (Erik Nielsen)? fremstiller vidner og sperger 
dem, om srettefogeden ikke rabte til Niels Christensen og tilbi1Jd ham lov og lyd. 
De vidner, at srettefogeden rabte til Niels Christensen, efter at han havde kastet 
sine tre mark og var gaet af tinget, at han skulle komme ind og tilb0d ham Iov og 
lyd. 

(4/9). Hr. Anders Pallesen har ladet strevne Claus Herluf Pors og nogle vidner. 
Hr. Anders sperger et vidne, om han ikke ved, at den omtvistede ejendom har 
vreret frelled i 70 ar. Claus Herluf Pors svarede, at da dette vidne angik en 
ejendomstrrette, skulle aile proprietrerer underrettes, flllr der sker noget. 
Kendelse: Da der ikke er strevnet sa lovligt, som det sig burde, skal der ikke 
udstedes noget f0r lovlig kald og varsel. 

Claus Herluf Pors har ladet strevne folk i Sennels til at vidne, om de heste, som 
hans folk tog i hus pa Ullerupgards mark, var taget pa nogle ulovlige steder 
eller pa deres mark. De vidner, at de sa ingen tage dem af deres mark og gav 
ingen penge deraf. 

Hr. Anders Pallesen har ladet strevne Claus Herluf Pors, og nogle folk til at 
vidne. (Ikke mere). 
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9. oktober. 

(25/9). Niels Christensen oplyser 2. gang pa Claus Herluf Pors's vegne nogle 
svin. 

Lrest forordning om kop- og kvregskat. 

16. oktober. Intet. 

23. oktober. 

(2/10). Erik Nielsen begrerer 1. ting til dele over folk, som har udstedt en attest 
(om jagt), men ikke medte for at tilsta attesten. En af dem svarer, at han var pa 
Kastrup mark at taksere. (Sagen fortsretter). 

Erik Nielsen ferer sagen om Claus Herluf Porses jagt frem igen. Claus Herluf 
Pors svarer, at amtmanden ikke har fert bevis for, at han har redet med harer, 
og at han mener at vrere priviligeret til jagt pa hans egen endels grund. 
Opsat 1 maned. (30/10). 

Peder Tomsen af 0rum efterlyser Johanne Jensdatter, som er bortremt fra sit 
paboende hus i Hillerslev. (23/10 sidste indfersel). 

(27/2). Erik Nielsen i Skinnerup pa Berte! Madsens vegne, som nu er soldat, har 
Iadet strevne Jens Madsen i Skinnerup og hans moder Mette Bertelsdatter og 
hendes detre Boell og Margrete Madsdetre. Han sperger de to sestre, om ikke 
Jens Madsen har staet som husbond i boet for keb og salg, og om han ikke tog de 
to bedste stude og sagde, at de ikke skulle komme til skifte. Den ene sester 
svarede, at de var lljemme endnu med brrendemrerke pa hornene, som de fik, da 
deres broder havde dem ude til foder. Den anden sagde, at brrendemrerket var 
kommet af dem, hvordan vidste hun ikke. Erik Nielsen spurgte, om deres 
broaer ikke havde baret et skrin bort, som han havde sine penge i, og en ny 
sadel. De svarede, at han bar det til Johan Pedersdatter pa Baun. Han spurgte, 
om der ikke havde vreret a viet 19lres rug, 39lres byg, 34lres havre 2~ Ires spansk 
havre og 51;2 Ires blanding. Margrete sagde, at hun ikke vidste rettere, og at han 
har solgt to galtsvin siden registreringen. 
Jens Madsen tilbed at gere sine seskende lige og jrevning, mi.r retten finder det 
godt. (6/11). 

Knud Jensen pa forrige ridefoged til Vestervig, Morten Christensens vegne 
strevner nogle af Vestervigs tjenere for restance. 
Herimod medte Peder Serensen af Rrer og flere, der svarede, at deres husbond 
havde forbudt dem at udgive noget til Morten Christensen, og om han ville 
krreve noget, skulle de straks lade hendes sen pa Vestervig det vide. 
Dommeren vidste derfor ikke at udstede nogen dom, men Knud Jensen 
begrerede tingsvidne. (27/11). 
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Laust Andersen af Hannres pa Laurits Munk til Bregninggard hans vegne 
tiltaler Laurits Christensen i Tved i Hjardemal sogn for restance, nemlig 4 ar a 
2 rdl. 
Dom: Han skal betale. 

(25/9). Claus Herluf Pors har Iadet strevne hr. Anders Pallesen i Sennels og 
J0rgen Pallesen pa Store Nandrup i Mors til vidnespaher og de 8 tingh0rere til 
at vidne. De vidner, at de den 25/9, da ting formedelst storm og regne blev holdt 
i smedens stue i Hillerslev, h0rte de, at Claus Herluf Pors ferte sager for retten, 
og da fremkom hr. Anders og hans broder J0rgen Pallesen og indviklede dem 
med bulder og forhindring, mens CHP lovligt og for siddende ret ferte sine 
sager, sk0nt ingen af dem angik hr. Anders eller Jergen Pallesen. F0rst lod han 
en af sine tjenere udlregge sin barnefader, hvorimod hr. Anders havde megen 
protestation mod samme kvinde og tog lovbogen ud, som han havde under sin 
prrestekjole, og lod eden med dens vidleftige udtydning forelrese og gjorde 
hende megen forhindring i hendes sand]l.eds bekendelse, som hend~s vidne imod 
hr. Anders forklarer. Derefter lod han oplyse en uskaren hest, som imod Ioven 
var fundet l0s i marken, og for det tredje oplyste han nogle svin, som hans 
broder vedkendte sig. 
Da sa vi, at J0rgen Pallesen rakte sit hoved ganske nrer til CHP.s ansigt, og 
h0rte Hans Velbyrdighed sagde lydelig: (makuleret, men her gentaget efter 
30/10) I dannemrend, drages til minde, med hvor stor uskikkelighed Jergen 
Pallesen fremkommer og despekterer kongens siddende ret og vrrenger mund 
og skrerer trender imod mig, ligesom han matte vrere en fantast. Og Hans 
Velbyrdighed sagde sagtmodig): »J0rgen, hvorfor indvikler I jer i mine sager? 
Jeg befatter mig jo intet med jer eller jeres sager, og tilmed har I ikke hjemme 
i enten i vort herred eller vort land. Lad mig dog vrere i fred her pa tinget«. 
Hvorpa J 0rgen Pallesen med stort bulder, larmen og raben sagde til Hans 
Velbyrdighed offentlig i retten: »Du lyver som en hundsfot! « Hans Velb. 
skiftede nogle gange farve i sit ansigt, besindede sig dog og talte ikke et 
vredeligt ord, men sagde: »Det er jo tingfreds brydelse! « og J0rgen Pallesen 
blev jo mere ved med mange ukvemsord og bulder, hvorover dommeren to 
gange rejste sig og sagde: »Jl!lrgen, dersom I ikke vil holde tingfred og lade slig 
uskikkelig skrelden, alarm og bulder vrere, sa h0jnedes jeg til at lukke tingbogen 
og ga fra retten!« Hvorpa hr. Anders bad J0rgen: »Ti nu stille og ga bort!«. Og 
J0rgen gik straks ud. 
Herredsfogeden testerer, og forskrevne mrend vidner, at vrere som forskrevet 
star passeret. (30/10). 

(Claus Herluf Pors) har Iadet strevne Niels Ibsen i Sennels til at fremvise sit 
frestebrev. Niels Ibsen blev spurgt, hvilken adkomst han havde til at bruge den 
ejendom, han bor pa, og som Niels Mikkelsen sidst paboede. Han svarede, at 
han havde stedet og frestet den af prresten. Han ville mode i dag otte dage med 
sit frestebrev. 
Hertil svarede C.H. (Pors) og beviste, at samme ejendom ved ridemrend efter 
landsdommernes tilfindelse var udlagt for resterende skatters afbetaling ved 
en indfl1lrsel, dat. Kjelgard 26/8 1679, og beviste ogsa, at hr. Anders Pallesen 
ingen adkomst eller rettighed har tiLsamme udlagte ejendom, som han ville, at 
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vi samtlige s0skende skulle tilsk0de ham, men da min broder ikke ville 
underskrive sk0det, tog vi vore hamders underskrifter ud igen. CHP formener 
derfor, at hr. Anders ingen ret eller del har i denne til mig udlagte ejendom, og 
at bonden, som har brugt garden, d0mmes for vanhjemmel. 
Sagen opsat 8 dage, og da skal bonden m0de med sit frestebrev. (30/10). 

(Claus Herluf Pors) tiltaler hr. Anders Pallesen for nogle t0nder havre, som 
resterer af det korn, som CHP havde liggende pa prrestens loft 1681, hvad der 
bevises med hr. Anders's egen attest. 
Dom: 

(Et blad mangler). 

(Claus Herluf Pors er tiltalt for greld og skatterestancer). Han mener, at han 
som bedste broder i boet (efter hans moder) og vrerge for sine umyndige s0stre, 
der er tild0mt deres fredrene arv af kommissionen, b0r have udleveret 
kommissionens kendelse, som broderen Hans Axel Pors har, eller ogsa, at 
kommissionens kendelse b0r udleveres til retten. 
Dom: Hans Axel Pors, der vedgar at have kendelsen, b0r lade den komme til 
tinge i dag 8 dage, sa der kan tages genpart, om det begreres, og kende!sen skal 
siden blive i stervboet, samtlige arvinger til efterretning. (Sagen fortsretter). 

(Claus Herluf Pors) har Iadet strevne Hans Axel Pors og irettelagde en 
obligation, udstedt af Anne Arenfeld til Laurits Andersen 1662 pa 50 rdl., og en 
and en obligation til samme fra samme pa 91 rdl., udstedt 1663. Obligationerne 
var transporteret til hr. Oluf Nielsen i Hillerslev, som har givet kvittering for, 
at Claus Herluf Pors har betalt obligationerne. Claus Herluf Pors sretter i rette, 
at hans broder skal betale sin part af summen til ham. 
Dom: Han skal be tale. 

Erik Nielsen tiltaler Niels Christensen i Lille Hillerslev for 5 sletmk. for et par 
hjul. 
Dom: Han skal betale. 

Peder Tomsen af 0rum pa sin principals vegne beklager sig, at Christen 
Bedkers enke, Johanne Jensdatter i Store Hillerslev, er r0mmet fra sin bolig 
uden husbondens vilje eller opsigelse, og advarer derfor enhver, hos hvem hun 
er flyttet ind, at tilkendegive det for ham. (30/10). 

30. oktober. 

(23/10). Erik Nielsen i Skinnerup pa kongens og amtmandens vegne har strevnet 
nogle mrend, som har afgivet en attest om Claus Herluf Pars's jagt. De er ikke 
m0dt for at bekrrefte attesten. Der udstedes 2. ting over dem. (6/11). 

Erik Nielsen pa kongens og amtmandens vegne begrerer, at nogle tingh0rere, 
som ikke er m0dt, d0mmes for ulydighed. 
Herredsfogeden svarer, at Erik Nielsen b0r lade strevne med strevningsmrend, 
bade i denne sag og i sagen om reparation af vejene. 
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(23/10). Peder Tomsen af 0rum beklager sig 2. gang over, at Johanne 
Jensdatter r0mmede fra sin bolig i Hillerslev. (6/11). 

(23/10). C. H. Pors har Iadet strevne Hans Axel Pors og irettelregger en 
kommission, dateret Fr0slevgard 30/12 1675, hvilken Momtofts kommission, 
som bl.a.· indeholder, at C. H. Pors fremviste en kommission forrettet af Tage 
Heg til Fr0slevgard og Palle Dyre til Trinnerup af 30/12 1675, hvorpa .. 
(Resten synes at mangle. Maske mangler igen et blad). (20/11). 

(23/10). (Claus Herluf Pors) har Iadet strevne Jergen Pallesen, residerende pa 
store Nandrup, og tiltaler ham for hans opf0rsel pa tinget 25/9, da han 
fornrermede CHP efter tingh0rernes vidnesbyrd ( som igen gengives) og mener, 
at han for brud pa tingfreden b0r b0de sine 3 lod s0lv samt betale CHP hans 
omkostninger ved denne irettesrettelse med 2 rdl. 
Sagen opsat 4 uger. (4/12). 

(23/10). Niels Ibsen i Sennels fremlregger sit frestebrev paden ejendom, han bor 
i, udstedt af Hr. Anders Pallesen, som irettelregger et sk0de udstedt af Anne 
Arenfeld og Claus Herluf Pors pa en bolig i Sennels. Hr. Anders fremlregger 
Anne Arenfelds jordebog, som han har !ant, til oplysning. Hun har i margen 
skrevet, at denne ejendom har i!{ke vreret i matriklen, da den er taget fra 
Hundalgards ejendom, hvilket Zidsel Pedersdatter i Vandtrang har bekrreftet. 
Claus Herluf Pors svarer, at hr. Anders ikke har glemt sin gamle vane med 
usandfrerdige beskyldninger, men siger, at CHP gar imod hans egen 
underskrift, thi den jord og den mand, som sidst boede der, findes ikke i hans 
C.H.P.s moders sk0de, som jeg har underskrevet, men det hu13, som den 
indlagte opsrettelse melder om, vedkender han sig, at hr. Anders Pallesen ikke 
har nogen lovlig adkomst, sk0de, ridemrends tov eller andet pa det hus, som 
Niels Mikkelsen beboede, hvad CHP har bevist med ridemrends tov at vrere 
udlagt til ham, som og med hr. Anders P.allesens sk0de, som han selv har 
skrevet, at han ikke har nogen lod eller del i dette hus. CHP sretter i rette, at sa 
lrenge hans forseglede dokumenter ikke er underkendt af landsretten, skal 
ejendommen f0lge ham. 
Opsat 4 uger. (11/12). (Sagen fortsretter). 

(Claus Herluf Pors) krrever, at hr. Anders Pallesen i Sennels skal aflevere hans 
moders, Anne Arenfelds jordebog, som han skal have !ant. 
Opsat 1 maned. (4/12). 

Peder Tomsen pa 0rum tiltaler Tomas Nielsen og Mikkel Nielsen i Skinnerup 
for skyldig hedeleje. 
Dom: De skal be tale, og deres freste har de forbrudt. 

6. november. 

(30/10). Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Claus Herluf Pors's vegne fik en 
dom angaende Fr0slevgards kommission !rest og paskrevet og krrever, at Hans 
Axel Pors skal fremlregge kommissionen i retten, sa der kan haves genpart. 
Hans Axel Pors svarer, at hvis nogen begrerer kopi af kommissionen kan de fa 
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Pa Claus Herlufs vegne fremkom Niels Christensen i Lille Hillerslev og gjorde 
et skudsmal for CHP, om at han var rejst til (Vi?)borg byting. Erik Nielsen 
mener ikke, at skudsmalet er gyldigt. 
Da der ikke foreligger noget i dag, der angar den gode mand, er der ikke gaet 
noget beskrevet i den sag. 

Jens Christensen Huas i Skinnerup tiltaler Mikkel Nielsen ibd. efter en 
obligation, udstedt af Mikkel Nielsen til Maren Nielsdatter i Skinnerup 9/5 1665 
pa 4 sldl. Hun var enke efter Jens Pedersen. Mikkel Nielsen siger, at han har 
betalt. 
Dom: Han skal be tale, hvis han ikke kan be vise, at han har betalt. (11/12). 

Niels Tomsen af 0ster Vandet har ladet strevne Mads Pedersen i Sand og har 
ladet syne en ager, hvor vandet havde frit l0b, fordi ageren var hulk0rt. Vidner 
beretter, at de har set Mads Pedersens s0n k0rte engelangs ad ageren flere 
gang e. 

(30/10). Peder Tomsen af 0rum begrerer 3. ting tillysning efter en kvinde, som 
er r0mmet fra sit hus. Erik Nielsen protesterede og forb0d skriveren at 
meddele mere til tingbogen, f0r det blev taget under forsegling, hvorfor Peder 
Tomsen matte n0jes med 2. lysning. (13/11). 

(30/10). Erik Nielsen har ladet strevne Claus Herluf Pors, og krrever 3. ting over 
to, der har udstedt en attest, men ikke er m0dt pa tinge for at afhjemle den. 
(20/11). 

(23/10). (Erik Nielsen) pa kongens og Berte! Madsen, som er i kongens tjeneste, 
hans vegne har ladet strevne Jens Madsen i Skinnerup, hans moder Mette 
Bertelsdatter og s0stre Boell og Margrete Madsdatter og irettelagde en 
registrering i sal. Mads Andersens bo i Skinnerup. Han mener, at nogen blev 
forfulgt. Han vii srette enkens ophold til 20 rdl., og om nogen ikke var tilfreds 
dermed, tilbyder han at fors0rge enken derfor. Han mener, at Jens Madsen, 
hans svoger, skal svare boet penge for det korn, han har flyttet bort, og mener i 
0vrigt, at Jens Madsen b0r !ide som en arvesviger. 
Opsat 4 uger. (13/11). 

13 november. 

Erik Nielsen pa kongens vegne lyser for lovmal 1. gang over dem, der ulovlig 
har bjerget lyng i klitterne og over folk fra Hillerslev og Sennels, der ikke har 
respekteret forordningen om vejes og broers reparation. 

(6/11). Jens Madsen i Skinnerup begrerer, at herredsfogeden vii s0rge for, at 
der udnrevnes lavvrerge for hans moder og S0Skende, sa de kan radf0re sig med 
dem, dade er pat0rt trrette og proces. Herredsfogeclen lover at g0re clet, nar han 
far talt med amtmanclen. (Sagen fortsretter). 
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{6/11). Erilc Nielsen i Skinnerup pa den ene side og Jens Madsen ibd. pa den 
ancien side har gjort kontrakt, og Jens Madsen leverede til Peder Laustsen i 
Sperring pa hans myndling 0? ..... dersens vegne, som er f0dt i Sperring og er 
Jens Maclsens broders0n, den arv, han kunne tiikomme efter sal. Mads 
Andersen og hans hustru. 
Niels ChTistensen i Lille Hillerslev begrerecle 3. ting over Christen B0dkers 
enke, der r0mmede fra sit hus i Hillerslev. Han fik den ikke beskreven, fordi 
forma.liteterne ikke var overholdt. (11/12). 

s0ren Jensen i Kastrup pa hr. Oluf Nielsen i Hillerslev hans vegne tiltaler Jens 
Knudsen i Brund for resterende prrestetiende for flere ar. 
Dom: Han skal betale. 

20. november. 

Jacob Ulf lacier indf0re, at Jens Jensen .i ... har beklaget sig over•at vrere sat til 
tingh0rer i indevrerende ar, da han endnu er en enlig karl og har antaget en 0de 
gard, som han skal opbygge, hvad han nu var i frerd med, amtskriver Jens 
Hansen anmoder derfor om, at der rna beskikkes en anden tingh0rer i hans steel. 

Erik Nielsen pa amtmandens vegne befaler, at broer og k0reveje skal 
repareres til i dag 8 dage. 

{6/11). Erik Nielsen begrerer, at herredsfogeden vii fremlregge den omtvistede 
attest (Claus Herluf Pors's jagt). Claus Herluf Pors begrerer, at attesten 
attesteres, at den ikke skal forvendes eller forandres, og at han rna skrive pa 
den, sa man kan vrere sikker pa, at originalen kan forevises landsdommerne. 
(Sagen fortsretter). 

Erik Nielsen lader fordele to mrend, der har skrevet ovennrevnte attest, fordi de 
ikke er m0dt til tinge for at bekrrefte den. (7/11). 

(Erik Nielsen) har ladet strevne Skinnerup mrend og srerlig Erik Christensen, pa 
grund af tvist om en ager, som af kondukt0rerne ved landmalingen var skrevet 
som Erik Nielsens, hvad de ikke senere ville rette. 

(30/10). Claus Herluf Pors har Iadet strevne Hans Axel Pors og krrever, at han 
skal betale sin del af omkostningerne ved den kommission, som .er dateret pa 
Faddersb0l 4/2 1680, nemlig for hans part 31 rdl. 
Dom: Han skal be tale. 

27. november. 

Erik Nielsen pa amtmandens vegne f0rer vidner pa, at Claus Herluf Pors skal 
have sagt, at han ville give Erik Nielsen hug. (Sagen fortsretter). 

Erik Nielsen vii frasige sig sit forordnede fogderi, fordi han ikke kunne vide sig 
sikker for Claus Herlufs frygtende ord, f0r han lovlig sufficienteret. {11/12). 
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(6/11). Erik Nielsen fremviste en opsrettelse af 23/10 angaende Claus Herlufs 
harejagt. Der blev svaret, at i dag for 8 dage siden var 6-ugers-dagen, hvorfor 
der skal strevnes pany. (4/12). 

Erik Nielsen fremlregger en fuldmagt til ham fra Hans Axel Pors til at optrrede 
for ham i retten, fordi hans broder Claus Herluf ferer sa mange processer imod 
ham. Claus Herluf mener, at fuldmagten ikke er gyldig, da den er skrevet pa 
slet papir. 
Fuldmagteh afvises. 

(23/10). Knud Jensen pa forrige forvalter pa Vestervig Morten Christensens 
vegne irettelregger en restanceliste for, hvad Vestervigs tjenere i herredet 
skylder. Fa deres vegne medte Feder Serensen i Rrer og fremlagde en skrivelse 
fra Henrik Irgens van Westervig til Morten Christensen (i kopi?), hvori han 
skriver, at benderne, som det synes ikke uden arsag, har beklaget sig over, at 
de har mattet betale mere i ydelse, end de skulle efter matrikelen, idet de har 
mattet betale en del til Thisted amtstue, uden at det er blevet godtgjort dem i 
deres landgildeydelse. Han forlanger derfor, at Morten Christensen forfatter en 
ekstrakt pa godset over hver mands palreg (vist i landmalingsskat) Eder til 
befrielse for klage og mistanke, sa deraf kan fornemmes, at husbonden er sket 
ret og bond en ingen uret. Date ret Vestervig 8/11 1683. Underskrevet Hend: 
Irgens van Westervig. Samme dag var to strevningsmrend fra Hansted i Villerup 
sammen med Feder Serensen i Rrer for at gere rigtighed med Morten 
Christensen, der havde sit tilhold der. Hans hustru berettede, at han ikke var 
hjemme, hvorfor de gav hende kopi af skrivelsen. (Sagen fortsretter). 

Knud Jensen fremlregger restancelisten (specificeret), hvorefter f.eks. Tomas 
Nielsen i Skinnerup skulle betale 224 daler og en he! del korn. 

(Tingbog 1682-83 slutter. Restancelisten fortsretter i tingbog 1683-85, hvori fol. 1 
indeholder autorisation af 4. december 1683 ved amtmand Jergen Skeel Due, 
dateret pa Bisgard). Herredsfoged er stadig Jacob Ulf i 0sterild og 
herredsskriver Christen Madsen Skaning). 

Fol. 2. Restanceliste fortsat. 
Feder Serensen i Rrer fremlregger igen Henrik Irgens skrivelse, og han 
fremlregger mangfoldige kvitteringer pa bendernes vegne. 
Dom: Jeg kan ikke kende andet, end at al!e benderne rna mede med deres 
kvitteringer pa Vestervig og der gere afregning. Hvad Feder Serensen i R<er 
angar, da er han allerede frikendt ved dom for visse ydelser, sa jeg kan ikke 
tildemme ham at betale noget. 

4. december. 

Hans Axel Pors har Iadet syne korn i Ullerupgards lade. Der var 3 fulde gulve 
foruden det korn, der !a ovenpa heet. 
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Hans Axel Pors fremviser en afstaelse fra assessor Laurits Foss, hvorefter han 
mod betaling har afstaet det resterende pa et pantebrev 52 rdl. in specie, 1 mk. 1 
sk. 8 22/25 d. til Hans Axel Pors, der nu krrever, at Claus Herluf Pors skal betale 
tredjedelen. 
Dom: Han skal betale. (11/12). 

(20/3). Hr. Anders Pallesen i Sennels tiltaler Jacob Pedersen ved Sennels kirke, 
fordi han ikke har opfyldt sit frestebrevs forpligtelser til at ringe i Sennels kirke 
efter tingsvidne af 20/3. Jacob Pedersen begrerede opsrettelse, men da det blev 
sagt til ham, at han skulle betale opsrettelsen til skriveren til papir, ville han 

ikke. 
Dom: Han har sit freste pa ovennrevnte degnebolig forbrudt. 

(6/11). Erik Nielsen i Skinnerup fremstillede vidner, som beretter, at Mikkel 
Nielsen i Skinnerup skyldte sal. Niels Huas i Agerholm 4 sldl., som han havde 
givet hans moder brev pa, men de vidner ogsa, at Mikkel Nieklen har betalt 
noget af grelden med byg, og at Jens Huas, som. var udtaget til 
lregdsmandsbestilling, da skattekornet skulle leveres i Alborg, fik Mikkel 
Nielsen til det og lovede at kvitte 3 mk. i hans greld, og siden da Jens Huas havde 
slaet Christen Henriksens dreng pa Christen Henriksens egen eng, da han stod 
og gravede terv, da drog Mikkel Nielsen til tinge for ham, hvorved han blev fri 
og lwm ingen udgift i, hvorfor han lovede. at kvitte Mikkel Nielsen 3 mark. 
(Sagen fortsretter). 
Herimod medte Jens Huas og fremviste en dom af 6/11 sidst, hvorefter Mikkel 
Nielsen var kendt pligtig til at betale de 4 sldl. Han mente ikke, at et sadant 
vildigt vidne b0r udstedes imod dommen. 
Dom: Mikkel Nielsen skal betale, hvad han ikke kan bevise at have betalt. 
(18/12). 

Jens Madsen i Skinnerup gav til kende, at han af retten havde begreret, at der 
matte ansrettes formyndere og vrerge for hans moder og sestre. To mrend fra 
Skinnerup vidner, at de har vreret hos Mads Andersens enke i Skinnerup. Da 
begrerede hun, at hendes sen Jens Madsen matte vrere hende formynder. Hun 
begrerede intet af boets midler uden et rerligt ophold og en semmelig jordefrerd. 
Jens Madsen lover nu at give hende begge dele. (Sagen fortsretter). 

Jens Madsen i Skinnerup erklrerer, at han nu her for retten vil betale sine sestre 
deres arveparter efter deres fader og moder og broder Berte! Madsen. Boel 
Madsdatter ensker sin arv udbetalt til hende selv, da hun har brug for pengene. 
Han udbetaler hende 40 sldl., og hendes formynder Mads Jensen i Skinneiup 
giver afkald pa hendes vegne. Erik Nielsen far udbetalt sin hustrus, Maren 
Madsdatters, arv og giver afkald. 

(13/11). Niels Christensen, delefoged til 0rum, fik 2. ting over Christen Bedkers 
enke, Johan Jensdatter, der remte fra sit hus i Hillerslev. 

(20/11). Erik Nielsen i Skinnerup Iader lrese en attest om Claus Herluf Pors's 
harejagt og fremkalder vidnerne. De vidner, at de nok har set, at Claus Herluf 
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Pors er redet over marken med en hare, men om den var skudt pa Ullerupgards 
jord eller ikke, ved de ikke. En anden har set, at Claus Herluf red, men om det 
var pa vejen, vidste han ikke, og han sa hverken harer eller hunde. En anden 
siger, at han ved ikke af, at hundene har taget harer pa marken. En anden, at 
han sa Claus Herluf ride hjemad, men sa hverken besse eller harer, ikke heller 
var hundene efter nogle harer, osv., osv. 
Erik Nielsen fremlregger forordning om jagt med forbud mod at jage i visse 
maneder og at frerdes med jagthunde og mynder, samt en skrivelse fra 
amtmanden angaende forbudet. 
Dom: Den gode mand ber bede og sta til rette for at frerdes med hest og hunde i 
de forbudne maneder. 

11. december. 

Erik Nielsen parabte den forordnede srettefoged Peder Laustsen i Langgard. Pa 
hans vegne medte Oluf Pedersen i Langgard og gav til kende, at hans fader 
Peder Laustsen var sa svag og skrebelig, at han ikke kunne mede og heller ikke 
er af den forstand, at han kan betjene retten. 
For retten fremkom birkeskriveren ved Nerha ting, Laurits Jensen, og 
fremviste en befaling fra amtmanden om, at han skal skrive, hvad der passerer 
for retten i en sag mellem Claus Herluf Pors og den forordnede delefoged, da 
skriveren er indblandet i sagen. 

Erik Nielsen har Iadet strevne Claus Herluf Pors og som vidner Jens Knudsen og 
Erik Laustsen i Brund. Jacob Ulf svarer, at da der skal udnrevnes en anden 
dommer, kan han ikke tillade, at der feres vidner. (18/12). 

Erik Nielsen befaler i amtmandens fravrerelse Oluf Pedersen Langgard at han 
skal vrere dommer, da han er kendt dygtig dertil. Oluf Pedersen svarer, at han 
ikke har stedt og frestet og ikke har fast boprel, og at han heller ikke kendte sig 
dygtig til at betjene retten. 

Erik Nielsen fremviste et tingsvidne angaende protestation mod Claus Herluf 
Pors og anden gang frasagde sig sit fogderi. (Sagen fortsretter). 

Claus Herluf Pors har Iadet strevne Erik Nielsen, og de forordnede tingherere til 
at vidne om, hvad der var passeret mellem ham og Erik Nielsen, og han 
begrerer, at herredsfogeden vii forordne andre tingherere til dette vidne. 
Jacob Ulf svarede, at han ikke turde fordriste sig til at indsrette andre 
tingherere i retten, fer amtmanden har befalet det. 
Derefter fremstilledes (af Claus Herluf Pors?) indstrevnede mrend, som blev 
spurgt, om de sa nogen befaling fra amtmanden eller nogen srerlig kgl. 
forordning om, at de skulle srette sig pa tingstokkene den 27/11 i de forordnede 
tinghereres sted. De svarede nej. De blev ogsa spurgt, hvem der Iod dem 
indskrive. Eller hvem der befalede dem at sidde. Hvortil de svarede, at Erik 
Nielsen stod og rabte dem op, at de skulle ga ind og sidde og blev indskrevet. 
Endvidere blev de spurgt, om Erik Nielsen ikke forbed skriveren at skrive, 
hvad forskrevne tingh0rere vidnede, videre, end han ville have, hvortil de 
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svarede, at Niels Christensen spurgte vidnerne om nogle ord, men Erik Nielsen 
forbed skriveren at indfere deres vidne, fer Hans Velbarenhed strevnede dem. 
De blev ogsa spurgt, om Erik Nielsen da ikke fremstillede Erik Laustsen og 
spurgte ham om, hvad der var passeret i smedens hus 20/11 i Hillerslev, og Erik 
Laustsen i Brund kom ind og sagde, at han intet vidste i den sag og ikke var 
strevnet: Det samme vidner et andet vidne. (18/12). 

(27/11). Claus Herluf Pors beldager sig over, at hans broder Hans Axel Pors har 
forhvervet en hurtig dom i hans fravrerelse for en del af moderens greld, 
om trent 17 rdl. Dette strider mod Hejesteretsdommen 1682 7? /9, som tilholder 
kommissrererne at gl'.lre redelig likvidation, hvor meget vi samtlige arvinger 
kan tilkomme at betale af vor moders greld, hvilken likvidation jeg ikke 
formoder at vrere fremvist pa tinget. CHP tilbyder straks at betale sin part. 
(Sagen fortsretter). 

Claus Herluf Pors fremresker kommissionsdommen af Frl'.lslevg"drd 30/12 1675, 
og formoder, at hans broder vii efterkomme hjemtingsdommen derom. 

(4/12). Niels Christensen i Lille Hillerslev fik 2. ting til dele over Johanne 
Jensdatter, sal. Christen Bl'.ldkers, som r0mmede. (18/12). 

(Samme) har Iadet strevne to mrend i Hillerslev og har Iadet syne, hvad skade 
der er gjort pa hans h0stede korn. 
Dom: De to mrend er ikke ml'.ldt og skal be tale skaden. 

(30/10). Claus Herluf Pors har Iadet strevne J0rgen Pallesen og irettelregger 
opsrettelse af 30/10 angaende J0rgen Pallesens fornrermelige opf0rsel mod 
CHP. (Gentaget). . 
Dom: J0rgen Pallesen b0r for sin forseelse (brud pa tingfred) betale en b0de pa 
13711 rdl. og til CHP 4 rdl. i omkostninger. 

(30/10). (Samme) fremlregger en opsrettelse af 30/10 angaende, at Claus Herluf 
Pors krrever sin moders jordebog udleveret af hr. Anders Pallesen i Sennels, 
som denne skal have !ant. Hr. Anders siger, at han har leveret den tilbage, og at 
han kun har i sit hus, hvad Birgitte Catrine Pors lod indsrette i prrestegarden i 
hans fravrerelse af hendes sal. moders efterladte midler. Jordebogen leverede 
Claus Herluf selv i prrestegarden og han fik den tilbage samme ar en s0ndag 
efter prrediken i prrestegarden. Dette attesteres af Maren Jensdatter og 
Johanne Christensdatter, og af Jens Olufsen Sennels (sl'.ln af forrige prrest). 
Dom: Da hr. Anders ved sin hustrus og andres kundskaber beviser, at Claus 
Herluf har faet jordebogen igen, frikendes hr. Anders. 

(30/10). Claus Herluf Pors irettelagde en opsrettelse af 30/11 angaende det hus i 
Hundal eller Vandtrang, der omdeles. Niels Ibsen fremlregger sit frestebrev fra 
hr. Anders Pallesen pa den 0de ejendom, der h0rte til Hundalgard. Hr. Anders 
Pallesen fremlagde et sk0de, dateret Momtoft 4/5 1677, forseglet og 
underskrevet af Anne Arenfeld, C. H. Pors og Hans Axel Pors, pa Hundalsgard 
med a! sin tillreg, og et tingsvidne, hvorefter det hus, Niels Mikkelsen boede i, 
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efter Anne Arenfelds bemrerkning i sin jordebog, ikke stod i matrikelen, fordi 
det i gammel tid var taget fra Hundalgard. (Tingsvidne af 12/41681). 
Claus Herluf Pors beviser, at huset ved Ridemrends tov er tilkendt ham, og det 
hus hans moder sk0dede til hr. Anders var et andet, og han krrever lovlig 
adkomst af hr. Anders, da landsdommerne har tilfundet ham ejendommen efter 
ridemrendenes tov. 
Dom: Da huset ikke er indf0rt eller navngivet i hr. Anders Pallesens sk0de, skal 
huset f0lge Anne Arenfelds arvinger. 

18. december. 

Foruden de forordnede tingmrend er andre 8 mrend 
tingh0rere i nogle sager. 

dag sat til at vrere 

Lrest forordning om hestemarked i K0benhavn og forordning om jordegodsskat
ter. 

(11/12). Erik Nielsen har Iadet strevne Claus Herluf Pors og vidner, hvoraf nogle 
h0rer til de forordnede tingh0rere, samt Jacob Ulf og skriveren. Vidnerne siger, 
at Jacob Ulf nregtede Erik Nielsen at fa f0rt nogle vidner, fordi han selv var med 
i sagen. 

(11/12). (Erik Nielsen) fremkalder vidner om, hvad der skete i smedens hus i 
Hillerslev 20/11, (da tinget blev holdt der). En af dem vidner, at da Erik Nielsen 
begrerede, at herredsfogeden ville g0re ham en dom fyldest, spurgte han 
herredsfogeden, hvornar det kunne ske. Herredsfogeden svarede, at han ikke 
kunne sige. noget bestemt tid, men pa l0rdag skulle han til Thisted. Da h0rte 
vidnet, at Claus Herluf Pors sagde: »Dersom jeg gav dig nu en livfuld hug, da 
var det ikke pa din tingvej! « Erik Nielsen svarede, at han gjorde ikke andet, 
end hvad der var befalet ham af amtmanden. Claus Herluf sagde: »Du skal fA 
det alligevel! « Andre vidner noget forskelligt. En siger, at Claus Herluf sagde, 
at Erik Nielsen skulle have nogle hug, og de, der havde udsendt ham, skulle 
have hug. Smeden og hans kone har intet h0rt. 
Jacob Ulf, herredsfogeden, vidner, at han sagde til Erik Nielsen, at han ikk'e 
kunne g0re ham udlreg i morgen (onsdag) men pa torsdag eller fredag. Han 
vidnede desuden: At Erik Nielsen kunne vel have fortjent en livfuld hug, sagde 
Claus Pars til ham, men han h0rte ikke, at Claus Herluf Pors. truede eller 
undsagde Erik Nielsen, videre end han talte med Erik Nielsen. Erik Nielsen 
sp0rger Claus Herluf, om han vii vrere de ord gestendig, og om, hvad han mente 
med de ord. 
Claus Herluf Pars svarer, at det er ikke nyt, at Erik Nielsen understar sig i 
amtmandens fravrerelse at frembringe noget srelsomt pa Tinget, og at »han med 
sine spidsfindige sp0rgsma! vil drage ham fra mine vidner, som han agter at 
f0re«. Tilmed er samme vidner ikke i sa vigtig en sag sa konfirmeret, at de 
skulle vrere ham prrejudicerlig for trusel elle undsigelses ord«. (Sagen 
fortsretter). 
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Claus Herluf Pors har Iadet strevne Erik Nielsen. Erik Nielsen mener, at den 
ene strevningsmand, Jacob Pedersen, ikke kan agtes for gyldig, da han er 
umyndig. Srettefogeden (Christen S0rensen? i Klastrup) mener ogsa, at Jakob 
Pedersen er for lille, og at han b0r bevise med skrifteseddel, at han har vreret til 
Herrens bord. Claus Herluf Pors indvender, at det aldrig har vreret brugeligt, at 
nogen sll:ulle m0de med skrifteseddel, men han skal vide at rette sig derefter, 
hvis det er efter kgl. statutter. Han begrerer, at de indstrevnede rna aflregge 
deres vidne, for at han ikke skal forarsages at besvrerge sig over rettens 
mistede hjrelp. 
Erik Nielsen fremlagde et tingsvidne af 27/11 og mente, at Claus Herluf Pors 
skulle frelde dette vidne, f0r der tilstas ham noget tingsvidne herimod. Claus 
Herluf Pors svarede, at Erik Nielsen ville bevise af Ioven, at der kun matte 
f0res vidner pa en side, men han begrerer nu igen, at hans vidner rna f0res. 
srettefogeden vil ikke udstede noget vidne, sa lrenge forskrevne tingsvidne star 
ved sin magt. 

Christen Christensen i Nors har Iadet strevne Anders Krog Vigs0 og Laust 
Smed i Bjerre til dom. (lkke mere). 

(11/12). Niels Christensen i Lille Hillerslev har Iadet strevne Christen B0dkers 
enke, Johanne Jensdatter, fordi hun er r0mmet fra sit hus og far 3. ting til dele 
over hende. 

( 4/12). J ens Christensen Huas i Skinnerup fremf0rer to vidner, sam bekrrefter, 
at Mikkel Nielsens greldsbrev til sal. Maren Nielsdatter var for retten ved 
skiftet efter hende og blev !rest og paskrevet. 

Ende pa 1683. 
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(Af tingbog 1683-1685 fra fol. 15). 
Herredsfoged: Jacob Ulf. 
Skriver: Christen Madsen Skaning. 

8. januar. Snapstirsdag. 

Erik Nielsen, kgl. delefoged (afsat af landsdommerne 23/11684, se s. 9 og s. 17) 
pa amtmandens og kongens vegne har Iadet syne klittag pa og ved huse. 
(Forrige kgl. delefoged, Christen H0y i Nors, d0de 1683, 85 ar). 

Erik Nielsen, kgl. delefoged, forbyder alle Kronens tjenere at bruge af f1elled 
med avl, k0rsel, fiskeri og mere, mere end hvad faJlledenkan tale. · 

Anders F1eddersen af Nibe, fru Ingeborg Krabbe, sal. Holger Trolles til Rygard, 
hendes fuldm1egtig, har Iadet st1evne S0ren Jensen pa K0lbygard til syn over 
K0lbygard og dens underliggende b0ndergarde. 
S0ren Jensen svarede, at K0lbygard var nu bedre bebygget, end da han overtog 
garden. 
B0ndergodset synes. Der er ikke ret meget. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til ·0rum, fik 3. ting ved· magt til 
Christen B0dkers enke. Johanne Jensdatter, som r0mte fra sit paboende hus i 
Hillerslev. 

Christen Poulsen pa amtskriverens vegne befaler Skovsted bym1end at have 
opsyn med det opbyggede hus pa kgl. Maj.s ejendom. 

Erik Nielsen parabte, om den forordnede s1ettefoged, Christen S0rensen i 
Klastrup, om han er til stede for at forrette, hvad der er ham befalet. Hvis ikke, 
fik han 1. ting til dele over ham. 

15. januar. 

Christen S0rensen i Klastrup, forordnet i herredsfogedens sted. 
Knud Pedersen, amtmandens fuldmaJgtig fremviste kgl. befaling angaende 
fasten og tilladelse til at opkr1eve landsdommer-penge, 4 sk. af hver helgard og 
2 sk., af hver halvgard. Desuden Rentekammerets ordre til Feder Marcussen 
angaende tolden. 

Knud Pedersen, amtmandens fuldmaJgtig, har Iadet st1evne Christen Jensen i 
Abildhave med sin hustru og s0n Feder Christensen til vidnef0rsei, og 
amtskriver Jens Hansen og hans fuldmaJgtig, om de vil have noget hertil at 
svare. 
Amtskrivernes fuldm1egtig, S0ren J0rgensen, mener, at den st1evning, der er 
st1evnet i jul, er ugyldig. 
Knud Pedersen mener, at da der ikke kan finde rettergang sted i julen efter 
Ioven, rna st1evningen Vffire gyldig. 
Kendelse: Der er ikke st1evnet lovligt, sa der kan ikke f0res vidner. 
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Knud Pedersen pa amtmandens vegne giver til kende, at alle unge karle skal 
m 0de pa Bisgard to gange om aret og fortaJlle, hos hvem de tjener eller er for at 
de ikke skal betragtes som l0sgaJngere, og hvis nogen findes dygtige til at 
antage nogen af kgl. Maj.s ejendomme, at de da vil angive, hvilket sted, de 
begrerer at bo. Da skal der straks meddeles dem f1estebrev. (22/1). 

Knud Pedersen pa kongens og amtmandens vegne rejser tiltale mod folk, hos 
hvem der er fundet klittag. 
Opsat 1 maned. 

Erik Nielsen pa kgl. Maj.s vegne har Iadet strevne Anders Mogensen i Tved sogn 
og Feder S0rensen ibd. til vidnespah0r, samt Niels Tomsen og Jens Christensen 
i T0fting til at vidne. De vidnede, at de 4/1 var de med Erik Nielsen efter 
amtmandens befaling, som melder, at almuen skulle skaffe ham (Erik Nielsen) 
vogne i kgl. Maj.s forretning, da som de ikke den dag kunne afbestille, b0jede 
(budede) de Anders Mogensen og Feder S0rensen, at de om morgenen tidlig 
skulle m0de ham i Skjelsgard og Vffire med ham i kgl. Maj.s forretning pa Torp 
efter Erik Nielsens seddel. Erik Nielsen satte i rette, at de skulle straffes for 
ulydighed (de var vel ikke m0dt), og derforuden have deres f1este forbrudt og 
betale processen. 
Sagen opsat 1 maned. 

Erik Nielsen, kgl. delefoged har Iadet st1evne Claus Herluf Pors til Ullerupgard 
for truselsord og krrever, at han skal stille kaution og desuden betale b0de. 
Claus Herluf Pors svarede, at han vel havde sagt, at Erik Nielsen havde fortjent 
hug, og at han ogsa nok skulle fa hug, men han ha.vde aldrig sagt, at han selv 
ville g0re det eller fa andre til det. 
Sagen henvist til landsdommerne. 

22. januar. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev fik 3. ting ved magt over Christian B0dkers 
enke, Johanne Jensdatter. 

29. januar. 

Falsted af S!imderhaae pa Jens Reenbergs vegne i Viborg har Iadet st1evne 
dennes myndlings tjenere i herredet, S0ren S0rensen i 0sterild. Christen 
Hansen og Christen Jensen ibm., Christen Skytte i Hunstrup, Christen Ibsen i 
Kl0v M0lle og Christen Pedersen ... i Hillerslev for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

5. februar. 

J0rgen Pallesen pa sin broder hr. Anders Pallesens vegne i Sennels lod l1ese og 
paskrive en kommissionsforretning forrettet af Sivert Brockenhuus til Ullerup 
14/11684 angaende indf0rsel i Ullerupgard 20/4 1677. (Sagen forts1etter). 
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Christen Jensen i Kastrup fik 1. ting til han havde givet varsel til dele. 

Jergen Pallesen pa hr. Anders Pallesens vegne ferer vidner pa, at Claus Herluf 
Pors havde forhindret dem i at gere udlreg i lesere, idet han ikke foreviste dem 
no get, og der matte ikke geres udlreg i lesere, fer der var gjort skifte og deling 
mellem Claus Herluf Pors og hans seskende. De vidner, at Claus Herluf Pors 
stedte Sivert Brockenhuus for hans bryst og tog til sin degen, og at han rabte til 
en dreng, at han skulle hente en pistol. (Sagen fortsretter). 

Jergen Pallesen giver til kende, at som Claus Herluf Pors har ham mistrenkt for 
at have faet en tjener til at forlade ham, at samme tjener nu tjener Otto Jacob 
Schwerin, major, og nu tjener kongen. Det samme bekrrefter majorens tjener 
Jens Jensen. (26/2). 

(15/1). Knud Pedersen, amtmandens fuldmregtig, bekendtger, at aile unge 
karle i herredet skal mede i Bisgard fredag og lerdag. Hvorom de tilforn er 
advaret. 
Knud Pedersen iligemade advarede benderne, at de skal mede pa Bisgard med 
deres kvitteringer og lregdssedler bade for rytterpenge og andet, de har udgivet 
forleden ar. (12/2). 
(15/1). Han lyste desuden efter Christen Jensen i Abildhave, da han ikke har 
indstillet sig fra landstinget i sin arrest pa Bisgard til sagens uddrag, og han 
tilbyder amtskriverne eller andre, som vil sige god for ham, at det tillades dem 
mod lovlig kaution. 

Knud Pedersen tilsperger en del personer, hvad skade og skyld de kunne give 
Erik Nielsen i Skinnerup angaende sager, som han havde haft under hrender, 
den tid han har vreret kgl. delefoged i herredet. De svarer, at han altid har segt 
kgl. Maj.s gavn og deres bedste. 

Erik Nielsen fremstillede Christen Madsen Skaning, skriver, og sperger ham, 
om han ikke kom til ham i hans hus og begrere"cle, at han ville gere ham den dom 
frerdig, hvori Vester Vandet mrend blev demt til noget, og om han ikke blev i 
hans hus, til sentensen var skrevet, og om dommen over ransnrevningerne ikk.e 
skete af den opsrettelse og blev af dommeren pademt og oplrest. 
Herredsfogeden sagde, at da sagen var indanket for landstinget, ville han ikke 
tillade, at der feres vidner, fer landsdommerne har demt. (12/2). 

Seren Jensen pa Kelbygard har Iadet strevne Anders Feddersen i Nibe pa hans 
principal Ingeborg Krabbe, Holger Trolles, hendes vegne og ferer vidner pa, 
hvad han har Iadet istandsrette pa Kelbygard. (Sagen fortsretter). 

Samme tiltaler Kelbygards tjenere (kun fa) for restancer. 
Dom: De skal betale. (11/3). 

12. februar. 

Lrest forordning om Hejesterets holdelse dette ar. 
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Knud Pedersen, amtmandens fuldmregtig, fremviste tingsvidne 8/1 angaende 
klittag. 
Opsat endnu 14 dage, som er til seksugersdagen. 

(5/2). Knud Pedersen advarer igen lregdsmrendene, at de kommer til 
amtmanden med deres lregdssedler og kvitteringer, savel alle unge karle at 
indstille sig. 

(5/2). Erik Nielsen har Iadet strevne Poul v. Klingenbergs fuldmregtig Niels 
Christensen i Lille Hillerslev, savel som forrige srettefoged, Christen Eriksen 
ibd. til vidnespaher og fremstillede Christen Madsen Skriver, hvem han 
spurgte, om ikke srettefogeden selv lydelig afsagde de domme pa ransnrevnin
gerne i den sag om 0ster Vandet Hede, og om dommene ikke blev protokolleret i 
tingbogen, hvilket skriveren bekrreftede. Dernrest spurgte Erik Nielsen, om 
srettefogeden ikke selv sagde skriveren sentensen til den dom, hvori nogle 
Vester Vandet mrend var demt til at lide for vitterlig tyveri og r~nsgerning, og 
det i skriverens eget hus, hvor han blev natten over, til dommen var frerdig, og 
han selv havde forseglet den, eftersom den med delefogeden endelig skulle til 
Hundborg ting om andendagen, hvilket skriveren bekrreftede. Henrik 
Christensen af Bjerre bekrreftede, at Christen Eriksen og Erik Nielsen var i 
skriverens hus om natten. (2/4). 

S0ren Jensen i Kastrup tiltaler Peder Laustsen i Kastrup og Jens Bunk i Tveds 
sogn for skyld for sredekorn. 
Dom: De skal betale. 

Laurits Jensen af Thisted pa borgmester Christian Mortensens vegne har Iadet 
strevne Claus Herluf Pors og tiltaler ham for en obligation pa 50 sldl. udstedt til 
Mikkel Serensen Lemvig, sogneprrest til Gladsakse, dat. 1677 2/8 med tilfejelse 
af, at lanet var foreget med 50 sldl. 8/8 1677. Panteret i Mourits Lauritsens gard 
i Tuedtzogn, som skylder 8 td. byg med videre. 
Hr. Mikkel har givet borgmesteren fuldmagt til at sege dom. Kapitalen er 
opsagt, men ikke betalt. Desuden blev fremlagt et be vis pa 10 rdl., som C-H-P. 
havde lant af Teger Lassen i Alborg, som borgmesteren har indlest. 
Dom: Han skal be tale, eller gode mrend gere indvisning i hans gods og lesere, 
eftersom den pantsatte gard findes at vrere til andre pantsat. 

Hans Axel Pors'es fuldmregtig Poul Jensen har Iadet strevne Jep Nielsen, 
avlskarl hos inspekteren forleden sommer pa Momtoft og fremlregger et 
synsvidne 11/9 sidst om Momtoft mark. Kornet var mange steder nedtradt og · 
opredt. Desuden blev fremlagt en specifikation pa markredskaber, som 
inspekt0r Christian Henrik Peters havde leveret avlskarlen Jep Nielsen, plov, 
seletej, harver, grebe, skovle, tervespader, hjulber, slibesten, harejern med 
hammer osv., og en erklrering fra inspekteren om, at Jep Nielsen var ansvarlig 
over for Hans Axel Pors. Derfor mener H.A.P., at Jep Nielsen skal aflevere 
dette eller svare til mulig skade. 
Knud Pedersen, amtmandens fuldmregtig, svarer pa Jep Nielsens vegne, at 
denne begrerer opsrettelse, sa han kan erklrere sig. 
Opsat 1 maned. (2/4). 
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Laurits Jensen (af Thisted) tiltaler brander for resterende landgilde. 
Opsat 1 maned. 

Samme tiltaler flere mrend for skyld. Nogle af dem betaler pa tinget. De andre 
drammes til at betale. 

19. februar. 

Tomas Mortensen i Thisted tiltaler nogle folk for skyld af penge og korn. 
De skal betale. 

26. februar. 

Forevist Rentekammerets ordre til rytterbranderne, at de skal fremvise deres 
kvitteringer for kop- og kvregskat og andre skatter, som de har betalt til 
regimentsskriveren i Bisgard. 

Knud Pedersen pa amtmandens vegne tiltaler folk, der efter tingsvidne 8/1 har 
haft klittag. 
Dom: De skallide efter Ioven, hvis ikke de af hrajewrighed kan benades. 

Her indfrart tingsvidnets indhold. 

(5/2). Jrargen Pallesen pa hr. Anders Pallesens vegne tiltaler Claus Herluf Pors 
for trusler og gevalt efter tingsvidne 5. februar, som citeres. Han krrever, at der 
skal be tales 60 lod sralv. 
Opsat 1 maned. (25/4). 

Mads Bagge ved Klitmraller har Iadet strevne Laust Axelsen i Nors og hans 
hustru Maren Pedersdatter, forrige Christen Abildsens, som boede i Nors, Niels 
0rgard ibd. og store Poul Enevoldsen i Aggerholm til dom og skyldte forskrevne 
Christen Christensen ( = Christen Abildsen) hans arvinger i Nors: Maren 
Pedersdatter, som Laurits Axelsen nu har regtet efter dom 7/10 1679 efter 
obligation 6/11665 fra Christen Christensen til Feder Andersen Bagge. 
Niels 0rgard til tales efter greldsbrev 7/11 1668 fra Christen Laursen i 0rgard og 
Poul Enevoldsen for lant rug. 
Laurits Axelsen siger, at der er betalt mere af pa grelden, end obligationernes 
paskrifter viser. 
Dom: De skal be tale, hvad de ikke bevislig har betalt pa Feder Bagges breve. 

Jrargen Faldsted i Lille Gyrup (Sr.mderha sogn) pa sin principals vegne tiltaler 
Christen Eriksen i Hillerslev for restancer. 
Dom: Han skal betale. 

Jep Nielsen i Tuedsogn far afkald fra sine stedsranner Christen Pedersen og 
Kjeld Pedersen i Tueds sogn for arv efter deres moder Karen Andersdatter, 
som boede og dede i Sranderby i Tueds sogn. (Sagen fortsretter). 
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Samme Jep Nielsen gav til kende, at hvor ringe hans midler er, sa har han lovet 
at give sine brarn, Karen Ibsdatter, Anne Ibsdatter, Anders Ibsen og Feder Ibsen 
og Margrete Ibsdatterhver 5 sldl. som arv efter hans forrige hustru, brarnenes 
moder Karen Andersdatter, dog saledes, at arven skal sta i boet uforrentet, til 
brarnene bliver 18 ar, og imens skal han give dem f0de og klreder og holde dem i 
skole og til gudsfrygt. Hvis han eller deres stedmoder d0r, f0r den yngste eller 
reldste bliver 18 ar, skal der af boet forud udbetales 5 sldl. til hver. 

Laurits Andersen i Koldsgard pa Hannres pa den ene side og S0ren Laustsen i 
Bloksgard pa den anden side pa husbondens og de medinteresseredes vegne 
irettelagde registrering og vurdering i boet efter sal. Laust Christensen i Tved i 
Hjardemal sogn. Enken er Maren Christensdatter. Der er 3 b0rn. Laust 
Christensen, den sal. mands halvbroder, reskede efter tingsvidne 18/1 1659, som 
Iyder pa, at Maren Laustdatter, sal. Christen Laustsens enke tog Laust 
Christensen i Tved i hand pa egne og broders vegne, som han var vrerge for, og 
forpligtede sig til at give hendes egen s0n Laust Christensen som fredrenearv 35 
sldl., og sam me penge skulle sta uforrentet i boet, til han blev 18 ar. Boet 
insolvent. Man spurgte enken, om hun kunne skaffe kaution, sa hun kunne blive 
ved garden. Hun svarede nej, men hun skulle strrebe med garden og sa vidt 
muligt udrede skatterne. 

4. marts. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev lyser efter Jens Knudsen i Brund, som et 
r0mt fra sin gard, og efter den del kvreg og andet, som var udlagt til hans 
husbond. Det forbydes alle at huse eller hrele ham. 

Rasmus Nielsen, foged pa N0rtorp, har strevnet Oluf Christensen i Badsgard til 
vidnespah0r og vidner, som siger, at 16/2 leverede de til Oluf Badsgard en r0d, 
blisset hoppe, som da var uskadt, men hoppen er ikke kommet til stede igen. 

Jesper Christensen i Hinding pa den ene side og Christen Frandsen pa 
Hjertbjerg i Rrer sogn pa sine stedb0rns Jens Pallesen, Maren og Anne 
Pallesd0tre deres vegne pa den anden side og akkorderede om, hvad arv 
b0rnene skulle have efter deres sal. faster Anne Andersdatter, Jesper 
Christensens afd0de hustru. Han skulle give dem 11 sldl. og betalte dem for 
retten og fik afkald. (Sagen fortsretter). 

Hertil (omstaende) svarede Christen Poulsen, at den sjette del af denne arvelod 
var hjemfalden til kongen. 

11. marts. 

Lrest forordninger om gammelt jern og om m0ller-lavs-artikler. 

Christen Christensen i Hunstrup pa Jens S0rensens vegne 
Christen Skrredder i Klit for restance. (Senere: Skiverklit). 
Dom: Han skal betale. 

Vust tiltaler 
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Jens Pedersen i Gasbjerggard far afkald fra Christen Nielsen i Vorring pa 
dennes hustru, Jens Pedersens steddatter, hendes vegne for arv efter hendes 
moder Anne Jensdatter, som endnu lever og bor pa Gasbjerggard. 

(4/3). Rasmus Nielsen, foged pa N0rre Torp, fremlregger et indlreg, hvori Hans 
Augustus v. Pauls0n krrever, at Oluf Badsgard skal levere den !ante hoppe 
tilbage eller betale den med 20 sldl. 
Niels Christensen i Lille Hillerslev begrerer pa Oluf Badsgards vegne opsrettelse 
for at der kan f0res vidner. 
Opsat 1 maned. (18/3). 

Christen Poulsen, amtskriverens fuldmregtig, pa kg!. Maj.s tjener Christen 
Pedersens vegne, som har frestet S0ren Jespersens gard i Tveds sogn 
fremstiller vidner, som bevidner, at de 14/2 var til sal. S0ren Jespersens enkes i 
S0nderby i Tveds sogn og h0rte, at Christen Pedersen, der nu har frestet garden, 
blev forenet med sal. S0ren Jespersens b0rn Christen S0rensen, Jens S0rensen, 
Hans S0rensen, Anders S0rensen og Dorte S0rensdatter deres morbror, Jens 
Andersen i Skarup (Nors sogn) pa sin faders Anders Andersens vegne og deres 
faderbroder Berte! Christensen i Tveds sogn, om deres fredrearv efter sal. 
S0ren Jespersen. De enedes om, at Christen Pedersen skulle give hver s0n og 
datter 16 sldl., pigen foruden en opredt seng og bryllupskost til 10 par. folk, og 
ellers skulle de vrere i boet til de blev 18 ar og nyde kost, klreder, skolegang og 
lrere efter deres vilkar og tilstand. Arven skal imidlertid sta uforrentet i boet, og 
deres stedfader lovede at have faderlig omsorg for b0rnene. Jens Andersen i 
Skarup blev efter egen begrering tilladt at vrerge for de to reldste drenge 
Christen og Jens. 

(5/2). Ingeborg Krabbe, sal. Holger Trolles hendes fuldmregtig Anders 
Freddersen af Nibe har ladet syne K0lbygards hovedgard og gods og har Iadet 
strevne de forrige synsmrend og S0ren Jensen samt vidner, der f0r har vidnet, 
samt nogle af K0lbygards tjenere. (Sagen fortsretter). 

Dette h0rer til nreste synsvidne: B0ndergodsets br0st. (Der synes at h0re 11 
ejendomme til godset foruden en plads, hvor der havde staet en gard, som Poul 
Jensen havde boet i). (Sagen fortsretter). 

Anders Freddersen f0rer vidner pa, at Poul Jensen i Kl0v var en arm, fattig 
mand, og husene, han boede i, var sa vaage, at han ikke kunne holde sit korn 
t0rt, og da han r0mte fra garden, faldt husene ned. Det meste blev stjalet; 
resten lod S0ren Jensen f0re til K0lbygard, men det var kun tjenligt til brrende. 
S0ren Jensen lod det f0rste ar avlen bjerge til skatternes betaling. De nreste to 
ar blev jorden brugt af to andre mrend, som f0rte afgr0den hjem til deres garde. 
(Sagen fortsretter). 

Samme har Iadet strevne S0ren Jensen og fremviste en kommission angaende 
K0lbygard 26/1 sidst. Kommissionen bestod af Jacob Sparre og Hans Axel Pors, 
der har takseret S0ren Jensens bekostning pa garden til 56 rdl. 2 mk. og mener, 
at de 50 rdl. billig kan godtg0res. S0ren Jensen begrerer opsrettelse. 
Dom: Han skal be tale. 
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18. marts. 

(11/3). Gunde Ulf pa sin fader, Jacob Ulf, hans vegne. 
Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, pa sin principals 
tjeners, Oluf Christensens vegne i Badsgard har Iadet strevne Hans Augustus v. 
paulsen. pa Torp og hans foged Mikkel Christensen og Laust Enevoldsen og 
vidner.· Herimod m0dte Rasmus Nielsen, foged pa Torp protesterer og mener, 
der ikke b0r f0res vidner, f0r det bevises, hvem de er, og hvor de har hjemme. 
Niels Christensen svarer, at vidnerne er til stede og vil vidne, og !oven siger, at 
nar nogen godvillig vil vidne uden kald og varsel, star det sags0geren frit for at 
f0re dem som vidner. 
Kendelse: Vidnerne kan f0res. (Sagen fortsretter). 

Nemlig Berte! Munk pa Worup 0er i Hundborg sogn vidnede, at han kom til Oluf 
Badsgard fra Hansted, som nu s0ndag sidst var maned (for en maned siden) 
mod aftenen i Solest !aug kom k0rende pa N0rha strand fra Agger med 1lh td. 
saltede kuller og 1 fjerding saltede torsk, som han berettede at have hentet de 
fern fjerdinger af for Hans Augustus pa N0rre Torp, og han fulgte med ham fra 
N0rha strand og lidt hen i J0rgen Kas's strand; da gik der en md blisset hoppe 
til handen for vognen, og han sagde, det var Hans Augusti, og han klagede sig, 
at hoppen var syg, og at han havde taget begge sine 0g, sa kunne han have vreret 
hjemme om l0rdagen. Sa gik Berte! Munk hjem. 
Christen Christensen pa Worup 0er vidnede, at Oluf Badsgard kom til hans hus 
og bad ham gamed til stranden, da han var kommet i ulejlighed med en hoppe, 
som var r0d-blisset og var blevet syg for ham i J0rgen Kas's strand, og sagde, at 
han kunne ingen steds komme med samme hoppe, den kunne intet drage. Sa gik 
de til stranden og havde lidt h0 med sig, som de lagde for hoppen. Den ad ogsa 
lidt og lettede pa sig, men kunne ikke rejse sig. Sa gik de begge til Christen 
Bolesen, som hjalp dem, men de kunne ikke fa hoppen pa benene. Sa k0rte Oluf 
Badsgard op til Christen Christensens med sit ene 0g for vognen, og Christen 
Christensen tog 0get og red til deres grander og hentede andre to mrend og tog 
en armfuld h0 med og gav hoppen, og sa l0ftede de alle fern paden, men kunne 
ikke fa den til at sta. Sa aftalte Oluf Badsgard med to af mrendene, at de skulle 
ga ned til hoppen om natten og r0gte den, og selv trak han af sin engelst kjole og 
bredte over hoppen, at den ikke skulle fryse, og klagede sig igen over, at han 
ikke havde taget sine egne 0g. Sa han havde vreret slig fortrred forbi. Han ville 
ride til Badsgard, f0r han sov, og skulle vrere tilbage om andendagen. Sa 
r0gtede de hoppen, men intet kunne hjrelpe. Om andendagen kom en karl fra 
Torp med en anden karl ind til Christen Christensens og spurgte, om han ville 
f0Ige med s0nder pa stranden til hoppen. Han svarede nej. Han kom fra den ret 
nu. Den hoppe var ikke vrerd at ga efter tiere. Sa spa;ndte de for vognen og k0rte 
ned ad stranden og sagde, at de ville k0re hjem. Sa gik Christen Christensen ned 
til stranden, da det var aften og sa da, at hoppen la d0d pa stranden. Christen 
Bolesen vidnede det samme. 

Claus Herluf Pors Hvide tiltaler Jens Smed i 0sterild i S0ndergard for restance. 
Dom: Han skal betale. 
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Claus Herluf gav til kende, at han nu har sin vrerelse, vaning, boprel og tilhold i 
Langvad i Vester Hannres herred og ikke mere holder dug og disk pa 
Ullerupgard, men enhver, der vil indkalde ham til noget ting, pa hans 
tilholdssted, skal give lovligt kald og varsel. 

Hans Axel Pors til Momtoft fremkalder vidner. Srettefogeden Gunde Ulf vii ikke 
tillade det, da amtmandens fuldmregtig, Knud Pedersen, ikke var kaldet, og han 
formenes at vrere interesseret i samme sag. 

Hr. Christen Christensen Friis, sogneprrest til Boddum har givet Mikkel 
Langballe til Nebel fuldmagt til at sk111de 0ster Vestergard i Nors til sin svoger, 
hr. Anders Nielsen Lyngby, sogneprrest til Nors, provst. Garden, som Feder 
Madsen sidst paboede, skyldte arlig 12 td. byg, men star nu efter 
kommissrerernes forretning kun 6 td. 3 skp. Han udsteder sk111det, der er dateret 
i Nors 11/3 1683. 

Knud Pedersen Riber fik 1. ting over de udeblevne af opnrevnte 8 mrend, fordi de 
ikke efter advarsel ville m111de i dag. 

Jacob Pedersen i Sennels har ladet syne et stk. gammelt hus, som stod pa Laust 
Nestrups 111de ejendom. Det blev vurderet til 5 sletmark. 

Anders Nielsen, tjenende Niels Simonsen i Kl111v, pa egne og Maren Jensdatters 
vegne til taler Tomas Christensen i Kl111v for skyldig l!lln til begge. 
Dom: Han skal be tale. 

S111ren Laustsen i Bloksgard pa sin husbonds, Gregers H111gs, vegne tiltaler nogle 
af hans tjenere i Ty for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

Amtskriverens fuldmregtig, S111ren J111rgensen, fremstiller vidner om 111de garde, 
de f111r tilh111rte forskellige godsejere, og beken<Hg!llr, at hvis nogen vil antage sig 
gardene for skatterne, kan de melde sig, da ingen proprietrerer vil svare til 
skatterne. 

Samme tiltaler de af kgl. Maj.s tjenere, der resterer med afgifter. 
Dom: De skal be tale. 

Samme fremviste skatkammerordre til amtskriverne om forskellige uvisse 
indtregter til kongen, fx. angaende vrag, hvis ejermand ikke inden ar og dag 
melder sig, om vrag som findes i s111en eller pa havbunden, hvoraf finderen far 
en tredjedel, om vrag som findes i s111en udenfor alle land, om arv, hvortil ingen 
ret arving melder sig inden 15 ar, om arv, der f111res af kongens grund eller af 
riget, osv. 
Herredsfogederne skal vrere amtskriveren behjrelpelig med sagerne. 

Christen Nielsen i Vestergard i Fartoft er blevet forenet med Falquor 
Christensen i Malle, som har regtet hans broder, Jens Nielsen, hans enke, om at 
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Falquor Christensen skal give s111nnen Niels Jensen 10 sldl. og datteren Zidsel 
Jensdatter 5 sldL 

25. marts. 

Knud Pedersen advarer dem, der er forordnet som 8 mrend, at de skal m111de ved 
tinget kl. 8, hvis de ikke vil til tales for deres 3 mk. 

(26/2). Christen Eriksen i Sennels pa hr. Anders Pallesens vegne har ladet 
strevne Claus Herluf Pors, som sp111rger, om Christen Eriksen har fuldmagt. Det 
har han ikke. 
Der skal strevnes igen. 

Hans Axel Pors til Momtoft lader strevne ... (ikke foretaget mere). 

Steffen Christensen i Skovsted lyser efter den, der har k111rt over hans jord, som 
han til 1. ting agter at bevise. 

Forlovsmrendene for kongetienden i Hillerslev sogn, begrerer 2. gang lovsmrend, 
2 i hver rode, eftersom de ikke lrengere kan holde sognemrendene skadesl111s. 
Hvis de ikke g111r forskrevne lovsmrend fyldest til f0rste ting, da at navngive 
dem. (2/4). 

Onsdag, 2. april. 

(12/2). Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, fremviste 
landsdommernes dom af 23/1 angaende delefogeden Erik Nielsen i Skinnerup, 
srettefogeden Christen Eriksen i Hillerslev og flere interesserede deres fald og 
andet. Han spurgte dem, som begge var til stede, og som sammen med de 
interesserede, som blev parabt, er tilfundet omkostninger og andet at betale, 
om de vil Ievere ham samme penge, sa vil han modtage dem. Hvis ikke, 
begrerer han af herredsfogeden, at han vil f111lge ham i ugen inden s0ndag med 
dannemrend for at fyldestg0re dommen hos dem, den er par111rende. 
Hertil svarede Erik Nielsen pa egne og en del interesseredes vegne, at savidt 
dommen formelder om til Poul v. Klingenbergs fuldmregtig efter l111s angivelse i 
den examen for de gode herrer (landsdommere), vidste han ikke, ovennrevnte 
dom at efterleve, men agter at demonstrere for kongen, men dog vil han til 
forsikring for v. Klingenberg deponere 30 sldl. hos en vederhreftig mand til 
sagens uddrag. I det 0vrige isrer at han imod forhabning er sa som gjort 
umyndig at svare for kgl. Maj.s tjenere efter sin ed og pligt, og de b0der til 
kvresthuset, derudi agter han at finde en nadig konge. 
Niels Christensen svarede, om det nogen steds i landsdommernes dom stod, at 
pengene kunne deponeres, sa tilsteder han det, hvis ikke, mener han, at 
pengene skal n0jagtig erlregges, eller der skal g111res udlreg. (8/4). (Sagen 
fortsretter). 

Hans Axel Pors har ladet strevne vidner og strevner ogsa amtmandens 
fuldmregtig Knud Pedersen og herredsfogeden Jacob Ulf, som svarer, at da der 
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ikke er udnrevnt en srettefoged, og han selv er strevnet, kan der ikke udstedes 
noget. Hans Axel Pors mener, at amtmandens fuldmregtig straks kan udnrevne 
en srettefoged, men Knud Pedersen siger, at det kan ikke ske, f0r der er 
indsendt ansegning. 

(25/3). Jens Christensen Kastrup i Brund pa egne og Anders Nielsen i Kjelstrup 
og medinteresseredes har Iadet strevne alle Hillerslev sognemrend, som avler, 
til tinget til forsikring for kgl. Maj.s tiende, som de har frestet. Jens Kastrup 
begrerer, to mrend af hver rode i sognet. 
(De nrevnes). 

8. april. 

Niels Mortensen i Lille Hillerslev har Iadet strevne alle Lille Hillerslev bymrend 
og krrever, at de skal betale kornskade efter dom af 11/12 sidst. Tomas 
Mikkelsen blev spurgt, om han kunne nregte, at hans heveder havde gjort skade. 
Han svarede, at han ikke havde set det. Kunne Niels Mortensen bevise noget, fik 
han at til ( ... se? ). 
Anders Skinnerup vidnede, at han forgangen hest sa nogle af Tomas Mikkelsens 
heveder i det ommeldte korn. 
Opsat 8 dage. 

(2/4). Erik Nielsen i Skinnerup har strevnet Niels Christensen, delefoged til 
0rum og Christen Eriksen i Hillerslev til vidnespaher. Niels Tomsen og Feder 
Olufsen fremkom nu og vidnede, at de havde begreret af deres husbonds 
delefoged, Niels Christensen, at han ville svare for dem i den sag om deres 
hede, fer Erik Nielsen blev berettiget eller beordret til at protestere i samme 
sag. Niels Christensen spurgte, om han nregtede dem samme sag, hvortil de 
svarede nej. 
Niels Tomsen vidnede, at Christen Eriksen spurgte ham, om de ville holde ham 
fri, sa ville han demme dem 0ster Vandet hede til. 

(12/2). Hans Axel Pors til Momtoft har Iadet strevne Jep avlskarl, som forleden 
sommer tjente pa Momtoft hos inspekteren, og tiltaler ham for nogle redskaber, 
og for avl, som efter synsvidne 11/9 sidst skulle findes. Pa Jep Nielsens vegne 
svarer amtmandens fuldmregtig, Knud Pedersen, eftersom Jep Nielsen nu 
tjener amtmanden. Han mener, at Jep Nielsen kun har brugt, hvad der var 
nedvendigt til garden og til avlingens fortsrettelse. Han har ikke f111rt noget med 
sig, da han pa Hans Axel Porses egen vogn blev fort fra garden til Sennels, og 
hvis han skulle have begaet nogen uregelmressighed, havde Hans Axel Pors vel 
straks anlagt sag. Tvrertimod har han givet Jep Nielsen pas og godt skudsmaJ 
17/6 1683 (som fremlregges). 
Dom: Da Hans Axel Pors ikke fremlregger bevis for, at Jep Nielsen har begaet 
noget ulovligt, frikendes han. (10/6). 

(2/4). Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, forlanger ligesom 
den 2/4, efter de hojvise landsdommeres dom, at det som dommen om 
formelder, ber nejagtig betales, hvis ikke, formener han, at der ber ske udlreg. 
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De interesserede ransnrevninger tog ham her for retten i handen og gav ham 
fuldmagt til at opbjerge, hvad dommen formelder om, eftersom en del af dem 
bor yderst i herredet og har haft stor tribulats forleden ar, som det med 
tingsvidner er at bevise. 
Jacob Ulf svarer, at han har registreret og vurderet, hvad Christen Eriksen 
(srettefogeden) foreviste ham i hans bo, og dersom Niels Christensen vil have 
udlreg efter landsdommernes dom, skal det ske pa fredag ferstkommende hos 
de skyldige. (29/4). 

(18/3). Rasmus Nielsen af Nerre torp pa Hans Augusti vegne tiltaler efter 
opsrettelse 11/3 Oluf Badsgard i Hansted for en red, blisset hoppe, som han efter 
tingsvidne har lant ham, men som ikke er leveret tilbage. 
Niels Christensen, delefoged, fremlregger et tingsvidne af 18/3, hvori det 
bevidnes, at hoppen blev syg og dede. 
Dom: Da det bevises, at Oluf Badsgard ikke har vreret arsag til hoppens ded, 
men at den er ded af en ond sygdom, frikendes han. 

Lrest forordning om tre almindelige bededage, og en om tjenestefolk, der er 
remt uden pas. 

Christen Madsen i Bjerre pa amtskriverens vegne fremferer vidner af Sennels 
sogn, som vidner den ede gard af Ejler Jacobsens gods, som Laurits Nrestrup 
iboede, er ede og jorden ubrugt, hvorfor den udbydes til hvem, der vil freste den. 

15. april. Intet. 

22. april. 

Feder Marcussen, tolder i Thisted, tiltaler Detlef Borchers af Kebenhavn, 
logerende hos Laust Hollrender i Rrer for skyld for leverede varer og penge. 
Dom: Han skal be tale. 

Laust Christensen i Kanstrup og Niels Kjeldtoft i Hillerslev til taler folk i sognet 
for resterende kirketiende. Nogle af kronens bender svarer, at de har frestet ede 
garde og efter deres frestebreve skulle de vrere fri for al tiende, landgilde og 
hoveri de tre ferste ar, sa de kunne opbygge gardene. 
Dom: De tiltalte, som resterer med tiende, skal be tale. De af kongens tjenere, 
som med frestebreve beviser, at de ikke skal betale, frifindes. Kirkevrergerne 
skal palregge sognet det manglende, for at kirken kan vrere skadesles. (3/6). 

Niels Monsen pa sin principals vegne pa Nors, Tvedil og Hjardemal 
sognemrends vegne og i en del deres nrervrerelse ( deriblandt to fra Skinnerup) 
tilbyder at betale med penge, hvad rest der kan vrere pa kongetienden til 
Segard, for at der ingen lovmal skal overga hans principal eller sognemrendene. 
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29. april. 

Kun fern tingh0rere m0dt. Men da amtskriverens fuldmregtig Christen Poulsen 
begrerede, at tinget igen matte srettes og otte mrend udnrevnes, da han har noget 
at bestille pa kongens vegne, blev tinget igen sat, og tingbogen abnet. 

Amtskriverens fuldmregtig, Christen Poulsen, pa kongens og amtskriverens 
vegne fremlagde restanceliste pa resterende kontributioner hos proprietrerer 
og b0nder. F0rst Claus Herluf Pors's restance af Ullerupgard, af hovedgards
taksten 24 sldl. 3lh mk., og af korn 57 sldl. 2 mk. 2 sk. Restancen er s0gt 
inddrevet ved execution og siden ved fordoblet execution med 4 ryttere. Han 
sretter i rette, at Ullerupgards hartkorn med gardens bygning er hjemfalden til 
kronen. 
Dom: Amtskriverne b0r have og tiltrrede sa meget i Ullerupgards mark og 
ejendom samt bygning, at skatter og pabud kan blive betalt, kongen uden 
skade. (17/6). 

(8/4). Erik Nielsen har ladet strevne Peder Pedersen, forvalter pa 0rum, hans 
fuldmregtig, Peder Tomsen, srettefogeden Gunde Jacobsen og Niels Christen
sen, delefoged. Jacob Ulf spurgte vurderingsmrendene, om de ikke var hos Erik 
Nielsen pa fredag sidst var 14 dage formed Gunde Jacobsen at g0re udlreg. De 
vidner, at de var der efter landsdommernes dom for at g0re udlreg i Erik 
Nielsens bo og gods. Han undskyldte sig, hvorefter de efter srettefogedens 
udvisning tilvurderede Peder Pedersen og delefoged 2 plovfrerdige stude, 2 
k0er, vogn og andet mere, som pa dommen blev paskrevet i boet. Peder Tomsen 
sagde, at han ved to mrend ville tilbyde Erik Nielsen det udlagte. Erik Nielsen 
spurgte, hvor de to mrend var. Peder Tomsen svarede, at han ville skaffe dem, 
men der kom ingen. Sa lagde Erik Nielsen og hans broder Niels Poulsen 30 sldl. 
pa bordet som betaling for samme kvreg og varer, men Peder Tomsen og Niels 
Christensen ville ikke tage imod dem, og pengene hi pa bordet, mens 
srettefogeden skrev udlregget, og f0r vi med srettefogeden underskrev det. Vi gik 
sammen ud, og pengene blev liggende. 
Jens Christensen Huas af Skinnerup vidnede, at han havde lant Erik Nielsen 6lh 
sldl. til at indl0se kvreget med, og hans hustru hentede dem, mens fogeden og 
vurderingsmrendene var i Erik Nielsens hus. (10/6). 

Amtskriverens t.jener Christen Poulsen f0rer vidner pa, at den 0de gard i 
Sennels sogn, som f0r tilh0rte Christian Jacobsen, og som Christen Pedersen 
paboede, skyld 6 td., og det 0de bol i Nors sogn, som har tilh0rt hr. Mikkel i 
Trebring, og som Christen Laursen iboede skyld 2 td., har vreret 0de forleden ar 
og ingen kont.ribution deraf betalt. 

6. maj. 

Peder Tomsen af 0rum pa v. Klingenbergs vegne tiltaler folk i Hillerslev sogn 
(forlovsmrend) for skyldig rest af kongekorntiende. 
Opsat 8 dage. 
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Anders Christensen i N0rgard i Skinnerup pa Peder Andersens enkes vegne ibd. 
har ladet strevne Anders Pedersen Kok ibd. til synsvidne. Vidner har synet 
Peder Andersens enke Birgitte Christensdatter og sa pa hendes h0jre axel var 
slaet blodig og blastemt, og huden var slaet af. Hun skyldte Anders Pedersen 
Kok for skaden. De sa ogsa et svin, som var slaet fordrervet og gik i lidt korn, 
men siden faldt det omkuld. To andre mrend vidner, at de forleden forar, var 
udmeldt af tinget for at srette stabel og sten mellem Anders Koks og enkens 
jord. 

Erik Nielsen lyser for lovmal for sin egen person for overfald, tingfred og anden 
skade, ham i dag 8 dage er vederfaret, hvad han til i dag 8 dage agter at bevise. 
(13/5). 

Amtskriverens tjener Niels Nielsen forb0d alle at have brugelighed i den anpart 
af Ullerupgard, som kongelig Majestret har i Ullerupgards ejendom eller huse. 

Peder Frantsen i Hinding har Iadet vurdere den sal. karl Will Christensens 
efterladenskaber (kun lidt t0j). Han boede hos Peder Frantsen, som har 
bekostet hans ligfrerd. (16/9). 

S0ren Jepsen i Skinnerup far afkald fra hans broder Christen Jepsen Smed ibd. 
pa arv efter hans sal. fader Jep Mikkelsen og moder Anne Tomasdatter, som 
endnu lever. (Sagen fortsretter). 

S0ren Jepsen far afkald fra Christen Henriksen i Skinnerup pa hans hustrus 
Maren Jepsdatters vegne. De er forenet saledes, at hendes moder Anne 
Tomasdatter skal have aftregt, og er hun ikke tilfreds med traktementet, skal 
han give hende korn, grresse 5 far og Ievere et arings svin. 
Konens s0ster, Anne Jepsdatter, skal have 20 rdl., og hendes broder Mikkel 
Jepsen skal give S0ren Jepsen afkald pa hendes vegne. 

13. maj. 

Tomas Jensen i Kjelstrup pa hr. Hans Jacobsens vegne i Thisted har Iadet syne 
grresningen til Maren Andersdatters gards eje (vist i Kjelstrup). Vrerdi ansat til 
9 mk. 

(6/5). Erik Nielsen i Skinnerup har Iadet strevne Niels Christensen og Niels 
Tomsen i 0ster Vandet til vidnespah0r og Jens Huas (hans svoger) og Niels 
Poulsen (hans broder) til at vidne. De vidner, at Niels Christensen og Niels 
Tomsen akkorderede med Erik Nielsen, 17. juni sidst, om, at han skulle rejse til 
Landstinget i den sag om deres omtvistede hede, og de skulle give ham 4 rdl. og 
betale brevpapir og brevpenge. (21/5). 

Samme har Iadet strevne sin broder Tomas Nielsen i Skinnerup til vidnespah0r, 
og Jens Huas og Niels Poulsen som vidner. De blev spurgt, at Erik Nielsen, da 
han gik pa vejen mellem Hillerslev og Skinnerup for 14 dage siden, ikke blev 
overfaldet af Tomas Nielsen og slaet til jorden. 
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Jens Huas svarer, at han pa den tid var drukken, sa han ved ikke, hvoraf det 
klammeri kom mellem Erik Nielsen og hans broder. Niels Poulsen blev spurgt, 
om Tomas Nielsen ikke havde sagt til ham i hans hus, at han havde slaet Erik 
Nielsen og taget hans k.arde fra ham, og at Erik Nielsen la meilem Hillerslev og 
Skinnerup, og om han ikke havde sendt sin karl ud med en vogn for at hente Erik 
Nielsen. Niels Poulsen svarede, at Tomas Nielsen kom ind i hans hus, og da var 
hans klreder beskidte, sa det syntes, som om han havde vreret omkuld, og han 
havde en blottet karde i sin hand. Niels Poulsen spurgte ham, hvor han havde 
vreret, og han sagde, at han var kommet fra Hillerslev og var kommet i 
klammeri med Erik Nielsen. 
Erik Nielsen spurgte Niels Poulsens karl S0ren Tomsen, om han ikke fandt ham 
liggende ved vejen, og om han ikke klagede sig over, at han var ilde 
medhandlet, og at det han havde med sig, var r0vet, nemlig en karde, et par 
vanter og en lovbog, som han havde lant. Karlen svarede, at Niels Poulsen bad 
ham ga til Erik Nielsens kone og sige, at Jens Huas havde sagt, at Erik Nielsen 
Ia og sov i Hillerslev frelled, og sa sprendte han Erik Nielsens heste for Niels 
Poulsens vogn og k0rte til Hillerslev frelled og fandt Erik Nielsen, som la ved 
vejen og sov. Sa fik de ham omsider pa vognen og f0rte ham hjem. Erik Nielsen 
sigtede derefter sin broder Tomas Nielsen for, at han havde gjort ham ufred, da 
han drog hjem fra tinget, slaet ham tre gange til jorden, trukket ham i haret to 
gange, gjorde ham et blodigt sar pa h0jre hand og r0vede fra ham en karde, et 
par vanter og en lovbog. (21/5). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har Iadet strevne Jens Andersen Balle i 
S0nderby i 0sterild til syns pah0r. Synsmrendene vidner, at et dige nord for 
Christen Christensens raling var nedkastet og tolden meilem hans og Jens 
Andersens mark var nedpl0jet sa nrer till% plovlrengde, en anden told var ogsa 
borte. (3/6). 

Onsdag, 2L rnaj. 

(13/5). Erik Nielsen i Skinnerup har Iadet st'revne Tomas Nielsen i Skinnerup. 
Han irettelagde tingsvidne af 13/5 og krrevede, at Tomas Nielsen skuile betale 9 
lod s0lv sarbod, 9% lod s0lv for hargreb og jordskud, for det r0vede gods 1 rdl.'1 
mk. igreld, 2 rdl. 2 mk. tvegreld med processens bekostning, samt 3 mk. for ran. 
Tomas Nielsen begrerede opsrettelse for at f0re vidner, at han ikke ved retten 
skulle overiles, da han vil f0re vidner. 
Jens Huas nregtede ogsa, at han tog en lovbog fra Erik Nielsen. 
Opsat 1 maned. (Sagen fortsretter). 

Tomas Nielsen har Iadet strevne Erik Nielsen til vidnespah0r og .Jens Huas og 
S0ren Tomsen til at vidne. Desuden strevnet som vidner Niels Christensen i Lille 
Hillerslev, Christen Eriksen i Store Hillerslev, Peder Pedersen Borremand i 
Nors, Jens Laustsen og Christen Laustsen i Store Hillerslev. 
Jens Huas vidner, at han tirsdag sidst 3 uger var i Erik Nielsens hus, og da sa 
han den selvsamme lovbog, som Erik Nielsen har tiltalt Tomas Neislen for. 
S0ren Tomsen vidnede ·det samme. 
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Niels Christensen i Lille Hillerslev vidnede, at for tre uger siden, da ting var 
holdt, sad han sammen med Erik Nielsen, Tomas Nielsen, Jens Huas og flere 
godtfolk i Christen Smeds stue i Hillerslev og drak, til 2 stunder f0r solen gik 
ned. Da gik han ned til sin plov, som pl0jede for Laust Christensen i Hillerslev, 
og som han da kom s0nden byen, og Jens Huas fulgtes med ham noget af vejen 
ud ad Grytz ager dal, som Jigger en stakket ager langt fra vester for Hillerslev 
ting, da kom Erik Nielsen og Tomas Nielsen gaende efter dem, og han gik op pa 
ageren til sin plov, og Jens Huas blev staende for at bie pa Erik Nielsen og 
Tomas Nielsen. Straks de kom til Jens Huas, for de pa hinanden og sloges alle 
tre og faldt aile til jorden, Jens Huas nederst, Erik Nielsen 0verst og Tomas 
Nielsen imellem dem. Jens Huas kr0b ud fra dem og gik nord ad Hillerslev til, 
og Erik blev liggende tvrert over Tomas Nielsen nogen stund. Sa sprang Erik 
Nielsen op og drog sin karde og ville have hugget Tomas med den, men Tomas 
b0dte for sit hoved med sin venstre hand og i det samme med stor n0d fik karden 
fra Erik og gik s0nder ad Skinnerup med den. 
Da Erik Nielsen havde mistet karden l0b han pa en agers ende o~ kastede sig, 
og en bog la pa vejen. Da han havde ligget lidt, rejste han sig, tog bogen op og 
gik ad Skinnerup til. Han rabte til Tomas Nielsen, men han var sa langt borte, at 
vidnet ikke mente, at han kunne h0re det. Pa vejen i frelledet lagde Erik sig. 
Christen Eriksen i Store Hillerslev vidnede, at Erik Nielsen og Tomas Nielsen 
kom gaende og havde hinanden i armene, og de var begge to drukne. Sa gik Jens 
Huas tilbage til br0drene, og de greb aile tre fat i hinanden og faldt omkuld, 
Jens Huas nederst og Erik 0verst, men hvad de bestilte, ved han ikke. Erik 
Nielsen spurgte Christen Eriksen, om det var for alvor eller ikke, men Christen 
Eriksen svarede, at det vidste han ikke. 
Peder Pedersen af Nors havde set, at Erik Nielsen gik med en bog under sin 
arm og h0rte, at han rabte efter Tomas Nielsen, at han skulle bie. Erik Nielsen 
spurgte, om han sa, at Erik Nielsen gav Tomas arsag til klammerL Han 
svarede, at han sa ingen slagsmal. (17/6). 

(13/5). Erik Nielsen har ladet strevne Niels Christensen og Niels Tomsen i 0ster 
Vandet og irettelagde et vidnesbyrds vidne 13/5 angaende at disse 0ster Vandet 
mrend skulle have lovet Erik Nielsen noget. Han mente derfor, aJ de burde 
betale ham rejsepenge 4 rdl., dompenge, papir, beskikkelse tillandstinget m.m. 
Dom: De skal betale. (Sagen fortsretter). 

Niels Christensen og Niels Tomsen krrever de mrend fra 0ster Vandet, som har 
underskrevet fuldmagten for deres part af fornrevnte penge. Jens Andersen 
Foged siger, at han ikke har lovet nogen penge bort og ikke har underskrevet 
fuldmagten. Erik Nielsen siger, at Jens Andersen Foged udlagde f0rst pengene 
til processen. 
Dom: De skal betale. (10/6). 

27. maj. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa hr. Anders Nielsen i Nors hans vegne har 
ladet syne grresningen til en halv gard i Nors, som Christen Andersen sidst 
paboede. 
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3. juni. 

Peder S0rensen i RaJr har Iadet staJvne Hans Aug, residerende pa Torp til 
opsigelse pa den part gard, Peder S0rensen pabor, og som Hans Augustus har 
k0bt, og angiver grunde. 

Peder Marcussen, tolder i Thisted, staJvner pa Rasmus S0rensen, forvalter pa 
Dronningborg og medinteresserede deres vegne S0ren Christensen og Jens 
S0rensen i Krog i Meelklit m.fl. og tiltaler dem for restancer. 
Dom: De skal betale. 

(22/4). Laust Christensen i Kanstrup vil staJvne nogen. Den ene staJvningsmand 
havde ikke vaJret til alters (var altsa umyndig). Derfor blev der ikke foretaget 
videre i den sag i dag. 

(13/5). Hans Augusts fuldmaJgtig Knud Pedersen pa Torp har Iadet staJvne 
Christen Christensen i 0sterild til synspah0r og fremf0rer mand, der har synet 
skel mellem Jens Andersens og Christen Christensens ejendomme. De sa en 
told, som var fuldkommen i vestre ende, men blev smal ved (mid ten?), og 
derfra til 0stre ende var ingen ren eller told at finde. De sa en k0revej over 
ageren og et dige tvaJrs over, men hvor laJnge det havde staet, vidste de ikke. 
Ved ralingen sa de et stykke dige, 3 fod lang, men om der havde vaJret diget der, 
vidste de ikke. (8/7). 

LaJst forbud mod stodheste. 

10. juni. 

(8/4). Christen Christensen i Skovsted udsteder efter befaling. 
Hans Axel Pors til Momtoft har Iadet staJvne herredsfogeden Jacob Ulf i 
Skovsted til vidnespah0r og maJnd, der vidner, at da Hans Axel Pors 11/3 for 
siddende ret begaJrede dom over Jep Nielsen avlskarl pa Momtoft, som tjente 
Christian Henrik Peters efter dokumenter og rigtige tingsvidner, opsatte 
herredsfogeden sagen endnu 14 dage. Hans Axel Pors protesterede og formente, 
at da sagen i forvejen var opsat 4 uger, kunne den ikke opsaJttes laJngere uden 
begge parters tilladelse. Modparten var ikke til stede og ingen pa hans vegne. 
Hans Axel Pors's staJvningsmaJnd stod for retten den dag, men blev ikke 
accepteret af herredsfogeden. Hans Axel Pors spurgte nu disse maJnd om, efter 
hvis begaJring sagen var opsat. De svarede, at det kunne tingbogen vise. (Sagen 
fortsaJtter). 

Samme har staJvnet Jep avlskarl i Thisted pa bakken, hvor han skulle have sit 
tilhold. StaJvningsmaJndene talte med hans faJstem0s s0ster. (23/6). 

(29/4). Peder Tomsen pa 0rum har Iadet staJvne Erik Nielsen og Niels Poulsen i 
Skinnerup til vidnespah0r og maJnd til at vidne om, hvad der skete i Erik 
Nielsens hus 11/4 1684, da Gunde Jacobsen Ulf pa sin faders vegne sammen med 
andre skulle g0re udlaJg i Erik Nielsens bo. De udlagde kvaJg og boskab, efter at 
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Gunde Jacobsen havde kraJvet, at Erik Nielsen skulle betale efter 
landstingsdommen, men Erik Nielsen havde sva.ret, at han ikke havde pengene. 
Efter udlaJgget blev det udlagte f0rt ud af boet, men derefter tilb0d Erik Nielsen 
og Niels Poulsen, at de ville betale og lagde en hob penge pa bordet, hvor 
mange, vidste vidnerne ikke, da de ikke blev talt. Peder Tomsen naJgtede pa sin 
husbonds .vegne at tage pengene, da det udlagte var ude af boet, for at det ikke 
skulle hedde sig, at han bade havde faet udlaJg og penge. Peder Tomsen tilb0d 
igen Erik Nielsen den udlagte. Erik Nielsen svarede, at dersom det udlagte var 
til stede, ville han slmffe pengene ved andres hjaJlp, men rejse landet om og 
sp0rge, hvor det var blevet af, var ham umuligt. (8/7). 

Peder S0rensen i RaJr opsagde sin gard 2. gang. 

Anders Kjeldsen i Sennels pa hr. Anders Pallesens vegne fremkalder maJnd, 
som har synet Maren Pedersdatters 0de ejendom i Sennels og vurderet 
graJsningen. 

Iligemade synede de samme maJnd graJsningen til Steffen Madsens 0de 
ejendom i Malle. 

Svenning Christensen i Skovsted og Steffen Christensen ibd. har Iadet syne 
graJsningen til Peder Andersens 0de gard i Skovsted. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har Iadet syne kongens adelvej fra Kl0vs 
Hule til Skovsted Bakke og broerne. 

(21/5). Peder Tomsen pa v. Klingenbergs vegne tiltaler Christen Andersen 
Stentoft i Vester Vandet for penge, der er udlagt for ham i den sag om 0ster 
Vandet hede imod Erik Nielsen. 
Dom: Han skal betale. (8/7). 

Samme staJvner alle 0rum tjenere, som resterer med afgifter (specificeret). 

17. juni. 

(24/4). Borgmester Christian Mortensen af Thisted fremkalder folk, der 30/4 
var sammen med ridemaJndene Hartvig Kas og Will Orning for at vurdere 
husene pa Ullerupgard. De sa, at to korshuse var slet nedblaJst og mursten 
borte. En part af ladehusene var af vejrliget meget forfalden, forbraJkket og 
henblaJst, sa det syntes husene var 70 rdl. mindre vaJrd end f0r. To maJnd vidner, 
at husene ikke stod til at forfaJrdige, sa dersom de skulle sta vinteren over, blev 
de ganske ruineret af Guds vejrlig og siden henstjalet, eftersom det ligger ved 
en befaJrdet vej. (8/7). 

S0ren Jensen pa K0lbygard har staJvnet Christen Kuskes tjenestedreng i Kl0v 
Jens Christensen og Anne Nielsdatter, tilholdende hos sin broder i 0sterild og 
tilta!er dem for lejermalsb0der. 
Herimod svarede Christen Andersen Kolsgard pa Ingeborg Krabbe til Rygard 
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hendes vegne, at K0lbygard med sit tilliggende 26/1 var tilkendt hende som 
brugeligt pant, hvorfor b0derne skal betales til hende. 
Dom: Da lejermalet er begaet, da S0ren Jensen var garden mregtig, tilkommer 
b0derne ham. 

Peder S0rensen i Rrer 3. gang opsiger sin gard. Fogeden pa Torp henviser til, at 
han efter begrering har udf0rt arbejde for Torp. 
Kendelse: Sk0nt han har udf0rt arbejde, som han ellers besvrerer sig over ikke 
at vrere pligtig til, kan jeg ikke nregte ham 3. ting. 

Bertel Jensen i Hillerslev har ladet syne br0stfreldighed pa den gard 
Hillerslev, som Jens Mikkelsen sidst iboede. 

Mogens Christensen i Sennels har ladet syne grresningen til Laust Nrestrups 0de 
gard i Sennels og vurderet den. 

Lrest forordning om frerge ... imellem Kors0r og om opgreld og rdl. samt til 
herredsfogeden om politi, hvorpa fulgte politimesterens missive om, at der nu 
skal bruges (de nye) vregt. og maleenheder, og at nye lodder og mal kan fas i 
K0benhavn hos Rasmus Lerche i Lrederstrrede. 

(21/5 J. Erik Nielsen i Skinnerup fremlregger tingsvidne 21. maj angaende 
slagsmalet mellem ham og hans broder Tomas Nielsen (som gentages). Tomas 
Nielsen fremlagde et andet tingsvidne af samme dato, (som gentages). 
Dom: Da Erik Nielsen ikke pa fersk fod har bevist ved syn og vidner, at han har 
faet sar eller skade, men det af vidnerne erfares, at sadant i drukkenskab 
mellem to bmdre er sket, ved jeg ikke at tilkende Tomas Nielsen at betale 
mulkt eller give forpligt. 

25. juni. 

Amtmandens fuldmregtig, Knud Pedersen, liar ladet syne en mand, som var 
druknet i Blixe S0e. Det var Jens Christensen i Hindinggard i den d0des broder 
Anders Christensens nrervrerelse. Der var ingen sar pa den d0des legeme. D"et 
syntes; at han var kommet af hans bad og er omkommet af vade, og er blevet 
hrengende i voddet. (Sagen fortsretter). 

Samme fremstillede et vidne Niels Andersen ved Lerh0j, som blev spurgt, hvad 
han vidste om Jens Christensens d0d. Han svarede, at han den dag var en k0n 
tag 0sten for s0en og stod og gravede m0nt0rv, og da han havde gravet t0rvene, 
lagde han sig ved sin vogn for at sove og hvile lidt. Da h0rte han, at Jens 
Christensens b0rn skreg og klagede sig, at deres fader var faldet af baden og 
var druknet, og kom gaende 0ster til ham og sagde ham, hvad ulykke, der var 
sket, og det var omtrent en stunds tid, f0r solen gik ned, det skete. Det var ham 
vitterligt, at Jens Christensen var syg af koldsyge og var ikke blevet frisk. Niels 
Andersen i Skarup vidnede det samme. 
Den d0des broder, Christen Christensen vidnede, at han havde meldt det 
passerede til husbondens foged. Han fortalte, at den dag, hans broder druknede, 
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trak de vod i s0en efter fisk, og han og Niels Christensen i Meel Binding (Mellem 
Binding) stod pa land og drog i rebene, og Jens Christensen var i baden og sa til, 
at voddet ikke skulle strenges af gr0de, og da han kom til hoven ved baden, rabte 
han: »Drag fast (hurtigt), jeg synker!« I det samme stod baden over ende med 
ham. Han fik fat i voddet og kom noget ad land til me\f det, men sa gik begge 
teller (reb) i stykker pa det pa den arm, han var pa, og baden var fuld af vand 
og drev i s0en, og de kunne ikke redde hans sal. broder, fordi baden var fra dem. 
Det samme vidnede Niels Christensen. 

Peder S0rensen af Rrer begrerer 4. ting til opsigelse af hans gard. Mikkel 
Christensen, foged pa Torp fremresker af Peder S0rensen 1., 2. og 3. tings 
forsegling og formente derfor, at ingen 4. ting skulle udstedes. Peder S0rensen 
svarede, at efter lovens ord vidste han ikke at tage noget beskrevet f0r 4. ting. 

Poul Lauritsen i Klastrup far afkald fra ... (Lars?) Christensen i Arup pa 
Hannres pa sin hustrus, Anne Laursdatters vegne, og fra Jep Jacobsen i 
L0nnerup pa sin hustrus Karen Laurifsdatters vegne for arv efter deres sal. 
fader Laurs Laursen og moder Anne Pedersdatter og efter Poul Lauritsens 
moder Maren Poulsdatter, nar hun er d0d. 

(10/6). Peder S0rensen udsteder: 
Jacob Ulf har ladet strevne nogle mrend til at vidne om, hvad der passerede pa 
Hillerslev herredsting, dating holdtes. De svarede, at de havde vidnet en gang i 
denne sag og vidste ikke mere at vidne, som ingen opsrettelse ... Hans Axel 
11/3 sidst. Hans Axel Pors er strevnet til vidnespah0r. 

1. juli. Intet. 

8. juli. 

(10/6). Erik Nielsen i Skinnerup foreviste en H0jesterets-strevning pa 0ster 
Vandet mrends og egne vegne angaende 0ster Vandet hede og Vester Vandet 
mrend af dato 21/6 i srettefogedens Christen Eriksen i Hillerslev og delefoged 
Niels Christensen til 0rum deres nrervrerelse. (29/7). 

Amtskriverens fuldmregtig S0ren J0rgensen har indkaldt synsmrend. Synet 
f0lger indf0rt senere. (Sagen fortsretter). 

Christen Pedersen i 0sterild efter anordning udsteder: 
S0ren J0rgensen, amtskriverens fuldmregtig, har ladet strevne Jacob Ulf, 
herredsfoged og hans s0n Gunde Jacobsen i 0sterild til vidnespah0r anlangende 
forbud hos Jens Smed i 0sterild og vidner pa, at de var i herredsfogedens stue 
og i hans fravrerelse lreste et forbud mod, at der blev gjort udlreg hos Jens Smed, 
f0r hans restance til kongen var betalt, og hans bygfald. De tilb0d Gunde 
Jacobsen forbudet, og han beholdt det i ,anledning af Claus Herlufs dom. 

(3/6). Hans Augustus til N0rretorp hans foged Mikkel Christensen pa hans 
tjeners Jens Andersen i 0sterild hans vegne har ladet strevne Niels Christensen, 
delefoged til 0rum, og Christen Christensen i 0sterild samt vidner, som 
beretter om de omstridte diger. (22/7). 
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Laurits Lauritsens Svenske tiltaler Christen Simonsen for greld. Mikkel 
Christensen, foged pa Torp, tilbyder at betale og betaler. 

( 17/6). Her f0lger S0ren J 0rgensens synsmrends syn. 
De har 1/7 vreret ved den 0de og forladte Ullerupgard. Ralingen, der er et 
korshus. Halvparten af gavlen i 0stre ende var udbrudt og slet borte. St0rste 
parten af vreggene, der var dels af sten, dels af ler var nedfalden og borte. Taget 
af det endnu staende hus var nresten afblrest og borte. Fjrelene, der havde ligget 
pa fruerstuegulvet var slet afbrudt og borte. Bjrelker var l0se og halvradne osv., 
osv. (7/10). 

15. juli. 

knud Pedersen, amtmandens fuldmregtig, har Iadet syne og vurdere en bojert 
uden sejl, takkel og tov, anker, bad og andet skibstilbeh0r, gaffel eller Raer, 
som var strandet under en storm i juni ved Klitm0ller. Det var brrekket i vandet 
og vurderedes med masten, mesanmasten, bovsprydet,- vindspillet, svrerdet og 
pumpen og roret til ... daler. (Tallet mangler, mender er afsat plads til det). 

Hr. Jens Pedersen Poulstrup har ladet strevne Margrethe Schytte, sal. Laurits 
Cocces. Hun svarer skriftligt, at der har vreret afholdt lovligt syn over Rrer 
prrestegard af to herredsprrester og to sognemrend, og min lavvrerge og mine 
b0rns formyndere var til stede. Hun og provsten, hr. Anders Nielsen Lyngby i 
Nors, mener, at der ikke kan udstedes synsvidne, f0r de alle er lovligt strevnet. 
Kendelse: Der kan ikke udstedes synsvidne nu. 

Anders Olufsen i Thisted pa Jens Sehesteds vegne tiltaler Tomas Jacobsen 
Klastrup og Jens Christensens enke Maren Ibsdatter for restancer. 
Dom: De skal be tale. (Sagen fortsretter). 

J0rgen Falsted i S0nderhoe strevner pa mester Jens Reenbergs vegne vidner 
om, at Laurits Lauritsen Nrestrups gard i Sennels har vreret 0de i 13 ar og jorden 
ubrugt. En fattig kvinde har boet i det ringe hus, som tilforn var vurderet til 1 

sldl. Imidlertid harder ikke vreret anden bygning paden bolig. 

Restanceliste pa de indstrevnede fra Klastrup, som var tjenere til Melkior Juels 
arvinger. (Se ovenfor). 

22. juli. 

(3/6). Mikkel Christensen, foged pa Torp, har Iadet strevne Niels Christensen, 
delefoged til 0rum angaende den vej mellem Christen Christensens og Jens 
Andersens garde i 0sterild. 
Opsat 14 dage. (29/7). 

Christen Andersen Odgard i 0s10s pa Ingeborg Krabbes vegne har Iadet strevne 
folk i Hunstrup og Kl0v til vidnespah0r, nogle mrend til at vidne og synsmrend, 
der har synet K0lbygards endele krer. Der var gravet brrendt0rv og vart0rv. 
Vidner fortreller, hvem der har gravet. 
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29. juli. 

Erik Nielsen begrerer et tingsvidne af snapstirsdag angaende klittag af 
skriveren. Herredsfogeden svarer, at Erik Nielsen ikke har udtaget dette vidne 
i rette tid, og da han er afsat som delefoged af landsdommerne, ved han ikke 
dette vidne at forsegle eller give beskrevet. 

(8/7). Erik Nielsen fremviste H111jesterets strevning til 4/8, om nogen har nogen 
sag imod ham at f111re. (2/12). 

(8/7). Niels Christensen af Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, begrerer at fa 
lrest et syn over skel og tolde og vej ved Jens Andersens og Christen 
Christensens garde i 0sterild. 
Mikkel Christensen, foged pa Torp indvender, at et foregaende syn ikke er 
udtaget af tingbogen til forsegling, hvorfor der ikke i dag udstedes noget syn. 
(22/4 1685). (Sagen fortsretter). 

(23/6). Feder S111rensen af Rrer har Iadet strevne Hans August pa Torp og f111rer 
vidner pa, at der kom bud fra Torp, at han skulle m111de med sin plov og pl111je og 
g111re arbejde, men han svarede, at han ikke kunne komme med sin fulde plov til 
Torp, fordi husbonden ikke havde hele garden. Fogeden pa Torp sagde da, at' 
han skulle svare til avlingen pa de skifter pa Torpe mark, som blev fors111mt, ved 
at kornet ikke komi jorden til rette tid. (26/8). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har Iadet strevne Jens Andersen Balle i 
0sterild til syn og vidnespah0r sammen med andre folk fra 0sterild til at vidne. 
Gamle folk mindes, at Jens Andersens ager aldrig har vreret pl111jet sa nrer til 
Christen Christensens gard, men der stod skrrepper og nrelder. Christen 
Christensen har altid haft sin plov staende vest for garden og der lod de for og 
fra ploven (sprendte for og fra). Der har altid staet et dige eller en t111rvestak 
vesten for ralingen for at beskytte huset (mod blrest). Diget stod vest for 
Christen Christensens kalgardsdige. Han har altid drevet sit kvreg vester ud af 
garden. (5/8). 

Christen Madsen, degn til Rrer, Hansted og Vigs111, tiltaler Oluf Christensen 
Badsgard i Hansted for skyldige afgifter og for, at han havde faet et tiendelam i 
foder, men ikke ville Ievere det tilbage. 
Dom: Han skal betale. 

5. august. 

Hans Augusti foged, Mikkel Christensen begrerer dom i sagen om Christen 
Christensens k111revej og diget. Niels Christensen, delefoged begrerer igen, at 
han ma f111re vidner. Jacob Ulf beder ham fremlregge sit tingsvidne af 29/7. 
Ch.risten Christensen er ikke m111dt for at vedkende sig den jord, hvorpa diget 
star. 
Dom: Christen Christensen har flyttet diget ud pa Jens Andersens grund, og han 
skal flytte det tilbage. Han skal have sin k111revej og drift med kvreg vesten om 
hans ralings ende, norden ralingen og til hans kalhave og s111nder op ad Feder 
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... sens lade, sa at Jens Andersens ager kan blive forskanet for k0reveje og 
andet. (Sagen fortsretter). 

Niels Christensen af Lille Hillerslev begrerer efter dommen, at hans synsvidne 
af 13/5 matte udstedes, som samme syn mermere forklarer. Hertil svarede 
herredsfogeden, at nar Niels Christensen udtager den nu afsagte dom under 
forsegling, kan han f0re sit syn og sine vidner i den sag. (19/8). 

Christen Poulsen pa amtskriverens vegne har ladet syne br0stfreldighed pa 
Kielsgard (i Hillerslev). Garden kan ikke repareres for mindre end 90 rdl. Sal. 
Tomas Pedersen i Kielsgard hans arvinger er strevnet til synspah0r. 

De efterskrevne dokumenter h0rer til den sag mellem Hans August og 0rum 
tjenere i 0sterild. (Tingsvidner). 

12. august. 

Peder Madsen i Store Hillerslev far afkald pa arv efter hans sal. hustru Jahan 
Madsdatter fra hendes broder, S0ren Madsen i Stagstrup og fra hendes s0ster 
Birgitte Madsdatters mand, Christen Ibsen pa Gade i Store Hillerslev, da boets 
gHJld oversteg midlerne. 

19. august. 

(5/8). Mikkel Christensen, foged pa Torp, tiltaler Christen Christensen 
S0nderby i 0sterild for kost og trering og omkostninger i sagen om hans dige. 
Dom: Han skal betale. (26/8). 

Gunde Ulf pa Henrik J0rgensens vegne af Viborg lyser efter en kvinde, Anne 
Laursdatter, som er r0mt fra et hus i Hinding og forbyder alle at huse eller hrele 
hen de. (19/8). 

26. august. 

Peder Andersen i Thisted pa Birgitte Urnes vegne har Iadet strevne nogle folk i 
Hansted. Dokumenterne i denne sager stykvis indf0rt nedenunder. 

(29/7). Mikkel Christensen, foged pa Torp, har ladet syne en del af Torp mark, 
hvor der skulle pl0jes. Det angives, hvor meget Peder S0rensen skulle pl0je, og 
hvor meget han har pl0jet. 

(19/8). Sam me har Iadet syne et dige norden unge Christen Christens ens 
S0nderby i 0sterild. Deter nylig flyttet. (2/9). 

(19/8). Gunde Ulf pa assessor Henrik J0rgensens vegne i Viborg har ladet 
strevne Anne Laursdatter, som er r0mt fra et hus i Hinding. Hun er hos sin s0n 
Christen Nielsen i Vorring. Synsmrend har synet hendes hus. De sa en lang 
raling uden ejendom til. Der manglede 2 Ires tag og 8 lres reer. Der var ingen folk 
i huset. 
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Christen Laustsen i Kabbestoft er blevet enig med sin sal. hustrus broder 
Anders Jensen i Kl0v om, at hendes s0nnebarn, Anne Jensdatter, skal have 8 
sldl. og hendes klreder. Anders Jensen modtog arven og gav pa den lille piges 
vegne afkald. (Se nedenfor). 

Her f0lger Peder Andersens dokumenter, irettelagt for Birgitte Urne, sal. Claus 
See(feld)s til Visborggard. F0rst fuldmagt fra hende til Peder Andersen 
Skerbech, opholdende sig i Randers, til at f0re hendes sager. 
Nogle folk fra Hansted krreves for restancer. Mikkel Christensen, foged pa 
Torp, begrerede opsrettelse, da han havde noget at svare dertil, og muligvis er 
samme gods ved indf0rsel taget fra den gode frue. 
Opsat 14 dage. (9/9). 

Oplyst 2 0ghoveder, indtaget pa Mom toft i deres korn. 

(Se ovenfor). Christen Laustsen i Kabestoft og Anders Jensen 'i Kl0v gav til 
kende, at de er blevet forligt om, at Christen Laustsen skal give sin hustrus 
s0nnedatter, Anne Jensdatter, som er hos sin moder Maren Madsdatter i 
Agerholm, 8 sldl., og hustruens, Anne Jensdatters, klreder. Anders Jensen 
modtog de 8 sldl. og klrederne, som han gav pigens moder Maren Madsdatter til 
hjrelp til klreder og f0de. 

2. september. 

Lrest forordning om, at tovvrerk og andet ikke rna k0bes udenlands, men kun her 
i riget. 

Emmike Eriksen af Thisted pa mester Anders hans vegne har ladet strevne 
sognemrend i 0sterild og tiltaler dem pa Mester Anders's Hustrus vegne, fordi 
de har indf0rt deres korn uden at lade hende· det vide. Hun har frestet den halve 
kongetiende af amtskriver Jens Hansen. Hertil svarede Niels Christensen i Lille 
Hillerslev, delefoged til 0rum pa 0rum tjeneres vegne, at hr. Anders ikke 
havde ladet lrese frestebrevet i kirkerne eller for folks brofjrele eller havde 
forbudt dem at f0re korn ind til tinge, sa folk vidste ikke, hvem der havde 
tienden i freste. Han begrerer derfor, at de rna leve i Rolighed og umolesteret af 
tiltalen, sa vil de levere tienden til ham, nar de er tilsagt. 0sterild sognemrend 
var ogsa m0dt og tilb0d at efterleve, hvad Niels Christensen havde lovet. 
Dom: Da sognemrendene ikke er advaret ved kirke eller strevne om at afsrette 
deres h0st eller neg, og frestebrevet kun er lrest pa tinge, rna de tiende til Else 
Andersdatter pa skreppen, og siden b0r der omgas med tienden efter loven. 
(Sagen fortsretter). 

(26/8). Mikkel Christensen, foged pa Torp, tiltaler Christen Christensen i 
0sterild, fordi han ikke har indflyttet det omtvistede dige efter dommen. 
Dom: Han skal b0de 3 mk. for diget, men da det ikke er bevist, at han har k0rt 
over Jens Andersens ager, frifindes han for dette forhold. (Sagen fortsretter). 

Herefter f0lger Amtskriverens frestebrev til Else Andersdatter, mag. Anders 
Nielsens hustru i Thisted pa den halve kongekorntiende af 0sterild sogn. 
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Herefter f0lger slutningen af dommen over Christen Christensen 0sterild. 
(14/10). 

Christen J0rgensen i 0ster Vandet pa hr. Christens vegne i Agerholm har ladet 
strevne Maren Madsdatter i Vester Vandet med hendes lavvrerge, Jens Ibsen 
Kabestoft, hans hustru med sin vrerge og broder Anders Madsen 0rnbjerg og 
Christen Smed med sin hustru Maren Nielsdatter til vidnespah0r og vidner, der 
har vidnet skriftligt, at hr. Christen havde indkaldt de ovennrevnte sammen 
med sine medhjrelpere og to mrend til prrestegarden, hvor de da havde forligt 
parterne saledes, at Christen Laustsen i Smeds gard i Aggerholm hans hustru 
Maren Nielsdatter tog Christen Laustsen og Maren Madsdatter i handen til god 
forligelse og ikke skyldte dem andet end godt og blev sa to rdl. straf palagt til 
Vester Vandet kirk e. (Sagen fortsretter). 

Vidnerne blev tilspurgt af Christen J0rgensen, om de kunne beskylde Maren 
Madsdatter for andet end godt. De vidste intet at beskylde hende for uden hvad 
rerligt og godt er. 

Christen Andersen Koldsgard i 0sl0s pa Ingeborg Krabbes, sal. oberst Holger 
Trolles vegne til Rygard har ladet strevne Tomas Christensen, som boede i Kl0v 
og f0rer vidner pa, at han r0mmede fra sin frestegard i april maned. (16/9). 

Samme har ladet strevne K0lbygards tjenere og til taler· dem for restancer. 
Nogle af dem fremlregger kvitteringer bl.a. for skatter. 
Dom: De skal betale, hvad de ikke med kvitteringer kan bevise er betalt. 

9. september. 

Lrest en forordning. 

(26/8). Feder Andersen af Thisted pa Birgitte Urnes vegne irettelagde 
dokumenter angaende indstrevnede personer i Rrer og Hansted og begrerede 
dom. 
Hvorimod at svare pa de indstrevnede vegne m0dte Hans August tjener pa sin· 
husbands vegne og irettelagde et sk0de pa indstrevnede og begrerede dom. 
Feder Andersen blev spurgt, om han havde nogen dom pa de indstrevnede. Det 
havde han ikke. 
Dom: Da som loven pabyder, at bonden en gang om aret skal strevnes for sin 
restance, og det ikke er sket, frifinder jeg dem. 
(Restancerne var gamle). (Sagen fortsretter). 

Feder Andersens restancelister fremlagt, lyder sadan: ... (restancerne var 
gamle og stammer fra tiden, f0r gardene blev solgt til Hans August Pagelsen, 
nemlig fta 1674-79). 
Hans Augusti tjener Claus N. fremlagde sk0de til sin husbond fra hr. S0ren 
Sevel, sogneprrest til Viborg domkirke 11/3 1684 pa de nrevnte b0ndergarde. 
(Sagen fortsretter). 
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Pa amtmandens vegne begrerede Knud Pedersen genpart af to sk0der, nemlig 
Henrik J0rgensens og Hans August med interesserede. 

16. september. 

(2/9). Christen Andersen Odgard i 0s10s pa Ingeborg Krabbes vegne har ladet 
strevne Stephen Christensen i Skovsted til vidnes- og synspah0r, og vidner, der 
har synet Tomas Christensen i Kl0v hans dreng Christen Andersen. Han sad ved 
skiven (bordet) i Tomas Christensens stue, og der var slaet et hul oven i hans 
hoved, og blodet l0b ned over hans ansigt og under hans arme. Han havde lagt 
armene og hovedet pa bordet. Sa satte han sig pa skammelen ved bordet og trak 
af sin skjorte, og da sa mrendene, at der pa hans h0jre arm mellem akselen og 
albuen var slaet en bule som et h0nsereg, og pa hans ryg neden til hans skulder 
var han slagen tvrers over hans ryg, sa det var resen (ophovnet), og pa hans 
venstre hand var han slaet over tre fingre, som var resen, og den lille finger 
kunne han ikke r0re. Han skyldte St~phen Christensen for samme sarmal og 
skade. (Sagen fortsretter). 

Sam me har ladet strevne synsmrend fra L0nderup: Marcus Andersen, Niels 
Jensen og Christen Terkildsen og Feder Christensen. De har efter Christen 
Ibsens med fleres anmodning synet K0lbygards enemrerkes eng i Tagmark. I 
Christen Christensens og Christen Poulsens skifter var en del af grresset slaet 
og hjemf0rt. Stephen Christensen vedgik, at han ikke vidste skel. I andre skifter 
var ogsa en del af grresset slaet og bortf0rt. (Sagen fortsretter). 

Samme fremkalder vidner, der har set, at Stephen Christensen traf Tomas 
Christensen pa K0lbygards eng i Tagmark, da han holdt og lressede sin vogn. 
Stephen Christensen bad Tomas vise ham, hvor han kunne sla h0, men han 
sagde, at han ikke havde tid, og sa begrerede Stephen, at Tomas Christensens 
dreng, Christen Andersen, matte ga med og vise ham det. Imidlertid h0rte 
Tomas, at Stephen spurgte drengen, om det var ham, der havde taget hans h0 
pa l0rdag eller var med til det. I det samme slog Stephen til drengen med en 
stage, sa han skreg og rabte. Da drengenvar slaet til jorden f0rste gang, rejste . 
Stephen ham op og sagde: Ga fra mine f0dder, din hundsfot. Sa gik drengen 
slingrende til Tomases vogn, satte sig og gav sig og klagede sig, og Tomas var 
rred, at han ikke skulle fa ham levende hjem. Stephen truede ham og sagde, at 
han skulle sla ham, sa han ikke skulle komme levende hjem. Sa tog Tomas sine 
heste fra vognen og tog Christen Andersen med sig pa den ene hest hjem. 
(Sagen fortsretter). 

Samme har Iadet strevne Stephen Christensen til vidnespah0r og folk, der 
vidner, at de havde set to piger, Stephen Christensens og Svenning 
Christensens, ga og hverve h0 pa Christen Poulsens eng. Han viste dem bort, 
fordi han og flere frygtede, at Skovsted folk skulle tage h0et fra dem. Stephen 
Christensen kom til med en jerntyv i handen og forlangte at fa halvdelen af h0et 
for sit arbejde. H0et blev siden borte, og de ved ikke, hvem der tog det. (Sagen 
fortsretter). 
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Christen Andersen pa sin principals vegne begrerer af Christen Poulsen, 
kongens ridefoged og amtskriverens ridefoged, eftersom Tomas Christensens 
dreng er blev ilde slagen, sa man ikke ved, om han vil leve, at han vil forsikre 
Stephen Christensen, indtil det vides, om drengen lever eller ikke. 
Christen Poulsen svarede, at han var ikke lwngens ridefoged, og hvis nogen 
havde noget srerdeles med Stephen Christensen at bestille, sa de efter Ioven 
kunne hrefte ham, kunne de Ievere ham i Thisted i Bisgard til amtmanden, eller 
til amtskriveren, hvor de ville fa videre svar. (Se nedenfor). 

Ubbe Christensen i Koldvad pa Henrik J0rgensens vegne i Viborg har Iadet syne 
S0gard i Nors (husene specificeret). (Sagen fortsretter). 

Mikkel Langballe har Iadet stmvne sr. Christen Olufsen pa sin svogers Henrik 
J0rgensen af Viborg hans vegne, og har i hans overvrerelse Iadet syne S0gard pa 
tmkningen (specificeret). 

Stephen Christensen af Skovsted fremlregger en skriftlig kontrakt mellem ham 
og Christen Andersen, sam tjener Tomas Christensen, hvori Christen Andersen 
g0r vitterligt, at han har vreret i tvistighed med Stephen Christensens i 
Tagmark, og at han for nogle ar siden af Gud blev palagt en svaghed, sam igen 
har angrebet ham, hvorfor han har forligt sig med Stephen Christensen, saledes 
at det ikke skal tilregnes Stephen Christensen, om Gud behager, at han skal 
afga ved d0den, og i hans frrendes, Jens Hansen af Vigs0, hans nrervrerelse 
erklmrer, at han ikke har noget pa Stephen Christensen at klage eller beklage, 
ej heller skadet har pa liv, Iemmer eller noget, men holder Stephen Christensen 
fri, hvad enten han lever eller d0r. Jens Hansen spurgte ham, om han vidste 
andre af hans frrender, der kunne overvmre forliget, men han sagde, at han 
havde haft bud has hans andre frrender, men de var ikke kommet. 
Underskrevet bl.a.: Christen Andersen, egen hand. (23/9). 

Christen Madsen i Bjerre irettelregger en kontrakt mellem Hans Axel Pars og 
Anders Jensen i Alborg om, at Hans Axel Pars skal tage stude og plage i grres. 

Niels Jepsen i Nors far afkald fra Anders Pedersen i Tilsted pa egne og s0sters 
Karen Pedersdatters vegne, sam er has ham, fra Jens Pedersen, tjenende i 
Store Diernres, Christen Tomsen i Vester Vandet pa sin hustrue Else 
Pedersdatters vegne og hendes s0sters Maren Pedersdatters vegne, som er 
Peder Laustsen i Sperring hans hustru, og fra Jesper Christensen i Aggerholm 
pa sin hustrus Anne Pedersdatters vegne for arv efter Niels Jepsens sal. hustru 
Boell Pedersdatter. 

Jens Knudsen i Brund tiltaler Erik Laustsen i Brund for forskellige ting, han har 
lant ham og ikke kunnet fa igen. Erik Laustsen er til stede pa tinget og vil ikke 
skaffe Jens Knudsen tingene uskadt tilbage. 
Dam: Han skal betale vmrdien og omkostninger. 

Jep Christensen i Brund har Iadet syne et af hans skifter, sam la op mod Erik 
Laustsens. Korn og aks var afmdt, og nu skyldte Jep Christensen Erik Laustsens 
kreaturer for samme skade. 
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23. september. 

Lmst forordning om kop- og kvmgskat. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa hr. Oluf Nielsens vegne har Iadet syne 
grmsningen til Anders Pedersens 0de gard i Skovsted. 

(6/5). Jens Andersen i Skorup (Nors sogn) har strevnet Peder Frantzen i 
Binding til vurderings- og tilbudsvidnes pah0r, vurderingsmrendene Peder 
s0rensen i Skarupgard og Anders Gade i Nors tilbyder Peder Frantzen den sal. 
karl Vil Christensen, som flilr boede i Skorup, hans efterladenskaber mod at han 
betaler grelden, da Peder Frantzens hustru er den sal. karls s0ster. Peder 
Frantzen vil ikke have noget med boets midler eller gmlden at g0re. 

Peder Nielsen og Niels Krog i Kastrup, kirkevrerger, tiltaler en del mmnd 
Kastrup, sam resterer med kirkens tiende og stedsmalet. 
Dam: De skal be tale. 

(16/9). Christen Andersen Odgard, Birgitte Krabbes delefoged, har Iadet 
strevne Stephen Christensen i Skovsted og fremlregger synsvidne her af tinget 
for 8 dage siden udstedt (tingsvidnet gentaget). Christen Poulsen, amtskrive
rens fuldmregtig, begmrede opsrettelse. 
Opsat 8 dage. (Ikke mere). 

30. september. 

Laust S0rensen i Bloksgard far afkald fra Niels Christensen, sal. Christen 
Laustsens s0n, fordum boende· i Bloksgard, barnef0dt ibd., for arv efter hans 
sal. fader Niels Christensen, sam nu opholder. sig has sin morbroder Jens 
Christensen Skriver i Vust, lover at holde sin farbroders0n Laust S0rensen 
skadesl0s. 

7. oktober. 

Laurits Jensen i Thisted pa kongens og amtskriverens vegne har Iadet stmvne 
Claus Herluf Pars i Langvad og borgmester Christian Mortensen i Thisted til 
vidnespah0r og mrendene i Kjelstrup, Hov og Brund m.fl. til at vidne om den 
eksekution, sam var over Claus Herluf Pars, mens han boede pa Ullerupgard, og 
om den 0de Ullerupgard, save! sam om den indf0rsel, Christian Mortensen pa 
sin principals vegne ovenpa hjemtingsdommen, sam Jens Hansen pa kongens 
vegne har Iadet forhverve for skatter. De vidner, at CHP mange gange var 
blevet eksekveret, og da altid havde h0rt (ham) sige, at hvad amtskriveren· 
skulle skaffe, skulle han tage ved rettens middel ved herredsfogeden, og han 
hverken kunne eller ville betale. Forleden sommer besad den gode mand 
Ullerupgard, dog uden smd og avl, men h0et og grresningen n0d han, og samme 
ar·, da han stod under eksekution for skatter, forlod den gode mand garden og 
kvitterede den uden noget levende menneske eller kvreg, vinduer, loft eller 
d0re, og jorden blev 0de, hvori han dog. intet skulle eje. Hvad dommen, sam 
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amtskriveren skulle have forhvervet for resterende skatter, og udlregget, 
borgmester Christian Mortensen i gard og jord har gjort ved kommissrerer 
angar, ved de ikke andet, end at det var sket. Tre mrend vidner, at 
borgmesteren gjorde udlreg i garden og i noget af den bedste markjord ved 
hovdiget. (18/11). 

Christen Gregersen i Lild sogn pa sin broders Christen Gregersens vegne, der 
nu bor i Store Oddersb0l, pa den ene side, og Hans Christensen i Fuglsang pa 
sal. Rasmus S0rensen i Oddersb0l hans efterladte umyndige b0rns vegne pa den 
anden side, irettelregger vurdering i sal. Rasmus S0rensens bo (specificeret). 
Boets midler er vurderet til 315 sldl. 9 mk. Grelden er 54 sldl. 1 mk. 

14. oktober. 

Feder Andersen i Store Hillerslev har Iadet strevne vidner og Anders Jensen, 
som nu bor i Christen B0dkers bolig og har den i freste, til vidnespah0r. Han 
sp0rger vidnerne, om de ikke var i hans hus, da han sluttede akkord med Anders 
Jensen om lh bois jord, som han havde i freste i Store Hillerslev og afstod til 
Anders Jensen, som lovede at bygge og forbedre husene og holde Feder 
Andersen fri for skat efter nytar, og derforuden at give Feder Andersen 2 sldl. 
til opladelse. 

Tord Persen i Store Hillerslev giver til kende, at han har tabt en pung med hans 
signet i og nu aflyser signetet. 

Anne Iversdatter af Hansted har Iadet strevne Niels Morsing, som holder til i 
Hansted M0lle og tiltaler ham for 1 rdl. for noget lrerred. Niels Morsing 
vedkender sig grelden. 
Dom: Han skal betale. 

Lrest Skatkammerherrernes missive om k0d i stedet for kontributioners rest. 

(2/9). Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, har strevnet Hans 
August til syns pah0r og Jens Andersen i Balle i 0sterild og synsmrend ogsa til 
,syns pAh0r, samt synsmrend til at aflregge syn. Mikkel Christensen, foged pa 
'forp fremviste herimod en dom af 2/9, hvorefter Christen Christensen blev 
id0mt 3 mk., fordi han ikke have flyttet et dige. Niels Christensen siger, at han 
har synsvidner angaende den un0dig pAf0rte trrette. Herredsfogeden sp0rger 
om synet angar det dige, der star pa Jens Andersens ager. Niels Christensen 
svarer, at synet angar et stykke gr0nne, som skal vrere nedpl0jet i Christen 
Christensens markvej og et lille dige, der stod til beskrermelse norden hans 
lade. Synsmrendene vidner, at der var pl0jet tre drau (favn) fra et stykke 
gr0nne vesten for Christen Christensens raling ende og l0ber noget lrengere ned 
end pl0jningen ved ralingens ende. 

Feder Andersen i Vandtrang far afkald fra Feder Christensen i Malle for hans 
hustru Karen Andersdatters arv efter hendes fader Anders Mikkelsen, som 
boede og d0de i Vandtrang og efter hendes moder, ... Pedersdatter, som endnu 
lever i Vandtrang. 
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Knud Pedersen, amtmandens fuldmregtig, fremf0rer synsmrend, der har synet 
adelvejen fra Kl0vs Hule til Skovsted Bakke og trrebroerne. 
Synet specificeret. 

svend Monchestad af Norge havde med sig to af sine skibsfolk, liggende ved 
Vigs0 Bou, og giver til kende, at en mand, der angav at vrere en enkes s0n fra 
Hillerslev og at hedde Feder Jensen, kom til dem og bad dem lane ham 3 rdl., 
som han skulle bruge til at indlose en plag med hos Feder Smed i Overgard. Sa 
ville han nreste dag Ievere dem 3 td. byg og 1 td. rug, for byggen 7 sletmark og 
for rugen 10 mark, og sagde desuden, at den Onde skulle tage hjem, dersom han 
ikke betalte os uden skade. Sa gik de to karle Gierulf Clemedsen og Anders 
Hovesen hen og forstrakte ham med de 3 rdl., hvorefter han for af. Derefter 
kom de til Vigs0, og bespurgte dem, at det en anden var, som sa skammelig 
havde bedraget dem og givet sig et fremmed navn, nemlig Erik Laustsen i 
Brund, hvorefter Gierulf Clemedsen gik til Brund og tog to dannemrend med sig, 
og kom til Erik Laustsen og spurgte ham, om han efter l0fte vme enten give 
ham 3 rdl. eller kornet, som han havde lovet, sa ville jeg straks betale resten. 
Han svarede: »Ja du skal fa betaling«, og gik sa i hans lade og kom ud med en 
fork i handen og gav s0manden sa mange hug, som han kunne tale, og stak og 
slog hans gode klredes klreder i sma stykker, som fremvistes ved retten. Nu 
begrerer de tre s0mrend rettens hjrelp. Eftersom de er fattige s0farende folk og 
ikke ved, nar Gud giver vind, at de ma fare herfra, giver de Christen 
Christensen Ladefoged i Kleff fuldmagt til at patale sagen pa deres vegne, som 
om de selv var til stede. De to mrend, der fulgte med s0manden til Brund 
nregtede ikke, at jo sadan som forskrevet star med hug og slag af Erik Laustsen 
mod den fremmede karl begaet. (21/10). 

16. oktober. 

Efter kongens befaling angaende bondens angivelse af hans jorders og 
agerbrugs rette brug er 16/10 sagen begyndt i Hillerslev prrestegard i 
nrervrerelse af amtskriveren Jens Hansen, landin(spek)teuren Augustinus Ebel, 
herredsfogeden, skriveren i herredet og otte mrend af forskrevne by (som 
nrevnes). Alt skal vrere frerdig fra dato til d. 18. pa aftenen. 

21. oktober. 

Laurits Jensen i Thisted pa Kirsten Pedersdatter, sal. hr. Oluf Juul, sogneprrest 
til Skinnerup, hans hustrus vegne har Iadet strevne Tomas Nielsen i Skinnerup, 
Mikkel Nielsen i Skinnerup, Anne Pedersdatter med hendes husbond og 
lavvrerge og tiltaler dem for restancer m.m. Anne Pedersdatter for hendes 
moders, Kirsten Tomasdatters restance. 
Dom: De skal be tale. 

(14/10). Christen Christensen Ladefoged i Kl0v pa Gierulf Clemedsens og de 
medinteresseredes vegne har strevnet Erik Laustsen i brund til vidnespah0r og 
Jens Knudsen ibd. og Feder Jensen (de to, der fulgte med Gierulf Clemedsen) 
til at vidne. De vidner, som de gjorde for 8 dage siden. 
Sagen opsat 14 dage, da Erik Laustsen ikke er m0dt. (4/11). 
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Mikkel Christensen, foged pa Torp? har ladet strnvne Christen Christensen 
Gertrud Christensdatter i 0sterild med lavvrnrge og Feder Jensens kane Ingia~ 
Christensdatter med lavvrnrge til vidnespah111r og gl. S111ren S0rensen og Laust 
Nielsen til at vidne. 
Sagen opsat 8 dage, da Laust Nielsen ikke er m111dt. (28/10). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev gav til kende, at han skal rejse til landstinget 
i 8 dage, og han begrnrer, at hvis nogen har ham eller hans husband noget pa at 
tale, de da villade sagen bero, til han kommer hjem. 

28. oktober. 

(21/10). Mikkel Christensen, foged pa Torp, har ladet strnvne Laust Nielsen i 
Vesterby og S111ren S111rensen i S0nderby til at vidne, og Christen Christensen den 
gamles datter Giertrud Christensdatter med lavvrnrge og Feder Jensens hustru 
Ingiar Christensdatter til vidnespah111r. Vidnerne er anden gang parabt at m111de 
til dam og svare for sig. ( 4/11). 

Niels Mortensen i Lille Hillerslev har ladet strnvne .Tens Knudsen i Store 
Hillerslev og Feder Christensen ved Kirke ibd. til vidnes- og synspah111r (vist 
forkert, kun til at vidne) og andre til synspah111r. De vidner, at der var sket skade 
pa Niels Mortensens korn. 

4. november. 

(25/10). Mikkel Christensen, foged pa Torp, har ladet strnvne Laust Nielsen og 
S111ren S111rensen i 0sterild til at vidne og mener, at de b111r b111de 3 mark, fordi de 
ikke var m0dt f111r. Deer nu m0dt, og Laust Nielsen og S0ren S111rensen vidner, at 
han var med herredsfogeden og Mikkel Christensen at g111re udlrng has Christen 
Christensen. De kunne intet finde at g111re udlrng i og spurgte den gamle Christen 
Christensen, sam la i sengen, om han ville vise dem noget. Han svarede, at han 
ikke var lovlig strnvnet dertil. Sa ville Jacob Ulf have talt mere med den gamle 
mand, men hans datter Giertrud sagde: »Lad den s0lle gamle mand ligge i fred, 
han er nrnrmere d111d end levende«. Den gamle mand sagde: »Er det ret, sa tag'i 
Jesu navn! « Men de kunne ikke finde andet end en kedel i grue, sam Mikkel 
Christensen begrnrede udlrng i. Gertrud sagde da, at den havde staet der i to 
fjendetider, og hun havde betalt den med rede penge. Sa satte hun sig pa 
kedelen og sagde, at de skulle fa skarn pa deres fingre, hvis de tog hendes kedel. 
De kunne sa ikke tage den, men fandt nogle far og lam i farehuset og en 
t111rvespade. 
Niels Christensen begrnrede genpart. 
Herredsfogeden spurgte, om nogen kunne g111re skudsmal for S111ren S0rensen, 
mender fremkom ingen. S111ren S0rensen id111mmes derfor 3 mark i b111de. (11/11). 

Anders Christensen i Hunstrup pa Anders Nielsens vegne i Hjardemal tiltaler 
Christen Skovsted i L111nderup og Thor Nielsens enke i Kl111v for skyld. Jep Torsen 
m111dte pa sin moders vegne og nrngtede, at hun skyldte noget, men kunne enten 
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Anders Christensen eller Anders Nielsen bevise noget, var det en sag. Christen 
Christensen i Kl111v m111dte pa sin faders vegne og begrnrede opsrnttelse. 
Opsat 8 dage. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har ladet strnvne Anne Simonsdatter, sam 
blev besovet til Christen Madsen i Rrnr, og Mads Jensens datter i Rrnr, Ingeborg 
Madsdatter, sam tjente i Langgard, for at de kan udlrngge deres barnefader. 
Oluf Badsgards tjenestedreng Iver Olufsen er strnvnet til sigtelse. (11/11). 

Christen Pedersen i S0nderby i Tveds sogn har strnvnet Anders S0rensen 
Vorring og tiltaler ham for skyld. 
Dam: Han skal be tale. 

Anders Christensen Skinnerup i Lille Hillerslev har ladet strnvne Anders Degn 
og Feder Gregersen til syns aflrnggelse og Feder Jensen i Hov til syns pah111r. 
Der var gjort skade pa Anders Skinner~ps korn. 

(21/10). Christen Christensen i Kl111v pa de 3 fremmede mrnnd af Norge deres 
vegne har ladet strnvne Erik Laustsen i Brund og irettelagde tingsvidne og 
opsrnttelse af 14. og 28. oktober, (sam gentages), hvorefter han tiltaler ham for 3 
rdl. og for uh111rlig medfart. 
Erik Laustsen m111dte og sagde, at han ikke var andre steder den 5. oktober end 
hjemme og i kirken. Christen Christensen svarede, at han anderledes skulle og 
ville be vise. 
Opsat 14 dage. (18/11). 

Christen Mikkelsen i Hoxer far afkald fra Feder Andersen eller Bardsen og 
Christen Olufsen, begge af 0sterild, pa egne og mors0sters111n Christen 
Christensen, sam er udenlands, hvor vides ikke, hans vegne for arv efter deres 
master Ellen Laustdatter, Christen Mikkelsens hustru. 

11. november. 

Lrnst forordning om portugisere af den hebraiske religion, at de her i riget rna 
have deres fri handel. 

S111ren Jensen i Kastrup tiltaler flere for skyld. En del af dem nrngter ved ed at 
skylde noget. 
Dam: De, der har nrngtet, frifindes; de andre skal betale. (13/11685). 

( 4/11). Mikkel Christensen, foged pa Torp, har ladet strnvne S111ren S0rensen i 
0sterild til at vidne, og Gertrud og Ingiar Christensd111tre til vidnespah111r. Han 
vidner, ligesom Laust Nielsen f111r har gjort. 

(4/11). Niels Christensen fremstillede vidner, nemlig kirkevrnrgerne og andre, 
sam vidner, at de var i Rrnr prrnstegard, da hr. Jens Pedersen spurgte Ingeborg 
Madsatter, hvem hendes barnefader var. Hun svarede Iver Olufsen i Badsgard. 
Anne Simonsdatter skyldte Mads Frantzen i Garddal for sin barnefader. 
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18. november. 

(7/10). S0ren J0rgensen, amtskriverens fuldmregtig, oplyser to vogne med fire 
heste og hopper, som forleden nat er ertappet pa Ullerupgard ved den 0de 
bygning med t0mmer pa, om nogen vil vedkende sig dem. (25/11). 

Laust Christensen Skyum pa sin broder Jens Christensen Skyums vegne 
Thisted tiltaler folk for skyld efter regnskabsbog. 
Dom: De skal be tale. 

Mikkel Christensen, foged pa Torp, pa sin husbonds tjeners vegne tiltaler 
Christen Eriksen i Store Hillerslev for 2 sldl., som C,hristen Pedersen Riis i 
Hansted leverede ham i hans hus, og som Christen Eriksen modtog for korn og 
lagde pengene i sin pung. 
S0ren S0rensen i 0sterild til tales for 3 rdl., hvorpa er betalt 1 rdl. 
Christen Eriksen nregter at skylde noget. Det gjorde S0ren S0rensen ogsa. 
Dom: De frifindes. 

(4/11). Christen Christensen Foged i Kl0v pa tre norske s0folks vegne har 
strevnet Erik Laustsen i Brund til vidnespah0r og vidner. Peder Jensen i 
Vutborg vidner, at den 5. oktober var Erik Laustsen i Vutborg i hans gard og fik 
ild at drikke en pibe tobak, og derefter fulgte Peder Jensen med Erik Laustsen 
til havet. Erik sagde, at han ville ned til stranden og srelge noget til 
nordbaggerne. 
Maren Pedersdatter, Peder Jensens datter vidnede ligesom hendes fader. 
(25/11). 

Peder Jensen i Hov i Hillerslev f0rer vidner pa, at Maren Poulsdatter og Ing 
Poulsdatter i Store Hillerslev skar og ilandbar 5 byrdner r0r af de skifter i 
N0rkjrer, som Peder Jensen i Hov og Peder Andersen tilh0rer. 

Mads Pedersen i Kase har ladet strevne S0ren Olufsen i Tved (i Hjardemal 
sogn), Oluf Pedersen i Kase og Laust Christensens enke i Tved for skyldig korn 
og penge. 
Dom: S0ren Olufsen og Oluf Pedersen skal be tale. Enken ikke nrevnt. 

Amtmandens fuldmregtig, Knud Pedersen, har 8/11ladet syne en d0d mand ved 
Hauberg (Havbjerg?) i Vigs0. Det var Anders Andersen, som boede i Vigs0. Der 
fandtes ingen sar eller sarmal pa ham, og det sk0nnedes, at han var d0d af kulde 
og frost, da han nreste dag f0r havde vreret med flere at skibe Jens Hansens 
skude af Vigs0 og havde vreret vad. Arsagen kunne synsmrendene se, at samme 
sal. menneske skal have kr0bet pa hrender og knre h0jest op i bakken og var 
siden faldet tilbage en eller flere gange. De kunne se, at han ville have bjerget 
sig med hrenderne, sasom hans vanter blev fundet (fandtest) pa bakken et sted. 
Hans d0de legeme et andet sted. 
Vidner, skibningsmrend, beretter, at de 7/11 skibede Jens Hansens skude, som 
samme dag gik pa rejsen til Norge, og da de havde afskibet, gik de sammen 
tillige med Anders Andersen til baden, som de skibede med, og tog den af havet 
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op til klitbakken og hvrelvede den. Sa gik hver til sit, og de h0rte ikke, at Anders 
Andersen klagede sig, men han gjorde hans fulde arbejde samme dag. De var 
vade, frosne og skidne, da de gik hver til sit, og de vidste ikke, om Anders 
Andersen var for eller bag, og ingen af dem havde savnet nogen. 
De vidnede, at sidste sommer havde han i lang tid lidt af koldsyge, som han dog 
derfor ikke ville give sig over, men med andre s0ge at fortjene til sig og sine 
fattige tre sma moderl0se b0rn. 

25. november. 

S0ren Jensen i Kastrup f0rer vidner pa, at nogle, bl.a. Christen Jensen Kl0v i 
Vorring, skyldte ham penge. 

(18/1). Amtmandens fuldmregtig, S0ren J0rgensen, har Iadet syne Ullerupgards 
nedfaldne lade, som meste parten var bortstjalet. Det nedfaldne, der var i 
behold var kun 6 sldl. vrerd. Andre har synet det rejste? l'lus af forrige 
Ullerupgards, nu kongen tild0mt. Den 0stre gavl og nogle sprender var nedblrest, 
og ingen udskod var at se, men var rent borte. Det, der var tilbage, var kun 5% 
sldl. vrerd. (Sagen fortsretter). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har pa amtskriverens vegne Iadet strevne 
Anders Pedersen i Hov og Moust Pedersen ibd. til vidnespah0r. Og nu fremkom 
S0ren J0rgensen og S0ren Pedersen, amtskriverens tjenere, og vidnede, at om 
natten mellem torsdag og fredag otte dage, da laden var blrest ned pa 
Ullerupgard, da omtrent ved midnatstide kom Anders Pedersen og Moust 
Pedersen med en vogn, som Anders Pedersen k0rte, og Moust Pedersen var 
ridende. De holdt ved den nedfaldne lade, gik op i t0mmeret og hug med 0kser, 
og drog og bar ned til deres vogn, og lressede den fuld af t0mmer, og da kom 
vidnerne imod dem og spurgte, havd de bestilte der midt om natten. Da satte 
Mourits Pedersen sig pa sin hest og undveg, og imidlertid, de red efter dem, 
sprendte Anders Pedersen hestene fra vognen og red vesten om hovdiget, og 
vognen blev staende med lresset pa. (16/12). 

Mikkel Christensen, foged pa Torp, pa sin husbonds tjener Christen Riis hans 
vegne har Iadet strevne Christen Eriksen og hans hustru Else Mortensdatter til 
at vidne, og Erik Laustsen i Brund til vidnepah0r. Christen Eriksen i Store 
Hillerslev vidnede, at Christen Riis i Hansted kom ind til hans hus. Siden kom 
Erik Laustsen ogsa derind, og Christen Riis gav Erik Laustsen 2 sldl. for noget 
korn, men kornet var ikke blevet leveret. 
Else Mortensdatter vidnede pa samme made. 

Poul Nielsen af Brund Iader registrere de fattige ejendele, som fandtes i efter 
sal. Niels Christensen, som havde sit tilhold hos ham, og grelden, (som 
overs tiger formuen). 

Christen Christensen i Kl0v pa borgmester Enevold Nielsens vegne har ladet 
syne Store og Lille trrebro 0sten Brom0lle, og deres br0stfreldighed. 
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Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Niels Mortensens vegne ibd. f0rer vidner 
pa, at Niels Mortensen k0bte en ko af Peder Nielsen i Kjelstrup for 1 rdl., og 
Peder Nielsen skulle Ievere en god ko uden lyde. Senere f0rte to mamd en ko til 
Niels Mortensen og spurgte, om han ville have samme ko eller ikke. Niels 
Mortensen svarede, a.t han ikke ville have den, da den ikke var sa god, som 
Peder Nielsen havde lovet. 

(18/11). Christen Christensen Kudsk i Kl0v pa de 3 fremmede s0folks vegne har 
Iadet stawne Erik Laustsen i Brund til dom og irettelagde et tingsvidne og 
opsrettelse af 4. november sidst (gentaget). 
Dom: Da Erik Laustsens benregtelse mod sigtelsen og vidnesbyrd ikke kan 
findes sa sandfrerdig, som det sig b0r, skal han betale de norske mrend 3 rdl. 
med omkostning, og derforuden lide efter Ioven for sin benregtelse og sta til 
rette for videre prretentioner. 

S0ren Jensen i Kastrup pa hr. Oluf Nielsens vegne har Iadet strevne folk i Brund 
til dom. 
Opsat 14 dage. (9/12). 

Forkyndt lov om vregt og mal, og om ikke andet end sjrellandske alen og 
aboemal at bruge. 

2. december. 

Predbj0rn Pedersen af Tved gav til kende, at han er blevet sadan forenet med 
Laust Christensens enke, Maren Christensdatter, sasom ingen svogerskab 
mellem dem kan indgas, og for at hun ikke skal have grund til klage, at han vil 
give hendes fattige b0rn 25 sldl., som hun kan opf0de dem for. Desuden skal hun 
have kreaturer, som var udlagt til husbonden efter hendes sal. mands d0d og 
derforuden korn. Derimod skal hun straks forlade garden, men Predbj0rn 
Pedersen skal f0re tollres (flyttegods?) til hende. (22/41685). 

(29/7). Peder Tomsen pa 0rum foreviste H0jesteretsdom af 3. september og 
reskede af Erik Nielsen, at han ville efterleve dommen. 
Erik Nielsen tilb0d at deponere i retten 30 rdl., som dommen melder om, mod at 
han fik dommen udleveret i original, og tilb0d - sa vidt muligt - at svare til, 
hvad andre efter dommen kunne have at fordre hos ham efter dommen. 
Peder Tomsen svarede, at han tilb0d, at pengene kunne afskrives pa dommen, 
og Erik Nielsen derefter at tage tingsvidne. (16/12). 

Lrest forordning om brrendeveds takst og lrengde og erindring, at proprietrerer
ne skulle vrere tiltrenkt at indlevere specifikation om opstaldede 0ksne pa deres 
eget foder. 

Peder Christensen Kjelstrup oplyste en brunstjerne hoppe, om nogen vil 
vedkende sig den. 
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Christen Skriver i Bjerre pa Morten Klogs vegne tiltaler S0ren Olufsen i Tved i 
Hjardemal sogn for restancer, og for Jens Smeds enke i Bjerre Christen Jensen 
i forskrevne Tved for penge, hendes sal. mand havde fortjent i smedel0n. 
Opsat 8 dage. 

9. december. 

Gunde Ulf pa hr. Oluf Nielsens vegne i Hillerslev tiltaler folk for resterende 
tiende. 
Dom: De skal betale. (Sagen fortsretter). 

Hrederlige og vellrerde mand Jens Nielsen Tr0ye, residerende i Hjardemal har 
Iadet strevne sine tjenere i herredet for restancer. 
F0lger herefter indf0rt ogden derpa fulgte slutning. (Sagen fortsretter). 

Feder Christensen i Kjelstrup oplyser i .dag 2. gang en hoppe. 

Amtmandens fuldmregtig, Knud Pedersen, har Iadet strevne Oluf Badsgard 
m.fl. i Hansted og Jacob Jensen i Hedegard til vidnespah0r og vidner, som 
beretter, at de 13/11 da det Klim skiberum var strandet vesten Hansted bjerg, 
sa de de indstrevnede med kurve og andet, hvori der var k0d, nede pa stranden 
ned for Ros0re. Jacob Jensen i Hedegard sagde, at skibsfolkene havde givet 
ham det. Nogle havde ogsa t0j, fx. lrerred. (23/12). 

H0rer til hr. Olufs sag. (Se ovenfor). 
Dom: De skal betale. 

Jens Nielsen Tmyes restanceliste indf0rt. 
Dom: De skal be tale, og dade ikke har ydet landgilden i rette tid, er de res freste 
forbrudt. 

16. december. 

(2/12). Peder Tomsen af 0rum fremviste igen H0jesterets dom angaende Erik 
Nielsen i Skinnerup og Vester Vandet sognemrend og Christen Eriksen i Store 
Hillerslev og begrerede tingsvidne efter dommens sentens og slutning (som 
citeres), hvorefter Landsdommernes dom star ved magt, dog at srettefogeden 
Christen Eriksen forskanes for de b0der, han var tilfundet efter samme dom at 
betale, og Erik Nielsen, som har forf0rt srettefogeden, at svare dertil, og 
derforuden erstatte modparten den pa processen anvendte bekostning med 30 
rdl., med videre, som samme dom udviser. 
Erik Nielsen begrerede genpart. 
Peder Tomsen reskede igen af Erik Nielsen, at han nu straks ville fyldestg0re 
dommen med penge, eller herredsfogeden at f0lge med 2 mrend for at g0re 
udlreg for dommen samt for, hvad siden er bekostet. 
Erik Nielsen tilb0d at betale de 30 rdl. til Peder Pedersen og ellers at svare de 
andre interessenter hver sin part, sa vidt muligt. Peder Tomsen svarede at da 
ransnrevningerne, hvoraf en del var 0rum tjenere, ikke havde faet deres kost og 
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trering efter landsdommernes dom, sa b0r Erik Nielsen ikke have den 
udleveret, f0r deter betalt. (20/11685). 

Peder Tomsen af 0rum pa sin principals vegne irettelregger registrering efter 
sal. Niels S0rensen i Hestkjrer 25/1 1684 efter en registrering 24/12 1683. (Bl.a. 
findes :14 part i en bad, :14 part i et flyndervod). Der er ikke drekning for grelden, 
men de bevilges enken, at hun rna beholde det, der er udlagt til husbonden til 
gardens vedligeholdelse. 

(10/6?). Peder Tomsen irettelagde en dom af 20/7 (?) angaende restancer. Han 
har fremvist dommen i Jens Knudsens bo i Brund og reskede fuldt udlreg. Der 
foretages udlreg, men Peder Tomsen lader udlregget fo-!t>live i boet til skatter og 
gardens vedligeholdelse. 

Samme dom lrest i Erik Lauritens bo i Brund, i Jep Christensens bo i Brund og i 
Poul Jensens bo ibd. Udlregget rna forblive i boet. 

S0ren J0rgensen, amtskriverens fuldmregtig, begrerede, at herredsmrendene vil 
vrere tiltrenkt ikke at lade skatterne indesta lrengere end forordningen melder, 
safremt de vil undga ulejlighed. 

Laurits J0rgensen i Brund tiltaler flere for korn, han har lant dem. Clemed 
Christensen aflregger ed pa, at han intet skylder. 
Dom: Clemed Christensen frifindes. Resten skal be tale. 

(25/11) .... (Christen) Eriksen i Store Hillerslev pa kongens og amt ... vegne 
tiltaler Anders Pedersen og Moust Pedersen i Hov, fordi de efter tingsvidne 
25/11 huggede t0mmer fra det 0de Ullerupgard, da laden var blrest ned. 
Opsat til snapsting, som er 14 dage. 

Christen Skriver pa sal. hr. Laurits Coccis, forrige prrest i Rrer, hans enkes 
vegne til taler fol]{ i Hansted og Rreer sogne for resterende tiende. 
Dom: De skal be tale. 

23.december. 

Hans Axel Pors til Momtoft tiltaler S0ren M0llers enke pa Ballerum for skyldig 
korn og penge. 
Dom: De skal betale. 

Jens Christensen Skyum af Thisted tiltaler folk for skyld efter regnskabsbog. 
Dom: De skal be tale. 

T0ger S0rensen i Vorring tiltaler Anders S0rensen i Vorring for skyldig korn, 
han har lant ham til sred 1683. 
Dom: Han skal be tale. 
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(9/12). Amtmandens fuldmregtig, Knud Pedersen, tiltaler folk i Hansted efter 
vidnesbyrdsvidne 9/12, fordi de hentede k0d og andet ved det forliste Klim 
skiberum, bade fordi de har opholdt sig pa stranden efter et forlis, og fordi de 
uden hjemmel har f0rt noget bort. 
Opsat 1 maned. (lkke mere om denne sag). 

(Samme) fremstillede synsmrend, som 20/12 efter strandridderen, Laurits 
Hollrenders anvisning var pa stranden s0nden Hansted Bjerg. Der sa de et 
oksehoved (vinfad), som var ganske overgroet, med havmos og skaller pa. Det 
indeholdt en slump brrendevin, forplumpet med havvand. Der kunne vrere lh td. 
tilsammen i den, og den kunne vrere 16 sldl. vrerd. 

Skriveren anmoder om, at amtmanden vil tegne et ord i tingbogen om, at 
skriveren rna bruge tingbogen at skrive i, sa lrenge til aile bladene er skrevet 
ud. 

10. januar 1685. 

Amtmandens fuldmregtig, knud Pedersen Riber tillader 
fravrerelse skriveren at benytte tingbogen. 

Date ret 

amtmandens 

Tijsted Bisgaard vt supra (dvs. 12. januar). 
K. P. Riber. 
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(Af tingbog 1683-1685 fra fol. 138 til 261 (9. nov.)). 

Herredsfoged: Jacob Ulff ( + 3/21685 (Jyske reg.)). 
Skriver: Christen Madsen Skaning. 

Ingen sandemrend eller ransnrevninger anf0rt. 

Snapstirsdag 13. januar. 

Gunde Ulff i sin fader Jacob Ulffs sted. 
Amtskriverens fuldmregtig, Christen Poulsen, forbyder nogen at have 
brugelighed i kgl. Maj.s tjeneres agre eller eng og at have nogen brugelighed i 
deres frelled mere end frelleden kan tale. 

Christen Poulsen pa mester Anders Heeboes vegne i Thisted tiltaler Laurits 
Hollrender i Rrer og Christen L0bber i Hansted for skyldig tiende og korn. 
Dom: De skal betale. 

Amtmandens uldmregtig, Knud Pedersen, fremstillede strandfogderne 
Hillerslev herred (aile nrevnt med angivelse af hvers stykke strand). 
De vidnede om, hvad der var indstrandet i 1682, 1683 og 1684, og syns- og 
vurderingsmrend om det indstrandedes vrerdi. Der nrevnes bl.a. i Skiverklit 
strand et stykke af et skiberum, i Meilklit strand en flage af et skib og en anden 
flage af et skib. Begge havde vreret lrenge i s0en. I Badsgard strand og Hansted 
strand indkom en lille sk0jte og en lille norsk bad. 

Borgmester Enevold Nielsen i Thisted tiltaler S0ren Jensen, residerende pa 
Vestergard i 0sterild efter et greldsbrev, han har udstedt til sal. S0ren 
Jacobsens b0rn i This ted pa 400 sldl., som deres stiffader, borgmester Enevold 
Nielsen har lant ham, og som han har forpligtet sig til at betale med rede penge 
uden tilbydelse af jordegods eller varer. Han var da pa K0lbygard. Han lover, at 
deres fordring gar foran alt andet, foran kgl. autoritets bud eller befaling, foran 
forskrivelser, udflugter eller hvad, der af navn nrevnes kan eller af menneskelig 
visdom kan optrenkes. 
Dateret Thisted st. Hans dag 1680. Stod underskrevet, rente 24 sldl. betalt st. 
Hans dag 1681. Renten 24 sldl. betalt til st. Hans dag 1682, Anne S0e, Enevold 
Nielsens. Renten 1683 betalt E. Nielsen. Derpa fremlagde Enevold Nielsen en 
opsigelse af lanet til11/3 1684. Ingen m0dt til gensvar. 
Dom: S0ren Jensen skal be tale inden 15 dage. 

Samme tiltaler Jens Knudsen i Brund for skyld efter regnskabsbog. Jens 
Knudsen har betalt som afdrag en ko, som han skulle beholde i foder og nyde 
mrelken til mikkelsdag, men han har solgt koen. 
Dom: Han skal be tale. 

( 11/11 1684). S0ren Jensen i Kastrup tiltaler J ens Bunck i Tveds sogn efter 
domme af 12/2 sidst og af 11/11 sidst, Christen Jensen Kl0v i Vorring og Laust 
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s0rensen i Tveds sogn for skyldigt korn. De nregter alle skylden, men S0ren 
Jensen f0rer vidner pa, at de tidligere har erkendt den. 
Opsat 1 maned. (10/2). 

20. januar. 

(16/12 1684). Peder Tomsen af 0rum pa sin principals vegne har strevnet Erik 
Nielsen i Skinnerup og fremlagde h0jesteretsdommen, som lyder pa, at 
landstingsdommen skal sta ved magt, dog at Erik Nielsen som har forf0rt 
srettefogeden Christen Eriksen, skal be tale de b0der, Christen Eriksen var 
id0mt, og han skal betale sagens omkostninger. Han fremlregger en kundskab, 
hvorefter der har vreret fors0gt udlreg i Erik Nielsens bo 18/12, men forgreves. 
Derefter forlanger han, at Erik Nielsen straks skal betale eller srettes i frengsel, 
til pengene er betalt. 
Erik Nielsen svarer, at han har tilbudt de 30 rdl. og tvivler nu pa, at han er 
pligtig at betale, f0r han far at se fuldmagt, skriftlig og fuldkommen fra hver af 
Vester Vandet sognemrend og fuldmagt fra ransnrevningerne. Hvad srettefoge
den angar, da skal der uden tvivl vrere gjort udlreg, hvilket udlreg Erik Nielsen, 
sa snart Gud og gode venner vii hjrelpe, vii erstatte - sa vidt muligt - og 
akkordere med ham. Desuden krrever han specificeret, hvor meget 
omkostningerne siden H0jesteret bel0ber sig til og begrerer sagen opsat 14 dage. 
Peder Tomsen formente, at Erik Nielsen skulle Ievere de penge fra sig, som han 
stod med i handen og ikke ville trelle. · 
Dom: Da Erik Nielsen ikke kommer med andet end udflugter, b0r han pagribes 
af Peder Pedersen (Br0nsdorff) og holdes i arrest, til han har betalt. (16/6). 
(Sagen fortsretter). 

Samme til taler Tomas Nielsen.i Skinnerup, unge Peder Andersen ibd. og Mikkel 
Nielsen ibd. for skyld. 
Dom: De skal be tale. (Sagen fortsretter). 

Christen Jensen i Kastrup irettelregger en skriftlig attest fra 17 mrend, de fleste 
i Kastrup, om, at da Christen Jensen i Kastrup, sal. Jens Poulsens s0n ibd. er 
blevet tiltalt af Anders Nielsen i Hjardemal efter et greldsbrev, som hans sal. 
fader skulle have givet Anders Nielsen og som skal vrere underskrevet »Jens 
Poulsen, egen hand« vidner de, at sal. Jens Poulsen i Kastrup aldrig kunne lrese 
enten prent eller skrift, ej heller nogen tid skrev et skriftligt ord, enten hans 
hand eller andet skriftligt, men nar han skulle bekrrefte noget, brugte han altid 
sit signet. 

I den aktion mellem Poul v. Klingenberg og Erik Nielsen, som forskrevet star, 
fremkom Niels Poulsen i Skinnerup pa Erik Nielsens s0n Niels Eriksens vegne 
og irettelagde et indlreg, hvori Niels Eriksen siger, at han er strevnet til tinget af 
Peder Pedersen, men skylder ham ikke noget, og det blev ikke angivet, hvorfor 
han er strevnet. (16/6). 
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27. januar. 

Gunde Ulf forordnet af amtmanden i sin faders sted. 
Mikkel Langballe tiltaler Christen Jensen i 0sterild for huspenge, som han 
resterer med. Huset er samm(:m med Spanggard i 0sterild sk0det til Mikkel 
Langballe 24/10 1683 af Birgitte Tomasdatter, Ejler .Jacobsens enke. 
Dom: Han skal betale. 

3. februar. 

Gunde Ulf i Herredsfogedens sted. 
Amtskriverens tjener Niels Nielsen har Iadet strevne aile kongens tjenere og 
b0nder i herredet. 

Amtmandens fuldmregtig Feder Tomsen irettelregger et sk0de fra Mads 
Christensen Badsgard i Hansted til Feder Christensen L0bber ibm. pa den 
tredjepart, han ejer i en gammel skude, betalt med 10 enkende rdl. in specie. 
Dateret mikkelsdag 1665. 
Derefter irettelregges en erklrering fra amtmanden om, at han har k0bt Feder 
Christensen L0bbers part 53 1/3 td. rum, i den skude, som Christen L0bber 
f0rer, idet Christen Lrabber tiltaler sin farbror, Feder Christensen Lrabber for 
skyld, og det er muligt, at han vil grare sig betaling pa hans skudepart. Feder 
Christensen Lrabbers skrade til amtmanden i hans part af den skude, som hans 
brodersran Christen Christensen Lrabber frarer. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Claus Herluf Pors hans vegne tiltaler 
Mads Havre I 0sterild, Margrete Madsdatter og Anne Andersdatter for en ko, 
som tilh0rte fru Dorete Kas, men som hun havde !ant Mads Havre. En mand 
vidner, at koen stod i kohuset, og fruen ville have den ud, men Margrete 
Madsdatter nregtede hende det. Fruen gik op i basen til koen og klippede sit 
mrerke pa venstre side pa larsiden, men kvindfolkene sagde, at frar fruen sku!le 
fa koen, skulle de rykkes om den. To mrend fra Langvad vidner, at de 20/1 var i 
0sterild til Mads Havres og begrerede koen, som junkeren og fruen havde lant 
ham, men han svarede, at han havde solgt koen til en mand i Thisted. Derfor 
lyser Niels Christensen nu efter koen. (10/2). 

Feder S0e ved Klltmraller tiltaler Tomas Nielsen i Skinnerup for skyld efter 
regnskabsbog. Hans sran er til stede og nregter ikke grelden, men begrerer 
opsrettelse. 
Dom: Han skal betale. 

Christen Tomsen Bundgard pa Hannres pa baron Juel til Rysensteen hans vegne 
tiltaler nogle b0nder for restance. Feder Mogensen af Hillerslev mradte med en 
del kvitteringer. Hans Nielsen i Hesseldal berabte sig pa, at han 1680 havde talt 
med baron Christian Juel og fremviste synsvidne pa garden og havde da faet et 
lrafte om, at han herefter lkke skulle skylde af mere, end han skattede af. 
Dom: De skal betale, hvad de ikke med kvitteringer kan bevise er betalt. 
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Feder Christensen i 0sterild pa egne og medbroders vegne tiltaler folk i sognet 
for resterende kirketiende. 
Dom: De skal be tale. 

Niels Mortensen i L. Hillerslev udsteder: 
Gunde Ulff tiltaler folk pa Hanstholm for resterende fogedkorn. Nogle af dem 
protesterer og hrevder, at Gunde Ulf skal bevise, at der er gaet fogedkorn af 
deres garde. De har ikke betalt i deres tid. 
Dom: De skal betale. 

Gunde Ulf udsteder: 
Christen Skriver tiltaler folk i 0sterild og Hunstsrup sogne, ford! de ikke har 
betalt skriverkorn. 
Dom: De skal be tale hver sin andel. 

Christen Hraj i Nors tiltaler Mads Jensen i. Skinnerup og han~ hustru Anne 
Pedersdatter for 2lh sletmk., som hendes fader Feder Andersen havde !ant af 
forskrevne Christen Christensen. Mads Jensen vil betale tiendedelen og mener, 
at hans hustrus medarvinger skal betale resten. 
Dom: Han skal be tale. 

Feder Harboe i Nors har strevnet Poul Pedersen vesten krer i Skinnerup til 
vidnespah0r og Berte! Andersen og Anne Pedersdatter til at vidne. De vidner, at 
Poul Pedersen for 3 ar siden tog dem i handen og lovede at give Anne 
Pedersdatter i 3 ar arlig lh td. rug og lh td. byg, sa skulle hun ingen videre 
tutale have til ham, fordi han havde besovet hende. 
Han har ikke villet betale efter mange begreringer. 

Fralger sa restanceliste pa kgl. Maj.s tjenere, som er udlagt fra Vestervig 
(specificeret). 
Dom: De skal be tale. 

10. februar. 

Gunde Ulf i herredsfogedens sted forordnet. 
(13/1). Sraren Jensen i Kastrup fremviste en opsrettelse angaende skyld. Laust 
Srarensen i Tveds sogn har ved sin s0n betalt 13 skp. rug. 
Sagen opsat 14 dage. 

Oluf Christensen Krog i Vigsra tiltaler Anders Christensen i Hargard i Vorring 
for skyldigt korn. 
Dom: Han skal be tale. 

Anders Christensen Degn i Lille Hillerslev tiltaler Laurits Christensen i 
Kanstrup for 2 ars degnekorn og for rest i 16 ar, og irettelagde tingsvidne af 3/3 
1668, hvori bl.a. star, at Kanstrup arlig sku!le betale til degnekorn 3 store skp. 
by g. 
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Laust Christensen i Kanstrup svarede, at sa tit Anders Degn havde krawet, 
havde han ogsa betalt. 
Dom: Han skal betale. 

Anders Jensen i Hox0er pa egne og en del 0sterild mamds vegne tiltaler de 
0sterild sognemrend, som resterer med kirketiende. 
Opsat 8 dage. 

(3/2). Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Claus Herluf Pors hans vegne, 
tiltaler Mads Andersen Havre for en ko og krrever, at han skal Ievere den i 
Langvad i Claus Herlufs hand. 
Mads Havre siger, at Claus Herluf Pors har lovet ham penge og korn for at 
opfostre et barn, og flyede ham koen, som han kunne g0re sig sa nyttig, han 
ville. Niels Christensen siger, at Mads Andersen melder at have haft koen for 
Bentes barn og lovede at have samme barn, til det kunne ga og tale, men det 
efterlevede Mads og hans hustru ikke, og koen var aldrig i nogen akkord. De 
havde kun !ant den. 
Opsat 1 maned, og da skal Mads Andersen forinden f0re bevis. (10/3). 

Samme pa Hillerslev sognemrends vegne tiltaler folk i sognet for resterende 
kongekorntiende. 
De skal betale. 

Peder Tomsen af 0rum har Iadet strevne Jens Simonsen i Skinnerup og Niels 
Simonsen i Kl0v og fremlregger skifteregistrering efter sal. Gertrud 
Simonsdatter i Hedegard. De skal vrere vrerger for hendes s0n Simon 
Christensen, som for nreste ar er udtagen til soldat. Hendes stifs0n er Niels 
Christensen. Boet insolvent. Det udlagte bliver staende i garden og er bevilget 
Niels Christensen til gardens vedligeholdelse. 

Samme fremlregger registrering i boet efter sal. Knud Lauritsen i Malle. Enken 
er Anne Christensdatter. Hun og b0rnene lover, at de vii svare til grelden. 

Sal. Morten Andersen, fordum radmand i Thisted, hans s0n Christen S0e pa sine 
egne, sin moders og medarvingers vegne pa den ene side og Christen H0sts 
vegne pa den anden side irettelagde to lodsedler angaende den gard i 
Skinnerup, Berte! Nielsen ibor. Nogle mrend har vreret pa garden og har delt 
husene og jorden ito dele. Marknavne nrevnt. 

Christen Skriver tiltaler folk i Hillerslev sogn for skyldig skriverkorn. 
Opsat 8 dage, og da skal de tiltalte navngives, om de ikke forinden og 
mindelighed har betalt. (17/2). 

17. februar. 

Gunde Ulf, forordnet herredsfoged. 
Lrest forordning om bismervregt og forordninger om Landstingsrideres og 
Landsdommernes penge. 
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Borgmester Christian Mortensen fremlregger registrering i Anders Nielsens bo 
i Hjardemal 4/12 1684 og krrever efter fuldmagt nogle for skyldig greld til boet. 
Niels Christensen, 0rum delefoged, resker beviser, skadesl0shedsbreve og 

andet. 
Borgmesteren svarer, at det er vitterligt, at Anders Nielsen !ante mange folk 
penge uden bevis. Tilmed var han en gammel mand, der hverken kunne lrese 
eller skrive, og enhver kunne g0re med ham, som de ville. De fleste af hans 
skyldnere har godvillig betalt. Han mener, at de beskyldte mrend rna m0de for 
retten og ved ed vedga eller fraga skylden. 
Opsat 14 dage, og da skal de beskyldte m0de. (Sagen fortsretter). 

Samme tiltaler Tor Nielsens enke i Kl0v for skyld til Anders Nielsen i 
Hjardemal. For at man kan se, at grelden er rigtig, har Anders Nielsen s0gt 
hende med flere, da han levede, og dom skulle vrere gaet samme dag, som han 
d0de. Hendes s0nner Niels Torsen og Jep Torsen m0dte og sagde, at deres 
moder la pa sin seng, men de ville svrerge pa, at hverken hun oeller deres sal. 
fader skyldte Anders Nielsen en skilling. 
Borgmesteren forlanger, at de skal bevise, hvad tid grelden er betalt, pa hvilket 
sted og med hvilke varer. 
Christen Odgard af Hannres m0dte pa enkens vegne og tilbyder, at s0nnerne vii 
aflregge ed. 
Dom: Sagen opsrettes 14 dage, og da skal enken og hendes s~mner ved ed vedga 
eller fraga grelden. (3/3). 

Amtskriverens fuldmregtig Christen Poulsen pa nogle af kongens tjenere i 
Kjelstrup deres vegne resker, om hr. Anders i Sennels, som har Iadet dem 
strevne har noget at tiltale dem for. Ingen kom frem, Christen Poulsen mener, 
at kald og varsel ikke mere er gyldige. 

Niels Krog i Kastrup pa kirkens vegne tiltaler nogle mrend for resterende 
afgifter. 
Dom: De skal be tale. 

Peder Nielsen Kortegard i Hillerslev og Anders Eriksen i Kortegard, 
kirkevrerger, tiltaler folk i Hillerslev sogn for resterende afgifter. 
Dom: De skal betale. 

(10/2). Sagen om herredsfogedens og skriverens korn mod de mrend i Hillerslev 
opsat endnu 8 dage. (24/2). 

24. februar. 

Gunde Ulf forordnet. 
Simon Nielsen i Troldborg har fremstillet vurderingsmrend, som har vreret i 
Troldborg i husbondens fuldmregtigs overvrerelse. De h0rte, at Simon Nielsen 
frestede Troldborg, som Peder Pedersen sidst paboede og afd0de, pa de vilkar, 
at han skal opbygge husene, svare 4 td. landgilde og svare skatter, og han skal 
have det bygfald, enken har afstaet godvillig, som er 2 gl. hopper, en plag og 
mere kvreg. 
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(17/2). Christen Skriver tiltaler folk i Hillerslev for skriverkorn. Nogle m0der 
og siger, at det har de aldrig betalt. 
Dom: De skal be tale. 

(1684). Christen Skriver tiltale·r Stephan Christensen i Skovsted og fremviste 
tingsvidne om det slagsmal mellem ham og Tomas Christensen i Kl0v og hans 
tjenestedrengs skammelige medfart. Stephan Christensen har ikke indl0st 
tingsvidnet, som har ligget uindl0st fra 16/9 sidst. 
Dom: Han skal indlrase tingsvidnet. (15/9). 

3. marts. 

Gunde Ulf forordnet. 
(17/2). I sagen mellem borgmester Christian Mortensen og Anders Nielsen i 
Hjardemal hans skyldnere er dokumenter fremlagt. De.n forordnede dommer 
har spurgt, at en anden er forordnet til dommer, og derfor er sagen opsat 14 
dage. Niels Christensen erb0d at svare, hvis nogen ville tiltale hans husbands 
tjenere. (7 /4). 

Feder Nielsen i Skorup tiltaler to mrend i Nors for skyldigt korn. 
Dom: De skal be tale. 

Lrest bestalling for Emmike Erichsen i Thisted som herredsfoged af 14. febuar 
sidst. 

10. marts. 

Emmike Eriksen, herredsfoged. 
Oluf Pedersen af Langgard tiltaler Laust Mogensen i HjardemaJ for 2lh td. byg, 
som resterer pa 10 sldl. Han har leveret 2 td., som er godtgjort ham pa 
regnskabet. 
Laust Mogensen siger, at han kunne have solgt de 2 td. for 6 sldl. Resten tilbyder 
han at be tale. Han har ikke lovet et bestemt antal td. korn. 
Kendelse: Sagen opsat 14 dage, og da skal Oluf Pedersen skaffe bevis. 

Lrest forordning om sogneryttere i Danmark, og flere forordninger, bl.a. om 
insolentiers afskaffelse ved landrytteriet. 

(10/2). Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Claus Herlufs vegne fremkalder 
Mads Andersen Havre i 0sterild, som tog Niels Christensen i handen og gjorde 
en offentlig afbedelse, fordi han havde forholdt Claus Herluf Pors hans ko, og 
bekender for retten, at han har leveret Claus Herluf koen. 

Laust Nielsen Hesseldal, tjenende pa Ballerum tiltaler sin formynder, Jens 
Laustsen S0e i Vester Binding for resterende arv efter hans moder, Maren 
Nielsdatter, der drade i Hesseldal, 24 sldl., 1 mk. foruden for 1 sldl., Jens S0e har 
lant af ham. 
Dom: Han skal betale. (7/4). 
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17. marts. 

Lrest kgl. forbud mod spil og leg, i anledning af enkedronningens d121d. 

Amtmanden har pa ny udnrevnt otte tingh121rere, der skal m0de i dag 8 dage og 
vaere tingh0rere aret ud. 

rsach Pedersen i Tilsted pa sin husbands vegne har Iadet syne den bolig i 
Agerholm, som Niels Mortensen Qvej ... (Kvejborg?), f0r boede i. Han bor nu i 
Nrarha. Brrastfreldigheden vurderet. 

Amtskriveren lader udbyde nogle 0de garde, om nogen vil antage dem for 
skatterne (specificeret). 

(2/12 1684). Christen Kolsgard pa Hannres pa oberst Munchs vegne pa 
Bregninggard til taler Prebj0rn Pedersen, som en tid boede i en .gard i Tved i 
Hjardemal sogn for restance. 
Pa Prebj0rn Pedersens vegne blev svaret, at han havde intet med garden at 
bestille, men havde opladt den til en anden, som igen havde opladt den. 
Amtskriverens fuldmregtig svarede, at garden var tild0mt kongen som 
husbondl121st gods undtagen den del, som tilh0rte Gregers H0g til Vang. 
Opsat 14 dage. (31/3). 

Amtmandens fuldmregtig, Knud Pedersen, strevner folk, hos hvem der er fundet 
klittag. Hos Christen Christensen (Christen Mikkelsens Christen) fandt de lidt 
klittag pa mraddingen, men om det var blrest derhen eller ikke, kunne de ikke 
vide. 

:!4. marts. 

Laurits Jensen, forrige byfoged, i dag forordnet. 
Borgmester Christian Mortensen strevner Niels Mullj, hans s0n Jens Mullj og 
Jens Frost i Thisted, og fremf0rer vidner. Scharis Jensen i Kjeldstrup vidner, at 
han ikke i ar har f0rt korn til Brom0lle for Niels Mullj. Det samme vidner 
m0lleren Feder Henriksens tjenestedreng, men han vidner, at Jens Mulj f0rte 
korn dertil og Jens Frost f0rte det derfra, som han ogsa selv har meldt. 

Feder Jensen i Votborg tiltaler Laust Smed i Bjerre og Christen Andersens 
hustru i Vigs0 for skyld. 
Dom: De skal betale. 

Kjeld Nielsen i Grobgard (i Tveds sogn) pa egne og medbr0dres vegne begrerer 
tingsvidne om, at de var tingh0rere, hvad der ogsa fremgar af tingbogen. 

31. marts. 

Christen Eriksen i Hillerslev pa Ejler Jacobsens og medarvingers vegne har 
ladet syne Knud Tomsens gard i Hillerslev. 

457 



Hillerslev Herreds Tingbog- 1685 

Tomas Mortensen Thisted tiltaler Christen Juell i Bjerre og Anders Krog i 
Vigs0 for skyld. 
Opsat 14 dage. 

(17 /3). Laurits Andersen Kolsgard pa Hannres pa oberst Laurits Munks vegne 
tiltaler Maren Christensdatter, sal. Laust Christensens enke i Tved (Hjardemal 
sogn), der en tid var hos sin moder Bendet Henriksdatter i Hansted for 
restancer, som var anmeldt i den sal. mands bo. 
Dom: Hun skal betale. (22/4). 

Samme tiltaler Peder Mortensen pa Anders Jensens vegne for betaling en 
engelst kjol, penge og korn. 
Peder Mortensen har pastaet, at kjolen kun er pantsat og ikke solgt. 
Dom: Peder Mortensen skal holde sit l0fte og betale. 

Christen Skriver pa Jens Pedersens vegne i Rrer har Iadet strevne ved Jens 
Skolemester i Bjerre og Mads Pedersen i Sarup nogle folk for skyld. 
Opsat 14 dage. 

Knud Pedersen, amtmandens fuldmregtig, irettelagde tingsvidne, udstedt i dag 
14 dage, om klittag. Ingen af de tiltalte er m0dt. 
Sagen opsat 1 maned. 

7. april. 

Laust Jensen, skriver til N0rha ting i herredsfogedens sted. 
(10/3). Laust Nielsen, f0dt i Hesseldal, nu tjenende Niels Andersen pa Ballerum 
har Iadet strevne Christen Pedersen i Binding og Christen Knudsen i 
Vorringgard, begge for at vedsta deres forretning i Jens S0es bo i Binding. 
Desuden strevnet forskrevne Jens Laustsen ( = Jens S0e) til vurderings pah0r. 
Der var efter dom af 10/3 sidst foretaget udlreg hos Jens Lauritsen S0e i Vester 
Binding. Han skyldte ikke skat, men havde vreret strevnet for restancer til 
husbonden, uden at der endnu var faldet dom. Der blev derefter gjort udlreg i 
kvreg og andet. (14/4). 

( 3/3). Mikkel Christensen, foged pa Torp tiltaler nogle af sal. Anders Nielsen i 
Hjardemal hans arvinger, hvoraf tre i Hjardemal, for forlodspenge for den arv. 
De havde f0rt af husbondens bo, nemlig for hver person 2 lod s0lv efter Ioven. 
Opsat 14 dage. (22/4). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, pa Bodil Nielsdatters 
vegne i Thisted tiltaler hendes broder Laust Nielsen i Nors for· arv, tilfaldet 
hende efter hendes s0ster og for !ante penge. 
Opsat 14 dage. 

Christen Lauritsen i Vester Vandet pa sin stifdatter Anne Jensdatters vegne, 
vrerende hos sin moder Maren Madsdatter, giver Anders Jensen i Kl0v afkald 
for arv, som Anders Jensen har haft i vrergemal. 
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14. april. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged, har Iadet strevne Niels Tomsen i 
T0fting og hans hustru Kirsten (Tomas)datter til vidnespah0r og prrestens 
medhjrelper, Niels Tomsen i 0ster Vandet, Mads Pedersen i Sand og Jens 
Salmandsen i Torsted til at vidne. De har vreret i T0fting, og Jens Christensen i 
'1'0fting hans Tjenestefolk har bekendt for dem, at de har taget noget af deres 
husbands korn og givet Niels Norrentoft det, nar Jens Christensen var borte. De 
var blevet forledt til det af Niels Norrentoft og hans kane, der sagde, at Jens 
Christensen havde korn nok. Han kunne ikke se, om der var noget borte. 
Niels Norrentoft var til vedermalsting. (28/4). 

(7/4). Laust Nielsen, f0dt i Hesseldal, Iader tilbyde Jens Laustsen S0e i Binding 
det, der var udlagt fra ham. Peder Christensen af Vester Vandet sp0rges, om 
han har flyttet noget ind i Jens S0es gard, men han svarede nej, og han 
fremviste heller ikke noget frestebrev. 

Onsdag 22. april, nreste s0gnedag efter paske. 

Gunde Ulf i 0sterild har Iadet syne grresningen til den gard i Kjelstrup, som 
Kirsten Eriksdatter sidst beboede, og som nu er 0de. Synet foretaget pa hr. 
Hans Jacobsens Spjelderup i Thisted hans vegne. 

(7 /4). Mikkel Christensen, foged pa Torp, har Iadet strevne af sal. Anders 
Nielsen i Hjardemal hans arvinger til vidnespah0r, og folk, der vidner, at der 
ikke var f0rt noget af hans gods fra hans gard, der er tjener til Torp, og som 
S0ren Andersen nu ibor, inden hans d0dsdag, og folk, der vidner, at de skyldte 
ham penge, hvorfor de har talt minde med hans arvinger. (10/6). 

. .. stensen forbyder hans husbands tjenere i herredet at leje eller la.ne jord 
bart, og forbyder alle at f0re sred af disse tjeneres ejendomme. 

(29/7 1684). Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, har Iadet 
strevne Hans August pa N0rtorp med fleretil vidnespah0r og folk fra 0sterild til 
at vidne. 
Gl. Christen Jensen i 0sterild vidner, at han mindes 50 ar, og da har der ikke 
vreret anden markvej fra Christen Christensens gard end den omtvistede vej 
vesten om hans raling og nord til Peder Jensens lade og vester op ad. Christen 
Mikkelsen Damsgard og Opher Jensen vidnede, at de nylig var kommet til byen 
og vidste intet at vidne om denne vej, Ellen Poulsdatter, at hun havde tjent i 
Peder Jensens gard i 20 ar og boet i 0sterild i 36 ar, og da har Christen 
Christensen ingen . . . end den vej, Christen Jensen vidnede om. Mads 
Andersen, f0dt i 0sterild, vidnede, at han mindes 30 ar, og i den tid har Christen 
Christensen ikke haft anden vej til sin mark end den omtalte vej. (2/6). 

Laust Mogensen i Hjardemal f0rer vidner pa, at han blev saledes forligt med 
Peder Andersen i 0sterild, at Peder Andersen, der oplod en gard i Hjardemal, 
han f0r boede pa, til Laust Mikkelsen, skulle betale aile skatter til maj 1684. 
Forliget skete ved mikkelstider 1683. 
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(31/3). Laust Andersen Kolsgard pa Laurits Munks vegne har Iadet strevne 
Prebi0rn Pedersen, som boede i Tved i Hjardemal sogn og Maren 
Christensdatter, som f0r boede i garden. Hun var enke efter Laust Christensen. 
Prebi0rn st<evnes ogsa til at fremvise sit f<estebrev. Der freml<egges et 
skriftligt indl<eg, hvori Prebi0rn Pedersen kr<eves for resterende landgilde og 
for uhjemlet brug af garden, og en dom af 23/10 1683, hvori Laust Christensen 
d0mmes til at be tale restancer. Dammen !<est i Laust Christensens d0dsbo. 
Herimod m0dte Gunde Jacobsen Ulf pa amtskriver Jens Hansens vegne og 
irettelagde et kopi-udtog af tingbogen 8/5 1683, da der blev !<est en 
landstingslysningsseddel om omtvistet husbondl0st gods, hvori ogsa Laust 
Christensens gardpart i Tved nrevnes som v<erende af forrige Agards gods. 
Ejerne efterlyses, men forg<eves. Derefter fremlagdt?, han rentekammerets 
ordre til amtskriveren om, at det husbondl0se gods var tild0mt kongen. 
Laust Andersen Kolsgard indvendte, at efter dommen af 23/10 1683 kan 
gardparten ikke regnes for husbondl0st gods, hvorfor Prebi0rn Pedersen skal 
be tale. 
Prebi0rn Pedersen formente, at Laurits Andersen burde bevise med sin 
principals underskrevne jordebog, at han havde stedt og f<estet nogen gard af 
ham. Hvad han havde brugt, var bevilget ham af amtskriveren i f<este, og han 
mente sig fri for tiltale, da han havde klareret til amtskriveren, ligesom Laust 
Christensens enke. 
Kvitteringer freml<egges. 
Dom: Prebi0rn Pedersen frikendes for til tal en og skal blive ved at v<ere fri for 
at svare landgilde til andre end amtstuen, indtil garden bliver indl0st. Maren 
Christensdatter skal efter dommen 1683 betale restancen, hvis det ikke strider 
mod den tid, da garden blev tilkendt kongen. (19/10 1686). 

28. april. 

L<est forordning om dem, som pa grund af uomg<engelige forretninger og 
bestillinger pa deres <ere forulemped, nemlig hestegildere, svinesnidere, 
skorstensfejere, natm<end og andre deslige, som ikke rna bebrejdes deres 
gerninger under straf pa deres <ere eller til Bremerholm. 

(14/4). Feder Tomsen af 0rum pa sin principals vegne sp0rger Jens Christensen 
i T0fting, om han har noget at beskylde Niels Tomsen ibd. for. Jens Christensen 
svarede, at han intet u<erligt havde at beskylde ham for, men det hans folk 
havde vidnet, var pa deres egen person. Derefter tog Niels Tomsen Jens 
Christensen i handen og lovede at v<ere ham en tro nabo og ikke v<ere ham til 
nogen fortr<ed. Det samme lovede Jens Christensen at holde for sin nabo, og 
hvem der forbryder sig imod dette, skal have sit f<este forbrudt og give til de 
fa ttige ( . . . ) rdl. 

J0rgen Falsted pa mag. Jens Reenbergs vegne i Viborg tiltaler nogle af hans 
tjenere for restancer (specificeret). 
Dom: De skal be tale. 
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Christen Clemensen i R<er har Iadet to m<end g0re overslag over boet efter hans 
sal. Anne Nielsdatter. Boet vurderet til130 sldl., hvoraf Clemed Christensen vil 
give b0rnene det halve, nemlig s0nnen 35 sldl. og datteren 30 sldl. foruden 
hendes moders gangkl<eder og en opredt seng. Han skal beholde dem i boet til de 
bliver 18 ar, og bl.a. holde dem i skole, til drengen kan l<ese og skrive. 

5. maj. 

Rasmus Rasmussen af Hindsels(?) pa sin husband Christen Peterss. vegne, 
forrlge inspekt0r over de jyske strande, tiltaler Hans Axel Pars til Momtoft for 
korn, sam HAP skulle have lovet at betale til borgmester Enevold Nielsen, da 
han kasserede Christian Peterss. forpagtningsbrev pa Momtoft, samt for svin, 
CP skulle betale mester Anders's hustru i Thisted og for en stud. 
Hans Axel Pars mener, at CP skal f0re beviser for skylden. For studen rna han 
s0ge Claus Herluf Pars, sam sk0d den. 
Sagen opsat en maned. 

Mlkkel Christensen, foged pa Torp, tiltaler folk pa Hanstholm for skyld. Rolf 
Knudsen svarer, at husbondens folk havde lant s<ekke af ham til korn, der skulle 
til Norge, og han havde lant Hans August en b0sse, der blev skudt i stykker pa 
Torp, hvorfor han mente, at det skulle godtg0res ham i den t0nde rug, han 
skyldte. Mikkel Christensen mente, at han skulle bevise, at s<ekkene var lant. 
Dommeren spurgte Mikkel Christensen, om han ville afl<egge ed pa, at der ikke 
var !ant s<ekke. Det ville han ikke, men Rolf Knudsen aflagde ed pa sin 
forklaring. 
Oluf Badsgard spurgte Mikkel Christensen, om han havde noget skadesl0sheds
brev pa den pastaede skyld. 
Opsat 8 dage. (12/5). 

Niels Christensen, delefoged til 0rum, har Iadet st<evne Anders (Nielsen) 
G0trup, nu v<erende has Christen S0rensen pa Ballerum, og f0rer vidner pa, at 
han har v<eret pa 0rum og anmodede om at fa f<estebrev pa den bolig i Brund, 
som Jep Christensen f0r paboede. Det blev ham forundt saledes, at han skulle 
v<ere fri for skat til mikkelsdag og fri for landgilde det f0rste ar, hvormed 
Anders Nielsen var tilfreds. Han fik da f<estebrev, men pa slet papir, da 
stemplet papir ikke var at fa. 
Niels Christensen tilb0d nu for retten, at f<estebrevet skulle blive omskrevet pa 
stemplet papir, nar han ville have det. (2/6). 

... I Skinnerup har Iadet syne den gard, sam Berte! Nielsen, nu boende i 
Kjelstrup, f0r iboede i Skinnerup. 
Indst<evnet til synspah0r er Christen Mortensen H0st og Morten Andersens enke 
i Thisted. 

Rasmus Rasmussen pa Niels Nielsen Visiterers vegne i Thisted tiltaler Johan 
Jepsdatter i Vandtrang i Sennels angaende en paryk af v<erdi 3lh rdl., hvorpa er 
betalt 1 sldl. 
Opsat 14 dage. 
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Peder Nielsen Kortegard af Hillerslev far afkald fra Mikkel Jakobsen i Brund 
pa sin hustrus vegne (Maren Jensdatter) 'for arv efter hendes forreldre Jens 
Christensen og Maren Pedersdatter, som begge boede og d0de i Hillerslev. 

Anders Christensen Blresborg i Nors, og Christen Christensen Blresborg i 
Hindinggard pa deres sal. broder Jens Christensen, som boede i Hindinggard og 
af ulykke blev druknet i Blixe s0, hans tre efterladte b0rns, Christen Jensen, 
Peder Jensen og Maren Jensdatter, deres vegne pa den ene side og deres 
stedfader Christen Pedersen, f0dt i Hjardemal, pa den anden side er blevet 
forenet om, at han skal give b0rnene som arv efter deres fader 27 sldl., som de 
alle skal vrere lige gode om, til hver 9 sldl. De skal vrere hos deres stedfader og 
moder Helvig Christensdatter, til de bliver 18 ar, lade dem oplrere (bl.a.) i lresen 
og skriven osv. 

12. maj. 

(22/4). Mikkel Christensen, foged pa Torp, f0rer vidner om den omtvistede vej, 
men flere vidner, at de ikke kender til denne vej, en vidner, at han har vidnet 
f0r i samme sag. Jens Mikkelsen vidnede, at han tjente et arstid om h0st hos 
Jens Andersen Balle som lille dreng. Da rev han efter h0le pa den omstridte 
ager, men vidste ikke hvor langt samme ager-vej var. En mand, der havde 
pl0jet for Jens Andersen, vidnede, at de kunne vende med 4 0g for ploven. Da 
var der ingen hjulplov kendt pa forskrevne sted. (26/5). · 

(5/5). Mikkel Christensen, foged pa Torp, tiltaler Rolf Knudsen og to andre pa 
Hanstholm for skyld efter opsrettelse. 
Dom: Rolf Knudsens og Hans Augusts fordringer kan ga lige op, hvorimod de 
andre, som ikke er m0dt, skal betale. 

19. maj. 

Forkyndt forordning om privilegier til de 'fremmede af den evangeliske og 
reformerte religion. 

Anders Nielsen M0rch af Rrer far vidnesbyrd om, at han, der nogle ar har 
opholdt sig i Rrer, har forholdt sig rerlig og vel, og om, at ikke en sorg, men flere 
er kommet til ham, idet han af ulykke er saledes beskadiget pa h0jre arm og 
ben, at han ikke kan tjene f0den til sine 4 sma moderl0se b0rn, mim ogsa ved sit 
kvregs ulykkelige henfald er geradet i st0rste armod. 

26. maj. 

Laurits Jensen af Thisted pa mag. Anders Heeboes vegne har Iadet strevne 
vidner og kirkevrerger i Rrer til at vidne om Rrer kirketiende og folk i Rrer til 
Vidnespah0r. Vidnerne siger, at disse folk har ydet deres kirketiende. To mrend 
fra Thisted har vreret hos de samme og forbudt dem at f0re korn ind, f0r der er 
ydet kongetiende til mag. Anders, og de krreves nu for abod. 
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Fuldmregtigen pa Torp begrerer opsrettelse, da disse folks boliger pa Hjertbjerg 
ligger under Torpes hovedgards takst. 
Opsat 14 dage. (Sagen fortsretter). 

Samme har Iadet strevne folk i 0sterild, fordi de ikke har ydet abod pa deres 
kongetiende til mag. Anders Heeboe og krrever dom. Gunde Ulf, kgl. delefoged 
begrerer opsrettelse, da der f0r er faldet dom i sagen. Fuldmregtigen pa Torp 
begrerer det samme. Pa 0rum tjeneres vegne tilb0d Peder Tomsen at betale, 
hvad J0rgen Jensen i 0sterild matte restere. De andre indstrevnede begrerede 
opsrettelse. 
Opsat 14 dage. (7/7). 

(12/5). Fuldmregtigene af 0rum og Torp far udnrevnt to mrend pa hver side, 
nemlig Laust S0rensen og Gregers S0rensen i Tved sogn pa 0rum part, og Mads 
Pedersen Langgard i Kase og Laust Pedersen Langgard i Hjardemal pa Torpes 
part. De skal pa mandag kl. 8 m0de til Christen Christensens i 0sterild for at 
srette sten og stabel mellem ham og 'Jens Andersen Balle, og de skal nreste 
tingdag afhjemle deres forretning. (2/6). 

Fuldmregtigen af Torp pa Hans Augusti vegne har Iadet strevne Laurits Nielsen, 
forpagter pa N0rtorp, til synspah0r og mrend, som har synet Torp. 
(Specificeret). Der nrevnes: Det nordre hus, laden, porthuset, Vester port, 
Vester hus, s0nder hus, haven, borgegarden, hvor der udenpa garden var 101 
vinduer, 20 skodder for vinduerne, inden i garden 41 vinduer, store og sma, 
vestre loft over borgestuen, et lidet kammer over borgestuen, 0ster kvist, 
vester kvist, fruerstuen, et kammer over gangen, overloftet, hvor der ikke var 
br0st, hverken pa Skielling eller tegl, vesten trappen et gammelt loft med 
lapper, en gammel vindeltrappe, pa loftet 11 trrevinduer og 10 skodder for, 
bryggersloftet, loft over vinterstuen, hvor skielning og tegl var uden br0st, 
fadebur, vinterstue, hvor ingen br0st fandtes pa gulv, panelvrerk eller vregge, 
fruerstuen uden bmst. (I det hele taget var alt uden bmst). 

Gunde Ulf pa amtmandens vegne advarer om, at alle skifter eller skiftebreve, 
som er taget hidtil pa kgl. Maj.s gods og pa ufrit godsskel angives pa Bisgard, sa 
at de i en dertil ordineret skifteprotokol kan indf0res, og om at alle sadanne 
skifter og registreringer, som bliver holdt pa forskrevne gods, angives for 
amtmanden, sa at der kan omgas dermed efter !oven. 

Samme pa S0ren Jensen i Vestergard hans vegne fik 1. ting over Dorte 
Pedersdatter Krog i Hjardemal, som er rommet fra hans og hans hustrus 
tjeneste, eftersom hun har taget frestepenge. 

2. juni. 

(26/5). For retten fremkom de 4 mrend, som har sat skel mellem Christen 
Christensen og Jens Andersen Balle i 0sterild, mellem Jens Andersens ager og 
Christen Christensens markvej .... fra den mellemste sl\elsten til diget, som 
skal opsrettes skal der vrere 15lh sma jyske alen. Jorden, som ligger mellem 
Jens Andersens ager og kalgarden skal vrere til Jens Andersens plovs vending 
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og Christen Christensens krarevej og drift. Mikkel Christensen af Torp giver til 
Feder Tomsen, fuldmregtig pa 0rum, 7 sldl. 3 slmk., som der blev gjort udlreg 
for hos Christen Christensen 17/9 1684 efter en dom af 19/8. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa hr. Oluf Nielsens vegne har Iadet strevne 
Stephen Christensen og hans broder Christen Christensen i Skovsted og frarer 
vidner pa, at de kom ind i prrestens hus og sagde, at prrestens folk havde 
tyvstjalet deres heste pa en mark, og at de skulle frare dem tilbage, hvor de tog 
dem. Prresten tilbrad dem deres heste, men de ville ikke tage imod dem. Prresten 
spurgte, om de havde bedre hjemmel pa grresningen end han, og fremviste et 
hjemmelsbrev, udstedt af amtskriveren 11/4 1685. til hr. Oluf Nielsen pa 
grresningen til Feder Andersens rade gard i Skovsted. 
Niels Christensen gav derefter last og klage· over Stephen og Christen 
Christensen for deres opf0rsel i prrestegarden. (10/6). 

Claus Herluf Pors begrerer, at der rna udnrevnes synsmrend til at syne Laurits 
Cocces engedel, som Jigger her i herredet ved Tousse, om denne engedel er 
efter !oven inddiget, indgrerdet eller indhegnet. 

Niels Christensen pa sin principals tjeneres vegne og Christen Ibsen Horeboes 
vegne i Hillerslev har Iadet strevne Klravs bymrend til vidnespah121r. (Ikke mere). 

Anders Nielsen i Malle pa egne og medbrradres vegne fremstiller 4 
takseringsmrend, der har takseret grresningen til Stephen Madsens halve rade 
gard i Malle. 

Mikkel Christensen af Torp pa sin principals tjeneres, Berte! Andersens vegne i 
0sterild far afkald fra sine stedbrarn, nemlig Christen Laustsen i Klastrup pa 
Gertrud Nielsdatters og Inger Nielsdatter, som begge tjener pa Hesseldal, og 
pa hans sraster sal. Maren Laustdatter, Berte! Andersens sal. hustru, som boede 
og drade i 0sterild, hendes to efterladte b0rn deres vegne pa den ene side og 
Mikkel Nielsen, den sal. kvindes sran, tjenende forskrevne Christen Laustsen i 
Klastrup pa sine egne vegne pa den anden side, for arv efter deres moder. 
(Senere kaldes Mikkel Nielsen Mikkel Christensen). 

Gunde Ulf, delefoged, pa kongens og amtmandens vegne tiltaler folk i Nors for 
klittag, som er fundet hos dem. 
Opsat 14 dage. 

Samme pa amtmandens vegne parabte strandfogederne i Hansted, for at give 
tilkende, hvad der er indstrandet pa deres savelsom ogsii. strandfogederne 
Mejlklit og Skiverklit deres strande fra 1/1 til 9/5. Der var kun indkommet lidt. 

(5/5). Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, strevner efter 
tingsvidne 5/5 sidst krrever, at Anders Nielsen Grattrup skal vrere forpligtet til at 
flytte ind i den gii.rd. Jep Christensens bolig i Brund, som han har frestet. 
Dom: Det skal han. (14/7). 
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Onsdag, 10. juni, nreste sragnedag efter pinse. 

(22/4). Borgmester Christian Mortensen til taler Tomas Pedersen i Oddershede 
efter en obligation, udstedt af ham til sal. Anders Nielsen i Hjardemal. Tomas 
Pedersens sran Feder Tomsen siger, at hans forreldre har leveret gres, far og 
andet, man har ikke beviser. 
Dom: Han skal be tale. (Sagen fortsretter). 

Samme strevner Laurits Pedersen i Hjardemal og tiltaler ham efter en 
obligation fra Feder Iversen i Hjardemal til Anders Nielsen ibd. af 1672. 
Dom: Feder Iversens arvinger eller de res arvinger - om nogen findes - skal 
betale. (Sagen fortsretter). 

Samme tiltaler Tomas Jacobsen i Klastrup efter en obligation, udstedt af sal. 
Christen Madsen i Klastrup til sal. Anders Nielsen i Hjardemii.l 1664. Tomas 
Jacobsen irettelregger en kontraktvidn!'l mellem ham og Christeno Madsens sran, 
Feder Christensen Skirat af 1/5 1677 hvorefter Tomas Jacobsen overtager frestet 
af Christen Madsens gard, men Feder Skirat srelger til ham alt, hvad der fandtes 
i Christen Madsens bo og lover at betale Christen Madsens greld. 
Dom: Christen Madsens arvinger, ogsa Tomas Jacobsen pa sin hustrus vegne, 
skal hver betale deres del af obligationsgrelden. Tomas Jacobsen kan srage 
regres hos den, som forpligtede sig til at betale grelden. (Sagen fortsretter). 

Samme tiltaler Christen Pedersen i Klit for skyld til sal. Anders Nielsen efter 
registreringen i boet. Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Christen Pedersens 
vegne krrever andet bevis end et brenkebrev i en bondes bo. Christen Pedersen 
aflregger ed pa, at han ikke skyldte Anders Nielsen noget, og det gjorde hans 
formand heller ikke. 
Tilmed er der aldrig blevet krrevet noget. 
Dom: Da Christen Pedersen nregter grelden ved ed og den pastaede skyld er 
ikke krrevet i 22 ar, hvorfor han frifindes. (Ss.gen fortsretter). 

Samme har ladet strevne Christen Srarensen i Klastrup for greld til sal. Anders 
Nielsen. Christen Srarensen er ikke m121dt. 
Opsat 1 maned. 

... Bestod de, at de (pa borgmester Chr. Mortensens vegne, se nedenfor) 
strevnede Mikkel Langballe pa Nebel, til dom for konsumtion af hans nrering og 
brug. 
Opsat 1 maned. (Ss.gen fortsretter). 

Samme dag strevnede de (mange folk i Hansted, Rrer, Vigsra, Langgard, Klit og 
Hjardemal) for skyldig konsumtion af deres nrering og brug (altsa 
skudehandelsmrend). 
Mikkel Christensen, Hans Augusti, fuldmregtig, m121dte og svarede pa hans 
husbonds tjeneres vegne og pa Feder Langgards sranners vegne, at 
borgmesteren forlanger mere, end de nogensinde har givet i skudeskat, og der 
ikke i hans (CPL.s) forpagtningsbrev er meldt noget om Hanstholm, sasom 
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formenes, at de skal have kongens benadningsbrev og konfirmation pa deres 
skuder at sejle med, og ikke skal eller kan bevises, at de bruger borgerlig 
mering, men de sidder for landgilde, og dagligt hoveri, og hvis de ikke rna bruge 
skuderne som f0r, rna de holde op at sejle, da de ikke kan fortjene en skilling 
med dem. 
Dom: Da folkene ikke bruger borgerlig nrering, men nrerer sig af bondehandel 
og giver matrikelskat, skyld og landgilde, ved jeg ikke at tilkende dem at betale 
noget til borgmester Christian Mortensen, uden hvad de efter advenant kan 
tilkomme af deres skudeparter efter den akkord og anstalt, der tilforn er gjort 
af sal. amtmand J0rgen Friis, hvilket de skal betale. 

Samme (borgmester Christian Mortensen) har Iadet strevne en del bemder for 
restancer. Mikkel Christensen, foged pa torp mener, at hans husband har k0bt 
en del af dette gods af Henrik Holst. 
Dom: Da Mikkel Christensen ikke beviser, at hans husband har k0bt noget af 
godset, skal b0nderne betale restancen. 

(2/6). Niels Christensen i Lille Hillerslev pa hr. Oluf Nielsens vegne tiltaler 
Stephen Christensen og Christen Christensen i Skovsted for skrenderi, 
beskyldning for tyveri, volddrift, studeringens forhindring m.m. Gunde Ulf 
begrerer opsrettelse en maned for at f0re vidner. 
Opsat 1 maned. (Se nedenfor). 

Gunde Ulf, delefoged, pa Melchior Juels arvingers fuldmregtig Mads Jensen, 
foged pa Hindsels, hans vegne tiltaler nogle af arvingernes bemder for 
restancer. 
Dom: De skal be tale. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har Iadet strevne folk i Kl0v til vidnespah0r 
nreste tirsdag. (16/6). 

Anders Christensen i Hunstrup opsiger sin gard, som han pa grund af alderdom, 
skr0belighed og andre tilfrelde ikke lrengere kan besidde, til fru Ingeborg 
Krabbe, sal. Bolger Trolle. Han f0rer sine naboer som vidne om hans alderdom, 
skmbelighed og uformuenhed. 

(Se ovenfor). Gunde Ulf, kgl. delefoged, pa kgl. Maj.s tjeneres, Christen 
Christensens og Stephen Christensens vegne i Skovsted har Iadet strevne hr. 
Oluf Nielsen i Hillerslev og hans tjenestekarle til vidnespah0r og ferer vidner. 
Niels Pedersen, tjenende Christen Christensen i Skovsted, vidner, at han 15/5 
pl0jede med sin husband i Peder Andersens 0de gards jord, som Christen 
Christensen og Stephen Christensen har frestet og stedt af amtmanden, og da de 
havde afpl0jet, lod de fra ploven (sprendte fra) og satte hestene pa grres pa · 
samme gards ejendom, og Stephen Christensen satte to heste et sted og fire 
heste et andet sted pa samme gards jord, og to stund siden det var m0rkt, var 
han ude at flytte hestene. To stund f0r sol l0b op igen, gik han ud igen for at 
flytte bresterne, men da var de borte med t0jr og alt. Flere af hestene var borte, 
to heste var t0jrene taget af og prelen rykket op om morgenen, da karlen kom i 
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marken. Han varede da sin husband ad, at 5 af hans heste var borte, og 2 af 
Stephen Christensens og 2 gik l0se i kornet. Flere vidner siger, at de sa hestene. 
Karlen gik ud for at lede efter dem, gik til Ullerupgard og Momtoft, til 
K0lbygard og Kjelstrup, men kunne ikke finde dem. Men han traf hr. Olufs karl 
af Hillerslev og spurgte ham, om han ikke havde fornummet nogle fremmede 
0 g. Han·sagde, at han kendte 2 af Christen Christensens heste, som stod i hans 
husbands gard. 
Stephen Christensen og Christen Christensen og Gunde Ulf gav derefter last og 
klage over de personer, der havde taget hestene, som de skulle have brugt at 
pl0je med om l0rdagen, af deres frestegards jord om natten og taget t0jrene af 
nogle heste. De begrerer klagevidne og fremlregger hjemmelsbrev og frestebrev 
fra amtmanden J0rgen Skeel Due pa kgl. Maj.s vegne uden indfrestning til 
Stephen Christensen og Christensen pa den gard i Skovsted, som i 12 ar har 
vreret 0de og ubrugt og udlagt fra Ullerupgard, og som Feder Andersen sidst 
iboede og frad0de, med 3 ars frihed fra dato. De skal vrere forskanet for de halve 
skatter, indtil landmalingen bliver konfirmeret, og siden• betale efter 
Iandm0lingens skat. Dateret Bisgard, 13. maj 1685. (segl) JSDuez. (14/7). 

16. juni. 

Sagen om klittag igen opsat en maned. 

Anders Jensen i Vester Thorup pa kgl. Maj.s vegne har Iadet strevne folk i 
Tousse til synspah0r og har Iadet syne deres marklukkelser med diger eller 
grerder. Synsmrendene vidner, at de har set nogle gnmne r0gler med hvideris og 
klittag pa. Mange steder kunne de ikke se regler for sandbakker. Det var 
umuligt at hegne med diger eller grerder pa grund af sandflugt mange steder, 
og der var ikke vand eller a, som kunne hegne. (23/6). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev fremstillede vidner, som efter sp0rgsmal 
vidnede, at i dag maned ved midaftenstid kom nogle folk fra Kl0v gennende med 
de Hillerslev 0g, som gik pa Kl0vs krer, og trak 0ster med dem, og da var 
Christen Horeboes 4 hopper med i sa.mme frerd og hans sortbrune hoppe var 
ogsa med og var i hrelde. Han begrerede, at hopperne matte lades af hrelde, 
hvortil de sagde nej, men han sa ikke, at nogen slog forskrevne 0g. Christen 
Andersen spurgte et vidne, om de mrend i Kl0v tog 0gene i forvaring. Han 
svarede, at han ikke vidste, hvor de blev af. Et vidne siger, at mrendene slog 
0gene med spader. Da var det sortbrune 0g med, og han ved ikke, hvor de 
skiltes fra det. En anden vidner, at Christen Horeboe var i Kl0v for at sp0rge, 
om han kunne fa sine 0g. Der blev svaret ja, men han fik kun de to gra. Man 
sagde, at den sorte og den brune gik i kreret, da klokken var 9. (Sagen 
fortsretter). 

Christen Andersen Kolsgard pa sin husbands tjeneres vegne fremf0rer vidner, 
der siger, at mrend fra Hillerslev kom til Kl0v og ville have deres 0g, men der 
blev svaret nej. Sa tog nogle af dem nogle af 0gene og rendte med dem, og nogle 
af 0gene l0b fra dem. (23/6). 
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Peder Tomsen af 0rum forb0d Hillerslev sognemrend at f0re deres fjerdepart 
kongetiende ind, f0r de havde tiendet pa krerv og neg, eller f0r der var sluttet 
akkord. 

Anders Christensen i Hunstrup opsiger anden gang sin gard. 

(20/1). Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, har Iadet strevne 
Erik Nielsen i Skinnerup og irettelagde en del dokumenter, nemlig 
landsdommernes dom 23/6 1684, som siger bl.a. at Erik Nielsen ikke har 
omgaedes sagen om 0ster Vandet hede sa lovligt, som det s0mmer sig en rerlig 
prokurator og fuldmregtig, og srettefogeden endog beskyldte ham for at vrere 
arsag til hans forseelse, og at det af de 8 tingh0reres vidnesbyrd ses, at han har 
vreret arsag til rettens nregtelse, da b0r Erik Nielsen for sadan sin utilb0rlig 
forhold i denne sag aldrig mere tillades som prokurator eller fuldmregtig at 
betjene eller lade sig bruge i nogen sag, og derforuden give til kgl. Maj.s 
kvresthus 20 rdl. Desuden er fremlagt h0jesterets dom, hvorefter Landsdom
mernes dom skal sta ved magt, og tingsvidne om, at Erik Nielsen er krrevet for 
b0derne, og erklrering om, at hvis han ikke betaler, skal han arresteres pa 0rum 
slot. Det krreves ogsa, at han skal miste sin rere, indtil alter betalt. 
Erik Nielsen svarer, at han har gjort akkord med Peder Pedersen Br0nsdorff 
om betaling af b0der og omkostninger, men har ikke dokumenterne med, da han 
ikke vidste, at han var strevnet for denne sag (!). Han begrerer derfor 
opsrettelse. 
Opsat 8 dage. (23/6). 

Niels Christensen tilbyder fr0greld til dem, der har saet i 0rum tjeneres jord. 

23. juni. 

(16/6). Erik Nielsen af Skinnerup fremviser en missive pa stemplet papir, 
undertegnet PCS og en anden missive, undertegnet NCSW. Peder Christensen 
af 0ster Vandet nregtede ved ed at have skrevet de tre bogstaver PCS, og Niels 
Christensen af 0ster Vandet nregtede ligesa at have skrevet NCSW. Han havde 
heller ikke givet Erik Nielsen fuldmagt. Erik Nielsen spurgte Peder 
Christensen, om han da ikke havde givet ham rejsepenge (til H0jesteret). 
Peder Christensen svarede, at han nok havde givet Erik Nielsen penge, men 
ikke til nogen rejse. Han havde tit !ant Erik Nielsen penge. Erik Nielsen 
spurgte, om han ville have pengene igen, og nar han ville have dem. Peder 
Christensen svarede, at han mente, Erik Nielsen skulle minde sig selv dertil. 
(Sagen fortsretter). 

Erik Nielsen tilbyder folk i 0ster Vandet de dokumenter, han· endnu har om 
sagen for herredsting, landsting og h0jesteret mod at de betaler hans · 
(specificerede) regning pa 119 sldl. 2 mk. 8 sk. 
Herimod at svare m0dte borgmester Christian Mortensen af Thisted og 
fremreskede f0rst den fuldmagt, Erik Nielsen beraber sig pa, og dernrest 
hjemtingsdommen, hvoraf kunne ses, hvad 0ster og Vester Vandet folk har 
vidnet og talt, og dernrest fremreskede han landsdommernes dom og h0jesterets 
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dom, hvoraf kan ses, om det var den omtvistede hede eller Erik Nielsens 
umanerlige procedure, begge dommene l0d pa, da 0ster Vandet mrend ved 
h0jeste ed har fragaet at have givet Erik Nielsen fuldmagt til at f0re sag ved 
H0jesteret. Sa skulle dog ikke findes, at der meldes et ord i dommene om den 
omtvistede hede. Derfor, sa lrenge det ikke bevises ved de nrevnte dokumenter 
enten (heden) er d0mt fra eller til, har Erik Nielsen ingen f0je til at s0g~ 
forskrevne mrend for omkostninger. 
Niels Christensen i Lille Hillerslev svarede ligesom borgmester pa sin husbonds 
tjeneres vegne. Jens Andersen i 0ster Vandet svarede det samme, og Erik 
Nielsen ville ikke efter mange begreringer fremvise sine dokumenter, men 
svarede, at nar pengene i dag 8 dage blev fremvist, skulle dokumenterne blive 
overleveret dem. 
Borgmesteren svarede, at der ikke kunne ydes penge, f0r Erik Nielsen blev 
d0mt penge til, og nar det sker, vil de betale. (30/6). 

(16/6). Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, har Iadet strevne 
mrend i Kl0v og f111rer vidner om Christen Horboes (senere Christen Ibsen) 0g, 
som blev indtaget. De vidner, at Christen Ibsen begrerede sine heste, og at det 
blev sagt, at de var pa K!0v krer. Han sagde da, at KI0v mrend matte vrere 
tiltrenkt at erstatte ham den skade, hans 111g kunne have lidt. De fandt den 
sortbrune hoppe pa kreret, men den ville ikke rede, og dagen efter stod den pa 
samme sted. Da var det ikke si0nt, at den kunne leve, ogden d0de samme nat. 
Christen Hoboes pige trak den hjem, men den d0de. 

Lrest de to missiver, Erik Nielsen havde fremlagt. 

(16/6). Jens Mikkelsen i Ves!0s pa Anders Jensens vegne i Vester Torup krrever, 
at Tousse mrend skal hegne deres jord med diger eller grerde, sa kreaturer fra 
Vesl0s kan holdes ude. 
Borgmester Christian Lelius svarer, at Vesl0s mrend selv rna tage vare pa deres 
fre. De kan ikke forlange, at Tousse mrend skal g0re det, da det ikke bevises, at 
der nogensinde har vreret dige eller grerde, og da der er en stor vejle imellem 
dem, er Ves10s mrend nrermere til at passe pa deres kvreg, isrer, da Vesl0s mrend 
ikke beviser, at de har noget frelled, der st111der imod Tousse frelled. Christen 
Andersen Kolsgard svarer det samme. Gunde Ulf svarer, at synet vidner om 
sandbakker, som er overgroet med klittag og hvideris pa de steder, hvor Anders 
Jensen vii have sat diger. Da forbydes det pa kgl. Maj.s vegne at kaste eller 
r0re jorden i ringeste mader, for at der ikke skal opsta sandflugt. 
Opsat 1 maned. (7/7). 

Anders Christensen i Hunstrup opsiger tredje gang frestet af hans gard. 

30. juni. 

Borgmester Christian Mortensen tiltaler nogle folk for restancer. 
Dom: De skal betale. 
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(23/6). Otte mamd er udnrevnt til sammen med dommeren at d0mme i en 
reressag, sam Paul v. Klingenbergs delefoged har fremsat mod Erik Nielsen i 
Skinnerup. (Se nedenfor). 

Christen Andersen Kolsgard pa sin husbands vegne har Iadet strevne S0ren 
Jensen, residerende i Vestergard, og har Iadet syne K0!bygards br0stfreldighed. 
Specificeret, men kun avlsbygningerne. 

Niels Christensen, delefoged, har Iadet syne Bjerre og S0borg eng og mark og 
Votborg eng og mark, om det var diget forsvarligt. Der var bl.a. en Iiden 
Rundell dige ... en Runell dig ... en st0ch Runell, sam ingen h0ffued kund hold 
ned ... en Runell dig ... med mange schaar pa offuer alt ... 1 gl. gr0n Runell 
dige med mange schaar paa ... 

Niels Christensen, (delefoged), har Iadet strevne Skinnerup sognemrend 
angaende det indfald, de har gjort Hillerslev og Kastrup mrend i deres frelled, og 
forbyder dem herefter at komme i Hillerslev og Kastrup frelled, sam er 
Ballerum, med nogen brugelighed. (7/7). 

(Se ovenfor). Niels Christensen i Lille Hillerslev pa sin husbands vegne til taler 
efter opsrettelse 16/6 Erik Nielsen og irettelregger H0jesterets dom med 
forlangende om, at Erik Nielsen skal betale, hvad han er id0mt, og flere 
dokumenter, sam angar stadige krav og reskninger mod ham, bl.a. om, at han 
sllal stille kaution for, at b0derne bliver betalt inden en vis tid, og hvis han ikke 
kan eller vi! skaffe sig kaution, da han er rejst til K0benhavn for at s0ge Hans 
Maj.s nade, skal han indstille sig til betaling inden 6 uger. Og en dam 20/6, 
hvorved han d0mmes til jern og frengsel, til han har efterkommet H0jesterets 
dam. Derefter et indlreg fra delefogeden, hvori han krrever, at da Erik Nielsen 
ikke efter tredje landstingslysning har indstillet sig, skal han, hvis han ikke 
stiller kaution her for retten, b0r !ide pa sin rere, indtil han retter for sig. 
Erik Nielsen underlod sig at svare, at forvalteren, Peder Pedersen 
(Br0nsdorph). f0rst skulle skaffe sig fuldmagt fra samtlige Vester Vandet 
sognemrend til at oppebrere kost og trering, (og andre udflugter! ). Han f0rer 
vidner, der skal sandsynligg0re, at han har vreret i K0benhavn, da det er 
pastaet, at han var mmmet eller havde undstukket sig. Derefter fremviste han 
en supplicatz til kongen, hvori han pastar, at Peder Pedersen s0ger hans ruin af 
had og misgunst, uden at agte, at han f0r er overfaldet pa farende vej af hans 
folk, stymperet og lemlrestet, mens han var i kgl. Maj.s forretning (!!!!!).Han 
beder om nogle ars frihed for at efterkomme H0jesteretsdommen. 
Dam: Da Erik Nielsen beviser, at han har vreret i lovligt forfald, idet han har 
vreret i K0benhavn for at s0ge kongens nade, ses ikke, at han b0r !ide pa sin rere. 
Hvad de omkostninger, der er !0bet pa hans sag siden h0jesteretsdommen 
angar, b0r de s0ges ved retten, da ingen dam eller kendelse er faldet derom. · 
(Sagen fortsretter). 

Erik Nielsen i Skinnerup tiltaler 0ster Vandet sognemrend for udgifter, han har 
haft under sine sager for H0jesteret, Landsret og hjemting. (Specificeret). 
Niels Christensen ( de!efoged) indvendte, at Erik Nielsen ikke har haft nogen 
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fuldmagt fra hans husband i anledning af den trrette om ejendom, sam ikke er 
b 0ndernes, men husbonden. Og da Erik Nielsen er d0mt for umanerlig proces, 
og alt, hvad han har forhvervet i denne sag, er underkendt, b0r han Ievere 
tnbage, hvad han har oppebaret. Hans opskrift er ganske ubillig. 
Dom: Da sagen har vreret for landstinget og alene pa processens made er 
pakendt, og Erik Nielsen d0mt til mulkt og alle hans dokumenter d0mt 
magtes!0se, og H0jesteret har konfirmeret Landsrettens dam, og 0ster Vandet 
mamd nregter at have givet Erik Nielsen fuldmagt til at f0re sagen for 
H0jesteret, frikendes de for hans krav. (Sagen fortsretter). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, begrerede tingsvidne 
efter Erik Nielsens irettelagte supplication i aile sine ord. (14/7). 

(Samme) gav til-kende, at han tilbyder fr0greld til dem, der har saet hans 
husbands tjeneres jord. 

Anders Christensen i Hunstrup begrerer 4. ting til opsigelse af hans gard. 

7. juli. 

(23/6). Peder Christensen Ski0tt af Tousse pa egne og bymrends vegne forbyder 
Vesl0s sognemrend at komme i Tousse bys dels frelled og mark med nogen 
brugelighed. 

(30/6). Niels Christensen i Lille Hillerslev forbyder Skinnerup mrend at komme i 
Hillerslev og Kastrup frelled Ballerum med lyngslet, t0rvegr0ft eller anden 
brugelighed. 

(26/5). Laurits Jensen i Thisted pa mag. Anders Heeboes vegne tiltaler 0sterild 
sognemrend for resterende kongetiende. 
Gunde Ulf, (kgl. delefoged), fuldmregtigen af Torp og Peder Tomsen af 0rum 
begrerede opsrettelse den 26. maj. Sagen blev da opsat til10/6, da Laurits Jensen 
begrerede dam, men Gunde Ulf begrerede, at kontrakten om abodskorn blev 
fremlagt, sa det kunne ses, hvor meget hver skulle betale. 
Dam: De skal be tale den sredvanlige a bod. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev tiltaler sin husbands tjenere for restancer 
(specificeret). 
Dam: De skal be tale. 

14. juli. 

(10/6). Niels Christensen i Lille Hillerslev pa hr. Oluf Nielsens vegne i Hillerslev 
har Iadet strevne Stephan Christensen og Christen Christensen i Skovsted til 
vidnespah0r og mrend fra Skovsted til at vidne. Efter sp0rgsmal, svarede de, at 
hr. Oluf havde lejet Peder Andersens gards ejendom af amtskriver Jens 
Hansen, og at Peder Eriksen Vinter pa kvartermesterens, sine egne og hr. Olufs 
vegne havde indseende med grresningen til garden, siden hr. Oluf fik 
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grresningen. De vidste ikke, at Stephan Christensen og Christen Christensen 
havde frestet garden, f0r 15. maj, dade begyndte at pl0je og sa i gardens mark, 
som da al\e i byen saede deres sidste sred. De vidste ikke, om de to br0dre ville 
sa mere end ide to sma agre, de pl0jede. De vidnede, at br0drene havde deres 
heste (som hr. Oluf havde taget i hus) i deres egne gard den 16. maj, f0r det var 
fuld middag, og at de vidste, at hr. Oluf havde flyttet sine heste bort fra gardens 
jord, efter at br0drene havde meldt prresten, at de havde frestet garden. (15/9). 

(30/6). Niels Christensen har ladet strevne Erik Nielsen i Skinnerup angaende 
den bekostning, Poul von Klingenberg havde, f0r han kunne fa de penge, han var 
tild0mt efter landsretsdom og H0jesteretsdom. 
Erik Nielsen svarede, at den opskrift skal vrere indstrevnet af rettens middel til 
pakendelse, hvorfor han mener, at fordringen er bekostet un0dvendig og 
desuden efter hans ringe tykke ubilligt opskrevet. 
Opsat 14 dage. (28/7). 

Samme Niels Christensen forb0d til 3. ting Skinnerup bymrend at komme med 
nogen brugelighed i Hillerslev og Kastrup bymrends frelled Ballerum. 

(7 /7). Peder Christensen Sch0tt i Tousse forb0d 2. gang Vesl0s sognemrend, sa 
mange, som havde 0g eller hjord, at komme pa Tousse frelled eller ejendom med 
nogen brugelighed. (21/7). 

Mikkel Christensen, foged over Torpes tilliggende b0nder og gods, har ladet 
strevne Christen Knudsen i Vorringgard og hans hustru Dorete N. ibd., som var 
sal. S0ren Christensen i Vorringgard hans enke angaende en obligation pa 5¥.! 
sldl., som den sal. mand var Dr. Christen Sch0nning pa Torp skyldig. 
Christen Knudsen berabte sig pa, at han ville m0de med skifteforretningen efter 
hans sal. formand i dag 8 dage. 
Opsat 8 dage. (21/7). 

Samme tiltaler pa Peder Olufsens vegne Christen L0bbers enke Bendet 
Henriksdatter i Hansted for skyldig arbejdsl0n for en maned, da han arbejdede 
pa hendes skude, og pa Laurits Svenskes vegne tiltaler han unge Christen 
L0bber for betaling for leverede genstande. 
Dom: De skal betale. 

Borgmester Enevold Nielsen fremlregger kgl. konfirmation angaende Thisted 
kirketiende, som Enevold Nielsen og hans hustru Anne S0e skal nyde deres 
livstid. Derefter forbyder han Fartoft mrend at indf0re deres korn, f0r de er 
betalt tiende af det. 

(2/6). Peder Tom sen af 0rum reskede Anders G0ttrup til den bolig i Brund, han 
efter tingsvidne har stedt og frestet. 
Anders G0ttrup svarer, at han vel havde faet det frestebrev, men da havde han 
endnu noget lidt, som han kunne tage samme bolig med, men da han kom hjem, 
havde hans husbond, Jens Nielsen Tr0ye, taget fra ham, alt hvad han ejede. 
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21. juli. 

Niels Christensen i Kilsgard pa egne og morbroders vegne ibd. (Anders 
Pedersen) fremstiller Mikkel Christensen B0dker i Kielstrup, der bekender, at 
han ubesindigt har k0rt over Kilsgards mark og eng, norden og vesten deres 
gard. Han forpligter sig til aldrig mere at komme vesten om Kilsgard over 
deres mark og eng, nar mark og eng er i hegne, ridendes eller lwrendes, og til at 
lade de to mrend i Kielsga.rd vrere umolesteret ved gard, pa vej og i by. 

(14/7). Mikkel Christensen af Torp pa sin principals vegne til taler efter 
opsrettelse 14/7 Christen Knudsen i Vorringgard efter obligation, udstedt af nu 
salig S0ren Christensen i Vorringgard. 
Christen Knudsen fremviste skifteforretning af 24/9 1678, hvorefter der ikke 
blev noget til kreditorerne til udlreg, nar skatter og tiender skulle betales. 
Dom: Da der ikke blev nogen arv til enken og arvingerne, og da fordringen ikke 
blev anmeldt i boet pa det rigtige stemplede papir, frikendes Chri~ten Knudsen. 

(14/7). Anders Jensen i Vester Torup irettelagde synsvidne af 16/6 angaende 
Tousse frelled og satte i rette, at Tousse mrend skal hegne deres mark, og b0r 
srette grerde eller strenge, hvor der ikke kan diges eller gr0ftes, eller ogsa vogte. 
Peder Christensen Sch0tt irettelagde en forpligt fra to mrend i S0nderby (i 
0sterild) om, at de ikke vil komme i Tousse endel og frelled. Anders Jensen 
tilbyder for at undga tvist, at Vesl0s bymrend vil betale Tousse mrend af hvert 
0ghoved 12 sk. arlig. Peder Sch0tt sva.rer, at hvis Vesl0s mrend ville have deres 
0g vogtet, rna de selv vogte dem eller leje hyrder som tilforn. 
Opsat 14 dage. (Sagen fortsretter). 

Peder Sch0tt pa egne og Tpusse bymrends vegne forbyder 3. gang Vesl0s 
bymrend at komme pa Tousse frelled eller ejendom, da de ingen frelled har i 
Tousse mark. (28/7). 

28. juli. 

I dag lrest en forpagtning mellem Tage H0g til Fr0slevgard hans svoger, 
Andreas ... og borgmester Enevold Nielsen angaende forstranden. 

Borgmester Enevold Nielsen tiltaler Tomas Jacobsen i Klastrup for hans hund, 
som har ihjelrevet en buk, der var t0jret pa K0lbygards mark. (Sagen 
fortsretter). 

Borgmester Enevold Nielsen pa amtmandens vegne har Iadet strevne Tomas 
Jacobsen, fordi han holder hunde der ikke er stymperet. 

(21/7). Peder Christensen Schi0tt pa egne og Tousse bymrends vegne forbyder 4. 
gang Vesl0s bymrend at komme i Tousse endels mark eller frelled. (4/8). 

(14/7). Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum tiltaler Erik 
Nielsen for sagsomostninger, (specificerede). Erik Nielsen kommer med 
udflugter. · 
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Dom: Han skal betale, dog at ham decorteres, hvad bekostning, der er gjort fra 
1312, da Erik Nielsen rejste til K0benhavn, og 6 uger frem. (10111). 

4. august. 

Lrest skatkammerets forklaring pa, hvad der skal forstas som 0de gods. 

(2817). Feder Christensen Sch0tt af Tousse fremstiller granskningsmrend. 
Andlers Jensen af Vester Torup formener, at granskning ikke b0r udstedes, f0r 
aile vedkommende er givet lovligt kald og varsel. 
Dommeren kender, at da granskningen alene angar, om Tousse mark eller 
frellede bekvemt kan indhegnes, og ikke tilsigter at vinde nogle jorder fra 
andre, tilstedes granskningsvidnet. 
Granskningsvidnet indfart. Der kan ikke diges eller gr0ftes for sandflugt, og om 
end det enkelte steder kan lade sig g0re, vii det ikke blive bestandigt pa grund 
af sandflugten. (Sagen fortsretter). 

Claus Herluf Pors tiltaler J0rgen Pallesen, residerende pa Nandrup efter et 
tingsvidne 23110 1683 for fornrermelig opf0rsel for retten (resten mangler, 
sikkert 2 sider). (2518). 

Claus Herluf Pors har Iadet syne Laurits Jensen Kochs enge ved Tousse, hvor 
der ikke fandtes diger eller anden lukkelse, der kunne holde kvreg ude. 

Anders Jensen i Vester Thorup fremlregger synsvidnet af 1616 om Tousse mark 
og frelled. Gunde Ulf mener ikke, at Vesl0s mrend har nogen ret til at pabyde 
Tousse mrend at hegne. 
Dom: Begge parter skal forsyne dem med hyrder, som kan vogte kvreget, da det 
er umuligt at hegne forsvarligt. 

11. august. 

Christoffer Nielsen, byskriver i Thisted, tiltaler Anders Sch0tt i Hansted pa sin 
krere hustrus vegne for skyldig t.iende og for lant korn og for pl0jning, hendes 
folk har hjulpet ham med. 
Anders Schytt m0der og siger, at han ikke har faet sa meget. 
Opsat 14 dage. (1818). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev giver i dag til 4. ting last og klage over nogle 
grise, som har vreret i Jensby, Kortegards mark og Christen Harboes toft, at 
den der ejer dem, vil holde dem derfra eller have skade for hjemgreld. 

Mikkel Langballe har Iadet strevne folk i Vester Vandet sogn og 0ster Vandet 
sogn og fremlregger et sk0de pa pergament fra Anne Iversdatter, Jesper 
Persens til hendes s0sters0n velb(yrdig) mand Christen Glob pa en gard i 
Tuekrer, som Laurits Olufsen nu .lbor og skylder arlig 3 0rte korn, 24 sk? gresteri, 
skovsvin, foern0d og andre sma beder dog saledes, at hun sin livstid skal have 
en gard i Estrup? Ai::strup?, som arlig skylder 7 byskrepper rug m.m. 
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Medunderskrivere: lErlig, velbyrdig mand mester Anders Skoffgaardt, 
rerkedegn i Viborg, mester Spendt Fasty, kannik ibm., Matz Gr0n til Viskum og 
Elne Iuersdatter, hendes ( = Anne Iversdatters) s0ster. Dateret Viborg, 
onsdagen nrest efter Sti. Pauli dag conuersionis MDXXXVIII (1538). Men der 
star ikke, hvor dette Tuekrer ligger. Sandsynligvis er det et helt andet Tuekrer). 
*) Mikkel Langballe vedkender sig Tuekrer og fremf0rer vidner, udmeldt til syn 
af tinget. De vidner, at de har vreret i hans endels krer 1: som han sagde :1 
]{aldes Tuekrer og de nrest hosliggende Wulfs Knack, Melvand og Gmndye, hvor 
de sa en mrengde t0rv i nogle hundrede pytter, og der la nogle hundrede Ires 
skarne t0rv pa bredselen og i stabler, og Mikkel Langballe berettede, at nogle 
tusinde Ires var k0rt bort i sommer. Synsmrendene sa og talte med folk fra 
Vester Vandet sogn, som lressede og k0rte t0rv. De gamle skalsten er overl0bet 
med sand. Der er nylig gjorte veje. Det frygtes, at der vii opsta sandflugt. 
Mikkel Langballe viste dem 4 td. bygsred, som de syntes ikke kunne blive sa 
langt, at det kunne h0stes. (1818). 

Laust J0rgensen i Brund har Iadet syne kornskade pa hans mark, og Iadet den 
vurdere. 

Christen Andersen Kolsgard pa sin husbonds Ingeborg Krabbe, sal. Bolger 
Trolles, hendes vegne tiltaler K0lbygards tjenere for restancer for 1680-83. 
Dom: De skal betale. 

Samme tiltaler nogle af K0lbygards tjenere for restancer 1684. 
Dom: De skal be tale, sa vidt de ikke med kvitteringer kan vise, er betalt 
(nemlig rostjeneste og andre skatter). 

18. august. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa hr. Christen 01ands vegne Hunstrup 
forbyder Christen Smed i Agerholm at svare til andre end ham. 

(1118). Mikkel Christensen, foged pa Torp, pa Anders Skyttes vegne f0rer 
vidner om, hvor meget Margrethe Skytte har Iadet sa for ham og pl0je for ham, 
og tilbyder fr0greld. (2518). 

(1118). Mikkel Langballe har Iadet strevne mrend i 0ster Vandet, og f0rer vidner 
pa, at de har k0rt vesten s0en. (Sagen fortsretter). 

*) Dette Tuekrer, der nawnes her, rnA vrere et andet end deli Vester Vandet, fordi 

1. Hverken i dommen 1/2 1603 eller i prresteindberetningen 1599 eller de senere i tingbogen 1685 wevnte 
tingsvidner 1573 og 1576 angAende Tuekrer i Vester Vandet nrevnes nogen g<ird, men kun kcer, hvor der 
graves terv. 

2. I Ty regnes ikke med ertug korn eller otting jord. I middelalderlige breve tales der altid om pund koJ'Il i 

Ty. 

3. Ingen Christen Glob, ing.en Anne Iversdatter, enke efter Jesper Persen, og ingen IClne lversdattt~r 

kendes fra Ty pci den tid. 

4. Der kendes heller ikke noget Estrup i Ty, (men det kunne m<iske ligge et andet sled). 
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Gunde Ulf, kgl. delefoged, pa en del 0ster og Vester Vandet, Nors og Tveds 
sognemamds vegne har Iadet stawne Mikkel Langballe til synspah0r, og til at 
vise, hvor hans skel gar til stabel og sten, og gamle mamd, der har vreret ved 
Tuekrer og har forevist et gammelt kast, som de sagde var skel mellem Tuekrer 
og sognemrendenes ejendom. Synsmrendene sa, at der var gravet mange t0rv 
vesten s0en, men de syntes ikke, at nogen var kommet Mikkel Langballes 
ejendom for nrer. De ledte efter andre skel end det f0rnrevnte, men kunne intet 
fin de. 
De sa endvidere Tuekjrer, som la i helt gr0n jord undtagen to steder, hvor 
Mikkel Langballe selv havde Iadet grave. 
Vejene, som b0nderne havde k0rt over Tuekrer, syntes dem ikke til st0rre 
skade, end at de kunne gro efter det f0rste ar, undtagen em, som gar tvrers over 
Tuekrer fra t0rvepytterne semder til Nebel vej. Den var hulk0rt. De sa ogsa tre 
veje, som gar over Nebel mark s0nden om garden, men syntes ikke, at Mikkel 
Langballes byg eller korn kunne beskadiges deraf af sand, heist fordi der la et 
stort fald gr0nne borer imellem vejen(e) og kornet og var af samme veje intet 
at skade, men vejene sa de var gl. hul og alveje, som kommer fra byerne og 
l0ber til Klitm0ller. Desuden afhjemlede de, at de syntes, der var kastet ved lav 
2 alen sand ovenaf, f0r der kunne graves Schort0rff. (8/9). 

Christen S0rensen i Skovsted pa egne og menige Hillerslev bymrends vegne har 
Iadet strevne Poul v. Klingenberg og irettelagde et frestebrev om kongekorntien
den af Hillerslev sogn, udstedt af Henrik Henriksen Biskop, pa sin moders, 
Margrete Tomasdatters vegne. 22/8 1660. Kongetienden var udlagt hende i 
hendes betaling, frestet til Jens Christensen i Brund, Anders Nielsen i Kjelstrup, 
Torsten Terkildsen i Skovsted og Niels Bertelsen i Hillerslev pa menige 
sognemrends vegne, den at have og beholde deres livstid, og at der deraf ydes 66 
td. byg arlig enten i Hovs0r havn eller Thisted havn. Hvis sognemrend er 
fors0mmelige, har de 4 mrend fuldmagt til at oppebaere efter recessen pa 
ageren. Der er givet i stedsmal 40 rdl. in specie, hver daler beregnet til 80 + 16 
dansl'e skilling. 
Han satte derefter i rette, at ingen forbud mod indf0rsel af korn kunne gm·es, sa 
lrenge nogle af forskrevne 4 mrend lever, som kan svare til tienden, da de har 
givet en sum penge i stedsmal. 
Kendelse: Frestebrevet b0r ved magt at stan de, da de 4 mrend har frestet 
tienden deres livstid uden nogen eksception, sa lrenge nogen af de 4 mrend lever, 
eftersom det ikke forklares i frestebrevet, at tienden skal frestes pa ny, hvis 
nogen af mrendene d0r. 

Gunde Ulf pa Stephen Christensens vegne i Skovsted har Iadet strevne Jens 
Jensen i Koldby til vidnespah0r, angaende hvad Jens Jensen havde lovet 
Stephen Christensen. To mrend vidner, at de har vreret hos Jens Jensen sammen 
med Stephen Christensen, og da h0rte de, at Stephen Christensen begrerede 40 
sldl. til medgift med Jens Jensens s0ster. Jens Jensen svarede, at hvad han 
havde lovet at betale, skulle han betale med det f0rste, men han nrevnede ikke 
lidt eller meget. 
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Gunde Ulf pa Anders Mogensens vegne i N0rby (Tveds sogn) har Iadet syne 
hans eng, den var opk0rt, sa noget af engen lmnne ikke brere grres i lang tid. 
Synsmrendene gik over en gmft som var broet over med fjrel, og sa endnu et 
stykke eng, som var opk0rt meget og bl0d mange steder. Der er indkaldt vidner, 
som siger, at der la en grl'm vej over Anders Mogensens eng efter st. Hans dag, 
den tid, da de slog engen. I 20 ar har man ikke kunnet komme anden vej med h0, 
nar det var vade aringer. (Sagen fortsretter). 

Mikkel Christensen, foged pa Torp, pa sin principals tjeneres vegne, bl.a. 
Anders Nielsens pa Skjelsbjerg har Iadet strevne Gunde Ulf og Anders 
Mogensen til synspah0r, og har Iadet syne nogle engedele, hvorover der var 
veje, der var opk0rt. Vidner siger, at de ved ikke af anden vej, nar de skulle 
k0re med t0rv; den kaldes H0bro eller Broeng vej. De mindes indtil 40 ar. En 
mand vidner, at de ikke kunne komme anden vej undtagen et t0rt ar. Da kom 
han €m gang vesten om med et Ires og ikke flere. (1/9). 

Mikkel Langballe pa Nebel har Iadet strevne folk i 0ster og Vester Vandet og 
irettelregger en dom (?) af 9/1 1621, snapsting, (herredsfoged: S0ren Jensen, 
skriver: Mads Mogensen). Jens Pedersen, foged pa K0lbygard, pa jomfruerne 
Helvig og Maren Krabbes vegne, fik tingsvidne og lod lrese et tingsvidne af 1603, 
tirsdag 1/2, da Henrik Andersen i Vestergard pa Maren Krabbe til Vestergard 
og Helvig Krabbe til K0lbygard deres vegne (herredsfoged: Anders Poulsen i 
Hundal, Jens Skriver i Thisted) lod lrese to kundskaber, det f0rste af 1573 pa 
snapsting, hvori Niels Krabbe pa sin moders og hendes b0rns vegne vedkender 
sig mark vesten Nors s0, det andet tirsdag nrest efter vor Frue dag 1576, hvori 
Susanne Lykke til Nebel vedkender sig arealer (grrenser ikke n0jagtigt 
beskrevet). Nogle mrend har vreret i Nors og Tveds kirker for at strevne 
sognefolkene til denne vedkendelse, om de havde noget dertil at svare. 
Jens Pedersen vedkendte sig.ligesom Henrik Andersen f0r pa princippalernes 
vegne arealerne. 
Mikkel Langballe vedkendte sig efter foregaende tingsvidner det samme. (1/9). 

25. august. 

(4/8), Claus Herluf Pors tiltaler J0rgen Pallesen pa Nandrup for fornrermelig 
opf0rsel mod ham i retten efter tingsvidne 23/10 1683, som findes her forved 4/8. 
J0rgen Pallesen fremlregger en attest fra Hans Axel Pors (!!) og S0ren 
J0rgensen, amtskriverens fuldmregtig om, hvad der skete pa tinget. Attesten er 
udateret! ! , men gar imod tingsvidnet. 
Dom: Da sagen angar rere, og da jeg -ikke t0r svrekke hverken tingsvidnet eller 
attesten, henvises sagen til Landsdommerne. (Sagen fortsretter). 

Claus Herluf Pors krrever J0rgen Pallesen id0mt b0der eller frengsel, fordi han 
ikke viste respekt for retten if0lge tingsvidne 4/8. 
Dom: Da tingsvidnet og attesten er henvist til bed0mmelse i landstinget, ved 
jeg ikke at tild0mme J0rgen Pallesen at mulkteres, f0r landstinget har pakendt, 
om tingsvidnet eller attesten er sandest befunden. 
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Christen Skriver pa organistens vegne i This ted tiltaler Peder Andersen? 
Hillerslev for !ante penge. 
Dom: Han skal betale. 

(18/8). Christopher Nielsen, byskriver i Thisted, pa sin krereste, Margrethe 
Skyttes vegne tiltaler efter opsrettelse 11/8 Anders Skytte i Hansted for korn og 
for pl0jning, hun har Iadet udf0re for ham. 
Mikkel Christensen, foged pa Torp, har vel tilbudt fr0grelde, men for sent efter 
Ioven, og han havde hverken korn eller penge pa tinget. 
Dom: Anders Skytte skal betale, da husbondens foged har forbudt, at noget 
f0res bort fra hans gard. Han skal betale det leverede korn og for pl0jningen 
med omkostninger. 

1. september. 

Lrest Rentekammerets missive angaende kgl. Maj.s b0nder, som forgangen var 
blev forstrakt med br0d og sredekorn af kgl. Maj.s magasin, at de nu efter 
indh0stningen bedre med korn end med penge kan betale med en abo skreppe pa 
t0nden. 

Lrest forordning om ulvejagt og anden jagt af 19/2 1681. 

Hans Axel Pors tiltaler Claus Herluf Pors for greld. Claus Herluf Pors 
indvender, at han bor i et andet herred og skal have lrengere varsel. 
Kendelse: Han har faet 14 dages varsel, som er nok. In den 4 uger skal de gode 
mrend m0de hinanden her for retten med hvad dokumenter, de kan have imod 
hinanden i denne sag. (15/9). 

(18/8). Gunde Ulf vil f0re vidner. Mikkel Langballes protest afvist. 
Gunde Ulf pa sognemrendenes vegne i Vester og 0ster Vandet, Nors og Tveds 
sogne, og efter begrering fra Salmand Bjerregard, Christen Wig o.a. save! som 
Niels Christensen i Lille Hillerslev pa 0rum tjeneres vegne, og Mikkel 
Christensen af Torp pa sin principals tjeneres vegne har Iadet strevne Mikkel 
Langballe, sitshaftig pa Nebel til vidnespah0r og mrend i en stor del af herredet 
foruden mrend fra Vang og Tvorup til at vidne. De mindes fra 20 til 50 ar, og 
vidner, at i den tid har de nrevnte sognes mrend brugt Gr0ndye vesten Nors s0, 
Melvand og Vulds knak til Savbjerg som frelled til ildingsbjergning og uddrift 
ulast og ukreret. 

Mikkel Langballe sp0rger et vidne, om han ved, hvor Vulds knak ligger. Han 
svarer ja. Det ligger mellem Tuekrer og Vuld. 
Andre vidner, at de har brugt arealerne som frelled, men ved ikke, hvor skellet 
gar. (15/9). 

(18/8). Mikkel Christensen pa Torp pa Anders Nielsens vegne pa Skjelsbjerg og 
nogle andres vegne har Iadet strevne Anders Mogensen i N0rby og irettelagde 
syn og vidner af 18/8. Han sretter i rette, at disse mrend skal have lov til at bruge 
den omtvistede vej til at bjerge deres h0. 
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Gunde Ulf mener, at Mikkel Christensen skal vise fuldmagt til at ga i rette, da 
nogle af mrendene ikke h0rer under Torp, og at amtmand og amtskriver b0r 
have kald og varsel, da sagen angar grund og ejendom, og kgl. Maj.s tjenere er 
interesseret. 
Mikkel Christensen siger, at hans husbonds tjenere har k0rt ad vejen i over 40 

ar. 
Opsat 14 dage. 

Erik Nielsen i Skinnerup tiltaler Mette Olufsdatter, fordi hun har lagt en 
m0dding tvrers over alvejen forbi Erik Nielsens hus, og hendes havedige var 
flyttet en favn nrermere vejen end andres. Udenfor m0ddingen og diget var en 
usikker vej, som ikke kunne holdes ved lige for sandflugt til forhindring for Erik 
Nielsens korn og m0gvogn at k0re til og fra hans hus. Han f0rer vidner. (20/10). 

Erik Nielsen tiltaler nogle folk i Skinnerup, fordi han mener, at de har h0stet 
hans korn for nrer, sa meget som 7 neg og f0rer vidner. 

Poul Jensen i Brund pa den ene side og Appelon Pedersdatter med hendes s0n 
Niels Jensen pa. den anden side har akkorderet, sa at Poul Jensen nu betaler 10 
mark til Niels Jensen for en bryggerkedel, som denne havde i pant, og Niels 
Jensen lovede straks at Ievere kedelen til Poul Jensen. 

Ovennrevnte Niels Jensen har Iadet syne en havreager pa Niels Jensens jord i 
Brunds mark. To mrend havde haft tyrvold ind pa ageren. 

8. september. 

(18/8). Amtmandens fuldmregtig, Knud Pedersen, forbyder nogen at bortf0re 
t0rv, der er skaret i L0ngs kjrer pa 0rgards grund. (Sagen fortsretter). 

15. september. 

(8/9). Knud Pedersen forbyder igen pa amtmandens vegne at f0re t0rv af 
Li0ngs kjrer, hvis de ikke kan fremvise lovlig adkomst. (Se nedenfor). 

(1/9). Hans Axel Pors tiltaler igen Claus Herluf Pors for greldsfordringer, og 
irettelregger en del dokumenter, isrer angaende arven efter deres moder Anne 
Arenfeld og hendes greld. Claus Herluf Pors indvender, at han bor i et andet 
herred og skal s0ges ved sit vrerneting. Dommeren mener, at da sagen angar 
gods her i herredet og har ... den gode mand, b0r han svare pa Hans Axel Pors 
tiltale. (Sagen fortsretter). 

(1/9). Claus Herluf Pors protesterer igen mod, at han er indkaldt til et fremmed 
ting uden at vide, hvorom sagen drejede sig. Han fremlregger H0jesterets dom 
7/9 1682, hvorefter 4 gode mrend skal g0re en endelig ligning mellem Claus 
Herluf Pors og hans s0skende, hvad hver af dem kan tilkomme, og den af 
kommissrererne gjorte forretning skal ikke komme Claus Herluf Pors til 
hindring eller skade. 
Opsat 14 dage. (30/9). 
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(24/2). Christen Schonning, skriver, har Iadet strevne Christen Andersen 
Kolsgard i Hannres, delefoged over K0lbygards gods her i herredet, angaende 
adskilige dokumenter han 16/9 1684 og flere tingdage (lod lrese) angaende 
slagsmal mellem Stephen Christensen i Skovsted og Tomas Christensens dreng 
Christen Andersen ibd., og ingen har villet indl0se. (30/9). 

Niels Christensen pa Christen Horboes vegne (i Hillerslev?) har Iadet syne 
kornskade pa hans mark. 

(14/7). Niels Christensen pa hr. Olufs vegne i Hillerslev har Iadet strevne 
Stephen Christensen og Christen Christensen i Skovsted, for at de kan bekrrefte 
den forpligt, de har givet hr. Oluf. 
Deri beder de to mrend hr. Oluf tilgive dem deres opf0rsel 16/5 og erklrerer, at 
de ikke ved andet om hr. Oluf, end hvad godt og rerligt er. (13/10). 

Pa amtskriverens vegne har Laust S0rensen i Tvedsogn Iadet syne kgl. Maj.s 
tjeneres bygningers br0stfreldighed. 

(Se ovenfor og 11/8). Gunde Ulf pa kgl. Maj.s tjeneres og en del af Klitm0ller og 
Vester Vandet beboeres vegne, Niels Christensen og Mikkel Christensen pa 
henholdsvis 0rum og Torp tjeneres vegne har Iadet strevne Mikkel Langballe pa 
Nebel til dom angaende Nors, Tved, 0ster- og Vester-Vandet sognemrends 
frelled vesten Nors S0, og irettelagde et tingsvidne af 11/8 angaende Tuekrer, 
Wud, Melvand og Gri/Jndye. 
Mikkel Langballe ikke m0dt. 
Opsat 1 maned. (27/10). 

22. september. 

(15/9). Amtmandens fuldmregtig, Knud Pedersen, pastar, at Li0ngs kjrer h0rer 
til 0rgard, som nu er tild0mt kongen, og forbyder til 3. ting folk at aff0re t0rv 
derfra. 
Niels Christensen i Lille Hillerslev pa sin husbonds tjeneres vegne fremreskede 
de paberabte adkomster, sa det kan ses, hvortil Li0ngs krer h0rer, og svarer, at 
de i sagen om frelledet nrevnte vidner har bevist, at der har vreret gravet t0rv af 
sognefolkene i 50 ar. 
Mikkel Christensen af Torp og Gunde Ulf svarer, at det ikke vides, hvor langt 
Li0ngs krer strrekker sig. 
Knud Pedersen svarer, at det tingsvidne 1621, som Mikkel Langballe har 
fremlagt, og hvori er citeret et tingsvidne af 1603 og en vedkendelse 1573 viser, 
at Li0ngs krer h0rer til 0rgard. 
Sluttes herpa: Da sagen ikke angar ejendom, men forbud mod aff0rsel af t0rv, 
f0r adkomst fremvises, kan Knud Pedersen ikke nregtes 3. ting. (27/10). 

Mikkel Christensen af Torp har Iadet syne garden S0borgs br0stfreldighed. 
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Onsdag, 30. september, dagen efter mikkelsdag. 

Lrest forordning angaende 2 abo skp. rug og 1 skp. havre af hver t0nde hartkorn, 
som skalleveres, og om okse- og flreskeskat. 

(15/9). Hans Axel Pors har efter opsrettelse 15/9 igen strevnet Claus Herluf Pors 
for greldsfordring. Claus Herluf Pors irettelregger en landstingsstrevning af 
21/9, hvorefter landsdommerne skal afg0re, om sagen skal f0res her til tinget 
e!ler til hans vrerneting, hvorfor sagen beror, til landsdommerne har kendt 
sa gen. 

Hans Axel Pors f0rer et vidne pa, at Christen Jensen i Sennels og hans frestem0 
gik ind i Momtofts gard og gik ind i ... , men som hun ikke matte tage de far, 
hun havde taget i farestien, bort fra garden, sagde hun, at det skulle betales og 
ken des (?) in den arsdagen. 

Claus Herluf Pors tiltaler hr. Anders Pallesen i Sennels for grrespenge, han 
resterer med, og flere i Sennels sogn for forstrakt korn. 
Opsat til tirsdag. 

Claus Herluf Pors har Iadet sttevne Mette Nielsdatter, som er hos gamle Chrens 
hustru, Anne Nielsdatter, som ogsa sttevnes. Desuden er sttevnet vidner og folk 
til vidnespah0r. 
Nogle er ikke m0dt, sagen opsat til tirsdag. (Sagen fortsretter). 

Claus Herluf Pors tog lysning over de vidner, der ikke var m0dt. 

Hr. Oluf Nielsens sag opsat til tirsdag, 

(15/9). Den sag mod Christen Andersen Kolsgard om uindl0ste dokumenter 
opsat 14 dage. (13/10). 

S0ren Laustsen i Bloksgard far afkald fra sin broders0n Christen Christensen pa · 
arv efter hans forteldre, S0rens broder, Christen Laustsen og (fornavn mangler) 
Christensdatter, som boede og d0de i Bloksgard. 

6. oktober. 

Laurs Laursen af Sennels pa hr. Anders Pallesens vegne tiltaler Claus Herluf 
Pors, fordi han forhindrede, at der blev gjort udlteg for hr. Anders Pallesen for 
korn, denne havde !ant Claus Herlufs moder if0lge tingsvidne 5/2 1684. Han 
skulle have st0dt Sivert Brockenhuus for brystet og havde taget til sin karde og 
bedt hans dreng om at hente hans pistoler, hvorfor han krreves id0mt bod pa 60 

Jod S01V. 
Claus Herluf sp0rger, om Laurs Laursen har fuldmagt fra Sivert Brockenhuus 
til at ga i rette. Han svarede, at det forklarer tingsvidnet. 
Claus Herluf siger, at der ikke matte g0res udlteg f0r boet er delt mellem hans 
moders arvinger if0lge H0jesterets dom. Han har ikke trukket sin karde, og 
tingsvidnet siger ikke, om han var ved at snuble over karden og tog i den med 
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venstre hand. Han bad drengen lregge pistolerne ind i stalden, da han ville ud at 
ride, og ville ikke forevise noget af li'JS0ret, fer arven var delt. Sa ville han 
betale med rede penge. Han vil skaffe bevis og attest fra herredsfogeden. 
Sagen opsat 3 uger. (27/10). 

Amtmandens fuldmregtig Knud Pedersen har ladet strevne Johan Adolph de 
Clerque til Kyo og hans medfelgere, Henrik Frandsen ved Kyo, Jens Andersen i 
Skorup (Nors sogn), oberstlejtnant Putkammer og regimentsskriveren Samuel 
Christensen med hans tjener Peiter, da han agter at tage vidner beskrevet 
angaende ulovlig jagt pa steder, som han vil bevise, at de ingen rettigheder har 
til. 
De Clerque Iader ved sin fuldmregtig Christen Sorensen i Skovsted irettelregge 
en fuldmagt, hvori de Clerque ger greldende, at der ikke findes nogen kongelig 
vildtbane i Hundborg og Hillerslev herreder, og at det rna vrere overjregerme
steren, der skal patale sager om jagt. Heller ikke vides det, at amtmanden har 
nogen frelled eller endel, hvor han kan prretendere jagtret, hvorfor han rejser 
sag pa kongens og egne vegne. Han har givet sin tjener, Jens Andersen i Skarup 
ordre til at felge med hans skytte og vise ham de Clerques frelled og grund, og at 
hjrelpe skytten med jagten. 
Knud Pedersen fremferer vidner. Nogle mrend fra Skovsted vidner, at de 
Clerques skytte 11/9 var kommet ridende i Skovsted gade med harer hrengende 
pa hesten, og at han sidste ar og fer var redet over marken fra Skovsted til 
Hillerslev med sin besse. Peder Tomsen vidnede, at han var redet med 
amtmanden til Djernres, da amtmanden havde faet kundskab om, at de Clerque 
og de andre var i Vester Djernres, som tilherer de Clerque. De sa 6 karle ride pa 
jagt tvrers over Djernres hede, Vangs mark og hede med besser og en hund. 
Peder Tomsen sa, at en af deres hunde lob efter en hare af Djernres mark over i 
Vang Klit. Han ville have skudt hunden, men den l0b fra ham efter haren. Sa 
skiltes de Clerque og hans medfelgere ad i to hobe, og nogle af dem red over 
Vang mark og prrestens toft lige ud ad Houl{jrer til. To vidner fra Nors vidner det 
samme og desuden, at de samme dag var i Vang prrestegard, da amtmanden 
var der. Da kom regimentsi{riverens tjener Peiter og gik ind i Lillestuen, hvor 
amtmanden og prresten sad, med en hare, som var sendt prresten af de Clerque 
og oberstl0jtnanten. Et vidne havde set, at de nreste morgen igen red pa jagt. 
Christoffel' Jacobsen vidnede, at sidste ar ved denne tid red han over Nors 
mark, sa han de Clerques skytte tragte efter en flok agerhems, og han fik ogsa 
agerh0nsene undtagen en, som fl0j bort. Forinden havde han set en sadel og tre 
hunde bundet derved foruden 8 harer. 
Christoffer red hen til ham og spurgte, hvis skytte han var. Han svarede, at han 
var Clerquens (!) pa Ky0, og spurgte Christoffer, hvis skytte han var. Han 
svarede: Jergen Skeel Dues til Hegnet, og spurgte, hvorfor skytten red pa jagt 
sa langt herop. Han svarede, at Clerquen havde gods her oppe i landet at jage 
pa. 
Knud Pedersen og Christen Poulsen, amtskriverens fuldmregtig, spurgte Jens 
Andersen i Skarup, hvem der havde beordret ham til at jage og skyde, og pa 
hvad made hans husbond lennede ham derfor, om han fik manedspenge eller 
kostpenge eller segte husbondens dug og disk eller han blev betalt stykvis for 
hvert stykke vildt, han sked. 
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Han fremlagde de Clerques skriftlige ordre til ham om at vise skytten 
jagtgrundene og hjrelpe hammed jagten, og ellers ikke befatte sig med jagt. (Se 
nedenfor). 

Jens Danielsen i Rrer gav til kende, at han var indstrevnet til dom af Anders 
Skytte i Hansted angaende noget fmgreld til den bolig, han bor i og som Anders 
Skytte har Iadet sa, men Anders Skytte har ikke villet modtage samme fregreld; 
sasom husbonden selv har befalet Jens Danielsen at betale fregreld, begrerer 
han om Anders Skytte ikke ville vrere fornejet med dette tilbud. 

(Se ovenfor). Dette h0rer til Jens Andersen i Skarup hans svar: 
Svarede derhos, at han gjorde sa mange dages arbejde for sin husbond og fik 
intet derfor, far heller ikke noget for dette. 

Oplyses en gra hjelmet ko, som en mand lob fra i Thisted Bisgard 30/7, da der 
blev fundet klitsenete~jr pa den, om nogen vii kendes ved den. 
Laust Laustsen pa hr. Anders Pallesens vegne krrever Claus Herluf Pors for 
lwrn, han !ante Anne Arenfeld det ar hun dede, og fremlregger en skrivelse fra 
Birgitte Catrine Pors, dat. Fladstrand 9/10 1679, til hr. Anders som svar pa hans 
brev til hende. Hun erkender, at hr. Anders efter hendes og hendes roosters 
Ellen Arenfelds begrering leverede dem korn det ar, da Anne Arenfeld dede, og 
det undrer hende, at Claus Herluf ikke har_ betalt, eftersom hr. Anders tjente 
hendes moder dermed i trang at indheste kornet. En del var i behold til hans 
genkomst fra Kebenhavn. Jeg ved, at det blev fordret pa skiftet, men ikke, at 
hr. Anders endnu ikke er forn0jet derfor. 
Laust Laustsen fremkalder et vidne, Christen Fyrup af Sennels, som vidner, at 
han hentede 2 td. korn i Sennels prrestegard til Ullerupgard i fruens vogn. 
Claus Herluf Pors spurgte Christen Fyrup, om det var fer eller efter hans 
moders dod. Han svarede, at det var samme ar, hun dede. Han blev spurgt, om 
Claus Herluf da var pa Ullerupgard eller havde noget med den at bestille. Han 
svarede, at Claus Herlufs sestre var pa garden. Hr. Anders begrerer dom. Claus 
Herluf svarede, at han ikke vedkendte sig grelden og ikke havde forskrevet sig 
til at betale noget her i herredet. 
Dom: Claus Herluf Pors har ikke Iadet udtage noget korn hos hr. Anders, men 
det ses af hans sesters missive, at det er sket efter s0strenes og deres sal. 
roosters begrering. Dahan tilmed protesterer og mener, at han ber seges ved sit 
vrerneting, ved jeg ikke at drage ham fra hans vrerneting, men denne sag til 
hans vrerneting at pakendes. 

Christen Jensen i Karsse tiltaler Seren Olufsen i Tved (Hjardemal sogn) for !ant 
korn. 
Dom: Han skal betale. 

(30/9). Claus Herluf Pors tiltaler hr. Anders Pallesen for skyldige grrespenge 
efter en husbog. Hr. Anders siger, at han vel har haft frer i grres, men ikke siden 
et ·ar, da hans dreng ville hente to 0ksne, der skulle til Lerup marked, men blev 
afvist af Claus Herluf, der sagde, at grrespengene skulle betales, f0r eksnene 
blev udleveret, skent der var eksne nok tilbage til at tilfredsstille Claus Herluf 
for hans tilgodehavende, om han ville g0re sig betalt i dem. 
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Dom: Claus Herluf Pors krrever penge efter en makuleret husbog, som ikke er 
pa stemplet papir og ikke er af den beskaffenhed, at den i retten af mig kan 
anses, og han ingen andre beviser har, og da hr. Anders ved ed nregter at skylde 
noget, frikendes hr. Anders. 

Flere fra Sennels sogn var indstrevnet og blev eksamineret. (Ikke mere). 

Christen Poulsen i Thisted har Iadet strevne Seren Jensen i Vestergard og 
tiltaler ham efter en obligation pa 150 rdl. af 25/6 1681, dateret pa Kelbygard. 
(Christen Poulsen kaldes fornemme karl). 
Dom: Han skal betale. 

13. oktober. 

Hans Axel Pors til Momtoft fremferer Niels Vrert i Hovs0r og Anders Nielsen, 
tjenende i Hunstrup Prrestegard, som bekender, at de 30/9 i fuldskab overfaldt 
den gode mands folk i deres udskikkede rerinde pa vejen mellem Thisted og 
Momtoft, hvad de ingen feje havde til, langt mindre til de skreldsord, de brugte 
om Hans Aksel Pors, hvorfor de beder om forladelse. (17/11). 

(15/9). Hrederlige og vellrerde Ib Jacobsen af This ted pa hr. Oluf Nielsens vegne 
i Hillerslev fremstiller Stephen Christensen i Skovsted og Christen Christensen 
ibd., som vedstar den forpligt, de har givet hr. Oluf og er indfert her 15/9. 
(17/11). 

(30/9). Christen Skriver til taler Christen Andersen Kolsgard, fordi han endnu 
ikke har indlest de dokumenter, han forhvervede angaende Stephen Christensen 
i Skovsted, som havde ilde slaet og medhendlet hans husbonds tjeners tyende. 
Dom: Han skal indlese dokumenterne og kan siden s0ge regres hos hvem han 
bedst ved og kan. 

20. oktober. 

Lrest Skatkammerets ordre om, at det skattekorn, som fer er betalt med penge, 
nu kan leveres in natura. 

Claus Herluf Pors har Iadet strevne hr. Anders Pallesen i Sennels og flere til 
vidnespaher og folk til at vidne, men da en del af vidnerne ikke er medt, 
forelregges samtlige at mede om 8 dage. 

Erik Nielsen tiltaler Maren Hansdatter i Nors og hendes mand Peder Pedersen 
for 1 rdl., som han mener, at han har lant hende 19/12 1677, 
Maren Hansdatter nregter ved ed at skylde Erik Nielsen noget, men hendes sen, 
som var udskrevet til soldat, gav og leverede hende samme rigsdaler. 
Dom: Da Erik Nielsen ikke egentlig beviser ved dokumenter eller bog, at 
Maren Hansdatter skylder ham noget, men kun henviser til et tingsvidne 15/1 
1678, og hun nregter skylden ved ed, frikendes hun. 
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Gunde Ulf, kgl. delefoged, advarer alle, der skifter i stenbroen mellem Klevs 
hule og Bromelle bakke, at de ger deres skifter i stand inden 8 dage. 

(1/9). Erik Nielsen af Skinnerup tiltaler efter synsvidne af 1/9 nogle koner i 
Skinnerup, dels fordi han mener, at der er hestet noget ind i hans korn, dels 
fordi han pastar, at et dige er flyttet og en m0dding lagt tvrers over en vej. 
Hr. Hans Jacobsen Spjelderup af Thisted medte og sagde, at han har 
fornummet, at Erik Nielsen, som bor i et hus ved kirkediget vesten for kirkens 
port, skal have tiltalt ... staende iligemade ved ldrkens port men 0stenfor, og 
som (Mette) Olufsdatter ibor, og dette hus fra fordum tid er givet til prrestens 
10n, og han mener derfor, at der ikke b0r derames i sagen, f0r han er lovlig 
strnvnet. Erik Nielsen protesterer. 
Kendelse: Sagen oph::eves, til hr. Hanser lovlig strnvnet. (17/11). 

27. oktober. 

Christen Nielsen i Fartoft tiltaler Falquor Christensen i Malle efter et 
kontraktvidne 18/3 1684, hvorefter Falquor Christensen skal betale 10 sletdaler 
til sin steds0n Niels Jensen, Jens Nielsens sen, som er Christen Nielsens 
broders0n, som frndrene arv. Pa arven skylder han endnu 5 sldl. 2lh mk. 
Dom: Han skal be tale. 

Claus Herluf Pors tiltaler Jep Andersen Hundal og Jens Tomsens enke 
Sennels for skyldige grrespenge. 
Sagen opsat 8 dage. 

Samme tiltaler Niels Ibsen i Sennels for restance af et hus i Vandtrang, som 
Anders Bundgards sen sidst i freste havde. 
Opsat 14 dage. (3/11). 

(6/10). Sagen om forhindring af hr. Andersens kommissariers udl::eg pa 
Ullerupgard opsat 14 dage. (17/11). 

Anders Christensen Degn i Lille Hillerslev pa sin sesters Anne Christensdatters 
vegne, som er enke efter Laurits Christensen Ballerum, der boede og d0de i 
Store Hillerslev, og pa hendes bern, Kirsten Lauritsdatter og Christen 
Laustsens vegne (sennen er udenlands) paden ene side, og Tomas Christensen, 
som den sal. mands datter Maren Laursdatter i Hillerslev vil ::egte, pa den 
anden side irettelrngger en kontrakt mellem Tomas Christensen og Anne 
Christensdatter, Laust Ballerums enke, om aftregt. Desuden lover han at give 
Christen Laustsen, som nu tjener pa fremmede steder, 40 sldl., og Kirsten 
Lauritsdatter 40 sldl. som arv, og Kirsten Christensdatter derforuden 11 sldl., 
som hun har udlagt af sine egne penge til gardens forhjrelpning. 

(15/9). Gunde Ulf, kgl. delefoged, pa en del Vester Vandet, Nors og Tveds 
sognemrnnd deres vegne, og Niels Christensen i Lille Hillerslev pa 0rum 
tjeneres vegne, samt Gunde Ulf efter fuldmagt pa andres vegne irettelregger 
tingsvidne 1.5/9 om, at disse folk i 20-50 ar har brugt deres frnlled vesten Nors se 

485 



Hillerslev Herreds Tingbog - 1685 

ulastet og ukceret. Desuden fremlagt et tingsvidne af 11 j ... (1670?) hvori nogle 
mcend svarer pa kgl. delefoged, Christen Hej 's til tale for brug af arealer vesten 
Nors se, som de har brugt over 20 ar, med en skrivelse, dateret 12. juli 1670. 
Mikkel Langballe protesterer, og han mener ikke, at disse sognemcend med 
rimelighed kan have en fcelled pa dette sted mellem Nebel ejendomme og 
kongens. Han fremlcegger gamle tingsvidner som fer. 
Dom: Da sognemcendene ved tingsvidner har bevist, at de har brugt Grendye, 
Vuld og Meel vand sender til Vuld knak, norden Tuekcer, og da Ioven siger, at 
hver som har 20 ars hcevd pa en ejendom uden anden adkomst, rna beholde den, 
ber disse sognemcend nyde deres fcelled efter 19 mands vidnesbyrd. Hvad kersel 
over Tuekcer angar, kan Mikkel Langballe ved lovlig proces sege regres. 

3. november. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa rektor Jens Julbys vegne i Viborg ferer 
vidner pa, at der var 16 garde i Kjelstrup, men de 13 var ede i mange ar, og kun 
tre garde dyrket. Den ene, som Tomas Jensen og Christen Tegersen ibor, er 
meget forskyldt, sa det ikke synes, at de kan svare den fulde landgilde eller kgl. 
skatter deraf i deres elendige armod. · 

Samme har stcevnet Tomas Jensen og Christen Tegersen i Kjelstrup, for at de 
kan forklare, hvad de har ydet af landgilde de sidste ar. Det forklarer de. 

Niels Christensen i Brund pa egne og moders vegne har Iadet stcevne Erik 
Lauritsen i Brund og tiltaler ham for tyveri af en kohud, som de har fundet igen 
hos Christen Madsen i Thisted. Han tilstod, men bad dem lade sagen falde, mod 
at han gav dem nogle gees som betaling, men derefter leb han til sin hest og red 
bort. 
Brund mcend blev spurgt om hans forhold. De svarede, at de ikke vidste dem 
sikker nat eller dag for ham, og samtlige herredsmcend, som var til stede, 
vidnede, at Erik Lauritsen var en tyv, Iegner og bedrager. 

Sagen mellem Jens Tomsens enke i Sennels og Claus Herluf Pors opsat 8 dage. 

Laust Serensen i Hov tiltaler Jep Andersen i Hundal for 2 rdl., som hans fader 
havde !ant for 9 ar siden. 
Opsat 14 dage. 

... tiltaler Peder Christensen for korn, han for 2 ar ,siden !ante af sal. Maren 
E riksda tter. 
Dom: Han skal betale. 

Christen Jensen i Kastrup udsteder dette vidne efter befaling. Herredsfoged 
Emmike Eriksen~har Iadet stcevne Erik Lauritsen i Brund, efter at han og flere 
var hos ham for at gere udlceg for resterende kirketiende. Erik Lauritsens 
sagde, at han intet havde at betale med, uden de ville tage et eg i pant og lade 
det sta hos ham. Ville de ikke det, skulle de intet fa. Da gik folkene med 
kirkevcergerne ind i hans raling, hvor de fandt et svin i bryggerset. Da kom Erik 
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Lauritsen ind med en ekse i handen og truede og undsagde dem, og dade gik ud 
af d0ren af frygt for ham, sagde han, at han skulle ringe dem om deres kceber og 
truede dem mere, sa de matte undvige af garden. (10/11). 

Anno 1685 d. 9. november er denne tingbog indleveret af skriveren Christen 
Madsen Schonning. 

Tingbog for Hillerslev herred 1685 er fortsat i protokollen: 
Tingbog for 1685-86, fol. 3 til fol. 24 b. 

3. november fortsat. Da der er begyndt pa en ny bog, er tingherernes navne 
gentaget, ligesom herredsfogedens. 

(22/10). Claus Herluf Pors fremlcegger efter opscettelse af 6/10 en dom og 
adkomst til den bolig i Vandtrang, som Niels Ibsen har fcestet af hr. Anders 
Pallesen. 
Sagen opsat 1 maned. 

Laurits Lauritsen pa hr. Anders Pallesens vegne tiltaler folk i Sennels sogn for 
skyld. 
Dom: De skal betale. 

10. november. 

Jens Christensens Huas i Skinderup udsteder denne dom efter befaling. 
Herredsfoged Emmike Eriksen fremviste et tingsvidne her af tinget i dag 8 
dage (3/11) udstedt angaende Erik Laustsen i Brund hans skammelige og 
uherlige forhold (tingsvidnet gentaget). Erik Lauritsen havde truet herredsfo
geden og de folk, der var med ham for at gere udlceg for hans skyld til 
kirkevcergerne, med en ekse, dade ville gere udlceg i et svin. 
Dom: Han skal betale 60 lod selv i bede. 

17. novembmer. 

Som tre eller flere af tinghererne skal aflcegge vidne, sa er andre udncevnt 
deres sted. (Navnene ncevnet). 
Dette er af herredsfogeden befalet at indfere: 
Johan Wittmand, indvaner i Hjerring, bekendtger, at han har forpagtet 
konsumtion, folkeskat, grcespenge, kopulationer, vognmcendstold, konfiskatio
ner og deraf faldne beder i Hjerring by pa 3 ars tid, fra 1/6 1678 til ultimo 
december 1681. Dateret 30/10 1677. 

Jens Smed pa Hald pa Hans Axel Pors til Momtoft hans vegne bekendtger, at 
Hans Axel Pors har forpagtet Momtoft bort, og at hans vcerneting nu er i Hals, 
hvor han holder hus og arnested. 

(14/7). Erik Nielsen i Skinnerup har Iadet stcevne Peder Christensen og Niels 
Christensen i 0ster Vandet til vidnespaher imod bencegtelse og Iver Tomsen i 
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0ster Vandet til at vidne under hans faldsmal. Desuden fremlagde han en attest 
fra nogle folk, om hvad der passerede pa tinget mellem ham og de to 
indstaJVnede 23/6. De attesterer, at Erik Nielsen fremviste to breve til Frantz 
Roede og Henrik Holst i K0benhavn. Da spurgte herredsfogeden Feder 
Christensen bl.a., om Feder· Christensen havde underskrevet brevene. Bade 
han og Niels Christensen megtede at have skrevet under. 
Christen Eriksen, der havde underskrevet attesten blev spurgt, om han havde 
h0rt noget om Erik Nielsens rejse til K0benhavn. Han svarede, at det kunne han 
ikke min des. Det var sa lrenge siden! 
Iver Tomsen vidnede, at han havde skrevet under, og at Jesper Andersen ogsa 
havde. Han blev spurgt, om Niels Christensen og Feder Christensen ikke ogsa 
var i Erik Nielsens hus og akkorderede med ham om rejsen. Han svarede, at 
han ikke h0rte, at de akkorderede med Erik Nielsen om nogen ting. (Sagen 
forts~etter). 

Feder Christensen og Niels Christensen i 0ster Vandet tog Niels Christensen i 
Lille Hil!erslev, 0rum delefoged, i himd og gav ham fuldmagt til at svare for 
dem bade til dette og andre ting. (24/11). 

(20/10). Erik Nielsen af Skinderup har Iadet st~evne hr. Hans Spjelderup i 
Thisted til granskningsvidne. Granslmingsm~end sagde, at de sa en vej, der l0b 
igennem Skinnerup og ad marken til, men det var ikke en alvej. Alvejen gik 
nedenfor og var hulk0rt. De sprugte en mand om vejen, og han sagde, at da de 
ikke i t0brud kunne k0re pa alvejen, k0rte de ovenom, men denne vej havde 
aldrig v~eret alvej. 
De blev ogsa spurgt, hvor langt et dige var sat ud mere end de diger, der var 
s0nden og norden for. De svarede, at et dige, som star nu, synes de ikke kan 
v~ere nogen til fortr~ed i deres k0revej. Anders Ibsen vidnede, Mette 
OJ.ufsdatters dige havde hindret dem i deres alvej, som la n~est op til hendes hus, 
men nu da diget var flyttet ind og m0ddingen n~esten f0rt bort, hindrede det dem 
ikke. Han mindedes 44 ar, og det f0rste, han kan mindes, var der intet hus og 
ingen kalgard fra den nordeste st~ette til den murede st~ette s0nden for kirken. 
Andre vidner ogsa om vejen. 

Gunde Ulf pa Laurits Madsen og Niels Madsen deres vegne i Vigs0, har Iadet 
st~evne Christen S0rensen i R~er angaende en arvelod pa 20 sletdaler, som hans 
steddatter, Maren Tomasdatter havde arvet efter sin fader Tomas Nielsen, som 
boede og d0de i Tved i Hjardemal sogn, og som han havde lovet at give hende 
if0lge tingsvidne 23/1 1660 (1666?). 
Niels Christensen i Lille Hillerslev svarede pa Christen S0rensens vegne, at alt 
hvad han bekom efter sin sal. formand, var taget fra hammed mere, han agter 
at bevise. 
Opsat 1 maned. (15/12). 

(13/10). Gun de Ulf tiltaler Stephen Christensen og Christen Christensen i 
Skovsted for den aktion, de har haft med hr. Oluf Nielsen i Hillerslev og hans 
folk if0lge tingsviden 15/9 sidst, og kr~ever, at de simi b0de 3x40 lod s0lv. 
Opsat efter beg~ering. (15/12). 
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(13/10). Samme har Iadet st~evne Niels V~erdt i Hovs0r og Anders Broe, tjenende 
i Hunstrup pr~estegard til dom angaende b0der til kongen for begaede Dater 
efter tingsvidne 13/10 imod Hans Axel Pors, som er 3x40 lod s0!v, kongen den 
tredjepart heraf hjemfalden, og desuden kr~ever han dem straffet. 
Opsat (ikke mere). (15/12). 

Tomas Mortensen af Norrindtofft tiltaler folk pa Hanstholm for g~eld. St~evnet 
for 14 dage siden med 6 ugers varsel. 

Mikkel Christensen, foged pa Torp, tiltaler Anders Skytte i Hansted og 
Margrethe Madsdatter, sal. Feder· Jensens enke ibd. for skyldige penge og 
korn. 
Dom: De skal betale. (19/11686). 

Mikkel Christensen pa Simon Andersens vegne 
Pedersen i 0sterild for skyldig !ant korn 1682. 
Dom: Han skal betale. 

HjardemB.l tiltaler Jens 

(27/10). Laurits Lauritsen af Sennels pa hr. Anders Pallesens vegne har Iadet 
st~evne Claus Herluf Pors, for modstand, han havde gjort, da hr. Anders ville 
g0re udl~eg pa Ullerupgard, og freml~egger tidligere tingsvidne. 
Claus Herluf Pors havde fremvist H0jesterets dom 1682, hvorefter han mente, 
der ikke kunne g0res udl~eg, f0r boet efter hans moder var skiftet. Han 
freml~egger attest fra fru Agnete Kas og flere pa, at han ikke har truet Sivert 
Brockenhuus, men de gik og sk~emtede med hinanden, og kunne da begge snuble 
over deres karder, da der var dyb sne. 
Dommeren henviser sagen til landstinget, da vidnesbyrdene strider mod 
hinanden, og Sivert Brockenhuus ikke i levende live har beklaget sig over noget 
eller rejst sag. · 

24. november. 

Laurits Jensen i Thisted i herredsfogedens sted. 
S0ren Jepsen i Skinnerup tar afkald fra Jens Madsen ibd. pa sin hustru Zidsel 
Jepsdatters vegne for hendes arv efter hendes sal. fader Jep Mikkelsen som 
boede og d0de i Skinnerup og efter hen des moder Anne Tomasdatter, som endnu 
lever. 

Jens Madsen i Skinnerup far afkald fra S0ren Jepsen pa hans hustru Margrethe 
Madsdatters vegne for arv efter hendes sal. for~eldre Mads Andersen og Mette 
Bertelsdatter, som boede og d0de i Skinnerup, og efter hendes broder Berte! 
Madsen, enten han er levende eller d0d. 

Gunde Ulf pa Anders Smeds vegne i Hunstrup efter ops~ettelse i dag 14 dage 
tiltaler Christen Smed i Senne Is for 3 rdl., han skylder for sin l~ere hos Anders 
Smed. Pr~esten i Hundstrup attesterer, at Christen Smed har v~eret i !~ere hos 
Anders Smed. 
Christen Smed svarede, at han aldrig har lovet Anders Smed mere end 1 rdl., og 
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han havde faet 1 td. rug, malt, mel, jern og s0m, da han matte vrere sasom i 
skjul, da Anders Smed ikke kunne holde ham fri for soldateri, mens han var hos 
ham. 
Gunde Ulf svarede, at hvis Christen Hostrup havde ydet ham noget, kunne han 
s0ge det ved retten. 
Dom: Christen Smed b0r be tale res ten af sine lrerepenge, 1 rdl. 2 mk. 4 sk., til 
Anders Christensen Smed. 

(17/11). Erik Nielsen af Skinnerup foregiver, at han n0dvendigvis rna rejse af 
byen en 14 dage, og om nogen i den tid skulle prretendere noget imod ham, at det 
da matte opsrettes sa lrenge. (22/12). 

Jens Christensen Huas af Skinnerup og hans gardmand Anders Christensen 
fremstiller 4 mrend, som har rebet og delt jorden mellem dem. (Marknavne). 

1. december. 

Gunde Ulf og Laust Pedersen i Hjardemal byder sig i rette imod Anders 
Knudsen i Thisted efter indstrevning for at vide deres skyld. (15/12). 

Anders Andersen Gade i Nors far afkald fra Jens Tomsen i Vorring pa sin 
hustrus, Mette Andersdatters, vegne, for hendes arv efter hendes sal. moder, 
Dorte Andersdatter, Anders Gades sal. hustru. 

8. december. 

Gunde Ulf pa Frants Rantzovs tjener, Anne Nielsdatter, sal. Christen Jensens 
enke i 0sterild, hendes vegne har strevnet Jens J0rgensen Spanggard ibd. til 
vidnespah0r angaende hvad hendes sal. mand havde saet til halvs med ham 
forleden ar. Der fremstilies vidner. Niels Lucassen, som tjente Christen Jensen, 
vidnede, at han pl0jede det .stykke jord pa Faldsbjerg med hans husbands plov 
og 4 0g, og Jens J0rgensen selv lod 2 0g ga, og Jens J0rgensens pige k0rte 
ploven. Sa saede Christen Jensen det med 15 sma skrepper, og samme dag 
harvede forskreven dreng den saede jord med Christen Jensens 0g, og drengen 
vidnede, at Jens J0rgensen gik mange gange til Christen Jensen og bad ham sa 
jorden til, fordi han ikke selv havde korn at sa. 
Laust Nielsen af 0sterild vidnede det samme. (22/12). 

15. december. 

Lrest privilegium for guldsmede. 

(17 /11 J. De to sager af kongens mod Niels Verdt i Hovs0r og Anders Nielsen, . 
tjenende i Hunstrup prrestegard og mod Christen Christensen og Stephen 
Christensen i Skovsted, save! som sagen mod Christen S0rensen i Vester Rrer 
opsat 14 dage. 

490 

Hillerslev Herreds Tingbog - 1685 

Christen Christensen i Skovsted pa Niels Christensens vegne i Lille Hillerslev 
lyste 1. gang for lovmal og gav last og klage over Anders Knudsen St0u, 
glarmester i Thisted for sarmal i hans ansigt. (22/12). 

(1/12). Knud Fartoft i Thisted pa Anders Knudsens vegne (ikke ovenstaende 
glarmester) tiltaler Gunde Jacobsen Ulf og Laust Pedersen i Peder Iversens 
gard i Hjardemal samt Anders Mikkelsen i Kjelstrup for skyld til Anders 
Knudsens sal. formand Mogen Nielsen efter dennes hovedbog, nemlig Jacob Ulf 
i Kl0v 3 sldl. 8 sk., Peder Iversen i Hjardemal 6 sldl. 2 mk. 10 sk. Anders 
Mikkelsen 7 skp. byg. 
Kendelse: Eftersom en del af de tiltalte har budt sig i rette i dag 14 dage, og 
ingen er m0dt, er sagen opsat til snapsting. 

Tomas Mortensen i Norindtofft tiltaler Niels Christensen i Lille Hillerslev for 6 
sldl. 1 mk. 3 sk. forstrakt ham til skatter, og tre mrend i Hansted for skyldige 
penge. 
Dom: De skal betale. 

Christen Christensen i Skovsted pa Tomas Christensens vegne i Kastrup tiltaler 
Christen Mikkelsen Juell i Bjerre for 1 td. rug. 
Dom: Han skal betale. 

22. december. 

(24/11). Borgmester Christian Mortensen reskede genpart af den strevning, som 
Erik Nielsen i Skinderup har Iadet lrese her pa tinget i dag 14 dage og i 
borgmesters hus og andre huse, eftersom han hverken matte fa kopi af 
landstingsstrevningen eller matte fa den at lrese, meget mindre matte tillige 
med strevningsmrendene lrese den. Og som han ikke ved, til hvad tid eller 
hvorfor han eller hans principals tjener er strevnet, mener han ikke han kan 
svare eller !ide, f0r han far kopi. (Se nedenfor). 

(15/12). Niels Christensen i Lille Hillerslev har Iadet strevne Anders Knudsen 
St0u hos hans faster Karen G0ysdatter i Hillerslev til syn og vidnespah0r. 
Synsmrend bevidner, at Niels Christensen havde faet sar og skade i hans ansigt i 
hans nresehul op til brusken, som syntes dem at vrere i stykker, og sar op til hans 
venstre 0je. (Sagen fortsretter). 

Samme fremstiller vidner, der beretter, at han sammen med andre var i Niels 
Jensens hus i Hillerslev, og da var Anders Knudsen der og frerdedes ved et 
vindue. Et vidne sa, at der kom et ler-fyrfad flyvendes fra nederbordende i 
ansiget pa Niels Christensen, som sad ved overbordenden. Sa sa han, at S0ren 
Christensen Harboe havde fat i Anders St0u ved kakkelovnen. Niels Christensen 
rabte, at de skulle lade ham !0s. Loven skulle vel hrefte ham. Et vidne siger, at 
Niels Christensen sagde til Anders Knudsen: Du har drukket falsk (?) i aften. 
Du skal drikke af den stob. I det samme kom en stob fra over-bordenden til 
nederbordenden, men han sa ikke, den ramte nogen, ikke heller hvorfra den 
kom. I det samme blev Niels Christensen slaet i ansigtet, men hvormed vidste 
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han ikke, og som han sa sig om, la der et ler-fyrfad ved Niels Christensens 
f0dder pa jorden ved over-bordenden, og at Niels Christensen stod og bl0dte. Sa 
sa han, at S0ren Horreboe snap fat pa Anders Knudsen og kastede ham om pa 
jorden. Da sag de Niels Christensen til sin broder: Slip ham! Lov og ret skal vel 
hrefte ham i sin tid. Et andet vidne sa, at Anders Knudsen tog et ler-fyrfad og 
slog med det til Niels Christensen, som blev staende og bl0dte. Andre vidner det 
samme. (12/11686). (Sagen forts<etter). 

Niels Christensen gav 2. gang last og klage over Anders Knudsen St0u. 

Gunde Ulf pa Laurits Nielsens vegne i Thisted tiltaler flere for g<eld, bl.a. Niels 
Christensen grud i Sennels. 
Dom: De skal betale. 

(8/12). Gunde Ulf pa Christen Jensens enkes vegne i 0sterild tiltaler Jens 
J0rgensen i Spanggard og sretter i rette, at han b0r betale de 15 skp. rug, for 
pl0jning 2 sletmk., for 2 bed og harvning 1 mk. rned anden omkostning. 
Dorn: Han skal beta! e. 

Borgrnester Enevold Nielsen af Thisted pa skipper Wouters Classens vegne af 
Horn i Vestfrisland, som 25/11 forulykkede rned sit f0rende skib ))Den bla N0gle« 
ved Klitm0ller, fremstillede syns- og vurderingsrn<end. Skibet var pa vej til 
Lissabon, fragtet af assessor Nicolaj Jansen af K0benhavn. Der n<evnes storsejl, 
bramsejl, forem<erssejl, foksejl, stormerssejl, skonfarsejl, stavsejl, mesa.n, en 
sk0jte, som var br<ekket i vraget, 1 Iiden s0nderslaet jolle, 1 varpanker m.m. 
samt en kiste med hatte, nogle beskadiget af vand vurderet til 100 rdl. 
Amtmandens fuldm<egtig Knud Pedersen og tolderen Peder Markussen var til 
vederm als ting. 

(Se ovenfor). Erik Nielsen af Skinnerup rned sin s0n fremviste sin s0n Niels 
Eriksens frestebrev med en paskrift af Gunde Ulf 18/12 1684 i Erik Nielsens stue, 
hvorefter Erik Nielsen, efter at f<estebrevet var !<est, har villet afsta her for 
retten alt det gods, der kunne findes pa stedet, som f<estebrevet lyder pa, 
dateret Dunneruplund 28/4 1684, underskrevet af Alexander Grubbe. Erik 
Nielsen tilstod, at han har frestet pa andre gode m<ends gods og pa kongens gods, 
og at han har sit korn og andre varer, hans s0n uvedkommende, og derpa tog 
han sin s0n i handen og overdrog til ham, hvad gods med korn og kv<eg, som 
fandtes i hans s0ns indf<estede bolig. (Se tingbog 1686, 8/6, Niels Eriksen var da 
ikke 15 ar!!! ). 
Niels Christensen, delefoged til 0rum protesterede og mente, at intet tingsvidne 
indeholdende nogen overdragelse (b0r udstedes). at Erik Nielsen sine midler til 
tinge b0r at frasta, f0r h0jesteretsdommen, hvori Erik Nielsen er d0mt til at 
betale en del penge bade til kv<esthuset, ransn<evningerne og flere, sa vel som en 
dom her af tinget om bekostning, gjort siden l10jesteretsdommen, er fuldbyrdet, 
og formener, at Erik Nielsens SIIJllS f<estebrev ikke i sin dato skal findes sa 
gammel som landsdommernes dom, som er konfirmeret ved H0jesteret, med 
flere bekostninger, rejsen og dra.gen, som Erik Nielsen ved udflugter har 
forarsaget, bliver betalt. Han mener derfor, at ingen afstaelse i dag b0r 
udstedes. 
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Erik Nielsen mente, at der var gjort fyldest ved den eksekution, der havde n0dt 
ham til at overdrage den bolig til sin s0n. Han havde nu midler pa et andet sted, 
hvor man kunne s0ge ham. (19/11686). 

T0ger Torsen i Hillerslev har ladet st<evne Iver Jensens enke i Kastrup, Maren 
Christensdatter med sin s0n og lavv<erge Peder Iversen for 10 sletmark, som 
hun skyldte T0ger Torsens hustru. 
Opsat 14 dage. 

Her ender tingbog 1685. 
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(Af tingbog 1685, 3. november til1686, 16. november fra fol. 24 bog ud). 

Herredsfoged: Emmike Eriksen, Thisted. 
Skriver: Christen Madsen Skaning, Bjerre. 

Snapstirsdag, 12. januar. 

L1est forordning om kop. og kv1egskatter, og rentekammerets ordre om 0de og 
forarmet godses forlindring, varsel til kongens b0nder om at levere lant korn og 
anden rest. 

Sagen mellem Gunde Ulf og medinteresserede og Christen Bossen i R1er opsat 
endnu 14 dage, og da parterne at m0de til dom. 

(22/12 1685). Niels Christensen i Lille Hillerslev gav 3. gang last og 1\lage pa 
Anders Knudsen St0u for sarmal og skade. 

Samme forb0d alle at sa i hans husbonds tjeneres jord. 

Samme forb0d Skinderup sognem1end at komme pa Hillerslev og Kastrup 
sognes f1ellig, som kaldes Ballerum, med nogen slags brug. 

Kgl. Maj.s delefoged Gunde Ulf pa kongens tjeneres vegne forb0d aile at have 
nogen brug, enten med kv1egdrift eller andet, f0r de far deres gr1es, korn eller 
andet i deres enge, og at komme pa deres agre, saede eller usaede, fra den tid, 
kornet blev saet, indtil hver har sit korn hjemme. Ligeledes forb0d han at k0re 
pa us1edvanlige veje. 

Samme forb0d pa kongens og samtlige Kjelstrup og Hillerslev bym1ends vegne 
alle og enhver at have nogen brugelighed i deres byf1elled, som er H0jerberg og 
hosliggende hede, og at have us1edvanlige vejt; over deres bymark. 

Knud Laustsen Fartoft af Thisted pa Anders Knudsens vegne tiltaler Laust 
Pedersen i Peder Iversens gard i Hjardemal og Anders Mikkelsen for g1eld efter 
ops1ettelse 15/12. 
Dom: Anders Mikkelsen skal betale. (3/2). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev forb0d pa Hillerslev og Kastrup bym1ends 
vegne Skinnerup bym1end - »Er her f0r i dag indf0rt, derfor ikke videre denne 
gang«. 

(15/12 1685). Sagen mod de to m1end af Hunstrup pr1estegard og Hovs0r er i dag 
intet omtalt. Sasom den til i dag er opsat, beg1erede de derfor at de matte blive 
hjemme, til der blev st1evnet pa ny. 

Peder Jensen i Hov i Hillerslev har beg1eret vurdering af den fattige salig Mette 
Mortensdatters ringe efterladenskaber. Han har ladet den fattige pige bo hos 
sig fra juleaften 1684 til 8 dage f0r st. Hansdag 1685 og har givet hende ild og 
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varme og andet ophold, 01 og mad. Siden boede hun i et hus ved garden, men 
ingen par0rende bes0gte hende eller s0rgede for hende i hendes sygdom, og 
ingen sl1egt kendtes, som kunne tage sig af hendes jordef1erd, som Peder Jensen 
har bekostet og bl.a. betalt degnen for at synge og pr1esten for ligpr1ediken. Hvis 
nu nogen vii tage hendes efterladenskaber til sig, kan de g0re det imod at betale 
ham hans·udgifter. 

19. januar. 

(22/12 1685). Erik Nielsen i Skinnerup har ladet st1evne (bl.a. ved sin umyndige 
s0n) Peder Pedersen, forvalter pa 0rum, til vidnespah0r, og vidner (bl.a. hans 
broder Tomas Nielsen), som beretter, at de dagen efter, at Peder Pedersen 
havde gjort udl1eg i kv1eg hos Erik Nielsen, var de hos Peder Pedersen i Peder 
Bendixens hus (V. Vandet) og beg1erede at indl0se kv1eget for penge. Peder 
Pedersen svarede, at det kunne hentes pa 0rum. (Sagen forts1etter). 

Samme har ladet st1evne Peder Peders·en pa 0rum anlangende tilbud, og 0ster 
Vandet sognem1end til samme tilbud, samt Gunde Jacobsen Ulf og Niels 
Christensen i Lille Hillerslev til vidnespah0r angaende samme tilbud. Og nu har 
Erik Nielsen for retten ladet conferere en vidimeret kopi af landstingsstffivnin
gen 5/2 1685, hvorefter han leverede en kopi til dommerne, og tilstod dommeren 
at meddele enhver vedkommende sa meget deraf, som de beh0ver og beg1erede. 
Niels Christensen beg1erede pa Peder Pedersens vegne en rigtig kopi. Det g0r 
ogsa Gunde Ulf. F0rst da kan de svare mod hans pr1etentioner. 
Erik Nielsen siger, at de kan lade skrive en kopi af den kopi, som 
herredsfogeden har modtaget. ( 16/2). 

Christen S0rensen pa Skovsted pa »Senj0r Monss0r Chlerchis (Johan Adolph de 
Clerque) vegne fremviste et sk0de til ham fra kgl. kommiss1erer over kirke- og 
skolegods, pa et bol til Vigs0 kirke, som Laust Christensen i Bjerre pabor, og f0r 
skyldte 2 td. byg, men nu er sat for% td. byg. 

(17 /11 1685). Mikkel Christensen, forvalter (pa Torp) pa sin principals tjener 
Kjeld Christensens vegne i Hansted har st1evnet Anders Skytte i Hansted for 
g1eld og Gravers Mikkelsen for skyld for korn. 
De skal betale. (4/5). 

Lauritz Laurssen, degn i Sennels sogn, har ladet st1evne Jacob Pedersen og 
tiltaler ham for adskilligt korn, smarente og offer. 
Han skal betale. 

Niels Nielsen i Hov pa Sennels kirkes vegne tiltaler folk i Sennels for skyldige 
penge og korn. 
(Ingen dom). 

Christen Madsen af Nors pa Anders Andersen Gade i Nors hans vegne erkl1erer, 
at Anders Andersen Gade nu vil gifte sig igen og derfor vil give sine b0rn med 
hans sal. hustru Dorte Andersdatter, nemlig Anders Andersen, Maren Andersen 
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og Anne Andersdatter ialt 40 sldl., som skal deles mellem dem efter !ovens 
made. De skal blive hos deres fader og stedmoder, til de bliver 18 ar osv. (og 
have skolegang). 
Formyndere er Jens Andersen i Skarup (Nors sogn) og Christen Madsen. (9/2). 

26. januar. 

Lrnst Skatkammerets ordre om lant korn. 

Mikkel Skarup i Thisted tiltaler Christen Knudsen i Vorringgard og Mikkel 
Nielsen i Skinnerup. Christen Knudsen 1msker udsrnttelse, da han ikke har 
registreringen efter hans sal. formand med sig. 
Udsat 14 dage. 

3. februar. 

Laurits Jensen i herredsfogedens sted. 
Lrnst Kammerkollegiets ordre om lettelse for det gejstlige og for proprietrnrers 
0de og forarmede ejendomme, og en anden ordre om angivelse af stald0ksne pa 
herregarde. 

Gunde Ulf har Iadet strnvne Erik Nielsen i Skinderup angaende den hund, han 
forleden havde her til tinget f0rt, og de otte tingh0rere fra den dag, til at vidne. 
De vidner, at Erik Nielsen den dag begrnrede herredsrettighed for en ulv, som 
han havde udenfor. Herredsfogeden befalede 4 mrnnd, at de skulle ud at se, om 
det var en ulv eller en hund. De kom ind igen og sagde, at det var ingen ulv. Det 
var en hund. Hunden la bag ved Erik Nielsen sadel pa hans hest. Erik Nielsen 
tog den i nakken og holdt den op og sagde: Kan I ikke nu se, om det er en hund 
eller en ulv. Den havde ingen trnnder i munden uden nogle gamle nogle. Den 
blev sa liggende vesten og uden smeds d0r, og han (vidnet) h0rte ikke, at nogen 
sagde andet, end at det var en hund. Desuden fremstod de andre 8 mrnnd 
undtagen Niels Tomsen i 0ster Vandet og vidnede ligesom forskrevne Clemed 
Christensen, og de andre. Mrnndene vidnede ogsa, at Erik Nielsen l0ste hunden 
fra sadelen og kastede den pa jorden. (Sagen fortsrntter). 

Erik Nielsen kom med en attest fra 4 mrnnd af Skinnerup, som attesterer, at de 
troede, det var en ulv, han havde skudt. 
Nu vidner nogle, at de aldrig havde set en ulv, og derfor ikke vidste, hvad det 
var for et dyr. Niels Mikkelsen havde jaget dyret fra 2 svin pa marken og havde 
spurgt Erik Nielsen, om han ikke havde noget krudt. Han havde rendt lrnnge 
efter dyret pa marken. Han troede, det var en ulv. Den l0b for ved ham om Erik 
Nielsens d0r. Da spurgte han Erik Nielsen, om han havde set sadan et dyr f0r .. 
Erik Nielsen spurgte ham, om det var en hund eller en ulv. Han svarede, at han 
vidste det ikke. Erik Nielsen sagde: Det er tid, man skyder ham. Niels 
Mikkelsen sagde: Ja, hvem har noget at skyde med? Erik Nielsen sagde: Det 
har jeg - og hentede sin b0sse og sk0d dyret. Men Niels Mikkelsen bad ham 
hverken skyde eller lade vrnre. (16/2). 
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(12/1). Laust Pedersen i Hjardemal har strnvnet Anders Knudsen i Thisted til 
vidnespah0r og folk, som vidner, at sal. Peder Iversen 1670 var geradet i sa stor 
armod, at han hverken kunne svare kongen eller husbonden. Da tog husbondens 
fuldmrngtig Tyge Andersen alt, hvad han havde og frnsteqe garden til nu salig 
Peder S0rensen, og Peder S0rensen gav ham af stor medynk f0de og ophold, sa 
lrnnge Peder S0rensen levede, og efter Peder S0rensens d0d frnstede Laust 
Pedersen garden og for Peder Iversens skr0beligheds skyld og for Guds skyld 
gav han ham f0de og ophold hans livstid. Dahan d0de fandtes der ganske intet 
efter ham i nogen made. 
Knud Fartoft spurgte pa Anders Knudsens vegne vidnerne, om nogen af dem 
havde vrnret til stede ved sldftet. De sagde, at der var intet efter ham, og derfor 
blev der ikke foretaget registrering. 
Knud Fartoft spurgte Laurs Pedersen om arv og grnld efter Peder Iversen. Han 
svarede, at han fik intet, og havde heller ikke noget at tilsvare. 

Jep Andersen i Hundal pa egne og medbmdres vegne, begrnrer tirfgsvidne om, 
at de har vrnret tingh0rere ar 1685 indtil tingdagen nu 26/1, da andre er udnrnvnt 
»pa det, det rna gar ret om«. 

Gunde Ulf pa Laust Madsens og Niels Madsens vegne i Vigs0 paden ene side, og 
Peder S0rensen i Rrnr pa sin broder Christen S0rensen og hans steddatter 
Maren Tomasdatter deres vegne pa den anden side, gav til kende, at der har 
vrnret nogen tvistighed mellem Christen S0rensen og hans steddatter om hendes 
frndrene arv. De er nu forenet om, at der rester endnu af hendes arv 8 sldl. 
hvoraf de 6 sldl. nu er leveret hende her for retten. De resterende 2 sldl. lovede 
to mrnnd pa Christen S0rensens vegne at betale hende ito terminer, mikkelsdag 
1686 og maj 1687. 

Unge Christen H0j i Nors har Iadet strnvne sal. Poul Nielsens hustru Anne 
Andersdatter ved Klitm0ller til vidnespah0r og to mrnnd, som vidner, at lidt f0r 
jul1684 f0rte de 7 tdr. byg til Klitm0ller, og Poul Nielsen og hans hustru tog imod 
det og lovede at betale det til Christen H0j i Nors, f0r kirkens regnskab gik. 

9. februar. 

Lrnst forordning om H0jesterets holdelse 16/8, og en om misbrug og underslrnb 
med postbrevene hen og til K0benhavn, og et forbud mod at skyde med 
n0gleb0sser, svrnrmere, buddiker, og andet med krudt opfyldt at kaste bort 
mellem husene. 

Gunde Ulf, kgl. delefoged, parabte kgl. Majestrnts strnvningsmrnnd Christen 
Jensen og Anders Pedersen i Hillerslev, som efter en skriftlig memorial var 
befalet at strnvne. De svarede, at de ikke havde strnvnet efter samme seddel, 
ikke heller derefter sa idelig kunne l0be og strnvne, eftersom de intet havde 
derfor og dog matte svare alle udgifter, nemlig landgilde, arbejde og skatter, 
hvorfor intet videre er passeret derom i dag. 
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Christen Laustsen i Aggerholm har ladet strevne Zidsel Nielsdatter Blresborg i 
Nors til vidnespah0r, fordi de personer, som har arvet noget ringe gods efter 
sal. Niels Mikkelsen, som d0de hos Christen Laustsen, i dag er til stede. Intet 
videre er derom passeret. (16/3). 

(3/2). Erik Nielsen i Skinnerup har ladet strevne Gunde Jacobsen Ulf med 14 
dages varsel efter de vidner, der da gik beskrevet, og irettelagde et tingsvidne 
af 3/2. Gunde Ulf svarede, at da han ikke havde sine vidner samme dag under 
forsegling, begrerede han sagen opsat 8 dage. 
Opsat 8 dage. (16/2). 

Mikkel Andersen Skorup i Thisted beviste med en opsrettelse af 26/1, at han 
havde hidstrevnet Mikkel Nielsen i Skinnerup for greld. 
Dom: Han skal betale. 

Lrest kgl. befaling til stiftsbefalingsmand Steen Bondorff om, at da fast ingen vil 
bes0rge degnetjenesten der i stiftet pa grund af det ringe tillreg, substitutterne 
hidtil har haft, sa de fleste steder forsynes sognene ved skoleb0rn, som om 
s0ndagen sendes derhen fra skolerne, ungdommen ikke til liden fors0mmelse, 
skal han s0rge for, at degnenes rettighed efter loven erlregges rigtigt. 

(19/1). Anders Andersen Gade i Nors gav til kende, at han med Christen Madsen 
i Nors og Jens Andersen i Skorup pa sin (Anders Andersens) sal. hustru Dorte 
Andersdatters efterladte b0rn, Anders Andersen, Maren Andersdatter og Anne 
Andersdatter deres vegne var forenet, saledes at han skal give dem tilsammen 
40 sldl. og en kvindekabe af vrerdi 8 sldl. (29/6). 

16. februar. 

Peder Tomsen af 0rum pa egne vegne tiltaler nogle folk i Nors sogn og nogle i 
Hillerslev sogn og Sennels sogn for skyldige penge og korn. 
Dom: De skal betale. 

Peder Laursen i Langgard far afkald fra sal. Niels Hesseldals s0n Laust 
Nielsen, f0dt i Hesseldal, pa arv efter sm moder, Maren Nielsdatter, som ooeae 
og d0de i Hesseldal, som var 34 sldl., hvilke blev udlagt til Laust Nielsen efter 
hans faders, Niels Laustsens d0d i Hesseldal og ej videre, og som hans 
farbroder Peder Laustsen i Langgard har haft under hrende. 

Peder Nielsen i Hillerslev og Anders Eriksen i Kortegard, kirkevrerger, tiltaler 
folk der resterer med kirketiende. 
Dom: De skal betale. 

Peder Tomsen af 0rum pa 0rum tjeners Christen Kierups vegne i Hillerslev har 
ladet syne Christen Kierups toft norden ralingen. Den var meget optrrekket af 
kreaturer fra den ene ende til den anden, og det syntes, at hvis samme toft 
skulle saledes medhandles og overtrrekkes, kan den hverken brere grres eller 
korn, og kun med st0rste besvrer kunne 0rkes eller dyrkes med plov og harve. 
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(19/1). Peder Tomsen pa sin principals vegne har ladet strevne Erik Nielsen i 
Skinnerup til dom for, hvad han har foregivet i sin supplikats til kongen for 
H0jesteret, og fremlagde et tingsvidne af 30/6 sidst og et indlreg af 20/1 sidst 
angaende denne supplikation og begrerede dom. Erik Nielsen svarer, at den sag, 
som kald og varsel lyder pa, har sin oprindelse af, hvad der er passeret og 
indgivet .til H0jesteret 1684, tillige med den post, som angar Peder Pedersen 
folks overfald pa farende veje, kunne muligt bevises, men den sag af de h0jvise 
landsdommere er indkaldt til pakendelse. Dernrest formener Erik Nielsen, at 
h0jesteretsdommen nu er fyldestgjort, hvorfor han formener, at intet i denne 
sag ved dom bliver fordelt, f0r landsdommerne har pakendt den, og ellers har 
Erik Neilsen sendt nogle af de henh0rende dokumenter til Viborg. 
Peder Tomsen begrerer dom. 
Kendelse: Da Erik Nielsen pastar, at han ikke sa mrerkelig og omstrendelig har 
faet kald og varsel, sa han den rette mening deraf kunne forsta, hvorvel han nu 
her for retten komparerer, foregivende adskillige omstrendigheder, er sagen 
opsat 14 dage, sa Erik Nielsen kan forsyne sig med bevisligheder. '{2/3). 

(3/2). Erik Nielsen af Skinnerup har ladet strevne Gunde Ulf og fremlregger 
tingsvidne, hvoraf han vil bevise, at han sk0d hunden af vade og ikke forsretlig. 
Gunde Ulf fremlregger et andet tingsvidne om hunden. 
Dommeren forelregger Erik Nielsen at aflregge ed pa, at han ikke vidste bedre 
end at det var en ulv, han sk0d, f0r han kom til tinget. Erik Nielsen nregtede, at 
nogen skulle have sagt ham, at det var en hund, sa vidt han mindes. 
Gunde Ulf sp0rger, om Erik Nielsen har strevnet ham for navnets skyld! og 
mener, at Erik Nielsen skal f0re hunden bort fra det sted, hvor den endnu ligger 
og er i vejen for folk, der vil i kirke eller skal til tinge, nar tinget ikke kan holdes 
det sredvanlige sted. 
Dom: Da ses ikke andet, end \it den omvundne gerning og drab pa hunden b0r 
agtes for vanvittighed og uforstand, og ikke komme Erik Nielsen eller hans 
par0rende til nogen forklejnelse. 

Anden gang forkyndt befaling til stiftsbefalingsmanden angaende degnes 
rettighed. 

23. februar. 

Forkyndt forordning om kirkeritualet. 

Gunde Ulf, kgl. delefoged, tiltaler kgl. Maj.s tjenere for restancer. 
Opsat 14 dage. 

Samme tiltaler nogle folk, som er indf0rt i S0ren J0rgensens regnskabsbog, som 
er leveret Gunde Ulf for skyld. 
Opsat 14 dage. 

Peder Marcussen tiltaler folk i Hjardemal sogn og en i V. Vandet for restancer. 
Dom: De skal be tale. 
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Skaris Jensen i Kjelstrup har ladet syne ejendommen til et 0de hus, som har 
ligget til Christen Pedersens gard, som Skaris Jensen nu har frestet. 
Ejendommen blev vurderet til kun at kunne svare af 2 abo skrepper. 

Lrest 3. gang befaling angaende degneindkomst. 

Berte! Andersen i Nors pa fru Mette Lykkes vegne irettelregger hende 
morgengavebrev pa hendes gard i Hillerslev, som Niels Jensen pabor, dateret 
21/9 1618 og forbyder Niels Jensen herefter at svare til andre end Mette Lykke, 
eller at holde andre for sin rette husbond, hvilket Niels Jensen i alle mader 
indgik. 

Gunde Ulf pa amtmandens vegne begrerer, at prresterne indgiver fortegnelse pa 
kop- og kvregskat til ham, ligelydende med den fortegnelse, som er indleveret i 
amtstuen. 

Niels Munk i Brund far afkald fra hans sal. s0sterss0n Laust Christensen pa arv 
efter hans forreldre, og lover at give ham et lam, som i sommer skal vrere pa 
grres hos Niels Munk. (2/3). 

Christen Christensen i Kl0v pa sin faster Karen Jensdatters vegne i Vorring far 
afkald fra Niels Nielsen i Hov pa sin hustrus Anne Nielsdatters vegne pa arv 
efter hendes sal. fader Niels Kjeldsen, som boede og d0de i Vorring, og fra Niels 
Andersen pa sin fader Anders Nielsens vegne i Binding paden arv, som Anders 
Nielsens hustru Ingeborg Nielsdatter kunne tilfalde efter hendes fader Niels 
Kjeldsen. 

Niels Christensen i Fartoft far afkald fra Poul Laustsen, Mikkel Nielsen og Jens 
Nielsen pa deres egne og Christen Nielsen, alle af Fartoft, pa sin broder Peder 
Nielsen i L0gst0r pa hans og hans hustrus Kirsten Laustdatters vegne efter 
fuldmagt, for arv efter deres farbroder Anders Madsen, som havde sit tilhold i 
Fartoft og d0de der. 

2. marts. 

Jens Lauritzen, herredsfoged i Hundborg herred i herredsfogedens sted. 
Forkyndt skatkammermissive om rytternes manedlige penge af td. hartkorn, 
og en missive om lant korn, der straks skal betales. 

(16/2). Peder Tomsen af 0rum tiltaler Erik Nielsen i Skinnerup, fordi han har 
angivet Peder Pedersen i sin ans0gning til kongen. Erik Nielsen kommer med 
udflugter. 
Kendelse: Sagen opsat 4 uger, at Erik Nielsen ikke skal overiles. Da rna han· 
bevise sine beskyldninger. (Sagen fortsretter). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, pa sin husbonds og egne 
vegne har ladet strevne Erik Nielsen i Skinnerup til vidnespah0r angaende, hvad 
der passerede 28/1, daNiels Christensen var i Erik Nielsens bo og reskede udlreg 
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efter en h0jesteretsdom, og lod strevne hans hustru, s0n og datter og hans 
tjenestedreng ogsa til vidnespah0r, samt vidner, deriblandt herredsfogeden og 
Laurits Jensen i Thisted, om hvad der passerede den dag, efter at han havde 
fremlagt landstingsdommen og H0jesterets konfirmation pa den i den post, der 
angar ransnrevningernes penge, som var 14 rdl. Nogle vidner, at Erik Nielsen 
viste dem ind i sin lade og sagde, at de kunne g0re udlreg i kornet, og da gjorde 
de udlreg i 36 skp. rug. Det utrerskede korn sagde herredsfogeden var til bygfald. 
Sa fandtes der ikke mere til udlreg end en sadel, men Erik Nielsen gjorde ed pa, 
at det var ikke hans sadel. De sa ikke noget kvreg i Erik Nielsens lade, men 
noget kvreg gik l0st pa gaden. Erik Nielsen lovede Niels Christensen 13 rdl. til 
nytarsdag. (20/4). 

(23/2). Niels Nielsen Munk i Brund far afkald fra sin anden myndling Niels 
Christensen for arv efter hans forreldre. 

9. marts. 

Dokumenter angaende restance hos kgl. Maj.s b0nder igen opsat til dag 14 

dage. 

Borgmester Christian Mortensen Lelius tiltaler b0nder for restancer. 
Dom: De skal betale. 

Laurits Kock til Vesl0sgard har Iadet strevne folk til husbondholdstagelse. De 
tager ham i hand og lover at svare ham som deres rette husbond. 

Claus Herluf Pors har Iadet strevne hr. Anders Pallesen i Sennels og Niels Ibsen 
i Vandtrang for restance og iligemade Maren Pedersdatter i Vandtrang til 
vidne at aflregge, sammen med andre. Han spurgte dem, hvor menge ar og af 
hvem de har haft den bolig i Vandtrang, Niels Mikkelsen paboede. De begrerede 
8 dages udsrettelse for at efterse og oplede brevene og hjemmelsbrevene, om 
nogle kunne findes. 
Kendelse: De skal m0de i dag otte dage. (16/3). 

16. marts. 

Jens Lauritsen i herredsfogedens sted. 
(9/3). Claus Herluf Pors fremreskede efter opsrettelse vidner til at fremvise 
deres hjemmels- og adkomstbreve til brug og grresning pa Niels Mikkelsens 0de 
bolig i Vandtrang. Peder Andersen i Vandtrang fremkom nu og fremlagde pa 
egne og moders vegne hjemmelsbrev fra Claus Herluf Pors pa brugelighed i den 
ejendom i Vandtrang, som Niels Mikkelsen paboede, og som lyder pa, at Claus 
Herluf Pors 1678, 27/4, lejede grresningen til den ejendom til Maren 
Pedersdatter. Andre er indstrevnet for at fremvise hjemmelsbrev, og hr. 
Anders Pallesen, fordi han har frestet boligen bort. 
Laurs Laursen, degn i Sennels, svarer pa hr. Anders Pallesens vegne, at han 
har k0bt boligen, som ikke har vreret i matrikel, men h0rer under han~ garct i 
Hundal. Selv om Claus Herluf Pors kan fremvise ridemrencts brev, sa mener han 
at hans sk0de er reldre. 
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Claus Herluf Pors svarer, at hr. Anders b0r fremvise sk0de og adkomst, hvori 
Niels Mikkelsens bolig er nrevnt, og at han skal bevise, at han har skattet af 
boligen, der i hans moders jordebog er takseret for 2 td. b,artkorn. Af tingsvidne 
bevises, at hans moder selv har besiddet boligen og bortfrestet den efter eget 
tykke. Han mener, at den indf0rsel, hr. Anders Pallesen gjorde, strider imod 
loven, og mener, at hr. Anders skal fremvise det ridemrends tov, han paberaber 
sig, sa det kan ses, hvilket der er reldst. Han henviser til et sk0de fra hans moder 
pa samme ejendom,hvori Niels Mikkelsens navn er nrevnt, til et tingsvidne 1681 
og en dom 1683, hvori ejendommen er frad0mt hr. Anders Pallesen, og som han 
ikke har paanket, og til, at han har haft ejendommen i possession og brug, mens 
hr. Anders kun fremviser Claus Herluf Pors's moders jordebog, som ikke er 
nogen hjemmel. 
Opsat 4 uger. (13/4). 
Mikkel Christensen af Torp pa sin patrons tjener Bertel Cappels og hans hustrus 
vegne i Hansted tiltaler Christen Boesen i Rrer for 2 sldl., som Anne Iversdatter 
har lant ham for over 16 ar siden. Niels Christensen i Lille Hillerslev svarer, at 
der ikke fremlregges noget tingsvidne eller greldsbrev, og Christen Boesen er en 
fattig mand, der ikke har andet til livets ophold, end hvad Gud og godtfolk vil 
unde ham i hans store alderdom. Han begrerer sagen opsat en maned. 
Dommeren forelregger Christen Boesen at m0de for retten i dag 8 dage for at 
erklrere sig. (23/3). 

Niels Christensen pa Margrete Iversdatters vegne i Hansted har ladet strevne 
Peder L0bber og hustru til tilbud, eftersom hun har faet en kedel i pant af dem 
for 4 sldl., som hun nu begrerer mod at udlevere kedelen. 
Dom: De skal betale, eller ogsa rna hun beholde kedelen, og er den mere vrerd 
end 4 sldl., skal de have penge. Er den mindre vrerd, skal de betale. 

Niels Christensen Kastrup i Tved (Hjardemal sogn) b0d sig til rette, om fru 
Helle Urne eller nogen pa hendes vegne har noget at tiltale ham for efter 
strevning, da vil han svare for sig, og som han ogsa i dag 8 dage var m0dt, og 
ingen m0dte for at tiltale ham, formener han sig at vrere forskanet for sadan 
besvrering, indtil han igen bliver strevnet. 

(2/3). Erik Nielsen i Skinnerup gav til kende, at han er indstrevnet for 
landstinget, og han begrerer derfor, at hvis nogen har noget at prretendere for 
retten, mens han er borte, det da matte ophreves. (30/3). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har ladet strevne Skinnerup bymrend for 
restance af hedeleje og hedelam. 

Peder Christensen i 0sterild, kirkevrerge, tiltaler folk for resterende afgifter til 
kirken, bl.a. Jens J0rgensen med sin s0n i Spanggard. Herimod m0dte en af kgl. 
Maj.s b0nder, Christen Jensen i Abildhave og fremviste sit frestebrev, som 
melder, at han er forundt tre ars frihed for skatter og tiender. 
Dom: De skal betale undtagen Christen Jensen i Abildhave, som frifindes. 
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(9/2). Christen Laustsen Smed i Aggerholm far afkald fra Zidsel Nielsdatter 
Blresborg i Nors pa egne og moders Kirsten Poulsdatters vegne pa alt, hvad de 
kunne tilkomme efter hendes fader, Niels Mikkelsen, som d0de hos Christen 
Laustsen, og takker for den rere og godhed, Christen Laustsen har bevist hendes 
fader. 

23. marts. 

Laust Jensen i Thisted i herredsfogedens sted. 
(16/3). Mikkel Christensen af Torp beviste med opsrettelse i dag 8 dage, at 
Christen Boesen var indstrevnet til selv at m0de. Christen Boesen nregter ved ed 
at skylde Anne Iversdatter noget. Han har betalt med arbejde og givet hende 2 

sletmark i penge. 
Dom: Han frikendes. 

30. marts. 

Laurits Jensen i herredsfogedens sted. 
Gunde Ulf, kgl. delefoged pa amtmandens vegne tiltaler dem, som der er fundet 
klittag og sener hos. Findes indf0rt herefter. 

Gunde Ulf pa kgl. Maj.s tjeners Mikkel Hjulmands vegne i Hillerslev har ladet 
strevne amtmanden til vidnespah0r angaende et 0de hussted i Hillerslev, og 
Hillerslev mrend til at vidne. De vidner, at det hus s0nden Hove i Hillerslev, som 
Mette Mortensdatter sidst iboede og frad0de og nu er 0de, har altid vreret 
medtjener med den Gard, Kirsten Christensdatter f0r paboede, og som nu er 
tilfaldet kongen, og som Mikkel Hjulmand nu har i freste, og samme hus stod for 
og pa denne gards agerende. (13/4). 

Doin pa dem, som der er fundet klittag og sener hos. Synsvidne fremlagt. Ingen 
dom afsagt. (7/4). 

De indstrevnede af Lille og Store T0fting forelregges at m111de til f0rste tingdag og 
afhjemle under fald. (20/4). 

(16/3. Niels Christensen i Lille Hillerslev lader lrese et opsrettelsestingsvidne og 
indlreg angaende Erik Nielsens supplikats. Pa Erik Nielsens vegne m0dte Niels 
Poulsen og Erik Nielsens tjenestekarl og vidnede, at Erik Nielsen var i h0j 
forfald i Viborg til landstinget, hvortil han havde indstrevnet Peder Pedersen 
angaende samme sag. 

Opsat 14 dage. (13/4). 

Amtmanden advarer menige herredsmrend, at de afskaffer alle udygtige 
springheste og forskaffer dygtige stodheste. 
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7. april. 

Jens Lauritsen i herredsfogedens sted. 
(30/3}. Gunde Ulf p<\ amtmandens vegne tiltaler folk for klittag og senet0jr, som 
er fundet hos dem. 
Opsat 14 dage. (20/4}. 

Gunde Ulf pa rektor Claus Dahlers vegne tiltaler Thisted skoles tjenere Peder 
Pedersen Harboe og Berte! Andersen i Nors og Niels Skrredder ved Tveds kirke 
for restancer. 
Dom: De skal betale. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har Iadet strevne Peder Gregersen og andre 
Lille Hillerslev mrend og Peder Mortensen i Store Hillerslev til klage og forbud, 
og klager over, at de har Iadet kreaturer ga i hans eng, hvad han forbyder 
herefter. 

13. april. 

Jens Lauritsen i herredsfogedens sted. 
2. gang i dag advaret om stodheste. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev 2. gang gav klage og forbud. 

(16/3). Claus Herluf Pors contra hr. Anders Pallesen efter forrige opsrettelse 
angaende Vandtrang. Han klager bl.a. over den meget urolige og trrnttekrnre 
prrnst. Der irettelregges dokumenter. 
Dom: Det ses ikke rettere, end at hr. Anders b0r beholde de afgifter, han har 
nydt, f0r han blev tiltalt til tinge, og boligen blev frad0mt ham, men hvis han 
har nydt noget efter den tid, b0r han be tale det. 

Claus Herluf Pors har ladet strevne Laust Hansen og hans datter Anne Kirstine 
til vidnespah0r og fremkalder folk, der vidner, at de har vrnret hos Kirsten 
Tomasdatter, tjenende Claus Herluf Pors, og h0rt hendes vidnesbyrd om,· at 
Lars Hansen kom ind til hendes husbond og ville k0be et f0l, men junker ville 
ikke srelge, og Lars Hansen brugte da mund og gjorde larm og bulder. Junkeren 
viste ham ud, men i forstuegangen st0dte han junkerens hand til blods, og da 
han kom ud, tog han sten op og rabte, at junkeren skulle komme im. Hun vidner 
ogsa, at Lars Hansens datter Anne Kirstine indsneg sig i stuehuset, og da pigen 
ville srntte t0rv i ovnen til bagning, havde Anne Kirstine taget noget honning, 
som hun ad af. 

Claus Herluf Pors lyser efter en bad, som la i Skovsted S0. 

Niels Christensen, delefoged til 0rum har Iadet strevne Brund mrend og kvinder 
angaende Jens Knudsens og Jep Christensens 0de gardes fomdelse, nedbrud og 
bortstjrelen, og har Iadet syne Jens Knudsens gards huses medfart (vist 
bygningsresterne). Synsmrendene sa bryggerset 4 drau langt og 31,6 drau bredt, 
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bur og stue 5 drau langt og 4 drau bredt (osv.) Alt var 0de og borte uden det, som 
stod i vreggen, indklinet i ler. De sa ogsa Jeppes gard, som ogsa var 0de 
(specificeret). Niels Christensen tilb0d Brund folk stumperne, mod at de 
svarede til gardenes forrykkelse. Der var ingen folk i garden ,uden i Jens 
Knudsens gard. Der sad Jens Knudsens kone og moder i n0rre ende 0sten i 
garden, ogden fattige mand Jens Knudsen var ogsa hos dem. 
Brund mrend spurgte Niels Christensen, hvorfor han havde dem mistrnnkt, dade 
med ed ville benregte at vrnre skyldige. Niels Christensen svarede, at efter loven 
er bymrendene ansvarlig. 

{30/3). Niels Christensen, delefoged pa 0rum, tiltaler Erik Nielsen i Skinnerup 
efter opsrnttelse 2/3, fordi han har angivet Peder Pedersen pa 0rum i sin 
supplikats til kongen som en mand, der forf0lger ham af had og misgunst efter 
en sag om en soldat, som 0rum b0nder tog fra Erik Nielsen og hans medf0lgere 
med magt, hvorved Erik Nielsen blev stympret. 
Dom: Da H0jesteret 19/8 1682 har frnldet dom i sagen om soldaten., og har d0mt 
Peder Pedersen til selv at betale, som har vrnret tild0rnt Erik Nielsen, og da 
supplicatsen ikke indeholder noget, som kunne vrnre Peder Pedersen til skade, 
ses det ikke, at Erik Nielsen har handlet sa grovelig, at jeg t0r bifalde Peder 
Pedersens harde irettesrnttelse, men frifinder Erik Nielsen. 

{30/3). Mikkel Hjulmands kaldsmrend tilstar, at da de strevnede amtmanden, 
strevnede de ogsa amtskriveren. 

20. april. 

Lrnst forordning om en ekstraordinrer bededag arlig, i dette ar 7/5, men siden 
arlig 4. fredag efter paske. 
Lrnst politimesterens skrivelse om kassering af gl. mal og vregt og anskaffelse 
af ny. 
Lrnst Missive fra amtmandens fuldmregtig Knud Pedersen til herredsfogeden 
angaende kongens rettighed af b0der og sagefald, som der skal g0res rigtighed 
for pa amtstuen. 
Lrnst forordning om stodheste. De, der har stodheste, skal m0de pa Bisgard med 
dem, sa de kan eftermales. Det forbydes at lade stodheste og uskarne plage l0be 
l0se pa marken, sa de kan fordrerve hopperne. 
Vejene skal vedligeholdes med 0r og sten. 

Gunde Ulf fremstiller Christen Nielsen pa Ballerum og hans hustru Kirsten 
Pedersdastter, som begge i dag gav last og klage over Erik Laustsen i Brund for 
overlast. Han overfaldt 3. paskedag Christen Nielsen norden Appelone i Brund, 
slog og st0dte ham for sin mave, vred og br0d hans hals skammelig og havde 
ham omkuld. Hans hustru Kirsten Pedersdatter vidnede, at 3. paskedag kom 
Erik Laustsen ind til dem og ville have hendes lille datter til at tjene ham, som 
hun f0r havde gjort, ellers skulle hun give ham 2 mk. 1 sk., eller ogsa ville han 
ta:ge vrerdi for det i huset. Han truede dem og sagde, at han ville g0re hende og 
b0rnene en ulykke. Sa tog han pigen n0gen ud af sengen og tog hende med ud til 
sin !lest og red bort med hende. Konen siog en tavl ud af vreggen for undslippe 
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med sit sprede barn, og sa gik hun til Thisted for at angive det for 111vrigheden. 
Synsmrend vidner, at de har vreret hos Christen Nielsens og der sa, at i et vindue 
var to ruder i stykker, og der var et hul i vreggen i buret, som kvinden sagde, 
hun havde vreret n0dt til at bryde for at komme ud. De sa ogsa en kniv med 
hjortetakskaft, som manglede et stykke af bladet, og konen sagde, at Erik 
Laustsen gjorde det, da han slog efter hende med kniven. Andre vidner, at 3. 
paskedag om aftenen var de i Christen Nielsens moders Appelone 
Pedersdatters hus, og da var Christen Nielsen og hans kone og den lille pige der. 
Da kom Erik Laustsen, og den lille pige, Anne Christensdatter l0bende ind og 
skreg: »Nu tager han mig!« Sa l0b hun gennem lillestuen ind i storstuen, ind ad 
buret og op pa loftet. Erik Laustsen kom ind og spurgte, hvor hun var, men de 
sagde, de vidste det ikke, og ville ikke hjrelpe ham at lede. Han ledte alle vegne 
og fandt pigen i en m111rkagtig krog pa loftet og gik ned med hende. Christen 
Nielsen gik efter og greb fat om hende, men Erik Laustsen ville ikke slippe og 
slog Christen Nielsen og barnet omkuld, og hi pa dem. Barnet skreg og bad, at 
Niels Jensen ville hjrelpe hende, og hendes fader rabte ogsa om hjrelp. Niels 
Jensen I0b til og fik dem fra hinanden og bad, at Erik Laustsen ville lade 
manden og pigen i fred. Erik Laustsen hujede og rabte, at det passede han ikke 
om, om han sa skulle klrede 10 stejler. En mand vidner, at han sa, at Erik 
Laustsen satte barnet mellem bord og brenk i Niels J111rgensens stue og sagde, at 
hun skulle blive hos ham, til han fik saet, som hun havde lovet, men hendes 
fader sagde, at han ikke havde lovet hende bort lrengere end til valborgdag, dog 
med sa skel, han handlede med hende som en kristen. 
Erik Laustsen blev parabt, men var ikke m0dt. (4/5). 

(30/3). Gunde Ulf har Iadet strevne Jens Christensen i Store T0fting til 
synspah0r og dom. Samme dag strevnede de Jesper Christensen i Lille T0fting 
og Niels Tomsen i Store T0fting til at vidne. Jesper Christensen vidner, at han 
var efter anvisning i Store T0fting i Jens Christensens gard og ikke i hans huse, 
og han sa hverken klittag i hans huse eller gard, og han vidste ikke videre at 
vidne. Niels Tomsen afhjemlede sit syn saledes, at han ikke har set klittag i 
Jens Christensens huse, men skytten st0dte noget hen med hans fod, men han 
ved ikke, om det var klittag. 

Gunde Ulf tiltaler Jesper Christensen og Niels Tomsen, fordi de ikke f0r efter 
indvarsling var m0dt at afhjemle deres syn, og krrever dem id0mt b0der. Niels 
Christensen i Lille Hillerslev m0der pa deres vegne og svarer, at Gunde Ulf ikke 
har navngivet arsdato, dag i maneden og pa hvad steder, de skulle m0de, og 
imod Ioven ikke navngiver de personer, hos hvem samme forretning skulle have 
fundet sted, og sp0rger Gunde Ulf, om hans irettesrettelse henh0rer til et andet 
syn eller vidne, end det, de to mrend nu for retten har aflagt. Gunde Ulf begrerer 
sagen opsat 14 dage. 
Opsat 14 dage. (13/5). 

Mikkel Christensen, foged pa Torp, forbyder alle hans principals tjenere at 
bortleje eller bortlane ager og eng og t01·vegmft. (27 /6). 
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Samme strevner nogle af Torp tjenere for restancer (specificeret). Hertil at 
svare fremkom flere b0nder og erklrerede, at de ikke kunne svare af mere, end 
kommissrererne havde ansat dem til (kommissionen 1682) og ikke efter den 
gamle jordebog. 
Dom: Da Hans August von Pagelsen har k0bt godset til en pris, der svarer til 
kommisstonens vurdering, og han heller ikke skal oppebrere kontribution af 
mere, understar jeg mig ikke at tilkende b0nderne at betale mere restance end 
efter kommissariernes afsigt, og efter den made, skatterne udgives, indtil 
Jandmalings-kommissariernes vurdering bliver publiceret. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev gav 3. gang last og klage og forb0d 3. gang at 
komme i hans eng og grresning. 

(2/3). Erik Nielsen af Skinnerup begrerer afregning af Niels Christensen pa, 
hvad han endnu skylder ransnrevningerne efter h0jesteretsdom, og som han 
endnu s0ges for pa sin rere. Tre af nrevningerne leverer i retten efi forskrivning 
fra Niels Christensen til dem pa, hvad han havde eller kunne opbjerge pa deres 
vegne, hvoraf de intet har kunnet bekomme, og frasagae sig den fuldmagt, de 
havde givet Niels Christensen til at opbjerge pengene. De erklrerer, at de har 
faet fuld forn0jelse af Erik Nielsen for de 2 rdl. Erik Nielsen gav til kende, at 
han endnu efter enfoldig efterregning skyldte 3 mark 3 sk. af de andre 
nrevningers penge, men sa skulle alle de penge, som herredsfogeden havde 
kautioneret for vrere betalt. Anders Pedersen i N0rby var m0dt og tilb0d at 
modtage de 3 mk. 3 sk., som Erik Nielsen lovede at betale. (8/6). 

27. april. 
Gunde Ulf gav 1. gang last og klage over Christen Eriksen i Store Hillerslev, 
efter som han for Knud Pedersen skulle vrere angivet for at have slaet og 
overfaldet hans egen tjenestedreng. Gunde Ulf parabte kgl. Maj.s strevnings
mrend, men de er ikke m0dt, og Christen Eriksens dreng er heller ikke m0dt. 
(4/5). 

Mads Christensen i Gunde Ulfs gard har Iadet syne gardens br0stfreldighed. 
Lade og staid er jordhuse. Gunde Ulf spurgte, om Mads Christensen agtede ham 
noget med samme syn, ville han svare for sig. Mads Christensen svarede, at 
han havde ikke andet end godt med Gunde Ulf. Han tog kun synet for sin egen 
person og ikke videre. 

J0rgen Faldsted pa mag. Jens Reenbergs vegne har Iadet strevne folk for 
restancer. 
Dom: De skal be tale. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Tomas Christensens vegne ved Kastrup 
kirke gav last og klage over Christen S0es s0n, som boede pa Ballerum 
(Christen S0e) Jens Christensen, som nu tjente pa Tang, for trusler, han tid 
efter anden, dag og ar efter anden havde brugt, indtil han forleden s0ndag efter 
solens nedgang ville have slaet Tomas Christensen fra hans hest og pludselig 
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overfaldt ham. Derfor gav han nu last og klage, fordi han siUedes en fattig og 
snart kr0bbel mand, som ikke de sidste otte ar har vrnret sig sa nyttig, at han 
kunne gaud af hans d0r, har overfaldet. 

4. maj. 

Mads Pedersen Langgard i Karse og Laust Nielsen ibd., tjenere til Hjardemal 
kirke med deres bygskyld, fremstiller vidner, som beretter, at Laust Nielsen 
forhen havde den hele gard, men af n0d og trang matte oplade de to parter af 
samme gard til Mads Pedersen Langgard, og selv beholdt den tredje part. De 
vidner, at begge er sa forarmede, fordi gardener forskyldt, at de ikke kan svare 
mere, end de 24 mrnnd har ansat dem til. 

(20/4). Gun de Ulf irettelrngger pa amtmandens vegne et tingsvidne af 20/4 sidst 
pa Erik Laustsen i Brund, hvoraf fornemmes, at Erik Laustsen er indstrnvnet 
med 6 ugers varsel til klage og dom. 
Erik Laustsen er ikke m0dt. 
Opsat 14 dage. (18/5). 

(Se ovenfor). Samme fik 2. ting til Christen Eriksen 
handling mod hans dreng en helligdag. 

Hillerslev for hans 

Samme pa sal. Melchior Juels arvingers vegne tiltaler Tomas Jacobsen og Jens 
Christensens enke i Klastrup for restance. 
Dom: De skal be tale. 

(18/5). Christen Andersen Kolsgard pa Ingeborg Krabbe, Holger Trolles enke, 
hendes vegne tiltaler Oluf Nielsen til Anders Christensens i Hunstrup, og Else 
Pedersdatter, som forleden sommer tjente pa K0lbygard, samt Anders Niel
sen Broe, som tjente i Hunstrup prrnstegard, og Else Christensdatter, som tjen
te til Jens Broes, for lejermalsb0der. (8/6). 

Christen Christensen i Kl0v pa egne og bymrnnds vegne forbyder Hillerslev og 
Kastrup bymrnnd, Poul Nielsen pa Tang og Christen Andersen i Jensby at 
komme i Kl0v krnr med nogen brug, drift eller gr0ft. 

Mogens Pedersen i 0sterild har Iadet syne et hus i 0sterild, tilh0rende Feder 
S0rensen i S0nder Onsild. Mogens Pedersen erklrnrede, at dette syn ikke var 
ment til den afflyttede bondes skade i nogen made. 

Mikkel Christensen pa Torp anmeldte, at han skulle rejse til Randers, sa hvis 
nogen Vil s0ge ham, rna det bero til hans hjemkomst. 

(19/1). Mikkel Christensen pa sin patrons vegne har ladet strnvne Anders Skytte 
i Hansted til vidners, tilbuds, sp0rgsmals pah0r og til synsvidnes beskrivelse. 
Folk vidner, at de har vrnret hos Anders Skytte og tilbudt ham pa husbondens 
vegne de h0veder, der var indl0st fra borgmester Enevold Nielsen, at betro ham 
den til mikkelsdag, og tilb0d korn at sa med, hvis Anders Skytte ville skaffe 
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kaution eller penge. De vidnede, at Anders Skytte ligesom i vinter holder til hos 
Oluf Mortensen i Garddal, da de med deres mange sma b0rn ikke kunne holde 
ild og arnested i garden, men for frost og kuld matte flytte. Dog havde han 
endnu kvrng og frnmon i garden sa vel som korn, indtil kvrnget blev taget fra ham, 
og siden har ingen set ham ved hans gard. 
Der er foretaget syn over garden. (Sagen fortsrntter). 

Anders Skytte begrnrer at matte svare og fremlrngger skriftligt svar, sk0nt han 
ikke kan lrnse eller skrive. Han klager over, at Mikkel Foged har taget dom pa 
ham for restance, sk0nt han intet skylder, hvad han vii bevise. 
at Mikkel Christensen har klippet mrnrke pa hans kreaturer. 
at han var gaet til Mikkel Christensen og havde spurgt ham, om han matte bytte 
en ko bort og fa en hest i stedet, da hans ene hest var d0d, 
at han bad ham undsrntte ham med korn til at sa. Han svarede, han skulle f0rst 
hente hans far og sagde, at de var umrnrkede, og at A.S. skulle skaffe ham dem, 
sa ville han se, hvordan han kunne lave det. 
Imidlertid blev to af mine k0er taget fra mig af retten ligesom en plag, og det 
var alt, hvad han ejede. Mikkel Christensen har indl0st dem for vurderingen og 
taget dem fra A.S. til sin egen nytte uden at agte, at om jeg skulle bruge boligen, 
da kunne han ikke miste sine h0veder. 
at han og hans kone ofte havde bedt om korn og intet faet. 
at han og to mrnnd havde vrnret hos M.C. og spurgt, hvordan han ville have det, 
om han ville hjrnlpe ham med korn eller give ham lov at forlade garden, men 
han svarede, at jeg ikke matte drage fra garden. 
at hun derefter har efterlyst A.S. pa tinget, som om han skulle vrnre bortrmnt og 

. har villet g0re ham, hans hustru og b0rn rnrel0se. 
Mikkel Christensen svarer, at han ikke rna drage fra garden, f0r den er lovligt 
opsagt, og at han vil skaffe ham korn til at sa og skaffe ham hans kreaturer 
igen, hvis han vil stille kaution. 

11. maj. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum pa sin husbonds tjeneres 
her i sognet og pa egne vegne har ladet strnvne Kastrup bymrnnd til synspah0r 
angaende de h0stakke, som havde staet vinteren over i Lille Hillerslev eng, og 
som deres frnmon havde nedstukket. 
Han har ladet engen og stakkene syne. Stakke la med frng0dning adsplittet og 
nedtradt, i en stak la 6 frnh0veder. (Sagen fortsrntter). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har ladet strnvne Lille Hillerslev bymrnnd til 
syns- og granskningsvidne. Granskningsmrnndene tilkalder to gamle mrnnd, der 
vidner om, hvor Niels Christensens englod ligger, nemlig 0sten og norden Store 
Vold og halvparten af Store Vold. 

Christen Bodsen i Rrnr, Christen Nielsen i Hedegard og Mikkel Madsen i Rrnr, 
alle tre tjenere til Rrnr kirke har ladet strnvne folk til at vidne om, hvor meget de 
herefter kan yde i skyld. 
De vidner, at de tre ikke Jmn udgive rriere i skyld end efter kommissariernes 
afsigt. 
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Gunde Ulf pa Tomas Farvers vegne i Norindtofft har ladet st1:evne Christen 
Juell i Bjerre til dom for g1:eld. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, har ladet st1:evne folk i 
Tveds sogn, pa Hanstholm og 0stholm, pa hans principals tjeneres vegne i 
Hillerslev og Kastrup sogne, og forbyder dem at komme pa Hillerslev og 
Kastrup f1:elled med store fffihjorder, som det hidtil er sket. 
Hertil at svare medte borgmester Christian Mortensen af Thisted og sagde, at 
Niels Christensen pa forskrevne bym1:ends vegne ber bevise, at de har nogen 
f1:elled (som han siger, ud til havet), og hvor meget f1:e, enhver der har del i 
f1:elleden, rna holde, og han mener, at hans tjenere i Vigse sogn rna bruge deres 
f1:elled ligesom fer, og at Niels Christensens forbud uden gode m1:ends udvisning 
ikke rna komme hans tjenere til skade. 
Kendelse: Da Niels Christensen vil forbyde hjord i f1:elledet fra Kastrup bro og 
nordad til havet, uden sa vidt som ikke er inddiget i enge og mark, hvorimod 
borgmesteren mener, at Niels Christensen b111r bevise med dokumenter, hvor 
vidt de n1:evnte sognes f1:elled str1:ekker sig, da ses det ikke billigt, at noget 
forbudsvidne bliver udstedt, fer ligning efter loven og vurdering af, hvor meget 
enhver kan tilkomme i f1:elleden er sket. (18/5). 

Jens Christensen Temmerby pa sin principals, baron Juel til Rysensteen, hans 
vegne har ladet st1:evne nogle folk for restancer. 
Hans Nielsen i Hesseldal svarer, og mente, at han ikke kunne tilkomme at 
skylde hejere end han skatter til kongen, is1:er eftersom han for 4 ar siden har 
talt med baronen selv og faet det lefte, at det skulle blive ved det samme. 
Da andre to m1:end tilbed at klarere deres g1:eld, og ikke den blev annammet. 
Dom: De skal be tale. 

Poul Laustsen i Klastrup og Seren Nielsen ibd., kirkev1:erger til Hunstrup kirke 
tiltaler folk for skyld til kirken. 
Dom: De skal betale. 

Peder Mortensen i Hillerslev gav last og klage over dem, som har frataget ham 
hans kreaturer og plovstude, som hans husbonde har forstrakt ham med, .og 
hans m1:elkekeer, som han havde til sit huses fornedenhed ogsa har frataget. 
Hvorimod Niels Christensen i Lille Hillerslev mente, at der intet klagevidne 
burde udstedes, sa l1:enge hans udstedte vidne 23/6 1674 stod ved magt, 
omhandlende Store og Lille Hillerslevs skifter, savel som det forbud Vil 
Svendsen udtog 30/6 1674, l1:est 13. januar 1685 og 14/1 1686 og et forbud af april 
1686. 
Gunde Ulf beg1:erer, at Niels Christensen vil levere Peder M-ortensen hans 
plovkreaturer og fffi uden skade, da han har brug for dem, og at han vil bevise, 
hvor han tog kreaturerne. 
Niels Christensen blev spurgt, hvem der havde givet dem lov at malke. en 
andens keer, og herredsfogeden spurgte Peder Mortensen, om han mente, at 
der var gjort ham uret, hvortil han svarede, at han havde givet last og klage, da 
han mente, at tingsvidnet ikke var efterlevet. 
Kendelse: Da det ikke bevises, at Niels Christensen har haft billig feje til at 
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n1:egte Peder Mortensens kreaturer, kan jeg ikke n1:egte Peder Mortensen hans 
klagevidne. (Sagen forts1:etter). 

Peder Mortensen i Store Hillerslev beg1:erer genpart af skiftebrevet angii.ende 
Store og Lille Hillerslev bys k1:er 23/6 1674 (se ogsa tingsvidne 30/5 1671). 
(Tingsvidnet afskrevet ligesom skiftebrevet). 
Et skiftebrev er ogsa l1:est pa tinget 11/61667. (18/5). 

(Se ovenfor). Niels Christensen i Lille Hillerslev beg1:erer tingsvidne pa 2 
dokumenter 1671, 30/6 og 1648, 19/12 angaende engen. (Afskrevet). 

18. maj. 

Borgmester Enevold Nielsen tiltaler Hans Axel Pors til Momtoft for skyldige 
penge og korn efter regnskabsbog og til at udn1:evne pa sin side en dannemand, 
som kan vurdere kl1:eder, som ritmesteren har pantsat til mig, ef'tersom de 80 
rdl., som han lante pa pantet, ikke til rette tid er betalt og heller ingen renter. 
Kl1:ederne beskrevet. Der er ogsa duge og handkl1:eder og andet, (tallerkener). 
Dom: Han skal be tale fordringen in den 15 dage og udnffivne en mand til at 
vurdere pantet til i dag 14 dage, og hvis han ikke vil, kan panthaveren udn1:evne 
to m1:end efter loven. 

Poul Jensen pa Brusgard pa Hans Axel Pors hans vegne har ladet syne indboe 
pa Momtoft (specificeret) og bygninger og have. Smedjen sa synsm1:endene 
ikke, da forpagteren sagde, at han ikke ville have med den at bestille, f111r han 
fik den synet. (Se nedenfor). 

(20/4). Gunde Ulf pa kongens og amtmandens vegne fremviste tingsvidne og 
synsvidne angaende en del her i herredet, hos hvem der er fundet klittag og 
senetejr af 30/3 sidst, l1:est 7/4. Sagen da opsat 14 dage, l1:est 20/4, og som da 
nogle ikke var medt, og sagen er vigtig, sa blev forelagt at stille, save! 
personerne som kosterne her for retten, at det kan eragtes, om sagen er af 
sadan vigtighed, at sa mange efter loven pa deres ffire kan demmes, derfor 
sagen opsat 3 uger. Efter beg1:ering er sagen 11/5 igen opsat 8 dage, fordi ingen 
af de beskyldte var medt, og kosterne ikke fremstillet. Sagen har nu v1:eret opsat 
6 uger, hvorfor Gunde Ulf beg1:erede dom. 
Dom: Da de tiltalte ikke er m111dt efter 2 gange ops1:ettelse og forel1:eggelse og 
med kosterne ikke fremstillet, at deraf kan fornemmes, deres forseelse at Vffire 
sa grov, at de efter loven ber straffes, ej heller kan jeg anse det fremlagte 
tingsvidne at v1:ere af den gyldighed og kraft, at jeg uden videre og forn111den 
eksamen ter demme sa mange personer fra deres ffire, sa frikendes de for 
tiltalen, indtil de med kosterne for retten fremstilles, at 8 m1:end tillige med mig 
kan eragte, hvad derpa rettelig demmes ber. 

(Se ovenfor). Niels Christensen, forpagter pa Momtoft, har ladet syne Momtofts 
huses brestf1:eldighed. (Huse og inventar specificeret). 
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Anders Nielsen, tjenende pa Momtoft, har Iadet stawne Else Tomasdatter hos 
hendes moder i Bjerre til bemegtelsesed, og har strevnet prrestens medhjrelpere 
i Hunstrup sogn deres vidnesbyrd at aflregge om, hvem Else Tomasdatter 
skyldte, da prresten indkaldte hende for at skylde hendes barnefader. 

(11/5). Peder Mortensen af Store Hillerslev pa den ene side, og Niels 
Christensen og flere af Lille Hillerslev, pa egne og bymrends vegne pa den 
anden side kundger, at de nrevnte bymrend 1671 30/5 er blevet forligt med Peder 
Pedersen Hillerslev herred 1686 Horreboe og hans sen Jens saledes, at han 
med de andre bymrend skal have sit fremon pa N0rkjrer om foraret og til14 dage 
efter Voldborgdag, og siden den tid til18 dage fer St. Hans dag midsommer skal 
Peder Pedersen Horreboe (eller hans efterkommere), og ikke nogen anden i 
byen have 3 ned gaende lese i forskrevne krer, og ingen rna jage dem eller drive 
dem deraf, og enhver ellers efter fors!{revne tid sin lodskifte i kreret at nyde og 
sede. Bymrendene forpligtede sig til at lade de 3 heveder, Peder Horeboe 
(tilfejet: Peder Mortensen) og hans (rettet til deres ) efterkommere, mand 
efter anden tilh0rende skal og rna ga i Nerkier upaanket. Hvill\en dom eller 
vidne, der f0r er gaet angaende Nerkjrer, skal vrere kasseret og ikke mere vrere 
gyldig. 
Forskrevne mrend af Lille Hillerslev lovede nu for retten ikke at handle imod 
dette tingsvidne, og dermed skal al Irring og trrette mellem Peder Mortensen i 
Store Hillerslev og Lille Hillerslev mrend vrere ophrevet. 

(11/5). Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, har ladet strevne 
Hans August til N0rretorp og hans foged pa Hillerslev og Kastrup sognemrends 
vegne, og desuden folk fra Vigse sogn og Bjerre (nrevnt) angaende deres 
markers og enges digers lukkelse, som ikke forsvarlige er diget eller indelukket 
efter !oven, og hvad videre, de kan have at syne efter irettelagte tingsvidne 25/6 
1685 (gentaget). 
Kendelse: Bjerre, Seborg, Vodtborre og andre, som har hegnet, b0r holde deres 
diger ved lige, sa snart de for vand kan komme til at dige og imidlertid ikke at 
indtage eller hregte deres brester, som gar pa frelleden, men sa lrenge at lade 
dem vogte. Dog b0r Hillerslev ogKastrup sognemrend forsyne deres 0gheveder 
forsvarligt med hrelder, sa ingen tilf0jes skade. 

(4/5). Gunde Ulf, kgl. delefoged pa amtmandens vegne og med tingsvidne 20/4 
har Iadet strevne Erik Laustsen i Brund til syns og vidnes pah0r, klage og dom 
angaende overlast og overfald, han 3. paskedag gjorde mod Christen Nielsen og 
hustru pa Ballerum, med mere efter tingsvidnet. Han sretter i rette, at Erik 
Laustsen b0r straffes for helligbr0de. Han opregner desuden 6 punkter, hvori 
Erik Laustsen har forbrudt sig, og krrever, at han for hver af de 6 punkter skal 
betale b0der til kongen. Christen Nielsen begrerer, at hans del af b0derne iklw 
slml forglemmes. · 
Dom: Erik Laustsen b0r for vold og (brud pa) husfred be tale efter !ovens 6. bog, 
9. kap., 2. art., samt for helligbmde 3 lod s0lv. Desligeste bfllr han b0de efter 6. 
bog, 9. kap., 24. art., fordi han har overfaldet pigens.fader, og hvis han ikke 
betaler b0derne inden 6 uger, skal han undgrelde efter !ovens 1. bog, 24. cap., 50. 
art., og som hans be drifter bade efter indffllrte bevisligheder og i andre beviste 
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mader befindes at vrere venteligt, han ikke skulle undse sig at ivrerksrette hans 
truselsord, b0r han straks, mir dommen er forkyndt ham, stille borgen eller !ide 
efter !ovens 1. bog, 24. kap., 47. art. (20/7). 

Christen Christensen i Klfllv pa egne og Klfllv bymrends vegne forbyder igen 
Hillerslev ·og Kastrup bymrend at komme i Klfllv krer med h0veder og al an den 
brug. 

26. maj, tirsdag (rna vrere 25. maj). Intet. 

1. juni. 

Gunde Ulf i dag i herredsfogedens sted. 
(18/5). Niels Christensen, forpagter pa Momtoft, har ladet strevne Hans Axel 
Pors angaende de h0veder, han holdt pa garden, og de vrerelser, han havde 
forbeholdt sig. Han fremffllrer folk, som vidner om, hvilke dyr, d~ sa af Hans 
Axel Porses, og om vrerelserne. Han skulle kun have et kammer, som kaldtes 
Junkers kammer, men har revet skillerum ned imod kontrakten, sa vrerelset er 
blevet stfllrre. Hvis han ikke forholder sig efter kontrakten, vil Niels Christensen 
opsige forpagtningen til 1. maj 1687, og have erstatning for den skade, han 
matte have lidt. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har ladet strevne Inger Christensdatter, f0dt 
i Roer til at udlregge hendes barnefader. 
Forelregges at mede i dag 8 dage, da hun ikke er m0dt. Barnet skal yrere lagt til i 
Kielsgard. 
Samme har ladet stawne 0rum tjenere for restancer og tilb0d hver, som havde 
saet i 0rum tjeneres jord korn og penge, og forbyder nogen at bortf0re korn fra 
hans husbonds tjeneres garde. 

Jens Nielsen Brunberg tiltaler Christen Juel i Bjerre for skyldige penge, som 
han har !ant. 
Dom: Han skal betale. 

Borgmester Christian Mortensen Lelius har Iadet strevne Anders S0rensen i 
Vorring for restance, samt fordi han har Iadet andre sa i hans jord, hvorfor han 
mener, at hans freste b0r vrere forbrudt, og han tilbyder fmgreld til hver, som 
har saet i hans principals tjeneres jord. 
Opsat 3 uger, da det angar Anders S0rensens frestebrev. (27/6). 

(18/5). Hans Axel Pors vi! f0re synsvidne. Niels Christensen, forpagter pa 
Momtoft, mener, at han skulle have 8 dages kald og varsel, og dersom garden 
var forbedret, siden han selv lod den syne, var det pa hans bekostning, og at der 
var et stykke pl0jet i Tobro eng. 
Hans Axel Pors svarer, at niels Christensen br;r bevise, hvad han har forbedret 
ved garden, og hvad Tobro eng angar, mener han, at det skal blive ved det syn, 
han i dag vil forhverve, indtil forpagteren a.nderledes beviser. 
Kendelse: Da der ikke er lovlig kaldet, ka.n intet syn i dag udstedes. (8/6). 
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8. juni 1686. 

Lrest forordning om opgreld pA specie 6% pA danske kroner imod specie. Viborg 
Landsting skal holdes 16/6. 

Gunde Ulf, kgl. delefoged, har ladet strevne de to mrend i KielsgArd angaende 
deres markdigers br0stfreldighed og fremstiller synsmrend, der har synet 
engen. De sA ... en Rundel ... en Rundel ... en Rundel, som kunne diges og 
forfrerdiges osv. (Rundel = digerest, nedsunket eller nedfaldet dige). (15/6). 

Christen Ibsen i Kl0v M01le har strevnet folk i Kl0v, og forbyder dem at fiske i 
Kl0vs m01ledam og i Aen ud for hans mark. 

(1/6). Claus Herluf Pors pa sin broder Hans Axel Porses vegne har ladet syne 
Momtoft. Niels Christensen, forpagter pA Momtoft protesterer og siger, at Hans 
Axel Pors ikke rnA benytte udenherreds sagf0rer. Claus Herluf Pors mener, at 
han rna f0re sag for sin broder. 
Det tillades. (Sagen fortsretter). 

Synsmrend afhjemler syn over Mom toft 27/5 (se ogsA 18/5) (specificeret). 
(Sagen fortsretter). 

S~;~.mme har ladet syne, om Hans Axel Porses svin, gres og plag har gjort skade. 
Det kunne synsmrendene ikke se, mender var gjort skade pA vinterrugen, hvor 
der var nedtrAdt noget af skoede heste. (Sagen fortsretter). 

Niels Christensen begrerer 2. ting til opsigelse af forpagtningen af Momtoft. 
Claus Herluf Pors mener, at der ikke er strevnet lovligt. 
Deter der ikke, hvorfor 2. ting ikke udstedes. (15/6). 

(20/4). Erik Nielsen har ladet strevne 0ster Vandet sognemrend. Hans strevnings 
mrend er Jens Andersen og Niels Eriksen. Jens Andersen blev af dommeren 
tilspurgt, om han havde vreret hos alle de nrevnte personer pa deres boprel, og 
om han til alle havde sagt, hvorfor de var strevnet. Han svarede, at Erik Nielsen 
sagde det ved nogle deres d0re, men ikke ved alles d0re. Han sagde ogsA, at 
Erik Nielsen sagde ved nogles d0re: Er det Eders ord, og de svarede ja, og hvor 
han ikke sagde det, gjorde de intet derved. Han kunne ikke huske alle de d0re, 
han sagde det for, strevnede dem hid i dag i Skinderup deres sandhed at vidne, 
men ikke hvorom de skulle vidne. 
Hvorimod borgmester (Lelius) mente, at der ikke var lovlig strevnet, og at der 
derfor intet vidne burde udstedes. Forskrevne strevningsmand gjorde sin ed, at 
han ikke anderledes havde strevnet. 
Derforuden mente borgmesteren, at den ene kaldsmand var udygtig, da hari 
ikke var af den alder, at han havde vreret til Herrens bord, hvortil Erik Nielsen, 
som stod for sagen, svarede og beviste med et forseglet tingsvidne, at hans s0n 
Niels Eriksen f0r havde vreret til stede i retten og havde afhjemlet kald og 
varsel med ed; tilmed hensk0d Erik Nielsen til dommerens resolution og hans 
nrervrerende naboers kundskab, om hans s0n ikke sidder bofast og skatter til 
kongen bade i kop- og kvregskat efter hans vilkar. 
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Borgmester Christian svarede, at det er enhver bevidst, hvorfor Erik Nielsens 
s0n har frestet den gArd, og om andre har taget ham for fulde i kald og varsel, 
kommer mig ikke ved. Formener, at intet vidne udstedes mod 0ster Vandet 
mrend uden lovlig kald og varsel. 
Erik Nielsen spurgte, hvad borgmesteren mente med, at han vidste, hvorfor 
Niels Eriksen havde frestet gArden. 
Borgmesteren svarede, at nAr han blev strevnet dertil, ville han svare, eftersom 
det var kun fyldekalk i denne sag. 
Han og Niels Christensen begrerede derefter efter fuldmagt dom. 
Dom: Som Erik Nielsen har fremstillet en ung person ved navn Jens Andersen, 
som sammen med hans s0n Niels Eriksen har strevnet 0ster Vandet og 
Skinderup sognemrend, men ikke skal have strevnet sa fuldkommen efter loven, 
hvorfor deer strevnet, hvad der fornemmes af Jens Andersens egne ord, og som 
borgmester og Niels Christensen, 0rum delefoged, mener, at Erik Nielsens s0n 
ikke er af den alder, at han b0r afhjemle strevnemal, hvad Erik Nielsen heller 
ikke beviser for retten, og det ikke af noget kan fornemmes, at han har vreret til 
Guds bord, enddog hans fader derom er tilspurgt, ses det ikke, at dette kald og 
varsel er givet lovligt eller for retten afhjemlet lovligt. (23/10 1688). 

Erik Nielsen har ved Jens Andersen og Niels Eriksen ladet strevne Mette 
Olufsdatter af Skinnerup for b0der og for omkostninger ved sagen, kaldsseddel 
og skriverl0n og papir 12 sk., kaldsmrendene for at strevne og afhjemle 3 mk., 
hans rejse til tinget 8 sk., forseglingspenge 10 sk. Hendes b0der skal efter loven 
vrere hjemfalden til kongen. 
Kendelse: Jeg t0r ikke antage hans s0n som en vidnesperson, da han for lidt 
siden er disputeret ugyldig, fordi han ikke har vreret til alters eller er sine fulde 
15 Ar. Sa henvises sagen tillovligt kald og varsel pa ny igen at gives. (22/3 1687). 

Gunde Ulf, Kgl. delefoged, tiltaler kgl. Maj.s tjenere i herredet for restancer 
(specificeret). 
Dom: De skal betale. 

(4/5). Christen Andersen Kolsgard pa sin velbarne husbonds vegne til K0lby
gard tiltaler Else Nielsdatter, som tjener pa K0lbygard, Else Tomasdatter, 
som blev besovet pa Bro og Anders Nielsen Bro for lejermalsb0der. 
Dom: De skal betale. (21/12). 

Borgmester Christian Lelius tilbyder fr0korn og penge til dem, som har saet i 
hans principals tjeneres jord, og forbyder 2. gang at bortf0re afgr0der fra deres 
jorder. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev g0r det samme pa sin patrons vegne. 

15. juni. 

(8./6). Claus Herluf Pors tiltaler Niels Christensen, forpagter pa Momtoft, pa sin 
broder Hans Axel Porses vegne, fordi han af ubesindighed har p8.f0rt hans 
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broder proces og derved forvoldt udgifter, som Claus Herluf Pors nu krmver 
erstatning for, nemlig til rejser og andet, 8 rdl. 
Dom: Han skal betale. (Sagen fortsmtter). 

Hans Axel Pors giver til kende, at han har overladt Momtoft i forpagtning til 
Niels Christensen og ikke holder dug og disk der, men hans vmrneting er Hals 
birketing. (29/6). 

Gunde Ulf pa Sennels sognemmnds vegne forbyder forpagteren pa Momtoft, 
Niels Christensen, og Jens Smed pa Hald og Poul Skrmdder i Brusgard at 
indf0re deres korn, f0r de har afsat deres kirketiende til Sennels kirke pa kmrv 
og neg, og leveret det til tiendetageren. 
Hertil svarede Claus Herluf Pors pa sin broders vegne og formente, at denne 
nye optmnkte tiendes0gning af hans broders gods, som aldrig har vreret krrevet 
eller udgivet f0r, da deter en herlighed og frilled som Ioven tillader dem, der til 
!ovens dato har vmret fri for tiende, hvad der kan bevises af Peder Pedersen 
Br0nsdorffs missive, som har kongetienden i freste, at han ikke krmver tiende af 
det, som kongen Iader fri, nemlig Momtoft, Hald og Brusgard, dat. 0rum 13 og 
14/8 1685. Han pastar, at det ikke kan bevises, at der nogen sinde er givet tiende 
af Momtoft, Hald og Brusgard. Har de givet prmsten noget, har det vmret af god 
vilje. Derfor mener han, at der intet forbudsvidne b0r udstedes. 
Gunde Ulf siger, at disse dokumenter kun angar kongens tiende, og det, han 
krmver, er kirkens tiende. Loven siger ucltrykkelig, at den, der avler, ogsa skal 
tiende pa kmrv og neg, uanset de prmsenterecle gardes og huses tiencler ikke at 
have deres fulde frilled. Det er nok muligt, at Hald og Brusgard ikke har svaret 
konsumtion som fmsteb0nder, men de har dog avlet. 
Claus Herluf Pors svarer, at Sennels folk b0r bevise, at der er svaret tiencle af 
Hald, Brusgard og af Mom toft siden den 1660 blev en fri garcl. 
Gunde Ulf svarer, at til en sadan irettesmttelse er der i dag ikke stmvnet, men 
kun til forbudsvidne. 
Opsat 3 uger. (22/6). 

(8/6). Gunde Ulf forlanger, at Kielsgarcls beboere skal holde deres diger om 
marken ved lige. Mikkel Christensen af Torp forlanger det samme. . 
Dom: De skal holde deres diger ved lige, og hvis de ikke vil gmrde eller dige 
eller vogte deres korn og skade, da at have den skade, som vil f0lge derpa. (Se 
nedenfor). 

Mikkel Christensen, foged pa Torp, tiltaler to mmncl for restancer. 
Dom: De skal betale. 

Sam me stmvner Anders Nielsen pa Skjelsbjerg til synsvidne, · og folk, der 
vidner, at Anders Nielsen har f0rt avlingen til den gard, han har fmstet i N0rby 
(i Tveds sogn) bort, dog sa de ikke, at han f0rte det til Skjelsbjerg. Andre vidner 
har synet bygningerne til garden i N0rby. De sa kun et 0de ladehus uden tag, 
ler, og vmgge. Der var kun noget gammelt, raddent t0mmer. Der var hverken 
ralingshus eller fmhus. De sa ogsa et stykke indmarksjord, hvori der var saet 
havre. 
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3. forbud og tilbud pa borgmester Lelii vegne hans principals tjenere at lade 
bortf0re nogen slags korn, og tilb0d fr0gmld. 

Niels Christensen tilb0d fr0gmld 3. gang. 

S0ren Pedersen i Malle har ladet syne grmsningen pa Staphen Madsens 0de 
gard. 

S0ren Momtoft i Sennels f0rer vidner pa, at den bolig forskrevne S0ren Jensen 
har haft i forpagtning, har han forbedret for 7 sldl. 

Anders Mogensen i Tueds sogn pa kirkens vegne udbyder S0ren S0rensens 0de 
bol, som er tjener til kirken, for tre ars frilled, om nogen vil antage den. 
(Se ovenfor). Niels Christensen pa Kielsgards mmnds vegne har Iadet stmvne 
Kjelstrup mmnd til vidnespah0r og folk, der skulle vidne angaende Kielsgards 
mmnds fmlled. · • 
Gunde Ulf og Mikkel Christensen mener, at der ikke b0r udstedes vidne, da 
lodsejerne ikke er stmvnet. 
Kendelse: Ca amtmanden, som har kongens gods i forsvar, bor ikke over lh mil 
herfra, og de 0Vrige lodsejeres fuldm<egtige ogsa kan st<evnes, Sa b0r de 
stmvnes, f0r tingsvidne kan udstedes, da sagen angar ejendom. 

22. juni. 

(20/4). Borgmester Christian Lelius b0d sig i rette pa sine tjeneres vegne i 
Hesseldal, Tousgard og Baun mod Mikkel Christensen, foged pa Torp, som har 
indstmvnet dem til forbud angaende t0rvegr0ft 0sten Bjerre S0, og mener, at 
hans tjenere uden videre klage b0r f0re deres t0rv hjem, som de formener, er 
gravet i deres egen fmlled. 
Mikkel Christensen ikke m0dt. (6/7). 

(15/6). Gunde Ulf, kgl. delefoged, pa Sennels sognemmnds vegne begmrer 2. ting 
til forbud mod at hjemf0re korn, f0r der er afsat og leveret tiende til kirken fra 
Momtoft, Hald og Brusgard. Men da sagen tilforn er opsat tre uger, sa beror 
denne sag til samme tid. (Sagen fortsmtter). 

Gunde Ulf har Iadet stmvne Hans Axel Pors pa Sennels sognemmnds vegne 
angaende kirketiende af Momtoft i forrige tider. Claus Herluf Pors sp0rger, om 
han har fuldmagt fra amtmanden eller proprietmrerne. Gunde Ulf siger, at han 
som kg!. delefoged skal forsvare kongens tjenere, og da sagen ikke angar 
ejendom, mener han ikke, at proprietmrerne beh0ver at blive stmvnet. 
Dommeren tillader vidnef0rsel. Christen Nielsen i Hundal vidner, at 1660 og 3 ar 
efter blev der givet tiende af Momtoft. Han blev spurgt, hvem der boede pa 
Momtoft, og svarede Ejler Jacobsen. Hvem der ejede Momtoft dengang, vidste 
han ikke. Han ved ikke, om der blev krmvet tiende efter den tid af Momtoft, 
Hald og Brusgard, og siger, at Sennels kirke fik lige sa meget i tiende, som den 
fik, da den ogsa fik tiende af Mom toft. Laust S0rensen i Hov vidnede det samme. 
Claus Herluf Pors blev spurgt, om der blev krmvet tiende af Momtoft, siden den 
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tid, sognemrendene fik tienden i freste 1660. Han svarer, af han ved det ikke. Han 
blev spurgt, om der var blevet gjort forbud mod indf0rsel af korn og svarer, at 
det ved han ikke. Jens Andersen blev spurgt, om Momtoft gav til kirken som en 
villighed eller en skyldighed. Han svarede: Hun (Anne Arenfeld) gav som af en 
5-punds gard som skyldighed. Niels Nielsen vidnede, at 1660, 1661, 1662 og 1663 
var han kirkevrerge, og da fik han tiende af Momtoft. Han blev spurgt, hvorfor 
Momtoft siden 1663 ikke gav tiende og svarede, at da han var kirkevrerge, 
krrevede han den og fik den ogsa. Hvad der siden er passeret, ved han ikke. 
(6/7). 

(1/6). Borgmester Lelius pa sin principals vegne tiltaler Anders S0rensen i 
Vorring for 2 ars restance, og fordi han har Iadet andre sa i hans jord. Han 
krrever restancen betalt inden 15 dage, og hvis det ikke sker, at hans freste er 
forbrudt. 
Dom: Sasom det nu er den slemmeste tid pa aret for fattige folk til at be tale, er 
saledes afsagt, at Anders S0rensen skal betale sin restance inden f0rstkommen
de mortensdag, og hvis det ikke sker, skal hans freste vrere forbrudt. 

Samme tilbyder fr0korn til dem der har saet i Anders S0rensens jord, og 
forbyder ham, at aff0re noget fra sin gard. 

Niels Christensen, delefoged til 0rum, tilbyder fr0greld og forbyder bortf0rsel 
af korn. 

Borgmester Christian Lelius pa sine tjeneres vegne i Tousgard og Baun pa den 
ene side og Mads Rosholm pa den anden side, er blevet forligt, sa at der ingen 
tvistighed skal vrere mere imellem dem, men de skal vrere hinandens gode 
venner, og folkene i Baun skal herefter som f0r nyde den adgang til Mads 
Rosholms vandkilde med sa skel, at de ikke skader Mads Rosholms grres eller 
korn. 

29. juni. 

Hans Clausen i Sundm0lle pa Maria, sal. Iver Jacobsens i K0benhavn hendes 
vegne har Iadet syne Brom0lle, som Peder Henriksen bruger. (Specificeret). 
(Sagen fortsretter). 

Hans Clausen pa Maria, sal. Iver Jacobsens vegne Iader lrese et pantebrev pa 
1000 rdl. fra Christian Jacobsen Brun, !rest 23/3 1686 pa Assens byting. Han 
pantsretter Brom0lle, og da 1. termin ikke er betalt, vil Maria, sal. Iver 
Jacobsens, tiltrrede pantet, hvorfor det forbydes Peder Henriksen at svare til 
Christian Jacobsen. Han skal herefter svare til Maria, sal. Iver Jacobsens. 

Gunde Ulf, delefoged, forbyder pa amtskriver Jens Hansens vegne alle at k0re 
over et stykke jord ved Klatmelle (i Torsted), som tilherer ham. 

Mikkel Christensen, foged pa Torp, tiltaler Anders Serensen i Pugdal, fordi han 
skal have plejet ind i Torps jord, og f0rer vidner, der har set, at Torp jord og 
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pugdal jord 'gar ind i hinanden. De sa et stykke jord, der var plejet, men ved 
ikke, hvem jorden tilherer. 
Frants Pedersen i Garddal vidner, at han mindes 40 ar og noget til. Han mindes, 
at forskrevne ager var ikke sa lang som de andre i faldet, men han ved ikke, om 
de 172 drau, den var kortere, tilherte Torp eller ikke. Der har aldrig vreret sten 
eller skel. (27 /7). 

(15/6). Niels Christensen, forpagter pa Momtoft, har ladet strevne Hans Axel 
Pors angaende de vrerelser, han endnu tilholder sig i ralingen, der gar i nord og 
syd. Han har Iadet skillerum bryde ned, sa der af tre kamre blev et. Poul Jensen 
pa Brusgard vidner, at for to ar siden kom han til Brusgard, og da bad Hans 
Axel Pors ham dele <>t rum i tre med nogle gamle fjrel, uden stolper, fod og band. 
Jep Bertelsen vidnede, at han paskedag var inde i kammeret med grres at stre 
pa gulvet. Da var det delt i 3 kamre, junkers kammer, mellemkammeret og 
fruens kammer. Hr. Peder Nielsen i Hjardemal giver attest efter sin svoger 
Niels Christensens begrering om rummene i ralingen. Niels Christensen krrever, 
at Hans Axel Pors skal betale for de rum, han bruger udover det ene, han havde 
betinget sig. Claus Herluf Pors protesterer og mener ikke, der ber ga dom, fer 
tignsvidnet er forseglet. 
Opsat 3 uger. (6/7). 

(9/2). Jens Andersen i Skarup (Nors sogn) foregav at vrere hidstrevnet af 
borgmester Lelius, men da der ingen sag er givet, formoder han, at der rna 
gives sag pa ny, at han kan vide at svare. (3/8). 

Christen Andersen i Nerre Vilsb0l giver til kende, at hans kone, Helvig 
Jensdatter er ded. Han vii give sin lille datter, Maren Christensdatter som 
medrene arv 20 sldl. Jens And!'lrsen i Store Holder skal vrere hendes formynder. 
Salman i Bjerregard, begge Poul Enevoldsenner i Aggerholm og Peder 
Serensen i Vilsbel tilstarog vedgar, at barnets fader har lovet dette. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev, delefoged til 0rum, pa Christen Serensens 
vegne i Rrer har Iadet vurdere boet efter hans sal. kone, Ingeborg Tomasdatter. 
Arvinger er den sal. kvindes s0n, Mads Nielsen, pa egne vegne og pa Peder 
Christensens i Torsted og hans hustru Else Andersdatters, som var dan sal. 
kvindes moder, og andre medarvingers vegne. Boet insolvent. Hendes sen 
fragar arv og greld. 

(Se ovenfor). Niels Christensen, forpagter, til taler Hans Axel Pors for greld. 
Claus Herluf Pors siger pa sin broders vegne, at Niels Christensen ogsa skylder 
ham noget. 
Dom: De skal gere regnskab med hinanden sammen med to af retten udnrevnte 
uvildige mrend. 

Christen Poulsen, amtskriverens fuldmregtig, har strevnet de pa det sandfegne 
gods bosiddende folk i Hillerslev herred til vidnes vedstaelse (specificeret). De 
vidner, at de ar 1679 svarede efter sandflugtskommissariernen afsigt, da de 
ikke kunne svare efter det gl. matrikelshartkorn. 
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6. juli. 

(22/6). Gun de Ulf pa Sennels sognemrends vegne fremlregger tingsvidne 22/6 og 
opsrettelse 15/6 og mener, at eftersom det er bevidnet, at der er givet tiende af 
Momtoft i forrige tider lige med andre frestebtzmder, be~r den, som er garden 
mregtig, svare tiende til kirken. Hvad angar Hald og Brusgard, mener han, at da 
de avler, skal de ogsa svare tiende, nar de bor srerdeles fra Ullerupgard 
hovedgard. 
Claus Herluf Pors blev af herredsfogeden spurgt, om han kunne fremvise noget 
kgl. privilegium pa, at Momtoft skulle vrere en fri herregard. Han henviste til 
forrige amtmand, sal. Mogens Kruses attest om, at skatkammeret har 
anerkendt Momtoft som en hovedgard. 
Dom: Da lovens klare ord i 2. bog, 13. kap., 3. art. forklarer, at b0nder-gardes 
jorder, der siden 1661 er henlagt til avls- eller ladegarde skal der tiendes af som 
dem, som b0nder bebor, da ved jeg ikke andet at kende, end at Momtofts 
besiddere skal forholde sig efter loven. Da det ikke er bevist, at Hald og 
Brusgard har givet tiende f0r, eftersom de skal ligge under Ullerupgards 
hovedgardstakst og svarer familieskat, da frikendes de. 

(29/6). Claus Herluf Pors f0rer vidner pa, at Niels Christensen, forpagter, lod 
strevne Hans Axel Pors d. 8/6, da han og hans broder varved tinget i Hillerslev. 

(Sagen fortsretter). 

Claus Herluf Pors fremfe~rer granskningsmrend, som har beset de vrerelser, 
Hans Axel Pors havde forbeholdt sig pa Momtoft. De mente ikke Hans Axel Pors 
kunne klare sig med mindre, og at der ikke kunne vrere mindre til en lille 
husholdning. (10/8). 

(22/6) Mikkel Christensen pa Torp pa sin principals vegne har strevnet 
mrendene i Hesseldal, Tousgard og Baun og har ladet syne gravede te~rv norden 
til Se~borg, vel 50 sma lres, som ikke var f0rt bort. De sa et stykke re~geldige, og 
somme steder ingen r0gl eller dige. (Sagen fortsretter). 

Samme beviste, at vidner er strevnet i sagen. Niels Se~rensen i Bjerre vidner, at 
de mrend i Hesseldal, Tousgard og Baun og andre har gravet t0rv der, men om 
de havde det i minde, ved han ikke. Han har ingen spurgt ad, og ved ikke mere i 
den sag. Christen Laustsen ibd. vidner, at der ligger en hove ud.med se~en, som 
kaldes Se~borg Hove. Han ved ellers ingen endel til Se~borg. Peder Laustsen i 
Langgard vidner, at deter 50 ar siden, han kom fra Se~borg. Da havde hans fader 
det jord s0nden til det gr0nne, som er synet. Da brugte Erik Juel Se~borg. Ingen 
har vreret forbudt at drive derpa med deres fremon, dog ikke med gr0ft 
(gravning). Han ved af ingen forbud, der er gjort fe~r eller siden. Christen 
Se~borg kom fra Se~borg for 40 ar siden, da gravede hans fader pa samme 
hedebakke norden marken. Han ved ikke af noget forbud at sige, og han ved 
ikke, om det var frelled eller ikke. Det ved Peder Langgard heller ikke. Flere 
andre ved ikke, om det var frelled eller endel. De har gravet te~rv der ulast og 
ukrere t. ( 27/7 ) . 
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S0ren Christensen af Tanderup i Vester Vandet tiltaler Se~ren Laustsen 
Vorring for en he~le og et par hjul, som han havde lovet at give 2 sldl. 2 sk. for. 
Dom: Han skal be tale. 

Je~rgen Falsted pa sin patrons vegne tiltaler be~nder for resta.ncer. 
Dom: De' skal beta.le. 

Jens Christensen Stentoft i Lille Holder pa Margrete Jensdatters vegne og egne 
vegne far afkald fra ungest Poul Enevoldsen pa hans arvinger og hans sal. 
hustrus arvinger deres vegne pa arv efter hans sal. se~n, Enevold Poulsen, som 
boede i Lille holder og ulykkelig i storm og uvejr druknede pa havet (Sagen 
fortsretter). 

Forskrevne Jens Christensen i Lille Holder pa egne og forhabende hustrus 
Margrete Jensdatters vegne har sluttet akkord med ungest Poul Enevoldsen i 
Aggerholm om den arv, han og hans sal. hustru Gertrud Serensd!ttter og deres 
arvinger kunne tilkomme efter bemeldte sal. s0n, Enevold Poulsen, og tilstar, 
at Jens Christensen har beta.lt ham for den del, han og hans arvinger kunne 
have i Lille Holder, og nu ske~der og afhrender den til Jens Christensen. Boligen 
var overdraget Enevold Poulsen 20/8 1672 og forlenet til ham 1/6 1673 ved to 
dokumenter, som Poul Enevoldsen nu leverede Jens Christensen. 

13. juli. 

Lrest forordning om hartkornsskat i Danmark. 
Lrest forordning om stutteriers indrettelse. 

Mag. Anders Heeboe i Thisted lader forbyde folk i 0sterild at indfe~re deres 
korn, fe~r der er tiendet, hvis ikke de nu straks vii akkordere som forleden ar. 

Jep Andersen i Hundal pa sal. Ejler Jacobsens og medarvingers vegne i J0rgen 
Faldsteds forfald har ladet syne Anders Kjeldsens gard i Sennels. (Der er 
jordvregge). 
Han forbyder Anders Kjeldsen at fe~re nogen afgre~de af hans agre, fe~r skatterne 
er betalt. (20/7). 

20. juli. 

Christian Helverskouf lader lyse efter en sort hest, som tilherer landsdommer 
Bartholin. Den blev stjalet i Viborg 8/7. 

(18/5). Niels Christensen, 0rum delefoged, forbyder aile at handle med Erik 
Laustsen i Brund. Ge~r nogen det, da skal han lide derfor som for anden 
uhjemmel. (27 /7). 

Gunde Ulf udsteder dette. 
Herredsfogeden har ladet strevne 3 mrend, som var tingh0rere 29/6, men som 
undveg, fe~r retten var hrevet, og tiltalerdem derfor. De skal m0de i dag 8 dage, 
om de har noget herimod at svare. Han krrever, at de skal betale 3 lod s0lv. 
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Sr .• Tens Nielsen i Hjardemal tiltaler nogle af hans tjenere for restancer. 
Dom: De skal betale. 

Hans Jensen, som Niels Iversens gard i Hedegard har i freste, far afkald fra 
Christen Nielsen, Niels Iversens s0n, pa arv efter hans fader Niels Iversen, som 
endnu lever, og sin sal. moder Maren Laustdatter. (27/7). 

(13/7). J0rgen Falsted pa sin husbonds vegne har ladet syne Anders Kjeldsens 
gards br0stfreldighed. Garden ligger i Sennels. Han tiltaler Anders Kjeldsen, 
fordi han har ladet bygningerne forfalde, og fordi han har ladet andre bruge 
jorden til den ende, at afgr0den skulle bortf0res, hvad der vii forarsage, at 
jorden ikke kan nyde sin g0dning og dyrkning. Derfor vii bade ager og eng og 
bygninger blive 0de. I 12 ar har han ikke ydet husbonden en Skilling eller 
Skillings vrerdi og ikke klareret skatterne. Det kan medf0re, at garden 
hjemfalder til kongen, hvis Anders Kjeldsen skal bebo den lrengere, hvorfor han 
sretter i rette, at hans freste b0r vrere forbrudt. 
Dom: Hans freste er forbrudt, og proprietrererne b0r nyde af Anders Kjeldsens 
korn og brester til gardens reparation og til betaling af skatter efter lovlig 
vurdering. (21/9). 

27. juli. 

(20/7). Mikkel Foged pa Torp pa Hans Augusti tjeners Hans Jensens vegne 
Niels Iversens gard, har ladet syne garden i Hedegard. 

Mikkel Foged pa Christen Skrivers vegne i Bjerre har ladet syne den bolig, han 
ibor. Synsmrendene vidner, at der la alfare veje pa alle sider af huset, sa vidt 
sandfygningen forbyder, og han har ingen toft som hans naboer og bymrend til 
at t0jre et svin eller andet h0ved pa. Sligt berettede han at vrere n0dt til at 
angive for 0vrigheden. 

(6/7). Mikkel Foged fremb0d sig med dokumenter og beviste af tingbogen, at 
han har ladet strevne folkene i Hesseldal, Tousgard og Hald, fordi de med 
t0rvegr0ft skal have gaet S0eborgs ejendom for nrer, og desuden er strevnet 
Anders S0rensen i Pugda.l for afpl0jning. 
Hans Nielsen i Hesseldal m0dte pa egne og andre interessenters vegne og 
svarer, at Mikkel Christensen abenbart her for retten bekender, at han ikke t0r 
binde sig ved forskrevne omtvistede ejendom, hvor t0rvene var gravet, som han 
ville g0re forbud pa, og heller ikke kan der bevises andet, end at samme 
ejendom er en frelled, liggende 0sten ud fra Bjerre s0, som kaldes Kosted, og 
som Hans Nielsen og hans medinteresserede og deres form:rend har nydt 
upakreret og upaanket i over 20 ar, og hvori S0borg ikke har nogen endels frelled, 
som er afdelt ved grerder, diger eller skelten, ej heller for protokollisen angivet 
som endels frelled. Han mener, at Mikkel Christensen for sin store 
dumdristighed og formastelse b0r betale sagens omkostninger. 
Opsat en maned, da Mikkel Foged beraber sig pa, at hans husbond maske har 
nogle adkomster til samme ejendom. (14/9). 
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(29/6). Mikkel Foged tiltaler Anders Pugdal for afpl0jning af Torp jord, og 
mener, at han b0r lide for ran. 
Anders Pugdal 0nsker sagen opsat 1 maned, sa han ved syn og vidner kan 
anderledes bevise, og derhos siger, at han ikke har pl0jet videre, end hvad af 
arilds tid har ligget til hans gard. 
Opsat 1 maned. (10/8). 

Mogens Christensen i Bundgard i Sennels, hvis kone Maren Andersdatter er 
d0d, lover sine b0rns formyndere, at han vil give dem ialt 80 sldl., som skal deles 
mellem dem efter loven. 
B0rnene er Christen, Jens, Niels, Jahan og Maren. 

(20/7). Niels Christensen, 0rum delefoged, forb0d and en gang at handle med 
Erik Laustsen i Brund. (17/8). 

3. august. 

Mads Pedersen Bagge ved Klitm0ller far afkald fra Feder Henriksen i Brom0lle 
pa sin hustrus, Johan Pedersdatters vegne og fra Christen Jensen i 0ster 
Vandet pa sin hustru Maren Pedersdatters vegne pa arv efter deres forreldre 
Feder Andersen Bagge og Anne Madsdatter. 

(29/6). Borgmester Christian Mortensen pa en af hans tjeneres vegne har ladet 
strevne Christen Madsen i Nors, Christen Andersen ibd. og Jens Andersen i 
Skorup (Nors sogn) til tilbud og dom. Han irettelagde et tingsvidne af 9/2, 
hvorved Anders Andersen, da boende i Nors, gav til kende, at han var blevet 
enig med Christen Madsen og Jens Andersen om, at han skulle give sine b0rn 40 
sldl. som arv efter deres moder Dorete Andersdatter, nemlig Anders, Maren og 
Anne. 
Jens Andersen fremviste et tingsvidne om registrering af sal. Oluf S0rensens bo 
af 16/3, 16/9, og et andet af 1684 11/3 sidst angaende arvelodder efter S0ren 
Jespersen, hvori meldes, at Jens Andersen skal vrere vrerge for de to reldste 
drenge, Christen og Jens S0renss0nner. Han mente da, at han skulle vrere fri for 
flere formynderskaber, da han kun har en eneste t0nde landgilde. 
Borgmesteren mente, at ingen var nrermere til vrergemalet end de to nrevnte 
mrend og tilbyder ham 20 sldl. Christen Madsen modtog den part, han var vrerge 
for, men Jens Andersen ville ikke modtage de 20 sldl., da han var vrerge for 
andre umyndige b0rn og har en gammel skr0belig moder hjemme, 4 umyndige 
smab0rn og en skmbelig broder. (24/8). 

Feder Tomsen af 0rum pa sin husbonds vegne tiltaler nogle af 0rum tjenere for 
restancer (specificeret). 
Dom: De skal be tale. 

10. august. 

Hans Nielsen i Hesseldal pa egne og medinteresseredes vegne har ladet strevne 
Feder Lauritsen i Langgard og forbyder ham pa egne og sa mange, som ikke er 
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Torp tjenere, deres vegne at drive eller lade drive hans eget eller andres f:;e i 
Bjerre eng, mens gr:;esset er uslaet, Christen Hald gav last og klage over, at de 
af Langgard forleden tog hans killer i hus i Langgard eng, og Hans Nielsen gav 
last og klage, at hans ko blev stukket af Langgards f:;e. 
Mikkel Christensen af Torp mener, at Hans Nielsen blllr bevise, hvis kreatur 
der har stukket hans ko. Hans Nielsen svarer, at han ikke selv vogtede sit f:;e o~ 
heller ikke var pligtig at vogte sine eller andres f:;e. (Sagen forts:;etter). 

Mikkel Foged mener, at der ikke b0r udstedes forbud mod Peder Lauritsen i 
Langgard, da de for !:;enge siden har deres hill inde og samme stykke eng Jigger i 
en fri f:;elled, og de ikke skal have g:;erder opdiget efter Ioven. han beg:;erer 14 
dages ops:;ettelse og fire m:;end udn:;evnt til syn. (17 /8). 

(27/7). Anders Slllrensen i Pugdal har Iadet syne Pugdal mark for at 
synsm:;endene kan udvise skel og sten mellem Torp mark og Pugdal mark. Han 
Iader st:;evne begge Pugdal drenge, Laust og Christen Christenslllnner at m0de 
for synsm:;endene og udvise skel og til syns pahlllr. Han fremstillede derefter 
synsm:;endene. De sa en ager, som stlllttede imod Torper mark med slllndre ende, 
som der har v:;eret blandet en mllldding pa sidste mikkelmesse eller vinter, og 
som nu var bortflllrt, og der var f:;eldet og plllljet til byg og saet med byg. Der var 
plllljet 4 fods !:;engde Slllnden for dette m0ddingssted, hvor han havde drevet ud og 
ind med sin plovs f:;estelse, som er usaet , og der manglede 8 fod i !:;engden i, at 
denne ager gik sa langt mod syd som de n:;estliggende 0sten til s0nder ad. De 
kunne ikke finde skel eller sten, p:;el eller andet m:;erke. Anders Pugdal spurgte 
Laust Pugdal, om han vidste nogen skelsten. Han svarede, at han ikke vidste 
skel, stabel eller sten imellem Torper mark og Pugdal mark, Mikkel 
Christensen blev spurgt, og han svarede ogsa, at han ikke vidste nogen skelsten. 

(6/7). Niels Christensen, forpagter pa Momtoft, har Iadet st:;evne Hans Axel 
Pors og freml:;egger tingsvidner og ops:;ettelser til 6-ugers dag, som er til i dag. 
Han freml:;egger ogsa kontrakt angaende Momtoft 1685 4/11, hvori n:;evnes Hans 
Axel Porses l0fte om at skaffe forpagteren 6 b:;ester, og h0, halm og huselse til 
dem m.m., og at forpagterne skal nyde hele garden undtagen Hans Axels lille 
kammer og en lille staid til hans hest osv. 
Dom: Hans Axel Pors skal igen opdele de tre rum, han har slaet sammen, og 
nyde det nord0stligste, og han skal igen lade opmure en skorsten, som han lod 
bryde ned alt inden en maned, og derefter ugentlig at betale til forpagteren 2 

mark danske. Forpagteren har derfor ingen arsag til at opsige forpagtningen, 
men skal holde sin kontrakt. 

17. august. 

(20/7). Gunde Ulf lod forkynde dom pa Erik Laustsen for hans grove 
misgerninger mod Christen Nielsen, hans hustru og barn pa Ballerum og 
forbyder alle at g0re udl:;eg hos Erik Laustsen f0r kongens b0der er betalt, med 
mindre de vii kautionere for b0derne. Desuden begrerede han, at Peder Tomsen 
af 0rum pa sin principals vegne vii anholde Erik Laustsen, indtil han 
bortskikkes. (Sagen forts:;etter). 
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Peder Tomsen af 0rum beg:;erer pa sin principals vegne, at herredsfogeden vii 
g0re udlreg hos Erik Laustsen for forstr:;ekning med s:;edekorn. 
Herredsfogeden svarer, at han ikke kan g0re udlreg, efter at den kgl. delefoged 
har udstedt forbud, men nar dommen er eksekveret, skal han v:;ere f0lgagtig at 
g0re udl:;eg til dem, der flllrst er prioriteret. (2/11). (Sagen forts:;etter). 

Peeler Tomsen lyser efter en hest, som er blevet borte fra Erik Laustsen. 

(10/8). Hans Nielsen af Hesseldal anklager igen Peder Lauritsen i Langgard, 
fordi hans f:;e gar i Bjerre eng. 
Mikkel Christensen pa Peder Langgards vegne siger, at han vii f0re vidner. 
Opsat 1 maned. (24/8). 

Knud Pedersen Riber pa a.mtmandens vegne advarer folk, at de forskaffer sig 
dygtige stodheste og hopper. 

Samme giver til kende, at klitterne mod mange advarsler slas og fomdes, 
Jandet til st0rste skade, og advarer igen folk mod at sla, skrere eller pa nogen 
made bemregtige sig klittag. Derimod beg:;erer han, at herredsfogeden med den 
forordnede delefoged vii forarsage, at b0nderne tilsar klitterne, nar 
tagvipperne er modne. Klitfogederne skal m0de hos amtmanden med deres 
bestallingsbrev. 

24. august. 

(17/8). Mikkel Foged pa Peder Langgards vegne har Iadet folk syne Vodtborre 
og Bjerre engdiger. I Peder Jensens engdige i Vodtborre var der skar hos skar 
pa digerne. De sa, at der var intet, der kunne g0res skade pa, enten pa. h0 eller 
ko:rn. Pa nordsiden havde der·v:;eret et led, men en ledstolpe stod. Bjerre eng 
lllsten for var ikke heller anderledes end skar pa skar, 0ster pa var der en gr0ft, 
som hvad der ville, kunne ga over. Hans Nielsen spurgte dem, hvordan det dige 
var, der stod 0stenfor. De svarede, at det blev ikke forevist dem. Norden for 
gr0ften holdt de og sa, at der var ogsa skar pa Hans Nielsens engdige, og der gik 
tre hjorde f:;emon i samme eng. Mikkel Christensen spurgte Hans Nielsen i 
Hesseldal, om der var flere end Peder Langgard, der havde f:;e der, nar de 
havde deres hill inde. Hans Nielsen svarede, at han ikke havde set andres end 
Peder Langgards, savidt det var ham vitterligt. 
Hans eget fremon havde ikke gaet i engen det ar. Hans Nielsen blev spurgt, om 
hans t:;egtef:;emon havde gaet i engen. Han svarede nej, men hans k0er stod der i 
den tid, hans ko blev stukket. Klllerne .var h:;elf:;estet, sa han med magt matte 
l0be mellem dem og fremonet for at rive koen l0s. (Sagen forts:;etter). 

Mikkel Foged fremstiller vidner i samme sag. Jens Pedersen i Gasbjerggard 
vidnede, at i de 20 ar, han mindes, da har f:;emonet gaet pa Bjerre eng, nar h0et 
har v:;eret inde, bade Peder Laustsens og andre deres pa Ballerum, og hans eget 
f:;emon gar deri som andres uden last og klage, og ikke har han vogtet nogen tid, 
nflr h0et var deraf. Niels Andersen vidnede, at han mindes 40 ar, og har hans 
save! som de andres af Hillerslev, Kastrup, Karse og andre steder sa vel som 
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Peder Langgards gaet ulastet og ukreret indtil st. Voldborg dag. Niels Tang 
vidner ligesa og mindes 60 ar, Anders Nielsen i Worms hule mindes 30 ar og 
vidner ligesa. Andre g0r det samme. 

Christopher Nielsen af Thisted pa hr. Christen Pedersens vegne i Hunstrup 
oplyser, at til ham er f0rt af Herredsfogeden en af hans tjenere S0ren 
Christensens hustru Maren Christensdatter af Hjardemal tillige med kongens 
jern, men da prresten ikke ved hvorfor, og da han som prrestemande er optaget 
af sit embede og ganske ukyndig i den slags sager, sa vil han begrere, at der af 
tinget udmeldes sa mange folk, som beh0ves for at f0re hende til dem, der 
beskylder hende eller, hvis de ikke vil modtage hende, til amtmanden. 
Herredsfogeden svarer, at han ikke kan antage nogen person, f0r personen er 
blevet lovligt overbevist om de fauter, der er begaet, men det tilkommer 
husbonden og 0vrigheden tillige med anklageren, hvorfor hun ved samme 
middel, hun er tilf0rt, b0r bortf0res til vedkommende, hvorfor det palregges de 
mrend, der kom med hende, at Ievere hende til en eller to af hendes anklagere. 
(24/8). (Sagen fortsretter). 

Gunde Ulf, kgl. delefoged har Iadet strevne Maren Christensdatter (en anden 
end i forrige sag) med hendes lavvrerge Peder Christensen i Store Hillerslev til 
at m0de med hendes frestebrev. Han har Iadet syne et stk. fjord liggende 
mellem Mikkel Hjulmands agre og et 0de hussted, som stod uh0stet med 
balleskorn eller med havre og balle undtagen noget, der stod bygkrerve pa. 
Noget af kornet var der forskel pa, ligesom det kunne vrere to gange saet. De sa 
hverken skel eller mrerke. Gunde Ulf tilbyder i dag Maren Christensdatters 
broder Peder Christensen, at han lader kornet h0ste og tage i forvaring til 
sagens uddrag, da kornet ikke kan sta lrengere uden tilsyn. (Se nedenfor). 

Christen Christensen i Kl0v har Iadet strevne Staphan Christensen i Skovsted til 
synsvidne og dom, fordi han har slaet og ilde medhandlet Kirsten S0rensdatters 
s0n. Han har ladet drengen syne. Han havde et lille blodigt slag over hans nrese, 
og der var hul i nresen midt pa, og han sagde, at Staphen Christensen havde 
gjort det med en kolle. 
Kaldsmrend havde strevnet Jens Mikkelsen og hans folk og skrev det pa d0rtJn. 
Jens Mikkelsen vidnede, at han og hans folk gik op ad D0essdal 0sten Hillerslev, 
og da sa han, at Staphen Christensen tog en hest vesten i marken og rendte? 
red? Vester med kirkevejen og gennede farehjorden af hans korn, som den lille 
dreng vogtede. To stunder efter k0rte han (Jens Mikkelsen) til Hillerslev med 
prresten. Da kom drengens moder til ham ved Christen Christensens, og 
prresten hr. Oluf, og sagde til hr. Oluf, at hendes lille dreng havde faet hug. Hun 
hentede sa drengen og spurgte hr. Oluf, om han ville gore vel og·Irege drengen, 
der var blodig pa nresen og i hovedet. Prresten sagde nej. Han havde ikke salve 
dertil. Sa spurgte han om, hvem der havde slaet drengen. Hun svarede, at 
Staphen Christensen havde gjort det. (Sagen fortsretter). 

Staphen Christensen i Skovsted har Iadet strevne Kirsten S0rensdatter og 
hendes son Jens Christensen med 14 dages varsel (for 7 dage siden) til 
vidnespah0r. ( 31/8). 
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(3/8). Jens Andersen i Skorup fremlregger igen tingsvidner, der beviser, at han 
har 4 b0rns arv i vrergemai, hvorfor han mener, at han ikke kan palregges at 
vrere vrerge for Anders Andersens b0rn, isrer da han kun har 1 td. korn 
landgilde, og loven siger, at ingen rna have flere vrergemal, end han har midler 
til. 
Dom: Jens Andersen b0r vrere fri for vrergemal, og bornenes farbroder Christen 
Andersen og deres soskendebarn Laust Andersen Smed i Tveds sogn skal dele 
vrergemalet. (19/10). 

(Se ovenfor). Gunde Ulf begrerer, at dette indf0res: 
Mads Andersen Hov pa Lauritz Lassens, radmand i A.lborg, hans gode behag 
har stedt og frestet til Maren Christensdatter i Hillerslev et gadehus, som Mette 
Mortensdatter sidst paboede. Hun skal lade bygge 4 binding hus og nyde 2 ars 
frihed. Derefter skal hun give arlig 3 mk. (7 /9). 

31. august. 

Gunde Ulf, kgl. delefoged, har Iadet syne adelvejen fra Bromolle bakke og op ad 
Kl0vs bakke. 

(24/8). Med kgl. Maj.s ridefoged fra amtstuen Christen Poulsen pa kgl. Maj.s 
vegne har ladet strevne S0ren Christensen i Hjardemal Klit og hans kone Maren 
Christensdatter angaende den ulempe, hun kan have tilfojet folk ved at 
beskadige deres mrelken. Prresten i Hjardemal attesterer, at Maren 
Christensdatter har vreret berygtet for trolddomskunster, og flere vidner, at 
hun var berygtet for trolddom, og at hun havde taget det gode af deres mrelkind. 
(7 /9). 

Claus Herluf Pors begrerer, at retten vii udnrevne 4 mrend, som sammen med 
ham og rettens betjente kunne h0re, hvad Mikkel Pedersen Voldum bekender, 
og siden arrestere og forbud g0re, pa hvad billig kan eragtes, sa og forsegle, om 
fornoden gores. (5/11). 

Peder Marcussen, tolder, har ladet taksere, hvad der er drevet i land ved Vixoe 
bou fra et vrag af en Kallundborg Krejert. 

Anders Pedersen i Norby far afkald fra Laust Mogensen i Hjardemal pa sin 
hustrus Karen Pedersdatters vegne for arv efter hendes sal. forreldre Peder 
Andersen og Mette Laust~atter, som boede og dode i Norby. 

(24/8). Christen Christensen i Klov pa en fattig kvindes og hendes s0ns vegne af 
Skovsted, som er overfaldet af Staphen Christensen ibd., fremstiller vidner. Det 
ene vidne sa, at Staphen Christensen slog drengen 2 slag eller 3, og sa, at han 
slog ham omkuld og horte, at drengen grred. Det andet vidne vidner ligesa, men 
sa ikke, at han blev slaet omkuld. 
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7. september. 

(31/8). Gunde Jacobsen Ulf pa S0ren Christensen i Klit og hans hustru Maren 
Christensdatter deres vegne har Iadet strnvne folk i Klit (Hjardemal sogn) 
angaende, hvad de beskyldte hende fori Hjardemal prrnstegard. 
Desuden er strnvnet to vidner, som ikke er m0dt, hvorfor de forelrngges at m0de 
i dag 8 dage. (14/9). 

(24/8). Gunde Ulf, kgl. delefoged, har Iadet strnvne Mads Hov i 0sterild til at 
fremvise fuldmagt og jordebog og andre dokumenter pa det hus i Hillerslev, han 
har bortfrnstet. Han er ikke m0dt. 
Opsat 1 maned. (19/10). 

14. september. 

(27 /7). Hrnderlige og vellrnrde Hans Nielsen af Hesseldal pa egne og 
medinteresseredes vegne af Vigs0 sogn har Iadet strnvne Mikkel Christensen, 
foged pa Torp til dom angaende te~rveskrnr. 
Samtidig har han pa egne og de nrnvnte personers og kgl. Maj.s tjeneres vegne 
Iadet strnvne Mikkel Christensen til syn og vidner angaende Bjerre eng. 
Langgards og Soborgs eng, og strnvnet Peder Lauritsen i Langgard og hans se~n 
Laurits Pedersen for truselsord og andre til syn og vidner. 
Synsmrnnd vidner, at de har vrnret pa astederne og fundet mange diger, som 
ikke har vrnret gjort i stand i ar eller flere ar. Hans Nielsens eng, som kaldes 
Eskes eng, var digerne forfrnrdiged i forar, sa de nogenlunde kunne holde 
hildede 0g ude, dog nu ikke uden skar. De syntes, at et dige var nedkastet, og at 
en vogn var k0rt over et sted. Vodtborre engdige var gjort nogenlunde i stand i 
ar, bjerre eng ligeledes nogenlunde ved magt undtagen 2 eller tre skifter, og det 
var Torp tjeneres. Pa S0borg mark sa de ingen diger uden en gammel rogl, som 
har vrnret dige i forrige tider. (Sagen fortsrntter). 

Samme fremstillede vidner. Peder Jensen i Votborg vidner, at han har set, at 
Langgard tyende har drevet Langgards frn i Bjerre eng i ar, enddog f0r alt h0~t 
var bjerget, og nar frnmonet drev ad S0borg mark, da vogtede han pa det og 
drev det i Bjerre eng igen. Peder Votborgs datter og Hans Nielsens tjenestekarl 
vidner ogsa. 
Mikkel Foged mener, at vidnerne ikke har vidnet pa fersk fod til 1. ting, som 
Ioven krrnver, og at deres vidnesbyrd derfor ikke skal komme ham til skade. 
(28/9). 

(7 /9). Gunde Jacobsen Ulf pa Maren Christensdatter, Soren Christensen i Klit, 
hendes vegne har Iadet strnvne Hjardemal sognemrnnd til at vidne i den 
trolddomssag, som er rejst mod hende. To vidner siger, at de var i 
prrnstegarden, da folkene beskyldte hende, men at der var nogen tvist mellem 
dem, men ikke egentlig kunne huske, hvad de sagde. Herredsfogeden ville ikke 
forelrngge dem eden, da ingen kan vidne pa en andens mund eller nar de for 
tidens langheds skyld ikke kan mindes klart. (28/9). 
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Den 7. september er forkyndt forordning om ryttergodset i Danmark. 

1 dag lrnst kontrakt mellem J0rgen Kas til Faddersb0l og borgmester Enevold 
Nielsen angaende det skib, som strandede ved Faddelsb0! strand, hvorpa er 
kvitteret for 500 sldl. af J0rgen Kas og Hartvig Kas. 

21. september. 

Je~rgen Faldsted pa sin principals vegne har Iadet vurdere Anders Kjeldsens 
korn i Sennels (marknavne). 

Amtskriver Jens Hansen Iader opbyde en 0de gard i Kjelstrup, som Maren 
Andersdatter skal have beboet, men som ingen i 1685 save! som f0r har haft i 

brug. 

Gunde Ulf har Iadet strnvne Niels Poulsen i Thisted for skrnldSI:Jrd til Jens 
B!i!dker i Kjelstrup. Et af vidnerne ikke m0dt. 
Sagen opsat 8 dage. 

28. geptember. 

(14/9). Velagtbare Christen Poulsen fremstillede for retten Maren Christens
datter af Klitten, som er beskyldt for trolddomskunst, hvorefter han fremlagde 
Maren Christensdatters frivillige bekendelse, som skal f0lge herefter. (Se 
nedenfor). 

(14/9). Mikkel Christensen, foged pa Torp, har Iadet strevne Hans Nielsen l 
Hesseldal og hans dreng, Peder Jensen i Votborre og hans, datter m.fl. til 
vidnespahfllr og folk til at vidne. Laust Enevoldsen i S0borg vidner, at han har 
det s0nderste og 0sterste skifte i Bjerre eng, og at han en dag i h0st sa, at Hans 
Nielsen kom ridende og red efter Peder Lauritsens hyrde fra Langgard 2 eller 3 
gange og jagede ham fra hans frn. Da gik hyrden hos hans frn, og han var i krnret, 
da Hans Nielsen jagede ham. Han blev spurgt af Mikkel Christensen, om Peder 
Langgards f<e havde gjort skade pa hans eng, mens hans hfiJ var der. Han 
svarede nej, hverken hans eller de andre deres. Flere vidner siger, at de ikke 
ved, at Peder Lauritsens frn har gjort dem skade. En siger, at der en dag var 
noget af Langgards frn inde i hans skifte, men kun 3-4 stykker, og han gennede 
dem straks ud. 

(Se ovenfor). Maren Ctrristensdatter af Klitten hendes bekendelse om hen des 
kontrakt med Fanden oplrnst. Underskrevet af hr. Hans Spjelderup i Thisted, Ib 
Jacobsen Lugge, Ove Ottesen organist og Hans H0g, farver. (12/10). 

Hans Nielsen i Hesseldal pa egne og medinteresseredes vegne pa den ene side 
og Mikkel Christensen Foged pa Peder Lauritsens vegne i Langgard og pa 
Laurits Enevoldsen i S0borg hans vegne pa den anden side irettelrngger 
dolmmenter og begrnrer dom. 
Hans Nielsen irettel<egger tingsvidne af 14/9. Mikkel Foged irettelrngger syns-
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og tingsvidne 24/8 og svarer, at Hans Nielsen ikke i ringeste made beviser, at 
der er gjort nogen skade, lidt eller stort. Desuden er hans vidner vildige vidner, 
hans dreng og Peder Jensens datter, og nogle medinteresserede, som vidner i 
deres egen sag. 
Peder Lauritsen tilbyder sin ed pa, at hans kreaturer ikke har vreret i Bjerre 
eng med hans minde. 
Dom: Torps tjenere i Langgard, S0borg, og andre steder b0r holde deres diger 
sa vel som Hesseldal, Bjerre og andre vedlwmmende og g0re dem forsvarlig 
h0je. Og om Peder Langgard eller andre skulle have nogle gardbrydere i deres 
hjord, som har for vane at nedkaste digerne, da skal de holde 0je med dem ogsa 
udenfor hegnetider, eftersom der ikke alle steder er rad pa diget0rv uden stor 
skade og somme steder er det besvrerligt at komme til for vand. (I hegnetiden 
nar h0et er pa engen. Udenfor hegnetiden var engen frelles). 

5. oktober. 

(31/8). Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Claus Herlufs vegne tiltaler Hans 
Axel Pors for greld og regnskab. Han irettelregger en kvittering fra Hans Axel 
Pors for 600 rdl., som Anne Arenfeld havde !ant mod pant i omtrent 36 td. 
hartkorn i Ullerupgard, og som Claus Herluf Pors nu har betalt ham med rede 
penge i overvrerelse af herredsfogeden og Gunde Jacobsen. Dateret 4/7'1686. 
Hans Axel Pors siger, at han gav sin broder denne seddel, og da lovede hans 
broder, at han ville !eve i rolighed uden trrette med ham, og herefter skulle de 
ikke s0ge ting eller trrette med hinanden. Desuden lovede han, at hvis Hans Axel 
Pors endnu skyldte ham noget, ville han forrere H<J.ns Axel Pors's datter Anne 
Helvig det. Han erklrerer nu, at han ikke har faet en skilling af denne greld, men 
han gav ham kvittering, fordi han lovede at holde fred. (19/10). 

Peder Jensen i Brund har ladet syne skade pa en ager. 

Erik Nielsen af Skinnerup b0d sig i rette, da han var indstrevnet til dom, og 
mener, at han nu b0r forskanes, til der strevnes pa ny. 

J0rgen Christensen af Rrer b0d sig i rette og foregav at vrere indstrevnet af 
borgmester Christian. Han gav nu Niels Christensen i Lille Hillerslev fuldmagt 
til at svare for ham og leverede sit frestebrev. 

Niels Jensen i Fartoft har ladet strevne Anders Kastrup og Mads Brund af 
'fhisted angaende korn, som de har f0rt af hans jord utiendet. De m0dte ikke. 
Opsat 14 dage. 

12. oktober. 

(28/9). Maren Christensdatter, Store S0rens kone i Klit har bekendt, at det var 
hendes moder Zidsel Pedersdatter, som boede og d0de i Hillerslev, der havde 
lrert hende trolddomskunster, et ar f0r hun d0de. Hun d0de for 12 ar siden. m.m. 

Gunde Ulf pa amtskriverens vegne f0rer vidner pa, at den gard af forrige Erik 
Quitzous gods, som Jigger i Kjelstrup, og som Maren Andersdatter paboede af 
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hartkorn 9-7-11/3 var 0de 1685 som f0r. Der er ingen bygninger paden, og jorden 
er ubrugt, og den svarer ikke til nogen proprietrer, hvorfor den i dag udbydes, 
om nogen vil freste eller antage den. 

Hans Olufsen fremlregger vidnesbyrdsvidne af folk i Hjardemal sogn om Maren 
Christen:sdatters trolddomskunster. 
optaget til dom i dag 8 dage, sa kvinden videre kan betrenke, om noget skulle 
touchere hendes samvittighed, at hun ikke med retten skal overiles i sa vigtig 
en sag. (19/10). 

19. oktober. 

Lrest forordning om proviantskat, okse- og flreskeskat. 

(12/10). Christen Poulsen af Thisted har ladet strevne Maren Christensdatter, 
Store S0ren Christensens hustru. Han irettelregger tingsvidner. 
Dom: Hun b0r for sin grove ugudelighed lide efter !ovens 6. bog, 1. kap., 9. 
artikel. *) 

(5/10). Claus Herluf Pors har Iadet strevne Hans Axel Pors og Mikkel Vuldum til 
vidnespah0r, og folk til at vidne. Aile vidner ikke m0dt. De forelregges at m0de 
om 8 dage. 

Knud Pedersen pa amtmandens vegne lod lrese en kgl. befaling om, at Laust 
Christensens enke i Tved og Prebi0rn Pedersen om, at de skal m0de for 
amtmanden, at deres tvistighed kan forekommes. Prebj0rn Pedersen er ikke 
m0dt. Han skal m0de inden i morgen aften med sine kontrakter. (9/11). 

*) Danske lov 6,1,9 lyder: )~Befindes n~gen troldmand eller troldkvinde at have forsvoret Gu~ og sin 
helllge dab og Ktistendom og hengivet sig til Djrevelen, den ber levende at kastes pa Ilden og 
opbramdes<<. 

Maren Christensdatter, Store Sm·ens hustl"U i Hjardem<il, blev frikendt ved landstinget, efter at sagen den 
1. november 1686 var indstrevnet til stadfrestelse. Landstingets dom blev afsagi 1. december 1686 ogled pa, 
at 

»De irnod Maren Chrlstensdatter ferte beskyldninger og vidner ber magteslese vrere og ikke lwmme 
hende pA liv eller frelse til hinder eller skade i nogen m:ide«. 

Sogneprresten i Hjardern<il, hr. Peder Nielsen Sengeles, skrev derefter til biskop Bornema~ 1 Albor~ og 
forespurgte, hvordan han skulle forholde sig overfor kvinden, da hun jo overfor ham havde hlstriet. S1den 
hun kom hjem, var hun ikke kommet til folk, langt mindre til kirke, i 13 uger, »thi hun havde en ond og 
bange samvittighed. Menige sognefolk har afslty for hende, cnskende intet hellere, end at hun mAtte 
udryddes af sognet ... « Han sperger, »Om samme legnagtige kvinde, sam godvillig har bekendt det, hun 
har vreret berygtet og sigtet for, ber at tolereres· her 1 sognet og fra al straf og disciplin eximeres<<. 
Skrtvelsen date ret Hjardemal 2. marts 1687. 
Biskoppen svarede 6. marts 1687, at hvad der fer var passe ret med denne kvinde, mAtte enhver sva~e :u 
overfor Gud og sin samvittighed, ))Og Gud forbyde, at hans tjenere i nogen mAde med nogen uren og ungbg 
procedure skulle have besmittet deres hellige embede eller samvittighed. Men sam landsdommerne med 
deres dom nu er gaet imellem, og kvinden er plat frikendt, forundrer jeg mig h0jligen, at I endnu vii tale 
om nogen forfelgelse eller udryddelse eller straf og disciplin<<. Han ber iltke af almuens . tan~er og 
misforstand lade sig forlede til nogen forgribelse, men ber foreholde sognefolket, at de farer vild, Idet de 
vilvrere kloge over evrigheden og holde den for skyldig, sam retten har kendt for uskyldig . .. 

Maren Christensdatter havde overfor landsretten nregtet alt, og sagt, at man havde tvunget og lokket 
hende til bekendelse ved gode ord og brrendevin. 

(Efter »Jul i Thy<< 1937, s. 47 ff., K. Magelby Serensen: »Heksen fra Thy<<. Se ogsa Historisk Arbog 1919). 
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(7/9). Gunde Ulf, kgl. delefoged, fremviste et synsvidne af 24/8 angaende det 
hus, Maren Christensdatter i Hillerslev iboede. Af synsvidnet fremgar, at huset 
ligger i enden af en ager, som h0rer til den gard, Mikkel Hjulmand ibor. Han 
fremlregger ogsa et tingsvidne ai 30/3 1686, hvoraf ses, at samme hus altid har 
vreret medtjener til Mikkel Hjulmands gard, som nu er hjemfalden til kongen 
for skatterestancer. 

(24/8). Ing Pedersdatter, sal. Anders Gades i Nors leverer Laust Smed og 
Christen Andersen, Anders Gades broder i Nors 20 sldl. Laust Smed skal vrere 
vrerge for Maren Andersdatter, og Christen Andersen for den anden pige. (11/1 
1687). 

Niels Poulsen i Thisted gav til kende, at en person ved navn Jens Christensen 
B0dker i Kjelstrup forleden havde nogle ukvemsord til ham, hvad han agter at 
bevise med tingsvidne, og derfor i dag vii have dom. 
Sa. m0dte den beskyldte Jens B0dker, men for at undga videre trrotte havde 
Niels Poulsen Iadet sig bekvemme til forlig. Jens B0dker undskyldte sig og 
sagde, at han ikke vidste at have noget ukvemsord til Niels Poulsen, og at han 
ikke vidste andet om ham, end hvad der er rorligt og godt. Derpa gav han Niels 
Poulsen sin hand, og dermed er alt mellem dem forligt, og de skal vrere 
hinandens gode venner. 

Christopher Nielsen i Rrer og Laust Hollrender ibd. giver til kende, at der har 
vreret nogen tvistighed mellem dem og nogle ukvemsord, men nu er de blevet 
forligt, og de ved ikke andet om hinanden, end hvad rerligt og godt er. 

26. oktober. 

Jens Lauritsen i herredsfogedens sted. Af de 8 mrend er 4 efter lang ventetid 
ikke kommet til stede, hvorfor der indskrives 4 andrei deres sted. 

I dag forkyndt proklama om forpagtning af konsumtionen, at de som 0nsker at 
overtage den, skal indstille sig for Rentekammeret eller fuldmregtige. 

Claus Herluf Pors begrorer, at den, der sidder i herredsfogedens sted i dag, vil 
fremvise befaling til at betjene retten og klager over, at det har taget sa lang tid 
at fa retten sat, at nogle af hans vidner er gaet bort. Han 0nsker at vide, hos 
hvem han skal s0ge regres for denne ulempe. Jens Lauritsen sagde, at han 
havde ikke en, men tre befalinger til at fungere i herredsfogedens sted, nar han 
var fravrerende. Han beh0vede ikke at lade disse befalinger loose og paskrive 
hver tingdag. 
Claus Herluf Pors har Iadet strevne Hans Axel Pors til dom for regnskab og greld 
og til forbudsvidne, sigtelse og dom. Han fremstiller vidner, der beretter, at de 
sammen med herredsfogeden var pa Momtoft for at g0re retten fyldest. I Hans 
Axel Pars's stue h0rte de, at Claus Herluf Pors lyste efter en morter, ligesom de 
horte en bekendelse af Mikkel Vuldum blive !rest op. I den tilstar Mikkel 
Vuldum, der har tjent Hans Axel Pors, at Hans Axel Pors havde befalet ham at 
tage en malm-morter med st0der under sin kjol i Claus Herluf Pars's stue i 
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Langvad. Den stod pa en kakkeloven, og den blev f0rt pa Peder Andersen i 
vandtrang hans vogn til Momtoft, hvor den blev indsat i en kuffert i Hans Axel 
Pors's kammer. 
Claus Herluf begrerede ransagning, og herredsfogeden begrerede n0glen til 
kisten, men Hans Axel sagde, at han havde ingen n0gle. Claus Herluf rakte da 
herredsfogeden en 0kse og begrerede, at han ville fyldestg0re kongens lov, og 
Claus Herluf lagde straks sine 3 mark pa d0rtrerskelen. Hans Axel Pors gik da 
til kakkelovnen og tog en dragen hugkarde ned, som sad stukket op i loftet, og 
vendte sig dermed til sin broder, og Claus Herluf Pors derpa straks underl0b sin 
broder og tog fat pa ham og kastede ham p:i en kiste og holdt ham der, til Hans 
Axel Pors lagde karden fra sig. Claus Herluf havde ikke nogen karde i sin hand, 
men en lille sidekarde pa siden. Sa befalede han herredsfogeden, at han skulle 
fyldestg0re Ioven og ransage, og da herredsfogeden spurgte, hvor han skulle 
begynde, blev han henvist til en lille gammel kuffert, som stod under det vestre 
vindue. Men da herredsfogeden ville :ibne den, satte Hans Axel Pors sig pa den 
og ville ikke tillade, at den blev abnet. ,Derimod lovede han, at !tan ville Ievere 
sin broder den bortstjalne morter l0rdagen efter. 
Vidnerne h0rte ikke, at Claus Herluf lovede sin broder, at han ikke ville s0ge 
ham for greld, eller at han lovede at give broderens datter, Anne Helvig, noget. 
Derpa blev ransagningen ophrevet, og C. H. Pors bad vidnerne ga ind hos 
forpagteren og slukke deres t0rst. (Sagen fortsretter). (2/11). 

Claus Herluf Pors forbyder aile at k0be eller til sig forhandle noget af Hans 
Axels gods eller l0s0re, f0r Claus Herluf har faet sin betaling efter landsting- og 
h0jesteretsdom. 

2. november. 

(17/8). Peder Tomsen af 0rum begrerer udlreg for restancer hos Erik Laustsen i 
Brund. Herredsfogeden siger, at han vii f0lge Peder Tomsen, hvis han vil stille 
kaution for, at de b0der, Erik Laustsen skal betale kongen, bliver betalt. (9/11). 

(26/10). Claus Herluf Pors fremkalder vidner, der beretter, at de har h0rt 
Mikkel Vuldum bekende frivillig det, som han i en skriftlig erklrering gav fra 
sig, angaende hans tyveri af en morter fra Claus Herluf Pors. 
Peder Andersen i Vandtrang er indstrevnet, men m0dte ikke. Han skal m0de i 
dag 8 dage. (9/11). 

Jens Christensen Skyum af Thisted tiltaler folk for skyld efter regnskabsbog. 
Dom: De skal be tale. 

Tolderen, Peder Marcussen, har Iadet vurdere den indstrandede hollandske 
Krejert ved Pugdal. Der nrevnes foksejl, storsejl, mesan, skonfersejl, badsejl og 
en sk0jte. 

Christen Skriver beklager sig over, at nogle ikke har leveret ham skriverkorn. 
Opsat 14 dage. (16/11). 
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(26/10). Claus Herluf Pors fremlregger fordringer pa Hans Axel Pors og domme. 
Poul Skrredder i Brusgard m111der pa Hans Axel Pors's vegne fremlregger 
erklrering fra ham om, at han ikke kan m111de til sa mange ting i Thy og 
Hanherred, men hans vrerneting er i Hals. Han erklrerer ogsa »ved Gud og hans 
hellige ord«, at han ikke skylder sin broder en skilling. 
Dom: Claus Herluf Pors irettelregger fordringer, hvorimod Hans Axel Pors 
intet har fremf111rt, som kan vise, at fordringerne er betalt, men ved sin tjener i 
et skriftligt indlreg edelig erklrerer, at han ikke skylder sin broder noget. Men da 
han ikke har boprel her, uden som grest, og har bortforpagtet sin gard og nu bor i 
Hals, og han ikke personlig er til stede, t111r jeg ikke d111mme, men henviser sagen 
til hans vrerneting. (9/11). 

9. november. 

Rentekammerets ordre angaende stald111ksnes angivelse og om okse- og 
flreskeskat. 

Prebi111rn Pedersen har ladet strevne Maren Christensdatter til vidnespah111r og 
folk til at vidne. 
Amtmandens fuldmregtig mener, at der ikke b111r f111res vidner, f111r de umyndige 
b111rns formyndere og amtmanden, som har faet kgl. befaling til at patale enkens 
sag, er strevnet. 
Herredsfogeden svarer, at da den kgl. ordre sigter til at fa en ende pa sagen, t111r 
han ikke forlrenge den ved at nregte vidnef111rsel. 
Vidnerne beretter, at Maren Christensdatter hverken havde br111d eller tyende 
til at g111re arbejdet, og derfor oplod hun garden til Prebi111rn Pedersen. 
Knud Pedersen, amtmandens fuldmregtig, sp111rger Prebi111rn Pedersen, hvorfor 
han har indgaet et sadant forligelsesmal for at fortrrenge hende fra garden, som 
han under regteskabsl111fte havde frestet. Han svarede, at det var af den arsag, at 
ehgen og marken med kornet var forskyldt, og tilmed var hun en 111dsel kone, og 
han kunne ikke skaffe noget sa hurtigt, at jo krerlingen og andre kunne 111de det 
ud. (Sagen fortsretter). 

Gunde Ulf, kgl. delefoged, har ladet strevne Prebi111rn Pedersen til vidnepah111r 
angaende arrest, og fremkalder folk, der vidner, at de i morgen for 3 uger siden 
forkyndte arrest til sagens uddrag for og pa Prebi111rn Pedersen, hvad han ogsa 
tilstod for adskillige beskyldninger, han for kongen og amtmanden var angivet 
for. (16/11). 

(2/11). Claus Herluf Pors har ladet strevne Feder Andersen i Vandtrang og 
sp111rger ham, om det var med hans minde, at han k111rte til Momtoft med den 
morter, der blev stjalet i Langvad. Han svarede, at Hans Axel Pors befalede 
ham at k111re foran ind i Momtoft. Han blev spurgt, hvem der bar morteren ind. 
Han svarede, at det gjorde Hans Axel Pors. 

S111ren Jensen af Vestergard tiltaler Feder Andersen Borsen i 0sterild for skyld 
efter regnskabsbog. 
Dom: Han skal betale. 
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Claus Herluf Pors irettelregger Hans Axel Pors' kvittering for 600 rdl., som hans 
moder skyldte ham, men som hans broder har betalt. (1/21687). 

(2/11). Gunde Ulf, kgl. delefoged tiltaler Erik Laustsen i Brund og irettelregger 
en dom af 11/11 1685 angaende, at Erik Laustsen havde forhindret udlreg hos 
ham med magt, og en dom af 18/5 sidst angaende hans vold mod Christen 
Nielsen og hans datter med krav om, at han skal stille borgen for de trusler, han 
udst111dte mod Christen Nielsen, da det kan ventes, at han ikke vil undse sig for; 
at udf111re dem. Han krrever ham d111mt. _ 

-Dom: For sin ulydighed b111r han miste sin fred, og hvis han ikke inden fastsat tid 
betaler sine b111der, skal han r111mme. 

16. november. 

Ikke mere i denne tingbog. 

Tingbogen 1686 fortsretter 
1686-marts 1688. 

Fol. 3. a. 

16. november 1686. 

bindet Hillerslev Herreds Tingbog, november 

(9/11). Knud Pedersen pa amtmandens vegne efter kgl. befaling til denne om at 
f111re sag mod Predbj0rn Pedersen, fordi Maren Christensdatter, enke efter 
L(aust Chri)stensen i Tved i Hjardemal sogn, har klaget til kongen over, at han 
har fordrevet hende fra hendes gard. 
Der er palagt Predbj111rn Pedersen arrest indtil sagens uddrag, hvis han ikke 
kan skaffe kaution. Han har · ikke noget fast opholdssted. Siden han kom fra 
garden og oplod den til Niels ( ... ) strup, har han vreret hos ... Lange pa 0slf11s 
Bisgard, nar han ikke var i ... og .reskede hans greld, og nu har han sit t111j hos 
Niels Christensen i Krregp111t. Han la nu pa sin (rejse?) og ville have vreret ad 
Norge igen. (30/11). 

(2/11). Christen Skriver tiltaler folk, fordi de ikke har leveret ham skriverkorn. 
Christen S111rensen i ... sted svarer, at han har vreret i sin gard i 15 ar og har 
ikke svaret skriverkorn i 14 ar. Niels Jensen i Brund svarer, at hverken hans 
fader eller farfar har svaret skriverkorn af det bol, hans moder pabor. 
Opsat 14 dage. (30/11). 

23. november. 

Lrest kgl. befaling om skattekorn, at der kan gives penge i stedet for korn. 

Jens Christensen Skyum i Thisted har strevnet Staphen Christensen i Skovsted 
tU vidnespah111r, og Christen Christensen Knakkergard og Laust Christensen, 
ibegge i Skyum og Niels Mikkelsen (Fjersl111ff?) tilholdende i This ted til at 
vidne. Staphen Christensen tiltales for skyld efter regnskabsbog (meget t111j til 

535 



Hillerslev Herreds Tingbog - 1686 

konen, ogsa sko) og for 9 sldl., som han havde hint til at betale for et slagsmal i 
Klev, og som vidnerne bekrrefter, at han er skyldig, efter hvad han selv har 
berettet for dem. Tingsvidne. 

Gunde Jacobsen Ulf pa Laurits Nielsens vegne i Thisted tiltaler efter opsrettelse 
Niels Jensen i Spanggard i 0sterild for skyldige penge. 
Dom: Han skal be tale. 

30. november. 

Anders Knudsen i Thisted tiltaler folk for skyld efter regnskabsbog. 
Dom: De skal be tale. 

Mikkel Christensen, foged pa Torp, har ladet syne Poul Christensens frestehus i 
Sarup, og har ladet strevne vidner, som beretter, at Poul Christensen boede i det 
hus, indtil han drog bort og frestede en gard pa kgl. Maj.s stavn. Hvem der 
havde brudt huset ned, vidste de ikke. Mikkel Foged spurgte Poul Christensen, 
om han havde noget at klage over. Han svarede, at han var pasat 1 rdl. mere 
end den sredvanlige afgift, som var 3 mark. Han nregtede at have fert noget bort 
fra huset. 
Synsmrendene vidnede, at huset havde ikke andet end jordvregge, og det kunne 
ikke opbygges igen med jordvregge, temmer og tag for mindre end 5 sldl. 
(14/12) 0 

Amtmandens fuldmregtig, Knud Pedersen, har ladet syne klitterne og har Iadet 
lede efter klittag i husene. (Sagen fortsretter). 

Samme har Iadet strevne folk, hos hvem der er fundet klittag. Det ene sted siger 
konen, at de ikke kunne undvrere klittag. De matte have det, hvor de sa fik det. 
(14/12). 

Knud Pedersen parabte Niels Lucassen og Laust Nielsen, begge af 0sterild, 
som nu for retten tilstar en klage, de har indgivet og underskrevet. Knud 
Pedersen havde straks efter, at han havde modtaget klagen givet delefogeden 
en seddel, at han skulle lade syne kvinden og huset og forfelge sagen efter lands 
lov, dog pa Jens (!) Lucassens og Laust Nielsens egen bekostning. (Sagen 
fortsretter). 

Gunde Ulf, kgl. delefoged, har ladet strevne Palle Rantzaus skytte Feder, som 
sidst logerede hos Christen Pedersen i 0sterild, til vidnespaher og sigtelses 
paher og sigtelses paher og Anders Serensens sen ved 0sterild kirke med lige 
lovmal angaende hvad slagsmal, der var sket i Laust Nielsens og Niels 
Lucassens hus i 0sterild 7/11. Han fremstillede folk, som har synet Laust 
Nielsens kone og havde set et blat slag pa hendes venstre arm, som hun sagde, 
at skytten havde gjort hende. (Sagen fortsretter). 

Feder Skytte er indstrevnet, og folk vidner, at han kom ridende til Anders 
Kirkes, og Anders Kirkes sen var med, hver med sin besse pa sadelen. Sa red de 
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ind i Laust Smeds og Niels Lucassens gard. Laust Smeds kone kom lebende nrer 
til skyttens hest, og sa slog han hende med hans karde. Hun lod sig falde, som 
hendes datter befalede hende, men stod op igen og gik ind. Skytten gik ogsa ind, 
og det gjorde vidnet ogsa. Han sa at skytten drog sin karde og bad Laust Smed, 
at han ville give ham sin hand pa, at alting skulle blive i rolighed. Et andet vidne 
siger, at skytten jog ham ind i Laust Nielsens hus, og han leb sa i buret, og der 
h0rte han, hvorledes skytten turnerede i stuen og begrerede, at Laust Smed ville 
give ham en pibe tobak, sa skulle alting vrere godt imellem dem. Laust Smed 
svarede, at han ikke kunne give ham tobak, fer han kunne se, om hans kone 
levede. Tilmed havde han ingen arsag til at give ham tobak, ikke heller havde 
han vreret i selskab med ham. Laust Smed la pa sin seng, og vidnet herte, at 
skytten drog sin karde og slog Laust Smed, sa det skruap efter, sa bad hans 
moder Laust Smed, at han skulle tage et slag til, hvortil han svarede og svor: 
Nej ville han ikke. I det samme tog Laust Smed karden fra skytten og ville have 
brudt den i stykker, og dermed l0b skytten ud, og Laust Smed frygtede, at han 
skulle komme igen med sin besse, hvorfor han flyede skytten katden igen. Et 
tredje vidne havde set, at skytten red bort fra huset. Han gilr ind, og folkene 
klagede sig over, at skytten havde slaet dem. 

(16/11). Preben Pedersen og Maren Christensdatter, afgangne Laust 
Christensens i Tved i Hjardemal sogn har sluttet forlig for at undga videre 
proces. Han skal give hende lh t0nde saltet k0d, 1 t0nde rug, 1 tende byg og 4 
sldl. i rede penge. 

(16/11). Christen Skriver 
skriverkorn. 
Dom: De skal betale. 

7. december. 

Bjerre tiltaler folk, der ikke har leveret ham 

Pa hr. Anders Nielsens vegne i Nors fremkom Anders Pedersen degn i Nors og 
tiltalte Anders Serensen Skarup i Vorring, for korn, han havde lant 1682 og for 
redsel, kage, reg og ost for 1685 og 1686. 
Opsat 8 dage. (14/12). 

Laust Svensk i Hansted lover at give Feder Brixen 5 rdl. 

Mikkel Foged pa Torp pa hr. Peders vegne i Hjardemal tiltaler Jens Jergensen i 
Spanggard i 0sterild for skyldige penge. 
Opsat 8 dage. (14/12). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Oluf Badsgards vegne i Hansted har Iadet 
strevne Clemed i Bjerre og Laust Laustsen Svensk med 6 ugers varsel til dom. 
(11/1 1687). 

Staphen Pedersen i Binding og Niels Fisker ibm. er blevet enige om en arvelod, 
Niels Christensen Fisker havde at prretendere hos Staphen Pedersen, efter hans 
sal. moder. Staphen P. skal give Niels Fisker 24 skrepper godt ydefrerdigt byg. 
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Niels Fisker giver afkald til Staphen Pedersen for arv efter hans sal. stiffader 
Poul Lauritsen og hans sal. moder Johanne Nielsdatter. 

14. december. 

Peder Jensen i Votborg har Iadet strevne Clemed Christensen i Bjerre og Niels 
Tousgard ibd. til dom for greld. Clemed Christensen efter hans faders Christen 
Pedersens obligation 22/7 1676. Niels Tousgard 19 sldl. Niels Tousgard ikke 
medt. 
Dom: Clemed Christensen skal betale. Sagen mod Niels Tousgard opsat til 
snapstirsdag. (11/1 1687). 

Mads Bagge ved Klitmeller til taler to mrend i Hinding for skyldige penge. 
Opsat 8 dage. (21/12). 

(7/12). Pa hr. Anders Nielsen i Nors hans vegne medte hans degn Anders 
Pedersen, som havde Iadet strevne Anders Skarup i Vorring for lant korn og 
smaredsel af den halve gard, han ibor. 
Anders Skarup svarede, at da han kvitterede Segard, tog Henrik Jergensen af 
Viborg fra ham, alt hvad han havde, og derimod lovede at betale hr. Anders de 2 
td. rug, hvorfor han henskikkede Ubbe Christensen i Koldkud til hr. Anders, og 
Ubbe Christensen lovede, at de 2 td. rug skulle betales hr. Anders af Henrik 
J111rgensen. 
Dom: Skent Anders Serensen protesterer og mener, at Henrik Jergensen skal 
betale, men ikke fremlregger noget nejagtigt, skal han betale, og Anders 
SI?Jrensen kan igen sege regres hos de vedkommende. 

Mikkel (Christensen) Foged pa Torp har Iadet strevne Poul Christensen i Sarup 
til dom. Han begrerede opsrettelse, da han vil finde kvitteringer. 
Opsat til snapstirsdag. (11/11687). 

(7/12). Pa hr. Peder Nielsens vegne i Hjardemal medte hans tjenestekarl og 
beviste at have strevnet Jens Jergensen i Spanggard til dom for greld. 
Dom:. Han skal be tale. 

(30/11). Knud Pedersen pa amtmandens vegne tiltaler Christen Simonsen i 
Hansted og hans to seskende samt Jacob Nielsen i Blegj hule, fordi der er fundet 
klittag hos dem. 
Christen Simonsen svarede, at han ikke havde noget med huset at bestille, men 
hans to sestre Boell og Maren, sad i huset. Jacob Nielsen er ikke medt. 
Opsat til snapstirsdag. (11/11687). 

21. december. 

(14/12). Mads Bagge i Klitmeller efter opsrettelse tiltaler Christen Mikkelsen og 
Mads Mikkelsen i Neder Hinding for skyldige penge. Mads Mikkelsen tilbyder 
pa egne og sin konefaders vegne at betale. 
Dom: De skal betale. 
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Christen Andersen Kolsgard af 0sles pa sin husbonds vegne tiltaler· Else 
Nielsdatter, som havde tjent pa Kelbygard, og Anders Bro, som har haft tilhold 
hos Jens Madsen pa Broen i Hunstrup, og Else Tomasdatter, som havde tjent 
der, for lejermalsbeder. De har vreret demt til at betale, og siden er der forsegt 
udlreg, men uden resultat. 
Dom: De skal straffes pa formue eller pa krop eller med frengsel. 

Claus Herluf Pors har Iadet strevne Moust Laursen i Tveds sogn for greld. 
Kendelse: Da sagen pa grund af Jens Laustsens pa skrift og Moritz Lauritzens 
benregtelse findes noget stridig opsrettes den til snapstirsdag for bedre 
oplysning. (11/1 1687). 

Her ender indfersler 1686. 
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Af tingbogen til1686, november 1688, marts fra folio 16 a. til fol. 149 a. 

Snapstirsdag, 11. januar. 

Anbefalet, at kvartalsskatten skal ydes inden d. 21. og familie- og folkeskatten 
inden d. 14. ds. 

Lmst missive fra borgmester Christian Mortensen Lelius og borgmester 
Enevold Nielsen angaende om nogen vil stede og fmste Ullerupgard eller noget 
deri, 80 td. hartkorn, at de da vil angive dem for borgmestrene, som vil holde 
dem fri for skatter til mikkelsdag, give dem tre ars frihed for landgilde og 
anden afgift og vmre dem behjmlpelig med bygningst0mmer. De skal nyde den 
ottende part af ager og eng for 10 td. hartkorn. 

Mikkel Langballe har Iadet syne Nebel mark for sandflugt. (Specificeret). 

Borgmester Christian Mortensen Lelius pa sin tjener Niels Christensens vegne i 
Tousgard, fremlmgger en kontrakt mellem ham (Niels Christensen i 
Tousbierig) og to af hans s0sterb0m Jens Christensen og Karen Christensdat
~r, som er hans s0ster Margrete Christensdatters b0m, om at de skal overtage 
gii.rden, da han er blevet blind. De skal f0de og klmde ham og give ham seng og 
varme hans livstid, betale hans gmld og skatterne osv., og hvis en af dem bliver 
gift, skal denne overtage garden og betale den anden. Denne kontrakt er 
konfirmeret af borgmesteren pa egne og Maren Nielsdatters vegne. 

Gunde Ulf pa Laurits Nielsens vegne i Thisted tiitaler folk for skyld efter 
regnskabsbog. 
Dom: De skal be tale, 

Claus Herluf Pors gav i dag klage over trmbroerne nmst ved Brom0lle. De er 
meget vanskelige at komme over, og der er ikke rmkvmrk ved siderne. 
Amtmandens fuldmmgtig Knud Pedersen advarede derefter vedkommende, at 
broerne sa snart som muligt bliver gjort i stand. 

Claus H. Pors har Iadet stmvne Anders Tomsen i Abildhave m.fl. og irettelagde 
en dele pa forskrevne personer af 3/7 1678. Hvortil Gunde Ul'f og fogeden pa Torp 
svarede og fremmskede kontrakten, som denne dele er grundet pa. Den blev 
ikke fremvist, hvorfor sagen er opsat 3 uger, og Claus H. skal da fremvise 
originalkontrakten. (1/2). 

Peder Mar-cussen, tolder, har Iadet vurdere en t0nde tobak, som var drevet ind 
for Badsgards strand og to t0nder tobak, drevet ind norden Ros0re. Den ene 
temde var i stykker. Al tobakken var gennemvadt af havvand og kunne ikke 
bruges. T0nderne havde ligget lmnge i havet, da de var overgroet med mos. 
Tonder og tobak vurderedes til ikke over 1 sletmk. Ved Klitm0ller var ogsa 
inddrevet en t0nde tobak af samme beskaffenhed, vurderet af tolderen for 2 
sletmark. 
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Mikkel Foged pa sin husbonds tjeneres vegne i S!'mderby i 0sterild forbyder alle 
uden dem, som det med rette tilkommer, at have nogen brugelighed i deres 
byfmlled. 

(14/12 1686). Mikkel Foged pa Clemed i Bjerre hans vegne har stmvnet Peder 
Jensen i Votborg til vidnespah0r og folk, der vidner, bl.a. Jens Skolemester. 
De vidner, at Peder Jensen i Bjerre k0rte noget korn, mens Clemeds fader 
endnu levede, bort pa hans vogn. Faderen, Christen Pedersen, boede i den gard, 
som Christen Skriver nu bor i. En vidner, at Peder Jensen havde en lille ager 
ved denne gard. Han saede i den og f0rte kornet bort. Laust Smed var hos 
Clemeds moder, da hun la pa sit yderste. Hun bad ham grare en kiste og sagde, at 
hun ikke vidste rettere, end at Peder Jensen var betalt. Jens Skolemester 
vidnede, at han ogsa var hos konen, da hun la for d0den. Hun bad ham skrive 
hendes testamente og sagde ogsa, at hun ikke vidste rettere, end at Feder 
Jensen var betalt. 

(7 /12 1686). Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Oluf Badsgards vegne, som 
ogsa var til stede. - Formedelst de begge er fulde for retten, er de henvist til at 
stmvne pa ny og de res rus imidlertid at fa udsovet. (! ! ) 

Herredsfogeden paklager, at Niels Christensen i Liile Hillerslev, delefoged, 
befindes for retten at vmre fuld og derfor ingen rolighed kunne have for buldren, 
raben, banken, hvorvel jeg ofte har bedt ham give lyd og plads, at jeg ikke 
skulle forarsages at id0mme ham hans 3 lod s0lv, har han dog ikke villet aflade, 
bade af modvillighed og fuldskab, matte jeg tild0mme ham at betale 3 lod s0lv, 
hvilke penge han straks har at betale, f0r han videre i retten kan tilstedes, og 
han sin rus far udsovet. 

(19/10 1686). Simen Pedersen i Nors pa sal. Anders Gades enkes Ing 
Pedersdaters vegne far afkald fra Christen Madsen i Nors og Laurs Nielsen 
(Andersen?) Smed i Tveds sogn og Christen Andersen i Nors, den sal. mands 
broder for den arv, Anders Andersen Gade havde lovet sine tre b0rn Anders, 
Maren og Anne som m0drenearv efter deres moder, sal. Dorte Andersdatter, 
nemlig 40 sldl. og en kvindekabe. Arven skal deles efter Ioven (s0nnen far lige 
sa me get som dratrene tilsammen). 

(21/12 1686). Claus Herluf Pors tiltaler Moritz Laursen i Tvedsogn efter 
opsmttelse. Moritz Laursen svarer, at han har bud hos sin husbond efter 
dokumenter, og han begmrer igen opsmttelse. Claus Herluf Pors protesterer og 
vil ikke tillade yderligere opsmttelse. 
Kendelse: Da bonden oplyser, at han har bud hos sin husbond efter noget hos 
hans husbond Jesper Nielsen i Ars (Arhus), forarsages jeg, for at jeg ikke skal 
forse mig, at opsmtte sagen endnu 3 uger, for at ingen skal kunne beklage sig 
over at vmre overilet af retten. (1/2). 

Mikkel Foged pa S0nderby mmnds vegne i 0sterild forbyder igen alle 
uvedkommende at have nogen brug i deres byfmlled. 
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(14/12 1686). Knud Pedersen pa amtmandens vegne tiltaler Jacob Nielsen 
Blegihule og to kvinder i et hus pa Hanstholm for brug af klittag. 
Dom: De skal !ide efter Ioven. 

(14/12 1686). Mikkel Christensen Foged pa sin husbonds vegne tiltaler Poul 
Christensen, som er veget fra et hus i Sarup uden lovlig opsigelse. 
Dom: Han skal opbygge huset og svare den sredvanlige afgift, indtil han kan 
demonstrere skellig arsag til at opsige huset. 

18. januar. 

Gunde Ulf har Iadet strevne Preben Pedersen til Christen Hansens i 0sterild 
hvor han har begaet lejermalet, og i Krregp0t, hvor han skal have sit ophold: 
Desuden strevnet Margrethe Jensdatter i 0sterild, som har udlagt ham som 
barnefader, Niels Pedersen Kier, tjenende i Klastrup og Else Nielsdatter til 
Berte! Andersens i 0sterild, alle til at betale lejermalsb0der. 
Mikkel Christensen Foged mener, at den ene kvinde h0rer til hans husbonds 
stavn og begrerer opsrettelse. 
Opsat 14 dage. 

Mikkel Foged tiltaler S0ren Simensen af Hansted for lejermalsb0der. Han har 
begaet lejermal med Karen Madsdatter, (som han nu har regtet), da han var i 
sin faders br0d (i Rrer?). 
Dom: Han skal be tale. 

Laurits Nielsen, Niels Christensen Tanges s0n pa Ballerum far afkald fra Niels 
Poulsen i Skinnerup pa hans hustrus Maren Nielsdatters vegne og fra Peder 
Nielsen i Kastrup pa sin hustrus, anden Maren Nielsdatters vegne for arv efter 
deres fader Niels Christensen Tang, som endnu lever, og moder, Kirsten 
Laustdatter, som boede og d0de pa Ballerum. 

Jens Mikkelsen Smed pa Hald i Sennels sogn far afkald fra sin s0n Claus Jensen 
for arv efter hans fader, Jens Mikkelsen, der endnu lever, og hans moder Mette 
Jensdatter, som boede og d0de pa Hald. 

Anders Christensen, f0dt i Hov i Store Hillerslev far. skudsmal af 24 mrend og 
flere. De vidner, at hans fader var sal. Christen Andersen, som var f0dt i Hov, 
og hans moder var Maren Villadsdatter, datter af sal. hr. Villads N. 
(Simonsen), sogneherre til Sj0rring med anneks, og at de ikke ved andet om 
ham, end hvad godt og rerligt er. 

Knud Pedersen begrerer tingsvidne pa dette instrument: Amtmanden tilholder 
kg!. Maj.s b0nder, at de hvert ar, sa lrenge de har rum, skal plante 3 humle, 3 
rebletrreer, preretrreer eller andre gode trreer og 10 pil, og hver gardmand skal 
arlig sa 1 skreppe hampefr0, hver halve gardmand lh skreppe. De rna ikke fiske i 
deres gardes tilliggende s0 eller m0lledam uden amtmandens tilladelse, og pa 
konges grund forbydes al ulovlig t0rveskrer og brug. 
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25. januar. 

Jens Christensen Skyum i Thisted tiltaler folk for skyld efter regnskabsbog. 
Tomas Nielsen i Skinnerup begrerer opsrettelse. 
Dom: De skal betale, dog da Tomas Nielsen ses at have betalt en del efter 
regnskabsbogen, skal han g0re afregning med Jens Skyum, eller omgas dermed 
efter !oven. 

Lam·s Laursen, degn i Sennels, har Iadet strevne Mogens Christensen i 
Bundgard i Sennels til dom for hvad korn Mogens Bundgard formenes efter 
!oven at betale. 
Opsat 14 dage, da Mogens Christensen ikke er m0dt, og jeg er i slig dont 
ubekendt. (1/2). 

1. februar. 

(11/1). Claus Herluf Pors tiltaler folk i 0sterild efter dom her af tinget 30/4 1678 
og efter opsrettelse for rest af forskrivning. 
Gunde Ulf svarer pa de indstrevntes vegne, at ingen husbond kan palregge flere 
eller st0rre afgifter, end der star i jordeb0gerne. 
De sags0gte beediger, at de har betalt, hvad de var skyldig, mens Anne 
Arenfeld levede. Garden er nu pa andre ejeres hrender. 
Dom: Ingen bon de kan forpligte sig til no get usredvanligt uden husbondens 
minde, hans gods til besvrering og maske 0delreggelse, men b0nderne b0r betale 
Claus Herluf Pors hans omkostninger ved processen. 

(9/11 1686). Claus Herluf Pors irettelregger en obligation fra Hans Axel Pors 
samt nogle andre greldsbreve, og han begrerer, at herredsfogeden vii f0lge ham 
til Momtoft og arrestere Hans Axel Pors her i herredet indtil sagens udgang. 
Herredsfogeden svarer, at han vil g0re det pa torsdag, sa vidt Ioven tillader. 
Claus Herluf Pors begrerer efter opsrettelse 21/12 1686 og 11/1 1687 dom. 

(11/1). Borgmester Enevold Nielsen i Thisted pa Jesper Nielsen Hutfelds vegne 
formener, at da Claus H. Pors har forhvervet 2 domme 26/11 1678 og 16/9 1679 
over Moust Laustsen i Tvedsogn og siden har Iadet dommene henligge i mange 
ar upatalt, sk0nt han burde have s0gt udlreg inden ar og dag eller Iadet dommen 
forny, sa kan hans fordring vrere tvivlsom, og da der ikke er givet bonden 
kvitteringer pa hans landgilde, men han ved ed vil og kan erholde, at han ikke er 
noget skyldig til Claus Herluf Pors, og da Claus H. Pors ikke bevisligg0r sit 
tilkrav, beder jeg, at borrden rna tages i ed. 
Dom: Da dommene er forreldet, og da Claus Herluf Pors vedgar, at han har 
modtaget en stud og en hoppe og en anden tid heste og vogn, og dette ikke er 
dekorteret i hans fordring, som omfatter nogle ar f0r den tid, sk0det blev 
udstedt, og da han ikke har givet kvitteringer, og da bonden ved ed erklrerer, at 
han ikke er noget skyldig, sa frikendes bonden Moust Lauritsen for Claus Herluf 
Pors's tiltale. 

Er i dag som i dag 8 og 14 dage !rest advarsel og forbud til kg!. Maj.s b0nder her i 
herredet, som 18/1 findes indf0rt. 
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8. februar. 

Lrest kgl. befaling angaende srededegnene og deres l0n. 

Gunde Ulf pa Oluf Langgards vegne i Thisted tiltaler Christen Juell i Bjerre for 
skyldige penge og korn. 
Dom: Han skal betale. 

Gunde Ulf pa Anders Smeds vegne i Hunstrup tiltaler folk for smede!0n, 
forstrakt jern og halm.Opsat 8 dage. (15/2). 

(25/1). Laurs Laursen, degn i Sennels, s0ger efter opsrettelse Mogens· 
Christensen Bundgard for degnekorn. Niels Christensen i Lille Hillerslev pa 
0rum tjeneres vegne og Gunde Ulf pa kongens tjeneres vegne forlanger, at 
Laurs Laursen skal bevise, at han er indsat som srededegn. Han svarer, at 
biskop Bornemann har kaldet ham efter hr. Anders Pallesens begrering. 
Mogens Christensen er den eneste, han har sags0gt, men han haber, at andre nu 
vii betale ham hans degnekorn. 
Dom: Da Laurs Laursen har virket uden modsigelse som degn en 3 ars tid, skal 
han nyde sit degnekorn. 

15. februar. 

(8/2). Anders Smed i Hunstrup hans sag mod nogle indstrevnede er igen opsat 8 
dage. 

Anders Kjeldsen har ladet syne den bolig i Hillerslev by, han nu har i freste. Der 
var et lille gammelt hus, som intet tag fandtes pa. T0mmeret vurderedes til 2 
sldl. Andre huse var der ikke. 

Hr. Jens Pedersen i Rrer lader bekendtg0re, at hans signet med bogstaverne 
IPP er han frakommet, hvorfor det nu kasseres. 

Mikkel Foged forbyder sin husbands tjenere at leje eller lane jord ud og at fiske 
i Torper s0, Meil s0, Rrer og Bjerre s0er, uden de kan have det i mindelighed, og 
at k0re over Torp endels jord og Torp tjeneres mark. 

Blev i dag udbudt den 0de bolig til Sennels kirke, om nogen vil antage sig den. 

22. februar. 

Lrest forpagtningsbrev til Emmike Eriksen pa konfiskation Thisted by og 
omliggende distrikt. 

Christen Christensen i Skovsted pa. sin s0ster Else Christensdatters vegne 
tiltaler Staphen Christensen i Skovsted angaende hendes arvelod, som Staphen 
Christensen har i formynderskab. · 
Opsat 8 dage. 
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Niels Christensen, delefoged. til 0rum pa mag. Jens Jylbyes vegne i Viborg 
tiltaler Christen T0gersen og Tomas Jensen i Kjelstrup, tjenere til Viborg skole, 
for restance i flere ar. 
Fremlagt et tingsvidne af 24/1 1682, hvorefter Christen T0gersen havde svaret, 
at han 1680 havde ydet 3 td. byg i Viborg, og forleden ar ydede han til Jens 
Svendsen .i Thisted 3 td. byg. Desuden har han 1675 ydet 3 sldl. i Viborg. Tomas 
Jensen har ligeledes betalt noget, og de erklrerer, at de ikke har kunnet betale 
mere pa grund af de store skatter og soldaterudskrivningen. Der fremlregge.s 
ogsa et tingsvidne af 3/11 1685, hvori det ogsa bevidnes, at d~ har ydet n.oget 111 
Laurits Nielsen i Thisted pa Viborg Skoles vegne og et v1dnesbyrdsv1dne af 
samme dag, hvorefter de 13 garde i Kjelstrup var 0de og kun 3 i brug. Den ene af 
dem bebos af Christen T0gersen og Tomas Jensen. Den er ganske forskyldt og 
er en ringe ejendom, sa det synes, at de ikke kan svare deres fulde landgilde og 
skatter. 
Desuden fremlagt kvitteringer for, hvad de to b0nder har betalt. 
Dom: Ihvorvel deres tingsvidne og foregivende kan vrere sandt, •mig en do gsa 
nogenledes bevidst, at der ikke kan g0res udlreg hos dem uden deres ruin, sa kan 
jeg ikke frikende dem efter den akkor~, de har gj.ort, med ~indre husbo~d~n vil 
anse deres lejlighed og dispensere, sa de kan bllve ved gardene, men tllfmder 
dem at betale deres landgilde. 

1. marts. 

Poul Pedersen i Skinm!rup fremkalder vidner angaende kirkens tiende af tre 
boliger der i sognet, og strevner Jens Madsen i Skinnerup og sal. Peder 
Andersens enke (Birgitte Christensdatter) til vidnespah0r. 
Erik Christensen i Skinnerup vidner, at der er ydet 16 skp. byg af hver bolig, 
men han har h0rt af gamle folk, at der skulle vrere lagt 1 skp. pa. Christen 
Henriksen har h0rt det samme, men mener ikke, at deter sket i hans tid, og han 
mindes 40 ar. Tomas Nielsen ibd. vidner, at han i 13 ar har oppebaret kirkens 
tiende, og da har han ikke krrevet mere end 15 sma skp. af hver bolig. Anders 
Pedersen Koch vidner, at hans gardkvinde, Birgitte Christensdatter, der yder 
lige med ham, har ydet 15 sma skp. byg ligesom han i 20 ar, og Jens Madsen og 
hans sal. fader ydede det samme. 
To mrend har vreret hos den gamle Birgitte Pedersdatter i Skinnerup for at h0re 
hendes vidnesbyrd om den omtvistede skp. byg. Hun vidnede, at for 69 ar siden, 
da hun var hjemme hos hendes fader, Peder Christensen Poulsen, da tog Jens 
Christensen, Jep Christensen Boesen og Anders Madsen hver 1 skp. byg pa dem 
for sal. Tomas Christens~n af hans kirketiende, eftersom de to var hans br0dre 
og Peder Poulsen hans hustrus fader og Anders Madsen hans svoger, og de 
lovede at give de 4 skp. byg deres livstid, som hun mindes, de ogsa gjorde, men 
hun mindes ikke, at det blev lovet for deres b0rn og efterkommere. Den ene var 
hendes fader nemlig Peder Christensen Poulsen. (5/4). 

Christen Tomsen i Bundgard i T0mmerby pa hans husbond baron Christian 
Juels vegne tiltaler nogle b0nder for restancer. Hvorimod S0ren Mikkelsen 
fremviser kvitteringer. 
Kendelse: Opsat 3 uger, da der findes stridigheder i denne kvittering, der er 
udstedt til Mikkel Madsen. 
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Christen Christensen i Skovsted tiltaler sin broder Staphen Christensen ibd. for 
hans sester Else Christensdatters fredrenearv, som han har hos sig, og som han 
ikke har villet udbetale. Staphen Christensen blev spurgt, om han havde 
registrering og skifte efter hans fader. Han svarede, at Christen Christensen 
som hans reldste broder ber fremvise registrering. 
Kendelse: Eftersom adskillige misligheder og urigtigheder fin des mellem 
forskrevne seskende, og det ikke er bevist, hvordan der er omgaet med 
stervboet, hvad der dog ber bevises, opsrettes sagen 4 uger. (15/3). 

Gunde Ulf pa kgl. Maj.s vegne tiltaler Margrete Jensdatter af 0sterild, Preben 
Pedersen, Else Nielsdatter og Niels Pedersen for lejermalbeder. 
Dom: De skal be tale. 

8. marts. 

Gunde Ulf i dag i herredsfogedens sted og Christen Andersen 
skriveren Christen Madsen Skonnings sted. 

Forkyndt restancer pa kongens tjenere i herredet. 

Jensby 

Niels Christensen lyser efter nogle breve, som i dag 8 dage er frakommet ham. 

Hans Axel Pors lader udbyde, hvad lesere, kreaturer og andet her i landet er 
ham tilherende, som nogen vil afhente det for billig vrerd. 

15. marts. 

Lrest forordning om dukatons, realer, Albertij og Kreutzdalers forhejelse, som 
hver skal ophejes 2 sk. 

Niels Christensen, delefoged, pa sin husbonds tjeneres vegne har strevnet Jens 
Jensen Kortegards arvinger og har ladet syne den gard i Kortegard, _han 
frad0de, og en halv edegards sted, han ogsa havde i freste. (5/4). 

Hans Axel Pors's tjener Niels Pedersen lader lyse efter en karl, Christen 
Christensen Svensk, som er bortremt og var nogle penge skyldig. (22/3). 

22. marts. 

(15/3). Hans Axel Pors lader 2. gang lyse efter Christen Christensen Svensk, der 
skal vrere f0dt i Hansted, og er remmet fra ham. 

(1/3). Christen Christensen i Skovsted pa sin s0ster Else Christensdatters vegne 
har ladet strevne Staphen Christensen i Skovsted til vidnespaher, og Peder 
Christensen i Kjelstrup og Jens Mikkelsen i Skovsted til at vidne, samt nogle 
flere vidner. Jens Mikkelen vidner, at Staphen Christensen gav hans hustru 
Maren Christensdatter og hendes sester Anne Christensdatter breve pa hver 40 
sldl., samt 10 sldl. for bryllupskost, men om det var arv efter deres fader, vidste 

Hillerslev Herreds Tingbog - 1687 

han ikke. Noget var betalt, og siden havde Staphen Christensen revet hans 
kones brev i stykker. Christen Nielsen i Nergard i Sennels vidnede, at Staphen 
Christensen lovede at give hans hustru Anne Christensdatter 50 sldl., den tid 
hun skulle i regteskab med ham, men om det var arv, vidste han ikke. Peder 
Christensen i Kjelstrup vidnede, at hans broder Staphen Christensen lovede 
ham og hans 2 s0stre Maren og Anne, hver 50 sldl. til arv efter deres sal. fader, 
fordi Staphen Christensen skulle nyde boets midler efter deres fader, Christen 
Bertelsen. Han har selv faet sin del. Mikkel Christensen Bedker vidnede, at han 
havde tjent hos Christen Bertelsen, og da herte han, at bade s0skende og moder 
snakkede med Staphen Christensen om, at han skulle give hver af sine s0skende 
50 sldl., bade de gifte og de ugifte, fordi han skulle nyde alt, hvad der fandtes i 
boet, korn, kreaturer og andet. (5/4). 

(8/6 1686). Gunde Ulf pa Erik Nielsens vegne i Skinnerup fremkalder som 
vidner Niels Poulsens dreng i Skinnerup, navnlig Christen Christensen, og Erik 
Nielsens tjenestedreng, Christen Olufsen, angaende Mette Olufsdatter og 
hendes forhold, samt om en karl, der holdt til hos hende i vinter. De vidner bl.a., 
at karlen, Jens Christensen Skorup, arbejdede for hende og trekkede hendes 
huse, men ikke om, at han opholdt sig hos hende. De har truffet Jens Schorup 
hos Mette Olufsdatter, og en havde spillet kort med ham. Der blev spurgt, om 
hun havde et 10nkammer, han kunne skjules i. Der blev svaret, at hun havde et 
kammer, men det var ikke et l0nkammer, men et bur. De havde set, at han kom 
ud fra buret, men hun var ikke hos ham. Hun var i stuen. De blev spurgt, om hun 
ikke havde begreret noget af dem. De svarede, at hun havde begreret nogle 
rerter, men hun bad dem ikke om at stjrele dem eller k0be dem. En aften, da det 
var blevet sent, og det var merkt, klagede den ene sig over, at der var sa langt 
hjem (til Baun), og hun tilb0d da, at han kunne ligge hos hende og hendes barn. 
Mette Olufsdatter blev spurg~. hvor gammel barnet var. Hun svarede, at han 
var 11 ar. 
Mette Olufsdatter fremlagde en erklrering fra hr. Hans Spjelderup, (sogneprrest 
i Skinnerup), hvori han efter samrad med provsten krrever, at hvis nogen 
virkelig kan bevise noget uskikkeligt imod hende af selvsyn og ikke efter andres 
sigende, skal sagen behandles ved gejstlig ret, men hans medhjrelpere i sognet 
har ikke fornummet noget uskikkeligt hos hende. 

30. marts. 

Formedelst knog og stor vinters hardhed kunne ingen komme til tinget 30. 
marts 1687, som var nreste s0gnedag efter paskehelligdage. 

5. april. 

Ting holdt i Hillerslev for vinter og stor storm. 
Lrest forordning om en hel kop- og kvregskat. 

(1/3). Poul Pedersen i Skinnerup irettelregger efter opsrettelse pa tingsvidne 
13/2 1683 sidst (!) samme tingsvidne og krrever, at Jens Madsen og Birgitte 
Christensdatter skal betale arlig 16 sma tyboskrepper byg i kirketiende. 
Foregaende tingsvidner irettelmgges. 
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De to tiltalte irettelregger Birgitte Pedersdatters vidne om forholdene for 69 ar 
siden (1618) og svarer, at de aldrig har betalt mere end 15 sma skrepper. 
Hendes s0n, Jep Christensen svarer pa hendes vegne, at ingen kan forlade sig 
pa hendes vidne; for hendes alderdoms skyld vidste hun mange tider ikke, hvad 
hun selv sagde. 
Dom: Da der ikke blandt det, som er vidnet, findes noget sa kraftigt som 
tingsvidnet af 13/2 1683, kan jeg ikke befri de to tiltalte, men finder, at de skal 
svare 16 sma skp. byg for aret 1686, hvis der ikke er betalt noget. 

Christen Ibsen Horreboe far afkald fra hans steds0n Niels Christensen i Lille 
Hillerslev pa arv efter hans moder, Kirsten Jensdatter, som endnu lever. 

(15/3). Anders Eriksen i Kortegard i Hillerslev sogn pa sal. Jens Jensens, som 
boede i Kortegard, hans enke, Anne Tomasdatter, hendes vegne far afkald fra 
Christen Andersen Havre i 0sterild pa sin moders, Johanne Jensdatters vegne, 
Jens Christensen i Hillerslev pa egne og to s0stres, Anne og Mette 
Christensd0tres vegne og Opher Jensen i 0sterild pa sin kones Boell 
Olufsdatters vegne pa arv efter sal. Jens Jensen Bagge i Kortegard pa moders, 
hustruers egne eller s0skendes vegne. (12/4). 

(22/3). Christen Christensen i Skovsted pa sin s0sters, Else Christensdatters 
vegne tiltaler Staphen Christensen ibd., som er hans broder, for arv efter deres 
fader Christen Bertelsen i Skovsted. Staphen Christensen siger, at der ikke var 
noget til hende og irettelregger et tingsvidne af 11/9 1683, hvorefter bl.a. 
Christen Christensen i Skovsted med hans moder, Maren Staphensdatter og 
hans s0skende Peder, Anne og Maren og Else var indstrevnet, og to mrend 
vidnede, at de var i Skovsted i sal. Christen Bertelsens bo for at registrere og 
vurdere, og da kunne boets formue ikke strrekke nrermere til grelden end 90 sldl. 
Denne registrering, som var pa slet papir, oplreste Staphen Christensen for 
retten. Senere gav hansom grund til, at han havde lovet de tre af hans s0skende 
hver 50 sldl., at de havde vreret hjemme hos ham og arbejdet, mens Else havde 
tjent andre. 
Dom: Da der ikke er holdt skifte efter loven i herredsfogedens nrervrerelse, men 
kun i en ridefogeds fra Vestervig, og scharteket kun er pa slet papir og ikke 
agtes for lovligt skifte, og da han har givet forskrivning til to af sine s0stre pa'5o 
sldl. og selv har s0nderrevet det ene, ved jeg ikke andet at kende, end at han b0r 
give sin s0ster Else lige sa me get som de andre, nemlig 50 sldl. (19/4). 

Hr. Anders Nielsen Lyngby i Nors, provst, lader udbyde anneksprrestegarden i 
Tved sogn, om nogen vil antage den efter akkordering. (12/4). 

Hans Axel Pors lyser 3. gang efter Christian Christensen Svensk, som er 
r0mmet med nogle penge, som han skylder efter sin forskrivning. (7/6). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har ladet strevne Tomas Nielsen i Skinnerup 
angaende restance af Kronens endels hede i Vang sogn, som han har i freste. 
Dom: Han skal be tale. 
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12. april. 

(5/4). Hr. Anders Nielsen Lyngby i Nors lader 2. gang udbyde anneksprrestegar
den i Tvedsogn, om nogen den med frihed vil antage. 

Mikkel Foged pa Torp har Iadet strevne Torp tjenere for restance. 
Kendelse: Opsat 14 dage, da ingen ved, hvad der kan svares pa tiltalen. 
Mikkel Foged protesterer forgreves og mener, at det er nok, nar han nu er m0dt 
med jordebogen. 

Tre mrend fra Hillerslev tilb0d i dag at vidne, da de er strevnet dertil i dag og 
ikke med videre varsel, eller ogsa at gives igen kald og varsel. 

(30/3). Laust Christensen i Kanstrup pa sal. Jens Jensens enke i Kortegard, 
Anne Tomasdatter, hendes vegne far afkald fra Gregers Pedersen i 0sl0s pa sin 
hustrus Maren Pedersdatters vegne, Niels Christensen ibd. p1l sin hustrus, 
Anne Pedersdatters vegne og Jacob Jen.sen i Br0nnum pa sin hustrus Margrete 
Pedersdatters vegne og pa Peder Lauritsen i Vesterm0lle i Gr0ttrup (G0ttrup?) 
sogn og hans broder S0ren Lauritsen i Terp i Klim sogn deres og deres sal. 
moders vegne pa arv, som de lmnne tilfalde pa hustrus moders vegne efter sal. 
Jens Jensen. (Sagen fortsretter). 

Tilbydes og parabes 2. gang Laurits Lauritsen i N0rha at svare til sin kontrakt 
og modtage derefter arvelodder, og derimod som hans medbr0dre at give 
afkald. (19/4). 

Christen Andersen Kolsgard 0s10s tiltaler Ingeborg Krabbes tjenere her 
herredet for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

19. april. 

(Hr. Anders Lyngby i Nors) Iader 3. gang udbyde anneksprrestegarden i Tved 
sogn, om nogen vil antage den pa billigste made. 

(12/4). Niels Christensen i Lille Hillerslev Iader parabe Laurits Lauritsen i 
N0rha 3. gang og tilbyder arv efter sal. Jens Jensen i Kortegard. Derfor nu i dag 
3. ting, da han eller medinteresserede ikke er m0dt. (3/5). 

(5/4). Staphen Christensen i Skovsted foregiver, at han har indanket sagen om 
hans s0sters Else Christensdatters arv for landsdommerne til under kendelse af 
dommen, for at hans bo kan vrere uspoleret til sagens uddrag. (26/4). 

26. april. 

Gunde Ulf efter befaling i herredsfogedens sted. 
Christen Andersen Kolsgard pa sin husbands tjenere deres vegne i Kl0v har 
strevnet Mads Christensen i Kl0v og hans kane Margrete Tomasdatter deres 
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vegne til dom angaende den larm, som har vreret mellem dem og Tomas 
Christensens folk, da de stod og fyldte en m0gvogn med m0g, som Tomas 
Christensen havde Iadet kaste sammen pa Kl0v gade. Mads og hans kone havde 
skreldt ud og slaet med en sv0be og jaget folkene fra arbejdet. Tomas 
Christensens kone stod og skjulte om hendes askem0dding. (Sagen fortsretter). 

Tomas Christensen i KI0v Iader udmelde synsmrend, der i dag 8 dage skal syne 
det dige, som star 0sten i hans gard. (Sagen fortsretter). 

Christen Ibsen i Kl0v M0lle pa Mads Christensen i KI0v hans vegne har Iadet 
strevne Tomas Christensen til vidnespah0r og to mrend til at vidne i dag 8 dage. 
(3/5). 

(19/4). Staphen Christensen i Skovsted har strevnet Christen Christensen i 
Skovsted by, Berte! Christensen ibm, Peder Christensen i Kjelstrup, Anne 
Christensdatter i N0rgard i Sennels og Maren og Else Christensd0tre (hans 
s0skende) til til bud angaende rigtig registrering og vurdering i Staph en 
Christensens bo, fordi Christen Christensen ikke anerkender den registrering, 
som blev holdt efter deres sal. fader (Christen Bertelsen) 25/6 1680. Han 
tilbyder nu pa egne og sin moders, Maren Staphensdatters vegne, rigtig 
registrering og skifte i rettens betjentes nrervrerelse. (9/8). 

Mikkel Christensen, foged pa N0rtorp, tiltaler hans husbonds tjenere for 
restancer. 
Peder S0rensen af Rrer svarer, at forleden ar er en dom angaende restancer 
udstedt pa Viborg Landsting, hvorefter ingen er tild0mt at svare mere end 
kommissrerernes afsigt melder om. 
Mikkel Christensen svarer, at dommen ikke taler om gresteriafgift, og mener, 
at den er b0nderne i hvert fald pligtig at svare. 
Kendelse: Da dommeren har lovligt forfald, opsrettes sagen 14 dage. (10/5). 

Christen Nielsen i 0sterild tiltaler Jens Pedersen Bonch i Tved sogn for !ante 
penge. 
Opsat 14 dage. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa amtskriverens vegne tiltaler kongens 
tjenere i herredet for restancer. 2 mrend m0der med kvitteringer, en med 
frestebrev og kvittering. 
Opsat 8 dage. 

3. maj. 

Anders Pedersen i Tilsted pa sin s0ster Anne Pedersdatters vegne har strevnet 
S0ren Mogensen i Hundborg til at give afkald og kvittering for arv efter sal. 
Jesper Christensen, som boede og d0de i Aggerholm. Desuden strevnet Peder 
Bendixen i Vester Vandet som formynder for ungest Maren Christensdatter, 
ogsa til at give kvittering og afkald, og Jens Christensen i T0fting pa den 
fravrerende broder Terkel Christensens og reldste Maren Christensdatters 
vegne for at give afkald. 
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s0ren Mogensen giver derefter afkald pa sin hustrus, Kirsten Christensdatters 
vegne og Jens Christensen i T0fting pa Terkel Christensens og reldste Maren 
Christensdatters vegne. 

Niels Christensen, forpagter pa Momtoft, har strevnet Tomas Gregersen, som 
tjente pa Momtoft og er r0mt, f0rste gang i dag 14 dage, men om fredagen ko~ 
han igen, mens Niels Christensen var inde i stuen, og der var ingen f~lk 1 
garden, og gik ind i borgestuen og tog nogle klreder. I gar morges kom han 1gen, 
og Niels Christensen gav ham mad sammen med folkene, men da Niels 
Christensen og folkene gik i marken, gik han igen rundt i husene og i lade og gik 
sa sin vej. Da N.C. kom hjem af marken, gik svinene i laden, ogden hest, N.C. 
plejede at ride pa var lukket ud af stalden. N.C. tror, at han gjorde det, for at 
N.C. ikke skulle have den at ride pa, hvis han ville s0ge efter ham. 

(26/4). Mads Christensen i Kl0v og hans kone pa den ene side og Tomas 
Christensen og hans kone ibd. pa den anden side akkorderede og 'lllev forenet om 
den lille tvist, der har vreret mellem dem om en m0dding pa Kl0v gade, saledes 
at Mads Christensen skal nyde stedet i ar og i tilkommende ar skal Tomas 
Christensen og andre vrere tilladt at bruge stedet til blanding af m0g. 

(19/4). En fattig kvinde af Hillerslev, Ing Falquorsdatter, angav at vrere arving 
efter Jens Jensen Kortegard og kunne tilfalde 2 slmark 6 sk., som hun har n0dig, 
hvorfor hun beder om, at en eller anden vii give afkald pa hendes vegne til 
enken Anne Tomasdatter. Det g0r sa hendes frrende, Jens Christensen i 
Hillerslev. (10/5). 

Gunde Ulf pa amtskriverens vegne tiltaler kongens bl?mder for restancer 
(specificeret). Christen Chr.istensen i Skovsted beraber sig pa, at ~ans 
frihedsar endnu ikke er til ende. Jens Smed i K;l0v og Christen Madsen Sknver 
mener, at de ikke skylder sa meget, og Jens Smed mener, at der aldrig var 
betalt gresteri af hans gard. 
Dom: De skal be tale, hvad de ikke med dokumenter kan be vise er betalt. 

10. maj. 

Inspekt0r Petersen tiltaler Claus Herluf Pors, Hans Axel Pors, kaptejn Molch 
(senere Molche ( = Moltke?) i Fladstrand og frue, Anne Catrine Pors, samt 
jomfru Birgitte Pors efter et pantebrev, udstedt af Anna Arenfeld, hvorpa 
skyldes 244 rdl. med pant i jordegods (specificeret), og han forlanger nu at 
tiltrrede pantet, og hvis det ikke strrekker til, at fa erstatning af ·hen des 
arvinger. 
Gunde Ulf fremlregger et indlreg fra Hans Axel Pors og hans s0stre, hvori de 
pastar sig frifundet, dels fordi inspekt0ren ikke f0r har oplyst, hvilket gods han 
har pant i, sa det muligvis er overtaget af andre, dels fordi deres broder, Claus 
Herluf Pors, har tiltaget sig godset, og derfor rna svare dertil, eller dem, der nu 
har det pantsatte. 
Dom: Inspekt0ren tilfindes at tiltrrede sit pant efter pantebrev, sa vidt endnu 
resterer, nar f0rst ved landstinget ridemrend er udnrevnt til at g0re indf0rsel. 
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S0ren Laustsen i Bloksgard og Jens Christensen i Klitten gav til kende, at de var 
indstrevnet af Claus Herluf Pors, men hvorfor, vidste de ikke, og da de ikke er 
strevnet videre end til i dag, formoder de at vrere fri, sa han rna strevne dem 
igen, hvis han har noget at tiltale dem for. 

(26/4). Mikkel Christensen, foged pa Torp, tiltaler han husbonds tjenere for 
restancer, nemlig gresteri. B0nderne fremlregger en landstingsdom, hvorefter 
de ikke skal svare mere, end kommissrererne har sat dem til. 
Dom: Da landstingsdommen kun nrevner landgilden og ikke gresteri eller 
herlighed, b0r b0nderne yde gresterihavre, hvis det kan bevises, at der er tale 
om gresteri. 

18. maj. 

Onsdag, nreste s0gnedag efter pinse. 

Mikkel Christensen, foged pa Torp, har strevnet Christen L0bber i Hansted og 
har ladet syne hans faders, gl. Christen L0bbers hus for br0stfreldighed. Han 
blev spurgt om, hvor lrenge han havde boet og, om han havde stedt og frestet 
huset. han svarede, at han havde boet der, siden hans fader dede for 5 ar siden 
og gjort det arbejde pa Torp, som han var tilsagt til. Han boede der med kone og 
b0rn. Arbejdet, han havde gjort pa Torp, gjorde han for sin moder, som havde 
huset (i freste). Han blev spurgt, med hvad hjemmel, han boede i huset. Nu var 
han flyttet fra huset imod Mikkel Fogeds vilje. (Sagen fortsretter). 

Samme fremstiller vidner, som siger, at Christen L0bber boede i huset, siden 
hans fader d0de og til for 8 dage siden. (14/6). 

Samme pa Christen D0uhals vegne tiltaler Mikkel Madsen Borup Rrer for 
penge, han skylder pa en vinterhest. 
Dom: Han skal be tale. 
(Opsat 14 dage). (31/5). 

(12/5 1685). Anders Nielsen M0rch beklager sig. Han har for nogen tid siden faet 
et vidnesbyrdsvidne her af tinget om hans fattigdom og vanf0rsel, men 
tingsvidnet er i denn-e besvrerlige tid og den strenge vinter blevet vadt og 
fordrervet, hvorfor han beder om at fa det fornyet, hvad der ogsa i tingh0rernes 
pasyn er ham tilladt. · 
Tingsvidnet af 19/5 1685 gentaget. 

Hrederlige og vellrerde og unge mand Jens Nielsen Tr0je lader j:Ja Hjardemal 
bymrends vegne lrese deres bys vedtregt og grandebrev af 17/5 1687. 
(Grandebrevets tekst findes ikke indf0rt). 

(3/5). Den ofte pani.bte Laurs Laursen af N111rha, hvis hans hustru Anne 
Falquorsdatter og hendes s0ster, anden Anne Falquorsdatter fremkom for 
retten og begrerede, at de matte fa de fa skillinger, de skulle have efter Jens 
Jensen Kortegard. Laurs Laursen kunne ikke selv m0de for svaghed, og derfor 
giver Tor Tomsen pa deres vegne afkald til Jens Jensens enke. 
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Laust S0rensen Smed i KI0v har ladet syne et stykke eng, som kaldes Husmands 
eng, og har ligget til sal. Jens Pedersens hus i Kl0v, men har vreret 0de 10 ar og 
flere. Synsmrendene takserede engen til ikke at kunne svare mere til leje end 2 
slmark. 

(19/4). Niels Christensen i Lille Hillerslev pa enkens vegne i Kortegard tiltaler 
nogle folk, bl.a. Peder Henriksen i Brom0lle for skyldige penge. Peder 
Henriksen mener, at han har betalt med arbejde og andet, men har intet bevis, 
og t0r ikke aflregge ed. 
Dom: De skal be tale. 

24. maj. 

Lrest forordning om handelen pa St. Tomas i Vestindien, og forordning om 
fremmed smam0nts afskaffelse og holstenske m0nts reduktion, og om at grov 
m0nt undtagen specier rna udf0res. Desuden politimesterens missive om at 
inkvirere om stutteri hos prrester, forpagtere og b0nder. 
Desuden om jagt og skytteri, om bryllupper, barsler, om drik under prrediken 
og om arbejde om helleigdage. 

Anders Eriksen i Kortegard pa Hillerslev kirkes vegne tiltaler Tomas 
Christensen l Hillerslev for restance af hans gard til kirken. 
Dom: Han skal be tale. 

Christen Nielsen og Christen Mikkelsen, kirkevrerger 
forrige kirkevrerger efter kirkens bog for 60 rdl. 
Opsat 6 uger. (5/7). 

31. maj. 

0sterild tiltaler de 

(10/5). Mikkel Foged tiltaler efter opsrettelse Mikkel Madsen Borup for, hvad 
han skylder Christen D0vhal. 
Dom: Han skal be tale. 

Anders Jensen i Hillerslev gav i dag 1. gang last og klage over dem, som·Iader 
deres grise og svin l0be l0se over hans korn. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev har pa sin husbonds vegne strevnet Mikkel 
Langballe for S0gards port for restance af kongetiende af de sogne, som er til 
S0gard, og som Mikkel Langballe oppebrerer, og da tienden ikke er ydet i rette 
tid, krreves frestet forbrudt. 
Desuden er strevnet forlovningsmrend i Tved sogn og to mrend i Sennels sogn for 
rest af deres kongetiende, som ikke er ydet i tide og derfor b0r vrere forbrudt. 

Christen Nielsen i Binding pa hr. Anders Lyngbyes vegne har ladet syne den 
gard i Binding, som Christen Simonsen sidst i freste havde og iboede. Husene 
kan ikke repareres for mindre end 9 sldl. . 
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7. juni. 

, Gunde Ulf pa begge borgmestres vegne i Thisted har Iadet strevne Niels 
Christensen, forpagter pa Momtoft til syns og vidnespahfllr angaende ulovlig 
lyngslet i Ullerupgards hede. Vidner siger, at de har synet nogle pletter i denne 
hede, hvorpa der var slaet lyng. Imellem denne hede og Momtoft hede var der 
et kast, som var skel. (Sagen fortsretter). 

Samme fremf0rer vidner, som har set pigen pa Momtoft og to andre kvinder, 
der slog lyng i Ullerupgii.rds hede. De sagde, at de var Niels Christensens folk og 
slog lyng for ham. Niels Christensen havde sagt, at de skulle sla noget lyng, der 
hvor lyngen var bedst, men hun vidste ikke, at det var Ullerupgards hede, dade 
var ukendt og vidste ikke, om hun var gaet vild eller ej. 
De fandt andre piger, der slog lyng. Den ene sagde, at hun var S0ren Andersens 
pige i Thisted. Hendes husband havde bedt Ib i Sennels om at vise dem noget 
hede, hvor de kunne slii. lyng i Sennels hede. Vidnerne havde vreret hos S0ren 
Andersen i Thisted, som sagde, at hvis pigerne havde slii.et lyng andre steder, 
var det imod hans vilje. 
En mand vidnede, at da de var gii.et i deres hede for at grave t0rv, sii. de to 
kvinder, der slog lyng i Ullerupgii.rds hede. Den ene tog en byrden lifllng og gik 
dermed til Sennels. Den anden slog to hug lyng, som blev liggende pa stedet. 

Gunde Ulf pa Hans Axels vegne har Iadet syne Mo~toft (synsmrend ikke 
udmeldt af retten). De sa bl.a., at der var lagt jordvregge op mod nogle vregge, 
og det ville forii.rsage, at fod og stolper ville radne. De synede ogsa marken og 
heden. 

Mikkel Foged pa Torp har Iadet syne Jens Danielsens gii.rd og huse, nemlig et 
hus, som El Sch0tte ibor ogden part af Jens Meders gard, som der ingen huse 
var pa. Han viste dem sit frestebrev, hvorefter han var forpligtet til at bygge 6 
bindinger ladehus. De vurderede, hvor meget 'de. kunne koste. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pii. Hillerslev og Kastrup bymrends vegne har 
strevnet Bjerre bymrend, folkene i Hesseldal, Baun, Tousgard, Vodtborg bg 
S0borg, s.amt Mikkel Foged pa Torp til synsvidne. 
Synsmrend, udnrevnt af tinget, har synet deres grerder og diger. 
Nogle diger var brfllstfreldige, sa de ikke kunne nedholde hildede 0g. (2 
eksempler) eller holde hildede 0g nede. Noget kunne ikke diges for vand. (14/6). 

Erik i Skinnerup gav klage over Brund mrend, som Iader deres far vogte mellem 
hans kfller og brester, som han formener er gevalt. · 

Gunde Ulf gav klage over nogle svin og gres, som drives over hans korn. 

(5/4). Gunde Ulf pa Hans Axels vegne har strevnet Christen Christensen Svensk, 
fflldt i Hansted, som sidst tjente Jep Laursen i Bundgard og r0mmede. Hans Axel 
Pars har betalt 24 sldl., som Christen Svensk skulle betale Knud Henrik Galt, 
fordi noget tfllj, som denne havde leveret Christen Svensk (til opbevaring?), var 

554 

Hillerslev Herreds Tingbog- 1687 

blevet borte. Christen Svensk havde forpligtet sig til at betale pengene til Hans 
Axel Pors. Mikkel Pedersen Vuldum havde sagt god for Christen Svensk. Hans 
Axel Pors havde tre gange Iadet lyse efter Christen Svensk. 
Dom: Han skal be tale. 

14. juni. · 

Forkyndt amtskriverens befaling om betaling af 2. kvartals kop- og kvregskat. 

Fremvist og !rest et sk0de, hvorefter Christian Jacobsen, forrige indvii.ner i 
Assens, nu boende i Kfllbenhavn, har solgt Bromflllle, som Feder Henriksen ibor, 
til hr. Hans Jespersen, sogneprrest til Tostrup og Uggerl0se, !rest pii. landstinget 
30/3 1687. Prresten forbyder nu Feder Henriksen at svare til andre end til ham. 

Christen Jensen i Abildhave tilbyder 0sterild sognemamd, at han i nreste h0st 
vil svare sin kirketiende i neg og krerve og ikke pa sk::eppen. 

Feder Laustsen i 0sterild, som har antaget S0ren S0rensens bolig, har Iadet 
syne gl. S0ren S0rensens gard. (Bindingsv::erk). 

(10/5). Mikkel Foged fremlagde synsvidne af 18/5 og sretter i rette, at Christen 
L0bber, som har boet i hans moders hus i 5 ii.r og siger, at han ikke har stedt og 
f::estet samme hus, skal fremvise hans hjemmel til at bo der. Han har bortf0rt, 
hvad der var i huset efter hans moders d0d og er flyttet bart. Mikkel Foged 
forlanger, at han simi bo i huset og svare ::egt, arbejde og anden ydelse og svare 
til br0stf::eldighed. Han har ikke holdt skifte efter moderens d0d, sa husbonden 
og andre kunne have fii.et, hvad der kunne tilkomme dem. 
Christen L0bber svarer, at han ikke skylder husbonden noget. 
Opsat 14 dage. (23/6). 

(7/6). Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Hillerslev og Kastrup bym::ends 
vegne og pa Kase bymrends vegne fremviste synsvidne af 7/6, hvoraf det ses at 
m::endene i Hesseldal, Baun m.fl. ikke havde holdt deres diger vedlige, og de har 
endnu ikke gjort dem i stand. Han kr::ever, at de skal betale b0de, og hvis de ikke 
efter denne dag holder digerne ved magt, b0r de straffes efter Ioven. 
Mikkel Foged svarer pa Laust Enevoldsens vegne i S0borg, at han for kort tid 
siden er kommet til stedet og derfor ikke har kunnet g0re digerne forsvarligt i 
stand og ikke kan, hvis i\{ke Hillerslev, Kastrup og Kase bymamd vil hj::elpe 
ham. For det andet mener han, at de nrevnte bym::end og Vigs0 sognefolk ikke 
skal lade deres b::ester ga l0se i deres eng og for det tredje kan de ikke g0re 
deres diger frerdige, f0r Vorherre vil hj::elpe med t0rvejr, at vandet kan s0che. 
Han begrerer opsrettelse 1 maned. 
Hans Nielsen i Hesseldal vil f0re vidner pa, at deres diger ikke kan holdes ved 
magt. 
Opsat 14 dage, og imidlertid ikke at vrere de overbromrend, som f0r er meldt, 
forhinderlig i deres frelled, deres hildede h0veder angaende, men imidlertid at 
vogte for deres enge. (28/6). 
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Niels Christensen i Lille Hillerslev pa sin husbonds vegne tilbyder fnJgreld til 
alle, der har saet i hans tjeneres jord. 

Niels Christensen, forpagter pa Momtoft, har Iadet strevne Hans Axel Fors og 
hans fuldmregtig Gunde Ulf til syns pah0r og overvrerelse, og har Iadet folk, 
udnrevnt af retten, syne Momtoft. De sa efter, om der var lagt jord eller 
jordvregge op mod vreggene, men det fandtes ingen steder. Hvor vreggene var 
faldet ned, var der enten hul, eller ogsa var der slaet fjrel for. Synet fortsat 
(specificeret). 

21. juni. 

Niels Christensen, delefoged til 0rum, tilbyder 2. gang fr0greld. 

Mikkel Christensen Foged har strevnet Laurits L0bber i Hansted og hans kone 
og datter til vidner og syn angaende ulovligt klittag, som er fundet i deres hus, 
og Feder Mikkelsen og Christen L0bber til at vidne. Feder Mikkelsen blev 
spurgt, om han ikke havde set klittag pa gulvet. Han svarede, at han sa ikke 
noget, som kunne vrere klittag, men nogle skoviske. Christen Lebber vidnede 
det samme. Vidnerne blev spurgt, om de ikke sa sli eller sener. De svarede Nej. 

(14/6). Christen Lebber i Hansted har Iadet syne det hus, som sal. Christen 
Lebber frad0de. Synsmrendene var udnrevnt af tinget. Huset var 18 bindinger. 
Der var ikke plads at srette en kal pa. (28/6). 

Anders Eriksen i Kortegard og Feder Kortegard, kirkevrerger, tiltaler folk 
Hillerslev sogn for resterende kirketiende. 
Dom: De skal betale. 

Christen Christensen i Skovsted har strevnet Staphen Christensen og har Iadet 
syne 1) Et dige, som l0ber fra Staphens toftdige til 9 drag fra den gl. gr0ft. 2) En 
toft til Feder Andersens gard, hvor der var pl0jet noget saet korn ned. 3) Nogle 
diget0rvegr0fter, en skart0rvgr0ft og en vartervgr0ft, og de sa en vej langs ud 
med Staphen Christensens ager. Samme vej var kun 1 trin fra skelstenen til 
samme ager, ogden var sa hald., at der nreppe kunne k0res med Ires, enten hfiJ 
eller korn. 
Forskrevne bymrend var forelagt i dag 8 dage at m0de, deres vidne at aflregge. 
(28/6) 0 

28. juni. 

(14/6). Hans Nielsen i Hesseldal har Iadet syne sin og de andre tiltaltes enge og 
har strevnet Niels Christensen i Lille Hillerslev til syns paher med samtlige 
Bjerre mrend for at pavise deres skifter. 
(Lang historie, hvorunder der fremlregges andre synsvidner og domme). 
Dom: Da det ved tingsvidne bevises, at nogle ikke kan holde deres diger ved 
magt, fordi Laust Enevoldsens diger til S0borg ikke er holdt forsvarlige, og han 
ikke har gjort sig flid at dige eller vogte skal han betale til Niels Christensen og 
de medinteresserede 4 sldl. i omkostninger. 
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Niels Christensen, delefoged til 0rum, begrerer 3. ting til forbud og tilbud pa 
0rum tjenere. 

J0rgen Faldsted pa mag. Jens Reenbergs vegne i Viborg tiltaler nogle af hans 
tjenere for restancer. 
Dom: De'skal betale. (17/7 1688). 

(21/6). Christen Christensen i Skovsted f0rer vidner pa, at der aldrig har vreret 
dige forhen fra Staphen Christensens toftdige ned til vilden (vreldet), aldrig i 
sine dage, sa lrenge nogen kan mindes, og at ingen havde brugelighed norden 
Tulsgabshi!Jj uden de, som har boet i Feder Andersens gard i Skovsted, og er 
samme fraskilt jord, og de ved ikke, om det blev meldt eller ikke. Brunbakke 
jord er kun diget0rvgr0fter og har i 30 ar ikke vreret andet. Vejen syntes de, var 
henpl0jet, sa langt den anden ager l0ber langs hen med. I 0stre ende kan ingen 
komme med Ires, hfiJ eller korn. (2/8). 

Christen Christensen i Hunstrup har strevnet Anders Christensen ibd. og 
Christen Skytte ibd. Den sidste ikke m0dt. 
Opsat 14 dage. (12/7). 

Niels Christensen, 0rum delefoged, har Iadet strevne aile 0rum tjenere i 
herredet, og tilbyder fr0greld, korn og penge, til dem, som har saet i deres jord. 

Gunde Ulf pa Christen Laustsen Bjerres i Bjerre hans vegne strevner Lille 
Anders Skinnerup i Lille Hillerslev til vidnespahi!Jr og Feder Jensen Skjelsgard 
til at vidne angaende det skifte (byttehandel), Lille Anders og Christen 
Laustsen havde gjort. Feder Skjelgard ikke m0dt. Gunde Ulf vidner, at Lille 
Anders gav Christen Laustsen et ifolet 0g for en hest, og lovede at dersom 0get 
ikke fik f0l fi!Jr St. Hansdag nu sidst, skulle Christen Laustsen have lov til at 
udtage det bedste 0g i stalden i stedet for. 

Christen Kolsgard pa Anders Christensens vegne i Hunstrup tiltaler folk for 
soldaterpenge, de skylder ham. Christen Christensen i Hunstrup svarede, at 
han ville bevise anderledes med Christen Skytte angaende denne soldat. 
Opsat 14 dage. 

(21/6). Mikkel Foged pa sin husbonds vegne efter opsrettelse 14/6 og synsvidne 
18/5 begrerede dom. Christen L0bber i Hansted svarede og fremviste synsvidne 
a:f 21/6. Mikkel Foged mener, at han skal betale restancerne og blive ved huset. 
Dom: Christen L0bber har ikke frestet huset, men har frestet pa en anden stavn. 
Nar han er blevet ved hi.lset, er det sket alene for at hylde sin gamle moder, og 
g0re hendes regt og arbejde, at hun ikke i sin alderdom skal udsrettes. Han skal 
betale restancen for de sidste 2 ar, 2 rdl. og sagens omkostninger, men skal sa 
frikendes for huset. 

Feder Christensen, foged pa K0lbygard pa borgmester Enevold Nielsens vegne 
i Thisted har Iadet syne trrebroerne 0sten Brom01le. 
T0mmeret var sa br0stfreldigt, at det ikke tjente til andet end til at brrende, og 
broerne vil ganske g0res af ny. 
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5. juli. 

Peder Christensen i Kjelstrup og Peder Hansen ibd. aflyser svin, grise, gres af 
deres mark og eng, tofter og korn. 

Gunde Ulf efterlyser 5 gamle gres og 12 unger, som blev borttaget i sidste uge. 
Til mrerke er den hf1ljre hrelklou dem afskaret. 

Christen Andersen Kolsgard pa Ingeborg Krabbes vegne til Rygard, delefoged 
og fuldmregtig, pa Maren Nielsdatter, sal. Gravers Andersens, fordum boende i 
Vust, hendes fader Niels Tomsen ibd. hans og hendes vegne fremstillede vidner 
af Hansted sogn. 
Laurits Lauritsen Svensk vidnede, at 1684 mellem Allehelgensdag og 
Mortensdag udskibede han og sal. Gravers Andersen af Vust strand med 2 
skuder. Den ene tilh111rte den sal. mand, og han selv f111rte den, ogden anden f111rte 
Laurits Svensk og var styrmand pa, som kaldtes R111e skude af Norge, og fuldtist 
de med hinanden indtil ved midnatstide. Da kom sa stor en storm og Guds 
vejrlig pa dem, sa der syntes intet for dem uden df1lden, lf1lgtede dog efter dem og 
syntes, at de da kunne vrere pa midtstr111m mellem Danmark og Norge, og i sa 
mader skiltest fra hinanden og aldeles intet fornam til ham siden ff1lr nogen tid 
derefter, da Laust Svensk i Mandai sa den sal. mands skude lA i vrag og var 
indkommet der og la og vendte k111len op. Det samme vidnede Peder Mikkelsen i 
Hansted, og begge vidnede, at sal. Gravers Andersen er druknet og blevet til 
havs. 

(24/5). Christen Mikkelsen og Christen Nielsen i 0sterild pa kirkens vegne efter 
opsrettelse 24/5 tiltaler de forrige kirkevrerger for skyld til kirken, efter kirkens 
bog. 
Dom: De skal betale, dog skal de 11 rdl., som de mener, at de har betalt, 
fradrages, hvis de kan skaffe bevis. 

12. juli. 

Tomas Gregersen, som har frestet en ede gard i Malle, har ladet syne 
grresningen til garden, som blev takseret til 6 sletmk. 

(26/4). Christen Christensen i Skovsted har strevnet Staphen Christensen ibd. til 
dom. Dokumenterne ikke ved handen. 
Opsat 14 dage. (26/7). 

Mikkel Foged har strevnet S0ren Laustsen i Vorring til at mede med 
kvitteringer og frestebrev og har ladet syne hans gards br111stfreldighed. (19/7). 

Christen Andersen Kolsgard har strevnet Staphen Christensen i Skovsted 
angaende en del dokumenter, syn, vidner, opsrettelse og andet om det slagsmal 
1684, han begik pa Tomas Christensen i Kl111vs tjenestedreng, og Staphen 
Christensen har ikke villet indl111se samme breve, hvorfor Christen Andersen 
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mener, at Staphen Christensen skal indl111se brevene og betale ham for hans 
m111je. 
Opsat 14 dage. 

(28/6). Christen Christensen i Hunstrup fremstiller Christen Skytte, som vidner, 
at Christen Christensen f111rte den soldat, Jens Pedersen, til .Alborg for omtrent 
11 ar siden og lod selv et 111g ga, og Anders Christensen lod vogn og et eg ga, og 
Christen Christensen kerte vognen og gjorde al bekostning med fortrering. 
Christen Kolsgard pa Anders Christensens vegne svarer, at denne ikke er m111dt, 
og at han beraber sig pa en opskrift, som ikke er ved handen. 
Opsat 14 dage. 

Niels Tomsen Kynde af L111gster pa egne og broder Christen Tomsen Kynde ibd. 
hans vegne fremstiller to mrend af Hovser, som tilstar det efterfelgende. (Sagen 
fortsretter). 

Registrering og vurdering i boet efter sal. Voldborg Lauritsdatter, som boede 
og d111de i Hovs111r. Arvinger er hendes s111nner Niels Tomsen Kynde og Christen 
Tomsen Kynde af Legster, samt Mikkel Tomsen kynde. 
Anders Christensen i Hovs111r skal pa Mikkel Tomsen Kyndes vegne fere tilsyn. 
Der fremlregges liste over udgifter, som s111nnerne har haft, bl.a. til rejser fra 
Lf1lgStf1lr til de res syge moder og til hendes begra velse! 
Mikkel Tomsen Kynde skal have betalt kisten og et par lys til at brrende over 
liget, og en vogn fra Legster til hans kone, da hun var til begravelse. Deres 
moder d111de i juli 1686, og da blev registreringen foretaget, men f111rst nu er boets 
midler vurderet og skiftet. (Specificeret). 

19. juli. 

Lrest forordning om, at degnene skal nyde deres tiende, nemlig tredjeparten sa 
meget, som prresterne far. De skal herefter forsynes med bekvemme boliger, 
hvortil proprietrererne og kirkens forsvar skal g111re anstalt. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Lille Hillerslev mrends vegne har strevnet 
Poul Nielsen pa Store Tang at mede til syn for hans digers vedligeholdelse, og 
har ladet folk syne Tangdige, der st111der op til Lille Hillerslevs Ballerum frelled. 
De sa, at nogle drag (favne) ikke var diget, mender var en gammel r111gel, sa 
det havde vreret diget, men ikke i 20 ar. De blev spurgt, om der ikke var noget at 
dige med og svarede Nej. Sa spurgte de, om hvor han kunne hente diget111rv. De 
svarede, at de var ikke udnrevnt til at male, hvor langt han skulle hen for at fa 
diget111rv, men han kunne nok fa dem fra et andet krer, om han ville have umage 
med at fere dem langt. 

(12/7). Mikkel Foged tiltaler efter opsrettelse 12/7 Seren Lauritsen i Vorring, 
fordi han ikke har holdt garden ved magt, sa bygningerne nresten er ede. 
Desuden rester han med 2 ars landgilde, og en hoppe, som husbonden havde lfmt 
ham, har han solgt uden forlov. Han skal ogsa have bortlejet sin jord. Seren 
Laustsen svarer, at de to ar var hesten sa ringe, at han ikke kunne betale 
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landgilde. Hesten har han byttet bort og faet et brest i stedet. Han fik noget i 
bytte, som han betalte skatter med. Han vii skaffe kvitteringer for skatten og 
betale, nar der bliver h0stet. Han kan ikke Stille kaution. 
Dom: Han skal be tale, ogsa for hesten. 

26. juli. 

Gunde Ulf pa baron Christian Juels vegne tiltaler Feder Mortensen i Hillerslev, 
Mikkel Madsen i Klastrup og Hans Nielsen i Hesseldal for restancer. Hans 
Nielsen protesterer, og siger, at han ikke kan betale mere, end kommissionerne 
har sat garden til. S0ren Mikkelsen i Klastrup pa sin gamle fader Mikkel 
Madsens vegne irettelregger en kvittering fra Knud Lang, dateret Kabbel 26/2 
1687, hvori Knud Lang kvitterer for en sum og eftergiver ham res ten, samt 
forbyder ham at svare til andre end Knud Lang. 
Opsat 14 dage. (9/8) 

(12/7). Christen Christensens Skovsted hans sag mod Staphen Christensen 
opsat 14 dage. (9/8). 

2. august. 

Mikkel Foged tiltaler hr. Anders Nielsen i Nors for, at han har ladet grave t0rv i 
en af Torp tjeneres jord. Der ffiJres vidner. (Se nedenfor). 

Der f0res flere vidner. 

(28/6). Christen Christensen i Skovsted 0nsker hans sag mod Staphen 
Christensen ibd. om det dige opsat. 
Opsat 14 dage. (13/12). 

Niels Christensen pa Momtoft oplyser en sortbrun, blisset plag, som har taget i 
hans korn. 

Anders Eriksen i Kortegard, kirkevrerge, forbyder aile, som ikke har det 
kongens og prrestens tiende, at indf0re deres korn, f0r de har ydet deres tiende. 

(Se ovenfor). Mikkel Christensen paraber hr. Anders Nielsens tjenestekarle, 
som skulle have vidnet. 
De forlregges at m0de om 8 dage under straf. (9/8). 

Forkyndt regimentskriver Engelsteds forbud mod, at nogen har sred 
rytterb0ndernes jord. 

9. august. 

(2/8). Mikkel Christensen sp0rger hr. Anders Nielsens karle, om hvor de graver 
t0rvene og satte dem. De svarer, at de k0rte til Anders Nielsens i Tved sogn, og 
han viste dem, hvor de skulle grave. Han havde lovet hr. Anders to dages 
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t 0rvegr0ft. Han anviste dem et sted, men dade havde gravet, kom van~et op fra 
neden. sa fik de anvist et andet sted. Da de havde gravet t0rvene og v1He srette 
dem, kom Anders Nielsen, Skjelsbjerg, og sagde, at hvis t0rvene stod der, fik de 
dem aldrig. Der kunne t0rvene ikke blive t0rre. De satte derfor t0rvene pa Kjeld 
Groffgards jord. Der havde vreret 2 karle i 2 dage og en mand til at rydde af, 
nemlig sand, som la et kvarter over t0rvejorden. (16/8). 

Lrest forordninger om silkevarer og om greld af dem, som har forskrevet sig in 
specie at betale, at kreditorerne ikke rna krreve mere end 6% pa danske kroner. 

Gunde Ulf fremlagde en fortegnelse over dem, som bruger borgerlig nrering her 
i landet, at de skal indstille sig pa Bisgard for amtmanden for at give forklaring 
pa deres brug og nrering, de imod loven og imod borgerskabet bruger, og 
forbyder enhver efter denne dag at bruge nogen yderligere brug. (13/9). 

(26/7). Christen Christensen i Skovsted har strevnet Staphen Clfristensen og 
f0rer vidner, bl.a. Torsten Terkildsens s0n Anders Torstensen. De vidner, at da 
sal. Christen Bertelsen d0de, var der 8 0gh0veder i boet 4 k0er, nogle ungstude, 
og at boet nok kunne strrekke til grelden. Staphen Christensen havde alene gjort 
sig garden nvttig. 

Christen Christensen pa Anne Simonsdatter, f0dt i Hansted, nu tjenende Feder 
Mortensen i Store Hillerslev, hendes vegne tiltaler Feder Kirk for 3 sletmk., hun 
har givet ham pa korn, men hverken har kunnet fa sred eller korn. 
Dom: Han skal betale. 

Jens Lauritsen, herredsfoged i Hillerslev (fejl for Hundborg) herred pa 
borgmester Lelii i Thisted hans vegne har strevnet Gunde Ulf til forbud, 
vidnespah0r og dom. Borgmesteren tiltaler Gunde Ulf, fordi han har brugt 
b'orgmesterens gard i Kjelstrup, som hans formand Foul Christensen havde i 
freste, og ikke frestet den efter sit bryllup med enken. Han sretter i rette, at 
Gunde Ulf straks skal freste samme gard eller have sin sred forbrudt og ikke 
befatte sig mere med garden under en fuld vold. 

(26/7). Gunde Ulf tiltaler efter opsrettelse pa baron Christian Juels vegne Hans 
Nielsen i Hesseldal og Mikkel Madsen i Klastrupgard for restancer. 

Hans Nielsen fremviser kopi af kommissionens kendelse og attest fra 
sogneprresten om kapitelstaksten. 
S0ren Mikkelsen i Klastrupgard fremviser pa sin faders vegne en skrivelse fra 
Knud Lang, hvori han ·erkrerer, at garden er ham tilsk0det, og at han har 
efterladt Mikkel Madsen restancerne. 
Dom: Hans Nielsen skal betale restance, men efter kommissrerernes kendelse. 
Mikkel Madsen skal betale, da det ikke med sk0de er bevist, at restancerne 
ogsa er sk0det til Knud Lang, indtil andre adkomster fremvises, sa vidt det ikke 
med kvitteringer kan bevises at vrere betalt. 

Forkyndt 2. gang, at ingen rna have nogen brug i rytterbemdernes jorder. 
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16. august. 

(9/8). ¥ikkel Foged er indstrevnet af hr. Anders i Nors, men ingen er 
fremkommet pa hans vegne, hvorfor der pa ny skal gives varsel. (30/8). 

Forkyndt 3. gang forbud mod sred i rytterb0ndernes jord eller anden 
brugelighed. 

Peder Tomsen pa egne vegne tiltaler Niels Christensen Lille Hillerslev for 
lante penge. 
Dom: Han skal be tale. 

Peder Tomsen pa sin principals Peder Pedersens vegne tiltaler en del af 0rum 
tjenere for restancer (specificeret). 
Dom: De skal be tale. (Sagen fortsretter). 

Samme tiltaler andre af 0rum tjenere for restancer. (Specificeret). 
Dom: De skal betale .. 

Anders Pedersen i N0rby i Tvedsogn har ladet syne den bolig i N0rby, som Niels 
Andersen iboede og frad0de. 

23. august. 

Kun en af de ordinerede tingh0rere m0dt. Derfor er alle sager opsat til nreste 
tingdag, da ingen andre kunne bekommes. 

30. august. 

Lrest forordning om saning af h0r, hamp og andet, og en forordning om hugget 
favneved, som ikke er conform med udgangne forordninger, og om frihed for 
skibe, der f0rer brrendeved og bark til K0benhavn. 

Mathias From, forvalter over Dueholm kloster, tiltaler reldste og yngste Poul 
Enevoldsen i Agerholm for restancer. De m0dte begge og indr0mmede kravets 
rigtighed, men de havde ikke kunnet yde mere, end de har, uden deres ruin og 
armod. 

Peder Marcussen, tolder, har ladet vurdere, hvad der blev bjerget af skibet 
Carlskrone, f0rt af skipper Dirich M0fl (M0hl?) af Nejendam i Holland, som 
strandede norden Hanstholm bjerg og kom fra Portugal med en ladning salt, 
hvoraf intet blev bjerget. Der nrevnes schonfar seigl til stormasten og 
schonfarsejl til fokkemasten. 

(16/8). Mikkel Christensen Foged tiltaler efter opsrettelse hr. Anders Nielsen i 
Nors for gravning af t0rv. 
Opsat 3 uger, sa hr. Anders kan f0re sine vidner. (6/9). 
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Knud Pedersen af Bisgard pa Laust Tomsens vegne i Tingstrup har strevnet Jep 
Christensen og hans hustru Zidsel Simonsdatter i Skovsted angaende et blat 
sk0rt, de skal have k0bt, og som skal vrere Laust Tomsens. 
Som vidner er indstrevnet Peder Mikkelsen og hustru Maren S0rensdatter pa 
Ullerupgard og nogle flere. Et af dem vidner, at Peder Mikkelsens datter Else 
Pedersdatter kom til Jep Christensens og begrerede, at hans kone ville bytte 
sk0rt med hende, og hun fik da et r0dt bojs-sk0rt i stedet for et blat. Siden sa 
vidnet ikke, hvor Else Pedersdatter .blev af. 
Et andet vidne siger, at Else kom til hans hus, og sagde, at hun ville til 0stholm. 
Vidnet red til Thisted med skat og h0rte da, at to sk0rter var stjalet i Tingstrup. 
Else Pedersdatter siger, at hun k0bte sk0rterne af en kvinde vesten Tingstrup. 
(Mere). 

6. september. 

(30/8). To karle fra Nors prrestegard b0d sig rette, da Mikkcl Christensen · 
havde strevnet dem. Ikke videre. (13/9). 

13. september. 

Jens Lauritsen, herredsfoged i Hundborg herred udsteder efter befaling dette 
vidne. 
Emmike Eriksen, herredsfoged, har strevnet Staphen Christensen i Skovsted til 
vidnespah0r og de 8 mrend, der 30/8 var tingh0rere. Han irettelagde et skriftligt 
kundskab fra Peder Marcussen (tolder) og Knud Pedersen om, at de 30/8 h0rte, 
at Staphen Christensen kom for retten med en landstingsdom, hvori Emmike 
Eriksen blev tild0mt at betale Staphen Christensen 4 rdl. i kost og trering. Da 
sagde Mathias From, forvalter pa Dueholm, til Emmike Eriksen: »Der tabte I 
vist mere, end i vartdt! « Staph en Christensen svarede (som det syntes med 
trodsige gebrerder): »Nej mrend gjorde han ikke, for min broder lovede at 
betale for ham skadesl!!ls«. Hvorpa Emmike Eriksen bad de 8 mrend drages til 
minde, at han for en siddende ret beskylder ham for at tage mod gave eller 
ga ves l0fte for ret tens administration. Hvortil Staphen Christensen svarede: 
»Det g0res ikke forn0den, jeg vil give Jer, det under min hand«:· Emmike 
Eriksen bad ham g0re det. Han svarede med spotske miner: »Ja en anden tid, 
ikke nu«. Og dermed gik han af retten. Underskrevet 31/8 af Peder Marcussen 
og K. Riber. Dette indlregs indhold bekrreftede de 8 mrend, som sammen med 
Mikkel Christensen, foged pa Torp, og alle der den dag var til stede vidnede, at 
Emmike Eriksen ikke gav Staphen Christensen arsag til sadanne ord. Christen 
Christensen af Skovsted aflregger ed pa, at han aldrig har givet eller lovet at 
give Emmike Eriksen noget. 
Emmike Eriksen sp0rger Staphen Christensen, om han ikke selv var i Emmike 
Eriksens hus og b0d ham penge for samme sag. Han svarede, at da han er en 
simpel betaler, ved han ikke at svare pa Emmike Eriksens sp0rgsmal, men 
fremlregger landsdommernes dom, som underkender Emmike Eriksens dom 
m·enem ham og hans broder af 5. april. (Se 15/4). (20/9). 
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(6/9). Mikkel Christensen, foged pa Torp, tiltaler hr. Anders Nielsen i Nors for 
t0rvesk!Er. Han f0rer vidner, der siger, at hvis t0rvene skal blive staende pa det 
sted, hvor de star, vil der hverken kunne gro gr!Es til h0 eller gr!Esning. Han 
forlanger, at de, der har gravet t0rvene, vil vedkende sig dem nu for retten eller 
ogsa indstille sig i morgen aften pa N0rtorp. Ellers mener han, at t0rvene b0r 
v!Ere hjemfalden til hans husbonds tjeneste. (Se nedenfor). 

(9/8). Knud Pedersen pa amtmandens vegne har st!Evnet folk for, at de skal 
erkl!Ere hvis varer, de har faret med til Norge, nemlig Christen Hansen i 
Hjardemal. Christen Andersen i Klit, Anders Jensen i Kastrup, Bord Nielsen til 
Tomases ved kirke ibd., Anders Nielsen ibd., Jens Kastrups s0n Christen i 
Brund, S0ren og Christen Pedersen i Langgard, Niels Christoffersen Kl0v, 
Peder i Skjelsgard og Niels Hesseldal hos sin s0ster i N0rby. 

Det forklarer de om. (4/10). 

Samme Knud Pedersen beg!Erer efter amtmandens befaling, at Gunde Ulf 
leverer til amtmanden sit bestallingsbrev pa sin delefoged-bestilling. 
Gunde Ulf svarer, at da amtmandens fuldm!Egtig har leveret ham 
bestallingsbrevet for en siddende ret, og han aldrig har anholdt om at nyde 
bestillingen, forhaber han, at der gives ham arsag, hvorfor han samme 
bestallingsbrev skulle levere fra sig og ellers bevise ham over, at han har V!Eret 
nachl!Essig og fors0mmelig i noget, han skulle have bestilt. (Der findes ikke 
mere om denne sag og Gunde Ulf forts!Etter). 

(Se ovenfor). Jens Lauritsen i Thisted pa hr. Anders Nielsens vegne har ladet 
st!Evne Maren Pedersdatter i Langgard til at vidne og Mikkel Christensen 
Foged til vidnespahl'.lr. Vidnet ikke m0dt eller hendes lavvrerge. 
Opsat 8 dage, og da skal de m0de. (20/9). 

Niels S0rensen i Borup tiltaler Christen Pedersen, tjenende i Borup, fordi han 
har begaet lejermal med Lisbeth Olufsdatter i Borup, og da hun har V!Eret 
betroet n0gler til 01, mad kl!Eder og andet boets middel, krrever han ham d0mt 
efter loven 6, 13, 12. (Sagen forts!Etter). 

Mikkel Christensen Foged tiltaler Lisbeth Olufsdatter for faldsb0der, fordi hun 
har beg:let lejerm:ll i hendes tjeneste pa Borupgard p:l Hans Aug. gard. 
Dom: Hun skal betale. 

20. september. 

L!Est forordning om korn- og proviantskat for 1688. 

Jens Lauritsen, herredsfoged i Hundborg herred, pa hr. Anders Nielsens vegne i 
Nors fremkalder folk, der vidner om, hvor pr!Esterne i Nors har f:let deres t0rv. 
Anders Christensen i Vorring mindes 40 ar og er f0dt i Nors sogn. Han mindes 
ikke, at der nogen sinde er gravet t0rv i den ejendom, der tilh0rer Nors 
pr!Esteg:lrd. Han har kendt to pr!Ester f0r hr. Anders Nielsen Lyngby. Aile 
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pr!Esterne har lejet for penge eller andet vederlag skartl'.lrvegrl'lft af Tveds 
sognem!End i Tveds k!Er og eng, og han har ikke h0rt, at der er klaget til tinge 
eller st!Evnet derpa nogen tid. Han svarer pa sp0rgsmal, om der er ingen 
t0rvegr0ft til Nors sogn, at der er lidt vesten en s0, og han kan huske, at hr. 
Anders Lyngby har ladet grave t0rv der, men det kan kun g0res i t0rre ar. N:lr 
vandet er·hflljt, kan der ikke graves. Hr. Anders har ikke ladet grave de to sidste 
ar, der kunne graves, fordi der la ganske dyb sand over. Det samme vidnede de 
andre. (Sagen fortsretter). 

Mikkel Foged beg!Erer dom i sagen. 
Sagen opsat 8 dage, for at ovenn!Evnte vidne kan udskrives. (27/9). 

Knud Pedersen pa amtmandens vegne har ladet syne Kastrup bro fra 
m0lledammen til Ballerum (brolagt vej). 

(13/9). Jens Lauritsen i Thisted udsteder denne ops!Ettelse: 
Emmike Eriksen tiltaler Staphen Christensen i Skovsted for hans ubeviste 
beskyldning mod ham, idet en dommer, som modtager gunst eller gave skal 
afs!Ettes. Han kr!Ever dom efter 6,21,2 eller 6,21,7. 
Opsat 8 dage, da Staph en Christensen ligger pa sin sygeseng. ( 4/10). 

Moritz Laursen i Tveds sogn har ladet to m!End efterse og vurdere, hvad Maren 
Tomasdatter, som boede og d0de i Tveds sogn har efterladt sig, og hvad der er 
bekostet pa hendes jordef!Erd. (Pr!Esten for ligpr!Ediken 2 sldl. degnen for at 
synge 2 slmk.' hendes far at vogte, hen des korn at h0ste og indage osv.). 

27. september. 

L!Est forordning ad interim for dem, der vil optage og forts!Ette kobber- og 
jernv!Erker i Norge. 

Gunde Jacobsen Ulf pa amtmandens og amtskriverens vegne har ladet st!Evne 
v. Klingenberg til 0rum og hans fuldm!Egtig Poul Maes angaende Kjelstrup 
bym!Ends f!Elled, som Kielsgards besiddere, Anders Pedersen og Niels 
Christensen vil bem!Egtige sig. De er st!Evnet sammen med 0rum delefoged 
Niels Christensen i Lille Hillerslev, og der er indst!Evnet vidner. 
Nogle udensogns og nogle udenbys vidner om, at Kielsgards beboere ikke havde 
nogen lod i Kjelstrup Hard Eng eller Hejerbjerg, men at der var skel mellem 
Kielsgards jord og Kjelstrup jord, nemlig et dige. Nogle vidner mindes 50-60 ar. 
Et vidne siger, at Kjelstrup bym!End fik lov at k0re over Kielsgards jord, og da 
fik Kieksgards m!End lov til at grave nogle t0rv, men de havde ellers ingen 
brugelighed i Hejerbjerg eller Hard eng. (Sagen fortsretter). 

Samme st!Evner Kjelstrup bym!End til at vidne, !wad de kan mindes om sagen. 
Christen T0gersen vidner, at Kjelstrup m!End havde hver 2 skifter i Hard Eng, 
men Kielsgard havde ingen skifter, heller ikke noget f!Elled pa Hejerbjerg, uden 
hvad de kunne have i minde eller havde taget dem til. Kielsgards folk, nemlig 
Anders Pedersen, havde bedt om, at de matte S!Ette far pa Kjelstrup f!Elled. Sa 
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ville de betale 24 ak. arlig og betale hyrden. Anders Pedersen havde for 2 ar 
betalt 3 mark, som de skyldte i grresleje. Peder Nielsen i Overgard vidnede, at 
for 5 ar siden kom Peder Christensen til Overgard, hvor han havde frestet 
halvdelen. Da la der t0rv pa Overgards skifter, som de tog hjem. Dem havde 
Kielsgards mrend gravet. Niels Christensen i Kielsgard blev spurgt, om han 
ville aflregge ed pa, at Kielsgards mrend havde fri frelled med Kjelstrup mrend i 
Hard Eng og Hejerbjerg. Han svarede, at de havde gravet der i mange ar og gik 
sa bort af tinget. 
Jens Jensen af 0rum mente ikke, at dette vidne kunne komme hans husbond til 
nogen hinder, da det var villige vidner. (4/10). 

Frants Mikkelsen pa Agard pa hr. Svend Lauritsen i Jetsmark hans vegne 
tiltaler S0ren Jensen, residerende pa Vestergard i 0sterild, efter en obligation, 
hvorefter denne skylder sin svoger, hr. Svend Lauritsen ialt 200 rdl. 
Dom: Han skal betale. 

Niels Knudsen, soldat af K~abenhavn, har strevnet Oluf Pedersen i Kase til en 
gresteretsdom for resterende soldaterlen efter kontrakt 29/6 1675 for Oluf 
Pedersens part af 5 td. hartkorn, hver td. 2 sletmark. 
Dom: Han skal be tale inden 3 solemrerker med omkostning 3 mark danske. 

(20/9). Mikkel C'hristensen, foged pa N0rtorp tiltaler efter opsrettelse 30/8 og 
20/9 _hr. Anders Lyngby i Nors for uhjemlet t0rveskrering. Jens Lauritsen, 
herredsfoged i Hundborg herred svarer pa hr. Anders's vegne, at denne har for 
sin roligheds skyld segt en mand i Randers, som er generalfuldmregtig, og 
bragte et brev fra ham til Mikkel Christensen, hvormed han mente, sagen 
skulle vrere ophrevet, hvilket brev han ham i dag ved sin degn har Iadet Ievere, 
og hvis Mikkel Foged ikke vil lade sig n0je med det, henskyder han sig under 
den gejstlige ret. 
Dom: Hr. Anders Lyngby har ikke produceret noget til sin befrielse, skent 
sagen 2 gange er opsat. Han har efter de f0rte tingsvidner uhjemlet Iadet grave 
t0rv i Torp tjeneres jord, og han skal derfor b0de 3x40 lod s0lv. (15/11). 

4. oktober. 

(27/9). Niels Christensen, delefoged til 0rum, f0rer vidner pa, at Kielsgards 
mrend har brugt lyngslet og t0rvegr0ft pa Hejerbjerg. Anne Jensdatter, sal. 
Niels Madsens enke i Fartoft mindes nogle ar f0r Kejserens krig for 60 ar siden. 
Da var hun hjemme hos sine forreldre i Kjelstrup, og da havde sal. Peder 
Andersen, som boede i Kielsgard sin brugelighed i Hejerbjerg. Vidnet udstedt 
af Skyum Birketing! ! 
Niels Christensen mener, at de vidner, der vidnede om, at Kielsgard mrends 
brug af Hejerbjerg og Hard Eng var pa bevilling, var vildige og derfor ikke 
kunne tages gyldige. 
Kendelse: Sagen opsat 1 maned, da Gunde Ulf ikke har faet dokumenter fra 
Skyum birketing forseglet, og da amtskriveren ogsa burde have vreret strevnet, 
idet deter hans pligt at svare for kongens gods. (11/10). 
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(20/9). Emmike Eriksens sag opsat endnu 8 dage, da Staphen Christensen i 
Skovsted foregives endnu at vrere sengeliggende. (11/10). 

Lrest kg!. brev, at Christopher Stephanj, bartskrer, at han alene skal betjene 
Thisted og Nyklllbing og omliggende landsbyer. Ingen rna g111re ham forfang eller 
hinder. Dat. 21/12 1686. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev som fuldmregtig for Peder Christensen, nu 
boende pa N0rtorp, tiltaler Niels i Borup for resterende l111n 10 sldl. 2lh mk. 
Mikkel Christensen, foged pa Torp svarer pa Niels Borups vegne, at Peder 
Christensen havde sit husvrerelse og kost % ar 1676, for at han ikke med magt 
skulle tages til soldat, og at Niels Borup gav 9 rdl. samme ar for at leje en soldat 
for Peder Christensen. Denne havde desuden ligget syg 1 maned 1670 og faet 
kost og pleje. 
Niels Christensen spurgte Niels Borup, om han kunne benrngte at vrere Peder 
Christensen det bel0b skyldig. Niels Borup ville ikke nregte det. ~ havde gjort 
regnskab, da de skiltes ad efter udskrivningen. 
Mikkel Christensen spurgte, om han ikke var hos Niels S111rensen % ar uden at 
g111re arbejde. Peder Christensen svarede, at derfor tjente han Niels Borup fra 
paske til mikkelsdag, og hans moder gav Niels Borup 1 rdl. i penge. Mikkel 
Christensen spurgte ham, om Niels Borup ikke havde lagt penge ud til hans 
befrielse. Han svarede, at han aldrig havde gjort kontrakt eller lovet penge. 
Han blev spurgt, om han da ikke la syg 1 maned og fik 01 og mad. Han svarede, 
at derfor tjente han Niels Borup fra 3 uger f0r St. Hansdag til Mikkelsdag uden 
l0n, og han tilb0d at aflregge ed pa sin forklaring. 
Opsat 14 dage, og da skal Niels Borup m0de med kvitteringer. (18/10). 

11. oktober. (Ny hand). 

Mikkel Christensen, Foged pa Torp, tiltaler 2 b0nder for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

(13/9). Knud Pedersen pa amtmandens vegne har strevnet Christen Mikkelsen i 
Rrer og mange andre fra Nordthy angaende deres k0bmari.dshandel. 
Specificeret). Desuden strevnes vidner. Der vidnes om, hvad skuderne har 
sejlet med til Norge, og hvem godset tilh0rte, hvem der var skippere osv .... 
Christen Pedersen i Langgard sejlede forleden sommer med Oluf Langgards 
skude og gods. Pa en rejse var Oluf Langgard selv skipper og k0bmand, pa en 
anden rejse var Peder Skjelsgard skipper og S0ren Pedersen k0bmand. . .. 
(Meget udf0rlige redeg0relser). (25/10). 

Christen Poulsen, f0dt i Aggerholm, (1. hand igen), har tjent godtfolk s0nder i 
landet i nogen tid og medbringer prrestens attest. Nu begrerer han skudsmal 
(Herredskundskab) om sit liv og levned. 22 mrend vidner, at han er f0dt af 
rerlige regteforreldre i Aggerholm, og at de ikke ved andet om ham, end hvad 
rerligt og godt er. 
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Jens Lauritsen, herredsfoged i Hundborg herred udsteder: 
( 4/10). Emmike Eriksen tiltaler Staphen Christensen i Skovsted efter 
opsrettelser. Der fremlregges attest om hans sygdom. Prresten i Hillerslev 
attesterer, at der blev gjort b0n for ham i kirken, og at han har bestagt ham, da 
han hi. i sengen. Han beklagede sig i hovedet, men hvad sygdom, han havde, ved 
prresten ikke. 
Der irettelregges en kundskab fra Staphen Christensen, hvori han erklrerer, at 
han ikke har villet forklejne Emmike Eriksen med sine ord, hvorfor han haber 
at blive frikendt. 
Dom: Efter Staphen Christensens erklrering om, at han pa grund af sin svaghed 
undertiden ikke var sig selv mregtig, og at han ikke har villet forklejne 
herredsfogeden, t0r vi ikke forklare hans ord sadan, at de angar Emmike 
Eriksens rere, men som samme ord dog var utilbtarlige, skal Staphen 
Christensen, nar han kommer til sit helbred, her for retten erklrere sig for 
Emmike Eriksen og afbede sin forseelse og desuden efter lovens 6,21,4 betale 10 
rdl. til kvresthuset inden lovens berammede tid. 

Onsdag 12. oktober. 

(12/10). Da sagerne ikke kunne ftares til ende den f0rste tingdag, har vi igen med 
tingh0rere forrettet efterskrevne sager. 

(4/10). Niels Chrensen, delefoged til 0rum, har ladet strevne nogle folk 
(tidligere vidner) anlangende, hvad slregt, br0dre og s0stre, de har i Kjelstrup, 
og Kjelstrup bymrend, til vidnespah0r. 
Vidner forklarer, at Christen Eriksen i Store Hillerslev har en s0ster, Kirsten 
Eriksdatter i Kjelstrup, og Christen T0gersen i Kjelstrup er hans s0skendebarn, 
Christen Laursen i Store Hillerslev har en broder Jens Laursen i Kjelstrup og en 
s0sterdatter, som er gift med Peder Christensen i Kjelstrup, Jesper Starensens 
hustru er Tomas Jensens s0sterdatter, Torsten Terkildsens hustru, Anne 
Laursdatter, har en broder, Jens Laursen, ·i Kjelstrup og en datter, som er 
Peder Christensens hustru, Jens Christensen i Store Hillerslev og Scharis 
Jensen i Kjelstrup er i 2. og 3. (led beslregtet?). (25/10). 

18. oktober. 

Lrest forordning om landgilde og afgifters mal og vregts ligning efter det nye 
anordnede mal og vregt. 

Anders Andersen Boddum sk0der til hr. Anders Jepsen Skive, sogneprrest til 
Bjerregrav den 3. part af en gard i Hjardemal sogn, Kase by, som Laurits 
Nielsen? nu pabor. Han har arvet halvparten af denne del efter sin farfar, dr. 
Anders Andersen, biskop i Alborg, og en del af resten har han arvet efter sin sal. 
broder Claus Andersen Boddum. Resten har han k0bt. Anders Andersen 
Boddums fuldmregtig er hrederlige og vellrerde Ebbe Rimboltsen Schytte. (Et 
sted kaldet Ubbe). 

Mikkel Foged pa Torp tiltaler nogle for lant korn. 
Dom: De skal betale. 

568 

Hillerslev Herreds Tingbog - 1687 

Samme tiltaler folk for lante penge. 
Dom: De skal be tale. 
( 4/10). Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Peder Christensens vegne, som 
tjener pa N0rtorp, tiltaler Niels S0rensen i Borup efter opsrettelse for skyldig 
l0n. Niels Borups broder er Peder Starensen i Rrer. 
Dom: Han skal be tale. 

Niels Jensen i Brund pa sin moder Appelon Pedersdatters vegne har strevnet 
Christen Iversen i Brund, og har ladet syne en ager i Niels Jensen og hans 
moders toft, hvoraf der var h0stet 1 drag, som kunne vrere 5 neg spansk havre. 

25. oktober. 

Knud Pedersen pa amtmandens vegne lyser efter amtmandens skytte Laurs N., 
som bortr0mmede natten mellem fredag og ltardag sidst. 

(11/10). Gunde Ulf pa Kjelstrup bymrends vegne og deres husbonders vegne har 
strevnet Paul van Klingenberg og hans fuldmregtig Poul Maes til vidnespah0r og 
granskningsvidnes pah0r, og Kielsgards besiddere til vidnespaher, vidne at 
aflregge, og til sp0rgsmal, granskning, syn og vedkendelse, og Niels 
Christensen, delefoged til 0rum til vidnespah0r og Brund mrend til deres vidne 
at forklare og vidne at aflregge (og flere vidner). Han fremstiller synsmrend, 
der vidner, at de har vreret ved Hejerbjerg. De siger, at Kielsgards besiddere 
ikke har jord, der st0der op til Hejerbjerg, sa det kan ikke vrere deres frelled. 
Gunde Ulf sp0rger Brund mrend, om de vil forklare deres vidne, som de har 
vidnet til Skyum birketing. De svarer, at de har vidnet til Skyum birketing. De 
svarer, at de har vidnet og ved ikke mere. Gunde Ulf sp0rger, om han ikke 
spurgte dem pa Skyum birketing, men de svarede, at de ikke kunne h0re 
sp0rgsmalene for storm. 
Niels Christensen sp0rger Gunde Ulf, om han vil vinde heden for Kjelstrup 
mrend. Han svarer, at han ikke vil vinde no get, da ingen har del i heden uden 
Kjelstrup mrend. (2/11). 

(17/10). Knud Pedersen pa (2. hand). kongens og amtmandens vegne ftarer 
sagen om forprang og handel pa Norge videre. Der irettelregges tingsvidner, 
andre dokumenter og indlreg. 
Dom: De anklagede fremviser adskillige ubedigede attester og har svaret 
mundtlig, at nogle har sejlet som badsmrend, nogle med deres husbonds eller 
Thisted borgeres gods, dog uden forn0jelig bevis, men ingen er bevislig 
antruffet med k0bmandsskab. Derfor er saledes afsagt, at hvis de i fremtiden 
antrreffes med gods at f0re til Norge, dem selv tilh0rende, Thisteds borgere til 
skade, skal samme gods vrere hjemfalden til kongen. 

2. november. 

(1. hand). Nreste stagnedag efter Allehelgens dag. 
(25/10). Niels Christensen i Hillerslev pa sin husbonds og hans tjeneres i 
Kielsgards vegne irettelregger tingsvidner angaende Kielsgards mrends brug i 
Hejerbjerg og Hard Eng. 
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To mamd tra Kjelstrup siger, at de endnu ikke har faet deres dokumenter 
forseglet. 
Opsat 14 dage. (15.111). 

Christen Christensen i Skovsted tiltaler Laust Laustsen i Hovs0r og Staphen 
Christensen i Skovsted for, hvad de skylder ham. Deer ikke m0dt. 
Opsat 8 dage. 

Niels Christensen og Christen Nielsen i Fartoft giver til kende, at de er 
indstrevnet af Christen Pedersen Rod pa Hanstholm, men han er ikke m0dt, 
hvorfor de mener pa egne og bymrends vegne, at der skal strevnes igen. (8/11): 

8. november. 

Niels Christensen pa Fartoft bymrends vegne giver til kende, at de var 
indstrevnet af en person Christen Rod til forleden onsdag og dengang som nu i 
dag tilbyder sig til genmrele. I lige made m0dte Christen Pederen i Skjelsgard 
og 2 mrend fra Rrer, og tilb0d at svare, da det ikke var deres lejlighed at m0de, 
f0r der igen var strevnet. 

Niels Nielsen Hesseldal har strevnet Scharis Jensen Kjelstrup og Christen 
S0borg i Febbersted for skyldige penge og korn. 
Dom: De skal betale. 

Knud Pedersen pa amtmandens vegne Iader advare enhver, der fodrer 
stald0ksne pa avl af deres jorder, om at angive, hvor mange de kan opstalde i 
vinter, eftersom mortensdag nu snart er for handen. 

Samme Iader 2. gang lyse efter lensmandens skytte Laurs Nielsen. 

15. november. (2. hand). 

(27/9). Anders Christen i Haargaard i Vorring pa hr. Anders Nielsen Lyngbys 
vegne. fremf0rer vidner pa, at de t0rv, der stod pa Kjeld Nielsens jord i 
Grobgard, star der endnu, og de t0rv, der blev gravet pa Anders Nielsens jord 
og stod i Anders Nielsens eng, har Mikkel Christensen, (foged pa Torp) selv 
Iadet bortf0re, hvad han selv vedgar. 
Mikkel Christensen svarer, at der en ganger afsagt dom i sagen, og sagen er af 
hr. Anders indbragt for Landstinget, hvorfor han mener, at der ingen vidner b0r 
f0res. 

Erik Christensen i Skinnerup har strevnet Erik Nielsen ibd. for skreldsord, han 
har haft til ham. Erik Nielsen skal have antydet, at Erik Christensen skulle 
have stjalet en 0kse fra Hans i Lemming. Der f0res vidner. (22/11). 

Jep Christensen af S111nder Herred pa Mors i Vester Assels har strevnet Peder 
Christensen i Overgard i Vigs0 og tiltaler ham efter en obligation, han har 
udstedt til sin svoger Anders Jensen Tolsgard i Vejrum pa 100 rdl. specie. 
Dom: Han skal be tale. 
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(2/11). Niels Christensen i Lille Hillerslev pa sin husbonds vegne og pa hans 
tjenere i Kielsgard deres vegne har strevnet Kjelstrup mrend til syn og 
gransknings overvrerelse angaende Hejerbjerg frelled, Kjelstrup og Kielsgards 
diger og deres markers anst0delse. Synsmrendene finder, at det ikke er umuligt, 
de kan have frellig med Kjelstrup mrend i Hejerbjerg. (16/11). 

Poul Torsen i Sennels tiltaler sin broder T0ger Tordsen i Hillerslev for 
bekostning, han har haft pa sin faders jordefrerd. Mikkel Tordsen tiltaler T0ger 
Tordsen for en hest, som han k0bte af sin fader, men endnu ikke har faet. 
Opsat 14 dage. 

Onsdag 16. november 

matte retten holdes igen, da sagerne ikke kunne fuldendes f0rste tingdag. 

(15/11). Niels Christensen i Lille Hiller:slev pa sin husbonds tjefleres vegne 
Kilsgard tiltaler Kjelstrup mrend og fremlregger forrige tingsvidner. 
Gunde Ulf fremlregger andre tingsvidner. 
Dom: Vidnerne er noget stridige, men da Kilsgard mrend i over 20 ar har nydt 
frellig med Kjelstrup mrend i Hejerbjerg, ulastet og ukreret, brllr de fremdeles 
nyde frellig med Kjelstrup mrend i denne ejendom, sa vidt frelledet kan tale, sa 
lrenge der ikke fremvises sk0der, k0bebreve, eller andre lovlige adkomster. 
(Sagen fortsretter). 

Gunde Ulf tiltaler nogle mrend, som han havde strevnet som vidner i ovennrevnte 
sag, men som ikke var m0dt. 
Opsat 14 dage. (29/11). 

22. november. 

(Stadig 2. hand). Lrest forordning om skovene i Danmark. 

(15/11). Erik Christensen i Skinnerup tiltaler Erik Nielsen ibd. for skreldsord og 
irettelregger et skriftligt vidnesbyrd fra Hans Lauritsen i Lemming sogn i 
Lovsyssel om, at Erik Christensen i Skinnerup havde beklaget sig for ham 
angaende en beskyldning fra en af hans naboer om, at han for to ar siden skulle 
have stjalet en 0kse fra Hans Lauritsen. Hans Lauritsen bevidner, at han aldrig 
har beskyldt Erik Christensen for noget usrllmmeligt, langt mindre for denne 
0kse, thi han har i hans hus skikket sig som en rerlig mand, men vist er det, at i 
den tid var der en utro dreng i hans tjeneste. Han tog 0ksen og solgte den til Erik 
Christensen, som straks gav Hans Lauritsen til kende, sa drengen igen matte 
betale 0ksen. Derfor er Erik Christensen uden skyld i den ubevislige bagtalelse, 
thi han hverken vidste, hvis 0ksen var, el!er at drengen var kommet ulovlig 
dertil. Dateret Lemming 8/11 1687 i Lemming. Lrest pa Hundborg herredsting 
21/11. 
Herefter tiltaler Erik Christensen Erik Nielsen efter !ovens 6,21, 2 og 3. og 
begrerer dom. 
Erik Nielsen begrerer, at sagen rna bero, til han har f0rt vidner. 
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Kendelse: Da Erik Christensen fremlregger et beediget og skriftlig vidne fra. 
Hans Lauritsen i Lemming, rna der ikke f0res vidner flllr denne er indstrevnet 
og sagen opsrettes derfor 1 maned, om Erik Nielsen da kan f0re noget til sagen~ 
oplysning. (Se nedenfor). 

Knud Pedersen pa amtmandens vegne advarer igen proprietrerer, der vil 
opfodre stald0ksne pa egen indavlede jorder, at de skal angive antallet for 
amtmanden. Desuden en advarsel om at holde dygtige stodheste og en dom af 
25/10 angaende nogle, som skal betale b0der. 

(Se ovenfor). Erik Nielsen af Skinnerup vil f0re vidner imod Erik Christensens 
tiltale. 
Kendelse: Der ma ikke feres vidner i denne sag, f0r Hans Lauritsen i Lemming 
er lovlig strevnet. (Sagen fortsretter). 

Erik Nielsen har Iadet strevne folk i Skinnerup og sp0rger dem, om de ikke har 
h0rt, at Jens Hvas har rejst to trreer mellem hans og Erik Christensens jord, og 
at det skulle vrere en galge til Erik Christensen, oprejst til spot for ham. Hvert 
vidne sp0rges for sig, men de erklrerer aile, at de enten ikke ved noget, eller 
ogsa har h0rt nogle b0rn sige det eller en krelling, men det var noget narrevrerk, 
som de ikke tog hllljtideligt. Eller de siger, at de har h0rt sa meget narreri, og 
kan ikke huske alt, hvad der er sagt, og kunne ikke vidne, hvis ikke de var 
strevnet pa fersk fod. Jens Hvas sagde, at han havde sat trreerne der, for at Erik 
Christensen ikke skulle klllre og drive fre over hans kalgardsjord, men ikke til 
spot for Erik Christensen, som han ikke vidste noget urerligt om i nogen made. 
(29/11) 0 

Mikkel Christensen Foged pa Christen Pedersens nu tjenende pa N0rtorp, hans 
vegne har strevnet Niels Jensen i Fartoft for 2 sldl. 1 mk. 4 sk., som Niels Jensen 
skal have skyldt Christen Pedersens fader Feder Christensen. 
Opsat 14 dage. 

29. november.(Stadig 2. hand). 

Hr. Jens Pedersen i Rrer tiltaler folk for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

Hr. Jens Pedersen Poulstrup tiltaler Gertrud Jensdatter for brud pa husfred, 
skrelden og smrelden pa s0ndag sidst var 8 dage, i hans hus. 
Vidner siger, at hun kom i prrestegarden med skrelden og trussels ord mod hr. 
J enses hustru og sagde: »Djrevelen skulle fare i J er for min dreng, du slog. Yilt 
du ikke sla mig. Slar du mig, sa skal jeg vende dig, du varst aldrig sa vegnet, 
siden du kom af din moders liv. Tvi vorde dig« og hlllvede med hendes krep, men 
ikke slog med den. 

Erik Nielsen oplyste en ny eget0nde med bunden gods i, som nu i nat er hittet af 
ham mellem Thisted og Skinnerup, om nogen vil vedkende sig dens nummer og 
mrerke, er den til stede hos ham for billig findelen. 
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(23/11). Erik Nielsen har strevnet Erik Christensen angaende skrelderi og rygte 
og vil f0re vidner og fremlregge et skriftligt, beediget vidne. 
Kendelse: Erik Christensen til star intet vidne, sasom sagen an gar den 0kse, 
som skal vrere frakommet Hans i Lemming, f0r denne bliver strevnet. (Sagen 
fortsretter). 

Erik Nielsen har Iadet strevne Anne Pedersdatter, Erik Christensens hustru, 
som blev spurgt, o'm hun ikke havde h0rt, at hendes mand kaldte Erik Nielsen 
for en skrelm. Hun svarede (ligesom andre f0r havde vidnet), at hun h0rte, han 
sagde: »Dersom jeg gjorde mod dig, som du har gjort mod mig, sa havde jeg 
gjort som en skrelm, »idet du har stedt mine folk fra mig i min vrerende«. Videre 
ville hun have vidnet om den 0kse, som angar Hans i Lemming, hvad der ikke 
kunne tilstedes hende, f0r han er strevnet. (20/12). 

Niels Krog i Kastrup gav last og klage over Christen Jensen, vrerende hos sin 
broder J0rgen Jensen i Kastrup, for overfald, sar og slag, han har-ogjort ham pa 
farende vej mellem Thisted og hans hus 28/11, hvorefter han begrerer en vidisse 
af rettens betjente. 

(16/11). Gunde Ulf tiltaler Brund mrend, fordi de ikke ville svare pa sp0rgsmal, 
han stillede dem om brugen af Hejerbjerg. Niels Christensen, delefoged til 
0rum, svarer pa deres vegne, at der allerede er gaet dom i sagen, og at de ikke 
kunne vidne andet, end de havde vidnet til Skyum birketing. 
Dom: De frikendes. 

6. december. 

Knud Pedersen pa amtmandens vegne har Iadet syne adelsbroen mellem 
Skovsted Bakke og Kl0vs Bakke. 

Jens Christensen i Tousgard i Vigslll sogn har strevnet Feder Bunde i Hillerslev 
og hans hustru og tiltaler dem for skyld. Feder Bunde lover at betale til 
snapstirsdag. 
Opsat sa lrenge. 

Anders Eriksen i Kortegard oplyser et hvidt far, som har vreret 
grandelav siden mikkelsdag, om nogen vil vedkende sig det. 

13. december. (2. hand). 

hans 

Niels Christensen, forpagter pa Momtoft tiltaler Mads Vognsen Sennels for 
penge, han skylder for jern. 
Dom: Han skal betale. 

Forskrevne Niels Christensen (pa Momtoft) pa hans tjener Niels Pedersens 
vegne tiltaler Hans Pedersen i L0nnerup for penge, han var ham skyldig for 
korn, og Niels Mikkelsen i Kjelstrup for 1 rdl. resterende l0n, som han nu her for 
retten betalte. 
Sagen med Hans Pedersen opsat 8 dage. 
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Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Christen Mortensens vegne i Store 
Hillerslev tiltaler Falquor Christensen i Sennels for noget korn, som hans 
farbror sal. Christen Christensen Malle skal have betalt men ikke faet. To 
vidner blev spurgt, om de ikke var til stede, da den sal. unge karl Christen 
Christensen Malle la pa sit yderste, og herte, at han bekendte for dem, at han 
havde leveret Falquor Christensen 3 skp. srederug i vardage 1686, men aldrig 
havde faet afgrede eller betaling derfor, hvortil de svarede Ja. Falquor 
Christensen vedstar grelden. 
Dom: Han skal be tale de 4 mk. 5 sk. og 3 mk. i sagsomkostninger. 

Henrik Christensen, skriver, ( = 2. hand) tiltaler folk i Hillerslev sogn for 
resterende skriverkorn. Mikkel Madsen siger, at han har ikke betalt 
skriverkorn i 25 ar, og Christen Christensen siger, at han ikke har betalt i 14 
ar.Sagen derfor opsat 14 dage. (10/11688). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa Maren Pedersdatters vegne tiltaler 
Tomas Christensen i Klev for resterende len 1686. 
Opsat 14 dage. (31/11688). 

Christen Christensen i Skovsted tiltaler Tomas Christensen i Klev for len til 
hans tjenestedreng Poul Jensen for 1686 og til mikkelsdag 1687. 
Tomas Christensen vedgik, at han ikke havde betalt ham len af den arsag, at 
han ikke kunne gere fuldt for ferkarl, uanset at han havde udtjent sin tjeneste. 
Dom: Da han har tjent Tomas Christensen aret om som en rerlig tjenestekarl 
ber, skal Tomas Christensen betale ham den resterende len 3lh mk. 

(2/8). Christen Christensen i Skovsted har strevnet Stephen Christensen ibd. til 
dom angaende den omtvistede jord og sperger vidner, om afgreden pa den 
omtvistede jord ikke var hestet og bortfert, da de hestede deres korn, hvortil de 
svarede Jo. (13/3 1688). 

20. december. 

Laurits Jensen i herredsfogedens sted. 
Hr. Anders i Sennels tiltaler folk for skyldige lante penge og korn. 
Dom: De skal be tale. 

(29/11). Erik Christensen af Skinnerup beviste med en opsrettelse 22/11, lrest pa 
Hundborg herredsting 28/11 og pa Hillerslev herredsting 29/11 og nu lrest her 
20/12, og da er sagen videre opsat 14 dage, eftersom den har vreret opsat 1 
maned. (Hundborg 9/11, Hillerslev 10/11688). 

Gunde Jacobsen fremstiller folk, der vidner, at en halv ede gard i Sennels, som 
Stefen Madsen paboede, skyldte 3 td., har ligget ede 1686 og jorden ubrugt. 
Garden har fer ligget til Alborg hospital. 

574 

Hillerslev Herreds Tingbog - 1687 

(25/10). Knud Pedersen pa amtmandens vegne lyser efter Baard Nielsen i 
Kastrup, som skulle betale 5 mk. for ulydighed mod amtmanden, men man har 
ingensteds kunnet finde ham eller hans visse boprel. 

Tingbogen stutter for 1687. 
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HILLERSLEV HERREDS TINGBOG fra 10. januar til 27. marts. 
Derefter fortsrettes retssagerne i »Justitsprotokol for Hillerslev og Hundborg 
herreder«. 

(Af tingbogen for 1686, november, til1688, marts, fra fol. 149). 

Herredsfoged: Emmike Eriksen. 
Skriver: Henrik Christensen Skaning. (S0n af skriver Christen Madsen Skaning 
i Bjerre, som er d0d). 

10. januar, snapstirsdag. 

(20/12 1687). Erik Nielsen i Skinnerup har ladet strevne Hans Laursen i 
Lemming med flere med skriftlig strevning. (Den ene strevningsmand er hans 
s0n Niels Eriksen f0dt ca. 1670!! ). Derefter vil han f0re vidner pa, at Jens Huas 
skulle have sagt til Erik Christensen, at han var en tyv, og at han havde sagt, at 
ville rejse en galge til ham. En mand siger, at Jens Huas's folk havde sagt, at 
Jens Huas havde sagt, at han ville hugge en galge. En kvinde siger, at Erik 
Christensen var i klammeri med Jens Huas, som var fuld, og da kaldte Jens 
Huas ham en tyv og hans b0rn tyvsunger, og at han havde stjalet en 0kse fra 
Hans i Lemming. Jens Hvas's kone sagde: »Ti stille, hvad ved du af sligt at 
sigel« Jens Huas sagde: Det har to mrend sagt mig, Erik Nielsen og Christen 
Madsen i Thisted«. 
Jens Huas siger for retten, at han aldrig opsatte en galge, Erik Christensen til 
spot, og at han ikke ved af, at han skulle have sagt noget, der kunne beskremme 
Erik Christensen pa hans rere og rygte, for hanved ikke andet, end hvad godt og 
rerligt er om ham. Om anderledes kan vrere passeret, er det ham ubevidst og er 
sket i drukkenskab. 
Borgmester Enevold Nielsen spurgte Erik Nielsen, om han ikke var med Erik 
Christensen i Lemming, da den 0kse efter Erik Nielsens formening skulle vrere 
stjalet. Erik Nielsen svarede, at han flere gange havde vreret med Erik 
Christensen. Borgmesteren spurgte igen, om han var med pa den rejse. Erik 
Nielsen vil ikke svare, men f0rer flere vidner om, hvad Jens Huas havde sagt. 
Derefter tilbyder Erik Nielsen, at han uden videre protest vil g0re Erik 
Christensen en rerlig erklrering, og 0nsker, at Erik Christensen eller hans 
husbond vil revse ham, der efter vidnesbyrdene var den skyldige og igenkalde 
den harde irettesrettelse mod ham. Ellers ville han nu og altid efter hans 
skyldighed respektere Erik Christensen, hans hustru og b0rn som rerlige folk. 
(17 /1). 

Peder Markussen i Thisted har strevnet Oluf Badsgard Hansted og Peder 
Hansen i Kjelstrup for, hvad deer ham skyldige. 
Opsat 1 maned. (7/2). 

Oluf Pedersen Langgard tiltaler folk for greld. 
Opsat 8 dage. 
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Niels Tomsen i Hunstrup pa hr. Christen Pedersen 0lands vegne i Hunstrup pa 
den ene side og pa Christen Schytte ibd. pa den anden side fremlregger en 
missive fra Peder S0rensen i L0gst0r, og nu tog Christen Christensen Skytte 
Niels Tomsen i hand og pa Peder S0rensens vegne gav hr. Christen afkald for 
arv, som Peder S0rensens hustru Lisbet Olufsdatter kunne tilfalde efter hendes 
sal. broder Poul Olufsen, som d0de i Hunstrup prrestegard. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev forbyder pa sin principals vegne aile at have 
nogen ulovlig brug i hans husbonds tjeneres jord. 

(13/12 1687). Henrik Christensens sag opsat 14 dage for tidens kortheds skyld. 
(7/2). 

17. januar. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa. hans husbonds tjeners And~rs Jensens 
vegne i Store Hillerslev har strevnet Christen Nielsen i Hjardemal til dom for en 
forskrivning, han ikke har overholdt. Han irettelregger en kontrakt, hvorefter 
Anders Jensen, f0dt i Hjardemal og hans svoger Christen Nielsen i Hjardemal 
er blevet enige om, at Christen Nielsen skal beholde alt, hvad der kunne 
tilkomme Anders Jensen i den gard, som Christen Nielsen nu har overtaget. 
Derimod skal Christen Nielsen give Anders Jensen 20 sldl. i 2 terminer 11/1 1682 
og mortensdag 1682 og en gra stjernet stud og den at opf0de og hans kost til 
Philippi-Jacobi dag, og hvis han bliver i garden lrengere, skal han beholde den 
lille vesterstue og en seng deri i sommer eller den stund ( = sa lrenge) han vil 
eller vi kan forliges derom, og en seng, som huset formar med sengeklreder. 
Dateret Hjardemal 11/1 1682. 
Christen Nielsen har betalt det meste, og Anders Jensen har faet en stud. Nu 
siger Christen Nielsen, at Anders Jensen har boet hos ham en tid og faet kosten, 
og han har faet et jernbundet skrin, da han flyttede til Hillerslev 4 ar efter 
kontraktens oprettelse. 
Dom: Han skal betale det resterende. Hvad han kan have at krreve Anders 
Jensen for, kan han s0ge ved retten. 

Hrederlige og vellrerde Jens Nielsen Thr0y i Hjardemal fremlregger pa Peder 
Mikkelsen Damsgards vegne et sk0de fra Peder Christensen i Overgard i Vigs0 
og Oluf Christensen Krog i Vigs0 til Peder Mikkelsen Damsgard pa en vejrm0lle 
pa K0lbygards tilh0rende grund ved Hjardemal by, hvilken m0lle med stub og 
stenbjrelke og husvrerelse, som m0lleren ibor herefter skal tilh0re Peder 
Mikkelsen Damsgard. · 
Medunderskriver rerlig og forstandig mand Laurits Pedersen Langgard, boende 
i Hjardemal. (31/1). 

Peder Mortensen i Thisted tiltaler Jens Christensen Huas i Skinnerup for den 
arv, han har annammet til sig angaende Jens Andersen Tilsted efter sal. Anders 
Nielsens hustru i Hjardemal, som d0de 1682. 
Opsat 14 dage. (31/1). 
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Oluf Pedersen Langgard af Thisted tiltaler Feder Pedersen ved Led 
Hjardemal for en lant sletdaler. 
Dom: Han skal be tale. 

(10/1). Erik Christensen forlanger dom over Erik Nielsen for reresskrelden. Erik 
Nielsen kommer som sredvanligt med udflugter. 
Dom: Erik Nielsen har, siden sagen opkom, idelig beflittet sig pa at lade indfere 
i tingbogen adskilligt til Erik Christensens beskremmelse. Han ber her for 
retten, hvilken tingdag Erik Christensen begrerer det, give ham en fuldkommen 
og fornejelig erklrering og herefter forskane ham, hans hustru og bern for 
sadanne utilberlige og ubevislige pasagn, satremt han ikke vii lide efter Ioven, 
og derforuden for ibragte bekostning og pengespilde betale Erik Christensen 5 
rdl. in den 15 dage. (Sagen fortsretter). 

Erik Christensen har Iadet strevne Jens Christensen Huas til dom for skreldsord, 
han mig Erik Christensen har haft etc. (Ikke mere). (24/1). 

Niels Christensen i Lille Hillerslev til taler nogle af 0rum. tjenere for resterende 
afgifter (ikke specificeret). 
Opsat 14 dage. 

24. januar. 

Lrest forordning om kop-, kvreg- og ildstedskat. 

Anders Tomsen Vestergard i Nors pa samtlige 8 mrends vegne, som 1687 har 
betjent retten begrerer tingsvidne om, at de flittig har betjent retten, som de 
burde gere. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev pa sin principals vegne har strevnet samtlige 
Brund mrend til at vidne om temmeret fra to garde, nemlig Jens Knudsens og 
Erik Lauritsens, om de har taget eller kebt noget, eller om de ved hvor det var 
blevet af. De to garde er nedbrudt. Nogle siger, at de har kebt lidt, og at de har 
hert, at Kirsten Eriksdatters hus skal vrere bygget af temmer fra Erik 
Lauritsens gard. Jens Knudsen var pa et grandestrevne blevet spurgt, om han 
havde faet lov af husbonden til at tage noget temmer af den gard, han fer boede 
pa. Han svarede nej, men han tog det fra husbondens grund og satte det pa 
husbondens grund igen. En siger, at Jens Knudsen lagde noget temmer om i 
hans gard af frygt for, at det skulle blive stjalet, og der Jigger det endnu. En 
vidner, at Jens Knudsen og hans moder og Erik Laustsen boede i deres garde, til 
de faldt ned, men hvad de gjorde ved temmeret, vidste han ikke. En har set, at 
Erik Laustsens kone havde baret nogle trreer fra Jens Knudsens gard. 
Nogle indstrevnede var ikke medt. De blev forelagt at mede om 8 dage. (31/1). 

Anders Christensen Kastrup i Thisted tiltaler Mikkel Christensen Bedker 
Kjelstrup for lant korn og for skyld for 72 td. kul. 
Dom: Han skal betale. 
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Christen Nielsen pa Ballerum beklagede, at han for armods og skrebeligheds 
skyld matte begrere kundskab og vidne af 22 mrend og ellers alle, som var til 
stede. De vii give ham kundskab om hans ringe tilstand og lejlighed, hvormed 
han agter at besege godtfolk, hvorfor de bevidner, at der er pakommet ham en 
stor svaghed i lemmerne, sa han ikke kan arbejde og tjene feden til sig og sin 
fattige hustru og mange sma uopfedte bern, hvorover han er geradet i sterste 
armod og fattigdom, som af sogneprrestens attest kan erfares. 

(17/1). Erik Christensen af Skinnerup begrerer opsrettelse 14 dage, da han ikke 
har faet sine dokumenter udtaget af tingbogen angaende,han og hans hus. 
Opsat 14 dage. (7/2). · 

Teger Tordsen i Store Hillerslev har strevnet Scharis Jensen i Kjelstrup, men 
anmodede selv om at fa sagen opsat 14 dage. 
Opsat 14 dage. 

31. januar. 

Lrest forbud mod fremmede silkestoffer og tafter at handel med eller brere 
klreder i Danmark. 

(17/1). Feder Mikkelsen i Damsgard i Hjardemal sogn har faet skede pa en 
melle. Nu tager srelgerne, Feder Christensen i Overgard og Oluf Christensen 
Krog begge af Vigse, ham i hand og bekrrefter skedet. 

(17/1). Feder Mortensen af Thisted han sag mod Jens Huas opsat 14 dage. (7/2). 

Niels Christensen, delefoged til 0rum tilsteder endnu 14 dages opsrettelse, og de 
skyldige skal forinden betale deres restancer. 

(24/1). De indstrevnede Brund mrend, der for 8 dage siden blev palagt at m111de, 
var endnu ikke medt, men to mrend havde vreret i Brund og spurgt konerne til 
dem, der sidst vidnede, om de kunne bekrrefte deres mrends vidnesbyrd. Det 
kunne de undtagen Jens Knudsens hustru, som vidnede, at hun for 2 ar siden Ia 
syg 4 uger hjemme i den gard de da beboede, og siden kom hun til Lennerup og 
Ia syg der i 7 uger, og hendes mand var hos godtfolk og tjente. Desmidlertid blev 
det meste borttaget af deres gard. Hun havde ikke set nogen tage temmer, og 
hun havde intet solgt, eller givet bort uden det, som Christen Iversen har 
bekendt, at hans hustru har faet af hende. 

(13/12 1687). Den sag mellem Tomas Christensen i Kiev og Niels Christensen i 
lille Hillerslev angaende Maren Pedersdatter opsat 14 dage. (14/2). 

7. februar. 

Gunde Jacobsen Ulf pa Laurits Nielsen Thisted hans vegne tiltaler folk for 
skyld efter regnskabsbog. 
Dom: De skal be tale. 
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Clemend Lorentz J0rgensen pa sin husbond Sophie Gyldenstjerne, sal. Jens 
Sehesteds til Holmgard hendes vegne tiltaler sal. Niels Sehesteds tjenere i 
herredet for restancer. De indst1evnede m0dte og erkl1erede, at de ikke kunne 
svare efter den gamle jordebog, men ville bestr1ebe sig pa at betale efter 
kommiss1erernes afsigt. (Sagen forts1etter). 

Samme har indst1evnet sal. Niels Sehesteds arvingers tjenere til dom. 
Dom: De skal be tale efter den takst, som kommiss1ererne har sat pa deres 
garde og betale restancerne, sa vidt de ikke med kvitteringer kan bevise noget 
at v1ere betalt. 

(10/1). Peder Marcussen i Thisted tiltaler Oluf Christensen Badsgard i Hansted 
for nogle st0vler, han har k0bt af Peder Marcussen pa Badsgard Strand. Noget 
er betalt. 
Dom: Han skal betale. 

Peder Pedersen Tverborg far afkald fra Niels Pedersen Skinderup ved 
Klitm0ller, Jens Christensen Fr0kj1er, Jens Nielsen i Nors, Jens Pedersen 
Tverborg og Inger Pedersdatter paden ene side, pa arv, som kunne tilfalde dem 
eller deres hustruer efter deres sal. for1eldre. Ligesa far han afkald fra Niels 
Mortensen i N0rha .. 

(17/1). Peder Mortensen i Thisted har st1evnet Jens Christensen Huas i 
Skinderup angaende en arvepart, som kunne tilfalde Jens Andersen Degnboel i 
Thisted efter sal. Anders Nielsens hustru, som boede og d0de i Hjardemal 1682 
7/11 og irettelagde en kontrakt imellem dem og satte i rette, at Jens Huas b0r 
g0re Jens Andersen rigtighed for samme arvelod, som det af kontrakten ses, at 
han har annammet til sig pantebrev. 
Opsat 14 dage. (21/2). 

(10/1). Niels Christensen L Lille Hillerslev' pa Henrik Christensen Skanings 
vegne tiltaler efter ops1ettelse 12/12 sidst de personer, der ikke har betalt 
skriverkorn til sal. Christen Skriver. 
Dom:·De skal betale. 

Niels Christensen i Lille Hillerslev tilbyder sig til genm1ele mod Poul Olufsen 
ved klitm0ller og Oluf Christensen Krog i Vigs0, som har indst1evnet ham. Hvis 
de ikke tiltaler ham for noget, formener han sig at v1ere fri, til han indst1evnes 
igen. 

(24/1). Erik Christensens sag fremdeles opsat 14 dage, da Jens.Huas agter at 
erkl1ere sig imod sadan en hard procedure. (21/2). 

14. febriiar. 

Christen Tomsen i Bundgard i Tmp.merby sogn pa Johan Clausen i Tyrrestrup, 
Christian Juels fuldmregtig, hans vegne har strevnet Hans Nielsen i Hesseldal til 
dom for restancer. 
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Hans Nielsen svarer i en missive, at han har truffet baronen selv og forevist 
kommiss1erernes ans1ettelse af garden, hvorfor han mener, at han ikke b0r 
svare af mere, end han nu skatter af, srerlig da garden forringes ar efter ar. 
Dom: Han skal be tale efter kommiss1erernes ans1ettelse af hartkornet. 

Mikkel Christensen Foged pa Torp pa sin husbonds tjener, Christen Mikkelsen i 
Rffir, hans vegne tiltaler forskellige for skyld. Ingen m0dt. 
Dom: De skal be tale. 

(31/1). Niels Christensen i Lille Hillerslev fremlagde en skriftlig irettes1ettelse 
her af tinget 13/12 sidst og beg1erede dom. Han beraber sig pa, at han vil f0re 
vidner i dag 8 dage. 
Opsat 8 dage, og da skal Niels Christensen bevise, at Tomas Christensen i Kl0v 
har lovet at betale denne fordring. 

Mikkel Christensen foged 1esker en dom af Niels Christensen i Ltlle Hillerslev 
angaende S0borg engdige. Han har betalt Niels Christensen for dommen. Niels 
Christensen nregter ikke, at der er betalt noget for dommen, men den kan ikke 
udleveres til Mikkel foged eller andre, fordi den indeholder, at de af S0borg, 
Votborg og andre, deri er interesserede og tild0mt at vogte for deres hegne, som 
st0der pa Hillerslev og Kastrup f1elled. 

Oluf Christensen Krog i Vigs0 tiltaler nogle folk for skyld. De er ikke m0dt. 
Dom: De skal be tale. 

Anders Christensen i Hovs0r pa sin s0ster Inger Christensdatters vegne i 
0sterild paden ene side og Christen Andersen ibd. paden anden side beretter, 
at Peder Jensen i 0sterild er d0d og hans enke Inger S0rensdatter har opladt 
garden, de iboede, til unge karl Christen Andersen, som har lovet og nu for 
retten lover at tage hendes datter Anne Pedersdatter til regte, da er de kommet 
saledes overens, at Inger Christensdatter skal v1ere hos dem og have sit ophold 
som hidtil. Hvis datteren d0r, eller hvis de ikke kan forliges, er der i kontrakten 
fastsat en aftffigtsydelse. 

Niels Christensen pa sin husbonds vegne tillader fremdeles ops1ettelse, sa hans 
tjenere kan betale deres restancer. 
Opsat 14 dage. 

21. februar. 

L1est forordning om H0jesterets hold else 27/8: 

Knud Pedersen pa amtmandens vegne bekendtg0r, at hver herredsmand i 
Hundborg, Hillerslev herreder og i N0rha skal give 2 sk. af hver td. hartkorn, og 
hver husmand, som ikke er anf0rt i matrikulen for hartkorn, skal betale 2 sk. til 
opbyggelse af et tinghus. 
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(7/2). Erik Christensen af Skinnerup fremlregger et tingsvidne af 10/1, af Erik 
Nielsen forhvervet, hvori det meldes, at Jens Christensen Huas er kommet med 
ukvemsord imod Erik Christensen, men han erklrerede, at han ikke ved af at 
have sagt det, men det kan vrere sket i drukkenskab. Nu erklrerer Jens Huas her 
for retten, at han giver Erik Christensen en undskyldning og beder om 
tilgivelse, og han lover at give Erik Christensen 1 rdl., som han rna uddele til de 
fattige efter eget sk0n. 
Jens Huas skal betale 4 rdl. i omkostninger. Dermed er sagen afgjort. 

(7/2). Peder Mortensen i Thisted pa Jens Andersen (Degnbol) i Thisted hans 
vegne efter forrige indf0rte begrerer dom, hvorpa han fremlregger udtog af 
tingbogen 7/11 1682, hvor der er indf0rt en kontrakt mellem Jens Huas i 
Skinnerup pa egne og medarvingers vegne og S0ren Laustsen i Bloksgard pa 
Anders Nielsens vegne i Hjardemal, som lover at give arvingerne efter hans 
hustru (Johan Christensdatter) 200 rdl. in alles. Jens Huas erklrerede, at han 
ikke var tilfreds, medmindre arvingerne ogsa fik en klredning, som Niels 
Torsted i Thisted havde pantsat til Anders Nielsen. Klredningen blev da 
overleveret til Jens Huas. 
Jens Huas fremlregger en k0bekontrakt, hvorefter Mads Madsen i Sindrup og 
Christen Madsen i Tingstrup afstar til Jens Christensen Huas i Sinnerup, hvad 
ae endnu ikke har faet af denne arv. Lrest pa Hillerslev herredsting M9 1683. 
Jens Huas irettelregger derefter et skriftligt indlreg, hvori han siger, at den sal. 
kone havde 2 br0dre, en s0ster og nogle broderb0rn, Mads Madsen i Sindrup og 
Christen Madsen i Tinstrup, af hvem han har k0bt deres part. Han henviser til 
en lov, hvorefter han mener, at s0skende og s0skendeb0rn ( = halvs0skendes 
b0rn) arver, men der arves ikke lrengere ned, sa lrenge nogle af disse er til, og 
Jens Andersen er s0skende-barnsbarn, og kan derfor ikke arve. 
Dom: Den afd0de ( J ohan Christensdatter) var J ens Andersens faders 
faders0ster. Jens Huas mener, at arven alene skulle tilfalde Jens Andersens 
farbmdre, men ikke den afd0des broderb0rns b0rn og refererer sig til den 
allernadigste gamle lov 5,2,44, da jeg dog ikke ved, at denne lov indeholdt mere 
end 3 b0ger. Men da Jens Huas ikke nregter el!er fragar, at han har k0bt den 
hele broderlod, og han dog ikke kan bevise, at han Mads Madsen og Christen 
Madsen har solgt andet til ham end deres egne !odder, sa, i henhold til !ovens 
5,2,44 og 45, ved jeg ikke rettere end at tilkende Jens Andersen arv efter hans 
faders faster, sa vidt han ved lod kan tilkomme, som Jens Huas b0r udbetale til 
ham inden 15 dage, og derefter s0ge sin regres, hvor han bedst vii og kan. 

(26/3). Knud Pedersen pa amtmandens vegne har strevnet Niels Henriksen i 
Hansted m0lle og Maren Andersdatter i Aggerholm til synspah0r og til dom 
angaende hvad dem imod !oven er fundet afvige in decembris. 
Opsat 14 dage, da synsmrendene ikke er m0dt. (Sagen fortsretter). 

Samme pa samme vegne tiltaler Niels S0rensen i Borup til dom. 
Opsat 14 dage. 

Emmike Eriksen, herredsfoged, advarer sognemrendene i Hillerslev og 
Skinnerup sogne, at de lader yde deres landstings-rideripenge inden 
f0rstkommende tirsdag, hvis de ikke vii pantes. 
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(11/10 1687). Steffen Christensen i Skovsted har i dag indstillet sig for retten for 
efter en Iandstingsdom 15/12 1687 at bede herredsfogeden, Emmike Eriksen, om 
forladelse for sine grove ukvemsord pa tinget 30/8 1687 og bekender, at han 
ingen skel eller rede har vidst til sine ord. 
Desuden betalte han her for retten sagens omkostninger med 10 rdl. 

28. februar. 

Lrest plakat og befaling til stiftamtmand Meiercrone 7/2 1688 om defensions
styr. 

Gunde Ulf pa Hans Axel Porses til Momtoft hans vegne har strevnet Jens Skyum 
i Thisted angaende en ko, som han har faef i udlreg hos Jep Christensen i 
Skovsted og vidner, nemlig Jep Christensen og hans kone Zidsel Simonsdatter 
(med flere). De vidner, at Hans Axel Pors har lejet koen ud til Jep Christensen. 
Dom: Disse vidner burde vrere f0rt, inden Jens Skyum fik d6m over Jep 
Christensen og har derfor ingen kraft. 

Christen Christensen i Hunstrup pa hans husbands m. S0ren Jensen, som var 
rektor ved Alborg skole, hans vegne tiltaler Gunde Ulf i Kjelstrup for, hvad 
hans fader Jacob Ulf var skyldig til Jens S0rensen i Vust efter obligation 1680, 
11/5, nemlig 10 rdl. Gunde Ulf har 1686 betalt 5 rdl. 
Dom: Han skal betale resten til rektor S0ren Jensen i Alborg. 

Emmike Eriksen, herredsfoged, konstaterer, at Niels Christensen i Lille 
Hillerslev har vreret ulydig mod ham, idet han ikke efter begrering ville give 
Emmike Eriksen lyd at administrere retten, sa vidt kan eragtes af arsag, han 
skal vrere noget beskrenket. Herredsfogeden rna derefter id0mme ham en b0de 
pa 3 lod s0lv efter !oven 1,12,2. 

Mikkel Christensen Foged lyste 1. gang efter en karl, Christen Nielsen, som er 
r0mmet af hans tjeneste hos Peder S0rensen i Rrer. 

Mikkel Madsen i Rrer far afkald fra S0ren Simonsen i Hansted pa dennes 
hustrus, sal. Karen Madsdatters vegne pa arv efter hendes sal. forreldre,- Mads 
Mikkelsen og Maren Nielsdatter som boede og d0de i Rrer. 

6. marts. 

Ubbe Christensen i Kaalbye pa sin husbands Oluf Krabbes vegne og irettelagde 
en kaldsseddel, hvorefter Oluf Krabbe pa egne og medarvingers vegne agter at 
degradere S0gard hovedgard til b0ndergods for herefter bedre at kunne klarere 
kontributioner og derfor lovligt lader dette forkynde til hjemting og landsting, 
hvorfor ogsa indstrevnes amtmanden og amtsforvalteren. Derefter irettelagt en 
oplysningsseddel, hvori det angives som grund til deklareringen, at S0gard ikke 
kan tale, at der svares kontribution som af en herregard. Underskrevet af 
Thomas Schwan og Elisabeth Sligtenborg, som lavvrerge Chr. Erichsen. 
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Mikkel Christensen Foged tiltaler bender for restancer og 1ante penge. 
Opsat 1 maned. (3/4). 

Mikkel Madsen i Rrer far afkald fra Dorte Madsdatter med hendes lavvrerge 
Oluf Pedersen i Karse for arv efter hen des forreldre Mads Mikkelsen og Maren 
Nielsdatter, som boede og dede i Rrer. Dorte Madsdatter er sester til Mikkel 
Madsen. 

Niels Nielsen Kortegard i Nors giver til kende, at hans hustru Anne 
Pedersdatter er ded og har efterladt sig en lille datter, Dorethe Nielsdatter. 
Han vii give hende som arv 20 rdl. foruden en kabe af vrerdi 4 rdl., en kiste med 
las og sengeklreder til en seng, af vrerdi 4 rdl., og en red bays treje. Det skal 
blive bestaende i boet, til hun bliver 18 ar, dog under Seren Pedersen i Vilsbel 
hans formynderskab. 

Christen Eriksen i Store Hillerslev pa sin sesterdatter Kirsten Poulsdatters 
vegne, fedt i Hillerslev sogn, Kjelstrup by, som i en tid har vreret pa fremmede 
steder og tjent godtfolk, hvorom hendes moder Maren Eriksdatter ferer bevis 
med sig, at hun har skikket sig rerlig og vel, begrerer skudsmal. Herredsmrend 
vidner, at hun er datter af sal. Poul Pedersen i Kjelstrup og hustru Maren 
Eriksdatter, og at hun har levet rerligt, kristeligt og vel. 

13. marts. 

Oluf Jensen i Thisted tiltaler Peder Lauritsens arvinger i Kastrup for, hvad han 
efter regnskabsbog skyldte salig Peder Olufsen i Thisted efter afregning 16/4 
1674. Peder Lauritsens sen Salmand Pedersen begrerer opsrettelse, for at han 
kan finde kvitteringer. 
Opsat 14 dage. (27 /3). 

Peder Serensen i Rrer lyser 3. gang efter hans bortremte karl Christen Nielsen. 

Christen Christensen i Skovsted tiltaler Steffen Christensen i Skovsted og 
fremlregger 3 tingsvidner 21/6 1687, 28/6 og 13/9 1687 angaende plejni11g, 
gravning, usredvanlig vej, dige, oph0stning af korn. Steffen Christensen ikke 
medt. 
Opsat 8 dage. (20/3). 

20. marts. 

Peder Serensen, soldat under det fynske regiment, tiltaler Laurits Serensen 
midt i by i Tved sogn med flere til en gresteretsdom for penge, deer ham skyldig 
efter kontrakt 26/6 1675 og en lregdsseddel, hvorefter Peder Serensen, fedt i 
Sjerring, er soldat for anneltsprrestegads- og kirkegods. Kontrakten lyder pa, at 
han skal vrere soldat et ar fra St. Hans midsommer 1675, og nar den tid er 
omme, kan de akkordere igen. Lregdsbredrene kan ikke rigtig huske, hvor 
meget der er leveret og modsiger sig selv. 
Dom: De skal betale inden 3 solemrerker. 
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(13/3). Christen Christensen og Staphen Christensen i Skovsted er blevet 
saledes forenet om deres tvistighed angaende Peder Andersens gard, som de 
har i freste, at Steffen Christensen skal gere den vej frerdig, som han havde 
forpl0jet, saledes som den af arilds tid har vreret. Han sltal lregge tubage den 
jord, han har bortpl0jet fra Christen Christensens part, og han skal give 
Christen Christensen ¥.! td. byg for kornet, han havde omplejet. Han sltal betale 
processens omkostning med 1 rdl., som han betalte her for retten. 
Dermed er sagerne afgjort. (27 /3). 

Christen Nielsen og Christen Mikkelsen, kirkevrerger i 0sterild sogn tiltaler 
Venniche S0rensen i Vestergard i 0sterild m.fl. for resterende konge- og 
kirketiende. 
Opsat 8 dage. (27/3). 

27. marts. 

Lrest kgl. brev, hvori Emmike Eriksen beskikkes til at vrere herredsfoged 
Hillerslev og Hundborg herreder og Nerha birk, dat. K0benhavn 26/111687. 
Lrest kgl. brev, hvoretl:er Anders Lauritsen beskiltkes til at vrere herredsskriver 
i Hillerslev og Hundborg herreder og Nerha birlt. Dat. 26/111687. 

Knud Pedersen fremstillede synsmrend, der har synet klitten i Hillerslev herred 
fra Klitmeller til Skallebrek, hvor de ikke fandt skade at vrere gjort af nogen 
vrerdi. Ej heller fandt de noget, vrere sig klittag, sener eller sli, enten i reb, tejr 
eller i husene i de omliggende byer. 

(20/3). Knud Pedersen fremstillede folk, der i Knud Pedersens nrervrerelse har 
skiftet og delt jorden til Peder Andersens gard i Skovsted, som Christen 
Christensen og Staphen Christensen har i freste, saledes (marknavne). 

Oluf Badsgard i Hansted tiltaler Brix Jensen ibd. for penge, han har betalt for 
ham. Brix Jensen ikke medt. 
Opsat 3 uger. 

Gunde Jacobsen Ulf i Kjelstrup udsteder denne dom efter fuldmagt fra .Knud 
Pedersen. 
Emmike Eriksen tiltaler Christen Knudsen i Vorringgard efter en obligation, 
udstedt af Seren Christensen i Vorringgard til Anders Nielsen i Hedegard i Rcer 
sogn, pa 16 rdl., dateret 24/111671. 
Desuden fremlagt en transport, udgivet af Niels Andersen i Hedegard til 
Emmilte Eriksen pa obligationen. Anders Nielsen var Niels Andersens hustrus 
fader. 
Christen Knudsen irettelregger en dom af Thisted byting 1682 24/9 angaende 
Seren Christensens bo, udstedt af Emmike Eriksen .. Scettedommeren finder, at 
denne dom ikke har noget med den foreliggende sag at gere. 
Dom: Christen Knudsen skal betale. 
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(20/3). Christen Nielsen og Christen Mikkelsen, kirkevrerger i 0sterild sogn 
tiltaler efter opsrettelse 8 dage Venniche S0rensen af Vestergard i 0sterild og 
flere for resterende konge- og kirketiende. 
Venniche S0rensens tjener, tjenende pa Vestergard irettelregger et skriftligt 
indlreg fra Venniche S0rensen, hvori han siger, at hans faste boprel er pa Agard, 
hvor han burde strevnes. Desuden har hans medarvinger, hr. Svend Lauritsen i 
Jetsmark og hr. J0rgen S0rensen. i Junget prrestegard, hans broder, part i 
avlen, Sa de bl'lr strevnes og Sl'lges pa deres boprel. 
Dom: De indstrevnede er ikke m0dt, men Vennike S0rensen pastar i sit indlreg, 
at hans medarvinger bl'lr strevnes pa deres boprel. Da imidlertid strevningen er 
forkynd i Vestergard, og S0ren Jensen har indavlet kornet, og Vennike S0rensen 
og hans folk har udtrersket det, skal han savel som de 0vrige indstrevnede 
betale. Han kan da s0ge sin regres hos hans medarvinger. 

Gunde Ulf reskede pa Staphen Christensens vegne de tingsvidner, Christen 
Christensen tog imod ham. Gunde Ulf formener, at deer betalt, og at de derfor 
bl'lr udleveres. 

(13/3). Oluf Jensen i Thisted og Salmand Pedersen af Kastrup har akkorderet, 
saledes at Salmand Pedersen og hans medarvinger skal give Oluf Jensen 5 sldl. 

(Hermed ender Hillerslev herreds tingbog. Hillerslev herred, Hundborg herred 
og N0rha birk udgjorde herefter et retsomrade, der betegnedes Hillerslev
Hundborg herreder, og retssagerne fra den fl'llgende tid findes i »Justitsprot~
kol for Hillerslev-Hundborg herreder«. Den f0rste begynder 3. april1688). 

Resten af aret 1688, se side 816-837. 
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Herredsskriveren Poul Poulsen erklrerer, at han vii indf0re alt, hvad der 
foregar pa tinget »sa sandt hjrelpe mig Gud og hans hellige evangelium«. 

Liste over sandemrend: · 
Niels Ydt i Sundbye, Velladtz Tomess. ved Velsund, Jens Anderss. i Baaregrd., 
Niels Christensl'ln Fogedt i Hundborig, Anders Jenss. i Vestergrdt, Christen 
Nielss Hee i Tuorup, Peder Sl'lffrenss. i Si0rindt, og Jens Salmandss. i Torstedt. 

Ransnrevninger: 
Michell S0ffrenss. i (Tilsted)?, Peder Kiellerg. I Schiolborg, Bolle Christenss. i 
Sundby, Peder Offuess. i Tuorup, Franda (Chri)stenss. i 0ster Vand., Christen 
(Chri)stenss. i Si0rin., Peder Lauriss. i Torp. 

Autorisation 11. januar 1666 ved amtmand Mogen Kruse. 

Mandag 8. januar. 

Eller Jachobs0ns fuldmregtig ..... s Andersen i Thelstedt Iader fordele Ejler 
Jacobsens tjenere her i herredet for restance. (i Thelstedt, Thorstedt, 
Thinstrup, Norindtofft M0lle, Telstedt, Hiardall, Vandet, Hiardall). Restancer
ne nrevnt for hver bonde. 

2 a. 
(Mikkel) Tomsen i Sperring . . . . . og Christen Christensen i Sperindt strevnede 
menige Sperring (bymrend) ..... anlangende forbud ..... mellem Reffgraff 
(Rrevgrav) og Worum Kier (Vormkrer) savei som den Re (rre), som kan 
indstrande ..... Arsl'le imellem Kaser Eng og Knabholm. Sa var her til stede 
efterskrevne Sperind mrend - -, som vedkendtest f0rnrevnte asteder for en fri 
felle (frelled) til Sperind bye. Da for nogen arsag blev forbydelse at udstede. 
Udsat 4 uger. (5/2). 

Laug Oluffs0n i Haring, dommer til Hundborg h. ting, g0r vitterligt, at ar efter 
Guds byrd 1666, mandag d. 8. januar, som var snabsting, var her for retten til 
stede Tomas Pedersen, i Skyum, skriver til Hassing ting pa hr. Poul Jensen, 
sogneprrest til Sj0rring og Torsted hans vegne og efter ordre fra lensherren, 
Mogens Kruse til Sp0ttrup, og krrevede dom over folk, som havde brugt voddrret 
og ruser i N0ruig s0nden og norden for spangstenene ud for prrestegardens eng 
og endel. Der fremlregges tingsvidner af 1619, 1630, 1631, 1640, ..... , 1645 
(nrevnt Peder Jensen M0ller i Lagards ml'llle og hans s0n Jens Pedersen), 1653 
(nrevnt Son Offues0n i I;>ollerup) en mand i Schuorup. 1645. Folk har brugt 
voddrret, nedsett og jagt i N0uvig med sten og stager og jagede fiskene med i 
deres vod i forstrog for prrestens Russett (fol. 4 a. nrevnes Peder Jensen i 
Thuolsh0y. Der irettelregges klagevidne 1645, forbudsvidne 1656, klagevidne 
1665, tingsvidne af gamle folk, der mindes indtil 22 ar, om at hr. Poul og hans 
formrend, og Anders Bang i Dollerup og hans formrend har haft deres fri fiskeri i 
N0ruig norden og s0nden spangstenene. (Aile dokumenter afskrevet). 
Dom: Fiskeriet norde.n og s0nden spangstenene til midtstr0ms, skal tilh0re 
Sj0rring prrestegard. (Sagen fortsretter). 
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Tomas Pedersen i Skyum, skriver til Hassing herredsting, pa hr. Foul Jensen i 
Si0rindt hans vegne efter ordre fra lensherren ctr. nogle personer, som ulovlig 
handgerning med bad og breyler, stagen og plumpen, havde fisket i N0rvig 
s0nden og norden spangstenene. Sa fremkom Son Offuess. og Niels (Ovesen) (af 
Dolle)rup og lovede, at de ikke efter denne dag ville komme i N0rvig med bad, 
vod, ruser eller breyler s0nden og norden spangstenene til Anders Bangs 
norderste digeende tvrert overfor vigen for hans inddigede hove, eller nordenfor 
hans s0nderste digeende tvrert overfor vigen for ikke at komme i nogen forstrog 
for hr. Foul Jensens voddrret eller rusesret s0nden eller norden spangstene 
enten med bad at l0fte over ved spangstene eller med vod, ruser, brejler eller 
andet. 

(Mikkel Tomsen (i Sperring)) (og) ..... dersen i Nestrup, som har faet 
frestebrev pa kirkens tiende af Sj0rring sogn, begrerer, at sognemamdene vii 
holde dem skadesl0s for samme tiende. Otte dannemrend af sognet (bl.a.) 
Anders Andersen i Kiergaard) lover pa menige sognemrends vegne at holde de 
to mrend med frestebrevet skadesl0s, og de to mrend lovede at holde 
sognemrendenes frestebrev til stede i god forvaring deres livstid. 

Anders Ebbesen i Sj0rring, delefoged (til 0rum) ..... og hr. oberst Kruses 
befaling ..... Laurits Bertelsen pa Kaarsbore (og S0ren) Christensen i Thuede 
har 13. november sidst strevnet unge Christen Olufsen ved Klitm01ler og Niels 
Pedersen ibid. og fremlagde et tingsvidne af 30. oktober, hvorefter to synsmrend 
har ransaget efter klittag, og der fandtes klittag hos de to Klitm0llermrend. 
Dom: De b0r straffes efter recessen. 

15. januar. 

(8 tingmrend og thill offuers Madtz Clemedss i Si0r ..... 

Anders Ebbesen i Si0rind, delefoged til 0rum, beviste med Christen ..... sen 
Offuergrdt i Rechby og Anders Madsen i Int, at de har strevnet Jens 
Christensen, nu tjenende i Vester Diernis, forleden ar tjenende i Braagrdt i 
Si0rindt og Karen Nielsdatter, barnef0dt i Yang til at betale lejermalsb0der, 12 
rdl. og 5 rdl. Opsat 4 uger. (19/2). 

Afkald til Christen Andersen i Sj0rring fra Niels Andersen og Ib Andersen, 
Christen Andersens br0dre, pa egne vegne og Ebi Jenss. i Braagrdt pa hans 
hustrus Karen Andersdatters vegne, pa arv efter deres fader Anders Ibsen og 
deres moder Maren Christensdatter, som begge boede og d0de i Sj0rring. 

Christen Nielsen, forvalter pa Thanderup Iader strevne Tomas Pedersens 
efterladte enke Ingeborg Andersdatter for restancer (landgilde) 1663, 1664 og 
1665 samt for !ante penge. Hun skal betale. 

22. januar. 

(Blandt tingmrend Berti! Christensen i Lagaardt.) til overs Niels Christensen pa 
Bach i Aas. 
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Anders Fmst i Tilsted lod fordele sa mange mrend i Tilsted, som resterede med 
konge- og kirketiende samt Salmand Gregerss i Nestrup, der skyldte ham 24 
skp. havregryn. 

Dirich Velloms0n, radmand i Tisted, lod fordele Laurits Lauritsen i Tilsted, 
fordi han·ikke har klareret hans gards udgift efter restance og bygfreldighed pa 
garden som efter synsvidne bel0ber sig til 21 sldl. 

Foul Madsen i Tilsted Iader strevne Christen Christensen i Nrestrup og Jens 
Christensen i Nrestrupgard for 12 sldl., som de har lovet godt for deres s0ster 
Maren Christensdatter, sal. Mads Tomsens efterleverske i Tilsted for en hoppe, 
hun bekom af Foul Madsen. Opsat 4 uger. 

Syn over Yang prrestegard. Pa hr. Christen Jensens vegne m0dte hans 
fuldmregtig, den tid Foul Poulsen tingskriver. Blandt synsmrend Jep 
Christensen i Kaarsgaardt. De sa et rrekkehus vesten i garden stmden porten, 
som var staid, Ki0rhus og Stud ..... var 20 par sprender lang, desuden en Stold 
vesten ladeenden 6 par sprender lang, et ildingshus 0sten i garden ..... lang, 
og et hus norden ..... en vesten i garden. Sal. hr. Jens Christensens enke 
Giertrud Villadsdatter og hr. Jens Christensens s0n, Christen Jensen strevnet til 
at pah0re synsvidnet. (5/2). 

Anders Andersen i Sperindt og Laurits Christensen lod fordele nogle mrend i 
Nrestrup med flere i sognet for penge de skylder for stedsm:U af deres 
kirketiende. 

Mikkel Tomsen i Sperring og ..... dersen i Nrestrup lod fordele sa mange, som 
rester med deres stedsmal af kirkens tiende. 

Laug Oluffs0n i Haring, dommer. 
Pouell Salmandss. i Vesteruandet beviste med opsrettelse af 27/11 sidst, at Niels 
Christensen og Mads Salmandsen i Thorsted har strevnet efterskrevne for, hvad 
de skylder Foul Salmandsen (lang liste. Mellem skyldnerne Mikkel Andersen i 
Huon i Torstedt J. 
De skal betale. 

29. januar. 

Mikkel S0rensen i Torp lod fordele Jens Christensen i Nrestrupgard og Christen 
Madsen i Skinnerup, hver for tre rigsort for Hyffuell og Treskou, de belwm hos 
ham i Thisted pa St. Olufsdag sidst forleden. 

Laurits Christensen i 0ster uandet lod fordele Niels Mikkelsen Torsted og 
Feder Christensen Vendelbou ibm., hver for 2 sldl. 

Lll-uge Olufsen i Harring, dommer. Niels Pedersen Foged i Sperring pa Jocum 
Jurgenss til Vestervig hans vegne tiltaler folk for skyld, bl.a. Else Offuisdat. i 
Dollerup (landgilderestancer). 
De skal betale. 
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Christen Nielsen i Dollerup fremlregger et tingsvidne, som lyder: Seren 
(Jensen) ..... (i?) Kanstrup, dommer til Hillerslev herreds ting (og tre 
mrend) ger vitterligt, at 1660 den ..... august var skikket Christen Nielsen i 
Dollerup pa unge person Niels Andersens, barnefedt i Bjerregard (Bieregaard) 
i Vesteruandet sogn hans vegne og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemrend (i 
Hellersleff . . . . . i Seels . . . . . i 0strild. Jens Christensen, barnefedt i 
Schorupgaardt i Vesteruandet, har indgaet en kontrakt, hvori han lover Niels 
Andersen, barnefedt i Bieregrdt hans fredrene og medrene arv efter hans fader 
og moder i nrervrerelse af hans lavvrerge, Christen Nielsen i Dollerup og med 
hans samtykke. Desuden med fru Anne Lunov til Nebel! hendes samtykke og 
Feder Nielsen (i?) Teffting, Seren Andersen i Schorupgaardt, Feder Serensen i 
Vilspell deres samtykke og overvrerelse. Da lovede Jens Christensen Niels 
Andersen ..... sldl. hver daler til 64 skilling danske foruden en gra hestplag, 
tre ar, og lovede at betale a! vitterlig greld, og sa lover til gengreld Christen 
Nielsen pa Niels Andersens vegne, at Jens Christensen skal nyde og beholde alt 
bo og boskab, det ene med det andet efter hans moders ded, og fornrevnte 
bernepenge skal blive staende uforrentet i boet, til Niels Andersen bliver 18 ar 
gammel, og sa lrenge lover Jens Christensen at forserge Niels Andersen med el 
og mad og andet, som forsvarligt kan vrere, om han vii vrere hos ham og lyde 
ham. Dat. Bjerregard 6. august 1660. Underskrevet af Anne Lunou, sal. Niels 
Haardbous, og Feder Serensen. Her for retten tog nu Jens Christensen og 
Christen Nielsen hinanden i hrenderne og lovede at holde samme kontrakt. (Jens 
Christensen i Bjerregard). 

Laug Oluffsen i Haring, dommer. 
Eller Jachobss, sitshaftig pa Kabel! hans fuldmregtig Anders Frest i Tilsted 
beviste med en opsrettelse af 20. november sidst, at Anders Mikkelsen, der fer 
boede i Nerby, Tvorup, men nu bor i Grenkier, har vedgaet, at han har brugt a vi 
til den gard i Tvorup, som nu star ede, og man krrever nu, at han fremviser sin 
hjemmel til at bruge gardens jord. · 
Dom: Han skal fremvise sin hjemmel eller !ide, som det sig ber. 

En opsrettelse. 
Anders Ebiss. i Sjerring pa Jergen Nielss (Hols)t i Djernres hans vegne c'tr. 
skyldnere, bl.a. Anders Madsen i Int, Seren Christensen i Tuede, Mads 
Christensen pa Skorhied, Svenning Christensen i Snestrup, Erik Nielsen ved 
Kletmeller, Jens Nielsen i Rechbye i Vang sogn, Laurits Christensen i Trab, 
som skal betale mig af Knud Serensens, som boede i Trab, hans greld efter 
registrerings formelding 5 mark. 

5. februar. 

(Mellem tingmrend: Mattis Pouelsen 
Huolgrdt?). 

Sperindgrdt, Niels Pedersen 

(22/1). Poul Salmandsen i Vesteruandet hans fuldmregtig, Mads Pedersen i 
Sand Iader strevne Gertrud Villadsdatter i Vangs prrestegard og Christen 
Jensen, barnefedt i Vang prrestegard, Oluf Serensen i Vangsgard og Jens 
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Christensen 0stergard i Silstrup, (Silstrup overstreget i originalen), indvaner i 
Thisted for skyld efter skiftebrev fra Vang prrestegard 1. juni 1655, indfert 27. 
august, hvorefter boets gode var 322¥.! sldl., og mellem grelden var 27 rdl. 
rentepenge, som boet skyldte Poul Salmandsen, og som han nu krrever betalt. 
Opsat 6 uger. (12/3). 

Oluf Andersen i Vang ctr. Feder Nielsen i Langgaardt for skyld. Opsat 6 uger. 

(19/2). Christen Andersen i Holder i Vestuandet sogn ctr. Mads Tomsen i 
Tilsted, hans efterladte enke Maren' Christensdatter for skyld efter brev 1663. 
Opsat 6 uger. 

Niels Christensen Smed i Skuorup lod fordele folk for skyld, bl.a. Niels Pedersen 
i Huolgrd (?) (senere) talte med ..... Niels Huolgrd ..... selv. 

Jelle Christensen og Christen Jensen ved Kierch og Jens Salmandsen i Torsted 
ctr ...... og Christen Frest i Torsted for, hvad de blev kirken skyldig pa sidste 
regnskab. 

(8/1). Christen Poulsen i Sperring Iader fremkalde vidner om det rre, som 
indstrander af Arsee mellem Reffgraff (Rrevgrav) norden Kier Dige og imellem 
Kadtzer eng og Knabholm Dige for Sperrind. 
Jens Lauritsen i Kallerup vidnede, at han bade fer svenskens indfald og i 
svenskens tid tjente og var i Sperring 12 ar. Da var sestrand pa fornrevnte 
asteder en fri felle (frelled) for Sperring mrend, sa hvem der ferst kom, tog det 
rre, der indstrandede og afferte efter hans vilje. (19/2). 
Simon Serensen i Sperind han mindes i 60 ar. Da har han savel som hans 
grander, der ferst kom, taget det rre ulast, som var indstrandet pa fornrevnte 
asteder, og fornrevnte forstrand vreret en tri felle for Sperina mrena. 
Niels Madsen skomager vidnede, at han havde (boet) i Sperind pa 3 ars tid. Da 
var fornrevnte strand og fornrevnte asteder en fri felle for hver mand, og nar der 
indstrandede rre pa fornrevnte asteder, da hvem der ferst kom, han bjergede og 
tog fornrevnte rre. 
Jens Simonsen og Christen Christensen bestod, at de havde strevnet Mikkel 
Tomsen i Sperindt til at pahere vidner. 

(22/1). Oluf Serensen i Vangsgard Iader strevne Christen Jensen 
prrestegard for skyld, dels ifelge brev, dels lante penge og varer. 
Opsat 6 uger. (19/3). 

12. februar. 

Vang 

Laurits Christensen i Nrestrup, sa stande for dem Feder Serensen i S ..... og 
tog forn. Laurits Christensen i hand og pa sine seskende Ib Serensen og Ingierd 
Serensdatter deres vegne, og Christen Serensen, barnefedt i Nestrup, tog 
Laurits Christensen i hand og gav ham kvittering og afkald paden arv, de kunne 
vrere tilfalden efter deres sal. fader Seren Ibsen, som boede og dede i Nrestrup. 
Feder Serensen og Christen Serensen, save! som Anders Andersen i Nrestrup, 
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Salmand Gregersen ibid., Jens Pedersen i Kallerup, Christen Andersen i 
Si0rindt og Knud Andersen i Kiergaardt, alle overvmrende, samtykkede, at den 
vanf0re pige selv rna tage sin fmdrearv til sig. 
Ydermere sagde Laurits Christensen sig fra den gard, han havde i fmste, save! 
som opsagde sig fra sin hustru Zidsel Pedersdatter, sa han ikke efter denne dag 
har enten med gard eller korn at bestille. Zidsel Pedersdatter nmgtede ogsa, 
hun ikke efter denne dag ville have ..... fornmvnte Laurits Christensen ..... 
i nogen made. 

Lauge Olufsen i Haring, dommer. 
Anders Nielsen i Sundby har stmvnet Peder Nielsen i Skjoldborg, Peder 
Christensen i Hundborg, Jens Christensen i Sundby, og Niels Christensen i 
Skjoldborg efter en opsmttelse af 18. december sidst, og begmrer at blive fri for 
det vmrgemal, han er palagt for sal. Christen Tomsens b0rn i Tilsted, da han har 
andet vmrgemal og de indstmvnede er lige sa nmr og lige sa vederhmftige. Han 
formener, at Feder Christensen i Hundborg er lige sa nmr slmgtet og er 
vederhmftig, og b0r palmgges vmrgemalet. 
Dom: Da sagen er opsat 6 uger, og ingen af de indestmvnede er m0dt, skal Feder 
Christensen i Hundborg vmre b0rnenes lavvmrge. 

19. februar. 

Clemedt Terchildss i H0rdum pa sal. Suendt Christensen ferimandtz arvingers 
vegne har Iadet stmvne Tomas Vinters efterladte arvinger i Sundby til dom og 
talte med Christen Tomsen i deres gard, og fremlagde et brev, som lyder i sin 
mening, at Thomas Christensen Vinter i Sundby erkender at skylde Svend 
Christensen fmrgemand ved Veil Sund 20 dl. og 2 td. godt byg. Dateret Veil Sund 
4. nov. 1659. Sa m0dte sal. Tomas Vinters s0n, Christen Tomsen af Sundby med 
en kvittering, underskrevet 11. sept. 1665 af Svend Christensen for, hvad Tomas 
Christensen har betalt pa sin gmld. Sa for nogle arsager blev sagen opsat i 4 
uger. 

Niels Pedersen i Tinstrup, Anders Madsen i Tinstrup fremlagde en fuldmagt, 
som lyder: Anders Madsen i Tinstrup, Mads Madsen synder i Skinderup, Niels 
Madsen i Tistedt, Christen Madsen, Peder Madsen og Jens Madsen alle i 
Tinstrup erklmrer, at de har oppebaret den arv, der var tilfaldet dem efter 
deres formldre, som boede og d0de i Tinstrup, for hvilke arvelodder de giver 
kvittering til Niels Pedersen, som nu bor i samme gard i Tinstrup. 
Og Tomas Nielsen af Skinderup gav pa sine s0skendes, Niels Poulsens, Anne 
Poulsdatters og Sidsel Poulsdatters vegne kvittering til Niels Pedersen for den 
arv, de kunne vmre tilfalden efter deres sal. broder Niels Christensen, som d0de 
i Kose og (som) sal. Mads Andersen i Tinstrup var vmrge for. 
Alle tog Niels Pedersen i handen og gav afkald for arv efter deres fader, Mads 
Andersen, og enhver deres moder. 

(12/3). Berte! Pedersen i Sundm0Ile tiltaler Villads Tomsen i Sundzgaardt for 
skyld efter udgivne breve. 
Opsat 4 uger. 
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Anders Andersen i Sperindt har stmvnet Mikkel Tomsen i Sperring og Anders 
Andersen i Nmstrup, som skylder 30 rdl., rester stedsmalspenge af kirkens 
tiende. 
Opsat 4 uger formedelst ingen svar. 

(5/2). Christen Christensen i Nmstrup. Peder Fr0st i Tilsted, Knud S0rensen og 
Christen Christensen i Thelstedt var i dag 8 dage i Mads Tomsen, som boede og 
d0de i Telstedt, hans efterladte gard og bo, udnmvnt af tinget, sammen med 
herredsfogeden, og gjorde udlmg af, hvad der fandtes i garden, bade for 
husbonden og andre gieldener, gmldnere, og ikke det kunne nmr sla til gmlden, 
og b0rnene delte selv deres faders klmder imellem dem. 

(15/1). Laug Oluffs0n i Haring, dommer. 
Anders Ebis0n i Si0rindt, delefoged til 0rum, tiltaler Anders Jens Christensen 
(!) og Karen Nielsdatter, barnef0dt i Vang, som begge forleden ar tjente i 
Braagrdt i Si0rind for lejermal, og krmver lejermalsb0ger, han 12 r<tl., hun 6 rdl. 
Dom: De skal betale. 

Niels Jensen i Sundby sa stande for dem hans svoger Christen Poulsen i 
Sperring, lovede og forpligtede sig til at give sin stifdatter, Ingibore 
Pouelsdatter, foruden hendes fmdrene arvelod 30 sldl., nar hun kommer i 
mgteskab. 

Christen Christensen i Liungbiergaard i Telstedt som fremlagde et vurderings
register over Kirsten Pedersdatter, som boede og d0de i Telstedt hendes bo. 
Jesper Andersen i Kallerup og Anders Andersen i Nmstrup var til stede som 
hendes datters lavvmrge. De vurderede hendes bo og bohave til 115 sldl. 3 mk. 6 
sk. Gmlden bl.a. b0rnepenge var 92 sldl. 12 sk. I behold 23 sldl. 2 mk. 10 sk., sa 
Christen Christensen arver 11 sldl. 3 mk. 5 sk. og hans steddatter, Anne 
Madsdatter lige sa meget. Christen Christensen blev sadan forligt med hendes 
Ia vvmrger, at han skal forbedre hen des arvelod til 14 sldl., sa hendes fmdrene og 
m0drene arv bliver 40 sldl., som skal sta i boet uforrentet, til hun bliver 18 ar. 
Han skal give hende ophold og holde hende til skole. Hvis han d0r f0r Anne 
Madsdatter bliver 18 ar, og hvis hun ikke vil blive i boet hos ham, til hun bliver 
18 ar, skal han give hende 6 sldl. mere. Hun skal have sin moders kiste og klmder 
uden skifte. 

(5/2). Laug Oluffs0n i Haring, dommer. 
Mikkel Tomsen har Iadet stmvne Sperring bymmnd efter opsmttelse 6 uger til 
forbydelsesvidne, han agter at forhverve, mod at nogen tager det rm, som 
indstrander aff Aars0e mellem Rmvgrav og Vormkmr dige og imellem Kaser 
eng og Knabholum dige. Da m0dte Simon S0rensen, Jep Madsen, Christen 
Christensen Skriver og Niels S0rensen og vedkendte sig de fornmvnte asteder 
for en fri fmlled til Sperring by. 
Mikkel Tomsen fremlmgger forbudsvidne 1645 snabsting, hvori Niels Ibsen 
forbyder nogen at befatte sig med rm pa forn. asteder, og i samme vidne indf0rt 
en seddel, hvori Mogens Kas til St0vringgard, befalingsmand pa 0rum, bevilger 
Niels Ibsen i Sperring det rm, som indstrander af Ars0e ( ovennmvnte steder), 
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fordi han beklager sig over, at han tit og ofte besvreres med lensmandens og 
kongens sager, og han ikke som andre af hans grander har gardsjord, der steder 
op til seen. Mogens Kas bevilger ham derfor rreet pa fornrevnte steder og er 
hans fri hjemmel dertil. Dat. 0rum slot 10. oktober 16.9 (klat, 1619?). Desuden 
f!ere forbudsvidner (hvert ar til Snabsting) og et tingsviden 1643 5/11 om at 
Laurits Serensen og Niels Serensen i Sperringgard har lresset rre pa sestranden 
vesten Vormkrer dige og kert det bart. Mikkel Tomsen formente, at hjemmelen 
var givet til garden, som han nu beboer. 
Derimod medte tre mrend af Sperring, der mindes 12 ar, 60 ar og 3 ar, og da har 
de asteder vreret fri frelled osv. 
Dom: Lensmanden har bevilget Niels Ibsen rreet for hans besvrering som en 
forlening og derfor ber rrefaldet vrere en fri frelled for granderne, som det af 
Arrilds tid har vreret. 

(12/2). (8 mrend) vidner med rerlig velagte karl Mogens Villadsen i Sjerring 
prrestegard pa hans sester Gertrud Villadsdatter, hr. Jens Christensen, forrige 
sogneprrest i Vang og Tvorup, hans efterladte hustru, hendes vegne. Sa stande 
for dem Christen Jensen, bemeldte hr. Jens Christensens sen, der bekendte, at 
han havde delt og skiftet i Vangs prrestegard med sin krere Stebmoder Gertrud 
Villadsdatter. De har delt boet i to lige store parter, og Christen Jensen har 
taget den ene lod til sin neje og sin forvaring og tog Mogens Villadsen i handen 
som en for aile medarvinger og gav kvittering og afkald. Christen Jensen lovede 
for sig og sine arvinger og medarvinger, om nogen kendes kan, at holde Gertrud 
Villadsdatter kvit og fri og skadesles for boets gods, sa han og alle formodendes 
medarvinger ingen ret har til at krreve mere arv efter hans fader. 

25. februar. 

Anders Ebbesen pa Peder Madsens vegne ctr. Peder Yde i Telsted og Anders 
Frest ibid., for greld efter brev 17/8 1660. 
Opsat 4 uger. 

Anders Ebbesen i Sjerring pa Peder Madsens vegne tiltaler Christen Jensen i 
Tors ted og Anders Fmst i Tilsted, som har oppebaret hestepenge af herredet for 
de rytterheste, (sam??) af herredet, (af) landet udkom, fer det svenske indfald. 
(Meningen rna vrere, at pengene indkom af herredet). De ber gere regnskab for 
bemeldte penge. Opsat 14 dage. (9/4). 

Mads Pedersen i Sand pa Jep Krabis vegne Iader fordele Niels Mikkelsen og 
Christen Fmst i Torsted for skyld. To mrend ta!te med dem selv. Christen 
Mikkelsen i Skinnerup ..... ha,vre, hesteleje pa Anders Jensens vegne i 
Nrestrup. 

Jens Salmandsen i Torsted lod fordele folk i Torsted, der resterer med Torsted 
kirketiende. Mads Salmandsen og Niels Moustsen gav varsel. 
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Niels Pedersen i Vorup fremlagde et vurderingsregister, fire mrend, deriblandt 
Jep Christensen i Brunshoffue, der var i forn. Niels Pedersens bo i Vorup i 
herredsfogedens overvrerelse og vurderede boet og bohavet. Han kommer til at 
skylde sin steddatter 37 sldl. 3 mk. 7 sk., der skal blive i boet, da hendes 
farbroder Anders Nielsen i Vorup ikke er vederhreftig dertil. Hun hedder Karen 
Christensdatter. 
Der skyldes til Svend Jensen fesker pa Faderspel! og til Mikkel Jensen i 
Faderspell, til Salmandt Christensen pa Hiff Ris m.fl. 
Jep Pedersen i Ferbye strevnes (m.fl.). 

5. marts. 

Tingherere bl.a. Tomas Tomsen Roykier. 
(19/2). Peder Madsen, ridefoged til 0rum slot strevner pa sin principals vegne 
Gertrud Villadsdatter i Vang prrestegard og hr. Christen Jensen, sogneprrest i 
Vang, og Christen Jensen, tilholdende i Vang prrestegard. 
Peder Madsen fremlagde skiftebrev af 28/12 sidst, 30 dage efter hr. Jens 
Christensen(s ded), hvori findes indfert: Oluf Serensen i Vangsgard reskede pa 
sin hustrus Anne Jensdatters vegne arv efter hendes fader nemlig den 
fjerdepart af det halve bo, nar grelden er betalt. I skiftebrevet stod (som 
fernrevnt) at Gertrud Villadsdatter og Christen Jensen havde delt boet i mellem 
sig, da ingen andre arvinger pa den side var til stede. Christen Jensen skulle 
efter arvingernes samtykke beholde den salig mands igangsklreder. Oluf 
Serensen nregtede at have givet samtykke til den deling, der fandt sted og 
mente, at han burde give sit samtykke til, hvad der kunne tilfalde hans hustru. 
Peder Madsen formente pa Oluf Serensens hustrus vegne, at hun burde 
indtages i boet efter !oven og have en sesterlod og ikke udelukkes, som var sket. 
Opsat for nogle arsager. 

Peder Madsen, ridefoged, pa sin principals Gabriel! Berndtz vegne, Iader 
forbyde Gertrud Villadsdatter og Christen Jensen at forhandle eller lade 
bortkomme noget af boet. (12/3). 

Jergen Nielsen i Diernis pa hans broder Christen Nielsen, forvalter pa 
Tanderup, hans vegne tiltaler folk i Hundborg og Janderup, som skylder.korn 
for vin og bred. Det er udlagt til Christen Nielsen for hans greldsfordring i 
Hundborg prrestegard efter en seddels indhold. 
Opsat 4 uger. 

Oluf Serensen i Vang opsagde i dag som de to nrestforegaende ting den gard i 
Vang, som han en tid lang har haft i brug, som kaldes Krogsgaardt, sa han 
herefter intet mere vil have med den at bestille. (19/3). 

Mikkel Serensen i Torp tiltaler Niels Christensen i Telstedt for skyld efter brev. 
Opsat 4 uger. 
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12. marts. 

(5/2)_ Mads Pederslm i Sand pa Poul Salmandsens vegne. De sa stande for dem, 
Anders Andersen i Skorup, Anders Jensen i Vestergard og Jens Christensen i 
Fr0kier, der bevidner, at de var i Poul Salmandsens stue i Vester Vandet 24. 
april1655 og h0rte og sa, at Oluf S0rensen i Vangsgard leverede nogle penge til 
Poul Salmandsen pa hr. Jens Christensens vegne, og da h0rte de, at der blev 
bestaende 27 rdl. ubetalt pa deres sogneskat, og Oluf S0rensen blev for retten 
tilspurgt, om han vidste forn. penge var siden betalt, hvortil han svarede, at det 
nregtede han ikke. Niels Pedersen, Gertrud Villadsdatters fuldmregtig satte i 
rette og formente, at Gertrud Villadsdatter b0r for tiltale fri at vrere, indtil det 
bevises ved hr. Jens's brev o.g segl, at Gertrud Villadsdatter var noget skyldig. 

Villads Christensen i Skjoldborg lod fordele Peder Jensen i Torsted. 

Niels Niel,sen i Niesgaardt (Nresgard, N0rha). Mikkel Tomsen i Sperring tog 
Niels Nielsen i hand pa sin hustrus Dorrete Nielsdatters vegne og gav Niels 
Nielsen afkald for al arv efter hendes forreldre og s0skende, hendes fader Niels 
Boedtzs0n og hendes moder Else Nielsdatter, som boede og d0de i Niesgaardt, 
efter hendes broder Jens Nielsen i Sueygaardt sa vel som efter de andre hendes 
s0skende Mikkel Nielsen, Jens Nielsen og Maren Nielsdatter, som alle d0de 
hjemme i Niesgaardt. Derimod lovede Niels Nielsen at holde Mikkel Tomsen og 
hans hustru fri for al bortskyldig greld, som kunne findes eller komme efter 
Dorette Nielsdatters forreldre og s0skende. 
I lige made lovede Mikkel Tomsen, at holde Niels Nielsen og hans s0skende fri 
for alden greld, som kunne findes efter sal. Niels Ibs0n eller hans hustru, da hun 
sad i hendes enkestand. 

(19/2). Villads Tomsen ved Vell sundt har Iadet strevne Berte! Pedersen i Sund 
m01le og Karen Mikkelsdatter i Sundby i Mors med hendes to b0rn og krrever, at 
Berte! Pedersen leverer den arv fra sig, so'm hans kone, Anne Bertelsdatter 
kunne tilkomme efter hendes broder, Niels Lauritsen, som var i Sundm01le, da 
Berte! Pedersen frestede m0llen og fik hans (VTs) hustrus moder til regte, og at 
han skal fremvise rigtigt skiftebrev og vurdering. Formedelst ingen svar opsat 
4 uger. (19/3). 

Jens S0rensen Bund i Skjoldborg tiltaler Tomas Tomsen 0ster i Skjoldborg for 
skyld efter brev. Straks tild0mt at betale inden 15 dage. 

Peder Nielsen i S0nder Skjoldborg fordeler sa mange, som resterer med 
kirketiende og prrestetiende. og som ikke med det f0rste klarerer.· 

Anders Jensen i Kochedall lod fordele Mikkel Jensen i Kiergrdt for, hvad han 
skylder ham for hans anpart af den aftingning de gjorde med lensmanden for 
klittag, som er fundet hos dem. Christen Nielsen i Rechbye og Anders Madsen i 
Intt gav varsel for denne dele. 
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(5/3). Anders Ebbesen i Sj0rring, delefoged til 0rum slot har strevnet hr. Poul 
Christensen Paske, sogneprrest i Skjoldborg og herredsprovst ved Hundborg 
herred, hr. Poul Jensen Snested, sogneprrest i Sj0rring, Mogens Villadsen i 
Sj0rring prrestegard, hr. Christen Jensen Kober0, sogneprrest til Vang og 
Thuorup, Gertrud Villadsdatter, hr. jens Christensens efterleverske, Christen 
Jensen, sal. hr. Jens Christensens s0n i Vang prrestegard og de fire mrend, som 
havde vreret vurderingsmrend i Vang prrestegard, nemlig Poul Pedersen i 
Diernis, Christen Poulsen i Vang, Poul Rasmussen i Tuorup og jacob 
Christensen ibm., og fremlagde et skiftebrev, gjort i Vang prrestegard 28. 
december, rette 30te dag efter hr. Jens Christensen, hvori var indf0rt, at Oluf 
S0rensen pa sin hustrus vegne krrevede arv efter hen des fader ( osv.). Derefter 
indeholder skiftet, at boet blev delt i to lige store dele, hvoraf den ene tilfaldt 
Christen Jensen og hvo dertil fandtes berettiget (osv.) Anders Ebbesen satte i 
rette, at Oluf S0rensens hustru skulle indtages i boet. Ingen af de indstrevnede 
m0dt. 
Opsat 4 uger. 

Laug Oluffson i Haring, dommer. 
J0rgen Nielsen i Vester Diernis har tiltalt (mange) folk for skyld. Ingen er m0dt 
herimod at svare. De skal betale. 

(5/2). Poul Pedersen i Diernres pa hr. Christen Jensens vegne; Laurits Jensen 
og Bendet Pedersdatter vidner, at Oluf S0rensen og hans tre d0tre, Angenet, 
Anne og Berete kom ind i Krogsgards raling, og Oluf S0rensen tog to senged0re, 
der hrengte for en seng, og nogle l0se fjrel, som stod for gavlvreggen, og et lidet 
skab, der stod i gavlen. Oluf S0rensen svarede, at i dag hang senged0rene for 
sengen, som han vii bevise. Oluf S0rensen i Vangsgard beviste med S0ren 
Tveder og Niels Tveder, at de har strevnet hr. Christen Jensen i Vangs 
prrestegard. Til stede var Anders Salmandsen og Poul Christensen i Vang og 
bekendte, at de fredag eftermiddag var hos Anne Jensdatter, afgangne Poul 
Christensens hustru og tilspurgte hende, om hun var Oluf S0rensens hjemmel til 
disse senged0re og en brenk og de fjrel til den n0rre seng, en kvrernbing og en 
brenk, som Oluf S0rensen havde hende afbetalt, sa hun takkede ham godt for god 
betaling. (26/3). 

(5/3). Oluf S0rensen opsiger igen Krogsgard. 

Jens Salmandsens sag opsat 14 dage. 

(19/2). Anders Andersens.sag opsat 14 dage. (2/4). 

(12/3). Hr. Christen Jensen Iader afholde syn over Krogsgard. Synsmrendene sa 
et ladehus og en staid 0sten for, som de syntes at vrere br0stfreldig for t0mmer 
og tag og ler for 8 sldl., og ralingshuset pa t0mmer, tag og ler for . . . . . ( 1?) 
sldl. 

(12/3). Villads Tomsen.ved Vell Sund. Anne Bertelsdatter ibm. vidner, at Berte! 
Pedersen i Sundm01le har bekommet det efterskrevne af Villads Tomsen pa den 
greld, han var ham skyldig (korn, 0!, en kviehud). (2/4). 
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(1!!/3). Oluf S0rensen i Vangsgard tiltaler Christen Jensen i Vangs prcestegard 
for skyld efter brev 4 rdl. til hans hustru Anne Jensdatter, en sall (sadel?) sa 
god som 1lh rdl., 1 rdl. i penge, klcede til en lue, et par sko. Ubetalt 5 rdl. 8 sk. 
Dom: Han slml be tale. 

(12/3). Poul Salmandsen ctr. hr. Jens Christensens arvinger: Gertrud 
Villadsdatter, Christen Jensen, Oluf S0rensen og Jens Christensen 0stergard, 
indvaner i Thisted, som alle er stcevnet til dom, efter skiftebrev efter Anne 
Christoffersdatter i Vang prcestegard, og et tingsvidne, 27/8 1655, hvori er 
indf0rt skifte efter hr. Jens Christensens hustru, Anne Christoffersdatters d0d 
1655 1. juni. Hr. Jens Christensen angav at vcere skyldig til Poul Salmandsen i 
Vester Vandet 27 rdl. rentepenge, som Poul Salmandsen nu forlanger betalt, 
hvis ikke med kvittering og god beskeyen (besked) kan bevises, de 27 rdl. er 
betalt. Fremlagt et tingsvidne af 12. marts sidst, hvorefter Oluf S0rensen blev 
spurgt, om pengene siden var betalt, hvortil Oluf S0rensen svarede, at det 
vidste han ikke. Niels Pedersen i Sperring, fuldmcegtig for Gertrud 
Villadsdatter, krcevede hende frikendt, indtil det bevises med hr. Jens 
Christensens brev og segl, at Gertrud Villadsdatter er Poul Salmandsen noget 
skyldig udover, hvad der er betalt. Christen Jensen formener ogsa, at hr. Jens 
Christensens handskrift skal fremvises, da der kan findes meget i det gamle 
skiftebrev, som er klareret og betalt. Poul Salmandsen lader fremlcegge et 
skriftligt indlceg, hvori som hr. Jens Christensens arvinger er ncevnt Jens 
0stergards b0m i Thisted 
Niels Pedersen fremviser et brev fra hr. Jens Christensen pa 100 rdl. med sin 
rente til Poul Salmandsen. Brevet var indl0st og overskaret. 
Dom: Da hovedbrevet ses at vcere indl0st og kasseret, og der ikke foreligger 
n0jagtigt bevis for, at der skyldes 27 rdl., t0r jeg ikke efter et gammelt 
skiftebrev tilkende arvingerne at betale nogen gceld til Poul Salmandsen, men 
for hans tiltale fri at vcere. 

26. marts. 

Mads Christensen, Christen Staffensens s0n, fremlagde et vurderingsvidne, 
som fire mcend har udstedt. De var udncevnt til at registrere og vurdere 
Christen Staffensen, som boede og d0de i N0r Skjoldborg hans efterladte bo og 
gods. Ncevnt som kreditor Inger Nielsdatter i Norindtoft. Gcelden overstiger 
formuen. 

(19/3). Poul Pedersen i Diernces pa hr. Christen Jensen i Vang hans vegne har 
stcevnet Oluf S0rensen i Vangsgard og hans tre d0tre Angenett, Anne og Berette 
Olufsd0tre, fordi de har borttaget no get i Krogsgard: to senged0re, nogle fjcel og 
et lidet skab i gavlbcenkekrogen. Fjcelene og skabet blev staende i huset, men 
Oluf S0rensen bar senged0rene ud. Siden, f0r synet, bar han dem ind igen og 
satte dem pa en kiste. 
Anders Ebbesen i Sj0rring, delefoged til 0rum slot, mente pa Oluf S0rensens 
vegne, at intet synsvidne eller tingsvidne burde udstedes f0r fardag, nar Oluf 
S0rensen forlod garden. Sa lcenge havde han forlov at bcere ud og ind, hvad han 
lystede. Var der da gjort noget ubrugeligt, da at ga efter lands lov og ret. For 
nogle arsager blev det udsat i 4 uger at udstede tingsvidne. 
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2. april. 

Villads Christensen i Skjoldborg stcevner unge Tomas Tomsen i N0r Skjoldborg, 
og var til stede Clemedt Velladtzs0n og Jens Velladss i S0nder Skjoldborg og 
vidnede, at de var i Villads Christensens gard i tre ar og pa det fjerde ar siden 
efter Ki0rmis, h0rte og sa de, at Tomas Tomsen afk0bte Villads Christensen en 
brun hoppe, og der blev staende ubetalt 10 sldl., og Tomas Tomsen lod samme 
tid aff0re Villads Christensens gard samme hoppe. 

Niels Christensen Schi0tt i Janderup fremlagde et vurderingsregister. 4 mcend 
udmeldt af tinget vurderede sal. Karen Olufsdatter, som d0de til Niels Ski0ttes, 
hendes der efterladte bo. Overvcerende Rasmus Svendsen i Villersl0ff og 
Laurits S0rensen i Skinderup pa hendes s0skendes vegne. Intet at skifte. 

(19/3). Anders Andersen i Sperrings sag opsat endnu 14 dage. 

(19/3). Laug Oluffs0n i Haring, dommer. 
Bertel Pedersen i Sundm0lle har ved stcevningsmcend (en i M0gellua.ng) stcevnet 
Villads Tomsen i Sundsgard og tiltaler ham for gceld efter breve, som 
fremlcegges. Villads tomsen fremlcegger et tingsvidne, hvori hans hustru 
vidner. Bertel Pedersen ncegter at skylde noget. 
Dom: Villads Tomsen skal be tale efter sine breve. (9/4). 

9. april. 

Bertel Pedersen i Sundm0lle f0rer vidner pa, at han ha.r betalt Villa.ds Tomsen 
for noget korn. Hans s0n La.urits Bertelsen i Sundm0lle bevidner, at hans fader 
solgte Villads Tomsen en r0d ko, men hvad han skulle have for den, vidste han 
ikke. (Sagen fortscetter). 

Villads Tomsen f0rer vidner pa, at han har betalt Bertel Pedersen 2 sldl. i to 
penge og 1 slet mark i tre femskillinger. (23/4). 

(26/2). Laug Oluffs0n i Haring, dommer. 
Anders Ebbesen i Si0rindt, delefoged til 0rum, ctr. Christen Jensen i Torst~d og 
Anders Fr0st i Telstedt, som af herredet har oppebaret de hestepenge, som blev 
udgivet til de rytterheste af bemeldte herred af landet udkom f0r svenskens 
indfald. Han krcever, at de g0r regnska.b. 
Derefter fremlcegger Anders Fr0st f0rst sit regnskab pa, hvad han har faet fra 
de sogne, hvor han skulle opkrceve pengene, og pa, hvad han har givet ud (for 
heste?) og omkostninger, til herredsfogeden for hans t0e og umag, da han rejste 
med Anders Fr0st over herredet at g0re udlceg 2 rdl. til fortcering ( osv.) til S0ren 
Skriver for sognene at lige for min t0e og umag pa hver hest. (Nogle resterer). 
Desuden har Ebi (i Brogard) bekommet i Si0rind sogn hos Jens Fisker .... . 
Christen pa Veye ..... hans egne penge 5 mk. 4 sk. Niels Thing.rdt ..... Jens 
Kieldgardt . . . . . Christen, Hiaret( !') . . . . . Summa pa de penge Ebi 
Braagardt har bekommet pa hans hest ..... Underskrevet Anders Fr0st. 
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Christen Jensen i Torsted fremlagde ogsa regnskab ..... (mevnt) Kloster-
gaardt Schuorup ..... Rambsgaardt ..... Fortofft ..... schinderup, .... . 
Vester uandett . . . . . Anders Christensen i Slet . . . . . Kabedztofft .... . 
struber Sig ..... Hundborg herred (men stadig vist i Vester Vandet sogn, 
sikkert i Klitm0ller) ..... Niels Olufsen ..... Niels oye (Odde) ..... 
Janderup, Niels paa gaede .... . 
Dom: Da Anders Fr0st og Christen Jensen har aflagt regnskab for indtregt og 
udgift, og ingen for retten beskylder dem for ubetalte penge, b0r de for tiltale fri 
at vrere, og de som ikke er betalt, selv at s0ge de penge, som rester hos enhver 
efter opskrift. 
(NB: Dommen begynder pa fol. 49 b, 9. april1666, men fol. 50 a og b mangler, 
ligesom der ikke er tilf0rsel for 16. april. Dog synes der ikke at vrere lakune, og 
da 9. april er seksugersdagen efter, at sagen var rejst 26. februar, skulle 
dommen formentlig ogsa afsiges 9. april. Der synes altsa at vrere tale om en 
fejlpaginering. 16. april var formodentlig helligdag). 

23. april. 

Peder Gregersen i Kaastrup tiltaler Mads Pedersen i Sand i 0ster Vandet for 
skyld efter brev. 
Opsat 4 uger. 

Mikkel S0rensen i Yang. Christen Eschis0n i 0ster Vandet tog Mikkel S0rensen i 
hand og gav ham kvittering for den arv, hans hustru Maren Pedersdatter, 
hendes moder Anne Olufsdatter, og hendes to s0stre Else Pedersdatter og 
Kirsten Pedersdatter, kunne tilkomme efter Mikkel S0rensens hustru Maren 
Pedersdatter, som boede og d0de i Yang. 

(9/4). Villads Tomsen af Sundsgard ved Vilsund tiltaler Berte! Pedersen i 
Sundm0lle og krrever sin hustrus arv efter hendes broder Niels Lauritsen, som 
var i Sundm0lle. Bertel Pedersen fremlregger et indlreg, hvori han siger, at 
skiftebrevet er ham frakommet i disse ufredstider, og at han har skiftet og 
uddelt sit bo i Sundm0lle mellem hans b0rn og givet enhver af sin yderste 
formue til medgift. Han har vreret n0dt til at krreve Villads Tomsen for skyld,-da 
han havde sin broders b0rns gods under hrender og vrergemal, og de vii nu have 
det. 
Dom: Da Villads Tomsen ikke beviser, at Bertel Pedersen har indtaget noget af 
Niels Lauritsens gods, kan dommeren ikke tilfinde Berte! Pedersen nogen .dele 
og tiltale, f0rend det anderledes bevises for ham. 

Christen Jensen i Torsted, Mikkel Langballes tjener, lod lrese en kopi af K.M.s 
brev om, at 22 skilling af hver td. hartkorn (for maj-august) og 4 sk. af hver td. 
tiende skal ydes i Nyk0bing 1. maj. 

Laurits Nielsen i Sundm0lle. Berte! Pedersen fremlagde et handskrift, at han 
skal holde Laurits Nielsen i Sundm0lle kvit og fri for a! den arvelod, som jeg pa 
min sal. broders 2 b0rns vegne, nemlig Berte! Nielsen og Niels Nielsen, har til 
sig (!) annammet, og beder min s0n Christen Bertelsen med mig at 
underskrive. Dateret 4/4 1663. 
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(26/3). Laug Oluffs0n i Haring, dommer. 
Peder Madsen, ridefoged til 0rum Slot pa Oluf S0rensens vegne ctr. hr. Jens 
Christensens enke, Gertrud Villadsdatter og s0n Christen Jensen, angaende 
Oluf S0rensens hustru, Anne Jensdatter, hendes arv. Skiftebrev efter hr. Jens 
Christensen og efter hans f0rste hustru Anne Christoffersdatter fremlagt. I det 
sidste mevnte skifte af 1/6 1655 nrevnes b0rnene: Christen ·Jensen, Anne 
Jensdatter og Ellen Jensdatter. Desuden fremlagt frestebrevet til O!uf S0rensen 
pa Krogsgard (efter Poul Christensen) og attest fra Niels Tomsen pa Duenres i 
Oddenres sogn i Norge, at Oluf S0rensen og Anne Jensdatter har opholdt sig pa 
Duenres siden 31. juli 1644 og holdt bryllup der d. 20. oktober, og sendebrev fra 
sogneprresten pa Oddernres, Anders Nielsen om, at han har trolovet og viet Oluf 
S0rensen og Anne Jensdatter og siden absolveret dem 4. maj. 
Christen Jensen fremlregger en skrivelse fra hans fader, hvori han erklrerer, at 
Christen Jensen har gjort ham regnskab for korn og andre varer, han har solgt 
for ham i Norge og for heste, hopper og 0ksne, han har solgt for ham i Holste bro. 
Han har faet sin m0drene arv og intet videre af boet uden sit ophold, mens Anne 
Jensdatter som medgift har frestet Krogsgard uden afgifter. Dat. 4. maj 1665. 
Christen Jensen sretter i rette, at Anne Jensdatter er udgiftet af frelles bo, mens 
fader og moder levede, og derfor kan have faet mere, end hun med rette burde, 
at faderen efter moderens d0d har givet hende hendes m0drene arv, hvad hun 
ikke burde have, da jeg (Christen Jensen) var umyndig, at hendes mand har 
frestet Krogsgard uden afgifter pa 17 ars tid. Han mener, at hun, hvis hun vii 
have deli boet, igen skal indf0re alt, hvad hun har faet. 
Dom: Oluf S0rensen skal igen indf0re i boet, hvad han har faet og g0re regnskab 
for Krogsgard og da skifte i samfrrendeskifte, som ret er ..... 

30. april. 

J0rgen Nielsen i Djernres havde her for retten nogle synsmrend, som havde 
synet noget dremning ved Trabs led, og har ladet strevne Laurits Christensen i 
Trab, som m0dt og sagde, at dremningen er gjort pa hans gards grund og 
ejendom, og mente, at hans husband burde have vreret strevnet, og fremlagde et 
forbud, hvorefter hr. Christen Jensen Kobber0 forbyder herredsfogeden at 
udstede noget synsvidne over det alefiskeri, af Yang s0 gaende, som efter gamle 
dokumenter tilh0rer prresten i Yang, f0r han bliver lovlig strevnet. 

Anders Ebbesen i Sj0rring, delefoged til 0rum Slot, pa Mikkel Tomsen i 
Sperring hans vegne strevner Sperring bymrend og fremlagde et tingsvidne af 
1619, 18. juli her af tinget, at otte mrend har vidnet, at de sa stande for dem hr. 
Villads Simensen i Sj0rring, Mikkel Christensen Jull i Skjoldborg, Jens Ibs0n i 
Torsted og Vii Madsen i Sperring, der kundgjorde, at de i dag var pa Sperring 
mark og der forligte Niels Ibss i Sperring og Jens Lauritsen i Sperringgard om 
nogen tvistighed dem imellem var om noget Knacher Jord liggende norden for 
Knabholm bach, saledes, at der nu med det f0rste kastes en grob og 
schiff ... tvrert over kreret lige nord for en digerum og ligger imellem 
Sperringgards jord og Niels Ibsens jord og 0sten for fornrevnte grob og 
schyff ... r skal Jens Lauritsen beholde til Sperringgard fornrevnte krer og 
knakkerjord, sa vidt hans gards jord past0der, og vesten for samme schyffuer 
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og grob skal Niels Ibsens gard tilhlllre, sa vidt som kreret gar n111r og vester og 
hans gards jord past111der. Aile samtykkede og nu her som tilforn forb!lld Anders 
Ebbesen pa husbondens vegne nogen at komme pa disse asteder med nogen 
brugelighed imod de to mrends vilje og minde, som nu bor ide to garde. 

Christen Christensen i Nors tiltaler Christen Christensen i Thelstedt for skyld 
efter skiftebrev. 
Opsat 14 dage. (14/5). 

Mandag 7. maj. 

lErlig og velagte karl Niels J111rgensen, tjener pa 0rum Slot tiltaler pa sin 
husbonds, Gabriel Bernt hans vegne nogle af 0rum tjenere for restance, 
(derimellem: Ebi i Braagardt lh th111nde gaard Aall 3 Rdlr ... Rambsgardt ... 
gr111n Biere ... thrab ... Thuorup sogn ... Langgaardt ... ). Samtlige mrend 
var til stede og lovede at klarere med rede penge. 

Niels J111rgensen pa sal. Niels Lasens arvingers vegne ctr. nogle 0rum slots 
tjenere; som resterer pa deres landgilde til Niels Lassen, forrige skriver pa 
0rum Slot. 1660 og 1663. (Nrevnt schorhiede). Det krreves, at de betaler til Niels 
Lassens hustru og arvinger. 

Poul Poulsen i Silstrup ctr. Anders Poulsen i Telstedt og Peder Pedersen i 
Selstrup for skyld, Anders Poulsen efter brev, Peder Pedersen 2 rdl. med rente i 
6 ar efter skiftebrev og for hlllstl!lln 1660, 1664 og 1665. 
Opsat 4 uger. 

14. maj. 

(30/4). Christen Christensen Hiu ( = H111j), hans sag mod Christen Christensen i 
Tilsted igen opsat 14 dage. 

Peder Pedersen i Silstrup bekendtglllr, at han segl er blevet borte for ham mod 
hans vilje, og at han ikke vil svare til noget, som efter denne dag er forseglet 
med seglet. 

21. maj. 

Anders Ebbesen i Sj!llrring, delefoged til 0rum, har strevnet hr. Poul Jensen i 
Sj!llrring og Peder Clemedsen i Torsted til at opkrreve synsmrend over et hussted 
og kalgardssted i Torsted. De udnawnte Niels Christensen og Peder S111rensen i 
Bangsgaardt, Niels Madsen vedt Dam i Si!llrindt Jens Pedersen i Kieldgaardt, 
Ebbe i Brogard, Bertel Christensen i Lagrdt. (28/5). 

28. maj. 

(21/5). De f111rnrevnte synsmrend hjemler deres syn. De var i Torsted 111sten 
Peder Clemeds111ns gard, der sa de et nyt dige, 8 skaft langt og somme steder 5 
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skaft (diget111rv) (!) og somme steder 6 diget111rv h!llj, og vestenfor dette stykke 
nyt dige stod der abent 4 skaft. N111r ad var begyndt et stykke dige 2 diget111rv h111jt 
og intet gammelt hus .eller vreggested (Vegerstedt) eller gammelt dige var 
kendeligt. Christen Pedersen b111ycher og Christen Madsen hiartt i Sj111rring 
havde strevnet hr. Poul Jensen i Sj111rring og Peder Clemidsen i Thorsted til 
synets afsigelse. 

Anders Ebbesen lod fordele Ingeborg Jensdatter i Aas, som skylder 1lh mark, 
som rester hende at udgive for en rejse at k111re med Niels J111rgensen til Mors. 

4. juni. Indfaldt pinsemandag. 

11. juni. 

(Mellem tingh111rere Niels Tome sen i Norindtofft). 
Anders Lauritsen, prokurator i Thisted tiltaler pa Niels Albreds!lln, borger i 
Thisted, hans vegne, Niels Andersen i tuorup for skyld 16 rdl. 8 sk., som han har 
forpligtet sig til at betale, det f111rste han kom her pa ylandt Land (Jylland), som 
brevet melder; dateret Christian Sand i Norge 10. juli 1665. Niels Andersen. 
Desuden skylder han 4 rdl. 12 sk., Niels Albreds!llns bekostning og rejsepenge 
fra Christian Sand og til 0ster Rislllr, som han matte g111re efter det l111fte, han gav 
Niels Andersen efter. hans skadesl!llsbrevs indhold. 
Opsat 6 uger. (23/7). 

Jep Pedersen Krabbe (Krab) ved Klitm111ller pa Jachob Nielsen, sal. Niels 
Ibsens s111n, som boede og d!llde i Sperring hans vegne har Iadet strevnet Just 
Christensen i Silstrup og Svend Olufsen ibid. Just Christensen skylder 
resterende landgilde, og fornrevnte Just Poulsen (!) og Svend Olufsen skylder 
arbejdspenge. 
Opsat 6 uger. (16/7). 

Niels Pedersen i Sperring, delefoged til Vestervig kloster pa sin husbonds 
vegne. Laurits S111rensen og Christen Christensen i Tilsted vidnede, at den gard i 
Tilsted, Niels Christensen sidst paboede, er !llde ( der star 0ste = Ill de sted?), og 
han sa forarmet, at han ikke kan betale sin resterende landgilde for de sidste to 
ar. De vidnede ogsa, at gardener sa forskyldt, at de ikke synes, at den igen kan 
blive besat, uden der sker afslag pa landgilden. 

(14/5). Christen Christensen i Li111ngbiere grdt i Tilsted. Christen Christensen 
Hyu i Nors bekendte, at han havde fAet af fornrevnte Christen i Li111ngbiere 
betaling efter hans n111je for 24 sldl. pa Anne Christensdatter i Mors hendes 
vegne efter skiftebrev, som var hendes arvelod, hendes broder Christen i 
Tilsted havde taget til sig, og hun havde fuldmregtiggjort Christen Hyu at 
indfordre. Sa lovede Christen Hyu og Poul Pedersen i Kastrup, som nu er Anne 
Christensdatters mand at holde Christen Christensen fri for mere tilkrav. 
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18. juni. 

Peder Pedersen i Tilsted. Berete Knudsdatter, hjemme i Redstedt i Mors 
kendte forn. Peder Pedersen, hendes svoger, at vrere hendes rette vrerge, 
eftersom hun er en fattig enke. (Sagen fortsretter). 

Peder Pedersen i Tilsted. 4 synsmrend afhjemlede syn pa den gard i Tilsted, 
Knud Knudsen frad0de. Ralingshuset fejlede pa tag og ler for 4 sldl., Lahus 
(ladehuset) pa t0mmer og tag for 2 sldl. (16/7). 

Jens Christensen i Nrestrupgard. Syn over Jens Christensens sar og skade. Pa 
hans venstre arm nedenfor hans Aalbou et hul, der var resen og bla, og pa hans 
venstre ben nedenfor Kallen var et sarmal, og han skyldte Peder Clemmedsen i 
Torsted for at have slaet ham med en vognkrep i Dollerup, da han k0rte pa 
alvejen, og Peder Clemmedsen greb han i haret. (25/6). 

Ib Andersen i Sj0rring opsiger den gard (part?), i Sj0rring, han har i freste. Den 
tilh!IJrer hr. Laurits i Hundborg. 

Niels Tomsen i Kallerup opsiger den gard i Kallerup, han har i freste, og Iader 
strevne Valdemar Schram pa Todb!IJl, strevningsmrend talte med gardsfogeden 
Salmand Madsen. (20/8). 

Christen Jensen i Torsted beviste med Niels Christensen i Torsted og Christen 
Christensen i Hiardall, at de har strevnet Christen S0rensen i Torsted og talte 
med hans s0n ved hans hus, og strevnede Anne Kremer(?) og Maren pa hiede og 
forb!IJd dem at f!IJre deres korn af astederne, f!IJr de havde tiendet. 

25. juni. 

(Tingh0rere) ... tilovers Thomis Thomiss 0ster i Skjoldborg. 
Lam·its Nielsen Lannum pa mester Villum Langes vegne lod lrese en seddel pa 
hrederlig og h0jlrerde mand mester Villum Langes, befalingsmand til Asmild 
Kloster hans vegne befales Niels S0ffrenss ( '?) at g0re de huse ryddelig og ledig, 
som han hertildags har haft. Dat. Skjoldborg 25. juni 1666. 

(18/6). Jens Christensen i Nrestrupgard. Svend S0rensen og Christen Andersen i 
Nrestrup har strevnet Peder Clemeds!IJn i Torsted og gav last og klage over ham 
for sar og skade, han gjorde pa ham, som han kom k0rende pa alvejen mellem 
Schuorup og Si0rindt. (10/12). 

Christen Jensen i Torsted. Anders Fr0st i Tilsted og Kirsten Christensdatter 
Torsted vidnede, at de var nrervrerende 22. februar i Poul Steffensens stue i 
Thisted og der h0rte og sa, at Christen Jensen leverede Jens S0rensen i Nors en 
supplication og en fuldmagt, som Jens S0rensen lovede straks for Kongen at 
fremf0re, som vi fattige folk af Hillerslev herred og Hundborg herred om 
skattens formildelse havde at fremdrage og lovede at skikke os skriftligt svar, 
hvad Hans kgl. Majestret ville os unde, og samme tid sa de, at Christen Jensen 
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gav Jens S0rensen pa handen 3 sldl., som han skulle have·til hans rejse og for 
hans umage. Desforuden har han forlov at indkrreve af dem som resterede i 
Hillerslev herred de penge, som resterede til denne rejse. 
Anders Fr0st vidnede, at han sa i hans stue, Christen Jensen leverede Jens 
S0rensen 1 slet mark. Jens S0rensen er strevnet til dette vidne i hans gard. 

(11/6). Pa Jep Krabis vegn Suend Oluffs0n i Selstrup. Synsmrend vidner om 
afgr0den pa den halve gard, Just Christensen senest iboede. De sa ... en ager 
vesten og norden for grimers Kier pa Silstrup mark ... , afgr0den blev udlagt 
for Just Christensens forfaldne skatter. (16/7). 

Laug Oluff S0n i Haring, dommer. 
Var her til stede hrederlige h0jlrerde m. Villum Lang, landsdommer i N0r 
Jutland, befalingsmand pa Asmild kloster hans fuldmregtig Laurits Lanum og 
fremlagde landstingsstrevning, hvorefter Tomas Tomsen i N0r Skjoldborg 
strevnes til Hundborg herredsting. Haner ulovlig draget fra hans gdrd. 
Dom: Tomas Tomsen b0r stille husbonden tilfreds for hans bortr0mmelse og for 
restancer. 

2. juli. Maria bes0gelsesdag. 

3. juli. 

Ridefoged Peder Madsen·lod fordele folk i herredet, der rester med noget havre 
2 ar. 

9. juli. Intet. 

16. juli. 

(Blandt tingh0rere Son Offuess i Dollerup ... Aa Kier ... Kochedall (Anders 
Jensen). 
Peder Andersen, ridefoged af Vestervig og Mors pa hans husbands vegne 
beviser med Niels Pedersen Vebedtdztoft i Tisted og Anders Ambruses0n, at de 
strevnede f0lgende i Yang sogn anlangende klittag, som er fundet i og ved deres 
huse. Blandt synsmrend Christen Nielsen hied i Tuorup, Niels Nielsen i 
Hellebiere. Syn over Ingeborg Christensdatters hus i Offuerg/rdt, og huse 
beboet af Anders Madsen i Inkt, Oluf Pedersen ved Hou kier, Anders Jensen i 
Aakier ... Christen Mortensen i Kl0ubore (pa Salshusen) Jens Graversen i 
Guerup (et frehus ved vester ende af Salshuset) Anders Kochedal ... Mikkel 
Kiergaard i Yang (ladehuset) ... (2/9). 

Jesper Andersen i Kallerup tiltaler Thomis Thomess Roykier i Skjoldborg for 
skyld til kirkevrergerne. 
Opsat 4 uger (9/9). 

Poul Pedersen i Diernres fordeler folk i Yang, som rester med deres skat 4 sk. af 
hver gard og 2 sk. af hvert hus. 
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Thomis 0estede pa provindzianfiskalens vegne b0d sig til, hvis nogen havde 
strevnet fiskalen, da skulle han fa svar, og giver til kende, at fiskalen har faet 
nye ordrer i hans K.M.s sager. (23/7). 

(25/6). Laug Oluffsfim i Haring, donimer. 
Hrederlige og vellrerde student Jachob Nielsen, student, sal. Niels Ibsen i 
Sperring hans s0n, hans fuldmregtig Jep Pedersen Krab ved Klitm0ller tiltaler 
Just Christensen og Svend Olufsen for resterende landgilde. 
De er trods opsrettelser aldrig m0dt. De skal betale. 

Peder Pedersen 1 Tilsted fremlregger et vurderingsregister over sal. Knud 
Knudsens bo i Tilsted. Overvrerende ved vurderingen herredsfogeden, Mikkel 
Pedersen i Skinnerup pa enkens, Maren Tomasdatters vegne, Peder Pedersen i 
Tilsted pa Berete Knudsdatter i Redstedt i Mors hendes vegne efter fuldmagt, 
og Peder Pedersen pa' egne vegne. 
Boets formue til skifte er 43 sld. (rettet, maske 48 sld.) 3 mk. 1 sk. Der 
tilkommer Maren Tomasdatter 12 dl. 12 sk. og Berete Knudsdatter 12 dl. 12 sk_ 
Der oprettes aftregtskontrakt. 

23. jull. 

(Blandt tingh0rere Christen J0rgensen i thing/rdt). 

(16/7). Laug OluffS0n-. Mester Anders Nielsen i Thisted beretter at ville bevise, 
om behov g0res, fiskalen var pa Thisted ting pa I0rdag sidst. Sa var her til stede 
Mikkel Tomsen i Sperring, Anders Andersen? (Madsen?) i Tinstrup, Christen 
Christensen i Kallerup, og Simon Christensen i Tinstrup, og berettede m. 
Anders, at det var ham sagt, at fiskalen var i Peder Andersens hus i dag tidlig. 
(Sagen fortsretter). 

Mester Anders Nielsen, sogneprrest i Thisted har Iadet strevne (mange folk i 
Tinstrup). De vidnede, at de var i Thisted kirke 3. juledag d. 27. december sidst, 
at hrederlige og vellrerde hr. Laurits Mouritsen prredikede til h0jmesse, og at 
han fra prredikestolen lreste en seddel, hvori fiskalen Herman Koue (?) begrerer, 
at menigheden ville blive til stede efter tjenesten, da fiskalen havde noget med 
dem at bestille. Og de h0rte efter kirketjenesten, at fiskalen Herman Kierch 
houe gik op i koret til mester Anders. Ham efterfulgte hr. Jens Olufsen, 
borgmester 'romas Madsen, Morten Andersen, Niels Aader0e, Jens Wert, 
radmrend i Thisted, Rasmus Broch, byfoged, Peder Andersen, radstueskriver, 
og mange flere borgere, og fiskalen oplreste nogle Hans kgL Maj.s breve 
belangende hr. Jens Olufs0n. Siden tilspurgte han borgmester og radmrend, om 
de ville kalde hr. Jens Olufsen, og han spurgte hr. Jens, om han ville prredike og 
lade sig h0re, og om han ville prredike fredagen derefter i kirken. Tre rrirend 
vidnede, at de var i kirke fredag d. 29. december og sa, at mester Anders gik fra 
alteret, som om han ville ga i prredikestolen, men da gik hr. Jens af den stol, han 
sad i lige ved prredikestolen og gik pa prredikestolen og prredikede. Da gik 
mester Anders tilbage til alteret. Nogle mrend vidner, at da kirketjenesten var 
ude, lreste fislralen nogle breve, (som han berettede at vrere K.M.s breve 
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angaende hr. Jens) pa kirkegulvet. Da kom mester Anders ind i kirken igen med 
et brev i handen, hvilket brev mester Anders lreste pa kirkegulvet, og han 
foregav, at hr. Jens havde opsagt sit kapellanikald til provstemode i Al.borg. 
Siden spurgte mester Anders hr. Jens, hvem der havde givet ham lov til at 
prredike og sagde lydeligt: Drages til minde, at her. Jens i dag er gaet pa 
prredikestolen uden mit samtykke og vilje, og at den, der giver sig an for fiskal, 
befatter sig her med at kalde. Han spurgte fiskalen, af hvad myndighed han 
med kaldet havde at bestille. Nogle mrend vidner, at de sa og h0rte, at fiskalen 
Hermandt Kierch houe spurgte borgmester og rad, om de var forn0jede med hr. 
Jens Olufsen, og om de ville kalde ham til kapellan. Borgmester Tomas Madsen 
svarede ja, og sa bad fiskalen, at de skulle komme frem og give hr. Jens hand 
derpa. Da sa de, at Tomas Madsen, borgmester, Simon Jensen, Dirich 
Villumssen, radmrend, Rasmus Broch, byfoged, og Peder Andersen, radstue
skriver, tog hr. Jens Olufsen i hand. To mrend bevidner, at de har strevnet hr. 
Jens Olufsen i Thisted og talte med hans datter Maren, fiskalen og borgmester 
og radmrend. • 

(5/2). Tomas Nielsen i Tilsted. Synsvidne over den gard i tiilstrup?? (Tilsted), 
Mads Tomesen senest paboede. 

Mikkel S0rensen i torp har Iadet strevne sal. Christen Staffensens hustru i N0r 
Skjoldborg og hendes s0n Mads Christensen, som er i garden hos hende for skyld 
efter brev. 
Opsat 6 uger. 

Anders Fr0st i Tilsted pa hans husbonds tjener Knud Pedersen i Norindtoft hans 
vegne har Iadet strevne sal. Peder Frends0n i N0rre Skjoldborg hans enke, Ellin 
Tomisdatter (talte med hendes s0n tomis) for skyld efter Peder Frends0ns 
udgivne brev til Jens Gregersen i Norindtofft pa 23 rdl. 1 sldl., som skulle vrere 
betalt 1650 og blev krrevet ved skiftet efter Peder Frendssen 1661, 4/4, 30. dag. 
Opsat 4 uger. (2/9). 

(11/6). Laug Olufsen i Haring, dommer. 
Prokurator Anders Lauritsen i Thisted pa Niels Albreds0ns vegne, borger i 
Thisted, tiltaler Niels Andersen i Tvorup for skyld efter brev, for skibsudstyr, 
han har lant af Jens Gundisen i Str0m og for en rejse fra Christiansand til 0ster 
Ris0r. 
Dom: Han skal betale, hvad han efter ret og rigtigt regnskab er skyldig. 

Christen Christensen i Kalderup Iader fordele Tomas Christensen i Skinnerup 
som skyldte ham for penge, han havde udlagt for ham til arbejde pa 
Ullerupgard. Niels Mikkelsen hou (i Hov?) bekendte, at han havde modtaget 
pengene af Christen Christensen og gjort arbejdet. 

30. juli. 

(Tingh0rer bl.a. Offue Sonsen i Dollerup). Intet. 
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6. august. 

Christen S0rensen i Tinstrup fordeler sal. Christen Staffensens enke og b0rn for 
skyld fra 1660. 

J0rgen Nielsen i Diernis lader strevne Christen Jensen Skovsted i L0nderup, 
Niels Jensen ibid. og Tomas Jensen i Skovsted for skyld, som de har forpligtet 
sig til at betale, aile for en og en for aile efter udgivne breve. 
Opsat 4 uger. (23/9). 

13. august. Intet. 

20. august. 

Anders Ebisen i Si0rindt hans varselsmrend gav i dag maned sa mange, som 
rester med vognhavre? og greld varsel. 

(18/6). Salmand Madsen, foged pa Todb0l. Niels Tomsen i Kaileruup tog 
Salmand Madsen i hand og lover (for sig og sine br0dre at stille hans husbond 
tilfreds) for hvad tiltale Voldemar Schram havde til dem, og holde hans br0dre 
uden skade. 

Christen Poulsen i Vang. Anders Salmandsen forpligter sig til at holde menige 
Vang sognemrend hans uskarne hest uden skade efter denne dag. 

Christen Jensen i Torsted. Synsmrend har synet kornskade pa Torsted mark 
sidste h0st. 

27. august. 

Niels Pedersen, delefoged til Vestervig Kloster. Synsmrend afhjemler syn over 
sar og skade pa Mads Christensen i Doilerup, som han la norden for Ove 
Sonesens raling s0nden alvejen, nemlig et sar oven i hans hoved pa h0jre side, 
og han sagde, at Sone Ovesen havde gjort ham den skade med en k0Ile, og Ove 
Sonesen slog efter hammed en sten. De var blevet venligt forligt. (21/9). 

Niels Lauritsen Baareg/rdt, i Vorup. Afkald efter hans hustru Kirsten 
Pedersdatter fra Jep Pedersen i F0rgaardt pa egne vegne, Peder Pedersen i 
Istrup pa egne vegne, Jens Pedersen i F0rby pa egne vegne, Christen Nielsen 
paa vey i F0rbye pa hans hustrus Anne Pedersdatters vegne, Anders Poulsen i 
Hundborg pa hans hustru Gertrud Pedersdatters vegne, Niels Pedersen i Vorup 
pa hans steddatters, Karen Christensdatters vegne. 

Hr. Poul Jensen i Sj0rring tiltaler Ove Sonesen i Doilerup, der har lant 9 rdl. af 
ham og kun betalt 3 rdl. 
Opsat 4 uger. 
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Laurits Nielsen i Sundm0Ile. Bertel Pedersen i Sundm0Ile og Jens Knudsen ibd. 
vidnede at de nreste s0ndag morgen efter berteilemej dag sidst s1l. fire karle, 
Mads? Mikkelsen, Jens T0gersen, Las Vinter og S0ren Vinter slog med deres 
polsuodt lige norden ved forn. Lauritz s0ns (Nielsen!) Aaemunde, som han giver 
skat og skylde af, lige ud med landet. De fire karle har haft deres tilhold til 
Villads Torilsens ved Vildsund. (24/9). 

Christen Christensen Hyu i Nors. Syn over Anders Lauritsens gard i Torsted. 
Der var intet boskab i husene uden et gammelt bord. Anders Lauritsen udlagde 
godvillig det korn, der fandtes og det gamle bord. Jens Salmandsen lovede 
Christen Christensen, at han skuile forvare kornet. 

2. ( = 3.) september. 

(27/8). Niels Pedersen i Sperring, delefoged til Vestervig har ladet strevne Ove 
Sonesen i Doilerup og Sone Ovesen il;ld. og mente, at de skuile • stille deres 
husbond tilfreds for den tvistighed, de havde med Mads Christensen. Opsat 8 
dage, og her forinden at stille husbonden tilfreds. (Sagen fortsretter). 

Ove Sonesen i Dollerup. Christen Nielsen ibm. vidnede, at han sa Mads 
Christensen i Dollerup kom af hans gard og ind i Ove Sonesens gard, og da h0rte, 
at de skrendtes (schiendist) i garden. Niels Ovesen vidnede, at Mads 
Christensen kom i hans faders gard og spurgte, om han ville lade ham hans 0g 
ud (lane ham 0g). Ove Sonesen svarede nej, det skulle sta, til han kom fra kirke, 
han ville have syn til hans korn. 
Mads Christensen sagde, han skuile selv tage dem ud, som dog ikke skete. Da 
sagde Mads Christensen: Jeg skal vel ramme din gamle skrelm. Sone Ovesen 
kom gaende af vester og spurgte Mads Christensen, hvad ord han havde haft 
med hans gamle fader. Mads Christensen svarede: Hvad siger din skrelm, og 
slog ham med en stang. Sa slog Sone Ovesen til ham med en k0lle. Jahan 
Ovesdatter og Anne Ovesdatter vidnede, at Ove Sunesen var ikke af hans gard, 
mens det skete. 
Mads Christensen m0dte og sagde, at han gik af hans gard og ville ga til kirke. 
Da kom Ove Sonesen af norden og gik for om ham over vejen. Da f0rte han sig i 
skrende med ham. Sa spurgte Mads Christensen, om han ville lade ham hans 0g 
ud. Da svarede han nej. Han ville have syn til hans havre. Da sagde Mads 
Christensen han ville ogsa have syn til sit korn. Da svarede Ove Sonesen: Hvad 
siger din lange skrelm, og i det samme tog han en sten og slog Mads Christensen 
med pa hans krebe. Ove Sonesen stod i hans gard, og Mads Christensen norden 
dige pa vejen. (Sagen fortsretter). 

Ove Sonesen og Mads Christensen i Dollerup tog i retten hinanden i hand og 
endelig og vel forligte sig om, hvad der var dem imeilem, bardag og kornskade 
og andet, og vii vrere hinandens gode venner, hvor de findes, dog husbondens 
sag uforkrrenket. 
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(16/7). Peder Andersen i This ted, ridefoged over Ty og Mors tiltaler folk i Yang 
(mevnet i tingsvidne 16. juli), fordi de har slaet eller rykket klittag. 
Opsat 4 uger. (24/9). 

(17/9). Fru Anne Lunou, sal. Niels Haardbous og rerlig og velb. mand Johan fan 
Bochfeldt til Nebel deres fuldmregtig, Mads Pedersen i Sand, tiltaler Kirsten 
Nielsdatter, f0dt i Torsted. Hun bor i Torsted. Hendes nrermeste grande er 
S0ren Nielsen. Hun har Iadet sig lokke, mens hun tjente pa Nebel, og krreves for 
b0de 6 rdl. 
Opsat 6 uger. (17/9). 

Christen Jensen i Sundby. Vurderingsvidne for sal. Tomas Christensens 
efterladte bo i Sundby, som var registreret ved st. mortensdags tid 
sidst-forleden. Efter at han var d0d, d0de hans hustru knap efter, sa der er 
ingen vurdering og registrering gjort efter hende, og skiftet er opholdt til i dag. 
(Kvreg, korn og indbo registreret). Boets gode er 229 sldl. grelden 250 sldl., 
deriblandt s0nnens fordring 65 dlr. B0rnene Christen Tomsen, Anne og Voldborg 
Tomasd0tre agter at sidde med hverandre i boet og svare husbonden efter 
lejlighed, og dersom nogen af de tre s0skende far sig et stykke skaml0st br0d, 
vii de andre hjrelpe den efter frrenders samtykke. 

(23/7). Laug Olufsen i Harring, dommer. 
Knud Pedersen i Norindtofft tiltaler sal. Feder Frendsens enke i N0r 
Skjoldborg, Ellen Tomasdatter for greld efter brev til Jens Gregersen 
Norindtofft 23 rdl., dat. Norindtoffttofft(!!) 12/11650. Hun skal be tale. 

9. ( = 10.) september. 

Christen Jensen i Torsted fordeler folk i Torsted for skyld i korn for kornskade 
- i Dal ager og i pins faldt samt Anders Lauritsen for anpart kongetiende. 

(16/7). Jesper Andersen i Kallerup hans sag med Tomas Tomsen i Skjoldborg 
opsat 8 dage. 

17. september. 

Anders Fr0st i Tilsted pa hans husbands vegne har Iadet strevne Mattis Poulsen 
i Sperindg/rdt og sal. S0ren Christensens efterleverske og Niels S0rensen i 
Sperring og Anders Andersen, Christen (Christensen) Skriver, Jep Madsen ibd. 
og Laurits S0rensen i Thued sogn. Anders Fr0st spurgte dem, hvor hans 
husbands tjener, Oluf Jensen i T'instrup (*1666) hans hustru Maren 
Christensdatter hendes arvelod var efter hendes oldefader S0ren Christensen i 
Sperringgard og hendes arvelodder efter hendes to fars0skende Christen 
S0rensen og Ingeborg S0rensdatter, som begge d0de i Sperringgard siden deres 
fader. De indstrevnede (./. Mattis Poulsen) bevidner, at arven blev staende 
boet, hos Karen Andersdatter (Niels S0rensen siger hans moder). (24/9). 
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(2/9). Laug Olufsen i Haring g0r vitterligt, at Anne Lunou og Johan Bochfeldt pa 
Nebel har Iadet tiltale Kirsten Nielsdatter, f0dt i Torsted, for lejermal, mens 
hun tjente pa Nebel. To mrend (Anders Pedersen i strubersig) vidner, at hun 
tjente pa Nebel1662. Hun er ikke m0dt. Hun b0r betale sin b0de. 

(6/8). Lauge Olufsen i Harring, dommer. 
J0rgen Nielsen Holdst i Vester Diernis tiltaler efter opsrettelse (Tomas Nielsen i 
L0nderup og Christen Andersen i Schoustedt har strevnet). Christen Jensen i 
L0nderup, Tomas Jensen i Skovsted og Niels Jensen for skyld efter breve. 
Dom: De skal betale hver deres.kvota inden 15 dage. 

24. september. 

(2/9). Feder Andersen, ridefoged hans sag mod folk for klittag opsat 3 uger. 
(15/10). 

Anders Ebbesen i Sj0rring pa hr. Poul Christensen Paske i Skjoldborg hans 
vegne tiltaler folk for skyld, bl.a. Jens Tomsen, som f0r boede i As, men nu 
holder til i Sundby og Niels M0ller i Nordentoft M0lle. 
Opsat 4 uger. 

(17/9). Anders Ebbesen i Sj0rring pa hans husbands tjener Oluf Jensen i 
Tinstrup hans vegne har Iadet strevne Mattis Poulsen i Sperringgard og sal. 
S0ren Christensens efterleverske Karen Andersdatter ibd. og fremlagde et 
tingsvidne af snabsting 1657, hvori er indf0rt et vurderingsregister efter S0ren 
Christensen i Sperringgard, gjort 15/12 1656. Af det, der blev i behold, nar 
grelden var betalt, tilkom enken Karen Andersdatter halvdelen 88 sldl. 14 mk., 
og de 0vrige arvinger, hans b0rn Niels S0rensen, Laurits S0rensen, Anders 
S0rensen, Offuens S0rensdatter, Maren S0rensdatter, Christen S0rensen og sal. 
Christen S0rensens datter i faderens sted og Ingibore S0rensdatter den anden 
halvdel, som blev delt i 7 broderlodder, som Karen Andersdatter tog til sig og 
Iovede at holde alle greldener fri. 
Desuden fremlagdes et tingsvidne af 17/9 sidst, hvor 4 mrend vidnede, at den 
arv, Maren Christensdatter var tilfalden efter hendes oldefader og hendes to 
fars0skende, Christen S0rensen og Ingibore S0rensdatter, som d0de i 
Sperringgard, siden deres fader d0de, blev staende der i boet, og Karen 
Andersdatter tog dem til sig. 
Han satte i rette og formente, at Karen Andersdatter og Mattis Poulsen, som 
sal. bemeldte mands bo, (og) gard besidder og en del den sal. mands midler 
med den sal. mands hustru og b0rn har bekommet og tillige med den sal. mands 
hustru har taget forskrevne arv og gods til sig, b0r betale Oluf Jensen i Tinstrup 
hans kones arv. 
Opsat 4 uger (27/10). 

(27 /8). Laurits Nielsen i Sundm0lle har Iadet strevne de fire karle fra Agger 
sogn, der slog med deres pulsvad norden Laurits Nielsens aamunde. 
Opsat 4 uger. (25/11). 
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Niels Christensen Yde i Sundby Iader fordele Villads Tomsen i Sundsgard for 
skyld for en hest. To mrend har i dag maned givet Villads Tomsen varsel for 
denne del. 

1. oktober. 

Christen Christensen, f0dt i Hundborg, nu boende i Sjrelland, Finderup sogn, L0u 
herred, som er tilfaldlet en arv i Dalgard i Hundborg pa hans s0skendes vegne, 
nemlig Knud, Villads, og Christen Christenss0nner og Maren, Kirsten, Maren 
(Karen?) og Anne Christensd0tre. Eftersom skiftebrevet om disse arvelodder 
er forvildet i disse ufredstider, er Christen Poulsen i Dalgard godvillig gaet ind 
pa at give hine br0dre og s0stre 7lh sldl., hver, lige gode i lod. Christen 
Christensen af Sjrelland og Mads Villadsen i schuorup bejaede. (Se nedenfor). 

Jens Pedersen den s0nderste i Snejstrup forpligter sig til at betale Anders 
Lauritsen i Hundborg og Tomas Nielsen i Vang henholdsvis 3 sldl. og 2 sldl. til 
paske. 

(Se ovenfor). Jens Pedersen, sal. Peder Andersens s0n i Snestrup. Christen 
Christensen, f0dt i Dalgard i Hundborg, nu boende i Sjrelland, bekender at have 
modtaget pa sine egne og sine to s0stres vegne, nemlig Maren Christensdatter, 
som er ovre udi Sjrelland, og Karen Christensdatter, der d0de til Peder 
Andersens i Snejstrup, den arv, de kunne tilkomme efter deres fader, Christen 
Christensen og deres moder Maren Andersdatter, som begge boede og d0de i 
Dalgard, bade summen og renterne, bade den stund, de stod hos sal. Christen 
Smedt i Hundborg, savel som hos forskrevne Peder Andersen, deres morbroder 
og rette vrerge. (5/11). 

Peder Nielsen pa m0gell/uang tiltaler Villads Tomsen ved Vilsund for skyld 
efter brev. 
Opsat 4 uger. 

Christen Nielsen i Lille stiensgaard har Iadet strevne Jens Mikkelsen i 
Stagstrup, Christen Christensen ibd. og Christen Christensen pa Ulstrup, 
Harvig Kas's rytter, og sp0rger nu, om de som hans moders nrermeste slregt og 
byrd, vil tage hende til sig og fors0rge he:nde og fa det gods, hun har arvet efter 
hendes mand. Hvis de ikke vil, vil han tage hende til sig. (8/10). 

8. oktober. 

(1/10). Christen Nielsen i Lille Stensgard lover at holde sin moder, Maren 
Madsdatter et rerligt ophold hendes livstid. 

Anders Ebbesen i Sj0rring i fogeden pii. 0land hans fravrerelse tiltaler Iver 
Smeds enke for skyld. 
Opsat 4 uger. (15/10). 
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15. oktober. 

Anders Ebbesen pii. fogeden pii. 0land hans vegne tiltaler Iver Smeds enke for 
restance pii. tiende af Stagstrup sogn, Iver Christensens enke 4lh td. byg. 
Opsat 4 uger. (8/10). 

Knud Pedersen i norindtofft tiltaler Tomas Pedersen Skinnerup hans enke, 
Ingeborg Andersdatter for skyld efter brev. 
Opsat 4 uger.1 
(24/9). Sagen om klittag opsat 14 dage. (29/10). 

22. oktober. Intet. 

29. oktober. 

Peder Andersen, ridefoged, pii. lensmandens vegne lod lrese ed befaling om 
rostjeneste. 

Poul Madsen, f0dt i Skjoldborg. Christen Nielsen i Sperring forpligter sig til at 
betale Poul Madsen 18 rdl. med rente til mikkelsdag. 

(24/9). Laurits S0rensen i tued Sogen. 4 mrend bevidner, at da arven efter hans 
fader S0ren Christensen og hans broder Christen. S0rensen og hans s0ster 
Ingeborg S0rensdatter, der d0de i Sperringgii.rd faldt, var Niels S0rensen hos 
hans stemoder ugift. (5/11). 

Laug Oluffs0n i haring, dommer. 
(15/10). Ridefoged Peder Andersen, rii.dstueskriver pii. Mogens Kruse til 
Sp0ttrup hans vegne (amtmand) mod de folk i Vang og Vang klit, som har brugt 
klittag. De skallide straf efter recessen. 

Poul Madsen, fflldt i Skjoldborg gav Jep Christensen i Sperindt kvittering for arv 
efter hans fader Mads Nielsen og hans moder Jahan Christensdatter, som boede 
og d0de i Skjoldborg. 

5. november. 

Laug Oluffs0n i Haring, dommer. 
(29/10). Anders Fr0st i Tilsted pii. hans husbonds tjener Oluf Jensen i Tinstrup 
hans hustru Maren Christensdatters vegne har tiltalt Mattis Poulsen i 
Sperringgii.rd og sal. S0ren Christensens hustru Karen Andersdatter og 
irettelregger vurderingsvidne 1656 indf121rt i tingsvidne 1657 snabsting, og et 
tingsvidne 17/9 sidst, hvor 4 mrend vidner, at Oluf Jensens hustru Maren 
Christensdatters arv efter hendes oldefar og hendes to faders0skende, som ogsii. 
dede i Sperringgii.rd, blev stii.ende i boet. 
Irettelagt ogsii. et skriftligt indlreg fra Oluf Jensen, hvori han skriver, at han har 
ladet strevne Karen Andersdatter, Seren Christensens efterleverske og hendes 
svoger Mattis Poulsen, som har hendes datter, og krrever nu hans hustrus arv 
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efter . Ser:n Christensen og hendes sal. faders to seskende, som ded i 
Sperrmggard for omtrent 10 ar siden. Poul Pedersen i Djernres fremlagde pa sin 
sens, Mattis Poulsens, vegne en kvittering, fra Niels Serensen til Mattis Poulsen 
for Niels Serensens og hans to seskende, sal. Christen Serensen og Ingeborg 
Serensdatter, som dede i Sperringgard, deres arv efter deres fader. Poul 
Pedersen mener, at da hans sen Mattis Poulsen ikke var i garden, da skiftet 
blev holdt, men ferst kom dertil 4 ar efter, og da Niels Serensen har kvitteret for 
han~ og to seskendes arv, ber han frifindes. Anders Frest svarede, at det er 
b;v1st, at Oluf Jensens hustrus arv blev staende i boet, og da Mattis Poulsen har 
faet den sal. mands datter og middel, og han driver garden i frelle med den sal 
mands hustru, sa ber der af boet udbetales arv til Oluf Jensen. Niels Serense~ 
vidnede, at han ikke havde faet noget af Oluf Jensens hustrus arv, og hendes 
navn var ikke i kvitteringen. 
Dom: Mattis Poulsen ber med Karen Andersdatter udbetale Oluf Jensen hans 
hustrus krrevede arv. 12% dl. med renter, og hvad de to arvelodder angar, som 
Niels Serensen har modtaget, ber han seges. 

(24/9). Laurits Nielsen i Sundmelle tiltaler 4 karle fra Agger, som har fisket 
med pulsvad for hans grund. Der blev fremlagt et tingsvidne 1632, 16/1, hvori 
Seren Poulsen af As og hans medfelgere, 6 personer, som havde vidnet, (at de 
~in des), 50 ar og 40 ar og 30 ar, og det er dem fuldt vitterligt, at Niels Lauritsen 
I. Sundmelle ha v?e haft hans fri fiskeri med voydret og russet fra Sundmelle og 
ti~ den.Rus set pa Kapell 0re uden allast og klage, og ingen har haft nogen brug 
pa de asteder, uden at de har haft det i hans minde. Desuden fremlagdes Laurits 
Nielsens hjemmel pa Sundmelle og det tilliggende fiskeri. 
Dom: De tiltalte personer ber lide efter recessen for samme fiskeri. 

Hr. Poul Christensen Paske tiltaler folk i Skjoldborg for skyld. 
De skal betale. 

(1/10). Niels Lauritsen, forhen ridefoged pa fader Spell, nu boende i Vorup, pa 
hans husbonds tjener Jens Pedersen i Snestrup hans vegne har Iadet strevne 
Chr~sten Lauritsen i Nerha anlangende rente af nogle penge, som Maren 
Chnstensdatter, fedt i Dalgard, er tilfaldet, og som Christen Lauritsen pa hans 
sester Maren Jensdatter i Hundborg hendes vegne lovede godt for. 
Opsat 4 uger. (17/12). 

Mandag 12. november. 

Christen Andersen i Sjerring tiltaler Christen Jergensen i Tinggard for skyld 
efter kontrakt. 
Opsat 5 uger. 

Poul Pedersen i Silstrup. Christen Pedersen i 0stergard, i ·Silstrup, Mikkel 
Serensen, Peder Pedersen og Peder Pedersen brog ? ibid. vidner, at det er dem 
vitterligt, at Jens Mattisen i This ted har lrenge brugt det jord til den halve gard i 
Silstrup, Just Christensen havde i freste, med sin egen plov, save! andre, han 
har !ant plov til, og al avl, korn og heavl har han fert til Thisted, og brugt jord til 
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thyruoldt, og i alle mader gjort sig jorden nyttig. Mikkel Balsen og Christen 
Andersen i Silstrup har strevnet Jens Mattisen, og alle Silstrup bymrend. 
(19/11). 

Peder Nielsen pa Megelvang tiltaler Villads Tomsen i Sundsgard for skyld efter 
brev. Han skal be tale osv. 

Vurderingsregister i Seren Christensen Skrredders bo i Nrestrup efter hans sal. 
kones ded. Bernenes lavvrerger er Niels Jespersen i Stagstrup og Christen 
Nielsen i Dollerup. (Liste over indbo, korn og besretning). Til deling 21 dl. 3% 
mk. 2 sk. Bernene far efter deres moder Mette Christensdatter, nemlig Anders 
Andersen, Christen Serensen, Laurits Serensen, Peder Serensen og Maren 
Andersdatter halvdelen. Desuden har Seren Christensen bevilget Anders 
Andersen 2 sldl. (Sagen fortsretter). 

Christen Nielsen i Dollerup pa Anders Mikkelsens, som boede og {]Jlde i Torsted, 
hans datter Maren Andersdatters vegne og Niels Jespersen i Stagstrup pa 
Anders Mikkelsens sen Anders Andersens vegne, giver afkald til Seren 
Christensen for arv efter deres moder Mette Christensdatter. 

19. november. 

(12/11). Vedtregt mellem Silstrup bymrend, om at holde digerne om gaden i 
orden, og hold svinene ringede, at de ikke skulle vrede, og at ingen rna tage 
tregtefremon videre med ind pa deres lodskifte eller pa frelled end hans egen lod 
kan falde. 

(8/10) .. Anders Ebbesen i Sjerring pa Jens Serensens vegne (foged) ctr. Iver 
Smeds hustru i Sundby. . 
Opsat 8 dage med bevilling. (26/11). 

26. november. 

(8/10). En dom. L.O. dommer 
Lauritz Siefeld til 0land hans fuldmregtig Anders Ebbesen i Sjerring tiltaler sal. 
Iver Smed, som boede og dede i Sundby hans enke for skyldig tiende til 
Stagstrup kirke, som den gode mand har frestet. 
Hun skal betale. 

Jergen Nielsen i Djernres hans fuldmregtig Poul Poulsen, tingskriver, 
fremlagde en beskyldning mod Christen Nielsen i Dollerup, der skylder 
landgilde, og mod Ove Sonesen, der skylder bade for landgilde, og 10 rdl. efter 
brev, 6% td. havde, han har borget ham, og for en strevn til en bad. 

3. december. 

Hartvig Kas til Ulstrup hans fuldmregtig, Christen Lauritsen i Dalgard har Iadet 
synsmrend syne brestfreldighed pa bygning pa Landbo. Nrevnt lade, ralingshus, 
staid, et jordhus, og et farehus. 
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Hr. Poul Jensen i Sj0rring fordeler folk i Sj0rri.ng og Torsted for skyldig tiende. 

Anders Fr0st i Tilsted fremllegger pa Eriks Smeds vegne et vurderingsregister 
i Erik Pedersen Smeds bo efter hans sal. kone Maren Nielsdatters d0d. Jens 
Madsen i Skarup var m0dt pa egne vegne, Peder Jensen i Torsted pa Christen 
Madsen i Skarup hans vegne, Anne Christensdatter pa egne vegne og Else 
Madsdatter pa egne vegne. Hus og Indbo vurderet samlet. Blandt udgifterne: til 
de to karle for graven at kaste og for ringen 1 mk., til degnen for han sang for 
liget 1 mk .... Erik Smed reskede arv, han havde indarvet efter sin broder 
Peder Simonsen, og som hans kone ikke havde indarvet. At skifte: 10 sldl. 
ringer 3 sk .... Peder Jensen i Torsted var til stede pa Christen Madsen i 
Skarup hans vegne i hans hustrus Bodil Pedersdatters nrervrerelse. 
Erik Smed lovede at betale al greld og at give arvingerne rede penge for hvad de 
har arvet, sa han beholder boets hus og bohave. 

Vurderingsvidne om Maren Jensdatters bo i Tilsted. Arvinger: Laurits 
S0rensen i Tilsted pa hans hustrus vegne, Jens Andersen pa Christen Andersen i 
Holder hans vegne, Christen Christensen i Tilsted pa sin moders, Maren 
Andersdatters vegne, Peder Andersen i m0ll pa egne og broders vegne, Karen 
Andersdatter pa egne vegne. Indbo og far vurderet (hver ting for sig). Af 
grelden: Christen Christensen for huspenge ... Niels Andersen for vurdering at 
skrive og hendes liv og levned at opskrive 20 sk. Enighed om, at Laurits 
S0rensen og Christen Christensen skal beholde boet til· vurderingssummen og 
betale den skyldige greld. 

10. december. 

(25/6). Jens Christensen i Nrestrupgard tiltaler Peder Clemedts0n i Torsted og 
fremlregger et skriftligt forsret, et synsvidne og et klagevidne. 
Opsat 4 uger. 

Laurits Seefeld til 0land hans fuldmregtig Poul Poulsen, tingskriver, i fogeden, 
Jens S0rensen, hans fravrerelse Iader fordele enhver, som rester med deres 
afgift. til 0land efter udskrift af jordebogen. 

Niels Andersen ved Kirke i Torsted pa sin s0ster Ingeborg Andersdatters vegne, 
sal. Tomas Pedersens i Tingstrup efterladte enke. Peder boeds0n, barnef0dt i 
Kastrup g0r vitterligt, at Ingeborg Andersdatter har opladt sin gard til mig med 
sin reldste datter Mergret Tomasdatter. Hun skal have ophold pa garden og 
aftregt. Det yngste barn skal blive hos moderen, til han bliver 13 ar og have sit 
ophold. Enken skal desuden nyde en ager. (Sagen fortsretter). 

Jens Fr0st i Tingstrup fremlagde vurderingsvidne for sal. Tomas Pedersens bo 
i Tingstrup til skifte mellem enken, Ingeborg Andersdatter og b0rnene Peder, 
Mergret, Helvig og Maren. Boet skylder efter dom skatter, tiende og 
soldaterl0n for 27 dlr., som boet ikke kan betale, og der bliver intet til de andre 
greldnere, Knud Pedersen i Norindtofft, Poul Salmandsen i Vester Vandet og 
Laurits Lauritsen i N0r Klet i lill sogn. 
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17. december. 

Harvig Kas til Ulstrup hans fuldmregtig Christen Lauritsen i Dalgard i 
Hundborg. Jens Christensen i Sillerslev pa Mors pa sin hustrus Maren 
Jensdatters og hendes s0ster Else Jensdatters vegne, Christen Mikkelsen i 
Trebring pa egne vegne, Niels Mikkelsen i Fr0slev pa egne vegne og Maren 
Mikkelsdatter i Hundborg pa egne vegne. Hendes forskrevne br0dre 
samtykkede i, at hun selv tog sin arv til sig, og de gav alle den gode mand 
(Hartvig Kas) afkald pa for arv, de kunne vrere tilfalden efter sal. Staffen 
Mogensen, som boede og d0de i Landbou i Hundborg Sogn og var Hartvig Kas 
hans tjener, og kvitgav den gode mand og hans arvinger save! som den sal. 
mands hustru og arvinger. 

(3/12). Erik Pedersen Smed. Christen Madsen i Schuorup pa egne vegne og pa 
hans s0skendes vegne, som er i Sjrelland og ikke er til stede, nemlig Niels 
Christensen, Poul Christensen, Maren Christensdatter, Karen Madsdatter og 
Zidsel Madsdatter som er i Sjrelland deres vegne, Jens Madsen i Skarup pa egne 
vegne, Anne Christensdatter og Else Madsdatter pa egne vegne, som deres 
br0dre Jens Madsen og Christen Madsen samtykkede i selv at matte modtage 
deres arveparter. De gav alle Erik Smed kvittering for al arv efter deres 
moder, Maren Nielsdatter, Erik Smeds hustru. 

L.O., dommer. 
(5/11). Jens Pedersen i Snejstrup har strevnet Christen Lauritsen i N0rgard i 
N0rha og fremlagde et. tingsvidne af 1657, 3/2, hvorefter Christen Lauritsen i 
N0rha pa hans s0ster Maren Jensdatters, sal. Christen Christensens enke i 
Hundborg, hendes vegne lover at holde Peder Andersen i Snejstrup kvit for 
rente af Maren Christensdatter, f0dt i Dalgard i Hundborg, hendes penge, da 
hun er i Sjrelland. 
Da arven er faldet uden herredet, ved jeg ikke rettere derom at kende, end at 
Christen Lauritsen b0r betale 5% dlr. rente efter hans love. 

24. december. Intet. 
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Hundborg Herreds Tingbog 1667 24/6-23/12. 

Af tingbogen 1667 findes kun det sidste halvar. den oprindelige paginering 
mangler. 

24/6 indfaldt St. Hansdag midsommer. 

25. juni. 

25/6 holdtes ting efter Kong. Maj.s forordning. 

Laug Oluffslim i haring, dommer. 
Veil Suendss i brundt, delefoged til 0rum, pa husbondens vegne beviste med 
S0ffren Xtenss i thueder og Christen Jenss i Gurup, at de har strevnet Peder 
J0rgensen i tuorup til ting og dom. Fremlagt et synsvidne over Peder Ovesens 
hustru i Tvorup. De sa 3 bla slag og et sarmal, og hun blev f0rt af voldstedet pa 
en dyne. Peder Ovesen sigtede Peder J0rgensen for samme sar og skade. 
Desuden fremlagt et tingsvidne af 3. juni om, at Peder J0rgensen kom gaende 
af norden til Peder Ovesens hustru Else Andersdatter pa marken s0nden Esh0j 
og slog hende omkuld pa jorden, og sa rejste hun sig op og faldt til jorden og gav 
to eiler tre rab af sig, og hun blev baret ind i huset pa en dyne. Ogsa fremlagt et 
klagevidne. 
Dom: Peder J0rgensen b0r b0de for bla slag, sarmal, jordskud og voldf0rsel 
efter Ioven. (8!7). 

Anders Frost i Tilsted f0rte vidner om, at Anders Ebbesen i Sj0rring, hans s0n 
Ebbe og en tjenestepige den 3. juni kastede den kast i Tilsted krer s0nden og 
norden Tilsted bro. Veil Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, protesterer mod, 
at der afsiges dom, da Poul Klingenberg, som med Gabriel Berends er 
interesseret i 0rum slots gods, er udenlands i kongens tjeneste angaende 
kontrakter meilem England og hollrenderne,' b0r der ikke for Ejler Jacobsen 
udstedes vidne eller dom, f0r Poul Klingenberg bliver lovlig strevnet. Anders 
Fr0st mener, at sagen ikke drejer sig om ejendom og grund, men kun om 
»handgerning«, og forlanger sit tingsvidne beskreven. (8/7). 
Dom: Da sagen synes mig at anga grund og ejendom, mener jeg, at der ikke b0r 
udstedes vidner, f0r jorddrotterne er lovligt strevnet. 

Anders Ebbesen i Sj0rring pa hr. Poul Christensen Paske i Skjoldborg hans 
vegne har her inden ting rug, byg og havre og tilb0d fr0greld, om nogen havde 
f0rt ulovlig sred i hans tjeners jord, nemlig i den gards jord, Jelle Christensen i 
Torsted ibor, og forb0d dem at f0re korn af ageren, f0r de har betalt tiende. 

Peder Barfoed i Brrendgard pa hans husbonds vegne. Sa stande for dem Niels 
Tomsen og Jesper Tomsen i Nordentoft pa deres egne og deres moders vegne og 
bekendte, at den irring og trrette de har vreret i med Siistrup bymrend om deres 
hjorddrift, er nu venlig forligt. De vii efter denne dag ikke komme pa Silstrups 
mrends fureskarne lodskiftede jord med drift eller gmft, og Silstrup bymrend 
lover ikke at komme i Nordentoft mark og ejendom med ulovlig drift eller gr0ft. 
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1. juli. 

Anders Ebbesen i Sj0rring pa hr. Poul Jensen ibm., hans vegne. S.st.f.d. Jep 
Nielsen i Snedsted bevidnede, at han havde taget den sal. pige, Zidsel 
Madsdatter, som tjente og d0de i Sj0rring prrestegard, hendes gods til sig, som 
var over nendes begravelses omkostning 3 sldl., og han vii holde hr. Poul Jensen 
fri derfor i aile mader. 

8. juli: 

Jep Pedersen Krab ved Klet M0lle har ladet strevne unge Christen Olufsen, 
Christen Krogs s0n Peder og Christen Brannj, aile ved Kletm0ller, som sejlede 
pa Jep Krabis skude, da fjenderne afplyndrede den. De vidnede, at f0r de kom 
af deres fjenders hrender, da var samme skude l0sgiven og gik for vind og vove, 
derhen hvor vinden f0rte dem, og fjenderne tog anker og tov og sejl og ror og 
hug mas ten af samme sku de, klreder. og alt, hvad de kunne over komme pa 
samme skude, og intet af indbygning eiler garnering var brrekket, da de slap 
skuden, og da var i behold 86 rdl., som skipperen Christen Olufsen havde gemt 
mellem garneringen og bord. Peder Christensen havde indsat 60 rdl. og 5 sldl. 
pa k0lbunden, og han bekrreftede med ed, at dem fik fjenderne ikke. Skuden 
strandede s0nden Vorup0r, og da var garneringen blevet opbrudt pa landet. 
Derfor strevnedes ogsa strandfogederne ved Vorup 0er, der blev spurgt, om de 
vidste, hvem der havde brrekket pa samme skude. De svarede nej. Desuden var 
strevnet J0rgen Kas til Faddersb0l, om han ville have noget at sige. (Sagen 
fortsretter). 

Jep Krab satte i rette, at de to strandfogeder b0r fremvise, hvem der har gjort 
brrekkelse pa skuden, og dernrest hans penge forkommet, eller !ide som vedb0r, 
og begrerer dom. 
Opsat 4 uger. (22/7). 

(25/6). Anders Ebbesen i Sj0rring fremf0rer vidner, der vidner, at den kast, 
Anders Ebbesen har kastet meilem Tilsted og Sj0rring mark, er pa Anders 
Ebbesens gards grund og det rette skel 0sten for meilem Anders Ebbesens og 
Anders Fr0sts jord, Anders Fr0st mener, at der ikke b0r udstedes vidner, f0r 
jorddrotterne er lovlig kaldet. Dommeren ved ikke rettere at kende, end at, da 
vidnerne ikke tydeligt vii vidne, at det (kastet?) er det rette skel, skal 
jorddrotterne strevnes. 
Anders Fr0st vii begrere, at jorddrotterne er i K0benhavn, som · er Eler 
Jacobsens medarvinger·bliver lovlig strevnet. 2 mrend har vreret pa Mumtofft og 
strevnet Eller Jachobsen. 

(25/6). Peder J0rgensen og Peder Ovesen i Tvorup bekendte for retten, at de 
var venlig forligt om alt, hvad der var imeilem dem, og det skal vrere d0dt og 
magtesl0st save! som hvad vidner der er gaet deri, dog husbondens sag 
uforkrrenket. 
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15. juli. 

(15/7). Anders S0rensen i 0sterild tilbyder pa hans s0skendes vegne det gods, 
som blev vurderet af Anders Salmansens bo efter dom, nemlig . . . Anders 
Salmandsen, at han kan k0be det igen. 

Tomas S0rensen pa egne vegne og Oluf S0rensen i Vang pa hans s0skendes Niels 
S0rensen, Salmand S0rensen og Anne S0rensdatters vegne giver afkald til 
Anders SAlmandsen for al den arv, de kunne vrere tilfalden efter deres fader 
S0ren S0rensen Boy, som boede og d0de i Vang, efter skiftebrev. ' 

Niels Andersen i 0stergrdt i Jestrup har Iadet strevne Mikkel S0rensen i 
Silstrup, som strevningsmrendene har givet varsel for denne dele pa jomfruerne 
Ellen og Anne Krags vegne, der lod fordele Mikkel S0rensen for skyldig 
landgilde. 

Laurits Nielsen ved Vellsund opsiger det bols jord og det drettstedt i Sundby, 
som kaldes Selduig, og har Iadet strevne Albert Isen og hans fuldmregtig hid til 
tinget til dette vidne. 

Feder Clemedts0n i Torsted har ladet strevne Christen Pedersen i 0ster Vandet 
(talte med hans s0n Klemedt) og fremreskede af Christen Pedersen rigtig 
besked pa hans og hans broder Foul Clemeds0ns vegne om deres efterstaende 
arvelodder, som blev staende i Lagrdt efter deres sal. fader Clemed Pers0n, da 
hans (Christen Pedersen) s0n Berte! Christensen kom derind, som han mener 
var 20 rdl., eller ogsa breve og be vis, hvoraf kunne ses, om det var mere eller 
mindre. 

L.O. i haring, dommer. 
Salmand Madsen, foged pa Todb0l, tiltaler pa Voldemar Schram til Todb0l og 
jomfru Ide Margrete Schram deres vegne alle Todb0! tjenere, som resterer 
med landgilde (ikke specificeret) efter jordebogen. 
Dom: De skal be tale. 

22. juli. 

(8/7). Jep Pedersen Krab udi Klitm01ler har Iadet strevne begge strandfogeder i 
Vorup ( ... ) Christen Jepsen og Niels Christensen, til at h0re et synsvidne. 
Synsmrend vidner, at de sa en skude pa havstranden s0nden pa Vorup 0r, som 
Jep Krab foreviste dem. De sa, at overlugen var mestendels afbrudt, og 
dernrest garneringen mest afbrudt og borte, og begge k0jer for og bag afbrudt 
og slet borte. Fremstavnen afbrudt og borte, og var brudt overalt pa skuden 
bade for og bag, og var hugget hul pa den ene side. Nagler var uddrevet af 
bjrelker og af vrenger i enden af skuden, og samme vrenger Ia I0se i skuden, og 
boltnaglerne var borte. Det syntes dem, at deter afbrudt pa stedet, hvor samme 
skude Jigger. (19/8). 
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29. juli: 

Hans Hendrichsen Knager, foged pa Mumtofft Iader fremkalde synsmrend, der 
afhjemler syn over sar og skade pa Niels Tomsen i Norindtofft. De sa et blat 
slag bag hans hflljre 0re, og han var bla oventil begge hans 0jne og resen, og et 
blat slag nedtm hflljre skulderblad var resen, og resen under hans venstre patte, 
og kno pa hans h0jre hand pa hans lille finger var bla og resen. Jesper Tomsen 
og Feder Andersen i Nrestrup havde strevnet Knud Pedersen i Norindtofft. 

Hans Kr0ger pa hans husbonds vegne fremkalder vidner, Feder Pedersen, 
tjenende i Nordentoft vidnede, at pa tirsdag otte dage sidst kom Knud Pedersen 
gaende i Norindtofft s0nder i stu ... kier med kflllle pa hans arm og tog tre 
armfulde hfll af hans eget h0 imellem hfllbredselen og aen. Sa kom Niels Tomsen 
k0rende med hans vogn. Sa sagde han til Knud Pedersen: Hvad er pa frerde? Sa 
svarede Knud Pedersen, at han skulle vrere aff hans eng at k0re, hvortil Niels 
Tomsen svarede, at Knud Pedersen havde k0rt hulveje i hans (min) moders eng 
uadspurgt. Dermed gik Knud Pedersen til Niels Tomsen og sk0d ham 
af(stedet?) og spurgte, om han ville sla pa ham. I det samme slog Knud 
Pedersen til Niels Tomsen med sin nreve. Sa sk0d Niels Tomsen Knud Pedersen 
fra sig, sa han drev omkuld, og hans lue faldt af ham. Sa tog Niels Tomsen den 
op og satte den pa Knud Pedersens hovede igen og sagde til Knud Pedersen: Giv 
dig tilfreds. Jeg vil ikke have med dig at bestille. Sa slog han igen Niels Tomsen 
i hans ansigt med sin nreve. Da sagde Niels Tomsen: Kan jeg ikke vrere til freds 
for dig? Skal vi endelig slogis, da m0d mig ved garden med degen. Da sagde 
Knud Pedersen: Jeg skider i dig og din degen - med flere ukvemsord, de 
imellem var ... Da tog Niels Tomsen en karde og svarede: Tak, broderlille, ga 
du halvvejen, sa vil jeg ga halvvejen. Sa gik Knud Pedersen til Niels Tomsen og 
klappede ham pa hans kind og sagde ... k0d og blod og sagde: Fa jeg skarn, om 
jeg mener andet end rerlig og godt. Dermed k0rte (N.T.) af engen med et lres hfll, 
og Knud Pedersen gik med ham. Sa gik Knud Pedersen tvrert over ageren til de 
kom under hald. Der stod Knud Pedersen ved vejen, og Niels Tomsen k0rte om 
ham med h0et. I det samme l0ftede Knud Pedersen sin k01le og blev staende, og 
sa h0rte de et stort slag. Sa lfllb Knud Pedersens karle til, nemlig Niels Nielsen 
og Mikkel S0rensen, og da jeg kom til lresset, da la Niels Tomsen pa jorden, og 
Knud Pedersen og hans karle var hos ham. Niels Tomsen Ia som et ·d0dt 
menneske. Sa gik Knud Pedersen der vester fra og sagde: Sa karle, sa -karle! 
Var til stede Berete Tomasdatter, Karen Tomasdatter og Anne Madsdatter, 
som vidnede ligesom Feder Pedersen. (Sagen fortsretter). 

Ydermere vidnede Feder Pedersen og Berete Tomasdatter, at de kom til Niels 
Tomsen og hjalp ham op, og sa faldt han omkuld for dem igen, og sa hjalp de 
ham op, og han gik imellem dem hjem, og en under hver arm. Anders S0rensen i 
As vidnede, at han sa, at da Knud Pedersen og Niels Tomsen var sammen i 
engen, kom de begge omkuld med hverandre en gang eller to, og han hfllrte, de 
snakkede venligt med hverandre og fulgtes ad fra stedet. Jens Nielsen i As 
vidnede det samme, og de vidnede begge, at de sa, at Niels Tomsen faldt 
omkuld 2 gange for Berete Tomasdatter da hun fulgte (ham) hjem. 
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.tEldste Paul Enevoldsen i Agerholm giver afkald til Tomas Nielsen i Vang for 
den arv, han trolovede frestem0 Anne Tomasdatter kunne tilfalde efter hendes 
sal. moder Eng Jensdatter, som boede og d0de i Vang og var Tomas Nielsens 
hustru. 

5. august. 

Jens Nielsen skrredder i Elsted fordeler Christen Nielsen i Sundby og hans s0n 
Niels Christensen for resterende skyld til Snedsted kirke efter kirkens bog. 

(29/7). Bertel Pedersen Lerche pa Niels Tomsen i Nordentoft hans vegne efter 
lensmandens befaling og fuldmagt, han strevningsmrend Jesper Tomsen i 
Nordentoft og Niels Poulsen ibd. har strevnet Knud Pedersen i Norindtofft til 
sigtelsesvidne under lovmal. Samme dag strevnede de mester Engelbrett 
Badskrer i Thisted, Mikkel S0rensen og Niels Nielsen, tjenende Knud Pedersen. 
Til.stede Hans Kmger, foged pa Momtoft pa hans husbands Eller Jachobsens 
vegne og b0d sig i rette at svare Niels Tomsen, som havde begreret af ham, at 
han skulle forhverve syn, hvad ogsa skete, men da Niels Tomsen er hjemme hos 
hans moder i hendes br0d, mener han, at der ingen vidner burde ga i rette i den 
sag. Herimod svarede Bertel Pedersen, at eftersom lensherrens befaling og 
tilladelse til han om at ga i rette, og det ikke bevises, at Niels Tomsen har givet. 
Eiler Jacobsen nogen husbondhold, og derfor efter hans begrering til 
Lensherren matte tage til fuldmregtig, hvem lensherren bestrendig at vrere. 
Dommeren ved sig intet andet at kende, at eftersom Niels Tomsen har indskudt 
sagen under lensherren, og det ikke bevises, at Niels Tomsen har stedt og frestet 
af Ejler Jacobsen, rna Niels Tomsen udvrelge sig en fuldmregtig, hvor han vil, 
eftersom han har tjent kgl. Maj. som korporal. (Sagenfortsretter). 

Mester Engelbret badskrer i Thisted bekender, at eftersom Niels Tomsen har 
begreret af ham, at han ville tage ham i kur for den skade Niels Tomsen i 
Nordentoft har gjort ham, da var han slaet ba'g hans h0jre (0re) pa benet, og der 
var et slag mellem hans skuldre, som var bla, og ovenfor tindingen, som var 
bl0dagtig, og pa venstre bryst var en knude, som var resen, og han vidste ikke, 
om han af samme skade, kunne leve eller d0. (Sagen fortsretter). 

Samme strevningsmrend strevnede Mikkel S0rensen og Niels Nielsen, som tjente 
Knud Pedersen. De vidnede, at de havde set Niels Tomsen k0re med et Ires h0, 
og Knud Pedersen kom gaende nedenom over barer og gik hjem til vejen, og sa 
sa de ikke mere dengang. Siden h0rte de en star skrup, som nogen kunne :falde 
omkuld, sa sa de dem om. Da la Niels Tomsen pa jorden. Sa l0b de begge tn, og 
da sa de, at Knud Pedersen slog et slag eller to med hans k01leskaft, som han 
(NT) la pa jorden, og da han blev fulgt hjem, sa de, han faldt omkuld en gang for 
hans s0ster Berete, som havde ham under armen. (Sagen fortsretter). 

Bertel Pedersen Lerche sigter Knud Pedersen for slag og skade mod Niels 
Tomsen, da han var pa sin rette farende vej hjem til hans moders hus og gard, 
og da han ikke kan vide, om han lever eller d0r af samme skade, inden ar og 
dag, ved han ikke anden bane end Knud Pedersen, hvorfor han begrerer, at 
denne stiller borgen for sig eller skikker borgen. 
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12. august. 

J0rgen Nielsen pa Diernres pa Valdemar Schram til Todb0l hans vegne. Jesper 
Andersen i Kallerup vidner, at 1666, onsdag efter paske h0rte han i J0rgen 
Jensens stue i Hornstrup, at Niels Jespersen talte med Valdemar schram om 
restance a:f den gard i Skjoldborg, han iboede og fraflyttede. J0rgen Jensen i 
Hornstrup og Salman Madsen, foged pa Todb0l vidnede, at Niels Jespersen var 
pa Todb0l omtrent ved Voldborgdag, og talte med Valdemar Schram om 
restancen og lovede at kom,me til Todb0l med en stud og betale noget i restance 
og bad Valdemar Schram, om han ville eftergive ham noget. Valdemar Schram 
sagde, at nar han kom med studen og betalte noget, sa kom de nok til rette. Men 
Niels Jespersen har endnu ikke betalt noget. 

Christen Lauritsen i Haring fremlregger fuldmagt fra Karen Nielsdatter, f0dt i 
Tyland i Klostergard i Vang, hvorefter han tiltaler Christen Nielsen i 
Klostergard og Feder Nielsen, f0dt i Klostergard, for sin arv 88 sldl~ og 20 sldl. i 
bryllupskost med rente fra 1666, da han drag fra Klostergard herover til Norge, 
som hun nu krrever udbetalt til Christen Lauritsen, som lover at skikke pengene 
med det f0rste over til min (hendes) morbror Simon Poulsen, som nu skal vrere 
hendes vrerge og formynder. 
Dat. Christianssand 3/7 1667. KND, Simon Poulsen. 
Der fremlregges et tingsvidne efter skifte, som er gjort i Klostergard 1654, 
hvorefter Karen Nielsdatter er tilfaldet ( det ovennrevnte), eftersom hendes 
br0dre, farbroder og morbroder har samtykket, denne deres s0ster at vrere lige 
i arv og skifte med dem. 
Dom: Christen Nielsen skal betale til hendes fuldmregtig. (Sagen fortsretter). 

Feder Nielsen, f0dt i Klostergard, krrever resten af sin arv efter hans forreldre 
af broderen Christen Nielsen i Klostergard 6511.! sldl. Christen Nielsen bejaede 
det ret og sandt at vrere. 
Dom: Christen Nielsen b0r betale. (16/12). 

Vell Suends0n i Brund forbyder pa sin husbands vegne Christen Mortensen i 
Kl0vborg at have nogen tilflugt pa hans husbands ejendom, hvor han nu 
opholder sig med kane og b0n1, da han aldeles ingen tilladelse har dertil, og 
krrever, at Christen Mortensen skal fremvise sin hjemmel. 

Vell Suendsen pa husbondens vegne (0rum Slot) fremlregger restanceseddel 
mod Christen Nielsen i Klostergard, og fremkalder vurderingsmrend, der har 
vreret i Klostergard og gjort udlreg i hans gods. Vurderingen specificeret. 

Vurdering i sal. Anders Madsen, som boede og d0de i Gr0nbierre i Sperring hans 
gods. Til stede hans fader Mads Andersen i Skinnerup, og hustruens, Maren 
Lauritsdatters broder Feder Lauritsen. Vurderingen specificeret. Der er gjort 
udlreg for grelden. 
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19. august. 

(8/7). En dom. 
(Sagen om Jep Pedersen Krabs skude, strandet syd for Vorup0r. Tingsvidner 
fremlregges i Masse. Nogen dom synes ikke afsagt, eller ogsa mangler et blad 
eller to, men da nreste blad tilsyneladende hrenger sammen med dette, er 
eventuelt manglende blade sikkert bortkommet). 

26. august. Intet. 

2. september. Intet.1 

9. september. 

Christen Jensen i Torsted fremkalder synsmrend, Mikkel Andersen i Huoll i 
Torsted og Christen Fr0st ibd., med syn over en bygager ved B0n hiue (B0nh0j) 
pa Torsted mark. Der var skade for 4 skp. byg i bygrae (raderne), og de sa, at 
Peder Clemmensens hest gik 10s i raderne. 

16. september. 

Mikkel S0rensen i Silstrup fremkalder synsvidner om kornskade pa en rugager i 
Silstrup mark, M0lsti agger kaldet, for en t0nde rug. Mikkel S0rensen skylder 
Jens Andersen i Silstrup for, at hans fremon har gjort skaden. (23/9). 

23. september. 

Bertel Pedersen i Sundm0lle vidner, at han i gar 14 dage gik ned fra Stagstrup 
kirke med Niels Jensen til hans raling pa hans rette vej fra kirken. Da kom 
Anders Pedersens s0n i Stagstrup gaende og spurgte Niels Jensen, hvorfor han 
havde ladet ham strevne. Niels Jensen sagde: Jeg vil intet have med dig at g0re. 
Peder Andersen knyttede sin nreve og ville have slaet ham, hvortil Bertel 
Pedersen sagde: G0r ikke uf0rm pa kirkevej. Peder Andersen sagde til Niels 
Jensen: Gak ind og fa doffuer og m0d mig sa herude, jeg skal vrere dig god nok. 
Saledes vidnede ogsa to andre vidner. 

Niels Ovesen i Dollerup pa sin s0ster Else Ovesdatters vegne tiltaler deres 
broder Sone Ovesen i Dollerup for 111lh sldl., som Sone Ovesen skyldte Niels 
Christensen Smed i Thisted, men som denne havde undt og givet Else 
Ovesdatter. Sone Ovesen m0dte og lovede at betale. 

(16/9). Jens Andersen i Silstrup tiltaler Mikkel S0rensen for et svin med et 
hart0jr, som tilh0rer JA, og som han havde sendt Else Poulsdatter ind til Mikkel 
S0rensen for at begrere, hvortil Mikkel S0rensen sagde nej. Vidner erklrerer, at 
Mikkel S0rensens led nresten hele havde vreret 0de og ligget ned, sa det hverken 
havde holdt for svin eller gres imod deres grandebrev. (21/10). 
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Peder Christensen i S0nder Skarup fremlregger vurderingsregister i sal. Anders 
Nielsens bo. Han boede og d0de i Skarup. Til stede var herredsfogeden og 
Christen Nielsen i Tvorup, b0rnenes farbroder. Boets goder vurderedes under 
et til 87 dlr. 12 sk. Grelden var 46 sldl. 2 mk. 5 sk. Konen Mette Christensdatter 
fik 20 dlr. 1 mk. 3lh sk., og b0rnene Christen Andersen og Jahan Andersdatter 
efter vrergernes samtykke hver lige meget, nemlig 10 dlr. 1 mk. 1lh sk. 1 alb. 
B0rnene skal blive i boet hos deres stedfader og moder, til de bliver 18 ar, og 
midlerne blive staende i boet hos forn. Peder Christensen. 

Laurits Madsen, sogneprrest i Hundborg og Jannerup fremkalder synsmrend, 
der har synet Hundborg prrestegard efter lensmandens befaling. (Mange huse). 

30. september. Intet. 

7. oktober. 

Christen Jensen i Torsted har strevnet Karen Enevoldsdatter i Torsted, Christen 
Jensen ved kirke, Niels Andersen ved kirke, Niels Andersen i Huoll, Christen 
Fr0st, Oluf i Vigh, Mads Pedersen i Sand og Jens Salmandsen i Torsted og 
skylder dem for soldaterllm, samt Peder Clemmensen for kornskade, som blev 
forligt. Mads Pedersen i Sand og Vell Suends0n i Brund, delefoged til 0rum, pa 
husbondens vegne var til stede. Da de (b0nderne) benregter, at de har lovet 
soldaterne noget til l0n, som de skyldes for, srettes det til forvalteren pa 0rum 
at ken de no get derpa. (18/11). 

(23/9). Niels Christensen Smed i Thisted fremkalder folk, der var 
vurderingsmrend i boet efter sal. Niels Pedersen i Skarup. De vidner, at nu sal. 
Anders Nielsen reskede 8 sldl. som hans morbroder var ham skyldig, og som han 
fik udlagt vrerdier for, bl.a. en bryggerkedel, som Laurits Andersen i Skarup tog 
til sig og lovede at give Anders Nielsens hustru Mette Christensdatter betaling 
for den. Niels Christensen ved Sish0y og en anden strevnede Laurits Andersen. 
Niels Christensen (Smed i Thisted) pa sin s0ster Mette Christensdatters vegne 
tiltaler Laurits Andersen i Skarup for 7 sldl. efter tingsvidnes indhold med 
rente, i omtrent 10 ii.r samt omkostninger. 
Opsat 4 uger. {18/11). 

Anders Nielsen, som tjener i S0ndergard, fremkalder synsmrend, bl.a. Anders 
Fr0st i Tilsted, der har synet kornskade pa en uh0stet havreager. Han har 
strevnet Niels Ibsen i prrestegarden og Laurits skomager. 

14. oktober. 

Sk0de fra Jens Nielsen, sal. Niels Ibsens (forrige herredsfoged) s0n i Sperring 
til hans broder Jacob Nielsen, student, pa hans part ito garde i Silstrup, den ene 
beboet af Poul Pedersen, den anden af Svend Olufsen og Just Christensen, som 
ejes efter de velb. herrer kommissrerer, Jacob Sparre til Rastrup og Hartvig 
Kas til Ulstrup deres indf0rsel. Dateret This ted 18/9 1667. Medunderskrivere: 
Jens Lauritsen Wert, radmand og JNs svoger Jens Mattisen. 
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Anders Ebbesen i Sj0rring pa hr. Poul i Sj0rring hans tjener Voldborg 
Kieldsdatter hendes vegne fremkalder vidner, der har tjent i Ladegard og 
vidner, at nu sal. Berte! Christensen lovede Voldborg Kjeldsdatter, som havde 
tjent i Ladegard 1lh sldl., som han skyldte pa hendes halvarsl0n. (Vidner: 
Karen Pedersdatter i Torsted og Niels Christensen Soldat ibd. Maren 
Christensdatter i Ladegard er indstrevnet. 

21. oktober. 

(23/9). Mikkel S0rensen i Silstrup lader fordele Jens Andersen i Silstrup for en 
t0nde rug kornskade. 

28. oktober. 

Jens Christensen i Nrestrup lod fordele Laurits Christensen i Skarup for skyld. 

Forn. Jens Christensen lod fordele Peder Clemedsen i Torsted for skyld efter 
dom for sarmal, to huller og hargreb og for badskrerl0n og omkostninger ved 
retssagen og for den store overvold; han og hans hund har pludselig overfaldet 
ham pa hans rette farende alvej, da han kom k0rende til herredsfogeden. 

Laug Olufsen, dommer. 
Peder Fr0st i Tilsted tiltaler Anders Poulsen i Tilsted og Niels Mikkelsen 
Torsted for skyld efter breve (den sidste efter brev af mikkelsdag 1660). 
Dom: De skal betale. 

4. november. 

Peder Christensen, Christen Pedersens s0n i Skinnerup, har begreret syn over 
avling og andet i garden efter Sivert Brochenhuus hans skrivelse. Synsmrend sa 
ca. 12 Ires korn og fader i laden, 4 magre 0g, 2 magre k0er og et usselt ungn0d, i 
ralingshuset 2 gamle kar og to gamle t0nder og en gammel vogn i" garden. 

Anders Fr0st i Tilsted Iader fordele sa mange i Tilsted sogn, som skylder konge
og kirketiende. 

11. november. Intet. 

18. november. 

Niels i Huoll i Torsted lader fordele Anders Lauritsen i Dalgard i Sj0rring for 
skyldig korn. 

(7/10). Niels Christensen Smed i Thisted pa hans s0ster Mette Christensdatter i 
Sixh0y hendes vegne. Laurits Andersen i Skarup forpligter sig til at betale 
Mette Christensdatter og hendes b0rn H sldl. skadesl0s til Snabsting 
f0rstkommende og dermed alt klart imellem dem. 
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Poul Nielsen i Bundgard. Christen Madsen bouer i Tuorup Kier pa Mergret 
Andersdatter, sal. Niels Christensen Munchs ibd. hendes vegne, save! som 
Jahan Nielsdatter i Bundgard pa hendes moders vegne giver Poul Nielsen 
afkald og kvittering for arv, de kunne vrere tilfaJden efter den gamle pige Anne 
Madsdatter, som har haft sin vrerelse og tilholcl i Bundgarcl og d0de cler. (Hun 
cl0de 1667·i Bundgard, Skjoldborg (kirkebogen). 

Hr. Poul Christensen Paske i Skjoldborg har ladet strevne folk i Skjoldborg for 
resterende tiende til prresten. 
Opsat 6 uger. 

Poul Christensen Smed i Skjoldborg lod fordele sa mange i Skjoldborg sogn, som 
resterer med konge- og kirketiende. 

(7/10). Christen Jensen i Torsted pa hans s0ns vegne, som er soldat, har ladet 
strevne forn. soldats b0nder til ting, og nu tilspurgte forn. soldat'hans b0nder, 
om de havde noget ubilligt at beskylde ham for, mens han havde vreret cleres 
soldat. Niels Andersen i Huoll, Niels Andersen ved kirke og Jens Salmandsen, 
alle i Torsted, svarede, at de ikke denne gang havcle ham noget at beskylde. 

26. november. 

Christen Mortensen i Torsted lod fordele Anders Lauritsen i Dalgard i Sj0rring 
for skyld. 

Anders J0rgensen i Sj0rring lod fordele Anders Lauritsen i Dalgard for skyld. 

Jens Salmandsen i Torsted lod fordele nogle (nrevnte) Torsted sognemrend for 
skyldig tiende. 

Jens Salmandsen (i Torsted) ctr. Peeler S0rensen i Sj0rring, Niels Bang ibd. og 
Christen Jensen pa bakke i Torsted for deres landgilde til Torsted kirke, som de 
er tild0mt at betale inden 15 dage. Mads Salmandsen og Niels Huoll har strevnet 
dem. 

2. december. 

Hr. Poul i Sj0rring lod fordele folk i Torsted og Nrestrup for skyldig prrestetiende 
og for !ant korn. 

Clemedt Therchildsen i H0rdum har Iadet strevne Villadz Tomsen i Sundsgard 
og fremlagde et tingsvidne af Hassing herreds ting 14. november sidst om, at 
Jens Andersen, ladegardsfoged pa Irup, tit og mange gange nu i forleden ar har 
boyedt og Iadet boye Villads Tomsen at komme til lrup og g0re hans husbands 
arbejde, men han har siddet det overh0rig. Ligeledes vidnede Niels Andersen i 
Kbldkudt, at havde advaret Villads Tomsen at komme og annamme husbondens 

627 



Hundborg Herreds Tingbog - 1667 

f0rsel, og han har ikke efterkommet det. Det krrnves derfor, at han d0mmes til 
at have sit frnste forbrudt. 
Dom: Villads Tomsen b0r vrnre i sin husbonds minde derfor eller lide pa hans 
frnste. 

9. december. 

Poul Salmandsen (i Vester Vandet) tiltaler Christen Nielsen i Klostergard for 
skyld efter brev 35 sldl., som skulle vrnre betalt til mikkelsdag 1663, og Christen 
Nielsen i Dollerup, som skylder 30 sldl., som skulle have vrnret betalt til 
mikkelsdag 1662. 
Dom: De skal be tale osv. 

Anders Ibsen i Tinstrup lod fordele Kirsten Andersdatter i Tinstrup for 9 sl.mk., 
hun var blevet skyldig pa deres regnskab og havde lovet at betale. 

Anders Pedersen, f0dt i 0ster Vandet fremkalder folk for at vidne deres 
sandhed. Christen Iversen pa Holm vidnede, at han skyldte Peder Olufsen i 
0ster Vandet 4 sldl., som han havde hans brev pa 2 ar siden. 
Christoffer S0rensen bekendte, at han skyldte Peder Olufsen 1 rdl. for 1 td. 
havre, han fik hos ham i Vordag (forar) sidste ar, straks f0r hans kone d0de, 
som han betalte ham nu siden mikkelsdag. Christen Eskesen i 0ster Vandet 
vidnede, at han skyldte Peder Olufsen 1 rdl. for srnderug, som han fik af ham, 
f0r hans kone d0de, og betalte den sidste rest af til mikkelsdag. Christen 
Madsen i Tinstrup bekendte, at han skyldte Peder Olufsen 1 rdl., for srndebyg, 
han havde faet af ham i Vordag sidst, f0r hans kone d0de betalt ved Sc. 
olufsdagstid. Christen Frost i Torsted bekendte at skylde Peder Olufsen 5 sl.mk. 
i 3 ar, endnu ubetalt. 

Hr. Peder Jacobsen i Snedsted lod fordele Laurits Lauritsen skomager, nu bor i 
Tinstrup (rettet med 1 over n) for 1 rdl. efter·brev. 

Laug Olufs0n i Haring, dommer. 
Laurits Seefeld Iader fremlrngge restanceliste over tiendebyg af Stagstrup sogn 
(restanterne nrnvnt) og formener, at de b0r betale inden tre solemrnrker. 

16. december. 

J0rgen Nielsen i Diernrns lover pa Niels Andersen, som boede i S0nderby i 
Tvorup, hans vegne, at betale til Niels Christensen Smed i Thisted 4lh sldl., nar 
Niels Andersen far hans hustrus arvelod i Ferigaardt. 

Niels Christensen Smed i Thisted fremkalder vidner, der beretter, at Christen 
S0rensen, som boede i Ashar faet stal og andet for 10 sl.mk., som han lovede at 
betale Niels Christensen Smed med det f0rste. 

(12/8). Peder Nielsen, f0dt i Klostergard, fremlrngger vurdering til udlrng i 
Klostergard for hans arvelod, bl.a. i 1 stalgryde, 1 messingkedel, 1 malmgryde, 
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2 tinfade, 1 messingbrnkken, 1 0rsch (kiste) med las. Christen Nielsen lover 
desuden sin broder, at han skal have 2 td. havresrnd i godt jord. 

Jens J0rgensen i Vester H0rdum pa sin husbonds vegne tiltaler Berte! Pedersen 
i sundm0lle for rest af kvartalsskatten, som fogeden pa Irup har palagt Berte! 
Pedersen -at give, hans medtjener til hjrnlp. 
Laurits Nielsen i Sundm0lle fremlrngger en kontrakt, hvorefter Berte! Pedersen 
har opladt m0llen til sin »svoger« Laurits Nielsen, og mener derfor, at Berte! 
Pedersen rna frikendes. 
Dom: Efter Ioven har Anders Lauritsen (fogeden) lov at lrngge og lige skatten 
som en fuldmyndig foged og som han det agter at forsvare for 0vrigheden. 

23. december. 

(Blandt tingsvidner Anders J0rgensen i Huorstrup). 
Niels Jespersen i Stagstrup fremkaldei' vidner. Mikkel Madsen i Stagstrup 
mindes 30 ar, Peder Andersen, f0dt i Stagstrup, mindes 22 ar, Niels Yde 40 ar og 
mere. De vidner, at Niels Jespersen og hans formand har haft deres d;rift 0sten 
af hans gard mellem hans toftdige og Christen Madsens toftdige 0ster ad 
udmarken uforment i aile mader. De kunne drive s0nden om Niels Jespersens 
lade og toft og Christen Madsens toftdige, nar de lystede. 
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Dommer er Laug Olufsen i Haring. 
Skriver er Poul Poulsen i Vang. 

(6. januar var Helligtrekonger - helligdag til1770). 

(13. januar) »snabsting« ( et eller. flere blade forsvundet). 

Jens Pedersen (stednavn forsvundet) far skudsmal af 24 mamd som en rerlig og 
skikkelig ung karl. Hans far er (Peder) Jensen og hans moder (forsvundet) 
Jensdatter. · 

(18/11 67). Villads Christensen i Skjoldborg pa hr. Poul Christensen Paaske i 
Skjoldborg, hans vegne, har Iadet strevne felgende Skjoldborg sognemrend for 
restancer: Tomis Tomsen Rojkier, Mads Madsen, Jens Christensen og Poul 
Jensen »for lover for« Niels (Staffensen ? ) , Eline Tomisdatter, Mads 
Christensen, Ander Serensen i Aas, Niels Christensen, Thomis Christensen pa 
Megelvang og Christen Madsen ved Kirk, efter seddel underskrevet Skjoldborg 
prrestegard d. 4/11 1667. 

Sal. Christen (An)-dersens efterladte hustru pa Ferigard Iader »her i dag pa 
snabsting« forbyde »kommen og brugelighed« i nogle krer samt pa »Ferigards 
bori i seen« ( = Frergeborg i Sjerring se ?). Endvidere at befatte sig med fiskeri, 
ruser og vod, i Ferigards del af seen. Ellers skal man !ide »Skade for 
hjemgreld«. 

Hr. Christen Jensen Koberee, sogneprrest til Vang og Tuorup sogne, Iader sin 
fuldmregtig »den tid Poul Poulsen i Vang« ( = tingskriveren) »her i dag pa 
snabsting« forbyde at komme med nogen voddrret eller anden fiskeri eller 
rusedrret foran hans alesret i den del af Vangse, som Jigger til prrestegarden 
efter gammel brevs indhold. (Der nrevnes bl.a. »Feri od« og »Thodbell eng«). 
»Item forbedes at skrere raffuel for(an) hans eng eller at sla rer af s0en«. 

20. januar. 

Lensherrens fuldmregtig Niels Andersen F'rest i Telsted fremstiller efter 
lensherrens skrivelse og befaling vidner om de garde, der er ede i Vang, Tuorup 
og Tilsted sogne. F'0lgende Vanf sognemrend: Christen Poulsen i Vang, Thomis 
Nielsen, Anders Salmandsen, :;hristen (Olufsen?), Poul Poulsen og Laurits 
Christensen i (Trab ? ) aflagdE deres vidne, at der var en gard i vang, liggende 
til 0rum slot, som havde vreret ede i 19 ar og var uden bygninger, men nu har 
Peder Madsen, ridefoged til 0rum, nylig frestet den til Anders Jensen i Aakier. 
Tvorup sognemrend: Jergen Nielsen i Vester Diernis, Poul Rasmussen i Tuorup, 
Jachob Christensen, Christen Nielsen Hii ( = Hede). Peder Jergensen og Peder 
Offuersen ibm. En gard i Synderby Tuorup, Jigger til 0rum slot, er ede pa 10 ars 
ti, er >>mesten af sandflugt fordrervet«. Nu har Peder Madsen nylig frestet den til 
Christen (ulreseligt). Endvidere i Tuon1p en (gard ? ), der har ydet til Thisted 
skole, nu af Peder Madsen frestet til en Christen Nielsen, og 1 boel, som Peder 
Christensen sidst paboede, giver til Tuorup kirke, en ejendom som Peder 

630 

Hundborg Herreds Tingbog - 1668 

Poulsen har i freste, aile fordrervede af sandflugt. Endelig en gard i Nerby 
Tum·up, som Anders Michelsen sidst paboede, har givet til Vang kirke og 
herlighed deraf til Eller Jacobsen, har ligget ede i 2 ars tid, er nu for nylig stedt 
til Peder J0rgensen i Tuorup. 
Michel Jensen i Tilsted, Jep Frest, Jens Christ(ensen). Knud Serensen, Laurits 
Lauritsen· og Peder (forsvundet), aile ibm., vidner om en gard i Thelsted, som 
Laurits Lauritsen senest paboede, som »captien Strudthis« arvingers tjener, er 
uden bygninger og har ligget ede i 2 ar. 

Anders Ebisen i Sjerrind, delefoged til 0rum, pa hans husbands tjeners vegne, 
fremlregger et vurderingsregister af 7. januar 1668, rette 30. dag, efter sal. Niels 
Christensen, som boede og dede i Aas. Vurderingsmrend: Villads Christensen i 
Skjoldborg, Poul Smidt ibm., Niels Christensen i Aas og Peder Pedersen ibm. 
Overvrerende: Herredsfogeden pa rettens vegne, samt Christen Andersen i 
Rydsgard i Hundborg og Peder Christensen i Basihaffue ( = • Bassehave i 
Solbjerg sogn) i Mors. 
Skifte mellem hans efterladte hustru Maren Nielsdatter og bern Christen 
Nielsen, Niels Nielsen,/Dorete Nielsdatter, Else Nielsdatter og Karen 
Nielsdatter. Boets formue 199 sldl. llh mk. (Specificeret). Boets greld: Peder 
Christensen i Basishaffue, som formynder for Anne Christensdatter, krrever 
hen des arvelod efter hendes sal. forreldre og hendes medgift pa 20 rdl., som 
hendes sal. broder for:ne Niels Christensen har lovet hende >>Om hun blev 
(forserget?) i mandsvare«, og hvis ikke simile de 10 rdl. ga til Maren 
Nielsdatter og de andre 10 rdl. blive >>staende stille i boet og de!es i to lige 
!odder«. 
Nar skyldig greld er afregnet og det halve bo til konen, kommer til bernene 7 
sesterlodder hver pa 10¥.! sldl. og 7 sk. 

»En dom«. 
Laug Olufsen i Harring, dommer til Hundborg ting, ger vitterligt at her i dag for 
retten d. 20/1 1668 har Jergen Nielsen i Vester Diernres Iadet strevne Niels 
Andersen, nu boende i Ulstrup m0lle, for restgreld pa skadeslesbrev af 3/10 1665 
samt for en greld til Niels Smed i Skuorup, afholdt af J0rgen Nielsen, og 
ydermere Kg!. M.s korntiende og Tuorup kirkes tiende af den gard i Synderby 
Tuorup, han »Senest iboede og avlede til forleden ar 1667«. 
Dom: Han skal betale. (4/5-6/7). 

27. januar. 

»Opsrettelse«. 
Villads Christensen i Skjoldborg pa egne og pa hans s0n Jens Villadsens vegne, 
har Iadet strevne Thomis Thomsen i Tomis Roykiers gard i Skjoldborg for greld 
efter skadeslesbrev af 4/4 1664 m.m. 
(Vistnok igen opsat). (3/2). 
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3. februar. 

»Opsrettelse «. 
Jachob Lauritsen i Tinstrup har ladet strevne hr. Jens Kieldsen, sogneprrest til 
Haring og Staxsterup, og skyldte ham efter fuldmagt og brevs indhold, dateret 
7/10 1667, hvori hr. Jens bekender sig skyldig 18 skp. byg til BertH Pedersen i 
Sundm0lle. 
Sagen opsat 4 uger. 

(27/1). »En dom«. 
Laug Olufsen i Haring, dommer til Hundborg herredsting, g0r vitterligt her for 
retten den 3. februar 1668, at Villads Christensen i Skjoldborg pa egne og pa 
hans s~m Jens Villadsens vegne, har stalVnet Thomis Thomsen i Tomis Roykiers 
gard i Skjoldborg for 6 rdl. og 1 td. rug samt 2 td. byg og 171! mk. Hertil at svare 
m0der Thomis Thomsen, der med ed hrevder at skylde 671! slmk. i stedet for de 2 
td. byg. 
Dom: Han skal be tale, dog af god byg svarende til 671! slmk. og ikke 2 td. 

10. februar. 

J0rgen Jensen i Huorstrup pa hans datters vegne, som er enke efter sal. 
Christen S0rensen, som boede og d0de i As, har ladet fordele (Laurits) 
Andersen i Skourup for greld. 

Laurits Lauritsen Klim, borger og indvaner i Thisted, far arveafkald fra 
Christen Poulsen i Vang. (Arveladers navn forsvundet). 

Morten Andersen, borger og radmand i Thisted, har i dag tilforordnet f0lgende 
mrend at vrere strandfogeder over efterskrevne strande ved Vester hav, nemlig 
over strand en norden Klitm0ller fra (Kold ? ) til Klitm01ler a: Christen Blach, og 
over stranden fra Klitm0ller a til Vangsa: Christen Knudsen og Michel Blach og 
over stranden fra (Vangs)a til Palsens a: Christen Mortensen og Oluf Pedersen 
og over stranden fra Palsens a til Vorup0r: S0ren Jacobsen i Tuorup og hans 
fader Jachob Christensen selv. 

Morten Andersen fremstiller vurderingsmrend: Laurits Bertilsen i Kaarsbaa
rer, Anders Knudsen i Skurup, Oluf Pedersen ved Houkier, Erich J0rgensen 
ibm., Laurits Christensen i Trab og Jep Christensen i Kaarsgard, der har 
vurderet et skib, indstrandet for Vang den 4. januar sidst forleden, saledes. 
F0rst anker og tov 90 rdl., sejl og l0bende »redskaff og opstandende (vant ? ) « 20 
rdl., »th0mer og dieller, som blev bjerget, det haffuet ikke borttog« 20 rdl., vrag 
10 rdl., »4 jernst0cher som fornrevnte sagde de havde ikke forstand pa at 
vurdere«. 
Vedermalsting. 
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17. februar. 

Jens Christensen i Hundborg tilbyder Peder Jensen (Landbou ? se 2/3) den 
arvepart efter kontrakts indhold, som Peder Jensens »quone« og hendes 
medarvinger kan tilfalde efter Jens Christensen sal. hustru Kirsten 
(Eriksdatter ? se 9/3). 
VedermaJsting. (2/3). 

Isach Nielsen i Sperrind pa husbondens vegne, har ladet strevne alle Westervig 
Closters tjenere i Hundborg herred. 
Sagen opsat 14 dage. 

24. februar. 

S0ren Christensen i Staxstrup, forrige ladefoged til Sp0trup i Salling i R0dding 
birk, fremstiller Christen Pedersen i Hundborg, der vidner, at' han, da han 
tjente pa Sp0trup, sa og h0rte, at S0ren Christensen »ved S. Pedridags tid 2 ar 
forleden« lante 10 sldl. til Hans Pedersen Viborig, da tjener pa Sp0trup som 
skolemester, og Hans Pedersen lovede at betale til S. Valboris dag. 
Ligeledes vidnede Christen Jensen, nu tjenende »offuerst Cruse«, amtmand 
over Thy og Mors. Yderligere blev fremlagt en seddel, hvoraf fremgar, at 
Christen (forsvunde't) »lytnant til hest«, vidner det samme. 
Endelig fremlregges endnu en seddel underskrevet i Thisted den 17. februar 1668 
af Poul Jensen, der oplyser »anlangende thi sldl. Hans Pedersen Wiborig, 
forrige velb. oberst Kruses preceptor« er skyldig, har Poul Jensen efter S0ren 
Christensens begrering krrevet dem af Hans Pedersen, der lovede at betale incl. 
rente, nar han fik sin l0n. 
Hans Pedersen er strevnet i Viborg. 

Klemed Terchildsen (i H0rdum). delefoged til Irup, pa husbondens vegne, 
forbyder fiskeri i Vell Sund (omrade forsvundet). Samme forbyder at skrere 
»raffuel« og r0r i Irups del af Sundm0ll dam. Graffuers Jensen og Christen 
Suendsen i Sundby har strevnet alle Sundby mrend og grander samt Jens »feri 
mand« ved Vell Sund, Villas Tomsen i Sundsgard, Laurits Nielsen og Bertill 
Pedersen i Sundm0lle og Niels Nielsen i Kapellhus. 

24. februar. 

»En dom«. 

Laug Oluffsen i Haring, dommer til Hundborg herredsting, g0r vitterligt, at den 
24. februar var her for retten Klemed Tercildsen i H0rdum og fremlagde en 
restands af Irup jordbog for 1667, Hundborg herred Sundby: Christen Nielsen, 
Morten Andersen, Iffuer Smeds enke, Graffuers (Skredder ?9, Christen 
Suendsen, Laurits Nielsen i Sundm0lle, Willas Tomsen i Sundsgard, Jens 
Ollufsen pa M0gellvang. Der foruden Morten Andersen i Sundby stedsmalspen
ge og lejermalsb0de, Anne Iffuersdatter ibm. lejermalsb0de og Niels 
Christensen ibm. stedsmalspenge. 
Dom: De skal betale. 
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Anders Jensen i Vestergard far afkald af Mads Pedersen i Toffelgard i 0ster 
Vandet pa dennes hustrus vegne, Else Madsdatter, og af Laurits Christensen i 
Tanderup i Vester Vandet sogn, pa dennes hustrus vegne, Maren Madsdatter, 
for arv efter de res s0ster, Anders Jensens sal. hustru Karen (Madsdatter ? ) 
(Sagen fortsretter). 

Anders Jensen i Vestergard lover at betale 8 sldl. til S. Michelsdag til Laurits 
Christensen i Tanderup, hans arv efter Anders Jensens sal. hustru. 
Vedermalsting. 

Christen Nielsen pa Tanderup, hans fuldmregtig Niels Jl'lr(gensen), fremstiller 
Poul Pedersen i Diernis, Erich Jl'lr(gensen) i Hou Kier, Niels Michelsen 
(stednavn forsvundet), Niels Poulsen i Houe, der vidner om et boel, der er 0de. 

Anders J0rgensen i Sj0rind har Iadet strevne Anders Andersen i Sperind og 
Christen Andersen i Sj0rind og skyldte dem »efter kirkens bogs indhold« for 
penge »og en skibspund blye, som er indk0bt til Sj0ring kirke«. 
Opsat 8 dage. 

J0rgen Jensen i Huornstrup og Jesper Andersen i Kalderup Iader fordele Peder 
Tomsen i Kalderup og Christen Christensen ibm. for tiende. 

J0rgen Jensen i Huornstrup, Peder Tomsen i Kalderup,· Jesper Andersen og 
Christen Christensen ibm. vidner, at den gard i Kalderup, som Jep Pedersen 
sidst paboede, har vreret 0de i 2 ar. 

Isach Pedersen og Anne Pedersdatter i Tilsted vidnede, at Peder Ydes hustru i 
Tilsted havde lant Peder Pedersens hustru i Silstrup (ulreseligt) pa llh t0nde 
nrer. Peder Pedersen var til stede og nregtede ikke. 
Sagen opsat 8 dage. 

2. marts. 

(17/2). Jens Christensen (stednavn forsvundet) har Iadet strevne Peder Jensen i 
Landbou og dennes hustru (Kir? )sten Christensdatter samt sal. Christen 
Erichsens b0rn i Nyk0bing pa Mors nemlig Sedsell, Mette, Maren, Anne, Erich, 
anden Maren og Berete Christensd0tre og -s0n med deres lavvrerge til tredie 
ting i dag til tilbud. 
Nu tilb0d Jens. Christensen efter kontrakts formelding, som tilforn, rede penge 
til arvingerne efter Christen Erichsen (Smed?), som boede i Nyk0bing 
»fornemmelig« Peder Jensen i Landbou, som sig pa deres vegne har 
»lejliget«/sig at komme. Hertil svarede Peder Jensen, som tilforn, at han kun 
ville modtage (pa egne vegne ? ). 
Yderligere er strevnet Niels Erichsen i Karby i Mors, der pastas at vrere sal. 
Christen Erichsens b0rns rette lavvrerge. 
Sagen opsat 4 uger. (9/3). 

Clemed Terchildsen, delefoged til Irup, fremstiller: Anders Nielsen i Sundby, 
Niels Yde, Niels Jensen og Christen Tomsen ibm., der vidner, at den bolig, Jens 
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i Sundby og Laurits Nielsen i Sundm0lle havde i freste og har lovligt opsagt, er 
0de. Strevnet er amtmanden i Tisted Bisgard samt amtsskriver Christen 
Mortensen i Tisted. 

Salmand Madsen, foged pa Tuodb01l, pa sin husbonds vegne, fremstiller: 
Villads Christensen i Skjoldborg, Christen Andersen og Niels Michelsen ibm, 
samt Christen Christensen og Jesper Andersen i Kallerup, der vidner om 0de 
garde: 1 gard i Skjoldborg, 1 gard i Kallerup, som Jep Pedersen iboede, 2 garde 
i Kallerup, som (forsvundet) og Niels Oluffsen iboede, en halvgard i Kallerup 
som Niels Tomsen iboede. 

Hr. Christen Jensen, sogneprrest til Vang og Tuorup sogne, hans fuldmregtig 
Poul Poulsen i Vang fremstiller: Poul Pedersen i Diernis, Peder Jensen i 
Torsted, Anders Fr0st i Thelsted og Jelle Christensen i Torsted, der vidner, at 
en gard i Vang, som Oluff S0rensen sidst paboede, og som er tjener til Vang 
prrestegard, er 0de og ubesat og var det, f0r hr. Christen Jensen "kom i kaldet. 
(9/3). 

Anders Fmst i Tilsted pa hans husbonds vegne, fremstiller: Peder Jensen i 
Torsted, Poul Pedersen i Selstrup, Michel S0rensen ibm., der vidner, at en gard 
i Torsted, som Peder Christensen iboede, er E~ler Jacobsens tjener, er 0de og 
ubesat. 
(Yderligere 1 gard, vistnok i Skjoldborg, er 0de). 

Vidner med for:ne Anders Fr0st for:ne mrend, at en gard i Telsted, 0land 
tjener, som Thomis Nielsen sidst iboede, er 0de og ubesat. En gard Nesterup by, 
er 0land tjener, som S0ren Ibsens enke paboede, samt en halvgard i Nesterup, 
til 0land, som S0ren Christensen paboede, er begge 0de. 

Vidner med Poul Pedersen i Selstrup: Jens Andersen i Selstrup, Michel 
S0rensen, Poul Poulsen, Jens Christensen ibm., at en halvgard i Selstrup, som 
Just Christensen sidst iboede, tjener til Jacob Nielsen Sperind er 0de og ubesat. 

Jens Christensen Foged i Hundborg pa hr. Laurits Madsens vegne, sogneprrest i 
Hundborg og Janderup sogne, fremstiller: Christen Nielsen i Lille Stiensgard og 
Peder Jensen i Stuor Stiensgard, Michel S0rensen og Poul Pedersen i Selstrup, 
der vidner om 0de garde, som tjener til Hundborg prrestegard: En gard i 
Hundborg, som Christen Pedersen Kieldmand iboede. En gard i Snestrup i 
Janderup sogn, som J0rgen Kruses tjener, tilforn (iboede). 

(Indledningen forsvundet). Der vidnes om en 0de gard i Selstrup, som er velb. 
Hendrich Bellous tjener. 

»En opsrettelse«. 
Oluff Nielsen, tjener pa Rostrup, har Iadet strevne, Niels Staffensen i 
Skjoldborg, Ellin Tomasdatter ibm., »talte med hendes s0n Tomis Christensen«, 
Mads Christensen ibm., (s0n af Christen Staffensen), Chtisten Ibsen og hans s0n 
Christen Christensen i Kalderup, for greld. (6/4). 
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9. marts. 

Oluff Draxbech har ladet strevne Anders Nielsen ved Brou ved Klitmeller og 
Anders Knudsen i Skurup (til vidnespaher) samt Niels Pedersen Skinderup ved 
Klitmeller og Mads Pedersen ibm., der begge vidnede, at den 3. januar var de 
pa stranden i (Mell ... ? ) og der sa og herte de, at Anders Knudsen og Anders 
Nielsen solgte et stykke fyrrevrag, der la norden for pa stranden, for 1 sldl. til 
Anders Poulsen og Peder Olufsen. (4/5- 6/7). 

Anders Frest i Thelsted pa hans husbands vegne, fremstiller synsmrend: Mads 
Pedersen i Sierind, Anders Jensen i (Nestrupgard ? , m.fl., navne forsvundet), 
der har synet en >>agger af Frands Christensens«, som var >>slet fordrervet«. 
Niels Tomsen i 0ster Vandet, Niels Christensen, Christen Jensen og Christen 
Gregersen var strevnet >>pa astedet og til denne vidne«. 

(4/3). Anders Ebisen i Sierind pa hr. Christen Jensen i Vang, hans vegne, 
frembyder en gard i Vang, kaldet Krogsgard, som Oluf Serensen sidst paboede, 
til en >>lidelig af gift«·: (6/7). 

Christen Christensen Hyu i Nors pa velb. Klaus Jull til Synder Vosborg, hans 
vegne, fremstiller: Niels i Huoll i Torsted, Christen Jensen ved Kirk, Christen 
Mortensen og (forsvundet) Nielsen ibm., der vidner, at en gard i Torsted, som 
(Anders?) Laustsen sidst paboede er 0de. 

(2/3). Peder Jensen i Landbou i Thy fremlregger en fuldmagt fra sin >>svoger« 
Peder Jensen, borger og handelsmand i Nykebing, som rette lavvrerge for sal. 
Christen Erichsen, fordum i Nykebing, hans efterladte sen Erich Christensen og 
detre Sedsel, Maren, anden Maren, Mette, Anne og Berete Christensdetre, vedr. 
disse berns arv efter deres sal. farsester Kirsten Erichsdatter. 
Peder Jensen i Landbou far fuldmagt til at give fuldkommen afkald til Jens 
Christensen i Hundborg. Underskrevet 8. marts i Nykebing. Til vitterlighed 
Laurits Christensen, borger og radmand i Nykebing, og Jens Pedersen, 
herredsfoged i Synderherred i Mors. 
Peder Jensen i Landbou giver derefter pa sin hustru Kirsten Christensdatters 
vegne og efter fuldmagten afkald til Jens Christensen for arv efter dennes 
hustru Kirsten Erichsdatter. 

16. marts. (Intet pa tinge). 

23. marts. >>lndfaldt Paskemandag«. 

30. marts. 

Laurits Nielsen Lannum pa Vellum Lange, Landsdommers vegne, fremstiller: 
Jens Christensen i Skjoldborg, Mads S0rensen ibm., (Poul) Jensen Ibm. og 
Niels Staffensen ibm., der vidner, at en gard i Skjoldborg, som Tomis Tomsen 
sidst paboede >>pa Asmild Closter staffuen, er ede og ubesat«. 
Strevningsmrendene talte med Tomis Tomsens hustru pa for:ne gard. 
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Samme med samme vidner, at en gard i Nerskjoldborg, som Tomis Tomsen 
sidst paboede, tjener til Asmild Closter, er aldeles 0de. 

Jens Christensen, Christen Christensen i Liengbieregard, Anders Pedersen og 
Peder Madsen, alle i Tilsted, har synet en gard i Tilsted, som Peder Pedersen 
sidst paboede, og som er Hendrich (Beylous ?) tjener: Garden blev forevist dem 
af Christen Hiu i Nors, og de sa et nedfaldent rallingshus, temmer og tag 
vurderet til2 mk., et gammelt >>laehus og en staid udi enden og var huoll synder 
pa Ioen og 2 par spender slet synder og indfalden i loen og 2 stolper ved side slet 
sender og 2 hue treer pa ester ende af loen var sender og pa den synder side 
bade pa loen og staid er slet neder«-

Jens Nielsen, der nu har stedt sal. Christen Madsen Hj(o/a?)rt i Sierind, hans 
efterladte versted fremstiller, Anders Ebisen og Christen Andersen i Sierind, 
som har vurderet og registreret for:ne Christen Madsens efterladte bo (i 
overvrerelse af?) bernenes, Seren og Mads Christensens fart>roder Berti! 
Madsen pa Vorup 0r. Formuen overstiger grelden med 9% sldl. 1 mk. 2 sk., som 
deles halvt til >>quonen« og halvt til b0rnene. 

6. april. 

(2/3). Oluf Nielsen, 'tjener (pa Rost)rup fik 14 dages opsrettelse efter en maneds 
opsrettelse. 

13. april. 

Hr. Christen Jensen Kobere, sogneprrest til Vang og Tuorup, ved hans 
fuldmregtig Poul Poulsen i Vang, lader fordele Christen Nielsen i Clostergard 
for rest af prrestetiende. 

20. april. 

Christen Nielsen i Clostergard har ladet strevne Poul Nielsen, barnefedt i 
Klostergard, og f0rer vidner: Met Andersdatter i Clostergard og Maren 
Pedersdatter i Tuorup pa, at for:ne Poul Nielsen Clostergard har s0gt dug og 
disk pa Clostergard, nar det lystede ham, uden at betale derfor, i halvfjerde ar. 
Desuden har han lant Christen Nielsens vogn til at k0re gods til stranden. 
Christen Nielsen opg0r sit tilgodehavende herfor til 3% rdl. for kost og 2 sldl. for 
vognpleje. 
Hertil at svare fremlregger Poul Nielsen et af Christen Nielsen d. 28/3 1667 
underskrevet greldsbrev pa 2lh td. rug, som skulle vrere betalt. Sagen opsat 4 
uger. 

Anders Andersen har efter fuldmagt fra Niels Nielsen s0n af sal. Niels Bertilsen 
og hustru, som boede og d0de i Arndal i Norge, og pa Niels Nielsens vegne -
ladet strevne Berti! Pedersen i Sundm0lle og resker denne for Niels Nielsens 
fre.drene og m0drene arvelod sam t rigtigt skifte brev. (Sagen fortsretter). 
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»Opsrettelse«. 
For:ne Anders Andersen i Siegard i Sperindt, formynder for og pa for:ne Niels 
Nielsens vegne i Thisted, har Iadet strevne for:ne Berti! Pedersen og fremlagde 
fuldmagt (med indhold som ovenfor angivet) underskrevet i Thisted d. 13/4 1668 
af Niels Nielsen og af dennes broder Berti! Nielsen til vitterlighed. 
Berti! Pedersen reskes for 400 rdl. 
Sagen opsat 4 uger. (6/7). 

27. april. 

(Indledning forsvundet). Der vidnes om en gard i Ner Tuorup pa Eller 
Jacobsens stavn, som Anders Michelsen sidst paboede, og nu er ede. 

Skaris Jensen i Tuorup pa Laurits Lauritsens vegne, som nu har stedt Poul 
Nielsen i Tuorup, hans vrersted pa Asmild Closters stavn, fremstiller: Jachob 
Christensen, Christen Pedersen, Feder Jergensen og Feder Offuersen i Tuorup, 
der har synet bygninger pa nrevnte vrersted. De sa »en Iiden jordhus« til 1 sldl. 
og ikke andre bygninger. 

Salmand Madsen, foged pa Tuodbell, pa hans husbonds vegne, lader fordele 
Niels (Viffues?) i Sundby for greld. 

Vill Svendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa hans husbonds vegne) og pa 
Christen Andersen, som boede og dede i Ferigard, hans eft.erladte hustru 
Lisbedt Pedersdatter, hendes vegne, fremstiller Poul Poulsen i Yang, Skaris 
Jensen i Tuorup og Jachob Christensen ibm., der vidner om sal. Feder Jensen 
Vigh, fordum borger i Tisted, hans og hans berns nreste slregt: 
Laurits Madsen, som bor ved Lille trebrou i Tisted er for:ne Feder Vigs 
brodersen. 
Laust Oluffsen, som bor ester for Lille torffue i Thisted, og Feder Oluffsen i 
Stuorgade er for:ne Feder Vigs sestersenner: 
For:ne Feder Vigs hustru ved navn Mette Andersdatter var datter af sal. 
Maren J0rgensdatter i Ferigard og er ligesom Jergen Nielsen i Diernis 
sedskendebern til Feder Vig. 
For:ne Feder Jensen og Mette Andersdatter havde til hobe 5 bern, 3 senner og 2 
d0tre, 20 ar og mere. Forleden udskibede den ene sen, Jens Pedersen, selv 
fjerde, fra Vester Land med en skude til Norge, og ingen har set til ham mere, 
om han er levende eller ded, og det ferste svenske krigsfolk var faldet her ind i 
landet. Da de igen denne jul drog ud af landet kom Feder Vigs 2 senner, Niels 
Pedersen og Anders Pedersen, ud med dem, og intet er spurgt til dem siden, om 
de er levende eller dede. 
Ydermere straks fer de 20 ar forleden drog for:ne Feder Vigs datter, ,Anne 
Pedersdatter, over til Norge og siden siges at hun skal vrere kommen over ad 
Holland, og ingen ved, hvor hun er. 
Feder og Laurits Olufsen samt Laurits Madsen er strevnet til vidnespaher. 
(Sagen fortsretter). 
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»En dom«. 
Laug Oluffsen, herredsfoged til Hundborg herredsting, ger d. 27/4 1668 felgende 
vitterligt. (Herefter felger nresten ord til anden ovenstaende indfersel). 
Dom: De fire savnede berns arvelodder efter deres sal. mormoder Maren 
J0rgensdatter i Ferigard tages i forvaring af Jergen Nielsen Holdst i Stuor 
Diernis, d'er er deres »byrd og slregt« og ber vrere deres formynder. (Det ser ud 
til, at Thisted slregten afslar at patage sig vrergemalet). (6/7). 

4. maj. 

Anders Lauridsen i Kastrup har, med en landstingsstrevning, strevnet 
tinghererne for d. 15/4 1667 at vidne om de den dag sa og herte Feder Tomsen i 
Skinderup benregte en greld han beskyldes for. Anders Ebisen i Sierind, Anders 
Frest i Thelsted, Christen Tomsen Roykier i Skjoldborg og Mads Clemedsen i 
Sierind vidner, at de hverken sa eller herte Feder Tomsen den dag. Yderligere 
strevnet er de 4 andre tingherere, Niels Christensen Aas, Ni~ls Nielsen i 
Snestrup, sal. Berti! Christensen i Lagard og sal. Christen Nielsen i Dollerup, 
deres arvinger. 

»En dom«. 
Laug Oluffsen i Haring, dommer til Hundborg herredsting, ger d. 4. maj 
vitterligt at Anders Jergensen i Sierind, kirkevrerge, pa egen og medbroders 
vegne, har ladet strevne de forrige kirkevrerger, Anders Andersen og Christen 
Andersen for greld efter kirkens bog, samt sognefolk for restancer til kirken. 
(Dommen forsvundet). 

(Fra period en 4. maj -6. juli findes kun 1 tingblad, hvis indfersler ikke kan 
dateres nrermere). 

4. maj-6. juli. 

(20/1). Niels Jergensen pa hans faders vegne, Jergen Nielsen i Diernis, tilbyder 
til indl0sning til Niels Andersen i Ulstrup Melle, det for greld udlagte nemlig 
»Vejrmellepart og jordegods«. 
Niels Andersen og hans hustru Anne Christensensdatter er strevnede til dette 
tilbud. 
Her kommer en oversigt over tingherere, men tingdagsdatoen er forsvundet). 

(9/3). Morten Andersen, radmand i Tisted, har Iadet strevne Feder Skinderup 
ved Klitmeller og Ander-s Poulsen ibm. og fremlagde et tingsvidne af Tisted 
byting d. 3. marts 1668, hvori Jep Krab ved Klitmeller og Christen Christensen 
Blach ibm. vidnede, at de den 6. januar og nogle dage derefter sa et stykke vrag, 
som var indkommen nord for Klitmeller. Det tog Oluf Draxbech, Feder Meller, 
Feder Skinderup og Anders Poulsen, aile ved Klitmeller, og ferte t0mmer og 
jern til deres huse. Morten Andersen resker deres hjemmel dertil. 
(Res ten af indferslen er forsvundet). 
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6. juli. 

(F11.1rste indf11.1rse! indeholder kun fa linier, hvis indhold ikke kan bestemmes). 

(20/4). Anders Andersen i Sperind pa Niels Nielsen i This ted, hans vegne, Iader 
fordele Berti! Pedersen i Sundmelle efter en dom udstedt her af tinget d. 1/6 
1668, hvoraf fremgar, at Berti! Pedersen skal fremhegge rigtig registrering og 
vurdering el!er betale 400 rdl. efter beskyldningen. 

(9/3). Synsmamdene Niels Poulsen i Hove, Christen Poulsen i Vang, Jens 
(Christensen ? ) og Anders Salmandsen ibm. har vurderet bygninger pa 
Krogsgard i Vang, som hr. Christen Jensen foreviste dem. De sa et gammelt 
forfaldent frehus rned en staid ved 11.1ster ende og en forfalden (railing ? Ordet 
mangler). 
Temmeret vurderedes for 10 mk. 

(27 /4). Jergen Nielsen Holdst i Diernis pa Lisbedt Pedersdatters vegne i 
Ferrigard fremlregger vurderingsmrendene: Poul Pedersen i Diernis, Anders 
Bang i Dollerup, Jacob Christensen i Tuorup, deres registrering dat. 26/6 1668 i 
Ferigard af Lisbedt Pedersdatters bo til Jergen Nielsen pa sal. Peder Vigs 
berns vegne, hvilke andele sal.· Christen Andersen i Ferigard hid til har haft 
under hrende. Opgjort til136 dl. 3 mk. 5 sk. Vedermalsting. (Sagen fortsretter). 

Jergen Nielsen Holdst i Vester Diernis tager Vill Suendsen i Brund i handen og 
giver Lisbedt Pedersdatter afkald for den arv, sal. Peder Jensen Vigs b11.1rn, 
nemlig, Niels Pedersen, Anders Pedersen og Anne Pedersdatter tilkommer 
efter deres mormoder Maren Jergensdatter, som boede og dede i Ferigard, fra 
den tid hun i hendes velmagt afstod en del af hendes gods og formue til hendes 
bern og berneb11.1rn. Denne andel, 136 dl. 3 mk. 5 sk., havde bernenes nu sal. 
morbroder Christen Andersen i Ferigard taget til sig, da de var henrejst til 
udlandet. 
Vedermalsting. (Sagen fortsretter). 

Jergen Nielsen Holdst i Vester Diernis og Veil Suendsen pa Lisbed 
Pedersdatters vegne, Iader lrese et vurderingsregister af 16/11 1647 udstedt af 
vurderingsmrendene: Christen (Boedsen ? ) i Haagard, Klemed Klemedsen i 
Kaarsgard, Niels Poulsen i Houe og Seren Serensen i Vangsgard, eftersom 
Maren Jergensdatter i Ferigard har Iadet dem udnrevne af tinget til at vurdere 
hendes bo i Ferigard i nrervrerelse af hendes bern, slregt og gode venner samt 
herredsfogeden og tingskriveren Offuer Nielsen. 
Hele boet, uden det hun ville have sig forbeholdt saJrenge hun levede, beleb sig 
til 995 sldl. 8 sk. Fragar tiende og afgifter pa 38* sldl. og 12 mk. Af messing og 
tin har hendes bern, nemlig, Christen Andersen pa egne og pa sal. Peder Vigs 
berns vegne, Thomis Nielsen i Flegum pa hans hustrus vegne, Anne 
Andersdatter i H(el?)umgard pa egne vegne, Niels Andersen i Tuorup pa hans 
frestemes Anne Christensdatters vegne, taget deres part, hvorefter enhver 
sesterlod er pa 156 sldl. 1* mk. 
Underskrevet af Christen Bodsen, KKS, Christen Andersen, Niels Bodsen, 
Thomis Nielsen. (Sagen fortsretter). 
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Jergen Nielsen Holdst og Vi!! Suendsen i Brund pa Lisbed Pedersdatters vegne, 
Iader fremlregge en dom af 27/4 1668, indfert i tingbogen for pa 31. blad, 
hvorefter vrergemalet for sal. Peder Vigs bern overdrages til .J11.1rgen Nielsen. 
Endvidere fremlregges en dom af 22/6 1668, findes i bogen indfert for pa 42. blad, 
hvorefter Jergen Nielsen skal have for:ne berns arvelod. Tingsvidne. 

13. juli. 

(Et kort notat om en opsrettelse pa 14. dage. Nrevnt er Svend Lauritsen 
Bund(gard). Se 27. juli). 

»En dom«. 
Laug Oluffsen i Haring, dommer til Hundborg herredsting, g~Jr vitterligt den 13. 
juli 1668, at Christen Christensen Heu i Nors, fuldmregtig for Poul Salmandsen i 
Vesteruandet, har Iadet strevne Peder Boedsen i Tinstrup for greld 30 sldl. efter 
et greldsbrev som (Peder Boedsens formand) Thomis Pedersen i 1:'instrup har 
udstedt den 2. september 1652. Hertil at svare medte Niels Christensen i Sierind, 
fuldmregtig for Christen Nielsen, forvalter pa Tanderup, og :fremlagde ferst en 
dom her af tinget den 15/1 1666, hvori sal. Thomis Pedersens enke Ingibori 
Andersdatter blev demt at betale restancer efter en liste, underskrevet pa 
Tanderup den 8/1 1666 af Christen Nielsen. Dernrest fremlagde Niels 
Christensen registrering i sal. Thomis Pedersens bo efter tingsvidne af 10/12 
1666, hvoraf fremgar, at grelden overstiger formuen, og hvori bl.a. Poul 
Salmandsen fremsretter krav om betaling af 39 sldl. 2 mk. Herefter pastas 
Peder Boedsen (ogsa kaldet Peder Bertillsen) frifundet. 
Dom: Han frifindes. (14/9). 

»En dom«. 
Laug Oluffsen i Haring, dommer til Hundborg herredsting, ger vitterligt den 13. 
juli 1668, at Christen Jensen i Torsted, fuldmregtig for Poul Salmandsen i 
Vesteruandet, har Iadet strevne felgende for greld efter 8 greldsbreve: Michen 
Andersen i Torsted 24 rdl. 1 mk. 4 sk. efter brev af 4/2 1655. Christen Christensen 
Frest i Torsted 10 rdl. efter brev af 18/1 1655. Peder Jensen Krog i Torsted 10 
rdl. efter brev af 2/2 1658. Niels Michelsen i Torsted 24 rdl. og 2 td. byg (hvoraf 
noget er betalt) efter brev af 1651. Michel Serensen i Selstrup efter brev pa 10 
rdl., underskrevet 10/1 1663 af Christen Madsen og Michel Serensen, begge i 
Selstrup. Sal. Christen Nielsen i Dollerup, hans enke og bern, »talte med hans 
gardmand Son Offersen«, 30 sldl. efter brev af 2/2 1662, er betalt 4 sldl. Laurits 
Pedersen i Skuorup efter brev af 4/11 1660, Michel Pedersen i Skinderup efter 
brev af 24/111663 pa 10 sl.dl. og * td. rug, 5 sldl. er betalt. 
Opsat 14 dage. 

Fremlagt en restanceliste over Tuodbell tjenere Hundborg herred. (3 sider 
specifikation). 

20. juli. 

Anders Frost Iader strevne. (Resten forsvundet el!er ulreseligt). 
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Laurits Lannum har Iadet st<evne Jens Christensen i Skjoldborg og Poul Jensen 
ibm., og skylder enhver pa hans husbonds vegne for 13 rdl., omkostninger pa 7 
rejser, hver rejse 1 slmk., tre gange er bojet med deres hest og vogn, hver gang 
1¥.! mk. til vognleje, for min kost i 3 dage 1 mk. hver dag til fiJI og mad, »at betale 
inden tvende suoll mercher«. 

Jelle Christensen opsiger pa 4. ting frestet pa sin gard i Tilsted (eller Torsted). 
St<evnet er hr. Poul i Skjoldborg (som husbond ? ). 

En gard i Si0rind (f<esterens navn forsvundet), tjener til 0rum bliver opsagt. 

Hans Hansen i Kialderup pa hans velb. husbonds vegne, h0rte og sa Anders 
Fr0st i Tilsted pa hans husbonds vegne, freml<egge et tingsvidne af 1. august 
1653 lydende: Niels Ibsen i Sperind, herredsfoged til Hundborg herred, J0rgen 
Christensen i Sierind, Niels (Madsen?) i Tinggard og Poul Poulsen Skriver g0r 
vitterligt, at Christen Nielsen i »(Ull? )gard i Vestersogn« pa hans husbonds 
vegne fik et tingsvidne 'at otte m<end, nemlig, Staffen i Landbou, S0ren i 
Sperindgard, (uheseligt) i Skjoldborg, Anders Jensen ved Kirk i Torsted, Mads 
Tuordson i 0steruandet, S0ren Offersen ibm., Jens Christensen og Jep 
Christensen i Sperind, hvori efterskrevne vidnesfolk vidnede som f0lger. Peder 
Frandtsen i Skjoldborig, mindes 30 ar, da har en eng i Acherdall pa Selstrup 
mark v<eret brugt til Norindtoft »ulast og ukierd med hi0llj og riffue«. Ligeledes 
vidnede Christen Lauritsen i Skadholm, mindes 27 ar, Jesper i Norindtoft m0lle, 
mindes 40 ar, Thomis S0rensen i St0ffring 40 ar, Christen Madsen i Selstrup 30 
ar, Christen Pedersen i 0stergard 20 ar, Christen Poulsen i Skuorup 40 ar, 
Christen Andersen i Skioldborg 13 ar, Laurits S0rensen ved Kirk 40 ar og 
Christen Blach i Nestrup 40 ar. De sarpme vidner at Norindtofts m<end (mevnt 
Jens Gregersen) har haft drift af deres hjord i Selstrup udmark og 0de jord i 
Skardall og ud til fjorden. Dette vidner ogsa Michel Pedersen i Aas, mindes 50 
ar, Olluf Jensen i Thingstrup 20 ar. Strevnet er J0rgen Seefeld pa 0land, J0rgen 
H0gh pa Tuodb0ll, fru Ingibore Skiell pa r0strup, Jens Jull pa Dueholm, jomfru 
Ellin Krag og jomfru Else Krag (rettelse af eller tilf0jelse til fornavnet er 
ul<eseligt) pa Glomstrup, samt en nekke Silstrup folk. 
Dette tingsvidne !rest pa tinge d. 20/7 1668. Hidstrevnet i dag er Eller Jacobsen, 
forpagter pa Jerned, pa egne og medarvingers vegne, samt menige Silstrup 
mrend til vidnespahtar. (3/8). 

Den 20. juli var her for retten til stede, J0rgen S0rensen i N0rhaa, delefoged til 
Vestervig Closter, har Iadet strevne alle Vestervig tjenere i herredet for 
restancer efter liste, underskrevet pa Vestervig af S0ren Bendixen. 
(Specificeret). 
Dom: De skal be tale. 

J0rgen Nielsen Holdst i Diernis fremlregger, pa husbondens vegne, vurderings
register af 29. juni 1668. Vurderingsm<end: Anders Bang i Dollerup, Niels 
Madsen i Si0rind, Niels Christens,en i Bachgard og Laurits Andersen i Skuorup. 
Skiftet er efter sal. Christen Nielsen, som boede og d0de i Dollerup. Hans enke 
er Karen Pedersdatter. Boets formue er 23 sldl. 1 mk. 3 sk. plus »korn saet f0r 
den sal. mand dfiJde« 5 sldl. 1 mk. 
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Greld: Restancer efter liste dateret pa Diernis d. 28/5 1668, 49 sldl. 3¥.! mk. 6 sk. 
Til Christen Boycher i SifiJrind en arvelod tilfalden Maren Andersdatter, som 
den sal. mand var formynder for. Adskillige andre greldsposter. Alle 
kreditorerne er strevnede. 

27. jldi. -

Laug Oluffsen i Haring (dommer til Hundborg herreds) ting gf/JI' vitterligt, at 
den 27. juli 1668 <eskede Vel! Suendsen, delefoged, pa Svend Lauritsens vegne i 
Bundgard af Berti! Pedersen i Sundm0lle registrering og vurdering efter sal. 
Niels Suendsen udleveret til (Else) Nielsdatter. 
Klemed Terchildsen i H0rdum mente at have ret til at ftare hendes forsvar, 
hvortil Svend Lauritsen fremftarer, at han er hendes >>farbroders s0n og rette 
vrerge og ingen nrermere i byrd og slregt«. 
Vel! Suendsen har efter opsrettelse af 15. juni Iadet strevne Berti! Pedersen i 
Sundm0lle og Anne Bertilsdatter i Sundgard. (3/8). 

3. august. 

(20/7). Morten Andersen, radmand i Tisted, pa Alexsander Grubes vegne, 
(ul<eseligt) pa hans husbond Enuold Kaas til Li0ngholm hans vegne, Peder 
Barfod til Brendgard pa hans husbonds vegne, fru Bente Vind pa (Langlang ? = 
Langeland ?), Niels Andersen i 0stergard i Jestrup pa hans husbonds vegne, 
jomfru Anne Krag til Glumstrup, Isach Pedersen i Tilsted pa Peder Pedersens 
vegne, forva!ter pa Dueholm Closter, Poul Pedersen i Silstrup p:'t hans 
husbonds, Jacob Nielsens, vegne. Samtlige forb0d Knud Pedersen og Anne 
Jespersdatter i Nordintoft at g0re nogen brug af Silstrup mark. (Sagen 
fortsretter). 

Laug Oluffsen i Haring, dommer til Hundborg herredsting, g0r d. 3/8 1668 
vitterligt, at Anders Fr0st i Tilsted pa hans husbond Eller Jacobsen og dennes 
medarvingers vegne, fremf0rer mod kravet om forbudsvidne vedr. Norindtoft 
m<ends fridrift og brug af Silstrup mark og 0de jord og af Skarda!, at det drejer 
sig om ejendom, og at der ikke er strevnet rigtigt. (Kendelse kan ikke tydes). 

Thomis S0rensen i N0rhaae, delefoged til Vestervig, er til vedermalsting med 
Berti! Christensen i Torsted om dennes forbliven pa sin gard. 
(I indf0rsel d. 20/7 kaldes delefogeden til Vestervig J0rgen S0rensen!). 

Laurits Andersen i Nestrupgard har Iadet strevne Niels Ibsen i Torsted for 27 
sldl., som Niels Ibsen har lovet i medgift med sin datter. Niels Jepsens s0n 
pastar frifindelse, da der har vreret forligsm:i.l dem imellem. (Resten delvis 
forsvundet). 

Niels Jensen, i Staxstrup har Iadet strevne Poul Smed i Bundgard pa egne og 
medarvingers vegne efter brevs indhold for 15 rdl., som han skyldte S0ren 
Christensen, da tjener pa Todb0ll. Brevet er dateret Skioldborg d. 27/2 1656. 
Dom: Han skal be tale. 
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(27/7). Vill Suendsen i Brund pa Svend Lauritsen i Bundgard, hans vegne, har 
Iadet stcevne Bertil Pedersen i Sundmelle og Anne Bertilsdatter i Sundgard i en 
arvesag. ( Gentagelse af indferelsen af 27/7). 
Sagen opsat 6 uger. (14/9). 

Feder Christensen (i Ferigard) Iader Ieese et skriftlig tilbud, hvoraf fremgar, at 
han har Iadet stcevne J0rgen Nielsen i Diernis, (»talte med hans s0n 
Christoffer«), der ikke vii afsta en part i en vejrm0lle, som de begge er 
interesserede i, og »OS ikke begge kan vcere tjenlig i fcelles uden hverandre til 
skade og stridighed«. Feder Christensen tilbyder nu pa 3. ting rede penge efter 
skiftebrevs indhold for m0llen. Underskrevet pa Ferigard d. 20. juli af Feder 
Christensen (Sagen fortscetter). 

J0rgen Nielsen i Diernis har Iadet stcevne Feder Christensen i Ferigard, der 
ceskes for hans hjemmel til den jord og grund vejrm0llen star pa »for(an) 
Vester Diernis«. Feder Christensen fremlcegger dertil tingsvidne af 17/9 1660, 
hvori nu sal. Christen Andersen i Ferigard har fremstillet vidner fra Vang og 
Tuorup, der vidner, at m0llen, sa lcenge de mindes, har staet 0sten for Vester 
Diernis, hvor den nu star, ulast og ukceret indtil nu, hvor Hans Zoega begyndte 
at f0re trcette. Ydermere er det vidnerne vitterligt, at m0llen aldrig har ydet 
herlighed eller rettighed til Store Diernces, men alene melleskyld til rette 
husband. 
(Der ncevnes 17 vidner fra Vang sogn og 14 fra Tuorup sogri, der mindes fra 20 til 
75 ar, de fleste navne let lceselige). 
J0rgen Nielsen begcerer tingsvidne. 

»En dom«. 
Laug Oluffsen i Haring, dommer til Hundborg herredsting, g0r vitterligt, at 
Jergen Nielsen Holdst i Diernis efter opscettelsesvidne »i dag 6 uger« har Iadet 
stcevne (ialt ca. 25 mcend over hele herredet, specificeret) for gceld. 
Dom: De skal betale. 

10. august. (Intet pa tinge). 

17. august »var fogden og skriver her pa ting, og fogden tilb0d lov og lyde, og 
ingen fremkom og intet kunne forrettes formedelst ikke kunne (sankes?) 
tingh0rere«. 

24. august. (Intet pa tinge). 

31. august. 

Laug Oluffsen i Haring, dommer, g0r vitterligt, at Christen Lauritsen i Nisby, 
fuldmcegtig for La(urits) Si0feld til 0land, fremlcegger en restanceliste af 14/12 
1667 for 0lands tjenere i Hundborg herred. (Specificeret). 
Dom: De skal be tale. 
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Christen Jensen i Skinderup far arveafkald af Christen Pedersen pa Bach 
Skinderup pa hans hustru Bendet Jensdatters vegne, af Thomis Nielsen 
Skinderup pa hans hustru Giertrud Jensdatters vegne, af Laurits Lauritsen i 
Nestrup pa hans hustru Sidsel Jensdatters og pa hendes s0ster Maren 
Jensdatters vegne, som bor i Nors. Af Christen Madsen i Thingstrup pa egne og 
to br0dre's vegne, Feder Madsen og Jens Madsen, samt efter fuldmagt fra 
Anders Madsen i Tinstrup pa dennes hustrus vegne, aile for arv efter salig 
Margret Jensdatter, der (d0de?) til Anders Madsens i Thinstrup og var 
(Christen?) Jensens s0ster. 

7. september. 

Vell Suendsen i Brund, delefoged til 0rum, pa husbands vegne, fremstiller, Poul 
Christensen og Skaris Jensen i Tuorup, der har vurderet noget korn hos 
Christen Jensen i Tors ted. Kornet vurderedes til 15 dl. til husband jor restance, 
og aff0ring af kornet blev forbudt, men i dag ved et nyt syn var kornet hestet og 
aff0rt. · 

»En dom«. 
Laug Oluffsen i Haring, dommer til Hundborg herredsting, ger den 7/9 1668 
vitterligt, at Salmand Madsen, foged pa Tuodb0ll, har Iadet stcevne Thomis 
Tomisen Roykier i Skioldborg for restance, korn m.v., for ialt 78 sldl. 3 mk. 5 sk. 
Liste dateret 24/8 1668. 
Sagen opsat 4 uger. 

Anders Andersen 
kirkens tiende. 

Sperind Iader fordele folk Sierind sogn, som resterer 

Christen Nielsen Midiholm i Skioldborg har Iadet stcevne Maren Knudsdatter 
hos Jens Clemedsen i Skioldborg. Maren bekender offentligt at hun har taget et 
tar i Christen Midiholms »forsti«. 
Christen Midiholm har med 2 vidner vceret hos Jens Klemedsen, hvor de fandt 
en farekrop under noget halm. Mads S0rensen i Skioldborg vidner, at han var 
hos Jens Klemedsen og sa noget fareked i hans stue og et hvidt skind med en 
»Split« i det venstre ere, som var »Christen Nielsens gards rette faarmcerke. 
»Feder Madsen og Mads Christensen i Skioldborg havde ogsa set et hvidt skind 
med split i venstre 0re hos Jens Clemedsen, og »det var det lam, de tog fra 
for:ne Christen Midiholm. Maren Knudsdatter vidner (vist nok, en del er 
forsvundet) at »hun holdt samme lam og for:ne Jens Clemedsens quon stak 
den«. Jens Clemedsen og.hans hustru er ogsa stcevnet. 

14. september. 

»Opscettelse«. 
(13/7). Poul Salmandsens fuldmcegtig Christen Hiu i Nors har Iadet stcevne 
Peder Bordsens hustru Margret Tomisdatter og Tomis Pedersens efterladte 
hustru og fremlagde et gceldsbrev udstedt af (Tomis Pedersen) i Tinstrup, 
dateret 8/9 1652, og krcever betaling af arvingerne. 
Opsat 4 uger. 
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»En dom«. 
(3/8). Laug Oluffsen i Harring, dommer til Hundborg herredsting, g0r den 14/9 
1668 vitterligt, at Vell Suendsen, delefoged til 0rum, Pa husbondens tjener 
Svend Lauritsen i Bundgard, hans vegne, fremlregger et opsrettelsesvidne af 3/8 
( der gen tages). Vell Suendsen krrever igen rigtig registrering efter sal. Niels 
Suendsen af Berti! Pedersen og Anne .Bertilsdatter. Hertil at svare, m0dte 
Klemed Terchildsen i H0rdum, der fremlagde et tingsvidne har af tinget den 
17/2 1662 med registreringen afholdt 22/111661, rette 30. dagen. Heraf fremgar, 
at den efterladte hustru arver halvdelen 52lh sldl. 1 mk. og det samme arver den 
sal. mands 2 d0tre (Maren ? ) Nielsdatter i Aas og Else Nielsdatter. 
Sidstnrevntes stedfader Willads Tomsen var da til stede og lovede at betale 
hende 25 sldl. og en ( »Roq «?) sa god som 15 sldl. udover hen des arvelod, samt at 
holde hende med 01, mad, sko og klreder til hendes 20. ar. (Sidste del er 
forsvunde t). 

(Herfra mangler tingbogens blade indtil 7. december). 

7. december. 

(Indledningen er forsvundet). Knud Christensen tiltaler Feder S0rensen for 
landgilde efter skadesl0sbrev. Feder S0rensens (nuvrerende?) husbonds 
fuldmregtig, Ditl0ff Hellesen, fremviser 2 forbudssedler, hvori Feder S0rensen 
forbydes at betale nogen restance til Knud Christensen, f0r husbond har 
godkendt det. Pa grundlag heraf frikendes Feder S0rensen. 

Anders Fr0st i Tilsted, pa hans husbonds vegne, fremstiller: Niels Andersen 
ved Kirk i Torsted, Christen Fr0st, Jens Salmandsen og Michel Andersen i 
Huol\, der afhjemler deres syn om klittag hos Eller Jacobsens tjenere i Torsted 
( eller Tilsted). De sa klittag i Kirsten Nielsdatters gard og hos Michel i 
(forsvundet J. 
Var til stede: »for:ne Michel Andersen, Anders Moustsens s0n og Christen 
Mortensen pa hans moders vegne »nu da Anders Frest gav last og klage for den 
ulovlige gerning«. 

»En dom«. 
Feder Salmandsen pa Midiholm og Christen Salmandsen i Hundborg har Iadet 
strevne Jens Andersen i (Baa regard ? ) og Salmand Bertilsen ibm., og 
fremf0rer, at Salmand Bertilsen nu er 18 ar og efter skiftebrevs indhold b0r 
tage arven efter sin sal. far under hrende og brug, hvilket han selv giver til 
kende, at han vil. 
Dommen f0lger pastanden. (Sagen fortsretter). 

Feder Salmandsen og Christen Salmandsen fremstiller deres broders0n, 
Salmand Bertilsen, barnefedt i (Baaregard ? ) , og de giver gensidigt hinanden 
afkald for arv efter Salmand Bertilsens sal. fader Berti! Salmandsen, der boede 
og d0de i (Baaregard i Hundborg). 
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»En dom«. 
Niels S0rensen i Sperind har Iadet strevne Jep Krab ved Klitm0ller, Poul 
Pedersen i Freskild, Jens Pedersen i Kieldgard, Jep Madsen i Sperind, Niels 
Pedersen i Huolgard i Si0rind sogn, vedr. sal. Jens Christensen b0rns 
vrergemal, og mener, at man mellem disse mrend, der er »nrest i byerd« til 
b0rnene, rna finde vederhreftige personer til vrerger. 
Da Poul Pedersen er en gammel mand boende uden herreds bliver han ikke 
udpeget, ej heller Niels Pedersen i Huolgard. (Et · stykke er forsvundet, 
indeholdende navne pa Maren Jensdatters formyndere). Jep Krab og Jens 
Pedersen udpeges som formyndere for Vel! Jensen. (Sagen fortsretter). 

Christen Lauritsen i Haring, pa Enger Jensdatters vegne, sal. Jens 
Christensens datter i Sperind, begrerer, at hun selv rna overtage sin fredrene 
arvelod og far tilladelse af ovennrevnte frrender, Jep Madsen i Sperind, Jens 
Pedersen i Kieldgard, Christen Jensen i Torsted, Christen Lauritsen i Haring og 
Jep Pedersen i Kieldgard, Christen Jensen i Torsted, Christel1 Lauritsen i 
Haring og Jep Christensen i Sperind. Herefter tog Enger Jensdatter for:ne 
Christen Lauritsen og Jep Christensen til vrerger og gav Niels S0rensen fuld 
afkald. (Sagen fortsretter). 

Niels S0rensen i Sperind advarer hans stedb0rn og deres formyndere, at de 
straks skulle skille ham af med det gods, der var udlagt i boet, og som han nu 
fralagde sig ansvaret for. (Sagen fortsretter). 

Niels Serensen fremlregger vurderingsregister af 25. november 1668 ( eller 1663 
? ). hvoraf fremgar at der er udlagt af bohavet til forskellig greld bl.a. »thill den 
sal. quindes begravelse« (navn forsvundet), til kongen og kirken for skatter og 
tiende og til »b0rns arffueloder« efter deres sal. fader, specificeret for hvert af 
b0rnene, Veil Jensen, Maren Jensdatter og Enger Jensdatter. (14/12). 

14. december. 

Knud Pedersen i Norindtoft har Iadet strevne (forsvundet) Poulsen Gyde 
Thisted for greld 4 rdl. efter brevs indhold. 

(7/12). Veil Jensen, barnef0dt i Sperind, hans vrerger, tager hans arvelod under 
hrende som f0lger: Jens Pedersen i Kieldgard for 9 sldl. 3 mk., Poul Jensen i 
Ramsgard 9 sldl. 3 mk. og Christen Nielsen i Sperind 32 sld. og bevilger Vell 
Jensens frrende og svoger Feder Christensen i Skurup, >>at han ( = Vell) selv 
matte tage til sig af hans arvelod« og anvende, hvis han pa grund af »sygdom og 
kranchhed ikke kan vrere sig selv nyttig«. 

Anders Moustsen i Torsted og Mogens Smed ibm. fremstiller, Christen Jensen 
pa Bach i Torsted og Christen Jensen (ved) Kirch ibm., der har skiftet en gard i 
Torsted i Overvrerelse af husbands fuldmregtig Anders Frost. Til Anders 
Moustsen er tilfalden den s0ndre part, som er lo og staid. Mogens Christensen 
fik rallingshuset og betalte 2 sldl., til at forbedre lo og staid med, til Anders 
Mouritsen. (Derefter specifikation af markjordenes deling). 

(Res ten af tingbladene for 1668 er forsvundet). 
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Herredsfoged er Lave (Lauge) Olufsen i Haring. 
Skriver er Thomas Jensen, Aalborg i Thisted. 

7. februar. 

Vurdering, registrering, skifte og deling afholdes den (20?) januar 1670 af 
Christen Knudsen Krog, Michel Christensen Blach, Christen Christensen, 
Anders Poulsen, alle boende ved Klitm0ller, Tomis Jensen Skriver pa 
herredsfogeden Lave Olufsens og pa egne vegne i det hus og bo ibm., som Feder 
Nielsen Skinderup iboede og afd0de, efter hans d0d sa vel efter hans hustru Anne 
Nielsdatters d0d, pa rette 30. dag. 
Vurderingsmamdene er »udnrevnt af Hundborg herredsting snapsmandag den 
10. januar at dele mellem de sal. menneskers arvinger«. 
Overvrerende: Ungest Niels Pedersen, Skinderup, den sal. mands s0n, pa egne 
vegne, .iEldste Niels Pedersen Skinderup pa hans broder Feder Vellemsen, som 
er i fremmed land, om han er levende, hans datter Else Pedersdatters vegne, 
Anders Christensen ibm. pa hans hustrus vegne, ved navn Maren Nielsdatter. 
Vurdering udover bohave bl.a. noget gammelt t0mmer og et lres langhalm, som 
Niels Pedersen beretter er til »husens forfrerdigelse efter husbondens befaling« 
og »en tredie part i en skude med Oluf Christensen Draxbech«, vrerdi 40 rdl., »en 
lille gammel bad liggende pa Vandet 0er«, halvpart i en gammel bad med velb. 
J0rgen L0che«, begge ubrugelige. Formue ialt 93 sldl. 3 mk. 6 sk. Desuden 
beretter Niels Pedersen, at hans fader havde halvpart i en lille, gammel skude 
med Oluf Drasbech, som han matte srelge for 13 rdl. for at fa sin fader og moder 
i jorden, hvilket de 0vrige arvinger bekrrefter. Greld bl.a.: Den sal. mands 
svoger, Christen Drasbesh, 16 rdl. efter skadesl0sbrev af 4/2 1660, plus rente 
m.m . .iEldste Niels Pedersen, den sal. mands s0n, 3 sldl. for varer, som den sal. 
mand tog til Norge at srelge for ham. Christen Knudsen Krog pa hans s011 Feder 
Christensens vegne, 3 sldl. for »to lige kister, han har gjort til de tvende sal. 
menneskers legemer<<. Herredsfogeden og skriveren hver 1 rdl., trykt papir til 
registrering og skiftebrev 6 mk. Greld ialt 90 sldl. 3 mk. 1 sic Ungest Niels 
Pedersen overtager arv og greld og be taler s0ster- og broderlodder af de 3 sldl. 5 
sk. 

Ungest Niels Pedersen Skinderup ved Klitmoller far arveafkald af .iEldste Niels 
Pedersen Skinderup ibm. og Anders Christensen ibm. (pa de i forrige indf0rsel 
nrevntes vegne). 

14. februar. 

Retten blev sat i Tinggard formedelst den harde vinter. 

Foul Madsen i Gierup pa hans moder, Kirsten Pedersdatter, og hans broder, 
Clemed Madsen, samtlige deres vegne, har Iadet strevne Anders Nielsen i 
Sundbye og irettelagde et tingsvidne her af tinget dateret 8/10 1660, hvoraf 
fremgik, at Jens Tomsen, barnef0dt i Sundbye, lovede at give sal. Jens Nielsen, 
som boede og d0de i Aas, hans tre efterladte b0rn, nemlig, Else, Maren og 
Karen Jensdatter hver 20 sl dl.. som skal sta i boet og fa renter hos ham og deres 
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moder til de bliver 16 ar gamle og i mellemtiden give b0rnene mad, 0!, sko og 
klreder og god optugtelse. 
Yderligere irettelregger han et tingsvidne her af tinget dateret 11/8 1662 efter 
Jens Tomsens hustru sal. Anne Madsdatters d0d, hvori formeldes, at Mads 
Clemedsen i Gierup har resket bemeldte 60 sldl. 
Derefter irettelagde han i genpart et kontraktvidne af Skiumb birketing af 22/2 
1660 i forskrevne bo, som Mads Clemedsen i Gierup iboede, gjort imellem 
Kirsten Nielsdatter og forskrevne Anne Madsdatter, hvori berettes, at der skal 
restere 14 sldl., som efter Kirsten Nielsdatters d0d tilkommer forskrevne 3 
piger Else, Karen og Maren. Dernrest fremforer Foul Madsen, at hans sal. fader 
efter disse vrergemal har taget de 3 piger hjem til sig i deres umyndige ar efter 
hegge deres forreldres d0d og givet dem 01, mad, sko og klreder og anden gudelig 
optugtelse pa 7¥.! ars tid. 
Foul Madsen formener, at Anders Nielsen i Sundbye, som b0rnenes farbroder, 
b0r vo:ere deres rette lavvrerge og g0re rigtig regnskab med Mads Clemedsens 
arvinger i Gierup. 
Dommen f0lger pastanden. 

Foul Madsen i Gierup pi sin moders og broders vegne og Anders Nielsen i 
Sundbye pa sine 3 broderb0rns vegne indgar en venlig overenskoinst og 
afregning. (Herefter f0lger 1 side med gentagelser af ovenstaende indf0rsel og 
beregning af deres mellemvrerende. Det ender med, at Mads Clemedsens 
arvinger beholder de 3 pigers samlede arvelodder med renter, dels som 
betaling for de 7¥.! ar, dels som betaling for tiden, indtil de kan tjene deres br0d, 
idet der trreffes afta.le om, at de skal forblive i Gierup. Af »Kristen krerlighed« 
far b0rnene eftergivet en »greld« pa 76 sldl., men de far dog lov til at beholde 
de res moden; kiste og klreder- vurderet til 13 sldl.). 
Vedermalsting mellem Foul Madsen og Anders Nielsen. 

21. februar. 

Niels Lauritsen boende i Staxstrup pa egne og medarvingers vegne, har ladet 
strevne vel b. J0rgen Kaas pa Faderspill og til taler ham for go:eld 100 sldl., som 
hans skyldte sal. Suend Christensen, fo:ergemand, forrige borger i Tisted, efter 
obligation af 1662, underskrevet af J0rgen Kaas Iffversen. 
Obligationen er paskrevet: Rente rigtig betalt til denne dag, lo:est pa Hundborg 
herredsting i april1665, underskrevet Foul Poulsen (skriver). 
Dom: Hans skal be tale med resterende renter. 

Christen Thomsen i Sundbye (resten forsvundet). 

(Her mangler sikkert 1 eller flere blade). 

28. februar. 

To.rnas Jensen Aalborg ( = skriveren), borger og indvaner i Tis ted pa Niels 
Jensens vegne, radmand ibm., Iader lo:ese et delevidne af Tisted byting 7/12 
1667, over S0ren Christensen i Nesterup for go:eld. Yderligere lod han lrese·en 
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dele af Viborg landsting 15/1 1668: Niels Jensen Oderee ved Jacob Pedersen 
0regard, borger og prokurator 'i Viborg, Iader for:ne Seren Christensen fordele 
som i hjemtingsdelen. Herefter forbydes Suend Serensen i Nestrup at »hus~ 
eller helle« for:ne Seren Christensen 

7. marts. 

»Anders Frest i Tilsted udsteder«. 
Lave Olufsen i Haring irettelregger et greldsbrev fra Anders Lauritsen i 
Huinderup i (Had)erslevhus len i Tystrup sogn og herred til Niels Jensen 
Sleche, borger i Holstebro pa 12 sldl. for en hest, at betale til Feder Hejbye i 
Kolding. Underskrevet i Kolding den 8/10 1652. 

Lave Olufsen tilbyder Niels Sleche pa Anders Lauritsens vegne at indlese 
greldsbrevet. 

14. marts. (Intet pa tinge). 

21. marts. 

Laurits Nielsen, borger og handelsmand i Tisted har Iadet strevne velb. Jergen 
Kaas pa Faderspill efter obligation og pantebrev af 28/11 1668 i den gard i 
Janderup, som Jep Schiet pabor, og efter skadesl0sbrev af 6/12 1669, greld ialt 
110 rdl. 3 mk. 9 sk. 
Dom: J ergen Kaas skal be tale eller lide indvisning i pantet. 

Berte! Pedersen Lerche pa Anne Pedersdatters vegne i Skioldborg har Iadet 
strevne Maren Nielsdatter ibm., og irettelregger et tingsvidne af 17/11670, hvori 
Suend Laustsen i Skioldborg vidner, at for:ne Anne Pedersdatter har tjent ham 
i 11 ar og hvert ar er hendes 10n afgmden af 4 skp. bygsred. 
Maren Nielsdatter sky Ides nu for betaling af den nrevnte afgmde og af "h td. mel 
samt i rede penge et Ian pa 2 slmk. og 3 sldl. som len for det sidste ar. 
Jens Christensen i Sundby m0der for Maren Nielsdatter og anmoder om 
opsrettelse. Sagen opsrettes 1 maned. (9/5). 

28. marts. 

Christen Christensen H0j i Nors pa sin husbonds vegne, M. Hans Zoega »til 
Nees« ( = Nres, senere Lindenborg), professor pa K0benhavns universitet, har 
Iadet strevne J0rgen Nielsen i Vester Diernis og irettelregger en kontrakt af 27/8 
1660 mellem mester Hans Zoega og hans tjener Jergen Nielsen, som bor i Vester 
Diernis, og Christen Nielsen, provstiskriver i Ty, hvorefter Hans Zoega har 
solgt sit landgildekorn af Diernis og andet gods i Ty, som er arligt 64lh td. ,byg, 
47lh td. havre, for 9 slmk. pr. td. byg og 4 slmk. pr. td. havre, ialt 192 sldl. 2 mk. 8 
sk. 
Hvert ar leveres til afskibning i Thisted eller L0gst0r gode, velforvarede varer 
nemlig: 4 td. n0dked 20 sldl., 2 td. lammeked 14 sldl., af begge posterne skal 
kalunerne, og hvad andet tjenligt er og kan saltes, medfremsendes. 4 gode 
galtsvin at slagte leveres fersk, og hvad saltes kan, og ister med, for 12 sldl. 1 td. 
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saltede fede gres, krase og ister med, for 8 sldl. 6 td. fin, sigtet mel for 20 sldl. 3 
td. rugmel 25 sldl. 1 td. sm0r 18 sldl. 10 lispund talg 15 sldl. 1 td. middelmadig 
byggryn 5 sldl. "h td. gode sma byggryn 3 sldl. "h td. havregryn 2 sldl. 2 td. 
saltede sild 12 sldl. 1 td. saltet al 8 sldl. 1 td. saltet »koelle« 10 mk. "h td. 
»macherill« 3 sldl. "h td. helt 3 sldl. Adskillige slags t0rfisk. Ialt for 182 sldl. 2 
mk. Underskrevet af Jergen Nielsen og hans broder Christen Nielsen samt af 
Hans Zoega. 
Dernrest irettelregger Christen H0j, Jergen Nielsens daterede specifikationer 
over afskibede varer for 1664, -67, -68 og -69, der alle viser, at han ikke har 
overholdt kontraktens tidsfrist, som er levering i K0benhavn senest 14 dage 
efter Michelsdag (som er 29/9). 
Endvidere irettelregger Christen Hej syn pa de leverede varer for 1665 og -68, 
hvoraf fremgar, at varerne er af darlig kvalitet, og at der er snydt pa malet. 
Isrer 1668 er det galt: »Fire tdr. mager n0d k0d, at vrere lagt udi 4 gamle radne 
tender, k0det var fordrervet, og en del redt af hunde eller katte, ingen lage var 
der pa, men fuld af store lange maddiker, og var sa skammeligen'pakket, at af 
de 4 tdr. kunne rettelig vrere pakket 3 tdr .... « (Synet beskriver resten af 
varerne pa lignende vis. Arsagen til den slette tilstand er delvis den lange 
transporttid. Eksempelvis: Varerne indskibet i This ted i oktober 1667, blev 
liggende i Aalborg og kom f0rst til K0benhavn ved pasketid 1668). 
Herefter anklages Jergen Nielsen »min ridefoged og bonde« for at have forholdt 
sig »Svigagteligheden og med argelist«, som bevist ved de fremlagte syn, og for 
efter 3. reces, art. 42, at have forbrudt sit freste, samt i0vrigt patert Zoega 
betydelige udgifter til indk0b af varer, forarsaget af for sen levering. 
Endelig anklages han for nu at ville ved rettens hjrelp hjemtage bendernes 
resterende Jandgil'der, som rettelig tilkommer Zoega, der samtidig anmoder 
herredsfogeden om at friholde b0nderne for J0rgen Nielsens tiltale. 
Anklageskrift underskrevet af Hans Zoega 10/1 1670. 
Sagen opsrettes en maned. 
(Hele indf0rslen fylder 10 sider i tingbogen). (2/5). 

(4. april er 2. paskedag). 

n. april. 

Anders Ebisen i Siering pa Feder Frests og (forsvundet) S0rensens vegne, 
begge kirkevrerger i Tilsted, fremstiller synsmrend: Anders Fr0st i Tilsted, 
Christen Christensen i Lengbierggard, Mads Christensen og Anders Poulsen 
ibm., der har synet »Store kirken, lille kirke, kirkegardsdiget og skollehuset«. 
Pa sidstnrevnte mangler tag, t0mmer ogler. 
Vedermalsting. 

Anders Fr0st i Tilsted pa sin husbonds vegne, Eyller Jacobsen, forpagter til 
Jernet har Iadet strevne Anne Iffuersdatter i Nerntofft, »talte med hendes s0n 
Jesper' 'Tomsen«, samt alle andre af husbondens tjenere i herredet: Niels 
Jensen i Tindstrup, Maren Poulsdatter ibm., Peder Jergensen i Tuorup, Maren 
Shiet i Tilsted, Jens .Christensen ibm., Anne Iffuersdatter i Torsted, Niels 
Andersen i Nerntofft m0lle for restancer. 
Dom: De skal betale. 
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Suend Iffuersen i S0nder Skioldborg Iader la!se en vurdering i hans bo efter hans 
sal. hustrus d0d. 
Vurderingsmffind: Suend Lauritsen i Bundgard i Skioldborg, Villads Christen
sen, Christen ChrisJensen og Klemed Villadsen ibm. I0vrigt til stede: Mads 
Jensen i Skioldborg i herredsfogedens fravffirelse, Anders Klemedsen i Biersted 
og Christen Christensen Kalderup som Vffirger for den sal. kvindes b0rn: J0rgen 
Chnstensen, Christen Christensen, Laurits Suendsen og Dorete Christensdat
ter. 
Formuen er 111 sldl. 5 sk. Ga!ld ialt 147 sldl. 8 sk.: Til husbond Waldemar 
Schramb efter hans fuldmffigtigs irettelffiggelse, Jens Lauritsen, foged pa 
Thuodb0ll, f0rst en dom har af tinget den 15/7 1667 - 16 rdl. 5 mk. Dernffist en 
dele af samme ting 1317 1668 - 18 rdl. 5 mk. 10 ~k. og endelig restancer, hvilken 
samlet ga!ld til husbond pa 104 sldl. 3 mk. 10 sk. f0rst blev udlagt 1 boet. 
Endvidere udlagt 12~ mk. til prffisten, fogeden, skriveren og trykt papir. 
Vffirgerne ffiSkede de nffivnte 3 borns arvelodder efter deres sal. fader Christen 
Clemedsen efter tingsvidne af 10/9 1660 - 20 sldl. (til hver ? ) , som Suend 
Iffuersen lover at betale i arlige afdrag. Ligeledes lover han at betale de andre 
kreditorer »om gud vi! han kan noget komme pa fode«. 

18. april. 

Christen Christensen i Thillsted degneboel pa hans husbonds vegne, mester 
Anders Nielsen Heeboe, sogneprffist i Thisted, efter fuldmagt af 16/4 1670, 
fremlffigger en skriftlig seddel til hr. Anders Liungbye vedr. en stffivning til hr. 
A.nders Heeboe af 11/6 »sidst forleden med opsffittelser pa, dateret Schioldborg 
k1rke den 2. og 11. juni«, hvoraf Heeboe beg;Erede genpart, hvilket ikke er 
opfyldt. Han truer med at klage >>pa h0jere steder over sadan genstridighed 
mod kongelige befalinger<<. Thisted 14/6 1669. 
Derefter irettelffigges et andet brev af 26/5 1669 underskrevet pa Skioldborg 
~r;Estegard af hr. Poul Christensen Paske og til hr. Laurits Madsen, sogneprffist 
til Hundborg og Janderup sogne, der af hr. Anders Nielsen Liungbye, >>guds ords 
medtjener i Thisted«, er indst;Evnet til at m0ae i Skioldborg kirke den 2. juni for 
at vidne, om han (Laurits Madsen) ikke, da han blev udn;Evnt til. cappelan i 
Thisted, matte give M. Anders Nielsen forpligt til at holde M. Anders' 
aftensangspra!dikener arlig fra Fastelavn ti Michaelis og messe for ham om 
fredagen aret igennem, f0r hr. Laurits Madsen fik sit kaldsbrev. M. Anders 
Nielsen er ligeledes indst;Evnet. 
Da hverken hr. Laui-its eiler mest'er Anders er m0dt stffivnes de igen til den 11. 
juni pa hvilken dag hr. Laurits m0der, men ikke mester Anders. 
(Sagen fortaber sig i udeblivelse og juridisk smaka!Vl). 

Laurlts Nielsen i Aas fremlffigger registrering og vurdering dateret 30. marts 
1670 efter sal. Christen S0rensen i Aas pa den efterladte hustru Margret 
J0rgensdatters vegne. Laurits Nielsen har nu sted og fffist garden. Til stede, 
J0rgen Jensen i Horstrup paden sal. mands barns vegne, Else Christensdatter, 
som Vffirge og formynder, eftersom han er hendes morfader, >>Og ikke nogen 
n;Ermere, som vederhffiftige en<. 
B'ormue 130 sldl. 3 sk. Ga!ld bl.a.: J0rgen Jensen ffiSkede 2 Ian pa 10 sldl. og 8 rdl. 

652 

Hundborg Herreds Tingbog - 1670 

med renter samt pa sin datter Anne J0rgensdatters vegne 3 sldl. Til den sal. 
mands s0ster Mete S0rensdatter i Sperind, 1 rdl. til den efterladte hustrus 
broder Anders J0rgensen 4 sldl. Ga!ld i alt 87 sldl. 2~ slmk. 
Else Christensdatters arvelod bliver staende i boet, og hun selv bliver hos 
Laurits Nielsen og hendes moder, til hun bliver 18 ar. (3/10). 

J0rgen Nielsen i Horstrup irettelffigger en registrering og vurdering af 29/3 1670 
efter sal. Jens Christensen, som boede og d0de i Kalderup. 
Vurderingsma!nd: Peder Jensen, Isach Nielsen, Christen Christensen og Jens 
Christensen, aile i Kalderup 
Til stede: J0rgen Jensen pa b0rnenes vegne, nemlig Christen Jensen, Jens 
Jensen, Karen og Anne Jensdatter. Ridefogeden Jens Lauritsen pa Tuodb0Il pa 
husbondens vegne og herredsfogeden pa rettens vegne. 
Formue 37 sldl. 3 mk. 2 sk. Ga!ld 22 sldl. 1 mk. 2 sk. Resten deles i 2 halvdele, 
hvoraf de 4 b0rns halvdel deles i 4 lige store dele, der bliver staende i boet hos 
deres stiffader Christen Jensen. Arne J0rgensdatter (enken!) fa~ den anden 
halvdel. 

Tomis Jensen, Aalborg, borger og indvaner i Thisted, for borgmestre og rad i 
samme stad, irettelffigger et skriftligt indla!g: Eftersom >>Velfornemme Jesper 
Nielsen order med exequer rytteri ehr andkomen«, at resten af Tisted bys 
skatter til kongl. May. uden ophold skal be tales, og da den st0rste rest fin des i 
sal. borgmester Peder Justsens bo, er der gjort udlffig heri, som hustru og 
arvinger skal g0re i rede penge. Herefter tilbydes udlffigget for betaling af 
skatterne og isffir til velb. J0rgen Kaas til Faderspill, hans gard i Janderup, som 
Niels Pedersen pabor, som sal. Peder Justsen havde i pant, og som er udlagt til 
kongens skatter. Der udbydes ligeledes markjord og en huspart pa Hundborg og 
Hillerslev herredsting samt Tisted byting. Underskrevet pa Thisted radstue den 
25/4 1670 af Tomas Madsen, Christian Mortensen Lilius, Niels Jensen, Mogens 
Nielsen og Morten Tomesen. 
Tingsvidne. 

Jens Nielsen i Sundby pa moderens, Dorete Jendatters, egne og s0skendes 
vegne far afkald af Christen Poulsen i Sperind for den arv hans hustru, Dorete 
Nielsdatter, kunne tilfalde efter hendes sal. broder, Christen Nielsen, som 
boede og d0de hos moderen i Sundby, samt for hvad hun kan tilkomme efter sin 
moder Dorete Jensdatter. 
Vedermalsting. 

Jens Nielsen i Eilsted irettelffigger registrering, skifte og deling af 22. januar 
1670 efter den sal. >>danne Quinde« Inge Tomasdatter, som boede og d0de i 
Skioldborg siddende i uskiftet bo efter hendes sal. husbond Niels Christensen, 
som nogen tid tilforn er d0d. Vurderingsmffind: Poul Christensen Smed i 
Skioldborg, Villads Christensen, Christen Christensen og Clemed Villadsen, aile 
ibm. Mads Jensen Syndbye ibm. i herredsfogedens sted. 
Til stede: Jens Nielsen i Eilsted pa egne og en s0ster Kirsten Nielsdatters 
vegne, som er i Norge. Tomas Nielsen i Thisted, pa hans vegne hans hustru Else 
Graffuersdatter. Christen Thommesen i Snedsted pa hans hustru, Maren 
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Jensdatter, vegne. Peder Michelsen i Skioldborg pa hans hustru, Anne 
Jensdatters, deres b0rns vegne. 
Formue 29 sldl. 17 sk. GaJld: For:ne Jens Nielsen 13 sldl. 3 mk. bliver udlagt af 
boet. Til deling 14 sldl. 1 mk .. 7 sk. i 2 lige ladder, hvoraf den ene tilfalder sal. 
Niels Christensen SkraJdders egne b0rn, nemlig Thomas Nielsen SkraJdder, Jens 
Nielsen og Kirsten Nielsdatter. Den anden halvdel tilfalder de samme tre samt 
Maren Jensdatter og sal. Anne Jensdatters b0rn, samtlige efter deres sal. 
moder Ing Tomasdatter. Aile arvelodderne bliver udlagt i det efterladte bo. 
Tingsvidne. 

2. maj. 

(28/3). Christen H0j i Nors pa sin husbands vegne, fremlaJgger alle hans forrige 
breve og dokumenter og m. Hans Zoega, som i dag selv var til stede spurgte 
J0rgen Nielsen, om han havde noget herimod at svare, hvilket han ikke havde. 
Der begaJres do_m. (Sagen fortsaJtter). 

Samme pa sammes vegne irettelaJgger en opsaJttelse af 28/3 1670 (der gentages 
pa de naiste 9 sider i tingbogen). 
Kendelse: For det f0rste - Selvom sal. Christen Nielsen pa Thanderup er 
medunderskriver af kontrakten er han eller hans arvinger ikke indstaJvnet. 
For det andet - Det synede gods burde VaJre takseret og det beskadigede 
returneret. For det tredie - Det er ikke bevist, at m. Zoegas b0ndergods har 
lidt eller er blevet 0de ved J0rgen Nielsens handlemade. 
J0rgen Nielsen og mester Hans b0r g0re rigtigt regnskab med hinanden, hvilket 
ikke er gjort i mange ar, og f0rst da kan afg0res om J0rgen Nielsen kan 
frad0mmes sit faJste. 

Anders Ebisen i Si0ring pa sin husbands vegne, fremstiller, Poul Christensen 
Smed i Skioldborg, Christen Madsen ibm. og Peder Pedersen i Aas der vidner 
at de var i Aas 1669 i 5te uge f0r Set. Hans' dag til Ingeborg Jen'sdatter, sal: 
Steffen Poulsens, for at g0re udlaJg efter dom hos hendes s0n Jens Steffensen, 
men han var ikke hjemme, og da Ingeborg Jensdatter pastod, at alt i garden var 
hendes·, fik de intet udlaJg. Ingeborg og hendes s0n er begge staJvnet til 
vidnespah0r. 

(21/3). Bertel Pedersen Lerche, pa Anne Pedersdatters vegne i Skioldborg, 
indgar forlig med Maren Nielsdatter, sal. Niels Christensens efterleverske 
Skioldborg, vedr. hendes gaJld (skyldig l0n) til Anne Pedersdatter.· 
Maren Nielsdatter skal betale 71! td. mel og 2 sldl. samt 8 td. byg i 3 terminer, 
Vedermalsting. (22/8). 

Mads Jensen Sundby i Skioldborg har ladet staJvne Christen Tomsen i Sundby, 
»talte med hans s0ster Volborg Thomasdatter i hans gard«, Tomas S0rensen i 
St0ffring og Michel S0rensen i Silstrup for skyldig korn. 
Dom: De skal betale. 
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16. maj. (Intet pa tinge). 

(23. maj er 2. pinsedag. 

30. maj. 

Clemed Therkellsen i H0rdumb pa hans husbands tjeners vegne, Niels 
S0rensen, nu boende i Sundgard ved Villsund, har ladet staJvne Suend Lauritsen 
i Bundgard, »talte med hans broder Anders Lauritsen«, og irettelaJgger et 
afkald her af tinget den 11/1 1669, hvori Suend Lauritsen har givet kvittering til 
Berte! Pedersen for den arv, 26 sldl. 2% mk., som sal. Niels Suendsen, der boede 
i Sundgard, efterlod sin datter Else Nielsdatter, samt lovet at holde »Anne 
Bertelsdatter i Sundgard og for:ne Berte! Pedersen »fri for yderligere krav«. 
Clemed Therkelsen saJtter i rette, at Suend Lauritsen »uden laJngere ophold« 
skal tage bemeldte pigebarn Else Nielsdatter til sig eller »lide tiltale og dele«. 
Dammen f0lger pastanden. • 

6. juni. 

Christen Poulsen i Vang irettelaJgger registrering og vurdering af 27/12 1669 
efter sin sal. hustru Inge Pedersdatter. 
VurderingsmaJnd: Christen Jensen i Torsted, Anders Jensen i Aaekier, Laurits 
Christensen i Trab og Anders Knudsen i Skorup. 
Til stede var den sal. kvindes arvinger: Poul Pedersen i Diernis, Jesper 
Pedersen i Vang, J0rgen Pedersen i Si0ring, alle pa egne vegne, og Laurits 
Jensen i Vang pa sin moders Benet Pedersdatters vegne. 
Baets formue 130 sldl. 1 mk. 7 sk. GaJld 153 sldl. 3 sk. Arvingerne fragar arv og 
gaJld. 
Vedermalsting. 

13. juni. (Intet pa tinge). 

20. juni. 

Christen Nielsen i Sundby har ladet staJvne Jens Christensen ibm. for lante 
penge 3 rdl. 4 sk. 
Dom: Han skal betale. 

27. juni. 

Christen Mortensen Lilius, borgmester i Tisted og amtsskriver over Thy og 
Mors amt pa 3 ars tid, far skudsmal af »24 af de bedste herredsmaJnd« 
(navngivet) som en god og aJrlig amtsskriver, der 0nskes bibeholdt i embedet. 

Morten Andersen, radmand i Tisted, pa Christen Pedersen i 0stergard i 
Silstrup, hans vegne, fremstiller synsmaJnd: Jens Andersen, Suend Olufsen og 
Poul Persen i Silstrup, der har synet sar og skade, som Michel S0rensen i 
Silstrup har tilf0jet for: ne Christen Pedersen med en t0rvespade. Michel 

655 



Hundborg Herreds Tingbog - 1670 

Serensen er stawnet til vidnespaher. Strevningsmrendene talte med hans hustru 
Karen Christensdatter. (4/7). 

Anders Ebisen i Siering pa Lisbet Pedersdatters og Anders Christensens vegne i 
Ferigard, fremstiller folk, der vidner, at hvor Ferigards indmarksjord og 
engstrrekker steder til Arsee mellem vestre og estre dige har der ikke vreret 
brugt voddrret og alestangning salrenge vidnerne mindes: Poul Rasmussen i 
Tuorup - 50 ar. Niels Andersen ibm. - 35 ar. Skaris Jensen ibm. - 30 ar. Niels 
Nielsen ibm. 50 ar. Jep Christensen i Korsgard - 24 ar. Mads Christensen i 
samme sted- 20 ar. Poul Poulsen i Vang- 60 ar. Laust Laustsen i Tuorup - 24 
ar. Christen Nielsen ibm. - 23 ar. Poul Persen i Diernis - 40 ar. Christen 
Nielsen i Klostergard- 28 ar. Poul Christensen i Vang- 20 ar. Anders Knudsen 
ibm.- 38 ar. 
Christen (Mortensen ? ) i Tuorup og (navn forsvundet) er indstaevnet til 
vidnespaher. 

Jens Lauritsen, foged pa Tuodbell, pa sal. Christen Tomsen, som boede og dede 
pa Megelvang, hans efterladte hustru, Else Madsdatter, hendes vegne, frasiger 
hende arv og greld pa tredje ting. »Hun vil ikke vinde eller undgrelde i nogen 
mader, eftersom ... efter den sal. mands ded, over graven, der han blev jordet, 
af hende arv og gaeld undsagde og kastede neglen pa graven«. 
Jens Lauritsen har derefter pa husbondens vegne Iadet boet antegne og tilbyder 
det til arvinger eller kreditorer mod at svare til den skyldige gaeld. Jens Nielsen 
i Aas (i familie eller slregt med afdede) er indstaevnet til dette tilbudsvidne. 

4. juli. 

Peder Pedersen, forvalter til Dueholm Klosters len, har Iadet staevne 0rum 
slots tjenere her i herredet, og sperger dem, om de, som de har gjort i forrige 
aringer, vil give ham »vogn aare«, idet han pa sin bestillings vegne skal rejse 
meget i herredet og i landet. Sa ville han age og kere med sin egen vogn. Alle 
fremmedte gik med til at yde, som de havde givet til hans formand. 

(27/6). Morten Andersen, radmand i Tisted, pa Alexander Grubes vegne til 
Donnerup og Niels Andersen i 0stergard i Jestrup pa Anne Krag til Glumstrup 
og hendes medarvingers vegne, Iader hver udpege 4 skensmaend (navngivet) til 
at udstikke skel pa Silstrup mark mellem Christen Pedersen i 0stergard og 
Michel Serensen i Silstrup. (Sagen fortsaetter). 

(Samme) Morten Andersen og Niels Andersen fremstiller (samme) Christen 
Pedersen og Michel.Serensen, der har indgaet forlig, og hvis det brydes, skal 
den skyldige betale en okse til sin husbond og en tende god el til sine grander. 
Vedermalsting. ( 11/7). 

Villads Christensen i Skioldborg pa egne og medbredres vegne, nemlig Poul 
Christensen Smed og Jens Christensen ibm. og Niels Christensen i Aas 
irettelregger et stedsmalsbrev vedr. kongens korntiende i sognet, som de har 
frestet af »gudfrygtige matrone Margrethe Pedersdatter, sal. Peder Madsens, 
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dateret 22/6 1670 i Tisted. Herefter forbydes gard- og husmrend i sognet at 
hjemfere avl, fer der er tiendet pa krerven. Desuden forbed Villads Christensen 
alle Sundby folk og Skioldborg husmrend at grave terv og hulgreft i Birsted kier. 
(Peder Madsen var ridefoged til 0rum Slot). 

Niels Lauritsen i (Vorup?). ridefoged for Jergen Kaas i Faderspill, har ladet 
strevne Jep Christensen Smed i Brunshoue, Christen Christensen i Hundborg, 
Niels Pedersen i Janderup samt Suenning Michelsen, Berte! Nielsen og Niels 
Bach, alle i Snedsted, for restancer efter liste af 4/7 1670. 
Dom: De skal betale. 

Morten Andersen, radmand i Tisted, pa Alexander Grubes vegne, fremstiller 
synsmaend: Michel Jensen i Tilsted, Jep Frest, Mads Christensen, Per Frest, 
Peder Andersen og Christen Christensen i Liungbiergard ibm., der har vreret pa 
Silstrup mark pa (Skib? )dals bach. (Synsafhjemlingen er forsvundet). Peder 
Pedersen i Silstup er strevnet til vidnespaher. 

Vill Suendsen i brund, pa sin husbonds vegne, har ladet strevne alle 0rums 
tjenere i Hundborg herred efter restenceliste af 2/6 1670. (5 sider specifikation, 
det meste let laeseligt. 
Dom: De skal betc'l.le. 

11. juli. 

(4/7). Morten Andersen Radmand, pa Christen Persens vegne i 0stergard i 
Silstrup, og Michel Serensen pa egne vegne, fremstiller skensmrend, der har sat 
skel og sten mellem Christen Persens og Michel Serensens jorder pa Silstrup 
mark. (Nrevnt bl.a. stednavnene, Hoisted, Strandager, Liskov Rende, Skibdal, 
Teylbjerg). 

Jergen Nielsen i Tindstrup pa egen og medbredres vegne har ladet strevne Niels 
Christensen, Niels Persen, Ib Andersen, Christen Serensen og Just Michelsen, 
aile ibm., der lovede at betale deres part af kirkens tiende for edegarde i sognet. 

Thomas Serensen i Nergard i Nerhaae pa hans husbands vegne, fremstiller 
synsrnrend: Anders Laustsen i Hundborg, Christen Andersen, Jens Andersen pa 
Toft, Jens Madsen ibm., Niels Christensen Shiedt i ,Tanderup, Jens Laustsen i 
Snedstrup, Jens Persen Huolstrup ibm. og Per Jensen i Hundborg, der har 
vreret pa Nerhaae mark og synet nogle gamle hulveje, som nogle steder er 
slejfet ved dyrkning og digning til skade for Thomas Serensen. Christen 
(Bodsen?) i (forsvundet), Mads Christensen ibm. og Knud Christensen ibm. er 
strevnet til vidnespaher. 

Jergen Nielsen i Diernis har ladet strevne (26) frestere i herredet for penge og 
korngaeld efter forskellige greldsbreve. 
Dom: De skal betale. 
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J0rgen Nielsen i Diernis har, pa sin husbands vegne, ladet strevne Son 
Ouffuersen i Dollerup og Else Ouffsdatter ibm. for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

Jens Lauridsen, foged pa Thuodb0lle, pa sin velb. husbands vegne, har ladet 
strevne alle Tuodb0lle tjenere her i herrecjet (ialt 24, specificeret) for restancer. 
Dom: De skal betale. 

S0ren Nielsen Smed, nu vrerende i Tisted, har ladet strevne Thomas Christensen 
og hans hustru Anne Christensdatter i deres gard i Skinderup og irettelregger et 
brev pa 20 sldl. og 1 td. rug, udstedt af sal. Christen S0rensen i Skinderup, for:ne 
Anne Christensdatters sal. fader. Brevet underskrevet den 25/8 1655 i 
Tindstrup. 
Dom: De b0r be tale halvdelen, da Anne Christensdatter er den ene af sal. 
Christen S0rensens to d0tre og arvinger. 

Anders Jensen i Vestergard i Vandet sogn pa egne og medbr0dres vegne, har 
ladet strevne i Sperind, Niels S0rensen, Poul Jensen, Niels Christensen samt 
Jens i Kieldgard i Si0ring. 
Sagen opsat 8 dage. 

18. juli. 

Jens Andersen Fmst iTinstrup opsiger her pa 4. ting efter St. Hansdag sin gard 
og har til pah0r ladet strevne Else Hansdatter, sal. Christen Nielsens pa 
Tanderup, og hendes datter med lavvrerger. 
Tingsvidne. 

Feder Olufsen og Niels Olufsen i Tuorup opsiger her pa 4. ting efter St. Hansdag 
deres gard og har til pah0r ladet strevne husbond »for 0rumb slots port«. 
Tingsvidne. 

Mads Clemedsen (stednavn forsvundet) opsiger her pa 4. ting efter St. Hansdag 
»de husesteder, som han har haft i brug«, og som han »beretter at have staet 
0de siden kejserens tid«. Niels Nielsen i Sperind og Mads Madsen i Si0rind har 
strevnet husbond for 0rums port. Tingsvidne. 
(Mads Clemedsen i Si0rind er tingh0rer den 25/7). 

25. juli. 

Niels Andersen i Torsted pa sal. Poul Nielsen Bund i Skioldborg, hans efterladte 
hustrus vegne, Maren Michelsdatter, far arveafkald af Poul Jensen i 
N0r-Skio!dborg pa hans hustrus Karen Nielsdatters vegne og af Else 
Nielsdatter, f0dt i Bundgard, som i dag her for retten har gjort Anders Ebisen i 
Si0ring til sin vrerge. Anders Ebisen giver afkald pa Else Nielsdatters og hendes 
s0ster, Maren Nielsdatters vegne, for arv efter deres bemeldte sal. (broder?) 
Poul Nielsen Bund. 
Vedermalsting. (Sagen fortsretter). 
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Maren Michelsdatter, sal. Poul Nielsen Bunds efterleverske i Skioldborg, lover 
ovennrevnte arvinger at betale sin mands efterladte greld. Poul Jensen far pa 
hans hustrus vegne en fordring pa Svend Laustsen i Bundgard, men Else og 
Maren Nielsdatter far arvelodder, som har staet i boet. 
Vedermalsting. 

1. august. 

Feder Pedersen, forvalter pa 0rum, fremstiller vidner: Anders Andersen i 
Sperind - mindes 38 ar, Anders Ibsen i Skinderup - 26 ar, Simon Pedersen, f0dt 
i 0ster Vandet - 16 ar, og Feder Clemedsen i Torsted - 13 ar, der vidner, at 
0rum slots tjenere i 0ster Vandet sogn i ovennrevnte tid, som de mindes, har 
haft frelles klit med Vester Vandet sognemrend, fri brugelighed med »illing« og 
andet, ulast og ukreret, i klitten fra Nors s0 og vest pa. 
Strevnet til vidnespah0r er alle i Tued sogn, Nors sogn og Vester Vandet sogn 
samt J0rgen L0che i S0egard, Nebel, Tanderup og Lille T0fting. (160-170 
navngivne personer fra Nors og Vester Vandet sogne). 

Anders J0rgensen i Si0rind forb0d Laurits Christensen og Christen Christensen i 
(? )gard ibm. at k0re eller drive eller g0re vej over hans kornmark. 

Laust Nielsen i Sundm0lle har Iadet strevne Laust Jensen i Staxstrup og Niels 
Poulsen ibm. for greld til Berte! Pedersen M0ller. 
Dom: De skal betale. 

Anders Knudsen i Hunborg pa hr. Laurits Madsens vegne, sogneprrest til 
Hunborg og Janderup, har ladet strevne Anders Laustsen i Dalgard i Hunborg 
for restance, skatter og gardens bmstfreldighed. 
Dom: Han skal betale, dog skal br0stfreldigheden synes og bevidnes. 

Per Persen S0e i Tisted fremstiller Jens Andersen i Silstrup, der bekender, at 
han har modtaget rede penge for korn m.m., som han har solgt til Per S0e. 

Berte! Pedersen Lerche p:i velb. Enuold Kaas til Liunghollmb, hans vegne, har 
ladet strevne Jens Andersen i Silstrup for 2 ars restancer, pr. ar 6 td. byg a 1 rdl., 
6 td. arre a 1 sldl., 1 pund sm0r 1 rdl., 1 skovsvin 9 mk., 2 h0ns 4 sk., 1 gas 20 sk., 1 
lam 2 mk., 4 snese al16 sk., arbejdspenge 6 rdl. 
Dom: Han skal betale. 

15. august. 

Feder Poulsen Midiholm i Skioldborg fremstiller vidner: Thomes Christensen, 
Hans Tomesen og Christen Nielsen Midiholm i Skioldborg, der vidnede at den 
10. juli, dade kom fra kirken, sa de, at Christen Madsen, karl hos Niels Jensen 
Oder0e, radmand i Tisted, samt J0rgen Krogsgard, havde et lres h0 ved 
St0ffring mark pa Skioldborggards eng, som tilh0rer Feder Midiholm. De sa at 
hestene ikke kunne trrekke lresset l0s af engen, hvorefter de pa Feder Midiholms 
anmodning forb0de at borttage h0et, da »forligelsesmalet« gik ud pa, at Niels 
Odeme ikke matte tage mere end hans egne heste kunne trrekke. 
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Herefter vidnede Laust Christensen Aas, at Christen Madsen red bort og kom 
tilbage med Ingeborg S0es karl og hendes 2 heste, som blev spamdt for lresset, 
hvorefter de k0rte bort. Det samme vidner Poul Jensen og Christen Nielsen 
ibm., og endvidere, at de var i Niels Oder0es stue, hvor han la i sin seng, og 
lagde 3 mk. pa hans bryst og ops~gde aftalen om levering af hl!l. 
Peder Midiholm har ladet strevne alle nrevnte som vidner og til vidnespahl!lr. 
Tingsvidne. 

22. august. 

»Retten blev holdt i Tinggard, som for regn og guds vejrlig ikke kunne holdes pa 
tinget«. 

(9/5). Bertel Pedersen Lerche har ladet st~vne Maren Nielsdatter i Skioldborg, 
»talte med hende selv i hendes frammers«, og irettelregger et tingsvidne af 17/1 
1670, en opsrettelse af 21/3 1670 og et forligsvidne af 9/5 1670, hvori Maren 
Nielsdatter lover at betale skyldig ll:m til Anne Pedersdatter i Skioldborg. 
Da f0rste betalingstermin ikke er blevet overholdt krrever Bertel Pedersen hele 
grelden betalt pa en gang. 
Dom: 1. termin skal be tales, ellers kan der g0res udlreg. Den l!lvrige betaling rna 
der sags0ges om, satremt den ikke betales til tiden. 

29. august. 

Anders Ebisen i Si0ring har pa sin husbands vegne ladet strevne sal. Poul 
Poulsen Skriver, som boede og dl!lde i Vang, hans efterladte hustru og bl!lrn med 
lavvrerger til vidnespahl!lr og fremstiller: Anders Salmandsen i Vang, Jens 
Christensen ibm., Poul Laustsen og Mads Christensen pa Skurheede, der 
afhjemler de res syn pa sal. Poul Poulsens gard. (Railings? )hus, ladehus og 2 
jordhuse, der stort set er vel ved magt. Br0stfreldighed ialt 10 mk. 

Tomas S0rensen i Nl!lrgard i Nl!lrhaae har pa sin husbonds vegne, Iadet strevne 
alle Vestervig tjenere i Hundborg herred for restancer efter 2 lister af 30/4 1670, 
underskrevet S0ren Bendixen. (3 sider specifikation). 
Dom: De skal be tale. 

5. september. 

Mads Michelsen i Tindstrup far arveafkald af sin stifsl!ln Tomes Thomesen ibm. 
for den arv· han kan tillwmme efter sin sal. fader Thomes Christensen, som 
boede og dB'de i Torsted. Vedermalsting. 

12. september. 

Christen Nielsen Midiholm i Skioldborg fremstiller Anders Nielsen i Sundby pa 
han.'3 sal. broder Peder Nielsen i Skioldborg, hans fire d0tres vegne, som er 
Maren, Karen, Mette og Anne Pedersdl!ltre. Endvidere Jens Pedersen, den sal. 
mands s0n pa egne og sin moders, Else Sl!lrensdatters vegne. Ved skiftet i den 
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sal. mands bo blev der til hver af s0strene 3 sldl. 1 mk. og til broderen 6% s.ldl. og 
til deres moder den anden halvdel. Desuden aftaltes at for:ne Christen Nielsen 
skulle have Maren Pedersdatter til regte og overtage garden samt have Else 
Sl!lrensdatter pa aftregt for livstid. Christen Nielsen og Maren Pedersdatter 
overtager garden med al ll!lsl!lre og moderens arvelod, men skal betale boets 
greld incl: arvelodder. 
Vedermalsting. 

Bou Erichsen i Vang oplader fra Valdborg dag sin bolig og vrersted til Laust 
Pedersen i Vang. Indtil da skal Bou Erichsen betale skatterne, men Laust 
Pedersen skylden og brl!lstfreldighed. 

19. september. (Intet pa tinge). 

26. september. (lntet pa tinge). 

3. oktober. 

JE:rlige og »fattige« mand Anders Nielsen, f0r boende i Tilsted, far skudsmal af 
24 sogne og herredsmrend (navngivne), der kun ved, hvad godt er om Anders 
Nielsen fra han blev f0dt i Tilsted af rerlige forreldre, som ung karl og efter han 
blev gift, men som under fjendernes indfald og deres »tyrani mod ham med 
mange stl!ld og slag« mistede sit helbred, sa han ikke kan arbejde, og ydermere 
hans kvreg ved >>Ulykkeligt tilfald er bortdl!ld«, sa han nu rna forsl!lrge sine bl!lrn 
og hustru ved at »besl!lge godtfolk om hjrelp i Jesu navn«. 

Peder Christensen i N0r Skuorup, fremstiller Jens Eskisen i Skukorup, Mads 
Viladsen ibm., Peder Christensen i Sl!lnder Skuorup og Mads Christensen pa 
Skoerheede, der beretter at de har vreret med Peder Christensen ved en bolig 
ved Sigshl!lj, som han har i freste, og set et jordhus pa s0nder side af en kalgard, 
3 par sprende trreer med jord ovenpa var lukket nresten til jorden. 
Genopbygning vurderet til 1 sldl. 

(18/4). Peder S0rensen i Sperind pa egne og sin s0sters Mette Sl!lrensdatters 
vegne, har ladet strevne Laust Nielsen i Aas for henholdsvis 9 sldl. og 1 rdl. efter 
skiftebrevs indhold efter sal. Christen S0rensen Smed, som boede i Aas. 
Skiftebrevet fremlagt pa Hundborg herredsting den 18/4 1670. 
Dom: Han skal betale. 

10. oktober. 

Retten holdt i Tinggards stue pa grund af regn. (lntet pa tinge). 

17. oktober. 

Niels Christensen Yde i Sundby fremstiller vidner: Anders Nielsen i Sundby, 
Poul Tors en og Laust ·Christensen ibm., der har synet Niels Yde, »da han la pa 
hans seng og var helt blodig bade i l!ljnene og i ansigtet« af et stort hul i hovedet 
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pa hejre side over til eret, og han sagde, han var dev og tungher af slaget, som 
han skyldte Jens Christensen ibm. for. 
Jens Christensen begcerer genpart af vidnet. (Sagen fortscetter). 

Niels Yde i Sundby fremstiller vidner: Jens Persen og Maren Andersdatter, 
begge ibm., der vidnede, at de sa Jens Christensen ibm. komme med en ringet 
kelle og jage Niels Ydes sen Christen Nielsen fra faderens megvogn og herte 
ham sige til Christen Nielsen: »du est en tiuff, en skielm och hoer unge«. 
Jens Christensen begcerer genpart. (Sagen fortscetter). 

Niels Christensen Yde i Sundbye fremstiller vidner: Niels Jespersen i Staxstrup 
og Poul Christensen Smed i Skioldborg, som vidner, at de har forligt Niels Yde 
med Jens Christensen, som skal betale 4% rdl. i 2 terminer i erstatning, ferste 
termin til Set. Hansdag. Jens Christensen svarer, at det ferst var til 
Mortensdag, og at han desuden ikke vii holde sin del af forliget, da Niels Yde 
heller ikke har holdt sin. 
Han begcerer genpart af vidnet. 

24. oktober. (Intet pa tinge). 

31. oktober. 

»Holdt i Tinggard for Guds regn og ondt vejrlig«. 

Graffuers Jensen i Siering, Laust Laustsen i Hiardal og Anders Frest i Tilsted 
pa hans husbonds, Eyller Jacobsens, vegne, fremstiller Christen Jergensen i 
Tinggard i Siering, Jens Christensen, Knud Serensen og Anders Poulsen i 
Tilsted, der vidnede, at de var med Anders Frest i Norntoft melle og sa, »at der 
var ingen folk i mellen, som den havde sted, fcest eller vedkom, og at der var 
ganske intet i mellen og sengefiellene for sengen med andet mere var 
borttagen«. 
Derefter syn pa mellevcerk og -hus og en 3-gulvs lade med »hue ved hver lade«, 
der i hovedsagen var meget medtagne. 
Stcevnet til vidnespaher er fcesteren Niels Andersen, der dog ikke blev truffet pa 
mellen. 

Anders Ebisen i Siering, pa sin husbonds vegne, har Iadet stcevne, Christen 
Christensen i Nestrup, Niels Terchelsen, Seren Christensen, Seren Skreder, 
Laust Laustsen, Per Persen, Anders Gregersen, Jens Christensen, Salmand 
Gregersen, Mads Andersen, Knud i Kiergard, Jelle og Laust i Nestrupgard til at 
vidne, samt Christen Persen i Nestrup og Anders Andersen ibm. til 
vidnespaher. De 2 sidstncevntes hunde har jaget far i heden. 

Anders Frest i Thillsted pa Erich Pedersens vegne, forpagter pa Irup, har Iadet 
stcevne folk i Staxstrup og Sundbye (ca. 40 navngivne personer) og irettelcegger 
en forbudsseddel, dateret 14/10 1670, mod fiskeri »for Irups endeels frihed« ved 
Vilsund fra Kapel huses ejendom i syd til Niels Serensens gard i nord. 
Endvidere irettelagde han et forpagtningsbrev, hvori bl.a. ncevnes fiskeret og 
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told af fremmede skibe, dateret i Tisted 30/10 1669, underskrevet af Albrecht 
Itzens fuldmcegtig. 
Hertil at svare medte Laurits Nielsen i Sundmelle med et tingsvidne udstedt her 
af tinget den 16/1 1632, hvori der vidnes af Seren Poulsen i Aas - mindes 50 ar, 
Niels Jensen - 40 ar, Christen Nielsen - 27 ar, Steffen Poulsen - 20 ar, Michel 
Persen ibm. - 30 ar og Feder Joestsen i Sierind - 30 ar, at Niels Lauritsen i 
Sundmelle havde haft sit fri fiskeri med »voedret og ruseset« fra Sundmelle til 
Kapell 0re, sa lcenge man mindedes. Endvidere irettelagde han et fcestebrev, 
underskrevet den 4/2 1634 af Palli Michelsen, foged pa Irup, hvori Sundmelle, 
som sal. Laurits Nielsen senest paboede og fradede, fcestes til Berte! Pedersen, 
barnefedt i Birsted i Snedsted sogn, med tilherende boelsjord pa Sundby mark 
og fiskeri. 
Derefter irettelagde Laurits Nielsen et fcestebrev pa Sundmelle til sig selv, fedt 
i Gierupgard, underskrevet den 7/5 1663 af Hans Hansen, forvalter pa Irupgard, 
pa Albrecht Itzens vegne, hvori Berte! Pedersen oplader mellen til ham, og 
hvori han far samme rettigheder som Berte! Pedersen. 
Endelig irettelagde han et forbudsvidne her af tinget pa snapstinget 1669, hvori 
han forbed fiskeri i ovenncevnte del af fjorden samt i Sundby se, Sundmelle 
damme og i melleaen fra mellen til fjorden. 
Dommeren ter »ikke at kende pa velb. Albrecht Itzens fuldmcegtiges udgivne 
forpagtningsbrev«. 

7. november. (Intet pa tinge). 

14. november. (Intet pa tinge). 

21. november. 

Anders Ebisen i Siering pa Jacob Nielsen Sperinds vegne, har Iadet stcevne Poul 
Pedersen i Silstrup og Suend Olufsen ibm. for resterende skyld og landgilde. 
Sagen opsat 14 dage. 

28. november. 

Poul Jensen i Ramsgard i Sperind far arveafkald af Jens Christensen Foged i 
Hundborg og af dennes broder Christen Christensen, tjenende i Reestrup, pa 
egne og sin broder Niels Christensens vegne, boende i Huidoffre i Sielland for 
arv efter deres sal. broder Christen Madsen, som boede og dede i Ramsgard. 

Mads Michelsen i Tinstrup har Iadet stcevne lsach Nielsen i Kallerup for penge, 
som Isach Nielsen skulle skylde Mads Michelsens sen, Salmand Madsen, forrige 
ridefoged pa Tuodbel, da han afgik ved deden. lsach Nielsen bencegter gcelden. 
Sagen opsat 14 dage. 

5. december. 

Mads Christensen i Dollerup fremstiller sine seskende, Mette Christensdatter, 
barnefedt i Dollerup, og Feder Christensen ved Sigshej samt morbroderen 
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Christen Laustsen i Dalgard i Hundborg. Mette Christensdatter, der er svag og 
skr0belig og ikke kan tjene sit br0d, far med morbroderens tilladelse udbetalt 
sin arvelod efter sine forreldre, og giver Mads Christensen arveafkald. 

Christen Jensen i Torsted pa Salmand Christensens vegne, barnef0dt i Vester 
Vandet, har Iadet strevne Niels Persen i Janderup for rest10n 6 mk. pa nrer 2 sk. 
og fremstiller Poul Pedersen i 0ster Diernis og Niels Andersen ved Kirk i 
Torsted, der vidner, at Niels Pedersen har lovet at betale. 
Dom: Han skal betale. 

12. december. 

Jens Lauridtsen, foged pa Tuodb0lle, pa Valdemar Skramb til Tuodb0l, hans 
vegne, har Iadet strevne Tuolb0l tjenere i Hundborg herred for restancer. 
(29 navngivne personer). 
Dom: De skal betale. 

19. december. 

Jens Knudsen, foged pa 0land, pa Laurits Seefeld til 0land, hans vegne, har 
Iadet strevne aile 0lands tjenere i herredet. (15 navngivne personer). 
Dom: De skal be tale. 

Finis Ende 
Gud OS sin nade sende. 

Hundborg Herreds Tingbog - 1672 

Herredsfoged: Lauge Olufsen i Harring. 
Herredsskriver: Thomas Jensen Alborg. 

Fol. 1 a. 
Autorlsation ved amtsskrlver Jens Hansen amtmandens fravrer, dateret 2. 
januar 1672. 

Fol. 1 b. 

Sandemamd: 
1. fjerding: 
Christen Jensen i Vestergard i Sundby. 
Jens Steffensen I As. 
2. fjerdlng: 
Niels Pedersen, som er i garde med Christen Jepsen i Hundborg. 
Mikkel Jensen I Snejstrup. • 
3. fjerdlng: 
Peder J0rgensen i Tuorup. 
Lauest Christensen i Yang. 
4. fjerding: 
Jep Christensen i Skinderup. 
Gregers Christensen i Torp. 

Ransnrevninger: 
1. fjerding: 
Christen Madsen vesten kirke i Skjoldborg. 
Christen Christensen Agerbos i Tilsted. 
2. fjerdlng: 
Laust Olufsen i Kallerup. 
Peder Sundby i Hundborg. 
3. fjerding: 
Mogens Smed i Torsted. 
Christen J0rgensen i Vandet. 
4. fjerding: 
Oluf B0dker i Sperrind. 
Christen Laustsen i Torsted. 

Snapsmandag, 8. januar. 

Christen Jensen i Torsted pa Poul Salmandsen i Vester Vandet hans vegne lod 
lrese en registrering og vurdering i sal. Niels Madsens bo i Torsted, foretaget 
1665, 4. oktober, hvorefter Niels Madsen skyldte Poul Salmandsen penge, dels 
efter brev, dels for fisk og t0mmer, dels !ante penge. Pengene krrevedes nu af 
Niels Madsens enke Karen Enevoldsdatter. 

Peder Andersen Fr0st i Tilsted lod pa egne og hans medbroder Christen 
Pedersen i !'Ostergard hans vegne fordele folk i Tilsted sogn for resterende 
konge- og kirketiende. 
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15. januar. 

Knud Pedersen i Nordentoft tiltaler Anne Jespersdatter for rerer0rige ord, som 
hun har sagt om sal. Jens Gregersen, hvis enke Knud Pedersen er gift med, og 
om Knud Pedersen, som irettelregger en vidneseddel, hvori Ejler Jacobsen til 
Nordentoft bevidner, at det skete i hans nrervrerelse. Hun siger for retten, at hun 
ikke husker, at hun har talt ubillige ord. 
Knud Pedersen forlanger borgen, fordi hun skulle have truet ham pa livet. 
(11/3). 

Et dige deles mellem Anne Jespersdatter i Nordentoft og Knud Pedersen. 
Hendes s0n Jens Skchi0t i Gisselbrek var til stede. 

22. januar. 

Svend Iversen i Skjoldborg fremkalder vidner, der vidner, at de var i Villads 
Mikkelsens stue i Arup ved pasketid og h0rte, at Oluf Nielsen, forrige foged pa 
R0estrup lovede at betale lejermalsb0der for Maren Villadsdatter, som han 
havde besovet. Hun var Villads Mikkelsens datter. (12/2). 

29. januar. 

Oluf Harring annammede Irup breve og forsikrede derfc:ir. 

Hr. Foul Jensen i Sj0rring Iader strevne Niels Ibsen i Torsted (talte med hans 
svoger Maust Bertelsen) og Feder Jensen Krog ibd., fordi de kom i sal. Kjeld 
Lauritsens hus i Torsted og krrevede konge- og kirketiende. Han fremkalder 
som vidner Margrete Christensdatter pa Veje ved Torsted, Voldborg 
Kjeldsdatter og Anne Kjeldsdatter, som vidner, at huset, de boede i, la pa 
prrestens jord, og at de aldrig havde betalt tiende. De to mrend havde taget en 
salmebog, som Feder Jensen tog ned af hylden i stuen og lagde pa kisten, 
hvorefter Jens Salmandsen, Niels Ibsen og Niels Andersen ved kirke alle tog pa 
bogen. Derefter gik de med den. (Sag~n fortsretter). 

Hr. Foul Jensen fremkalder folk, der vidner, at for omtrent tre ... ve (60?) ar 
siden var der ingen bygning pa den ejendom, som det hus star pa, som Kjeld 
Laustsen boede pa, og som tilh0rer prrestegarden i Sj0rring. 

Hr. Foul Jensen i Sj0rring fremkalde Sj0rring bymrend, som enes om at dele 
hederne, som nok f0r har vreret frelled. Da Sj0rring bys gardskifter bel0ber sig 
til ni fire-punds garde, deles heden i ni pater, som igen deles mellem garde, hvis 
landgildekorn tilsammen udg0r fire pund = 8 t0nder. Garde, der svarer 8 td., 
far et helt skifte. Bade S0nderhede og N0rrehede op mod Torsted deles. ' 

Skifte, registrering og vurdering efter Christen Christensens hustru Anne 
Lauritsdatter i Sj0rring. Arvinger hendes b0rn Feder S0rensen og Mette 
Pedersdatter. Mellem Vurderingsmrend nrevnes J0rgen Pedersen skolemester. 
Vrerge for s0nnen er Berte! Laustsen i S0nderha, for datteren Niels Madsen i 
Sj0rring. Til deling 22 sldl. 15 sk. (Sagen fortsretter). 
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Berte! Laustsen i S0nderha og Niels Madsen i Sj0rring far vidne pa, at Christen 
Christensen i Sj0rring skylder dem pa deres myndlinges vegne arven efter hans 
kone. 

Laust Andersen i Nrestrupgard pa sin moder, Anne Jensdatter i Torsted, hendes 
vegne fremlregger en akkord mellem hendes husband Erik Lunov og hende, 
hvorefter hun erklreres kvit og fri for restancer, bygfald, frar0mmelse af 
garden og andet, som hun kunne s0ges for, da han har betalt husbonden til n0je 
efter forliget. 

Foul Salmandsen i Vester Vandet Iader fordele folk ved Stenbjerg for greld. 

Feder Andersen i Thisted tiltaler J0rgen Nielsen i Djernres for skyld efter sal. 
Niels Justsens k0bmandsbog. J0rgen Nielsen nregter at skylde noget. 
Opsat 6 uger. (11/3). 

Oluf Lauritsen i Harringgard pa Albret Itzen til Irup hans vegne tiltaler 
Christen Frederiksen i Ulstrup M0lle, for skyld, som han skylder for den gard i 
0ster H0rdum, som han r0mte fra. 
Dom: Han skal betale osv. (6/5). 

5. februar. 

Laurits Christensen Nrestrup, borger i Thisted, far afkald fra sine br0dre S0ren 
Christensen og Christen Christensen i Nrestrup for arv efter deres s0ster, Maren 
Christensdatter, som havde tjent hos Laurits Christensen Nrestrup. Der blev 
intet at arve. 

Feder Fr0st i Tilsted pa egne og menige sognemrends vegne i Tilsted tiltaler 
sogneprresten, mester Anders i Thisted, for Konge og kirketiende af den 0de 
gard i Tilsted, som han har frestet. Mester Anders henviser til en forordning, 
hvorefter de der vil antage 0de jord, rna vrere fri for tiende og soldaterhold, og 
kopi af de privilegier, som prresterne rna nyde, hvorimellem tiendefrihed. 
Dom: Mester Anders skal betale, da de parabte privilegier tilholder prresterne 
og kirkerne at nyde tiende af det 0de gods, og det er da rimeligt, at kongens 
tiende ogsa skal betales. 

12. februar. 

Jens Olufsen i Hundborg -giver S0ren Olufsen B0dker i Sperring afkald for arv 
efter hans forreldre Oluf S0rensen og Zidsel Poulsdatter, som bor i Sperring, nar 
de d0r. 

(22/1). Svend Iversen i Skjoldborg fremlregger tingsvidne af 22/1, hvorefter Oluf 
Nielsen, forrige foged pa R0estrup, har lovet at betale lejermalsb0der for Mette 
Villadsdatter, som han havde besovet, og som nu er Svend Iversens hustru, og 
krrever dom. 
Dom: Oluf Nielsen skal be tale osv. 
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Christen Pedersen i As tiltaler Niels Jensen i Tingstrup for et ars l0n, som han 
havde fortjent hos hans sal. kone, Maren Christensdatter, og desuden pa sin 
broders, Steffen Pedersens, vegne betaling, fordi denne en vardag var hos den 
sal. kvinde og kom hendes avl i jorden. Sagen opsat 14 dage, for at Niels Jensen 
kan fremlregge skiftebrevet efter hustruen, sa det kan ses, om kravet var 
anmeldt i skiftet. (19/2). 

19. februar. 

Vurdering i sal. Svenning Mikkelsen i 0stergard i Snejstrup hans efterladte bo 
10/2 1672, rette 30. dag efter hans ded, og skifte mellem enken, Maren 
Jensdatter og hendes datter Maren Svenningsdatter. 

Skifte efter Niels Christensen i N0rby i Tvorup hans afdede hustru Maren 
Nielsdatter. Ingen arvinger nrevnt. 

Ejler Jacobsen, forpagter til Fusing, lader fremlregge en akkord efter hans 
tjener Niels Jensen i Tingstrup hans afd0de hustru Maren Christensdatter 4/5 
1670 med hendes arvinger: Anders Pedersen i Hundborg og Christen Pedersen i 
As pa deres egne vegne, Laurits Poulsen i. Sperring pa sin hust111 Maren 
Christensdatters vegne, som er den sal. kvindes moder, Steffen Lauritsen i 
Sperring og Peder Lauritsen i Sperring pa egne vegne, bern. Anders Pedersen i 
Hundborg pa sin sester Else Pedersdatters vegne, bern. Christen Pedersen i As 
pa hans broder Christen Lauritsen, som berettes at vrere i Fyn, hans vegne. Han 
skal be tale grelden og give arvingerne 7 sletdaler. (Sagen fortsretter). 

Laust Nielsen i Sundmelle lader fordele Poul Christensen Smed i Skjoldborg for 
skyld. 

Niels Jensen i Tingstrup lader fremlregge penge og tilbyder at betale hans 
hustrus arvinger efter akkorden. Laurits Poulsen i Sperring tilbyder at 
modtage sine penge, mender svares, at han allerede har faet dem. Han svarer, 
at de penge han har faet, var for greld til ham. 

26. februar. 

Oluf Lauritsen i Harringgard, delefoged til Irup tiltaler Irups tjenere 
Hundborg herred for restancer. De skal betale inden 15 dage osv. 

Anders Nielsen i Sundby krrever af Christen Nielsen i Midiholm i Skjoldborg, at 
han udbetaler til ham den arv, som hans broder Peder Nielsens b0rn, Karen, 
Mette og Anne Pedersdetre, hvis formynder Anders Nielsen er, har arvet efter 
deres fader, da Anders Nielsen ikke lrengere vil betro Christen Nielsen denne 
arv. 
Dom: Han skal betale osv. (11/3). 
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Erik Pedersen Smed i Tilsted irettelregger en registrerlng og vurdering 20/3 
1670 i boet efter Christen Mikkelsen i Tilsted (bl.a. 3 bistokke, som de havde 
frelles med Jesper Tomsen i Nordentoft). Boeta overskud 14 sldl. 12 sk., hvoraf 
halvdelen tilkommer enken, Joran Hansdatter, resten hans efterladte b0rn, for 
hvem deres farbroder Peder Mikkelsen i Skjoldborg, er formynder. 

4. marts. 

Afkald og kvittering for arv til Mads Christensen i Tilsted fra Knud Serensen i 
Tilsted pa egne vegne, Christen Poulsen i Herdum pa sin hustru Mette 
Serensdatters vegne, Morten Poulsen i Bedsted pa hans moders Anne 
Serensdatters vegne for arv efter deres broder, hustrus broder, og morbroder. 

Tomas S0rensen i Nerha pa Anne Christensdatter, sal. Anders Laustsen 
Hundborg hendes vegne, far afkald og kvittering fra Christen Laustsen i 
Hualstrup for den arv, hans hustru kunne tilkomme efter hendes bfoder, Anders 
Laustsen. 

11. marts. 

(26.f2). Christen Nielsen Midiholrn i Skjoldborg leverede her for dom og ret 13 
sl<U., som er Mette Pedersdatters arv efter hendes fader og hendes moder Else 
Serensdatter, til Anders Nielsen i Sundby. 

(29/1). Christopher Nielsen i Thisted pa sin stedfader Peder Andersens vegne 
tHtaler efter opsrettelse 29/1 Jergen Nielsen i Djernres for skyld efter hans 
formands, sal. Niels Justsens regnskabsbog 1660. Regnskabsbogen fremlagt, 
men skylden er ikke deri bekrreftet med Jergen Nielsens hand eller segl. Niels 
Jergensen j, Djernres m0der pa sin faders vegne og mener ikke, der kan krreves 
noget efter et skiftebrev,gjort :for 12 ar siden. Jergen Nielsen erklrerer, at han 
pa en 16 ars tid ikke har handlet med den sal. mand for en skilling-s vrerd, og 
Jwad han fer har kebt, er betalt. Han mener, at hvis grelden var rigtig, matte 
Peder Andersen vel have krrevet den noget fer. 
Dom: Da der fremlregges et skiftebrev og en regnskabsbog, som ikke stemmer 
overens, og Jergen Nielsen tilbyder ed pa, at han ikke skylder noget, herivises 
sagen til landsdommerne. 

18. marts. 

(15/1). Knud Pedersen i Nordentoft st1.evner Anne Jespersdatter i Nordentoft og 
fremlregg·er igen Ejler Jacobsens vidneseddel om, hvad Anne Jespersdatter har 
sagt om Jens Gregersen m.m. Han fremkalder to vidner, der bekrrefter, at Anne 
Jespersdatter har sagt saledes. (15/4) 

Niels Ovesen i Dollerup frasiger sig for sit eget vedkommende arv og greld efter 
sirie forreldre. Herimod protesterer kreditorer, som fremlmgger obligationer fra 
faderen Ove Sunesen 1664 og 1655 og domme. Niels Ovesen og Jens Nielsen, 
ridefoged til Vestervig, protesterer o:g mimer, at da Niels Ovesen ikke har faet 
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noget i arv, skal han kun betale sin part af grelden. Dammen giver Niels Ovesen 
medhold. Han skal kun betale sin part, undtagen hvis det kan bevises, at Niels 
Ovesen har omgaedes med boet pa en ulovlig made. (Blandt kreditorerne Jens 
Christensen Foged i Hundborg). 

Hr. Christen Jensen, sogneprrest i Vang, tiltaler Christen Nielsen i Klostergard 
for skyldig prrestetiende og for, hvad han skylder til Vang kirke, nemlig resten 
pa hans vrergemal for kirken forleden ar. Desuden tiltaler han S0ren 
Christensen i Thueder, hans hustru og b0rn (s0n Peder S0rensen) for 
dagsarbejde i 6 ar, for hvert ar 3 mark. 
Dom: De skal be tale. 

26. marts. 

1. april. 

Nrevnt 15 tingh0rere. De 5 indskrevne Vang sognemrend vidner om Nystrup. 
Mads Pedersen i Sand pa Erik Lunov til 0rnhoved og Nystrup arvinger deres 
vegne fremkalder vidner bl.a.: 

J0rgen Nielsen i Djernres, som mindes i 
Poul Pedersen i 0ster Djernres 
Niels Poulsen i Hove 
Jens Gravesen 
Peder Laursen i Vang 
Niels Jensen 
Christen Andersen 
Tomas Nielsen i Vang 
Oluf S0rensen 
S0ren Christensen Tueder 
Anders Terkelsen ved Klitm0ller 
Hans Justsen 
Christen Olufsen 

40 ar 
45 ar 
50 ar 
40 ar 
40 ar 
55 ar 
40 ar 
40 ar 
40 ar 
40 ar 
50 ar 
50 ar 
20 ar 

Niels Olufsen 16 ar 
De vidner, at klitten, som h0rer til Nystrup hovedgard, gar fra Nystrup og lige 
ned til Vesterstrand og det pa begge sider fra Vester Vandet frelled pa N0r side 
til Kgl. Majestrets endels klit pa s0ndre side, og det har fra arilds tid vreret 
indstablet og indstenet, og ingen har frelled deri, men det er en endels klit og 
ejendom til Nystrup. Dog hvad havstranden angar, savidt den. fl0jer og igen 
falder (fl0yer och igien fallder) vidner de ganske intet om, men alene om 
Nystrups endels klit og ejendom. 
Strevningsmrend vidner, at de har strevnet indskrevne personer ved Klitm0ller 
og i Vester Vandet sogn til deres sandhed at vedsta, og at de var hos Mc;>gens 
Nielsen radmand og strevnede lensherren J0rgen Friis, som der har sit 
logemennt og hos Morten Tomsen radmand, hvor lensmandens fuldmregtig 
logerer, og strevnede dem. (20/4 1676). 

Poul Pedersen i 0ster Djernres lod fordele folk i Vang sogn, som resterer med 
konge- og kirketiende. 
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Christen Andersen Rysgard i Hundborg pa sin husbands Jacob Sparre til 
Rastrup hans vegne fremlregger registrering og vurdering i boet efter sal. 
Christen Laustsen og hans sal. hustru Anne Nielsdatter, som boede og d0de i 
Jannerup. Arvinger: detes b0rn Anne Christensdatter, som er hjemme i boet, 
og Else Christensdatter, som er udenlands. Intet at arve. Anne Christensdatter 
agter at blive ved boet. 

15. april. 

Ungkarl Christen Enevoldsen K0bmand af Thisted fremkalder vidner, der 
sammen med ham selv har vreret i Sundby i Mors hos en kvinde, Kirsten 
Nielsdatter, som er med barn, og i Sundby kirke har skyldt for barnefader en 
person, som skulle hedde Christen K0bmand, men ikke hvor han h0rte hjemme, 
eller hvorfra han var kommet. For at Christen Enevoldsen K0bmand nu ikke 
skulle tillregges samme gerning, spurgte de hende, om det var ham, der var 
barnefader, men hun svarede, at det var det ikke, og hun havde aldrig trenkt at 
beskylde ham, men den person, som vai· fader til hendes barn, var kommet til 
Poul Christensens i Sundby, hvor hun da tjente og sagde, at han ville k0be korn, 
hvad Poul Christensen bekrreftede. Om natten besov han hende, og han sagde, 
at han hed Christen K0bmand og at han havde hjemme i Norge. Siden havde de 
ikke set ham og heller ikke f0r. 

Peder Jensen i Store Stensgard i Hundborg far afkald fra Christen Jensen i 
Kallerup pa egne vegne, Eske S0rensen i Vorup pa sin hustru Anne Jensdatters 
vegne og pa hendes broder Anders Jensen, som er i fremmed land, hans vegne, 
om han endnu lever, for arv efter deres sal. fader Jens Christensen, som boede 
og d0de i Store Stensgard og deres moder Dorete Jensdatter, som endnu lever. 
(18/3). Knud Pedersen i Nordentoft tiltaler Anne Jespersdatter i Nordentoft for 
de ord, hun har sagt i hans stue og truet ham pa livet. Tingsvidner fremlregges. 
Opsat 1 maned. (22/4). 

Christen Pedersen i As har Iadet strevne Peder Christensen i Basihaffue i Mors. 
Christen Pedersen har regtet Niels Christensens enke, og Niels Christensen var 
vrerge og formynder for sin s0ster Anne Christensdatter, men i skiftet efter 
Niels Christensen er ikke angivet, hvorledes der skal forholdesmed hendes arv. 
Christen Pedersen har nu i fire ar underholdt hende med mad og klreder, og kan 
nu ikke udsta det lrengere, da hun ikke er ved sin fulde forstand, og derfor 
forlanger han, at hendes broder Peder Christensen i Bassihave skal have hende 
og s0rge for hende og modtage hendes arvelod og tage vare pa hende, og 
erstatte Christen Pedersen hans anvendte bekostning. 
Dommeren finder, at Christen Pedersen b0r have erstatning efter 4 uvildige 
dannemrends sk0n, og at overtage sin s0sters arv og s0rge for hende. (6/5). 

22. april. 

(15/4). Knud Pedersen i Nordentoft begrerer af menige herredsmrend 
vidnesbyrd om sal. Jens Gregersen og ham selv. 39 mrend vidner, at de har 
kendt Jens Gregersen enhver sin livstid, og at han har sldkket sig vel i freds- og 
i fejdetider, som en rerlig, oprigtig og kristen dannemand osv. 
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Den stund, de har kendt Knud Pedersen, har han tjent rerlige fornemme 
godtfolk som en rerlig ungkarl, og bade da og som gift mand har han omgaedes 
aile rerligt og oprigtigt. Ingen kunne give Jens Gregersen og Knud Pedersen sa 
godt et vidnesbyrd, at de jo matte skrives bedre. (Knud Pedersen oplyser, at 
han har tjent Peder Madsen, ridefoged, som kusk og siden som kornmaler, 
dernrest som ladeioged pa 0rum slot). 
Anne Jespersdatter i Nordentoft indstrevnet til vidnespah~Jr. (3/8). 

Anders Ebbesen i Sj0rring pa husbondens vegne fremkalder synsmrend, der har 
synet br0stfreldighed pa Hoelgaard i Sj0rring, som Laust Christensen iboede og 
frad0de. 

29. april. 

6. maj. 

(29/1). Oluf Lauridsen i Harringgaard tiltaler pa sin husbond, Albrecht Itzan til 
Irup, hans vegne efter opsrettelse 29/1 Christen Frederiksen, som nu bor i 
Ulstrup M0lle, f@r restance for den gard i 0ster H0rdum, som han frar0mmede. 
(Dom: Han skal betale). Nu har folk vreret i Ulstrup m0lle for at g0re udlreg, 
men m0lleren var borte, og der fandtes intet til udlreg, hvorfor han nu bliver 
fordelt (bl.a. ved Niels Tomsen f Nordentoft). 

(15/4). Christen Pedersen i As og Peder Christensen i Bassihave i Mors er 
kommet til en venlig akkord med deres frrenders vilje og samtykke, sadan at 
Christen Pedersen beholder Anne Christensdatter hos sig som hid til og beholder 
hendes arvelod og s0rger for hendes livstid og for linklreder og kiste, nar hun 
d0r, men hvad andet til hendes jordefrerd skal Peder Christensen, hendes 
broder, selv skaffe. (21/10). 

13. maj. 

20. maj. 

J0rgen Nielsen i Tinstrup lod hese et tingsvidne af 6. juni 1642 af Hundborg 
herredsting, udstedt af Niels Ibsen, herredsfoged, Mads Mikkelsen i Tlnggard, 
l~iels Poulsen i Hove og Poul Poulsen ibid. efter reskning af Anders Fr0st i 
Tinstrup, gaende ud pa at Anders Fr0st lod lrese en vide og vedtregt for Tinstrup 
bymrend (hvis navne nrevnes), som de har vedtaget. Vedtregten grelder ikke 
dyrlming af jorden, men far, svin og andre kreaturer, og bestemmer, at ingen 
rna rykke grres pa tolde (lave skelvolde mellem agre) mellem andre deres korn 
og ikke bede deres 0g eller far (trrekke med dem for at de kan grresse) pa 
toldene mellem andre deres korn. F0l skal holdes i t0jr fra 14 dage efter St. 
Hansdag, til kornet er hjemh0stet osv. 
Nu vedtages vedtregten igen. Tingsvidne. 
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3. juni. 

Registrering og vurdering i sal. Anders Pedersen og hans sal. hustrus efterladte 
bo i Skjoldborg. Ders b0rn er Feder Andersen og Kirsten Andersdatter. Deres 
nrermeste frrende er deres morbroder Anders Nielsen i Sundby. Anders 
Pedersen, 'dflld 1672, g. 1655 Maren Nielsdatter fra As, (b0rn: Peder, f. 1656, 
Kirsten f. 1659. Kirkebogen). Til deling 24 sldl. 3 mk. (Sagen fortsretter). 

H.egistrering og vurdering i boet efter sal. Christen Jensen i Kallerup. 
Overvrerende pa hustruens og hans stedbfllrns vegne J0rgen Jensen i Hornstrup, 
Peder Jensen i Store Stensgard i Hundborg pa sin broderdatter Maren 
Christensdatters vegne. (Enken er Anne J0rgensdatter, kirkebogen). 

Der beskikkes vrerger for Anders Pedersens b"rn i Skjoldborg, da deres 
morbror, Anders Nielsen i Sundby er fattig, svag og skr0belig mand og desuden 
sidder i andet formynderskab. Derfor beskikkes Jens Christensen Af Sundby til 
vrerge for pigen, og Jens Steffensen og Peder Mikkelsen i As som vrerger for 
drengen, hver for det halve af hans arv. Det er de nrermeste indenherreds 
frrender, som er sufficante (vederhreftige) nok dertil. (29/7). 

Anders Nielsen L0fting, soldat i Tilsted, pa sin major, major Steenvigs vegne, 
opsiger den gard i Tllsted, majoren nu pabor. Anders Frost m0der herimod og 
irettelregger en kontrakt mellem gardens ejer, Marie sal. Iver Jacobsen Brun's 
i Kfllbenhavn, og majoren, hvorefter hun overlader ham garden i 3 ar fra 
Philippi Jacobi 1671 til samme dag 1674. Han rna ikke bortleje ager eller eng 
eller lade noget flytte fra garden. Anders Fr0st mener, at majoren b0r holde sin 
kontrakt, og at hans opsigelse ikke b111r grelde. Tingsvidne. 

(22/4). Knud Pedersen i Nordentoft tiltaler igen Anne Jespersdatter og 
fremlregger igen tingsvidner. Han krrever, at hun stiller borgen, fordi hun har 
truet ham. Hendes sflln, Jens Tomsen Skytt i Gisselbrek m0der for hende og 
tilbyder pa hendes vegne at stille lige sa god borgen som han vil srette hende. 
Sagen henviaes tillandsdommerne. (17/6). 

10. juni. 

Niels Christensen, foged pa Ulstrup, pa sin husbonds Hartvig Kas's vegne lader 
strevne alle Ulstrup tjenere i Hundborg sogn undtagen Anders under bakken, og 
fremlregger et ransage~sesvidne om fund af Klittag og senet0jr hos hans 
tjenere, som krreves id0mt b0der. 

17. juni. 

Jens Andersen i Trollborg i Engbjerg sogn i Harsyssel pa sin sal. broder, Laust 
Andersen i Skarup hans efterladte b0rns vegne fremlregger en registrering i 
boet efter den sal. mand og hans sal. hustru Else Nielsdatter, som kort forleden 
er d0d. Pa b0rnenes vegne m0dte Christen Christensen, som har frestet garden 
og lovet at regte datteren Maren Laustdatter pa hendes vegne, og Jens Andersen 
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i Trolborg, den sal. mands broder, pa b0rnenes fredrene side, og Christen 
Nielsen i Tvorup, b0rnenes frrende pa m0drene side pa de andre b0rns vegne, 
nemlig pa Kirsten, Engell og Niels Laustsens vegne. Den sal. mands hustrus 
s0ster, Maren Nielsdatter havde leveret lrerred til hendes ligklreder. 
Nettoformuen blev 108 sldl. 3¥.! mk. iberegnet livklrederne, der deltes mellem 
b0rnene. Til deling blev 94 sldl. 3 mk. 12 sk. Christen Christensen skal beholde 
boets formue og have b0rnene hos sig, give dem kost og klreder og holde dem til 
dansk skole til de bliver 16 ar. Nar det da forlanges, at han skal udbetale arven, 
skal han g0re det. 

25. juni. 

Anders Ebbesen i Sj0rring, delefoged til 0rum, tiltaler 0rum tjenere i herredet 
for restance. Ingen af dem m0dte uden Niels Poulsen i Hove, og Niels Andersen 
ved Kirke i Torsted. Niels Poulsen sagde, at han havde ydet grreshavre til 
Mogens Nielsen Radmand i Thisted, og Niels Andersen sagde, at han og Jens 
Salmandsen ogsa havde ydet grreshavre til Mogens Nielsen. 
Dom: Alle skal be tale, hvis de ikke kan bevise, at de har ydet noget. 

Anders Fr0st i Tilsted pa Maria, sal. Iver Jacobsen Bruns vegne tilbyder korn, 
rug, byg og havre, som han har med sig, som fr0greld (der star Fredgreld) til 
hvem, der ulovlig har saet i den gards jord, som major Steenvig bor i, og som 
han nu vil opsige, og bortsrelge avlen imod kontrakten. Derfor forbyder Anders 
Fr0st alle og enhver at k0be eller handle med majoren. 

( 3/6). Knud Pedersen i N ordentoft fremstiller mrend, som vil stille borgen for 
ham i sagen mod Anne Jespersdatter, og ogsa for hans par0rende. Han :esker, 
at hun stiller lige sa god borgen. (1/7). 

Jens Lauridsen, foged pa Todb0l, pa sin husbonds, Waldemar Schrams vegne 
forbyder folk i Kallerup og Sperring at drage med vod, at fiske eller lade fiske i 
Todb0ls endels s0, enten pa s0en eller pa holmen. 

Niels Poulsen i Hove tiltaler J0rgen Nielsen i Djernres, og irettelregger en dom 
af Thisted byting 3/10 1669, hvorefter han og J0rgen Nielsen far udlagt en ager i 
Thisted bymark fra Anne Jensdatter, som har pantsat ageren til dem for greld. 
J0rgen Nielsen og Niels Poulsen skulle have sk0de af Anne Jensdatter, og 
J0rgen Nielsen lover at Ievere hende 6 td. byg. Til vitterlighed underskrevet af 
Kgl. Maj.s byfoged Laurits Jensen. 
J0rgen Nielsen har nu i tre ar saet i ageren og bortlejet af den uden Niels 
Poulsens vilje eller minde, hvorfor Niels Poulsen sretter i rette, at J0rgen 
Nielsen skal betale ham erstatning. 
Dom: Han skal be tale. 

1. juli. 

(25/6). Knud Pedersen i Nordentoft forlanger igen, at Anne Jespersdatter skal 
stille borgen. Hendes s0n, Jens Tomsen Skytte i Gisselbrek fremstiller mrend, 
som stiller borgen for hende, men Knud Pedersen svarer, at han ikke er tilfreds 

674 

Hundborg Herreds Tingbog - 1672 

med den borgen, da han ikke frygter hende men hendes b0rn. Han forlanger, at 
der ogsa stilles borgen for dem, da han har stillet borgen for sig og sine 
par0rende. (Sagen fortsretter). 

Knud Pedersen i Nordentoft forpligter sig til at holde de mrend, som har stillet 
borgen for ham og de res arvinger, skadesl0s for de res borgen. ( 8/7). 

Anders S0rensen i As pa sin s0ster Maren S0rensdatter, sal. Mads Jensen 
Sundbys efterleverske i Skjoldborg hendes vegne fremlregger registrering 1/7 
1672 af den sal. mands bo. Boets slutgreld er 6 sldl. 3 sk. Enken og hendes broder 
Anders S0rensen sp0rger arvingerne, om de vil overtage boet og betale grelden, 
da enken gerne vil vrere boet kvit. De erklrerer, at de ikke forlanger arv, men 
0nsker, at enken overtager boet og grelden. Det lover Anders S0rensen pa 
hendes vegne. Arvinger er Christen Jensen i Vesterrgard i Sundby, Christen 
Madsen, Niels Laustsen og Villads Nielsen i Stagstrup, Christen Lauritsen i 
Harring, Peder Nielsen i Gyrup, Karen Knudsdatter, som tJener i Visby 
prrestegard, Niels Poulsen i Drastrup i Mors, Maren Lauritsdatter, tjenende i 
Snedsted og Kirsten Knudsdatter i Bedsted. 

Tomas S0rensen i N11.1rgard i N0rha, delefoged til Vestervig, tiltaler pa 
husbondens vegne nongle af Vestervigs tjenere for restancer. 
Listen underskrevet af S0ren Bendixen. 
Dom: De skal betale. 

8. juli. 

(1/7). Knud Pedersen i Nordentoft forlanger, at Anne Jespersdatter skal stille 
borgen bade for sig selv og l;lendes b0rn. Hendes son Jens Tomsen Skytt i 
Gisselbrek mener ikke, der skal stilles borgen for hendes b0rn, da de mestendels 
er deres egen vrerge og bor i andre herreder og har stedt og frestet pa andre gode 
mrends stavn, og da Anne Jespersdatter ikke er sin egen vrerge. 
Dom: Da Knud Pedersen ikke er tilfreds med Anne Jespersdatters borgen, b0r 
hans tredje ting i dag staved magt. (15/7). 

Anders Pedersen i Hoessfeld i Hundborg sogn og Christen Pedersen i As giver 
Laust Poulsen i Ramsgard i Sperind fuldmagt til at give afkald til Niels Jensen i 
Tinstrup for arv, som de kunne tilkomme efter Niels Jensens hustru Maren 
Christensdatter, som var deres s0ster. 

Niels Poulsen i Hove Iader fordele mrend 
kongetiende. 

Vang sogn for resterende 

Mads Nielsen i Sj0rring Iader fremlregge registrering og vurdering i hans bo 
efter hans sal. hustru Zidsel Jensdatter. Der kendes ikke arvinger. Prresten, hr. 
Poul Jensen krrever bl.a. penge for to ligprredikener, nemlig over hende og 
hendes forrige sal. mand Mogens Villadsen i Sj0rring prrestegard har bl.a. til 
gode for sal. Anders Pallisens greld efter skiftebrev og for 7 rdl. han !ante Mads 
Nielsen til stedsmal. 
Mads Nielsen beholder boet mod at betale grelden. 

675 



Hundborg Herreds Tingbog- 1672 

15. juli. 

(8/7) . .Tens Tomsen Skytt i Gisselbrek pa sin moder Anne .Jespersdatter i 
Nordentoft hendes vegne fremkalder mamd, der stiller borgen for hende og 
desuden for hendes umyndige .bfi:lrn, ligesom Knud Pedersen har stillet borgen 
for sig og sine umyndige b0rn. (Sagen forts1etter). 

Knud Pedersen i N ordentof:t fremlregger tidligere tingsvidner og erklrerer, at 
han ikke er forwajet med den borgen, der nu er stillet, og han lader derefter 
Anne .Jespersdatter fordele. 

Peder .T0rgensen i Tvorup opslger som tre tingdage f0r sin korntlende, saledes 
at han ikke lrengere vil yde den pa skreppen, men .T0rgen Nielsen i Djernres, som 
har tienden i freste, rna mfiJde pa astederne og tage ti.ende i ltrerven. 

Niels Jensen i Tinstn1p far afkald pa arv efter hans hustru Maren 
Christensdatter fra Laust Poulsen i Sperrind pa Anders Pedersen i Hundborg 
sogn i Horsfeld hans vegne og pa hans egne b0rns, Peder Laustsen og Christen 
Laustsen og deres moder, hans hustn1s vegne, Christen Pedersen i As pa egne 
vegne, og Peder Nielsen i Kallerup pa hans hustrus vegne. 

22. juli. 

29. juli. 

Rasmus Hansen Rafn pa sin husband Margrete Pedersdatter, sal. biskop dr. 
Mourits K0ning's enke, henCles vegne opfordrer .Jannerup bymrend til at vrelg•9 
tre vederhreftige mrend, som kan vrere forlovere for hende, med hensyn til 
kongekorntienden af .Jannentp sogn, da tre af hendes forlovere er dude, og den 
fjerde ikke synes hende vederhreftig nok til alene at vrere forlover. Denne, .Tens 
Lauritsen I Snejstrup, opsige'r sine love, og det forbydes herefter sognemrende
ne at hjemf0re kornet, f0r der er tiendet. 

Laust Christensen Ginderup i Sundby tiltaler Peder Nielsen Lerche i Kallerup 
efter brev for 11 sldl. 
Dom: Han skal be tale. 

.T0rgen Nielsen I Vester Diernres Iader (ved Peder Christensen pa Skorheede og 

.Jesper Christensen, tjenende i Dlernres) strevne folk for greld efter breve. 
Dom: De skal be tale. 

(3/6) . .Tens Christensen i Sundby, .Tens Steffensen i As og Peder Mikkelsen i As 
bekender, at de efter doms indhold har vreret i saL Anders Pedersens gard i 
Skjoldborg d. 4. juli, og at der har annammet l0s0re og gods, som tilkom sal. 
Anders Pedersens b0rn efter registreringens indhold (speci.ficeret). 

Hundborg Herreds Tingbog - lf\72 
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5. august. 

Christen Christensen Hey i Nors pa Jacob Sparre til Reestrup hans vegne. For 8 
mrend star .Tens Lauritsen i Snejstrup og bekender, at han har modtaget af 
.Jannerupgards tiende til kongen 11 skp. byg i februar, og at han efter sal. 
Svenning· Mikkelsens d0d har bekommet 11 skp. byg af .Jannerupgards tiendP 
for forgangen ar. 

Syn over Poul Rasmussen i Tvorup. Han havde et dybt sar i panden over h0jre 
0je, og nedentil samme eje var det blat og blodstemt. Poul Rasmussen skyldte 
Niels Christensen soldat, Christen .Jensens sen i Torsted, for at have gjort 
skaden med en sten i hans gard uden for frammersd0ren. (Sagen fortsretter). 

Anders Ebessen i Sj0rring pa husbondens vegne f0rer som vidner i ovennrevnte 
sag, Niels Nielsen i Helleberg, Johan Poulsdatter og Anne Poulsdatter af 
Tvmup. De sa, at Niels Christensen gjm:de skaden med en sten, ~g havde ikke 
hert, at Poul Rasmussen havde givet arsag. (Sagen fortsretter). 

Anders Ebbesen tillyser Niels Christensen soldat en fuld gardfred til at have 
brudt. (12/8). 

Tomas S0rensen i N0rgard i N0rha pa hans husband Jochum Irgensen til 
Vestervig hans vegne tiltaler aile Vestervig tjenere i Hundborg herred, som 
skylder noget til husbonden efter en restanceseddel. 
Dom: De skal betale osv. 

12. august. 

(5/8). Niels Christensen lover Anders Ebbesen pa husbondens vegne, at han 
skal give Poul Rasmussens husband 2 skp. byg af Poul Rasmussens skyld til 
lovlig tid og skaffe kvittering fra husbonden, og det for den skade, han gjorde 
Poul Rasmussen. Desuden forpligtede han sig til ikke at forurette Poul 
Rasmussen eller nogen af hans. Hvis det sker, skal sagen igen vrere en aben sag 
og forffiJlges, og desuden skal han betale 10 rdl. til husbonden. 

Christen Lauritsen i Visby pa sin husbands, Laurids Seefeld, til 0lands, vegne 
forbyder .Tens Nielsen Torp(?) og Rasmus Christensen Vang i Nrestrup at f0re 
eller lade f0re noget af deres gardes afgr0de bort fra gardene; en ten det er sa.et 
til halvs eller ikke, rna heller ingen anden fere noget af afgreden bort. Ligeledes 
forbydes alle 0land tjenere i Nrestrup at f0re noget af deres afgr0de fra deres 
garde. 

Christen Lauritsen i Visby pa sin husbands vegne tiltaler 0land tjenere i 
Nrestrup, Skjoldborg og Torsted for restance. 
Dom: De skal be tale osv. 

19. august. Intet). 
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26. august. 

Mikkel Salmonsen, barnefedt i Torsted, far skudsmal af 24 mrend, som 
bevidner, at han er s0n af Salomon Pedersen, som boede og d0de i Torsted, og 
Mette Jensdatter, som endnu lever, at han har levet og opf0rt sig vel, og at de 
vii give ham denne kundskab sa god, som nogen skriver det bedst kunne skrive. 

Knud Pedersen i Nordentoft tiltaler Mikkel Andersen Hoe! i Torsted for skyld, 
og Christen Nielsen Midiholm for sal. Peder Nielsens skyld, idet han har taet al 
Peder Nielsens middel med en af hans d0tre. 
Dom: De skal betale osv. 

Knud Pedersen til taler Laust Tomsen i Tinstrup og Peder Bordsen ibd. for greld, 
som Tomas Pedersen i Tinstrup skyldte til Jens Gregersen i Nordentoft. Laust 
Tomsen er gift med Tomas Pedersens enke, Ingeborg Andersdatter, og Peder 
Bordsen med hans datter Margrete Tomasdatter. 
Laust Tomsen fremlregger et skiftebrev efter Tomas Pedersen 1666, hvorefter 
der iniet blev til andre kreditorer end husbonden, som endda ikke fik sit 
tilgodehavende. Han fremlregger ogsa en dom, hvorefter han og Peder Bordsen 
frifindes for tiltale, som Poul Salmandsen i Vester Vandet havde til dem for 
Tomas Pedersens greld. 
Dom: Da !oven siger, at de som ilrke arver, heller ikke svarer til grelden, 
frifindes de tiltalte, og der tages ikke hensyn til Knud Pedersens krav om, at de 
skulle bevise, at de havde frasagt sig arv og greld. 

2. september. Intet. 

9. september. 

Knud Pedersen i Nordentoft tiltaler Poul Christensen Smed Skjoldborg for 
skyld efter brev. 1667. 
Dom: Han skal betale osv. 

Anders Ebbesen, delefoged til 0rum, fremlregger skifte og vurdering efter den 
sal. karl Christen Andersen i Skjoldborg. Arvinger er hans broder, S0ren 
Andersen i Ydby, og hans s0ster Karen Andersdatter, pa hvis vegne hendes SIIJTI 

Jens Andersen i Silstrup er m0dt. Grelden overstiger formuen. 

16. september. Intet. 

23. september. 

Anders Fmst i Thisted ·pa major Steenvig i Tilsted hans vegne f0rer vidner pa, 
at to heste, der tilh0rte Mads Andersen i Kjrergard i Nrestrup, har gaet pa 
majorens ager ved Filsted bro i Tilsted mark og har gjort skade, og at majorens 
tjener, Anders Nielsen, tog dem i hus hos majoren, hvor de nu har gaet i 9 dage 
og faet pasning og fader, uden at Mads Kjrergard har hentet dem. (Sagen 
fortsretter). 
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Anders Fr0st p;i majorens vegne fremkalder synsmrend, der har syne~ og 
vurderet skaden pa havreageren. (7/10). 

30. september. 

Matis Andersen Kolding, forvalter over Dueholms gods, pa sin principals og sal. 
Paul Salmandsens enke i Vester Vandet, deres vegne f0rer vidner pa, at de den 
8. august, da Poul Salmandsen blev begravet var i hans hus med hans arvinger 
og sa, at der ikke blev spist anderledes af 01 og mad, end det altid havde vreret 
sredvanlig i huset og ikke med nogen overflllldighed. Ingen var blevet indbudt pa 
spisning eller traktement, men de kom alle, fordi det var regn og uvejr, og af 
medynk for at tmste den h0jtbedmvede enke. 

7. oktober. 

(23/9). Anders Fr0st pa major Steenvigs vegne f0rer vidner •pa, at Mads 
Kjrergards s0n Anders Madsen i Nrestrup kom til majorens og begrerede at fa de 
to 0g, der var taget i hus. En karl, Anders Ibsen, leverede ham dem. Majoren og 
hans frue var ilrke hjemme. Anders Madsen red sa bort med 0gene. (Sagen 
fortsretter). 

Anders Fr0st pft majorens vegne tutaler Mads Andersen Kjrerg~trd i Nrestrup 
for den slrade, hans 0g har gjort i hans ager, for fader til dem og for udgift 
tilsynsmrend og strevningsmrend. 
Dom: Mads Kjrergard skal betale, dog ikke for udgift tilsynsmrendene. 

14. oktober. 

Anders Ebbesen pa hr. Poul Jensen i Sj0rring hans vegne tiltaler folk for skyid, 
mest for korn, deriblandt Maren Christensdatter i Lagard 1 td., vinterrug. 
Dom: De skal betale. 

Anders Ebbesen i Sj0rring pa sin principals vegne har ladet strevne Christen 
Jensen pa Bak i Torsted og hans hustru (s0n Niels Christensen) og tiltaler 
Christen Jensens hustru for lant korn og reste:rende landgilde. 
Dom: Hun skal be tale. 

Afkald og lrvittering til Jens Lauritsen i Janderup fra hans frestem0s s0ster Else 
Christensdatter for arv efter hendes forreldre Christen Laustsen og Anne 
Nielsdatter, som boede og d0de i Janderup. 

21. oktober. 

(6/5). Christen Pedersen i As f:icr arvekvittering fra Svend Christensen i 
Skjoldborg for arv, hans hustru Dorte Nielsdatter kunne tilkomme efter hendes 
fader Niels Christensen, som boede og d0de i As, og som hidtil har staet hos 
hendes stedfader (Christen Pedersen). 
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28. oktober. 

Christen Andersen ved kirke i Vester Vandet som vrerge for sin broder Mikkel 
Andersens born leverer til Foul Moestson pa Midiholmb 12 sldl., som er 
bornenes arv efter deres farbror Anders .. edersen, som boede og dode i 
Steentoft i Vester Vandet. Pengene rna sta pa rente hos Foul Moestsen, til 
bornene bliver myndige, eller til Christen Andersen ikke vil lade dem sta hos 
ham lrengere. 

Jep Pedersen Krabe ved Klitm0ller har kabt tre td. byg af Laurits Seefeld til 
0land, som befaler sin tjener Feder Jensen i Krog at Ievere byggen til Jep 
Krabe, imod at byggen afskrives i hans landgilde. Jep Krabe har ingen byg faet, 
trods det at den er afskrevet i Feder Jensen Krogs landgilde, hvorfor han nu 
tiltaler ham. Desuden tiltales andre skyldnere, bl.a. Anders Christensen ved 
Vandback (ogsa Vanbach) ved Klitmr<!ller. 
Dom: De skal betale. 

4. november. Intet. 

11. november. Intet. 

18. november. Intet. 

25. november. 

Anders Nielsen i Sundby betaler lejermalsbode for sin broderdatter, Mette 
Pedersdatter, f0dt i Skjoldborg, til Anders Ebbesen i Sj0rring, delefoged til 
0rum. 

(Der er ikke leveret kopier af de efterff1Jigencle blade, men da der rna vrnre 200 
kopier, idet sid:3te kopierede sider er fol. 100 b., og der pa omslaget er angivet 
228lwpier leveret, rna der findes flere blade i tingbogen). 
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Fol. 1. 
Autorisation ved amtmand Jorgen Friis, skrevet pa Sogard. 
Fol. 1 b. 
Sandemamd 1674. 

Herredsfoged: Lauge Olufsen i Harring. 
Skriver: Tomas Jensen (.Alborg) i Thisted. 
Ransnrevninger, 4 fjerdinger, 2 for hver fjerding. 

Snapsmandag 12. januar. 

Feder Pedersen i Silstrup far afkald fra Anders Nielsen og Mads Nielsen, f0dt i 
Silstrup, pa arv efter deres fader Niels Andersen Ulgard (Vldgrd.), og fra Jens 
Andersen i Silstrup pa sin hustru Maren Nielsdatters vegne for arv efter hendes 
fader, Niels Andersen, og for, hvad hun kunne tilfalde efter hendes moders dod. 
Feder Pedersen er deres stedfader. 

Anders Ebbesen i Sjorring far afkald fra Anders Jorgensen i Sjorring og 
Christen Andersen i Rojkiergrd i Skjoldborg pa deres hustruers, Maren 
Lauestdatter og Jahan Lauestdatters vegne pa arv efter deres forreldre og efter 
deres farbroder Mads Jensen, som boede og dode i S(y?)lla ... ? 

Laurits Christensen Nrestrup i Thisted lader fordele Laust Laustsen Nrnstrup for 
grnld efter skadesl0sbrev 1661. 

Christen Madsen Blander i Elsted, delefoged til Irup, tiltaler de af hans 
husbonds tjenere i Hundborg herred, som resterer med landgilde og andet. 
Dom: De skal betale. 

Feder Andersen Bagi ved Klitmoller tiltaler efter opsrnttelse af 17. november 
Laust Tomsen i Tinstrup for grnld, som sal. Tomas Pedersen skyldte, og desuden 
Mikkel Andersen Hoel og Christen Jensen ved kirke i Torsted, Frands 
Christensens enke i Vandet og Niels Ovesen i Dollerup. De to sidste protesterer. 
Niels Ovesen mener ikke. han kan krrnves for, hvad hans fader efter en sa los 
opskrift skulle skylde, ·da der er gaet sa mange ar. Efter recessen skal der g0res 
regnskab en gang om aret. Frands Christensens enke svrerger pa, at hvad 
hendes sal. mand skyldte er betalt. De to frikendes. De andre dommes til at 
be tale. 

19. januar. Intet. 

26. januar. 

Anders Fr0st i Thisted pa Maria, sal. Iver Jacobsens vegne i K0benhavn 
fremkalder synsmrend, udnrnvnt af retten. De har synet den gard i Tilsted, som 
major Steenvig bor i. I laden var tre gulve nedfalden. Et hus, der havde staet 
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vester i garden, hvor der havde vreret to rum til 16 h0veder, var helst borte. En 
faresti er ogsa borte. 
Ralingshuset kunne de ikke syne, f0r majoren havde gjort det ryddeligt. (9/3). 

Niels Poulsen i Hove (i Vang sogn) tiltaler Jorgen Nielsen i Djernres og 
fremlregger en dom af herredstinget 25/6 1672, hvorefter J0rgen Nielsen skal 
betale Niels Poulsen 14 sldl. 11 sk., fordi han alene har brugt den ager, som han 
og Niels Poulsen havde faet udlagt for greld. Pa dommen var siden skrevet en 
kontrakt, hvorefter J0rgen Nielsen og Niels Poulsen var forligt, saledes at 
Jorgen Nielsen skulle betale Niels Poulsen 14 sldl. 11 sk., og Jorgen Nielsen 
skulle sa beholde Niels Poulsens part i ageren. Kontrakten underskrevet til 
vitterlighed af herredsfogeden Lauge Olufsen og Niels J0rgensen. J0rgen 
Nielsen havde ikke betalt, og Niels Poulsen krrever ham nu for pengene. 
Dom: J0rgen Nielsen skal betale efter kontrakten. 

3. (2.?) februar. 

Morten Tomsen, radmand i Thisted, tiltaler Valdemar Schram til 0rndrup efter 
en obligation pa 243 rdl. 4 mk. 6 sk., som han har udstedt til Carsten Thode, der 
var forvalter over Lund og Bustrup, men som denne har transporteret til 
Morten Thomsen. Pengene skulle have vreret betalt i rede penge 3/12 1668, 
hvorfor der nu ogsa krreves 6 ars rente. 
Dom: Valdemar Schram skal betale. 

Christen Christensen H0j i Nors pa hr. Jacob Mouritsen, sogneprrest i Brovst og 
Svenstrup i Hanherred, hans vegne irettelregger en opsrettelse af 8/12 1673. Hr. 
Jacob Mouritsen Borschhorst krrever sin hush·us, Maren Andersdatter 
Boddums, arvepart efter hendes farfar, biskop Anders Andersen, af hendes 
morbror Erik Pedersen pa Rastrup, der var vrerge. Hr. Jacob Mouritsen ltrrever 
af Erik Pedersen (en tid foged pa Lreso, hvorfra et brev er skrevet) sin hustrus 
arvepart med renter og fremlregger mange breve. Herimod fremlregger Erik 
Pedersen et regnskab over udgifter han har haft pa Maren Andersdatter 
(Boddum) og andre arvinger efter biskop dr. Anders Andersen i Alborg. 
Dom: Hr. Jacob Mouritsen og Erik Pedersen skal udnrevne fire mrend, der 
sammen med dem skal gennemga deres regnskaber, og den, som bliver den 
anden noget skyldig, skal betale. (Sagen gar fra fol. 9 til fol. 24!! ). 

9. februar. Intet. 

16. februar. Intet. 

23. februar. 

Feder Pedersen, forvalter pa 0rum Iader fore vidner. 
Nogle b0nder har hentet korn i den store bod ved stranden, hvad de var bojet til. 
Det maltes af Jens Christensen Skyum i srekke, som b0nderne derpa f0rte til 
Klitm0ller til Jens Skyums skude, og han lovede dem srekkene igen. De har 
imidlertid kun faet enkelte srekke tilbage, og f0rer vid!)er. Tingsvidne. 
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2. marts. Intet. 

9. marts. 

Syn over en pige, Maren Pedersdatter, f0dt i Vester Vandet, som la d0d i 
bakkerne ·ved Hjardal. Synsmrendene fandt ingen tegn pa void og sk0nnede, at 
fr0st og kuld var hendes bane. Synsmrendene fremkaldt af Feder Pedersen i 
T'uerborg i Vester Vandet. 

Feder Laussen i Vang har afstaet til sin s0n Niels Pedersen alt hvad han ejer, 
mod at s0nnen betaler mulig greld og giver sine forreldre husvrerelse, lys og 
varme, men hvad de ellers beh0ver til kost og klreder, skal de selv forsyne sig 
me d. 

J0rgen Nielsen i Djernres tiltaler Christen Jensen Skovsted i L0nderup og Niels 
Jensen sammesteds for skyld efter breve. • 
Dom: De skal betale osv. 

J0rgen Nielsen i Djernres til taler efter opsrettelse 7/7 1673 Sune Ovesen i 
Dollerup og Christen Jacobsen ibid., som er gift med Else Ovesdatter, for 
skyldig landgilde og afgifter fra 1668. Else Ovesdatter skylder for 1669 og 1670. 
Hendes Mand Christen Jacobsen for 1672. J0rgen Nielsen havde irettelagt et 
brev fra husbonden (professor) Hans Zoega, hvori han undrer sig over, at 
J0rgen Nielsen ikke havde sendt ham pengene, da han ikke med snak kan holde 
sig og sit hus. 
Sune Ovesen m0der med en kvittering for alt, hvad han skyldte, underskrevet 
Hans Zoega. Christen Jacobsen begrerer sagen opsat, da han mener at have 
kvittering, som han sa vil m0de med. 
Opsat 14 dage. (18/5). 

(26/1). Anders Fn{)st af Thisted pa Maria, sal. Iver Jacobsens vegne af 
K0benhavn har Iadet to mrend tilsp0rge major Steenvigs frue, om de vil have 
garden, som de bor i, i forpagtning lrengere, og om de ville opbygge garden, sa 
den var sa. god, som dade overtog den. Fruen svarede, at hun hverken ville have 
med garden eller kontrakten at g0re, da hun ikke havde underskrevet den. 
Derefter forb0d Anders Fr0st hende at lade f0re korn, kreaturer og andet bort 
fra garden, f0r de havde opbygget det, der var faldet ned og brudt ned, og 
fremlagde synsforretningen, og kontrakten om forpagtning i tre ar. Den blev 
forpagtet ud, for at den ikke skulle blive 0de, efter at Anders Fr0st, som havde 
boet der, var flyttet. De'r fremlregges et synsvidne af 1671, begreret af majoren, 
hvori gardens bygninger og deres mangle blev synet. 
Dom: Majoren skal be tale bygfaldet, dog skal der fradrages det bygfald, der 
var, da majoren overtog garden. (11/5). 

Niels Jensen Hue (Hov?) i Thisted fik tredje ting til Anders (Gregersens?) kone 
i Nrestrup 
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16. marts. 

Maren Madsdatter, enke efter Mikkel Jensen Prrestegard i Tilsted har solgt, 
hvad kreaturer og boskab, hun havde, til Christen Christensen Agerboe i Tilsted 
og Anders Christensen, f0dt i Skarup, undtagen det, der er omtalt i en kontrakt 
mellem hende og de to rnrend. (Sagen fortsretter). 

Christen Christensen Agerboe og Anders Christensen, f0dt i Skarup, 
fremlregger et syn over den gard og de gamle, forfaldne huse, som Mikkel 
Jensen boede i og afd0de. Lade og staid er sa forfaldne, at de ikke kan 
repareres. T0mrnerets vrerdi var h0jst 2 sldl. Ralingshuset stod pa rav, men 
hvis det snart blev repareret med nyt t0mmer, kunne det maske sta. 

Niels Mortensen i Torsted far afkald pa arv fra hans br0dre, Christen 
Mortensen, Tomas Mortensen og Mads Mortensen, og fra hans svoger, Isak 
Nielsen i Kallerup, for arv efter deres sal. fader Morten Christensen, som boede 
og d0de i Torsted, og deres moder Kirsten Nielsdatter, mod at Niels Mortensen 
beholder deres moder hos sig og s0rger for hende. 

Feder Christensen i Janderup pa hr. Laurits Madsen, sogneprrest i Hundborg, 
hans vegne, tiltaler Erich Pedersen, forpagter pa Rastrup, for skyld, dels 
penge, dels for en ko, som han fik til sin svoger, Christen Pedersen pa 
Herpinggard i Harsyssel. 
Erik Pedersen ikke m0dt. Sagen opsat 14 dage. (13/4). 

23. marts. 

Hr. Anders Nielsen Lyngby, sogneprrest i Skinnerup og kapellan i Thisted, 
tiltaler Erik Nielsen i Skinnerup for fortrred og opsretsighed, han har udvist mod 
ham i Skinnerup kirke til forargelse for menigheden den 3. s0ndag i advent. Da 
prresten var gaet i skriftestolen, kom Erik Nielsen med to mrend og ville forbycle 
prresten at tage Erik Nielsens svigerfacler Mads Andersen til skrifte, da han 
havde sat ham en hovedl0gn pa. Prresten spurgte Mads Andersen, hvacl han 
sagde til clet, og Mads Andersen svarede: Det siger jeg nej til. Erik Nielsen gik 
da til alteret og tog alterbogen og ville, at Mads Andersen skulle lregge sin hand 
pa bogen og svrerge, men prresten sagde, at clet var Guds hus ikke til. Havde han 
tiltale til Mads Andersen, kunne han s0ge ham ved lov og ret. 
Andre vidner beretter, at den 14. januar, onsdag havde Erik Nielsen med 
ubekvemme ord spurgt prresten, hvor de kirketyve var, som han havde nrevnt i 
sin prrecliken. Prresten svarede: Hvad kommer det dig ved. Er det dig, siden du 
tager dig det til. Erik Nielsen truede da prresten og sagde, at han skulle lrere 
ham til at give dem navn, og at prresten kun var en kapellan og ingen 
herredsfoged og flere sammelige ord. Det fortmd (ber0rte) dem aile (vidnerne) 
hjerteligt, og hr. Anders klagede sig og bad menigheden drages til minde, at 
Erik Nielsen gjorde ham kirkefred. 
Et vidne fortreller, at kyndelmi.ssedag, f0r prresten talte til Erik Nielsen fra 
prredikestolen, da sad Erik Nielsen hos vidnet i stolen og smilede og lo. Andre 
vidner beretter, at da hr. Anders fra prredikestolen lastede Erik Nielsens latter 
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og grinen under prrediken, da h0rte de, at han rabte mod hr. Anders, dem til 
fot·hindring i deres andagt, og sagde: Bliv ved Eders tekst, deter nok. (13/7). 

Hr. Foul Jensen, sogneprrest i Sj0rring Iader tiltale Rasmus Hansen i Nrestrup 
for skyldig kirke- og prrestetiende. Hvis der ikke i hans bo er betaling herfor, 
skal han !ide dele og tHtale. 
Dom: Han skal be tale osv. 

30. marts. Intet. 

6. april. 

Isach Pedersen Yde i Tilsted pa sin s0sters Maren Pedersdatters vegne f0rer 
vidner, som sammen med herredsfogeden og sogneprresten, mester Anders 
Nielsen, har vreret hos Maren Madsdatter, sal. Mikkel Nielsen prrestegards 
enke i Tilsted. Hun blev spurgt, hvad det var for snak, hun havde f~rt om Feder 
Ni.elsen sergeants hustru Mette Jakobsdatter og om Maren Pedersdatter. Hun 
sagde, at hun ville vedsta, hvad hun havde sagt, og at der kom en karl til hende 
en morgen tidlig, og da hun spurgte ham, hvor han havde vreret, sagde han, at 
ha.n havde vreret i horehus. Han havde ligget hos sergeantens kone, og de matte 
tage halm og ligge pa gulvet, fordi de ikke kunne vrere i sengen for b0rnene. Sa 
spurgte mester Anders hende: End (hvad sa med) Maren Pedersdatter, Feder 
Ydes datter? Hvad har I sagt om hende? --Hun sagde, at hun havde sagt, at hun 
ha.vde faet barn eller skulle snart have et. Prresten spurgte: Hvem har sagt Jer 
det? Hun svarede: Ma.rcus, Himmerbo. Tingsvidne. (11/5). 

Sll.ifte og vurdering i sal. Jeppe Madsens bo i Sperring. Hans enke er Anne 
Poulsdatter. Hendes vrerge og frestemand er Anders Andersen. Hendes barn er 
Mads Jepsen, hvis formynder· er Poul Pedersen i Djernres. Drengens arv 
bel0ber sig til 3872 daler 872 sk. (29/6). 

13 .. april. 

Arntsforvalter Jens Hansen Iader f0re vidner pa, at den gard i Tilsted, som 
La.urits Lauritsen skomager sidst iboede, og som skal vrere af kaptajn Strux 
hans gods, har ligget 0de i 8 ar, og at ingen har villet bygge og bo der, og at der 
iklw findes bygninger. 

Ib Jacobsen i Thisted pa egne og sin broders (halvbroders), Jacob Christensens 
vegne tiltaler nogle folk, deriblandt sal. Berte! Christensens hustru i Lagard i 
Sjt~rring for skyld efter deres fader, Christen Jensen Kjelstrup, forrige 
radmand i Thisted, hans regnskabsbog. 
Dom: De skal betale osv., og hvis Mikkel S0rensen i Silstrup kan bevise, at han 
havde noget til gode, skal han s0ge den sal. mands arvinger. 

(lfi/3). Hr. Laurlts Madsen i Hundborg tiltaler efter to ganges opsrettelse Erik 
Pedersen, forpagter pa Rastrup for skyld .. Erik Pedersen iltke m0dt. 
Dom: Han skal be tale osv. 
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27. april. 

Laurids Seefeld til 0land Iader foretage syn over den gard I Nrestrup, sorn 
Rasmus Pedersen paboede og frar0mte. 

4. maj. 

Syn over Nystrup pa begrering af rerlig og velb. mand Laurits Lunov til Nystrup, 
bade garden og jorden. Laden var bnJStfreldig for 1072 Ires tag pa n0rre side og 10 
krerve tag pa semdre side. Pa ralingshuset manglede 1172 Ires tag. Pa s0ndre side 
var foden forradnet fra 0stre ende og til noget om bryggersd0ren. Tre skodder 
for vinduerne er forfaldne og im borte. Pa det lange hus vesten i garden fattes 
pa vestre side 572 Ires tag. Inde i huset fattes 6 7-alens trreer og 472 tylter lregter. 
Pa det jordhus, som star s~<mden i garden fattes 2 Ires tag pa n0rre side. Indeni 
fattes 1 tylt lregter, og 1 7-alens til Syelle. En smedje, som star 0sten for garden 
fattes tre Ires tag. Et vognhus 0sten for laden fattes ler og t0rnmer 2 styk laffuer. 
Et lidet h0nsehus fattes intet. Dernrest sa de g0dningsjorden til garden, hvori de 
syntes, der kunne sas 3 td. byg. Dernrest blev dem forevist A.lekisten, hvorpa 
ingen jern fandtes, og er forradnet i rrekketrre pa s0ndre side to prele ved flye 
rinder (flyderender?) nogle fjrel og ellers findes ganske udbrudt sr<mden for 
Alekisten, kan !kke forfrerdiges med 100 Ires jord og lyng. Af huset til alekisten 
er halvdelen nedfalden, og d0ren dertil borte, som kan opsrettes med 4 
7-alen-trreer og en tylt lregter. 
Ritmester Jacob Sparre til Rastrup strevnet til synet (maske fordi Laurits 
Lunov var kornet?). (Sagen fortsretter). 

Tomas Barfod, regimentskriver, pa oberst Mogens Kruses vegne fremkalder 
synsmrend, der har synet Nystrup hovedgard. Synsforretningen er ordret 
ligelydende med ovenstaende. Laurits Lunov var pa egne og medinteresseredes 
vegne til stede og tilstod samme syn uden videre kald og varsel. (11/5). 

Niels Poulsen i H0rdum pa S0ren Bendixsen, forrige forvalter over Vestervig, 
hans vegne tiltaler Erik Pedersen, forpagter pa Rastrup, efter en obligation, 
udstedt 15/11 1671 af Erik Pedersen til velfornemme karl S0ren Bendixsen, 
forvalter over Vestervig, pa 20 rdl. Greldsbrevet er pa slet papir, men vedhrengt 
et stykke trykt papir nr. 6 til16 skilling, hvorpa der dog ikke var skrevet noget. 
Sagen opsat en maned af denne grund. Papiret skal forblive i retten til 
domsdagen. (22/6). 

Jens Nielsen i Sundby pa sin husbonds vegne Iader fremkalde synsmrend, der 
har vreret pa Sundby mark og synet en sti eller vej, som folk gar til og fra kirke 
pa. De sa, at der var pl0jet noget fra stien, somme steder to furer, andre steder 
llh eller 1 fure. Hvor der var pl0jet fra, var stien kun 2 fod bred, og ellers 7 fod. 
Den gr0nne sti var s0nden Dorte Jensdatters gard. Indstrevnet er Mads 
Mikkelsen i Sundby 
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11. maj. 

(9/3). Anders Fr0st i Thisted pa Maria, sal. Iver Jacobsens vegne har Iadet 
strevne major Stennvig og frue til at pah0re synsvidne. Pa majorens vegne 
svarer Berte! Pedersen Lerche, at ma.joren er i kgl. majestrets tjeneste og b0r 
lovlig strevnes, da han ikke er her i landet. Anders Fr0st har sammen med sine 
s0nner Iadet jorden til garden pl0je, efter at majoren og fruen har forladt den. 
Kendelse: Majoren skallovlig strevnes med 6 ugers varsel. (Sagen fortsretter). 

Berte! Pedersen Lerche pa major Steenvigs vegne f0rer vidne pa, at Anders 
Fr0sts s0nner Jens og Anders har vreret pa den gard i Tilsted, som majoren 
sidst iboede. Jens var set pa stalden, hvor han sad pa nogle sprender, der faldet 
ned pa loftet, og Anders havde bundet noget gammelt tag sammen, og de havde 
taget noget gammelt, raddent t0mmer og sat det op imod laden. Tingsvidne. 
(18/5). 

Jacob Sparre til Rastrup fremkalder synsmrend, der har synet Rastrup 
hovedgards mark. 

(4/5). Jacob Sparre til Rastrup Iader fremkalde synsmrend, der har synet 
Nystrup hovedgard. De sa, at der nylig var frerdiget i det lange hus vest i garden 
med t0mmer. De sa et langt jordhus, hvoraf de to parter syntes at vrere opsat 
forgangne sommer. Norden op til ralingen sa de, at der nylig var udsat en kvist, 
som ikke var der, dade sidst synede garden. 
Laurits Lunov og hans medinteresserede var indstrevnet til syns pah0r. 

(6/3). Isach Pedersen Yde i Tilsted pa sin s0ster Maren Pedersdatter og pa 
Mette Jacobsdatter deres vegne f0rer vidner om, hvad Maren Madsdatter, sal. 
Mikkel Jensen Prrestegards enke, havde bekendt for sogneprresten, mester 
Anders Nielsen, og herredsfogeden, Lauge Olufsen, angaende de rygter, hun 
havde sat i oml0b om de to I;:vinder. 

18. maj. 

Berte! Pedersen Lerche pa amtmand J0rgen Friis's vegne fremkalder 24 
herredsmrend og sp0rger dem, om det er dem bevidst, at fremmede udlrendiske 
eller fra Holsten, har f0rt te~jr af sener (her vel strengler af klittag) ind i landet 
for at srelge dem. eller have dem til k0bs for almuen. De vidner, at det har de 
aldrig h0rt eller set. 
Indstrevnet er Jacob Ulf· i Kl0v (fungerende herredsfoged i Hillerslev herred) 
(se Hillerslev herreds tingb0ger). 

(11/5). Berte! Pedersen Lerche pa Major Steevigs vegne fremkalder vidner, der 
har set og synet den gard i Tilsted, majoren sidst paboede. De sa, at der var 
repareret flere steder, og nedfaldne bjrelker fra stalden var sat op mod 
lademuren osv. Anders Fmst i Thisted fremlagde herimod en skrivelse, hvori 
han beretter, at han har palagt sine s0nner at holde opsyn med garden, hvoraf 
en stor del var nedfalden, og s0rge for, at der ikke faldt ned, sa garden blev helt 
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ruineret. Han mener, at fru majoren burde have Iadet ham (som husbondens 
fuldmmgtig) vide, al hun forlod garden. (15/6). 

Feder Markussen pa amtmand J0rgen Friis's vegne tiltaler Christian Hendrich 
Peterss. pa Todb0l, overinspekt0r over de jutlmndiske strande, efter en 
kontrakt mellem dem, hvorefter J0rgen Friis afstar til Christian Hendrik 
Peterss. en fordring pa 4 tusinde og nogle hundrede rdl., som Jochum Bech i 
Skane var ham skyldig, mod at Christian Hendrik Petersen betaler amtmanden 
1100 rdl., der be tales sale des: F0rst med amtmandens frues obligation pa 500 
rdl., dernmst med amtmandens egen obligation pa 250 rdl., og med kvittering 
for et ars forpagtning af S0gard. Resten i rede penge. Pa kontrakten var 
skrevet, at da amtmanden har givet inspekteren delation i nogen tid, forpligter 
han sig til at levere dokumenter og penge 27. februar. Fremlagt flere 
dokumenter angaende Jochum Bechs skyld til amtmanden, som har faet 
indfersel i et alunvmrk i Skane. 
Dom: Da ingen medte pa inspekt0rens vegne, skal han Ievere dokumenterne og 
pengene til amtmanden inden 15 dage osv. 

(9/3). Jergen Nielsen i Djernms tiltaler efter opsmttelse af 9/3 Christen 
Jacobsen i Dollerup for restancer. Han hmvder at have kvittering, og sagen 
opsmttes derfor 14 dage, sa han kan komme med den. (Sagen fortsmtter). 

Jergen Nielsen i Djernms tiltaler Sune Ovesen i Dollerup efter opsmttelse 9/3 for 
restancer. Sune Ovesen fremviser kvittering, underskrevet af Hans Zoega, men 
J0rgen Nielsen erklmrer, at kvitteringen er falsk og begmrer, at kvitteringen 
rna blive i retten tilevrighedens kendelse. (29/6). 
Sagen henvist tillandsdommerne. (10/1 1676). 

Mikkel Tomsen af Sperring pa sin husbond, Gabriel Berens vegne, fremkalder 
synsmmnd, der har synet mark i Torsted. De sa noget smd, som de syntes kunne 
vmre isaet, omtrent 4 skp. vinterrug og en hodumsager, 60 skaft (favne) lang, 
der nogle steder var plejet, somme steder 3 skaft og somme steder 6 skaft, men 
intet var saet deri. De sa i Melld tofft, som var 47 skaft lang, at der var dreet 
med en plov 2 skaft bred. I nogle borer, kaldet Langagre var gravet bade 
digt0rv og myndtere, og i to havrelandsagre var gravet digterv og Vaahrt0re 
(Vogteterv = wu't-t0re). I to havresmdagre norden til Sjerringhej var gravet 
dige- og Vaartere. De lmnne sk0nne, at pl0jningen var gjort i dette ar, men ikke 
hvornar der var gravet t0rv. lndstmvnet til synspah0r var Jens Krog i Torsted, 
Niels Christensen og Jep Andersen ibd. 

15. juni. 

(18/5). Anders Andersen Frost, borger i Thisted, fremkalder synsmmnd, der 
har synet den gard i Tilsted, som major Steenvig og hans frue sidst paboede. 
Der var ingen folk i garden, og derene stod abne, og der var ingen tilsyn med 
husene og bygningerne. I ralingshusets rum var bjmlker og remme brmkket, 
vinduer var i stykker, og der var slaet fjml for, n>Jghatten pa huset var borte 
Lade og stalde var ogsa brostfmldige. Bjmllcer og remme i stykker eller borte, 
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stenene var nogle steder taget fra stolperne. Noget af laden helt nedfalden og et 
hus vester i garden og en faresti ganske borte. Tingsvidne. (22/6). 

Niels Nielsen Overgard i Vang sogn fremlmgger registrering og vurdering i boet 
efter sal. Anders Persen i Akjmr. Vurderingsmmnd: Poul Pedersen i 0ster 
Djernms, "Anders Salmandsen i Vang, Laust Christensen i Trab og Oluf 
Pedersen ved Akjmr. Enken er Karen Mortensdatter. Hendes trolovede 
fmstemand Niels Nielsen Overgard. Til stede desuden den sal. mands bern og 
svoger, s0nnen Christen Andersen pa egne vegne, Erik J0rgensen pa b0rnene 
Morten Andersen og Maren Andersdatters vegne. Nar Christen Mortensen, som 
er bernenes morbroder, kommer hjem fra Norge, er han deres rette vmrge. 
Niels Pedersen i Vang var til stede pa sin hustru Margrete Andersdatters vegne 
og pa Jens Andersens vegne, som nu er i fremmed land, men f0r boede i Vang. 
Niels Pedersen i Vang og Niels Nielsen, tjenende i Overgard, har vmret til 
Christen Mortensen Kl0vborgs i Tvorup og talte med hans s0n. J0rgen Nielsen i 
Djernms var til stede som deres husbond. Der nmvnes fjerdepart f vod og bad, 
sandvad og sildegarn, store og sma kroge med tilbeher. Boets formue: 50 sldl. 3 
mk .. 11 sk. gmld 29 sldl. 2lh mk. 7 sk. Efter de to drenges enske far deres lille 
s0ster, som er hjemme, Jige del med dem. 

Jens Andersen, foged pa Todb0l, tiltaler de af Todb0ls tjenere, som resterer 
med afgifter. 
Dom: De skal be tale osv. 

Tomas S0rensen i Nergard i N0rha pa husbondens vegne tiltaler deaf Vestervig 
tjenere, der resterer med afgifter. (22/6). 

22. juni. 

Jacob Sparre til Rastrup Iader fremkalde synsmrend, der har synet Rastrup, 
bl.a. det store hus. Der mangler vinduer og ruder i det, i skillerum er staver og 
ler borte. I borgestuen er 3 store vinduer borte, og kakkelovnen er ganske nede. 
Desuden sa de, hvad gede der var udfert og saet byg i. Indstmvnet til synspah0r 
er Erik Pedersen. (28/9). 

(15/6). Tomas S0rensen i N0rgard i N0rha tilbyder fr0gmld til enhver, som har 
saet i Vestervigtjenere i Hundborg herreders jord. Han er delefoged til 
Vestervig. 

Anders Ebbesen i Sj0rring, delefoged til 0rum, fremkalder synsmmnd, der har 
synet den gard i Vang, som Jens Andersen Akjmr sidst paboede .... 5 d0re og 
D0ring var borte ... pa Axen af tmkket to traver tag og to lmgter ... Axlmgter 
nordenpa var borte ... Der var ingen folk i garden. (27 /7). 

(15/6). Anders Frest i Thisted pa Maria, sal. Iver Jacobsens vegne har ladet 
stmvne major Steenvig og frue i sal. Christen Lomborgs gard i Thisted, hvor fru 
majoren nu bor. Han irettelmgger tingsvidnet om syn over garden i Tilsted og 
smtter i rette, at majoren efter sin kontrakt ber betale den skade, garden har 
lidt, mens han boede der. 
Dom: Han skal betale osy. (3/8). 
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(4/5). Anders Ebbesen i Sjerring udsteder: 
Lauge Olufsen i Harring, herredsfoged, pa egne og medbroder, rettens betjent 
(herredsskriveren) hans vegne fremmsker Niels Poulsen af Herdum at 
fremkomme med en opsmttelse her af tinget 4. maj i en sag, som S0ren 
Bendixsen, forrige forvalter pa Vestervig, har anlagt mod Erik Pedersen, 
forpagter pa Rastrup angaende et gmldsbrev, udstedt til Seren Bendixsen af 
Erik Pedersen, men ikke pa stemplet papir. Da dette er imod forordningen, 
krmver Lauge Olufsen gmldsbrevet konfiskeret og forfalden til ham og hans 
medbroder med tre parter og til de fattige med en part. 
Dom: Da det nu er halvfjerde ar siden, brevet blev udstedt, har der vmret tid 
nok til at fa det skrevet pa det rette papir, og derfor ber brevet tilkomme 
rettens betjente og de fattige, og Erik Pedersen skal betale sin gmld inden 15 
dage til dem osv. 

29. juni. 

Lauridtz Christensen i Tanderup far afkald fra Jep Andersen i Torsted for arv, 
som dennes hustru Maren Moestdatter, kunne tilkomme efter hendes fader 
Moest Pedersen, som boede og dede i Tanderup. Jep Andersen takker sin 
hustrus stedfader Laurits Christensen for arven. 

Mads Pedersen i Sand i 0ster Vandet sogn pa oberstinde Helvig Krabbe til 
Spettrup hendes vegne fremkalder Mads Madsen fisker pa Nystrup og Niels 
Madsen pa Sandodde, som efter fruens begmring har vmret ved et led esten 
Nystrup hovedgard. I leddet var tre tremmer i stykker, og spigerne, som leddet 
havde vmret tilslaet med, var brudt ud. Christoffer Andersen i Tvorup og Joen 
Pedersen pa Nystrup har vmret i Rysgard i Hundborg, hvor Jens Serensen 
Bedker sidst skulle have haft sit tilhold for at stmvne ham. 

Inge Villadsdatter, Anders Christensen Bang i Dollerup hans enke, pa egne 
vegne, og Christen Villadsen i Skjoldborg pa den sal. mands efterladte berns 
vegne, her i dag tredje gang og pa tredje tingdag vedersagde (fragik) arv og 
gmld efter deres mand og fader, Anders Bang. Den sal. mands kreditorer var 
stmvnet til vidnespah0r. (Sagen fortsmtter). 

Anders Ebbesen, delefoged til 0rum, tiltaler sal. Poul Poulsen$ hustru i Vang 
for resterende afgifter i 1670, 1671, 1672 og 1673. 
Dom: Hun skal be tale osv. 

(18/5). J0rgen Nielsen i Djernms tiltaler efter flere ganges opsmttelse Christen 
Jacobsen i Dollerup for restancer. Christen Jacobsen har hmvdet at have bevis 
fra husbonden, Hans Zoega, pa at han har betalt, men har ikke fremlagt nogen 
kvittering. Derimod pastar han, at Jergen Nielsen skal bevise, at han har betalt 
skylden til Hans Zoega, og derfor har ret til at krmve skylden af Christen 
Jacobsen. Jergen Nielsen fremlmgger fuldmagt til ham fra Hans Zoega til at 
indkrmve afgifterne af hans gods. 
Dom: Da denne fuldmagt stadig starved magt, kan jeg ikke kende anderledes, 
end at Christen Jacobsen b0r betale til Jergen Nielsen. 
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Peder Andersen i Thisted begmrer, at Lauge Olufsen vi! Ievere Oberst Mogens 
Kruse sine breve, da de er forligt. 
Jergen Nielsen i Djernms beviste med Niels Christensen i Djernms og Morten 
Andersen i Klitten, at de har stmvnet for gmld: Jens Salmandsen i Hundborg, 
Jens Nielsen i Krogsgard m.fl. 
Dom: De skal betale. 

((i/4). Jergen Nielsen i Djernms tiltaler Jeppe Madsens enke Anne Poulsdatter i 
Sperring for gmld med 7 ars rente efter brev 1667. Anders Andersen, som nu har 
enken til mgte begmrer opsmttelse, da han mener, gmlden er betalt. 
Opsat en maned. 

Jergen Nielsen tiltaler ogsa Mikkel Nielsen i Skinderup, sal. Paul Poulsens enke 
i Vang og sal. Svenning Mikkelsens enke i Snestrup for gmld. Mikkel Nielsen 
efter brev 1659, Paul Poulsens enke efter brev 1653, lmst pa rette tredivte dag i 
Paul Poulsens bo 12/9 1670, Svenning Mikkelsen i Snejstrup hans k'one efter brev 
1669. De demmes til at betale undtagen Mikkel Nielsen, som begmrer 
opsmttelse, da han mener, gmlden er betalt. Hans sag opsat 1 maned. (10/8). 

Tomas Serensen i Nergard i Nerha, delefoged til Vestervig, fremlmgger skifte 
efter Anders Christensen Bang i Dollerup. Christen Villadsen i Skjoldborg som 
lavvmrge for sin sester, Inge Villadsdatter, Anders Bangs enke, og Jens 
Villadsen i Skjoldborg som vmrge for bernene, Christen Andersen, Laust 
Andersen og Mads Andersen, frasagde sig arv og gmld, som de ogsa gjorde ved 
tinget. Jens Christensen har faet fmstebrev pa garden. 

6. juli. Intet. 

13. juli. 

(23/3). Erik Nielsen af Skinderup har Iadet stmvne aile mmnd send en bmkken i 
Skinderup, som er i Hundborg herred, undtagen Christen Pedersen og Peder 
Bach til at vidne, og hr. Anders i Thisted med hans medhjmlper til vidnespaher. 
De vidner, at i gar 14 dage var de i Skinnerup kirke, og da gik Erik Nielsen til 
skrifte, Hr. Anders sagde da, at der var faldet dom af herredsprovsten. Den 
skulle Erik Nielsen erklmre sig, fer han kunne komme til skrifte. Da gik Erik 
Nielsen ned, og hans kane fulgte med. Prmsten sagde, at konen skulle komme 
op, da han ville tage hende til skrifte. Erik Nielsen sagde, at prmsten skulle 
forkynde dommen for menigheden, sa ville han respektere den, eftersom det 
var langsommelig tid siden, han havde vmret til skrifte. Tingsvidne. 

Syn over den gard i Torsted, som Mikkel Andersen Hoell sidst paboede. De sa at 
lade og staid var brestfmldige pa temmer, tag og ler, og de sa et jordhus, som 
folkene havde haft deres vmrelse i, men som kun tjente til at brydes ned. 

Anders Ebbesen i Sjerring, delefoged til 0rum, tiltaler nogle af 0rum tjenere 
for resterende afgifter. 
Dom: De skal be tale osv. 
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20. juli. Intet. 

27. juli. 

Hr. Christen Jensen Kobbere, sogneprrest til Vang og Tvorup, tiltaler Anders 
Christensen i Ferregard (ferjgrd) og hans moder Lisbeth Christensdatter(el
lers Pedersdatter). Han har tilbudt dem, at de kunne yde kvregtienden i penge, 
hvis de ville indga pa at give ham andre rettigheder, som han mente, han og 
hans formand har nydt. 
Anders Christensen sagde, at han ikke vidste, at han og hans moder var hr. 
Christen noget skyldig. Han var blevet advaret om at yde tiende pa krerven, af 
kvreg, fel og andet kreatur efter recessen, hvad han ogsa havde givet efter hr. 
Christens begrering videre, end hans formand havde gjort. (Hans sester er 
Maren Christensdatter). (3/8). 

(22/6). Morten Tomsen, borgmester i Thisted, pa amtskriver Jens Hansens 
vegne fremviser en fuldmagt, hvorefter Morten Tomsen i Amtskriverens 
fravrerelse bemyndiges til at fare tilsyn med alting, sa intet med skatterne 
bliver forsemt. Han forbyder derfor alle og enhver at befatte sig med den 
vinterrug, som er saet til den ede gard i Vang, som Jens Andersen paboede og 
skylder til Vang kirke. (7/9). 

Niels Andersen ved Torsted kirke pa egne og sognemrends vegne forbyder 
Torsted sognemrend og folk at sla eller oprykke lyng, som gror pa deres 
tervehede fra den doess ( dysse), der star norden Lagii.rds mark og nord til de 
veje, der leber vester ad Skarup og Vis tis . . . (koue??). De tilstedevrerende 
sognemrend af Torsted bekrreftede forbudet. Hvis nogen gar derimod, skal han 
bade 1 rdl. hver gang til byens mrend, og hvis pengene ikke straks bliver betalt, 
skal byens mrend pante den skyldige. Vi! nogen ikke vrere med at pante, skal han 
bade 3 mark til granders bedste. 
Dernrest forbad de samtlig alle andre sognefolk deromkring fra Sjerring, Vang 
og Vandet at sla eller rykke lyng i terveheden eller drive kvreg og andet fremon i 
Torsted frellig eller grave terv. 

3. august. 

Jep Pedersen Krabe ved Klitmeller lader fordele Frandtz Christensen i Vandet 
hans enke, Kirsten Serensdatter for greld. 

(22/6). Bertel Pedersen Lerche pa major Steenvigs vegne fremkalder Jens 
Tomsen Hundborg, som vidner, at da majorens frue rejste fra gArden i Tilsted 
til Thisted, befalede hun ham at han skulle passe pa garden, at ingen gjorde den 
skade. Sa gik han derop mandag og tirsdag, og da sa han, at Anders Frests to 
senner Jens og Anders bred ned af laden og loftet over stalden. Han vidnede 
ogsa, at fruen havde kebt temmer til at reparere garden med. 

Christen Nielsen Yde i Sundby fremkalder Jens Jensen i Sundby, som vidner, at 
han i marts var i Christen Ydes hus og harte, at Mads Mikkelsen ibid. gjorde 
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regnskab med Christen Yde og blev ham skyldig 3¥.! td. og 5 skp. byg og l rdl. i 
penge. Han lovede at betale til mikkelsdag. Tingsvidne. 

Jens Nielsen i Sundby tar afkald pa arv fra Clemed Madsen i Grerup pa hans 
hustru Jahan Nielsdatters vegne, og fra Christen Nielsen Yde i Sundby pa hans 
hustru Karen Nielsdatters vegne efter deres forreldre Niels Jensen, som boede 
og d0de i Sundby og deres moder, Dorete Jensdatter, som endnu lever, samt 
efter deres sal. broder Christen Nielsen. Jens Nielsen er deres hustruers 
broder. 

(27/7). Hr. Christen Jensen, sogneprrest til Vang og Tvorup, tiltaler Anders 
Christensen i Ferregard og hans moder for skyldig paske- og st. hansrente siden 
1670, og tilbyder, at de til gengreld kan yde deres korn- og kvregtiende pa samme 
made som i forrige tider. Han henviser til privilegier. Anders Christensen 
begrerer opsrettelse, sa han kan flilre vidner. 
Sagen opsat i 6 uger. (10/8). 

10. august. 

Anders Ebbesen, delefoged til 0rum, pa Lisbeth Persdatter og Anders 
Christensen i Ferregard deres vegne har ladet strevne Bou Erichsen i 0sterild, 
Jesper Pedersen i Vang og flere mrend i Tvorup til at aflregge deres sandhed, og 
m.· Christen i Vang, J0rgen Nielsen i Djernres, Poul Rasmussen i Tvorup og 
Jacob Christensen ibd. til vidnespah0r. Bo Eriksen og Jesper Pedersen vidnede, 
at for nogle ar siden mod h0st befalede hr. Christen dem at ga til Ferregard og 
sige Anders Christensen og hans moder en god dag og sige, at eftersom de ikke 
gav hr. Christen hans paskerente og ost, da skulle de yde deres tiende i krerven. 
Andre vidner vidnede, at da Bo og Jesper var pa Ferregard, forb0d de folkene at 
indfere deres korn, f0r der var tiendet. Det var ar 1670, 25. juli. Andre vidner, at 
1672, 18. juli harte de, at hr. Christen gav et tilbud, som der f0r var vidnet om, og 
de harte, at Anders Christensen tilbed penge for kvregtienden, men hr. Christen 
ville ikke tage mod penge, medmindre Anders Christensen og hans moder ville 
give ham en rerbar ost arlig, og Anders spurgte sa, hvor stor osten skulle vrere, 
og hvad penge, han ville nejes med derfor. Og samme tid tog hr. Christen og 
J0rgen Nielsen to flill, to kalve og to grise, og hr. Christen ville ikke sige, hvor 
stor osten skulle vrere eller pengene derfor. Hr. Christen svarede, at han tilbed 
at tiende pa skreppen, hvis de ville give ham hans paske- og st. hansrente, 
nemlig ost, kage og reg, som de har givet ham og hans formand. (14/9). 

Anders Ebbesen i Sjer.ring pa husbondens vegne tiltaler Jens Pedersen 
Aalmand i Snejstrup og Anders Pedersen i Tilsted for restance til 0rum. 
Dom: De skal betale osv. 

(29/6). J0rgen Nielsen i Djernres tiltaler Mikkel Nielsen i Skinderup, sal. Poul 
Poulsens enke i Vang og sal. Svenning Mikkelsens hustru i Snejstrup efter 
opsrettelse 29/6 for skyld. Mikkel Nielsen efter brev 1659, Poul Poulsens enke 
efter hans brev kristi .himmelfartsdag 1633 m.m. og Svenning Mikkelsen efter 
brev 1669. Ingen m0dte at svare herimod undtagen Poul Poulsens enke, der ved 
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h0jeste ed benregtede at vrere noget skyldig, da hendes mand aldrig havde faet 
betaling for alt, hvad J0rgen Nielsen tog beskrevet ved tinget, og heller ikke 
skriverkorn, sa skylden var dyrt nok betalt, tilmed er kravet for gammelt efter 
recessen. 
Dom: Da der nu er gaet 6 uger, sa sagen ikke kan opsrettes lrengere, tilfinder jeg 
Mikkel Nielsen og Svenning Mikkelsens enke at betale. 
Poul Poulsens hustru, der benregter ved ed at skylde noget, findes fri for tiltale, 
da brevet er pa det andet og tyvende ar gammelt, og det andet ikke er 
bevisliggjort ved hand eller andet bevis. (Poul Poulsen var herredsskriver). 
(7/12). 

17. august. 

Jens Lauritsen, forrige foged pa Todb0!, pa sin husbonds, Valdemar Schram til 
0rndrup hans vegne tiltaler de af hans tjenere, som resterer med afgifter. 
Dom: De skal be tale osv. 

24. august. 

J0rgen Kas til Faddersb0l har villet lade,strevne Anders Munch i den gard i 
Jannerup, han sidst paboede. Vidner beretter, at Anders Jensen Munch ved 
nattetid i mulm og m0rke er r0mmet fra garden med a! hans middel og formue. 
(14/9). 

31. august. 

Berte! Pedersen Lerche fremf0rer vidner, der har vreret med ham for at 
opsnuse klittag og andet pa kongens og lensmandens vegne. Hos Christen 
Nielsen ved S0 i Jannerup fandt de i hans lade et Ires klittag, som han selv 
bekendte at skulle vrere 9 snese sma knipper tag. 

Christen J0rgensen i Tinggard pa rerlige, agtbare og delfornemme karl Mogens 
Villadsen i Sj0rring prrestegard hans vegne tiltaler Mikkel Tomsen i Sperring 
efter en obligation pa 10 rdl., som han havde !ant til skatter og til hans avis 
fortsrettelse 1672. 
Dom: Han skal betale osv. 

7. september. 
\'~ ::,, '< '··:~·~~~-;:.'· 

(27/7). Anders Ebbesen, delefoged til 0rum, pa Feder Pedersen, forpagter pa 
0rum hans vegne fremkalder synsmrend, udnrevnt af tinget, som har synet den 
rug, som har groet til den gard i Yang, som Jens Andersen Akjrer fral0b. Der 
var h0stet 5 Ires ./. 10 krerve rug, vrerdi 11 sldl., som Feder Ovesen i Vangsgard, 
kirkevrerge tog til sig og skal give fornrevnte penge for og betale i kirkens 
skatter med, undtagen 1111.1 slmk., som han skal betale Feder Pedersen i 
restance. Af rugen blev afsat til tiender 30 krerve rug. 
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14. september. 

Tomas Nielsen i Yang fremkalder synsmrend, der har synet hans s0n Niels 
Tomsen. Han Ia pa en ager s0nden Yang og klagede over, at Feder Ovesen 
havde slaet ham. Hans fader l0steMns klreder op, og de sa drengens ene 
arm (?) ned en til akselen sa de to Iillf; sma r0de pletter, og in den pa hans h0jre 
fod sa de en rift, som en stub be kunne have revet, og ingen anden skade sa de pa 
ham. 

(24/8). J0rgen Kas til Faddersb0! fremlregger tingsvidne 24/8 om, at Anders 
Jensen Muncher r0mt fra den gard i Jannerup, han boede i, og har taget a! hans 
middel og formue med sig ved nattetid i mulm og m0rke. J0rgen Kas tiltaler 
ham nu og mener, at han b0r fare som en anden r0mningsmand og forbyder aile 
og enhver at huse eller hrele ham. 
Dom: Han b0r fare som en r0mningsmand, og ingen rna huse eller hrele ham. 

(10/8). Hr. Christen Jensen Kober0e i Yang tiltaler Lisbeth Pedersdatter (et 
sted Christensdatter) og Anders Christensen i Ferregard og mener, at de b0r 
yde ham paske- og st. hansrente, ost, kage og reg, spm de ikke har ydet siden 
1670. 
Anders Christensen fremlregger tingsvidne om, at hr. Christen har taget tienden 
pa krerven og ikke pa skreppen som hans formand, og at han har taget 
kvregtienden in natura, f0l, kalve og grise. Derfor mener Anders Christensen, at 
han sa ikke er pligtig til at yde mere. 
Dom: Hr. Christen Jensen fordrer smarente, men fremlregger ingen 
restanceseddel pa, hvor meget, han mener, der skulle vrere ydet siden 1670. Han 
har taget tiende pa krerven efter recessen, men ogsa taget kvregtiende af dem 
pa h0veder, hvilket synes at vrere en del imod ordinansen og en del at stride mod 
hr. Christens kaldsbrev, som er fremlagt i retten, og det bevises heller ikke; at 
hans formand noget sadant har fordret eller faet. Derfor kan jeg ikke tilkende 
hr. Christen smarente for den tid han fordrer fra 1670, da han har fordret og faet 
deres korntiende pa krerven og deres kvregtiende in natura imod ordinansen, 
med mindre han erstatter Lisbet Pedersdatter og Anders Christensen, hvad han 
har fordret og faet mere en billigt. Hvad angar smarenten herefter, sa finder 
jeg, at de b0r yqe, hvad ordinans, reces og privilegier tilholder, mod de nyder 
den frihed at give penge i stedet for kvreg efter ordinansen, som ellers er 
sredvanligt i landet. ( 4/9 1676). 

21. september. 

Hr. Laurits Madsen i Hundborg tiltaler nogle folk i Hundborg sogn for 
resterende oste og st. hans-rente (ogsa fra Jannerup). Her imod m0dte Jacob 
Sparre til Rastrup og Hartvig Kas til Ulstrup og begrerede opsrettelse, da de 
agter at f0re vidner herimod. 
Opsat 1 maned. 



Hundborg Herreds Tingbog- 1674 

28. september. 

Jens Madsen i Skive tager Jacob Sparre til Rastrup i handen, og denne lover at 
betale den obligation, han har udstedt til Jens Madsen til Snapsting 
f0rstkommende. Desuden lover Jacob Sparre at give Jens Madsen 3 sldl. for 
rejse, strevning og bekostning, som allerede er bekostet pa fordringen. 

(22/6). Jacob Sparre fremkalder synsmrend, der har synet Rastrup. Der nrevnes 
bl.a. »det lange hus« og »det r0de hus« med kvist og tegltag, opmuret mellem 
stolperne, skorsten, 0lkrelder, salt(-?) og svendekrelder, »det h0je vesterhus«. 
Heri nrevnes skorsten, kamre og en svale pa 4 stolper, »det nordre hus« har faet 
ny 0stergavl med deler oventil og nedentil muret mellem stolper. Den vestre 
ende er oventil muret mellem stolper og nedentil er der staver og klining. I 
0sterbryggerset findes bagerovn med k0lle. I vesterbryggerset en stor og en 
lille bagerovn. »Trompeters kammer«, »borgestuen*, >mder-borgestuen« med 
skorsten. I borgegarden er syv skorstene opmuret over tageene. En m0dding 
skulle Erik Pedersen (tidligere forpagter) nok have ladet k0re ud. Til syn 
indstrevnet inspekt0r Christian Henrich Peterss ved Rastrup port for en pige. 
(9/11). 

5. oktober. Intet. 

12. oktober. Intet. 

19. oktober. 

Anders Fr0st i Thisted pa egne og medinteresseredes vegne f0rer vidner pa, at 
de har leveret Niels Bendixsen, by- og radstueskriver i Thisted to ark trykt 
papir a 24 sk. til en genpart af en opsrettelse i en sag mellem Feder Andersen og 
en del af borgerskabet og gav ham 1 sletmark, og han lovede straks at skrive 
det frerdigt. Andre har senere vreret hos skriveren og begreret genparten, sa de 
kunne svare pa Feder Andersens tiltale. Niels Bendixsen svarede, at han f0rst 
ville have 6 rdl. 

Tomas Nielsen Skrredder i Thisted lader tiltale Poul Christensen Smed 
Skjoldborg for skyld efter bog 3 sldl. 
Dom: Han skal be tale osv. 

Jens Gregersen Overlund pa jomfru Karen Lykke til Vejerslevgard tiltaler 
inspekt0r Christian Henrich Peterss efter en kontrakt, hvorefter hun har 
bortforpagtet S0gard i 3 ar fra 1672 til ham. Kontrakten afskrevet i tingbogen. 
Christian Henrich Peterss forpligter sig bl.a. til at lade sa en vis mrengde korn. 
Henrik J0rgensen i Viborg har siden faet indf0rsel i garden, men har overdraget 
jfr. Karen Lykke den pa en vis tid. Synsmrend har synet jorden og vidner, hvor 
meget de synes, der er saet. Det er meget mindre, end kontrakten l0d pa, og 
derfor krrever Karen Lykke erstatning. Da eftersom inspekt0ren berettes ikke 
at vrere hjemme, er sagen opsat 6 uger. (30/11). 

26. oktober. Intet. 
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2. november. Intet. 

9. november. 

Niels Christensen i As fremlregger registrering og vurdering i boet efter hans 
sal. s0ster, Dorrette Christensdatter. Hendes arvinger er til stede, nemlig 
Christen Christensen i Sj0rring pa egne vegne, Jens Nielsen i Sundby pa hans 
hustrus vegne, Feder Andersen i Skjoldborg pa hans datters vegne, Laust 
Christensen i Skjoldborg pa egne vegne, Christen Madsens hustru i Sundby, 
Christen Jensen i As, Ingeborg og Kirsten Christensd0tre og fornrevnte Niels 
Christensen pa egne vegne. Der blev intet at arve efter den sal. pige. 

Niels Christensen i As far afkald og kvittering for arv af de ovennrevnte 
arvinger. 

(28/9). Inspekt0r Christian Henrik Petersen har ladet foreta.ge syn over 
Rastrup, fordi han har overtaget forpagtningen. Der nrevnes bl.a. »kvisten«. 
Imellem den og »stoer huset« mangler omtrent 4 tagsten. I stalden var spiltove 
og krybber til4 heste, som Voen Sparre sagde, at hans fader ville tage bort. Det 
meste er meget br0stfreldigt (i modsretning til det syn, Jacob Sparre lod tage 
28/9). (24/4 1676). 

16. november. Intet. 

23. november. 

Niels Pedersen i Vorup far afkald og kvittering af Feder Andersen i Snejstrup 
for den arv, dennes hustru Kar.en Christensdatter, kunne tilkomme efter hendes 
forreldre og efter hendes moster Kirsten Pedersdatter, som boede og d0de i 
Vorup. 

30. november. 

(19/10). Jomfru Karen Lykke til Vejerslevgard Iader tiltale Christian Henrik 
Petersen efter opsrettelse 19/10, strevning lrest pa Todb0l. Kontrakten om 
forpagtning af S0gard fremlagt sammen med synet over jorden og sreden. 
Dom: Christian Henrik Petersen b0r be tale den manglende rugsred og pl0jning 
efter dannemrends kendelse. Hvad det andet pl0jning og g0dningen angar, savel 
som h0et og foringen, skal den gode jomfru ved fardag bevise, hvad skade, der 
er sket, med syn og vidnesbyrd. 

7. december. 

(10/8). Mikkel Nielsen i Skinderup f0rer vidner, der beretter, at han og hans sal. 
moder, Mergret S0rensdatter, har betalt J0rgen Nielsen i Djernres, hvad de 
skyldte. J0rgen Nielsen var selv til stede og nregtede intet herimod, undtagen at 
han ikke havde faet den stud til14 sldl., som skulle vrere leveret ham. 
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14. december. 

Peder Bendixen i Vester Vandet tiltaler sal. Christen Nielsen Oddes hustru og 
bern efter brev 1671 til Poul Salmandsen. 
Dom: De skal betale osv. 

21. december. 

Svend Serensen i Nrestrup fremlregger registrering og vurdering i sal. Christen 
Pedersens bo i Nrestrup. Enken er Maren Christensdatter, bernene Anne og 
Maren Christensdetre. Formue efter fradrag af skyld 34 sldl. 3 mk. 2 sk. Svend 
Serensen, som nu er gift med enken og er bernenes stedfader, lovede at fo 
rbedre bernenes arvepart, sa de far hver 11 sldl'., og forserge dem, til de bliver 
18 ar. (25/9 1676). 

Hr. Laurits Madsen i Hundborg Iader fere vidner pa, at da han i gar, sendag, 
ville ga ud af Jannerup kirke efter endt gudstjeneste, tradte Mads Tomsen 
Skrredder i Janderup ud af stolen, som han stod bag kirkederen og sagde til 
prresten: »Vil I vrere de ord gestendig, som I har sagt til mig pa kirkehimmelen 
og tyvtet mig for Eders penge?« Og han sagde; at han ville ga til ben og band 
med ·prresten derom, for han var uskyldig. Prresten bad vidnerne, at de skulle 
drages til min de. 
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Herredsfoged: Lauge Olufsen i Haring. 
Herredsskriver: Tomas Jensen i Thisted. 

Fol. 1. Autorisation ved amtmand Jergen Friis, dat. Bisgard 10. jan. 
Fol. 1 b. Sandemrend og ransnrevninger i Hundborg herred 1676: 

Sandemrend: 
1. fjerding: 
Peder Tomsen i Skinderup 
Jep Andersen i Tanderup 

2. fjerding: 
Christen Klevborg i Janderup 
Mads Christensen ved Torsted kirke 

3. fjerding: 
Ungest Anders Andersen i Sperind 
Peder Pedersen i Nrestrup 

4. fjerding: 
Niels Tomsen i Vestergard i Sundby 
Jens Andersen i Silstrup 

Ransnrevninger: 
1. fj erding: 
Mads Nebel i 0ster Vandet 
Niels Christensen pa Skarhede 

2. fjerding: 
Salmand Christensen i Hundborg 
Niels Pedersen i Vorup 

3. fjerding: 
Svend Serensen i Nrestrup 
Peder Uldgard i Tilsted 

4. fjerding: 
Mads Andersen i Skjoldborg 
Knud Knudsen i Bundgard i Skjoldborg. 

Snapsmandag, 10. januar. 

(18/5 1674). Christen Poulsen Koustrup pa Jergen Nielsens vegne i Djernres 
irettelagde en opsrettelse af 20. december 1675 tiltaler Sone Ovesen i Dollerup og 
fremlregger dokumenter. Ferst en erklrering fra folk, som vil give lov med 
Jergen Nielsen, at han taler sandhed. Han har beskyldt Sone Ovesen for, at den 
kvittering fra Hans Zoega, som han har fremlagt er falsk, og flere slutter sig til 
hans lovsmrend. Dernrest fremlagde han en landstingsdom af 16. december og 
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21. december 1674, hvorefter J0rgen Nielsen rna bevise ved lovmal, at 
kvitteringen er falsk. Derefter fremlregges et tingsvidne af Hundborg 
herredsting 9/8 1675, hvori fremlregges en kundskab 24/7 1675 fra Johan de 
Clerque og Johan Adolph de Clerque om, at de har unders0gt kvitt.eringen og 
sammenlignet den med noget, magister Hans Zoega selv har skrevet. De kendte 
godt den salig mands handskrift, og kvitteringen var efter deres mening ikke 
skrevet af ham. Underskriften var ikke skrevet sammenhrengende, men sat 
sammen stykkevis af bogstaver, som efterlignede den sal. mands, men tydeligt 
var skrevet af en fremmed. Begge de Clerquer var nu til stede for retten og 
vedstod deres kundskab. Desuden fremlregges en erklrering fra Bertel Hansen i 
Thisted, om at Sune Ovesen har vreret hos ham og bedt ham om at skrive Hans 
Zoegas navn under et forseglet papir med en kvittering. Bertel Hansen nregtede 
at skrive under og var nu sammen med sin kone til stede for retten og vedstod 
erklreringen. Sune Ovesen bemegter, at han har vreret hos Bertel Hansen. Ogsa 
fremlagt en erklrering fra Johan Zoega, mag. Hans Zoegas s0n, der siger, at han 
ikke kan genkende sin faders handskrift, og da han var hver dag hos sin fader, 
kan han bevidne, at hverken Sune Ovesen eller nogen pa hans vegne har vreret 
hos ham og betalt restancerne. 
Derefter begrerede Christen Poulsen, at Jf/Jrgen Nielsen nu matte give lov efter 
landstingets dom med 12 mands ed. 
Dommeren mener, at dette efter landstingsdommen skulle ske ved landstinget 
og ikke ved hjemtinget. Christen Poulsen protesterer, og Jf/Jrgen Nielsens 
lovmrend m0der for at give lov. Sune Ovesen mener, at dommeren f0rst skal 
unders0ge, om lovmrendene er lovfaste og hverken husmrend eller stavsmrend. 
Dom: Da landsdommerne siger, at J0rgen Nielsen selv har tilbudt at g0re lov 
ved landstinget, t0r jeg ikke ga imod deres dom, men henviser sagen til 
Landstinget. (14/2). 

Tomas S0rensen i N0rgard i N0rha lod lrese en lysningsseddel, anlangende 
Caspar Simon, forrige forvalter pa Vestervig. (3/4). 

17. januar. 

Tomas Jensen skriver lod fordele Jens Jepsen Janderup og Poul Jensen 
Ramsgard i Sperind for skyld. 

31. januar. Intet. 

7. februar. 

Jens Salmandsen i Torsted lod fordele Christen Christensen Fr0st i Torsted for 
skyldige 7% mk., som han sagde god for ham til Christen Pedersen, som havde 
leveret Christen Fr0st korn. 

14. februar.' 
(10/1). Christen Poulsen Koustrup pa Jf/Jrgen Nielsens vegne tiltaler Sune 
Ovesen for den falske kvittering og fremlregger en landstingsstrevning mod 
Lauge Olufsen, herredsfoged, fordi han har forhindret, at hans lovsmrend kunne 
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aflregge ed og give lov ved herredstinget. Han og hans lovsmamd er her til stede 
igen for at aflregge ed og give lov. 
Dommeren siger, at han har afsagt dom en gang, og derfor ikke vil d!IJmme, men 
han skal svare pa Landstinget. (26/6). 

21. februar. 

Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, har Iadet strnvne Berete 
Madsdatter i Tvorup i hendes moders hus. Prresten i Vang bevidner, at hun har 
staet skrifte i Tvorup kirke og skyldte Christoffer J0rgensen i Djernres for 
barnefader. Hun krreves nu for lejermalsb!IJder. 
Dom: Hun skal be tale osv. 

28. februar. 

Christen Villadsen i Bundgard i Skjoldborg, delefoged til 0rum, g'iver nu pa 3. 
tingdag som to tingdage f!IJr last og klage over Svend Christensen, som boede i 
N0rre Skjoldborg og bortr0mte med hvad han havde uden at have stillet 
husbonden tilfreds. 

Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, tiltaler Mathis Poulsen i 
Sperrindgard, da Mette Christensdatter, som tjente i Sperringgard, har udlagt 
ham som barnefader, og krrever, at han skal betale lejermalsb!IJder, 12 rdl. for 
sig selv og 6 rdl. for pigen, som ikke selv kan be tale, og han afhrnndede (!) 

hende, frar husbonden var stillet tilfreds. 
Dom: Han skal betale osv., dog hvad Mette Christensdatters b0der, angar, da 
b0r hun gives lovligt kald og varsel, da hun ikke er strevnet. 

6. marts. 

Christen Mortensen i Torsted fremlrngger et hjemmelsbrev, hvori Ejler 
Jacobsen til Nordentoft under ham den gard i Torsted, som Niels Mortensen 
fraflyttede i 3 ar mod at svare skatterne fra valborgdag 1673. Pa hans vegne har 
Laurits Nielsen i As og Villads Jensen i Sj0rring nu opsagt garden til fardag. 

Mads Mortensen i Torsted fremlregger et hjemmelsbrev fra Ejler Jacobsen til 
Nordentoft, hvorefter han skal nyde den gard i Torsted, som Mikkel Andersen 
paboede i 3 ar fra 1673, hvilken !IJde gard han rna bruge for aile pabudne skatter. 
Mads Mortensen opsiger nu garden til fardag, som er Philippi Jacobi. 

13. marts. 

Christen Lauritsen i Dalgard i Hundborg fremlregger registrering og vurdering 
pa sin s0ster Jahan Lauritsdatter, sal. Jens Villadsens enke i Kallerup, hendes 
vegne i boet efter Jens Villadsen og sal. Feder Tomsen, som boede i samme 
gard efter kontrakt mellem dem. 
Pe.der Tomsens arvinger er Kirsten Tomasdatter, gift med Mads Andersen i 
Skjoldborg, den sal. mands s0ster, en anden Sf/Jster var gift med Laurits 
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Christensen i S!imdergard i Hundborg. Deres b0rn er Mikkel Lauridsen og 
Kirsten Lauritsdatter, den sal. mands s0sterdatter er Maren Mikkelsdatter, gift 
med Feder Jensen i Stensgard i Hundborg. Jens Villadsens b0rn er Christen 
Jensen, Villads Jensen og Jens Jensen og Kirsten Jensdatter. Boet er insolvent, 
men det bevilges, at enken rna blive i boet, sk0nt hun og b0rnenes formynder 
har frasagt sig arv og greld, mod at hun tid efter anden tilfredsstiller 
kreditorerne. 

Christen Lauritsen i Dalgard i Hundborg pa amtsforvalter Jens Hansens vegne 
f0rer vidner pa at f0lgende garde er 0de: Knud Knudsens i Tilsted af Henrik 
Belows gods, Lille L0fting af forrige Gregers Hvidt i Viborg hans gods, og det 
bol i Tvorup, som Feder Christensen sidst paboede, og som skyldte til Tvorup 
kirke, men er 0de af sandflugt. 

20. marts. 

J0rgen Nielsen i Djernres tiltaler Jens Salmandsen i Torsted, Mikkel Andersen 
Hoell ibd. og Poul Christensen Smed i Skjoldborg for skyld. Jens Salmandsen 
efter brev 1656 og dom 3/8 1667. Ingen m0dte uden Jens Salmandsen, der sagde 
og beedigede, at han havde leveret noget af det skyldige korn med sin broder 
Mads Salmandsen. Jergen Nielsen krrevede, at han skulle bevise det. 
Dom: De skal betale, men hvis Jens Salmandsen kan bevise, at han har leveret 
korn, skal dets vrerdi afkortes i skylden. (3/4). 

3. april. 

(20/3). Anders Salmandsen i Vang vidner, at det nu er pa fjortende ar, (ca. 
1662). siden Jens Salmandsen leverede korn til Jergen Nielsen i hans hus, og 
Maren Salmandsdatter vidnede, at kornet blev fert til Djernres, og Jens 
Salmandsen ved ed bekrreftede, at Jergen Nielsens hustru malte rugen i deres 
stue, mens Jergen Nielsen sad ved bordet og fik mad. 

Mogens Madsen i Thisted pa Maren Jacobsdatter, sal. Hans Hermansens, vegne 
irettelregger en dom af Thisted byting 20/3 1675 over Salman Gregersen i 
Nrestrup, Seren Christensen ibd. og Laust Vester ibd., hvorefter de skulle 
betale. Herredsfogeden har nu med to mrend vreret i gardene for at gere udlreg. 
Seren Christensens sen Svend Christensen fremviste et frestebrev pa garden til 
ham og vedkendte sig, hvad der var. Laust Vesters svoger havde frestet hans 
gard og vedkendte sig, hvad der var, og Salmand Gregersens svoger havde 
frestet hans gard, sa intet var at bekomme til udlreg. Derfor Iader Mogens 
Madsen nu de tre skyldnere fordele. 

Feder Serensen Smed i Sperring far arvekvittering fra Christen Poulsen, fedt i 
Sperring, pa arv efter hans fader Poul Christensen og hans moder Ingeborg 
Serensdatter. Feder Serensen havde haft arven under vrergemal. Dog skal 
Feder Serensen indlese et brev til Christen Poulsen, som han har udgivet som 
en del af arven. 
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(10/1). Laurits Jensen i Thisted pa Casper Simon, forrige forvalter pa 
Vestervig, hans vegne fremkalder to mrend, der sammen med Laurits Jensen 
har vreret hos Anders Lauritsen, tjenende pa Vestervig, for at befale ham at 
mede i Viborg med regnskab for, hvad han har vreret betroet. Casper Simon 
logerer hos Niels Urbansen. Anders Lauritsen svarer, at dersom Casper Simon 
vil komme til ham, skal han gere regnskab med ham. Casper Simons anden 
tjener, Niels Nielsen, var ikke til stede, og mrendene bad derfor Anders 
Lauritsen om at sige de samme ord til ham, at han skulle m0de Casper Simon i 
Viborg og gere regnskab. 

Laurits Jensen i Thisted pa Casper Simons vegne fremkalder to mrend, der har 
vreret hos fuldmregtigen pa Vestervig kloster, Petter Bogers, ridefoged, og 
tilb0d ham to ars regnskaber, som de havde med sig, og som var gennemdraget, 
forseglet og underskrevet med Casper Simons segl og hand og umakuleret i alle 
mader, pa husbondens vegne, eftersom han ikke var hjemme. Regnskaberne 
var fra 1673-74 og 1674-75. Petter Bogers svarede, at han ingen be'faling havde 
fra husbonden om at modtage regnskaberne, og han ville ikke modtage dem. 
Fra Cornelia Bichers er ogsa indstrevnet for Vestervig port. 

Laurits Jensen i Thisted pa Casper Simons vegne har med to mrend vreret i 
Vestervig hos birkeskriveren Simon Mikkelsen og begrerede da, at to ars 
regnskaber matte looses pa tinget og paskrives, hvad birkeskriveren nregtede, 
bade af rettens betjente og Jens Nielsen, ladefoged, der sagde, at sadanne 
regnskaber skulle leveres pa skriverstuen. 

10. april. 

Jergen Kas til Faddersbel Iader forbyde alle og enhver at ride eller kere over 
den vase esten for Faddersbel eller andetsteds over den gode mands jord, 
undtagen med de rette adelveje. 

17. april. 

Isach Pedersen Yde i Tilsted pa sin sester, Inge Pedersdatters vegne 
fremlregger registrering og vurdering i boet efter hendes saL mand, Christen 
Christensen i Liungbieregrd i Tilsted. Hun fragar arv og greld. Der resterer 
noget pa Anne Madsdatters arvepart efter skiftebrev 19/2 1667, dateret pa 
Hundborg herredsting. Det bevilges af kreditorerne, at enken rna blive i boet. 

24. april. 

Mag. Anders Nielsen Heeboe, sogneprrest i Thisted, Iader fremfere vidner, der i 
Tilsted kirke har hert, at Anne Andersdatter, Poul Pedersen i Silstrup hans 
steddatter, udlagde Anders Andersen Fr0st. Da sagde Anders Frest: Der lej 
hun mig abenbarlig pa. Det vil Vor Herre straffe hende for. 
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(9/11 1674). Mellie Jacobsen pa sin husbonds Jacob Sparre til Rastrup hans 
vegne, Iader freml~Bgge syn over Rastrup hovedgard, hvad den har af 
br0stf1Bldighed siden sidst tagne syn. Der n~Bvnes det to loft h0je hus vesten i 
garden og skorstene. Indstffivnet er inspekt0r Christian Henrik Peterss, som har 
garden i forpagtning. (8/5). 

Laurits Lauritsen skomager i Tilsted freml~Bgger en vidneseddel, som lyder pa, 
at den toft, han brugte forgangen ar i Tilsted, har Jens Jensen og Anders 
Andersen Fr0st i Tilsted undt ham. Toften Jigger 0sten op til sal. Peder Ydes 
gard. Han matte bruge toften, sa l~Bnge de brugte den gards ejendom, som 
toften tilh0rer. (1/5). 

Christen Christensen, foged pa 0rndrup, pa Valdemar Schrams vegne tiltaler 
inspekt0r Christian Henreik Peterss, som er stffivnet pa Todb0l, efter et brev, 
hvorefter inspekt0ren skylder Valdemar Schrams hustru, Kirsten Kas, en god 
sort hoppe. 
Dom: Han skal be tale den gode frue 24 rdl. osv. 

1. maj. 

(24/4). Laurits Lauritsen skomager i Tilsted fremkalder de mffind, som har 
skrevet den vidneseddel, der blev l~Bst 24. april. De vedgar, hvad de skrev. 
(5/6). 

8. maj. 

Mikkel Tomsen i Sperring og Anders Jespersen ibd. tog hinanden i hffinderne og 
sagde, at hvad bardag, klammeri og tvistighed, der havde v~Bret imellem dem, 
nu er bilagt. Dern~Bst samtykkede de med hinanden i, at deres kreaturer skulle 
herefter ga fri og ubehindret pa marken eller engene til philippi-jacobi, og (dvs. 
nar) det b!iver Jyst i hegn, og efter h0st, nar det (kreaturerne) gar Vffirgel!IJS 
(ubevogtet). 

(24/4). Christen Christensen, foged pa 0rndrup, pa Valdemar Schram til Todb0l 
hans vegne, fremkalder synsm~Bnd, der har synet Todb0l, og hvad 
bmstf~Bldighed der fandtes mere end ved forrige syn, som blev taget, da 
inspekt0ren modtog garden. Der n~Bvnes »det store hus s0nden i borgegarden«, 
som mangler tagsten I samme hus n~Bvnes »det 0verste loft«, hvor der mangler 
vinduer, og »kvisten«, skorstene. Noget i garden var tffikket med tag, hvor der 
f0r var tagsten. Der vii medga 400 tagsten hertil. Der mangler i et hus 40 
mursten, i andre flere. M0llen og m0llehusene n~Bvnes og alekisten ved samme 
m01le. I smedjen mangler mursten og 1 l~Bs tag. Der er fornyet i bryggersloftet 
og i laden osv. 
Inspekt0ren, Christian Henrik Peterssen er st~Bvnet. 

Rasmus Hansen Raffn, pa sin husbonds, Peder Pedersen, forvalter pa 0rum, 
hans vegne har Iadet st~Bvne Christen Christensen Frendtsen i Skjoldborg og 
.Jahan Lauritsdatter, sal. Jens Villadsens enke i Kallerup, til tinget til hvad 
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Peder Pedersen har at foregive. Derefter fremlagde han en obligation og 
pantebrev, udstedt af Valdemar Schram til Todb0l til Peder Pedersen pa 300 
rdl. med pant ito garde, som beboes af Christen Christensen i N0rre Skjoldborg 
og Peder Tomsen og Jens Villadsen i Kallerup. Rasmus Raffn forbyder derefter 
fffisterne af de to garde herefter at yde afgifter til Valdemar Schram, da Peder 
Pedersen vii overtage pantet. Fogeden pa 0rndrup protesterer pa Valdemar 
Schrams vegne og mener, at der ikke b0r udstedes noget sadant forbud, uden at 
hans husbond bliver lovlig st~Bvnet. 
Dommeren t0r ikke lade forbudsvidnet blive udstedt, f0r Valdemar Schram er 
lovlig st~Bvnet. (29/5). 

22. maj. 

Hr. Jens Poulsen Paske, sognepr~Bst til Skjoldborg Iader fremf0re Anne 
Jensdatter, f0dt i Skjoldborg sogn, som her for retten bes~yldte Niels 
Mikkelsen, f0dt i Mors, for at Vffire fader til det barn, hun gar med. De havde 
tjent sammen til Mads Nielsen Boddums· i Birsted. 

29. maj. 

(8/5). Rasmus Hansen Raffn fremlffigger igen pa Peder Pedersen, forvalter pa 
0rum, hans vegne Valdemar Schrams obligation og pantebrev og forbyder de to 
f!IJrn~Bvnte at betale afgift til andre end Peder Pedersen, indtil pantet er lovlig 
indl0st. Valdemar Skram er stffivnet lovligt. De to fffistere lover at efterkomme 
forbudet. (3/7). 

Christen Villadsen, delefoged til 0rum, freml~Bgger registrering og vurdering i 
boet efter Christen Christensen Fr0st, som boede og d0de i Torsted. Til stede 
var kreditorer, og Mads Mikkelsen i Tindstrup pa sin datter Maren Madsdatter 
og hendes b0rns vegne, som er den sal. mands hustru og b0rn. Han frasagde sig 
pa deres vegne arv og g~Bld. Husbonden bevilger, at enken rna blive i boet indtil 
videre besked for at have tilsyn med husene. 

5. juni. 

Mads Clemedtsen i Sj0rring pa hr. Poul Jensen, sognepr~Bst til Sj0rring, hans 
vegne Iyser i hegne a! jord, eng og grffisning, som h0rer til Slumstrup i Sperring 
og forbyder, at nogen volddriver eller t0jrer jorden eller engen. Stffivnet er 
Anders Andersen i S0gard ved hans plov. (19/6). 

(1/5). Laurits Lauritsen, skomager i Tilsted, tiltaler Jens Jensen og Andersen 
Fr0st, fordi de har bemffigtiget sig den toft, som de havde undt Laurits 
Lauritsen, sa l~Bnge de brugte den gard, som toften h0rte til, hvorom der er f0rt 
tingsvidner, som er fremlagt. Han og hans kone har med stor m0je inddiget 
toften og ville have saet byg i den, men Jens Jensen har nu tilsaet den med 
havre, og han krffiver erstatning. 
Opsat en maned. (19!6) . 
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12. juni. Intet. 

19. juni. 

Mikkel Pedersen i Skjoldborg fremkalder synsmamd, udnrevnt af tinget. som 
har synet en pige, Ki1·sten Pedersdatter , som Ia i en t0rvepyt i Kallerup krer. 
Hun havde vanter pa hrenderne og trresko pa f0dderne og sine andre klreder pa 
l<roppen. En krep f!0d hos hende i Vandet. De sk0nnede, at hun uforvarende 
lcunne vrere kommet i pytten og ikke kunne redde sig selv pa grund af det meget 
vand. De drog hende op og besa hendes legeme, men fandt ingen tegn pa void. 

Hr. Poul Jensen i Sj0rring fremkalder vidner, som har set en brun hoppe, der 
tilh0rte Anders Andersen i S0gard, sta t0jret pa hovedageren for toften, og den 
naede t0jret op til kornet. T0jreprelen (hrelen) var slaet i jorden 0sten for 
hovedagers brinker ved s0en, hvilken ager tilh0rte Slumstrup. Anders Andersen 
i S0gard var m0dt og sagde , at han gerne ville betale hr. PouLfor den skade, 
hans kreatur ham afvidende havde gjort. (26/6). 

J0rgen Lykke til S0gard Iader forbyde aile Skinnerup mrend, som bor her 
herredet, at f0re deres korn af agrene, f0r der er taget tiende. 

(5 / 6). Jens Jensen i Tilsted pa egne og Anders Fr0sts vegne f0rer vidner pa, at 
Jens Jensen sagde til LaUI·its skomager, hvorfor han havde ldaget til Mester 
Anders. Han kunne have faet toften igen, hvis han havde villet give lidt mere , 
end han gav sidste ar. Da sagde Laurits skomager, at han ville ikke give dem et 
godt ord derfor, og han ville ikke have toften (hvis han skulle give mere). Andre 
har sagt til Laurits skomager, at han skulle vrere gaet til Jens Jensen og have 
talt med ham om toften, f0r han gik til mester Anders. (17/7). 

Christen Villadsen, delefoged til 0rum, pa husbondens vegne, forbyder folk i 
Jannerup sogn og i Skjoldborg sogn at f0re deres korn af marken, f0r der er 
tiendet. 

Christen Villadsen, de lefoged til 0rum, tilbyder fr0greld til aile, som har saet i 
!} r·um tjeneres jord og bor her i herredet. Ingen har angivet sig, og derfor 
rorbyder ha n at f01·e korn bort fra sadanne marker. Indstrevnet er 0rum tjenere 
i Sj0ITing, Torsted, Vang, Tvorup og Skjoldborg, samt i Sundby. 

Christen Villadsen tiltaler 0rum tjenere i Hundborg herred, som resterer m ed 
afgifter. 

26. juni. 

(14/2). Velfornemme karl Feder Markussen pa amtmandens vegne har strevne t. 
folk, som havde lovet at give J0rgen Nielsen lov, og spurgte dem, hvorfor de 
alligevel ikke m0dte. De svarede, at de var m0dt 3 eller 4 gange og havde tilbudt 
a t give lov, som de ogsa gjorde i dag. Feder Markussen spurgte derefter, om 
lens manden havde truet eller forbudt dem at give lov med J0rgen Nielsen, eller 
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forment dem det enten ved klittag eller andet. De svarede, at det var il<ke sket. 
(Sagen fortsretter). 

Christen Villadsen udsteder: 
Lauge Olufsen i Haring, herredsfoged, fremkalder J0rgen Nielsen i Djern res og 
hans lovsmrend og sp0rger dem, hvorfor de ikke var m0dt for at give lov m erl 
J0rgen Nielsen efter deres l0fte. De svarede, at de var m0dt 3 eller 4 gange og 
havde tilbudt at give lov, hvad de ogsa g0r i dag. Dernrest spurgte han dem, om 
han havde forbudt dem eller truet dem fra at give lov eller forment dem det pa 
en eller anden made. De svarede, at det var ikke sket. Dernrest fremkaldte han 
tingmrendene som var tingh0rere i dag 14 dage (siden). De vidner, at J0rgen 
Nielsen lod fremkalde sine lovsmrend, og at Lauge Olufsen rabte og begrerede, 
at lovsmrendene ville m0de og give lov efter landsdommernes dom, da han ville 
modtage den, men de sa ikke, at lovsmrendene kom frem. (Sagen fortsretter). 

Matis Poulsen i Sperindgrd pa egne og efternrevnte lovsmrends ,;egne opsiger, 
at de efter denne dag ikke ville m0de og give lov med J0rgen Nielsen, dade har 
gaet efter det 4 .eller 5 gange. (10/7) . 

J0rgen Nielsen i Vester Djernres far kvittering af Anders Pedersen Vig for arv, 
som han kunne tilkomme efter sin broder Niels Pedersen Vig, og som har staet 
hos J0rgen Nielsen, og det efter skiftebrev efter Maren J0rgensdatter i 
Ferregard, save! for, hvad han og hans broder Niels Pedersen kunne tilkomme 
efter sal. hr. Niels Andersen i Laland. Han giver afkald, dog at Anders Pedersen 
forbeholder sig det jordegods, der tilkommer ham og hans broder, og som ikke 
vedkommer denne forhandling i nogen Made, men hvis han vil afhrende det, 
lover han at tilbyde J0rgen Nielsen det fremfor nogen anden, om han vil have 
det efter dets vrerdi. 

(19/6). Ungest Christen Christensen i Nors pa hr. Pout Jensen i Sj0rring hans 
vegne, tiltaler Anders Andersen i S0gard, fordi han efter tingsvidne har 
volddrevet en ager, som h0rer til Slumstrup, som hr. Paul har frestet. 
Opsat en maned. (17/7). 

3. juli. 

(29/5). Waldemar Schramb til 0rndrup Iader fremkalde synsmrend, der har 
synet Christen Christensen Frendsens gard i N0rre Skjoldborg og sal. Jens 
Villadsens gard i Kallerup. De var i det store og hele vel ved magt. Indstrevnet 
er Feder Pedersen pa 0rum. (30/4 1677) . 

Valdemar Schramb til 0rndruup Iader tiltale Todb0l tjenere, som resterer med 
afgifter. 
Dom : De skal be tale osv. 

Tomas S0rensen, delefoged til Vestervig, tiltaler de af Vestervig tjenere i 
Hundborg herred, som resterer med afgifter. 
Dom: De skal be tale osv., undtagen Christen Christensens enke i Lyngbjerg-
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gard i Tilsted, som ved skifte t har frasagt sig arv og greld, hvorefter husbonden 
rna rette sig. 

10. jull. 

(29/6). Peder Markussen pa amtmandens vegne fremkalder nogle af J0rgen 
Nielsens lovsmrend og sp0rger dem, hvorfor de ikke m0dte og gav lov. De 
svarede, at de havde gaet derefter, somme en gang og somme to-tre gange, og 
nu ville de ikke ga efter det mere . Peder Markussen spurgte som tidligere, om 
lensmanden havde truet dem osv . De svarede, at det havde han ikke . (Sagen 
fortsretter) . 

Poul Pedersen i Djernres udsteder: 
Lauge Olufsen, herredsfoged , sp0rger de samme mrend om det samme og far 
samme svar. 

Christen Pedersen i Tvorup vll ikke lrenger yde sin korntiende til kirken og 
kongen pa skreppen, da hans ejendom er skadet af sandflugt, og derfor rna 
tienden for fremtiden tages i krerven. 

17. juli. 

(26/6). Hr. Poul Jensen i Sj0rring Iader fremkalde Christen Nielsen Bloch i 
N0rha, som vidner, at for noget over 50 ar siden tjente han i Slumpstrup i 
Sperring hos en mand, der hed Christen Pedersen, og i de tre ar brugte Christen 
Pedersen den ager og eng til Slumstrup, som st0der pa s0en, og ingen havde 
med samme grresning at bestille eller tilegnede sig fra samme agre og til s0en 
uden han. (7/5 1677). 

Jens Andersen Fr0st i Tindstrup opsiger den gard, han har i freste af J0rgen 
Hansen i Harsens. J0rgen Hansens fuldmregtig, Christen Mortensen i 0sterild, 
begrerede, at Jens Fr0st ville blive ved garden efter kontrakten, men Jens Fr0st 
svare.de, at han ikke kunne holde den lrengere, men ville skilles lovligt fra 
garden. (29/11677). 

Christen Madsen i Dalgard i Sj0rring opsiger den gard, Dalgard, som han har i 
freste af hr. Laurits Madsen i Hundborg. (23/ 4 1677). 

(19/6). Laurits Lauritsen skomager i Tilsted tiltaler efter opsrettelse Jens 
Jensen og Anders Anders Andersen Fr0st for den toft, de havde ·undt ham men 
igen bemregtiget sig. Mange tingsvidner irettelregges. Laurits skomager 
forlanger erstatning. Jens Jensen og Anders Fr0st svarer, at Laurits skomager 
matte vide, at de ikke havde magt til at udleje jord til nogen, og at »Vi fattige 
karle« jo skulle svare til skatterne. 
Dom: Den omtvistede toft b0r f0lge garden, som den tilh0rer, og de personer, 
der har s tedt og frestet den og skal svare skatterne, hvorfor de frikendes for 
Laurits skomagers tiltale . Dog forbeholder dommeren sig, hvad pretention, der 
hos de vedkommende kunne s0ges angaende det »kristenbarsel«, hvor aftalen 
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skulle vrere indgaet, og angaende en kundskab fra Laurits Lauritsen, som. ikke 
var skrevet pa trykt papir, da samme papir kunne vrere fremskaffet inden 
dommen. (30/ 4 1677) . 

31. juli. 

Oberst Mogens Kruses fuldmregtig Iader fremkalde synsmrend, der har synet 
noget af det jord, som h0rer til den gard i Torsted, som sal. Anders Jensen pa 
Bak f0r havde paboet. De sa, at der var gravet m0nt0rv og diget0rv i den gr0nne 
hove, der ligger vest for gardstedet, og s0nder i marken ved floej (nu : Floj') var 
gravet m0nt0rv og brrendt0rv. Pa nogle havrelandsagre 0sten for samme floej 
var slaet lyng pa adskillige steder i plettetal, hvilket altsammen syntes at vrere 
gjort i forledne aringer. lndstrevnet er Niels Tomsen i Torsted . (2 /~0). 

7. august. Intet. 

14. august. 

Hr. Laurits Madsen i Hundborg har Iadet forbyde Paul Christensen i Nejlager at 
f0re sit korn af agrene, f0r der er tiendet. (28/8) . 

21. august. 

3 mrend har vreret m ed herredsfogeden hos Christen Nielsen Midiholm i 
Skjoldborg for at g0re udlreg for nogen arv , som hans kones to s0stre i>lavde 
indestaende hos ham, nemlig 6'h sldl. De udlagde kornet pa en ager, ogden ene 
af de to pigers vrerger, Jens Steffensen, erklrerede sig tilfreds. Den anden 
vrerge, Jens Christensen i Sundby, var ikke tilfreds . Christen Midiholm tilb0d nu 
i dag for retten de to vrerger samme korn, og sagde, at han ikke mere ville have 
indseende med kornet i ringeste mader. 

28. august. 

(7/8 ). Hr. Laurits Madsen i Hundborg tiltaler Paul Christensen pa Mejlager, 
fordi han ikke vii tiende til ham efter recessen pa krerven trods advarsel derom 
fra hr . Laurits Madsens medhjrelpere. 6 uvildige dannern rend har sy .1el korne t, 
og der var intet afsat til hr. Laurits . Paul Christensen m0dle og 0nskede sagen 
udsat, da han ville f0re vidner. 
Opsat 1 maned . 

4. september. 

Syn over en pige hos Zidsel Lerche pa M0gelvang. Synsmrendene sa pa den lille 
pige nedentil hendes venstre skulder en lille trind, bla plet, men om den var 
slaet eller st0dt, kunne de ikke se. Pigen sagde, at Jens Tomsen i Skjoldborg 
havde slaet hende. 
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(14/7 1674). Hr. Christen Jensen i Vang f0rer som vidne Mads Nielsen i Sjfllrring, 
der vidner, at han har tjent i Vang prrestegard bade hos hr. Jens og siden hr. 
Christen Jensen i 10 ar, og da gav folkene i Ferregard paske- og st. hans-rente, 
reg, kager og ost. Andre tidligere tjenestefolk i prrestegarden vidner, at Christen 
Andersen i Ferregard, mens han levede, og siden hans kone og b0rn, gav 
prresterne fornrevnte rente. (11/9). 

Christen Knudsen i Sundby far afkald pa arv fra Christen Bousen i Snedsted pa 
egne og s0steren Anne Bousdatter, som nu er i Sjrelland, hendes vegne, og fra 
Poul Laustsen i Gjersb0l pa sin kones, Zidsel Bousdatters vegne, efter deres 
Sfllskendebarn Buolle Thomassdatter, fornrevnte Christen Knudsens hustru, og 
hvis der findes flere arvinger, som kunne vrere lige sa nrer til at arve, vii de 
tiifredsstille dem. 

Laurits Seefeld til 0land tiltaler nogle husmrend, der havde akkorderet med 
ham saledes, at de skulle g0re en dags arbejde om h0sten, mod at de skulle vrere 
fri for tiende til ham. De har vregret sig ved at komme i. den hastige og trange 
h0st nu, hvorfor han mener, de b0r betale ham erstatning. 
Dom: De skal betale osv. 

11. september. 

Tingsvidne om Nordentofts beliggenhed i reldre tid, om Ebbe Skammelsen og 
hans fader, Skammels Ebbesen. (Trykt i Historisk Arbog for Thy og Mors 1975). 

(4/9). Hr. Christen Jensen Kobber0 i Vang tiltaler Lisbeth Pedersdatter og 
Anders Christensen i Ferregard for paske og st. hans-rente efter tingsvidner. 
Sagen opsat 1 maned. (9/10). 

18. september. 

Emmike Eriksen i Thisted pa radmand Mogens Nielsens vegne fremlregger en 
obligation og pantebrev fra Laurits Seefeld til 0land, udstedt til grev Conrad 
Reventlow med pant i jordegods. Fresterne var indstrevnet. Mange af dem ha·ve 
afstaet deres freste til andre. Fresterne forbydes nu at Ievere afgift til Laurits 
Seefeld. 

25. september. 

(21/12 1674) S0ren Christensen Skrredder i Nrestrup, formynder for sal. Christen 
Pedersen i N restrup hans to efterladte b0rn fremlregger registrering og 
vurdering i Christen Pedersens bo. 21/12 1674, hvoraf fremgar, at b0rnene, Anne 
og Maren Christensd0tre skulle arve ialt 17 sldl. llh mk. 1 sk., og deres 
stedfader, Svend S0rensen, lovede at forbedre deres arvepart, sa de hver fik 1.l 
sldl. Da satte S0ren Skrredder i rette, at deres moder, Maren Christensdatter, 
som efter at hendes frestemand, Svend S0rensen er afgaet ved d0den for rum tiel 
siden i ar, hver dag fomder og bortfi'Jrer af boets gods og ikke har villet holde 
skifte efter !oven, skal betale hver af pigerne 11 sldl. med anvendt bekostning. 
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Dom: Hun skal betale, og hvad b0rnenes underholdning, til de bliver 18 ar, 
angar, da synes det billigt, at der af herredsfogeden og vurderingsmrendene 
bliver dem noget godtgjort af boet, dersom moderen ikke vii beholde dem hos 
sig. 

2. oktober. 

(31/7). Fru Helvig Krabbe, oberst Kruses til Sp0ttrup, Iader fremkalde folk, der 
vidner, at Niels Tomsen og hans datter har slaet lyng pa den gards ejendom i 
Torsted, som Anders Jensen pa Bach iboede og frad0de, og Niels Tomsen f0rte 
det hjem. Mogens Christensen vidner, at han sa en gang, at de slog lyng s0nden 
til Sj0rringh0j, som han ikke vidste rettere, end at det h0rte til den nrevnte gard. 
Mads Christensen norden kirken vidnede, at han sa Niels Tomsen sta s0nden 
floe den (flo= sted, hvor der star vand om vinteren, men som regel er t0rt om 
sommeren) og skar t0rv, og han vidste ikke rettere, end at det tilh0rte nrevnte 
gard. Andre vidner, at de har set Niels Tomsen, hans kone og dattb· grave bade 
bramdt0rv, vott0rv (vogtetfllrv) og fladt0rv og slaet lyng pa nrevnte gards grund. 
(16/10). 

Jens Nielsen i Sj0rring far afkald fra Berte! Madsen Munch pa Worup 0re for 
arv, so~ hans sal. broder Christen Madsen i Sj0rring, hans efterladte b0rn 
kunne tilkomme efter deres fader og deres sal. moder. 

Mandag d. 9. oktober. 

(11/9). Hr. Christen Jensen Kobben;; i Vang tiltaler igen Lisbeth Pedersdattez· 
og Anders Christensen i Ferregard for paske- og st. hans-rente for to ar, efter at 
sidste dom faldt. De siger, at d.e har ydet sadant f0r, men ikke siden hr. Christen 
begyndte at tage kvregtiende in natura. Tingsvidnerne siger ogsa, at de har ydet 
rente f0r, men ikke, hvor meget. Nu deponerer de i retten paskerng for to ar, 
nemlig to snese og for st. hansrentes korsost, 2 oste pa 7 mark hver, for tiden, 
siden bemeldte dom faldt. Paske-kagen mener vi ikke, nogen dommer vii 
tilkende prresten, thi nar han tager kornet pa krerven, tager han ogsa kagen med 
sig. 
De tilbyder endvidere at give penge for dette ars kvregtiende, af et f0l 2 sk., af 
en kalv 1 sk., af en gris% sk., er af 1 f0l2 sk., af 7 kalve 7 sk., og af 6 grise 3 sk. 
efter gammel skik og sredvane og efter hr. Christens kaldsbrev, og de mener, at 
han ikke kan bevise med privilegier eller kg!. tilladelse, at der er tillagt prresten 
mere, end fra arilds tid er givet. 
Dom: Jeg tilfinder hr. Christen forskrevne rente, nemlig reg og ost for de 
nrnvnte to ar, siden dom faldt at modtage, eftersom der ilrke for mig bevises i tal 
eller vregt, hvor meget de burde give. Hvad paskekagen angar, da eftersom hr. 
Christen modtager sit korn pa krerven, ved jeg ikke at kunne tilkende Anders 
Christensen og hans moder at give paskekage, men frifinder dem for tiltalen, 
f0r hr. Christen beviser anderledes med kg!. benadninger og privilegier. 
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16. oktober. 

(2/10). Helvig Krabbe, Mogens Kruses til Sp0ttrup, Iader tiltale Niels Tomsen i 
Torsted (hans datter er Ingeborg Nielsdatter) efter tingsvidner, hvorefter han 
har slaet lyng og gravet forskellige slags t0rv pa ejendom til den gard, sal. 
Anders Jensen pa Bakke f0r iboede og frad0de. 
Dom: Niels Tomsen har forset sig grovelig og b0r til den gode frue be tale 3 mk. 
for hver grl?lft og lyngslet arlig, indtil jorden pa ejendommen bliver sa god, som 
den var, f0r han befattede sig dermed. (30/10). 

23. oktober. Intet. 

30. oktober. 

(16/10). Helvig Krabbe, Mogens Kruses til Sp0ttrup, Iader fremkalde 
synsmrond, der har synet den gards ejendom i Torsted, som Anders Jensen pa 
Bakke sidst paboede. De sa, at i en gr0n hauffue (hove) vesten til, som garden 
havde staet, var gravet 40 vutt0rfue, Ved floden var gravet 16 vogtet0rvgr0fter 
(vogtet0rvene var lange strimler). Der er vider optalt, hvor mange vogtet0rv, 
der er gravet andre stede, og hvor meget lyng, de sk0nner er slaet. 

Jens Nielsen, foged pa Sindbjerggard i Mars, gav til kende, at han af 
amtmanden var indkaldt som vidne, men da han ikke fornam, at nogen 
fremroskede ham for at vidne om noget, og han la pa sin rejse til Ribe i 
husbondens rorinde, sa han ikke vidste at kunne m0de, hvis han igen blev 
fremkaldt, havde han nu med sig en kundskab, som han havde udgivet og 
underskrevet og ville vrore fuldt ud genstendig, og som han nu tilb0d 
lensherrens fuldmrogtig, Peder Marchurs(en). 

6. november. 

Peder Bendixsen i Vester Vandet irettelrogger obligation og pantebrev fra 
J0rgen Nielsen pa 125 rdl., som Peder Bendixsens formand, sal. Poul 
Salmandsen havde faet en obligation for, men denne obligation er nu 
tilbageleveret. Pant i b0ndergods, som J0rgen Nielsen har arvet efter sin fader, 
nemlig Skrorbrok i Sejerslev sogn, Mars N0rre herred, som Peder Skammelsen 
ibor, og i S0nder Arup i Hanherred en gard, som Jens Christensen ibor, samt 
tredjeparten i Djernros M0lle i Yang sogn. 

Peder Bendixsen i Vester Vandet til taler nogle folk for skyld efter breve til hans 
formand, Poul Salmandsen. 
Dom: De skal betale osv. 

Mads Mikkelsen i Tindstrup far afkald og kvittering fra Jesper Mikkelsen, f0dt i 
Sarup, Mads Christensen ved Torsted kirke pa sin kane, Bendet Mikkelsdatters 
vegne og Karen Mikkelsdatter pa egne vegne for arv efter deres fader Mikkel 
Christensen, som ooecte og d0de i SArup efter skiftebrev 1668 16/6, hvilke 
arvelodder Mads Mikkelsen var vrorge for. (13/11). 
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Peder Marquorsen i Thisted pa amtmandens vegne har stawnet Peder 
Pedersen, forvalter over 0rum og tilliggende gods, til at vidne. Pa hans vegne 
m0dte Niels Mortensen i Hillerslev, og irettelagde en vidneseddel, hvori Peder 
Pedersen vidner, at han 26. september i amtmandens stue havde h0rt 
borgn'lester Morten Tomsen berette, at en person, Christen Lauritsen, der var 
f0dt i Rolighed, kom i hans tjeneste forleden st. hansdag, og at han siden havde 
tjent ham. Laurits Seefeld (til 0land) pastod nu, at han ville have ham 
indskrevet som soldat for noget af hans gods, men borgmesteren svarede, at de 
vel kunne tage ham, men ikke med hans vilje. Niels Mortensen vidner, at han 
har h0rt det samme. (Sagen fortsrotter). 

Peder Marchursen pa amtmandens vegne irettelrogger en vidneseddel, hvori 
Jens Nielsen, foged pa Sindbjerggard vidner det samme som ovenfor. 
Indstrovnet er Laurits Christensen i Rolighed (SI?lnderha sogn) og hans s0n 
Christen Lauritsen. 

I:l. november. 

(6/11). Mikkel Poulsen i Yang far afkald fra Mads Mikkelsen i Tindstrup, der er 
vrorge for tre af sal. Mikkel Christensens b0rn i Sarup, nemlig Benned 
Mikkelsdatter, Kirsten Mikkelsdatter og Karen Mikkelsdatter, for arv efter 
deres sal. fader. Arven har staet hos deres stedfader, Mikkel Poulsen. 

20. november. 

Laurits Seefeld til 0land tiltaler to mrond i Sundby for resterende tiendekorn. 
Dom: De skal be tale osv. 

Jens Andersen Fr0st i Tindstrup tiltaler Christen Andersen i Tindstrup for 
skyldbyg af den halve gard, han besidder for 2 ar, arlig 5 td. byg. 
Christen Andersen siger, at han har betalt penge pa samme landgilde. 
Dom: Han skal betale osv., undtagen hvad han med kvitteringer kan bevise at 
vrore betalt. 

(1/4 1672). Christen Christensen H0ji Nors pa Helvig Krabbe, generalmajor 
Kruses til Sp0ttrup hendes vegne irettelrogger en beskikkelse, hvori hun 
beretter, at hun den 4. november blev overfaldet af forvalteren pa Rastrup, 
J0rgen Pallesen, pa sin vogn og farende vej med dragen pistol og mange 
rorer0rige ord. Noget af hendes gods befandt sig pa J0rgen Pallesens vogn, 
sk0nt hun vedkendte sig det, havde J01'gen Pallesen r0vet det fra hende. Derfor 
beder hun aile og enhver, som har overvroret J0rgen Pallesens bedrift, at de 
nedenunder (pa beskikkelsen) vil meddele deres relation, som de vil vedsta 
den, nar sagen paroskes. Dateret Nystrup 6/11 1676. Helluig Krabe. Iversdatter. 
Laurits Seefeld til 0land attesterer derpa, at han og hans hustru, Margrete 
Catrine Brockenhuus samt Johan Adolph de Clerque og nogle af deres folk var 
overvrorende. De kom fra Nystrup pa vej ned til det strandede skib. Da kom der 
en vogn imod dem, og da Laurits Seefeld red hen til den, sa han pa vognen el) del 
kabel og tov og en del vand-tobak, en t0nde 0sters, en halv t0nde, som han 
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oversa og l0ftede pa, og han befandt det at vrere fra det strandede skib. Den 
nrevnte halve t0nde havde kusken skjult og drekket med stra. Kusken berettede, 
at vognen tilh0rte J0rgen Pallesen, som ogsa havde leveret ham det pa 
stranden. Helvig Krabbe anholdt ham og anbefalede, at han fulgte med til 
stranden til hans husband, som han pask0d og paberabte sig. Hvad J0rgen 
Pallesens a.ktion angar, sa var La.urits Seefeld ikke nrerv::erende, da den 
foregik, og han kan derfor ikke berette om den. 
Margrete Brockenhuus attesterer det samme og desuden, at de m0dte Je~rgen 
Pallesen ved stranden, hvor han skreldte Helvig Krabbe for en tyv, som havde 
anholdt og ber0vet ham hans gods, heste og vogn. Han ville ikke efter begrering 
navngive, hvem han havde faet dette gods fra det strandede skib af, eller hvad 
hjemmel han havde dertil. Dernrest for J0rgen Pallesen pa sin hest omkring 
Helvig Krabbe og tog til gev::er og uddrog sin pistol og holdt den pa Helvig 
Krabbe, sa hun og vi andre ikke vidste vore livs silckerhed. Sa red han til sin 
vogn, som fulgte os, voldelig bortfe~rte heste, vogn og gods sammen med sin 
k0resvend. Ex 0land. Margrete Brockenhuus. 
Johan Adolph de Clerque attesterer ligeledes, at han var overv::erende, og at det 
gik til som beskrevet. Det samme g0r Jens Jensen, foged pa 0land og Jens 
Torsen pa Nystrup. 
J0rgen Pallesen me~der og svarer, at fruen rna bevise, at hans vogn havde v::eret 
ved stranden og faet de omtvistede varer fra det strandede skib. Han skal nok 
skaffe sig god hjemmel og kundskab om, at varerne var k0bt. F0r fruen vi! 
tiltage sig noget strandgods, b0r hun bevise hvad hjemmel hun har dertil, bade 
hvad grunden angar og hvad hendes frihed angar, da han mener, at adelens 
privilegier ikke gar lrengere end til strandet gods, som kommer ind uden at 
nogen f0lger med eller kommer efter. (Sagen fortsretter). 

Christen H0j pa fruens vegne gav last og klage over J0rgen Pallesen. (4/12). 

27. november. 

Hartvig Kas til Ulstrup Iader fremkalde Niels Christensen, foged pa Ulstrup, 
som vidnede, at to mrend fra H0rsted havde vreret pa Ulstrup og beg::eret to 
0ksne, som Christen Poulsen Koustrup skulle have der pa garden. Niels 
Christensen foged svarede, at han ikke vidste, at Christen Poulsen havde 0ksne 
at s0ge der. Christen Poulsen Koustrup er indstrevnet pa Koustrup, men Iader 
svare, at han ikke kan m0de pa tinget, da han er lovlig forhindret pa grund af 
kgl. Majestrets korn, som han nu harmed at bestille. 

Mikkel Mikkelsen Langballe, forvalter pa Nebel, Iader lrese en dom af 
Hillerslev herredsting 7/11 1676, hvorefter en bolig i 0ster Vandet, beboet af 
Christensmed, som efter Jens S0rensen Agt, forrige foged pa 0land, hans 
obligation er pantsat til Mikkel Langballe, b0r f0lge denne, indtil den bliver 
lovligt indl121st. Christen Smed er til stede og lover at svare ham sine afgifter. 
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4. december. 

(20/11). Christen H0j i Nors pa Helvig Krabbes vegne irettelregger en 
kaldsseddel til J0rgen Pallesen pa Rastrup, samt et tingsvidne af 20/11 sidst, og 
et k0bebrev dateret stranden for Nystrup grund, 1. november i sin mening, at 
Helvig Krabbe har k121bt den indstrandede galiot med sit indehavende gods af 
skibsfolkene. Desuden irettelagde han en toldseddel, udstedt af tolderen i 
Thisted Dierich Vellemsen pa det fornrevnte indstrandede gods og et indlreg om 
samme sag, dateret Nystrup, underskrevet Helvig Krabbe. J121rgen Pallesen 
paberabte sig vidner, og derfor opsatte dommeren sagen en maned. Da 
dokumenterne ikke pa grund af tidens korthed ikke ord for andet kan indf0res 
her for retten, da om nogen af parterne begrerer opsrettelsen fuldt efter 
dokumenterne beskrevet, skal de alligevel fa det, eftersom de herefter i 
tingbogen indf0res. (Sagen fortsretter). 

Unge Christen Christensen i Nors pa J0rgen Pallesens vegne ffemlregger en 
fuldmagt fra amtmanden, som anbefale~ ham til at svare pa J0rgen Pallesens 
vegne til hjemting og landsting. Han fremkalder derefter Peder Jensen, 
ladefoged pa Rastrup, Jens Andersen, ladefoged pa Todb0l og Jens Olufsen 
Bodker i Hundborg, som vidner, at de den 4. november var ved stranden, hvor 
det lidet sildeskib eller bojert var kommet pa land, da sa de J·121rgen Pallesen ved 
stranden, og han havde ikke nogen k0resvend eller vogn hos sig eller fornam, at 
han fik noget af det indstrandede gods. Tomas Arup, karl pa Rastrup, vidnede 
at 4/11 k0rte han til Klitm0ller med to td. byg fra Rastrup og igen hentede en 
halv t0nde sild og no get gammelt kabel, en lille. t0nde 0sters og no get optrrevlet 
tobak efter J121rgen Pallesens ordre. Han ke~rte fra stranden og sad pa den halve 
t1<mde, som han havde la.gt noget h121 pa. Da kom Laurits Seefeld med en karbass i 
handen og truede ham ligesom Helvig Krabbe, Johan Adolff de Clerque og to 
karle gjorde og lod opkaste det, der var i vognen, og med magt og trusel tog ham 
med hest.e og vogn med til det indstrandede skib. Da kom J121rgen Pallesen og 
bad ham vende om, og ikke han sa, at Jrargen Pallesen gjorde andet, end at han 
hermed var ilde tilfreds. Hvis det havde vreret en mand, der sadan med magt 
havde bortr121vet hans heste og vogn, ville han pa timen have skiftet det med 
ham. 
Derefter fremkom for retten Claus Herluf Pors Hvide og vidnede, at han havde 
overv::eret samme aktion, og han sa, at J121rgen Pallesen red til sin k0resvend, 
der fulgte efter Helvig Krabbes vogn, og spurgte, hvad han havde der at 
bestille. Sa red han til Helvig Krabbes vogne, og da havde han sin pistol i 
handen, men hanen var ikke sprendt, og han r0rte ikke ved nogens bryst med 
pistolen. Dared han til J£1rgen Pallesen og bad ham ride med sig og ikke holde 
der og skrendes. Han h0rte heller ikke noget rereskrendende ord af nogen. 
Desuden vidnede han, at han havde leveret Je~rgen Pallesen 1 te~nde 121sters, som 
han skulle fly ham til hans fader (svigerfader) Enevold Kas pa Lyngholm, og sa 
meget som 1'h eller 2 alen tobak, mere eller mindre kunne (han) egentlig ikke 
vide, havde han givet J0rgen Pallesen, som han havde f0rt med sig fra 
hjemmen at ville have brugt der pa stranden. Dertil ville han vrere hans 
hjemmel. 
Indstrevnet er pa Nystrup Helvig Krabbe og pa Djernres Johan Adolf de Clerque 
og pa 0land Laurits Seefeld og hans frue og ladefoged. (Sagen fortsretter). 
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Christen Christensen H0j i Nors pa Helvig Krabbes vegne irettelregger en 
kaldsseddel mod J0rgen Pallesen pa Rastrup, med J0rgen Pallesens egen hand 
til bekrreftelse. Dermest irettelagde han et tingsvidne af 20. november, og et 
k0bebrev, Hvori J0rgen (senere: Giorg) Hunter, skipper paden lille engelske 
galiot Prosperitus et Vente, pa egne og medrederes vegne fra York i England 
srelger skib og gods til fru Helvig Krabbe. Samme vrag var indstrandet pa 
Nystrup grund og endels den 1. november om morgenen. Undtaget fra salget er 
hans, badsfolks og passagerers klreder og kister, som vi har forbeholdt os. Han 
er veltilfreds med den gode frues betaling og vii vrere hendes hjemmel. 
Skibsfolkene og passagererne, sa mange, som kan skrive, underskriver (med 
navne). 
Derefter irettelagde han en toldseddel, udstedt af Dierich Villemsen i Thisted 
(specificeret, bl.a. saltede sild, tobak, vade gryn, mel og br0d, fisk og tovvrerk, 
ankere og sejl og vanter, og galioten selv), ialt vurderet til 300% rdl. Told heraf 
12 'l'o er 36 rdl. 6 sk. Dateret Thisted 9. november 1676. I toldseddelen kaldes 
Helvig Krabbe rerlig og velb. frue, fru Helvig Krabbe, strenge hr. generalmajor 
Mogens Kruses til Nystrup. Sa irettelagde Christen H0j et indlreg, hvori Helvig 
Krabbe pastar, at hun efter s0retten var berettiget til at k0be skib og ladning af 
skibsfolkene, og sretter i rette, 
1. Om J0rgen Pallesen ikke er pligtig til at nrevne sk0de og hjemmel til de 
koster, hjemmelsmrend, der er sa fuldmyndige og vederhreftige, som det sig b0r 
efter recessen, eller lide for sin vanhjemmels br0st. 
2. Angaende de k0bebreve, sum J0rgen Pallesen paberaber sig, sa vii jeg have 
mig forbeholden at fetre vidner pa, om nogen urerlig mand eller strandtyv skulle 
ville brere vidnesbyrd imod mig, og om end han kan have lovligt k0bebrev, dog 
alligevel skal give lov, at han ej er en tyv eller tyvs medvider. Angaende at 
J0rgen Pallesen synes at g0re nogen pretention pa Nystrup grund og ejendom, 
hvor skibet er strandet, hvad dog denne sag og hans ulovlige forhold ikke 
vedkommer, star det ham frit for at dele efter Ioven og recessen. Sa skal der 
efler lovlig medfart svares videre. Kan han ikke ret mindes adelens privilegier, 
kan han averse dem bedre en anden gang hjemme. (Han havde tidligere sagt, at 
adelens privilegier, sa vidt han huskede, kun sagde, at (OSV.) 

3. Angaende, at J0rgen Pallesen har beskyldt mig for at vrere tyv, da har jeg 
kun bedt hans kusk om at k0re kosterne til den mand, han paberabte sig, hvilket 
efter l•wen pa mange steder findes tilladeligt. Og sretter jeg derfor i rette, at 
J0rgen Pallesen betr lidP, sum sig vedb0r, og selv vrere samme mand efter Ioven 
(selv vrere tyv). 
4. Angaende J0rgen Pallesens trusel med gevrer sretter jeg i rette, at han b0r at 
lide, som vedb0r samt at grelde sine 40 mark og at d0mmes i kongens void. 
J0rgen Pallesen begrerer herimod at f0re vidner. Sagen opsat 1 maned. (15/1 
1677). 

11. december. 

Anders Nielsen pa Korsborer i Vang sogn fremlregger registrering og vurdering 
i boet efter sal. Maren Poulsdatter, som havde sin vrerelse der. Hendes broder 
er Niels Poulsen i Hove. Hendes sal. mand var Laurits Bertelsen. Boet 
insolvent. 
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Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, tiltaler Christen Fmsts 
enke i Torsted for skyldige afgifter og for leveret sredebyg. 
Dom: Hun skal betale. 

Jens Andersen, ladefoged pa Todb0l, tiltaler Niels Tomsen i Sundby og Svend 
Iversen i Skjoldborg for skyldige afgifter. 
Dom: De skal be tale. 

Niels Tomsen i Torsted tiltaler Peder Pedersen Ulgard i Silstrup pa sin datters 
vegne og skylder ham for 7 sldl. 
Dom: Han skal be tale. 

18. december. 

Isach Pedersen i Tilsted Iader fremkalde synsmrend, som har vreret i 
Lyngbjerggard i Tilsted og synet et spredt barn, ca. 12 uger gamm~lt. De sa ikke 
an:dre tegn til hendes d0d, end som det kunne vrere af helsot. 

Finis, pa dette ar ende. 
Gud os aile sin nade sende. 



Hundborg Herreds Tingbog - 1677 

Herredsfoged: Lauge Olufsen i Harring. 
Skriver: Tomas Jensen Alborg. 

Fol. 1. autorisation ved amtmand J0rgen Friis, dat Bisgard, 6/11677. 
Fol. 1 b. Sandemrend og ransnrevninger. 1677. 

Sandemrend: 
1. fjerding: 
Mads Mikkelsen i Sundby 
Jens Villadsen i Skjoldborg 

2. fjerdi.ng: 
Christen Svendsen i F0rgard 
Jpns Christensen i 0stergard i Snejstrup 

3. fjeFding: 
Niels Nielsen i Tvorup 
Peder Ovesen i Vangsgard 

4. fjerding: 
Anders Nielsen i Torsted 
Niels Terkelsen i Nrestrup 

Ransnrevninger: 
1. fj erding: 
J ens Toms en i Skjoldborg 
Peder Madsen ibd. 

2. fjerding: 
Bolle Christensen i Hundborg 
S0ren Laustsen i Hvalstrup 

3. fjerding: 
Tomas Andersen pa Bak i Tvorup 
.Jens Andersen Overgard i Vang sogn 

4. fjerding: 
Niels Nielsen i Skuorup, kom fra Vang 
Christen Jacobsen i Dollerup. 

I Jesu Christi Navn. 

Snapsmandag 8. januar. Intet. 

15. januar. 

S0ren Christensen i Nrestrup fremlregger registrering og vurdering i boet efter 
sal. Svend S0rensen i Nrestrup, hans s0n, 1676 17/10. Enken var blevet advaret, 
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at der skulle skiftes rette 30. dag, men det var ikke sket, hvorfor 
herredsfogeden befalede, at registrering skulle ske, da der var umyndige b0rn 
og en del greld, og man ikke kunne vide, hvorledes boet var beskaffen, eftersom 
det var lang tid siden, Svend S0rensen d0de. (Se tingbog 1676). Enken er Maren 
Christensdatter. B0rnenes vrerge er deres farbror Niels S0rensen i Hillerslev. 
Hoet er insolvent, og der bliver gjort udlreg til de priviligerede kreditorer, samt 
til S0ren Christensen, som er en fattig, gammel, bedaget mand, for, hvad boet 
skylder ham. Resten far kun delvis drekket deres krav, da der ikke findes flere 
midler i boet. 

(11/12 1676). Tomas Jensen, skriver, tilbyder fru Helveg Krabbe de 
dokumenter, 5 breve, hun har indleveret, om hun eller hendes fuldmregtig vil 
modtage dem, og ga i rette, da sagen er opsat til i dag. Da hendes fuldmregtig, 
Christensen Abilsen sagdes at vrere syg, blev sagen endnu opsat 14 dage. (29/1). 

22. januar. 

Jens Tomsen i Skjoldborg pa sin s0ster, Anne Jensdatter, sal. Clemed 
Pedersens, hendes vegne fremlagde registrering og vurdering 28/12 1676 i boet 
efter Clemed Pedersen i S0nder Skjoldborg. Til stede Jens Tomsen pa sin 
s0sters vegne, Peder Pedersen i As pa hans broderdatter Zidsel Clemedsdatters 
vegne, Anders Pedersen i As pa hans broderdatter Maren Clemedsdatters 
vegne. Zidsel er af Clemed Pedersens f0rste regteskab og skal have arv efter 
hendes moder. Peder Pedersen skal modtage hendes arvelodder, som er 67 sldl. 
llh mk. 51.6 sk. og beholde hende hos sig. Enkens egen datters arvelod, 12 sldl. 
11.6 mk. 51.6 sk. bliver hos moderen, som skal s0rge for barnet. (12/2). 

Hrederlige og velagtede karl Jacob Nielsen Sperrind har strevnet Poul Andersen 
(!) i Silstrup hans steddatter Anne Andersdatter for lejermalsb0der og 
forlanger udlreg i hendes arv, som bemeldte Poul Pedersen har hos sig, efter 
hendes sal. fader. Poul Pedersen svarer, at han ikke er hendes formynder. 
Jacob Nielsen svarer, at Poul Pedersen med skiftebrev b0r bevise, at han er fri 
for samme arvelod. 
Sagen opsat 1 maned. (25/6). 

Jacob Nielsen Sperrind tiltaler Foul Pedersen og Svend Olufsen i Silstrup for 
resterende afgifter for flere ar. 
Dom: De skal betale. 

29. januar. 

(17/7 1676). Ungest Christen Christensen i Nors ( = Christen Christensen 
Abelsen, se fol. 11) pa J0rgen Hansen (i Horsens) hans vegne har 1675 ladet 
foretage syn over den gard, som sal. Peder Lauritsen iboede, og som Jens Fr0st 
havde i freste. Pa garden bor nu Christen Andersen. Der var kun en ko, tre 
brester og fire far. Af den halve gard havde Jens Fr0st ikke f0rt avling til 
garden, som det liggertu, men til den gard, han pabor. De sa ogsa marken, bl.a. 
var der saet havre i et fald, 10 td. havre, og Christen Andersen sagde, det var 
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fjerde kaerv. Deraf mente synsmaendene at kunne se, at jorden var udslaebt og 
forringet. 
Synsmaendene m0der nu og siger, at de har vidnet om deres syn en gang i 1675, 
og ikke vii vidne mere, undtagen hvis der mangler noget i deres forhen indf0rte 
vidne. Tinstrup bymaend er indstaevnet, men m0dte ikke. (26/2). 

(15/1). Tomas Jensen, skriver, tilb0d igen Helvig Krabbe hendes fern breve, om 
hun ville modtage dem og ga i rette, eller nogen pa hendes vegne, da det i dag er 
seksugers-dag. Ingen var m0dt for at ga i rette. 

5. februar. 

Laurits Andersen i Naestrupgard, kirkevaerge, tiltaler folk for resterende 
landgilde og tiende. 
Dom: De skal be tale. 

12. februar. 

(22/1). Anne Jensdatter, sal. Clemed Pedersens i Skjoldborg leverede til Peder 
Pedersen i As 20 sldl. i god, gangbar m0nt som afbetaling pa hans broderdatter 
Zidsel Clemedsdatter, hendes arv. efter hendes fader. (15/10). 

Jacob Sparre til Rastrup Iader fremkalde Anne S0rensdatter, f0dt i N0rha, som 
bekendte, at en karl, Peder Jensen F~<~rby, som tjente Jacob Sparre, var 
barnefader, og barnet var tillagt hos hendes svoger, Jens Jepsens i Jannerup, 
hvor hun havde sit tilhold. 

19. februar: Intet. 

26. februar. 

(29/1). Jens Fr0st i Tinstrup fremkalder mange vidner, der beretter, at Jens 
Fr0st arlig har f0rt g~<~dning fra den gard, han bor pa til sal. Peder Lauritsen 
Munchs gards ejendom, savidt forn0den gjordes for den halve gard, og Christen 
Andersen pa den anden halve part. Endvidere vidnede de, at nar man bmd 
havresaedjord op, da saede man i fire ar, og sa skulle det ligge ud lige sa laenge, 
og andet havresaedjord optages andetsteds, og det bruges altid uden g~<~de, sa 
jorden er dermed ikke udslaebt eller fordaervet. De vidner, at i gode ar kan de 
vel f0de 6 heste, 2 k0er og 8 farmed gardens avl, men nar deter n0eg afgr~<~de, 
kan de ikke flilde sa me get. (27/5). 

5. marts. 

Niels Christensen Ski~<~t i Janderup far afkald pa arv fra Karen Jens datter, sal. 
Jens T0gersen og Else Nielsdatter i Janderup deres datter, pa arv efter hendes 
foraeldre, som hun har faet, fordi hun er en fattig og gammel, skr~<~belig stakkel, 
med hendes fraenders vilje og samtykke, nemlig Christen Nielsen i Janderup og 
Niels Nielsen i Snejstrup, hendes morbr0dre. (Sagen fortsaetter). 
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Ovenmevnte Karen Jensdatter tager sin morbroder Christen Nielsen i Janderup 
i hand og takker ham for det vaergemal, han har vaeret i for hendes faedrene og 
m0drene arv. 

12. marts. Intet. 

19. marts. 

Tomas Jensen, skriver, tiltaler Mikkel S0rensen i Silstrup for skyld for korn og 
malt. 
Dom: Han skal betale osv. 

26. marts. 

Radmand Morten Andersen i Thisted fremlaegger et kundskab angaende 
konsumtionsbetjentenes opf0rsel, nemlig Peder Frederiksen, Niel!f S0rensen og 
Mads Pedersen. De kom 13. februar 1677 ind til hans kone, Kirsten Justdatter, 
da han selv var i Alborg. De forlangte at se det laes mel, som de havde h0rt var 
kommet ind ad hendes port om natten. Hun svarede, at der aldrig var kommet 
mel ind om natten, uden at der var betalt konsumtion af det. Peder Frederiksen 
truede hende med en kaep og jog hende ud af sin stue og ud i bryggerset. Sa 
opslog de alle kamre og d0re, men de fandt intet. Sa gik de til stalden, og slog 
dem ind for hunden og gik op pa staldloftet. Da de kom ind igen, fandt de noget 
braendevinst0j, som stod i et kar, som var braendt, og det var ikke tjenlig til 
andet end at give svin. Dog skrev betjentene krone pa samme kar. Morten 
Andersens hustru spurgte, om de ikke ville have maend ind at se det, men de 
svarede nej. Hun sagde sa: Da far jeg at have maend ind at bese det, for at det 
ikke skal siges, at der var andet, end det er. Hun bad sa vidnerne blive inde, til 
hun fik sendt bud efter byfogeden og seks maend, der kunne bese det og se, at det 
var det samme kar, de havde skrevet krone pa. 
Underskrevet af Knud Andersen i Kjaergard i Naestrup, Peder Pedersen ibd. og 
Peder Christensen i 0ster Vandet. Betjentene er indstaevnet, og desuden Oluf 
Hansen, ogsa konsumtionsbetjent, til vidnespah0r. 

Registrering og vurdering i boet efter Christen Christensen ved Led i Hundborg. 
Enken er Jahan Jensdatter. Arvinger er Jens Smed i Snedsted pa egne vegne, 
Jep Smed i Brunshove pa egne vegne, Jens Christensen i Hald pa sin kones 
vegne, Laust Christensen i S0ndergard pa hans kones vegne, Christen S0rensen 
i Damsgard pa sin og sine s~<~skendes vegne, Tomas S0rensen pa egne vegne, 
Niels Nielsen pa egne og s~<~skendes vegne, Christen S0e i Janderup pa egne 
vegne og s~<~skendes vegne, Christen Nielsen pa egne vegne og Salman 
Christensen pa sin kones vegne. 

2. april. 

Registrering og vurdering i boet efter sal. Jens Christensen, som boede og d0de 
i N0rby i Skjoldborg. Konen, Maren Christensdatter var til stede pa egne vegne, 
Poul Jensen i N0r Skjoldborg, den sal. mands s0n pa egne og s0skendes vegne. 
Han har den halve gard og skal nu f0re opsyn med den anden halve gard. Intet 
at arve. 721 
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Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, Iader lyse efter Svend 
Christensen, som romte fra en bolig i Norre Skjoldborg, og som nu er udskrevet 
til soldat, samt efter Mads Mikkelsen i Sundby, som ogsa er udskrevet til soldat, 
men romte. (Han var gift). (23/4). 

Niels Mortensen, fodt i Torsted fremlcegger et stedsmalsbrev, hvorefter Ejler 
Jacobsen pa egne og medarvingers vegne under Niels Mortensen halvparten af 
den gard i Torsted, som Niels Ibsen ibor, som er 7¥.! td. 1 skp. hartkorn, for en 
afgift arlig af 3¥.! td. byg, men han skal svare aile skatter. Hans gardpart erode, 
og ingen ville antage sig den, hvorfor Niels Mortensen nyder garden i 5 ar fra 
1672. Fra 1677 kan han nyde garden efter ny aklwrdering eller kvittere den. Han 
opsiger nu garden til Volborg dag. 

9. april. 

Tomas Sorensen i Norgard i Norha har Iadet stcevne Jorgen Kas pa Faddersbol 
og hans foged Peder Christensen Rysgard og irettelcegger et tingsvidne af 
Vestervig birketing 26/3 sidst, hvorefter tre, der havde vceret ansat pa 
Vestervig vidner, at Peder Christensen Rysgard havde hentet scedekorn pa 
Vestervig 1675, 13/4, 10 td. byg, 10 td. havre og 2 td. rug. til J0rgen Kas. Han 
krcever kornet betalt. 
Peder Christensen Rysgard protesterer og siger, at det forst rna bevises, om 
kornet er betalt eller ikke. 
Sagen opsat 1 maned. (25/7). 

23. april. 

(17/7 1676). Hr. Oluf Nielsen i Hundborg Iader fremkalde synsmcend, der har 
synet Dalgard i Sjorring og vurderet dens brostfreldighed og jorden. De talte 
mange fladtorvgmfter nog!e norden soen ved Hiordeh0j. Hvis der ikke havde 
vceret gravet, skonnede de, at der kunne have groet slagrces. (30/4). 

(26/2). Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, fremkalder Niels 
Andersen i Sundby, der som lcegdsmand havde vceret pa vej til Alborg med 
Mads Mikkelsen, som havde kastet sig til at vcere soldat, men da de kom til 
Bromolle, modte de Niels Bertelsen fra Elsted, som netop havde vceret i Alborg 
med en soldat. Da sagde Mads Mikkelsen: Vii de tage sadanne karle til soldat, 
som jeg er. Nu er jeg soldat. Niels Bertelsen svarede ja. Da gik Mads Mikkelsen 
til Niels Bertelsen og satte sig i vognen til ham, og de korte tilbage vester pa. 
Christen Villadsen gav last og klage over Niels Bertelsen. 

Jens Hansen, amtskriver, Iader fremkalde vidner om 0de gods, nemlig en 
ejendom til Tvorup kirke, som Peder Christensen paboede, men nu har ligget 
ode henved 20 ar, fordcervet af sandflugt. Desuden en gard i Vang, som Jens 
Andersen boede pa, og som skylder 6 td. Den har vceret ode og ubrugt 3 ar, men 
er nu igen antaget. I Torsted er der en gard af forrige Peder Madsens gods, som 
skylder 13 td. 2 skp., og som Anne Jensdatter paboede. Der har ikke vceret betalt 
skat af den i nogle ar. 
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Hr. Christen Pedersen i Agerholm pa Christen Jorgensen i 0. Vandet hans 
vegne irettelcegger et tingsvidne af Hundb. herredsting 1647 17/5 angaende en 
kontrakt, hvori hr. Peder Christensen 0land i Agerholm, Anders Skrcedder i 
Skaarup, Moest Pedersen i Tanderup og Mads Torsen i Vestergard i 0. Vandet 
vidner, at de har vreret i Vig og forligt Christen J0rgensen, f0dt i Nors sogn, pa 
hans fcestem0 Ingeborg Christensdatter i Vig hendes vegne og Oluf Andersen i 
Vig om, hvad Oluf Andersen skulle give Ingeborg Christensdatter arlig hendes 
Iivstid for kost og klcede, eller ogsa Oluf Andersens livstid, nemlig to td. rug og 1 
td. byg. Hun er hans steddatter, og f0dt i Vig. 
Hr. Christen scetter i rette, at Oluf Andersen skal betale eller ogsa hans son 
Christen Olufsen, da Oluf Andersen efter hr. Christens mening er fledf0ring, 
hvorfor Christen Olufsen efter Jyske Lov skal betale. 
Dom: Oluf Andersen skal be tale. Hvad pastanden om fledforing angar, da 
foreligger der ikke noget bevis, og en sadan handling skal efter Ioven tinglyses 
for at vcere gyldig. Heller ikke er det kundbart, at Oluf Andersen er fledf0ring. 
Derfor vii dommeren ikke kende om dette, f0r anderledes er bevi1t derom. 

30. april. 

(23/4). Jesper Andersen i Kallerup pa sin svoger, Christen Madsen i Dalgard i 
Sj0rring hans vegne Iader fremkalde synsmcend, der har synet Dalgard. Ncevnt 
en kakkelovn i Stuen. 
Indstcevnet er Gertrud Mikkelsdatter, sal. hr. Lauritses og hr. Oluf Nielsen i 
Hundborg. (Sagen fortscetter). 

Jesper Andersen i Kallerup pa Christen Madsens vegne f0rer vidner pa, at to 
mcend, der har boet i Dalgard for Christen Madsen, har gravet fladtorv ved 
Hiordh0j, og det har Christen ]14:adsen ogsa gjort. Det andet sted, der var gravet, 
ligger, hvor alle mcend gravede f!adt0rv og mont0rv i deres skitter hvert ar. 
(7 /5). 

(3/7 1676). Peder Pedersen forvalter pa 0rum, Iader fremkalde vidner, der har 
vceret pa Tomas Sorensens gard i Kallerup, da Valdemar Skrams 'foged hentede 
Tomas Sorensen, der skulle vcere soldat. Hans moder Jahan Lauritsdatter 
vidner at han ikke er kommet til stede siden, og at han ikke har nogen, der kan 
tage slg af garden og pl0je og sa, mens han er borte. Valdemar Skram er 
stcevnet. (Sagen fortscetter). 

Peder Pedersen, forvalter pa 0rum, har Iadet foretage syn over Tomas 
S0rensens gard i Kallerup. Valdemar Skram stcevnet. (Sagen fortscetter). 

Peder Pedersen pa 0rum tiltaler Tomas S0rensen i Kallerup og Christen 
Frendsen i Nor Skjoldborg for skyldige afgifter. 
Dom: De skal be tale. (14/5). 

Jens Hansen, amtskriver, Iader fremkalde vidner angaende, at en trediepart af 
Niels Tomsens 0de gard i Torp har vceret 0de de sidste 2 ar. 
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Laurits Nielsen i Thisted har Iadet syne grresningen til den gard i Tilsted, som 
Anders Fr0st paboede. 

(17/6 1676). Christen Agerboe Tilsted har Iadet syne grresningen til Laust 
skomagers 0de gard i Tilsted. 

7. maj. 

(30/4). Hr. Oluf Nielsen i Hundborg fremkalder mrend, der har synet tm·vegmft i 
mark og eng, som h0rer til Dalgard i Sj0rring, og agrene til garden. 
(Marknavne fx. B0lmer, Tregerh0j, Spandals bakke). (28/5). 

Anders Andersen Fr0st, f0dt i Tilsted, begrerer skudsmal af 24 mrend. De 
vidner, at hans fader er Anders Andersen Fr0st, f0r boende i Tilsted, nu borger i 
Thisted, og hans moder var nu sal. Maren Jensdatter. Han har skikket sig vel 
osv., uden at han skal vrere sigtet for lejermal af to kvinder. 

( 17/6 1676). Hr. Poul Jensen i Sj0rring Iader forbyde Anders Andersen i S0gard, 
Feder S0rensen Smed ibd. og aile andre at t0jre eller lade deres kreaturer 
oprede eller nedtrede grres og korn pa Slumstrup ejendom. 

Jahan Jensdatter, sal. Christen Christensen ved Led i Hundborg hans enke far 
afkald pa arv efter ham fra Christen Nielsen S0e i Janderup pa egne og samtlige 
hans s0skendes vegne. 

14. maj. 

(30/4). Feder Pedersen, forvalter pa 0rum, fremlregger tingsvidne og 
pantebrev, hvori Valdemar Skram pantsretter to garde. Feder "Pedersen har 
overtaget pantet. Nu tiltaler han Valdemar Skram, fordi han har Iadet tage den 
ene af mrendene, Tomas S0rensen i Kallerup til soldat og f0rt ham bort, hvorfor 
garden er blevet 0de, og Feder Pedersens panteret dermed forkrrenket. 
Sagen opsat 6 uger. (18/6). 

21. maj. 

(26/2). Jens Andersen Fmst i Tingstrup Iader fremkalde mrend, som har synet 
den gard, i Tindstrup, som sal. Feder Laustsen Munch frad0de, og som Jens 
Fr0st havde i brug i nogle ar. De vidnede, at der var ikke en gard i Tindstrup by, 
der var sa vel ved magt som den. Indstrevnet er J0rgen Hansen i Harsens hans 
fuldmregtig. 

28. ma.i. 

J0rgen Kas til Faddersb0l forbyder alle at bygge eller lade bygge huse, folde 
eller andet i Snejstrup klit eller inden Faddersb0ls enemrerker. 
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Jens Christensen i Silstrup pa egne og Christen Pedersen i 0stergard i Silstrup 
hans vegne har Iadet syne grresningen til Mikkel S0rensens 0de gard i Silstr'up. 

Christen Christensen Abelsen i Nors pa husbondens vegne har Iadet syne den 
gard i Torsted, som Niels Mortensen paboede, og Hulgard som Mikkel Andersen 
f0r paboede. Der var ralingshuset et jordhus. 

Niels Andersen i Torsted ved kirken pa egne og Jens Salmansens vegne har 
Iadet syne og taksere grresningen til den 0de gard i Torsted, som Jelle 
Christensen sidst paboede. (18/6). 

Christen Mortensen i Torsted har Iadet taksere grresningen til den 0de gard i 
Torsted, som Anne Jensdatter sidst paboede. 

(7/5). Feder Christensen ved Janderup kirke pa hr. Oluf Nielsens yegne sp0rger 
Christen Madsen, hvorfor han drog fra Dalgard i Sj0rring. Han svarede, at han 
ikke kunne svare fuld skyld til Gertrud Mikkelsdatter efter kontrakten mellem 
hendes sal. mand hr. Laurits Madsen, i disse besvrerlige tider. Han og hans 
broder, Mads Madsen, havde vreret hos Gertrud Mikkelsdatter og bedt om 
afkortning, eftersom han umuligt kunne give fuld skyld. Fik han det, ville han 
blive ved garden og strrebe med den, sa lrenge han kunne. Hun svarede, at hun 
ville have hendes, enten han kunne blive ved garden eller ej. 

11. juni. 

Anders Pedersen pa egne og medbroder kirkevrerges vegne fremkalder mrend, 
som har synet Tilsted kirke, udnrevnt af retten, mur og tag mangler meget. 
Altertavled0renes hrengsler er i stykker, klokkehuset skal opnagles af ny m.m. 

Niels Tomsen i Torsted tiltaler Anders Olufsen ibd. for en side flresk, han ha.r 
faet. 
Opsat 14 dage. 

18. juni. 

(14/5). Christen Christensen, foged pa 0rndrup, f0rer vidner pa, at de den 5. 
marts var pa 0rndrup med flere mandk0n, som havde stedt og frestet lige med 
dem, og imellem dem Tomas S0rensen i Kallerup, eftersom der var ingen unge 
karle pa stavnen eller i lregdet uden dem, der havde stedt og frestet. Sa kastede 
de med hinanden, bade mrend og unge karle, sa mange som var dygtige til Hans 
Majestrets tjeneste, men de vidste ikke, om det faldt Tomas S0rensen til at vrere 
soldat. Andre vidner siger, at de sa, at Tomas S0rensen kastede sig til at vrere 
soldat. Christen Villadsen spurgte dem, hvor mange 0jne hver af dem havde 
kastet, men det vidste de ikke. (Sagen fortsretter). 

Christen Christensen pa 0rndrup pa Valdemar Skrams vegne f0rer vidner, der 
har vreret i garden i Kallerup, da Otte Skram til Todb0l og Christensen og 
begrerede, at Tomas S0rensen nu ville indstille sig som soldat. Christen 
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Christensen spurgte Tomas S0rensen, om han havde lidt nogen uret. Han 
svarede, at han ikke kunne sige, at der var sket ham uret. Det var nok vist, at 
han selv havde kastet sig til at vrere soldat. (25/6). 

(28/5). Jelle Christensen i Nrestrupgard pa egne og Niels Terkelsens vegne 
fremkalder, mrend, som har takseret grresningen til sal. Anders Gregersens 
0degard i Nrestrup, til Svend S0rensens halve gard, og til en halv gard, som 
Christen Jellesen sidst havde i brug. 

25. juni. 

Niels Christensen i Tilsted har Iadet taksere grresningen til Mads Tomsens 0de 
gard i Tilsted. 

Christen Christensen, foged pa 0rndrup, Iader fremkalde Karen Pedersdatter 
f0dt i Skjoldborg, som beskyldte Anders Pedersen i Skjoldborg for at vrer~ 
hendes barnefader. Han tillagde barnet med hende i hans sal. faders gard i 
Skjoldborg, som han nu har i freste. 

(22/1). Jacob Nielsen Sperrind tiltaler Anne Andersdatter i Silstrup for 
lejermalsb0der og mener, at hendes stedfader, Poul Pedersen, der har hendes 
arv hos sig, skal betale. 
Dom: Han skal betale b0den, som sa skal trrekkes fra i hendes arv. 

(18/6). Peder Pedersen, forvalter pa 0rum, Iader fremlregge Valdemar Skramb 
obligation og pantebrev (osv.) Han har siden anmodet Valdemar Skram om at 
forskaffe Tomas S0rensen tilbage til garden igen eller en anden dygtig person, 
da Peder Pedersen ellers lider skade pa sine rettigheder trods Valdemar 
Skrams skadesleshedsbrev. Da det ikke er sket, vil han tiltale ham for den 
skade, han lider. Der er f0rt vidner om, hvordan det gik til, da Tomas Serensen 
kastede terninger, men ingen kan sige, hvor mange 0jne han fik. 
Dom: Det synes, som Valdemar Skram kunne have undgaet at tage Tomas 
Serensen til soldat, og hans vidner strider mod hinanden. Derfor skal han 
erstatte den skade, der voldes Peder Pedersen, fordi garden er blevet 0de. 
Valdemar Skram har pastaet, at dette ting ikke er hans vrerneting, men han har 
da sin hovedgard Todbel, hvor han har resideret, nar det lystede ham, og i 
pantebrevet skriver han sig ogsa til Todb0l. Hans vidner er fert her ved tinget, 
hvor hans fuldmregtig har f0rt sagen, og ikke f0r nu har han henskudt sagen til 
andet ting, og da det nu er seksugers ·dag, kan sagen ikke opsrettes lrengere. 
(18/3 1678). 

(9/4). Petter Boggers, ridefoged pa Vestervig, irettelregger en opsrettelse af 9. 
april, da Tomas S0rensen ·i Nergard i N0rha, delefoged til Vestervig tiltalte 
Jergen Kas til Faddersb0l for sredekorn, som hans foged havde hentet pa 
Vestervig. Fogeden, Peder Christensen Rysgard, protesterede og sagde, at det 
ferst matte bevises, om kornet var betalt eller ikke. Sagen opsat flere gange. 
Casper Simon, forrige forvalter pa Vestervig, er bortveget og ikke kommet til 
stede igen for at g0re regnskab. Han er d0mt ved birketinget og landstinget, og 
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ejeren af Vestervig, fru Cornelia Bichers, har ladet begrere indvisning i hans 
ringe efterladte gods, bade breve og andet. Herimod fremstod Jergen Kas og 
irettelagde en kopi af adelens privilegier af 24/6 1661, hvori star, at adelen ikke 
skal drages for deres fogders vrerneting, og altsa skulle hele sagen vrere fert ved 
hans eget vrerneting (ikke ved Vestervig birketing). Dernrest irettelagde han et 
indlreg, hvori han skriver, at alt hvad han har faet af Casper Simon, og alt hvad 
han er blevet ham skyldig, er betalt, hvorfor han ikke forstar, at han nu igen 
skal s0ges af mester Petter, da der ikke forevises noget skyldbrev med Jergen 
Kas's navn under, ikke heller noget regnskab. 
Dom: Da fruen pa Vestervig til taler J0rgen Kas for korn, som hans foged for 
nogle ar siden skal have hentet pa Vestervig, som tingsvidner pa birketinget 
siger, og at det skulle vrere husbondens korn, hvorimod Jergen Kas siger, at han 
aldrig har begreret noget af den gode frue, men har kebt kornet af Casper 
Simon, forvalter og ridefoged pa Vestervig, og at dette er betalt, og da der ikke 
fremvises med handskrift eller Casper Simons regnskaber, at kornet ikke er 
betalt, da kender jeg Jergen Kas fri for samme tiltale at vrere. 

3. juli. 

Valdemar Skram til 0rndrup tiltaler inspekt0r Christian Henrik Peters, og 
fremlregger forpagtningskontrakt, hvorefter Peters forpagter Todb0l fra 1673 til 
1676, og et tingsvidne 8/5 1676 med syn og taksation over Todbels 
bmstfreldighed. Den takseres til 76 sldl., som nu krreves af inspekteren. 
Sagen opsat 6 uger. (13/8). 

Niels Tomsen (Niels Thomessen Norentofft) Nordentoft i Tefting tiltaler Mikkel 
Tomsen i Sperring og irettelregger en dom her af tinget 30/8 1675, hvor Niels 
Tomsen ha vde irettelagt to greldsbreve fra Mikkel Tom sen. Parterne blev 
forenet saledes, at Mikkel ·Tomsen ikke skulle betale renter, men kun 
hovedstolen, og noget havre blev ham eftergivet. Der var siden betalt af pa 
grelden, men der resterer endnu 20 sletdaler, som nu forlanges betalt. 
Dom: Han skal be tale osv. 

9. juli. Intet. 

16. juli. 

Peder Pedersen i Nrestrup opsiger to td. skyld, som han har haft i brug i to ars 
tid i den gard, Rasmus Pedersen f0r paboede. Indstrevnet er Laurits Seefeld og 
lensmanden. ' 

23. juli. 

Christen Madsen Dalgard i Sjerring far afkald fra- Peder Madsen i Tilsted og 
Mads Madsen, nu boende i Dollerup, pa arv efter deres forreldre Mads 
Clemmedsen og Anne Pedersdatter, som bor i Sj0rring, nar de afgar ved deden. 

l 
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30. juli. 

Niels Nielsen, skriver pa Vestervig, tiltaler Vestervig tjenere 
herred for resterende afgifter. 
Dam: De skal betale osv. 

6. august. Intet. 

13. august. 

Hundborg 

(3/7). Mads Mogensen i Heltborg, herredsfoged til Refs herreds ting pa 
Valdemar Skrams vegne irettelregger en opsrettelse af 3. juli og tiltaler 
inspekt0r Christian Henrik Peters for br0stfreldighed pa Todb0l, sam han har 
haft i forpagtning. Peters ikke m0dt. 
Dam: Da det i dag er seksugers dag, kan sagen efter recessen ikke opsrettes 
lrengere, og inspekt0ren d0mmes derfor til at betale, da han ikke har gjort det 
efter sit l0fte. 

20. august. 

Jens Villadsen i Skjoldborg f0rer vidner pa, at han havde Iadet pl0je, sa og 
nedharve i en ager pa M0gelvang, og at Anders J0rgensen i Skjoldborg havde 
h0stet det og hjemf0rt det, sk0nt nogle mrend, sam de vidner, pa Jens Villadsens 
vegne havde forbudt ham det. Der var ca. 5¥.! Ires og over en t0nde i lresset. 
Tingsvidne. (Sagen fortsretter). 

Jens Villadsen i Skjoldborg tillyser Anders J0rgensen et fuldt ran. 

27. august. Intet. 

3. september. Intet. 

10. september. 

Christen Laustsen i Dalgard i Hundborg pa S0ren Lauritsen i Hvalstrup hans 
vegne fremlregger registrering og vurdering i boet efter S0ren Lauritsens 
hustru, sal. Dorete Christensdatter. Hendes arvinger, Dorete Christensdatter i 
Elsted og Laust Andersen i S0nderha pa hendes og egne vegne. Der blev ikke 
nok til at betale pigens l0n i 14 ar, men S0ren Lauritsen vii betale hende resten 
med tiden. Hans broder Laust Laustsen i Tvorup havde 36 sldl. til gode. Han far 
udlagt af boets midler. 

17. september. 

Jesper Andersen Midiholm (i Hundborg) og Mads Jensen Toft er blevet forligt, 
efter at de i drukkenskab har vreret i slagsmal, og Mads Jensen er blevet ilde 
beskadiget, saledes at Jesper Andersen skal betale Mads Jensen 20 sldl. 
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24. september. 

Peder S0rensen Smed pa sin fader S0ren Nielsen i Vorring hans vegne ·tiltaler 
J0rgen Nielsen i Tinstrup for greld, han var skyldig til S0ren Nielsens sal. s0n, 
Niels S0rensen, 11 sldl. 12 sk. 
Sagen opsat 14 dage. 

1. oktober. 

Paul Christensen i Vang far afkald fra Maren Nielsdatter i Snedsted sogn pa arv 
efter hendes sal. s0ster, Dorete Nielsdatter, Paul Christensens hustru. 

Jens Christensen, f0dt i Skarup, fremlregger registrering i boet efter hans fader 
Christen Poulsen i Skarup. Jens Christensen har frestet boligen. Til stede er 
arvinger: Hans smmer Niels Christensen pa Skarhede, pa sine egne og sin 
gamle moders vegne, Christen Christensen i Skarup pa egne og svsters Berete 
Christensdatters vegne. Anders Christensen pa egne og s0ster Anne 
Christensdatters vegne. Intet at arve. 

8. oktober. 

Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, tiltaler 0rum tjenere 
herredet for resterende aigifter. 
Dam: De skal betale. 

15. oktober. 

(13/2). Anne Jensdatter, sal.. Clemedt Pedersens enke i Skjoldborg, far fuld 
afkald af Peder Pedersen i As for al arv, Clemedt Pedersens datter, Zidsel 
Clemedtsdatter kunne tilkomme efter sin fader og moder. 

22. oktober. 

Jens Christensen i Tilsted far afkald pa arv fra Anders Christensen Skourup ibd. 
for, hvad hans kane, Maren Poulsdatter kunne tilfalde efter hendes fader Paul 
Soensen og hendes moder, Kirsten Nielsdatter, Jens Christensens hustru, sam 
endnu lever. 

29. oktober. 

Christen Christensen H0j i Nors far fuldmagt fra Barbra Tomasdatter i Nors, 
sam g0r ham til sin vrerge og formynder. Han fremlregger registrering og 
vurdering i boet efter hendes datter Anders Pedersens sal. hustru Zidsel 
Poulsdatter i Nors. Hendes moder er eneste arving: Anders Pedersen skal have 
hende i huset, eller hvis de ikke kan enes, skal han bygge et kammer til hende til 
frammerset, sa hun havde en d0r dertil og ild og vrerelse hendes livstid. (Sagen 
fortsretter). 

729 



Hundborg Herreds Tingbog - 1677 

Christen Christensen H0j pa Barbra Tomasdatters vegne sp0rger Anders 
Pedersen, om Barbra og han ikke har noget skaftekorn f~elles og noget 
v~everedskab og n\ far. Anders Pedersen svarer ja, og siger, at hun skal fa sin 
part deraf. V~everedskaberne kan s~elges for penge. (Sagen forts~etter). 

Anders Pedersen i Nors far afkald fra Barbra Tomasdatter. 

5. november. 

Christen Villadsen i S~joldborg pa Niels Andersen i Sundby hans vegne 
fremkalder Morten Andersen, som vidner, at sal. Anders Nielsens enke i 
S~ndby, Else Nielsdatter, har sagt om Niels Andersen, at han har fors0gt at 
stJ~ele korn to steder, men blev jaget bort. Else Nielsdatte'r siger at det har hun 
i~ke sagt, men det var Morten Andersens egne ord, hvorpa 'hun vil skaffe 
v1dner. 

Christen Pedersen pa Bak i Skinnerup pa sin s0n Feder Christensen Baks b0rn 
dere~ vegne. freml~eg~er ~n forening mellem ham som b0rnenes formynder og 
Launts Chnstensen 1 Skmnerup, som skal v~ere b0rnenes stiffader. Laurits 
Christensen skal give b0rnene 60 sldl. som f~edrene arv, nemlig 20 daler til hver 
af de tre b0rn, Christen Pedersen, Jens Pedersen og Maren Pedersdatter (altsa 
ogsa til datteren) og beholde dem hos sig og skaffe dem f0de og kl~eder savel 
som skolegang. 

Laurits Jensen i Thisted pa sin fader Jens Svendsens vegne tiltaler J 0rgen 
Nielsen i Djern~es for skyld efter bog. 
Dom: Han skal betale. 

12. november. 

Amtsskriver Jens Hansen Iader freml~egge ·vurdering og udl~eg i Nystrup for 
resterende skatter i n~erv~erelse af Enevold Kas og Niels Lange og i overv~erelse 
af Wille Ohrning. Der er kun ganske lidt indbo (dog en jernkakkelovn med 
jernfod) !idt bes~etning og noget korn og h0, ialt vurderet til 184 sldl. 1 mk. 14 sk. 
Indst~evnet er Helvig Krabbe, oberst Mogens Kruses i sal. Jens Fjerritslevs hus 
i Thisted. 

19. november. 

P_eder Peders~n, forvalter pa 0rum, Iader fremkalde synsm~end, der har synet 
eJendomme, tJlh0rende 0rum, angaende neds~ettelse af skatter pa grund af 
sandflugt og andet, som skal have forringet ejendommene. N~evnt bl.a. en gard i 
Tvorup, Niels Andersen f0r paboede, men nu bebos af Christen Mortensen 
Kl0vborg ... i Snejstrup en agang, som l0ber af en s0, kaldes Ars0e,' pa hvilken 
agang er en Iiden alegard, hvor 0rum slot er berettiget for 11,2 td. aleskyld, som 
har skattet for 9 td. hartkorn . .Agangen opfyldes tit og ofte i aret af sandflugt, 
som ford~erver og 11Jder alefanget, sa de syntes samme part alegard kan kun 
svare af 4 td. hartkorn. De besigtigede ogsa en Iiden aga.ng ved Sj0rring, hvor 
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tilforn har v~eret en alegard, som har ligget under Ebbe Jensens gard i Sj0rring, 
som har skyldt 1 td. gardal og skatter af 6 td., hartkorn . .Agangen er nu aldeles 
0de, og vandgangen, som har haft sit l0b dertil, er n~esten eftergroet., uden en 
Iiden rende, sa der kan ikke gives skat eller skyld deraf. 
Indst~evnet er amtmanden og amtsskriveren. 

Mads Pedersen i Sand pa Feder Bendixsens vegne har Iadet 24 m~end syne den 
gard i Vang (Trab) som Laurits Christensen pabor. St0rste delen af marken er 
overl0bet med sand. Den har skattet af 61,2 td. hartkorn, men kan efter deres 
sk0n kun skatte af 31,2 td. 

26. november. Intet. 

3. december. 

Hr. Poul Jensen Snedsted i Sj0rring, herredsprovst, irettel~egger afkald pa arv 
efter Mogens Villadsen, som d0de i Sj0rring pr~estegard, og som var deres 
broder og svoger. Arvinger, der er n~evnt, er Karen Villadsdatter, sal. Anders 
Pedersens i Neergard, Maren Villadsdatter, hr. Jens Andersen S0ndberg i 
Visby hans hustru, Anne Villadsdatter, enke efter hr. Hans Nielsen i Hvidbjerg, 
Maren Villadsdatter gift med Christen Andersen i Hillerslev. Hr. Poul Jensens 
hustru er Madaline Villadsdatter. Pa Anne Nielsdatters vegne underskriver 
Villads Hansen. 

Hr. Poul Jensen i Sj0rring pa Gertrud Mikkelsdatter, hr. Laurits Madsens enke 
i Hundborg, tiltaler b0nder, der h0rer under Hundborg pr~esteembede, for 
restancer. Hr. Oluf Nielsen Hosum, der nu er sognepr~est i Hundborg, 
protesterer og mener, at de gamle restancer efter landets lov skulle v~ere s0gt 
hvert ar. Hvis b0nderne i denne besv~erlige tid skal betale, rna de ga fra 
gardene, og gardene bliver da 0de til skade for dem selv og hr. Oluf Hosum. 
Dom: Vel burde resta.ncerne v~ere kr~evet noget f0r, men Gertrud Mikkelsdatter 
er en fattig enke med faderl0se b0rn. Jeg finder, at b0nderne ska.l v~ere 
forskanet, eftersom det er vanskelige og besv~erlige tider, og de maske matte 
ga fra gardene, om de skulle beta.le, men nar Gud giver fred og velstand igen, 
skal de beta.le noget hvert ar tid efter a.nden som de kan a.fstedkomme. 
(B0nderne har klaget over, at hun ikke ville give dem noget efter som andre, 
der ejer garde, og at hun har besv~eret dem med tungt arbejde). 

10. december. 

Christen Villa.dsen, delefoged til 0rum, f0rer vidner pa, at Christen Mikkelsen i 
Sperring, som er udskrevet til soldat for 0rum, gik pa Todb0l, og at de havde 
forla.ngt ham udleveret. Andre vidner, at de har set Christen Mikkelsen i 
Todb0l, og gardens folk indr0mmer, at han var der, men ladefogeden Laurits 
Villadsen erkl~erer, at Otte Skra.m til Todb0l ikke har f~estet ham, men han, 
Christen Mikkelsen, tjener amtskriveren og mgter hans kv~eg, som er pa 
garden i foder. 
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17. december. Intet. 

24. december. 

Christens Andersen pa Vesl0s Odgard pa Margrete Pedersdatter, sal. hr. Feder 
Jakobsens i Snedsted hendes vegne, fremf0rer vidner, der har vreret pa den 
gard i Tingstrup, som Margrete Pedersdatter har i brug, hvor de efter Anders 
Nielsen, nu tjenende Knud Lang, hans forevisning sa, at et stoklav var shiet 
ned, en ituslaet karde 1 i stalden, og balcken var slaet i stykker. En ko var st0dt 
pa hoften og var lam, og d0ren til stalden var l0ftet af. Imellem laden og stalden 
var et stoklav slaet ned (stochlauf), en t0nde havre i laden var spildt ned i noget 
rug, ogden 0verste laded0r var l0ftet af 
Indstawnet er Christen Christensen Abelsen i Nors med flere. (Sagen 
fortsretter). 

Christen Andersen i Vesl0s Odgard pa Hannres pa Margrete Pedersdatter, sal. 
hr. Feder Jacobsen, sogneprrest til Snedsted hans enke hendes vegne 
fremstiller Christen Lauritsen, tjenende Margrete Pedersdatter. Han beretter, 
at forleden tirsdag for 14 dage siden kom Christen Christensen Abelsen i den 
gard, hans husbond havde lejet, og havde syv mrend med sig. De st0dte d0rene 
op og hug og st0dte i d0rene med forke og grebe og slog hendes ko, som stod i 
stalden, og f0rte ham bort med gevalt abenhovedet og i hans bare stmmper og 
f0rte ham til Skinnerup og til Hillerslev. To mrend fra Torsted vidner, at de har 
set, at han blev f0rt bort, men ikke at Christen Abelsen var med dem. Christen 
Abelsen vidner, at han ikke var med dem, men ville ikke nregte, at han havde 
befalet dem at f0re Christen Lauritsen bort. (Han rna igen vrere sluppet fri, 
siden han kunne vidne). (7 /1 1678). 
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Finis, pa dette ar ende 
Gud os aile sin nade sende. 
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Fol. 1 Autorisation ved amtmand J0rgen Friis, dat. Bisgard 7/11678. 

Herredsfoged (se 21/1): Lauge Olufsen. 
Skriver: Tomas Jensen Alborg i Thisted. 

Sandemrend og ransnrevninger er de samme som 1677. (Se begyndelsen af 
1677). 

Snapsmandag 7. januar. 

Vidtl0ftig sag om en karl, der var udskrevet som soldat, begynder her. Findes 
trykt i Historisk Arbog for Thisted amt 1938 under titlen: »Et »Slag« ved 
Brom0lle«, da der opstod en kamp om, hvem soldaten skulle vrere soldat for. 
Mange blev saret. I det f0lgende er denne sag kun betegnet: Sagen om en soldat. 

(21/1). 

(24/12 1677). Christen Andersen i Odgard pa Hannres pa Margrete Pedersdatter, 
sal. hr. Feder Jacobsen, sogneprrest i Snedsted, hans enke hendes vegne f0rer 
vidner pa, at nogle mrend har bortf0rt hendes »dreng« med magt for at tage ham 
til soldat, og at de var brudt ind i udhusene og havde gjort skade. (21/1). 

Feder Andersen Fr0st i Tilsted irettelregger registrering og vurdering i boet 
efter sal. Jep Christensen, som boede og d0de i Tilsted. 
Boet insolvent. Ingen arvinger nrevnt. 

14.januar. Intet. 

21. januar. 

Feder Jensen i Janderupgard pa sin husbonds vegne f0rer vidner pa, at Jens 
Pedersen Krog, som tjente i Arup m0lle, havde sred i nogle nrevnte mrends jord, 
og det der voksede, satte han i m0llerens kalhave. Niels Christensen bor i 
m0llen. 

(7/1). Christen Andersen i Odgard opkrrever sandemrend, som skal g0re ed og 
tov om overfaldet pa Margrete Pedersdatters karl og deres bortf0relse af ham. 

(7/1). Sagen om en soldat. (Sagen fortsretter). 

Igen sagen om en soldat. (28/1). 

28. januar. 

Sagen om en soldat. 

Igen sagen om en soldat. (4/2). 
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Anders Pedersen i Tilsted, kirkevrerge, tiltaler J ens Andersen Silstrup for 
skyldig kirketiende. 
Dom: Him skal betale. 

4. februar. 

Christen Mortensen i Torsted pa afgangne Christen Nielsen, forpagter pa 
Tanderup, hans arvingers vegne f0rer vidner om, at Peder Bordsens 0de gard i 
Tindstrup, som skylder 14 td. hartkorn, kun kan svare af 8 td., og at Jens Fr0sts 
gard i Tindstrup, som skatter af 14lh td., kun kan tale at svare af 10 td. 
Amtmanden indstrevnet. 

(28/1). Sagen om en so!dat, fortsat. (18/2). 

12. februar. Intet. 

18. februar. 

Peder Marchursen pa amtmandens vegne f0rer vidner pa, at en del 
jernstrenger, som Ia pa loftet i Bisgard, var afkortet, nogle llh alen, nogle 1 alen 
og nogle Y.!. Disse ender var afhugget. En af strengerne var nu kun 1lh favn lang. 
Indstrevnet til vidnespah0r var Niels Jensen i Fredskild og Jens Andersen 
(ibd?), Niels Jensen i Madsted og Niels Jensens kones fader. (Sagen 
fortsretter). 

Peder Marquorsen pa amtmandens vegne f0rer vidner pa, at Niels Jensen i 
Fredskild og Jens Andersen ibd. leverede to Ires jernstrenger i Bisgard. De skal 
have hentet dem ved Skovsted strand. 8 strenger i begge Ires var afkortet. Andre 
vidner, at der var ialt 24 strenger, hvoraf 10 var afkortet. Hans Olufsen betalte 
vognleje. Niels Jensen blev spurgt, hvordan strengerne var blevet sadan 
medhandlet. Han svarede, at han ikke kunne g0re for det. Han f0rte blot 
strengerne herud for hans broder. Strengerne-syntes at vrere afhugget noget i en 
smedje. (Sagen fortsretter). 

Peder. Marchusen f0rer vidner, der har set, at Niels Jensen og Jens Andersen i 
Fredskild fik jernstrenger leveret pa Skovsted strand for Hvidbjerg, hele og 
fuldkomne strenger, for var der strenger, som fejlede noget, skiftede de dem ud 
med hele strenger. Jens Andersen kom gaende med en afbrudt stang og sagde, 
at han ville have den skiftet med en hel stang, da han skulle Ievere hele strenger 
i Thisted. 

(4/2). Sagen om en soldat, fortsat. (18/3). 

25. februar. 

J0rgen Mortensen skriver af Vesterfalde i Himmersyssel pa Peder Hofmand til 
Hammergard, nu boende i Alborg, hans vegne tiltaler J0rgen Kas til Faddersb0l 
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efter en obligation, udstedt til hans formand Hans Rasmussen 
Restbel0bet 15 rdl. skulle have vreret betalt snapsting 1666. 
Dom: Han skal be tale in den 15 dage osv. (Sagen fortsretter). 

Alborg. 

J 0rgen Mortensen skriver pa Peder Hofmands vegne tiltaler Birgitte 
Tomasdatter pa Nordentoft, Ejler Jacobsens hustru efter en obligation til han 
formand Hans Rasmussen, udstedt 27/3 1673. Da boede hun i A by prrestegard i 
Vendsyssel (datter af prresten, se Klitgard: Vendsysselske prrestefamilier). Hr. 
Poul Jensen Snedsted i Sj0ITing begrerer sagen opsat, da hun og hendes mand 
ikke er hjemme. Ejler Jacobsen opholder sig pa tredje ar efter kg!. befaling i 
K0benhavn pa grund af skiftet efter hans moder, Karen Jakobsdatter, men 
ventes hjem med det f0rste. Tilmed findes hendes lavvrerges underskrift ikke 
under obligationen. J0rgen Mortensen mener ikke, at sag om en obligation kan 
opsrettes. 
Dom: Sagen opsat 6 uger. 

11. marts. 

Hr. Oluf Nielsen Huosum i Hundborg f0rer vidner, som han har sendt til Peder 
Pedersen i Snejstrup for at sp0rge om, af hvad arsag han havde Iadet hr. Oluf 
forbyde at lyse til regteskab for Christen Christensen i Klit og Margrete 
Mikkelsdatter i Janderup. Der burde vrere strevnet straks efter forbudet, men 
deter ikke sket imod ordinansen. Peder Pedersen svarer, at han i den sag intet 
ville have at tale. 

18. marts. 

(25/6 1677). Valdemar Skram til 0rndrup vi! f0re vidner pa, at Christen 
Villadsen i Skjoldborg pa Peder Pedersen, forvalter pa 0rum, hans vegne har 
f0rt besretning og andet fra Jahan Lauritsdatters gard i Kallerup og solgt det til 
forskellige. Peder Pedersen m0dte selv og fremlagde en opladelse, hvorefter 
Jahan Lauritsdatter havde opladt garden og alt tilh0rende til sin s0n Tomas 
S0rensen. Tomas S0rensen havde derefter faet frestebrev pa godset, og Peder 
Pedersen mener, at Valdemar Skram ikke rna f0re vidner, f0r Tomas S0rensen 
bliver lovlig strevnet. 
Dommerens kendelse gar ud pa, at Valdemar Skram ilrke far lov at f0re vidner, 
f0r Tomas S0rensen er strevnet. 

(18/2). Sagen om en soldat fortsat. 

Samme sag fortsat. (8/4). 

25. marts. 

Amtskriver Jens Hansen Iader f0re vidner om garde, der har ligget 0de og Ia til 
forskel!ige langt borte boende ejere. De har vreret 0de 1 ar. 
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Borgmester Christian Mortensen Lelius i Thisted Iader f0re vidne pa, at garde i 
Tindstrup ikke kan svare af sa meget hartkorn som er palagt dem, dade er for 
h0jt ansat. 

Ebbe Andersen i Sj0rring pa Henrik von Ahlefelds fuldmregtig Laurits Nielsen 
foged pa Sp0ttrup hans vegne tiltaler Christen J0rgensen i Tinggard i Sj0rring 
og Peder S0rensen i Tilsted for restancer. 
Dom: De skal betale. 

8. april. 

(18/3). Sagen om en soldat fortsat. (13/11679). 

15. april. Intet. 

~2. april. Intet. 

29. april. Intet. 

6. maj. 

Niels Christensen i Bangsgard i Sj0rring far afkald fra Villads Jensen i 
Kjeldgard i Sj0rring for arv, som hans sal. hustru, Inge Jensdatter kunne 
tilkomme efter hendes sal. fader, Jens Nielsen Bang, som boede og d0de i 
Bangsgard. 

Otto Skram til Todb0l hyder sig i rette, om nogen vil tiltale ham for noget, da 
han skal vrere strevnet til tinget i dag. 

13. maj. 

Peder Andersen af Thisted pa Las Lassen i Alborg hans vegne tiltaler Jep Smed 
i Skjoldborg for skyldig afgift, for 1675 7 mk. 2 sk., for 1676 7 mk. 2 sk. og for 1677 
7 mk. 2 sk., hvorfor Peder Andersen mener, han b0r betale og indstille sig hos 
husbonden om hans frestes fornyelse. (10/6). 

27. maj. 

Jens Salmandsen og Anders Nielsen, kirkevrerger i Torsted, tiltaler folk i 
Torsted for resterende kirketiende, og de forrige kirkevrerger, Mads 
Christensen og S0ren Nielsen for, hvad de blev kirken skyldig. 
Dom: De skal be tale. 

3. juni. 

Hr. Oluf Nielsen Hosum, sogneprrest i Hundborg fremlregger syn over Hundborg 
prrestegard. 
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10. juni. 

(13/5). Peder Andersen af Thisted pa Las Lassens vegne i Alborg tiltaler Jep 
Smed i Skjoldborg og far foretaget udlreg. Jep Smed fremviser nogle 
kvitteringer. Jep Smeds hustrus fader Tomas Madsen S0e havde huset f0r ham 
og Jep Smed overtog hans midler uden skifte, hvorfor Peder Andersen mener, 
der kan g0res udlreg, idet restancen var Tomas Madsens. 
Dom: Jep Smed skal betale skylden til Las Lassen. Angaende Peder Andersens 
udgifter ved sagen sa b0r Las Lassen tilfredsstille ham. 
(To sager efter hinanden er her slaet sammen til et). 

25. juni. 

Christen Villadsen, delefoged til 0rum, pa Peder Pedersen, forvalter pa 0rum, 
hans vegne tilbyder fr0greld til alle, som har saet i jord, der h0rer under 0rum 
gods, og forbyder enhver, som har gjo!·t det, at h0ste eller hjem1'0re korn af 
disse agre. 

Peder Pedersen i As pa egne og broder Jens Pedersen i St0vring hans vegne 
irettelregger registrering og vurdering i boet efter deres broder Anders 
Pedersen i Skjoldborg i den gard som Mads Sundby f0r boede i. De m0der ogsa 
pa deres sal. broder Clemid Pedersens b0rns vegne, nemlig Zidsel og Maren 
Clemidsd0tre. Den salig karl havde forlods givet de to noget i arv. Jens 
Pedersen og Peder Pedersen er nu formyndere for dem. 

1. juli. 

Peder Madsen i Torsted fremkalder synsmrend, der har synet den gard, han nu 
bor i. Den er lmn 10 sldl. vrerd. 

Christen Christensen Agerboe i Tilsted fremkalder synsmrend, der har synet 
jord pa Tilsted mark tilh0rende den gard, Knud Knudsen iboede og frad0de og 
takseret grresningen. 

8. juli. Intet, kun fire mrend m0dt. 

15. juli. 

Tomas Nielsen i Vang opsiger frestet af den gard, han bor i, og som er frestet til 
ham af Laurits Seefeld. 

22. juli: Intet. Kun seks mrend m0dt. 

29. juli. 

Christen J0rgensen i Tinggard i Sj0rring pa Gertrud Mikkelsdatters vegne har 
Iadet syne Janderup prrestegard (enke efter hr. Laurits Madsen, Hundborg). 
(5/8). 
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Jens Villadsen i Skjoldborg tiltaler Jens Andersen i Silstrup for skyld efter 
obligation. 
Dom: Han skal betale osv. 

Tomas Serensen i Nerha pa fru Cornelia Bichers vegne tiltaler de af Vestervig 
tjenere i herredet, der resterer med afgifter. 
Dom: De skal be tale osv. 

5. august. 

(29/7). Hr. Oluf Nielsen Hosum, sogneprrest i Hundborg Iader synsmrend 
bevidne deres syn over steder til Jannerup prrestegard, hvor der var gravet 
terv, og hvor der kunne graves terv (soj, skottere og fladt0re) samt et skifte til 
Hundborg prrestegard i Sivikrer (Sibikirer), som var halvt opgravet. (Sagen 
fortsretter). 

Hr. Oluf Nielsen Hosum fremkalder vidner, der siger, at der er ligsavel 
ildebrand og tervegreft til prrestegarden i Jannerup som til de andre garde, og 
at beboerne der ikke har lidt mangel pa brrendsel. De vidner, at Gertrud 
Mikkelsdatters folk, nar de plejede jorden til anneksgarden, drog hjem til denne 
gard. De vidner ogsa, at gardener blevet meget forfalden, siden hun antog den. 
To mrend vidner, at dade om morgenen en dag gik i marken, la der et stykke ny 
trekke pa sydsiden af ralingen, men da de kom tilbage, Ia det pa meddingen og 
var afbrrendt. (Sagen fortsretter). 

Hr. Oluf Nielsen Hosum sperger nogle mrend, hvor lrenge der har vreret gravet 
terv i Sibikrer. De svarede: Pa 8 ars tid. F0r den tid fik hr. Berte! og hr. Laurits 
deres terv og ildebrand andre steder og kebte det. Deres egen jord, som ligger 
ved siden af Hundborg prrestegards skifte i Sibikrer, kan der ikke graves flere 
t0rv i for vand og l0s jord. 

Mikkel Nielsen i Skinnerup pa Gertrud Mikkelsdatter, sal. hr. Laurits Madsens i 
Hundborg, hendes vegne Iader fremkalde synsmrend, der har synet nogle 
stykker tervekrer i Baunehej krer og Birkekrer, og krer, der herer til Hundborg 
prrestegard i Suderhove og Sibikrer. Det sidste skifte er 600 skaft lang fra aen til 
det sted, hvor der er gravet, og derfra 100 skaft (favne). (Se nedenfor). 

Ejler Jacobsen til Nordentoft Iader fere vidne pa, at Anne Salmandsdatter i 
Nrestrup lovede at komme til Nordentoft i hest, hvis hun var ved helbred og 
hendes forreldre levede. Han har haft folk hos hende at sperge, hvorfor hun ikke 
kom. Hun sagde, at hendes fader var ded og hendes moder syg, hvorfor hun ikke 
kunne holde sit lefte. 

(Se ovenfor). Gertrud Mikkelsdatter Iader sp0rge Peder Christensen, som 
boede i Janderup prrestegard tidligere, om han ikke kebte sin ildebrand. Han 
svarede, at han undertiden havde faet et Ires terv af en og anden, som han havde 
gjort arbejde for, og undertiden solgte han tervene for skatter. 
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12. august. Intet. 

Kun fire mrend medt, hvorfor ingen ret kunne holdes. 

19. august. 

Niels Mortensen i Torsted ferer vidne pa, at Jens Andersen i Silstrup havde 
solgt ham 2 td. havregryn for 5 sldl. Han ville Ievere grynene straks efter jul, og 
siden havde Jens Andersens kone solgt ham 1 td .. havregryn og 1 td. godt 
rugmel, som ogsa skulle leveres straks efter jul. Niels Mortensen havde dog 
ikke faet noget af det til skade for hans fragtning, han havde gjort med godtfolk. 
Han havde da givet forloren fragt foruden at gods og penge var borte. 
Sagen opsat 8 dage. (23/9). 

26. august. 

seren Jergensen i Thisted pa sin husband. amtsskriver Jens Hansens vegne, 
ferer vidner pa, at den avl, korn og he, som var avlet til Peder Boersens gard i 
Tingstrup, som har skattet af 14 td. hartkorn, er blevet fert til dr. Laurits Fos~'s 
gard i Thisted, som amtsskriveren Jens Hansen havde i brug den tld. 
Indstrevnet er Jep Christensen Ref, dr. Laurits Foss's fuldmregtig. (2/9). 

2. september. 

(26/8). Amtskriver Jens Hansen Iader fremkalde vidner, der beretter, at de i 
vinteren 1677 ferte korn fra Nystrup til dr. Laurits Foss's gard, som Jens 
Hansen da havde i brug og boede i. Indstrevnet Jep Christensen Ref. 

Niels Terkildsen i Nrestrup fremlregger en akkord mellem ham og Christen 
Christensen hvorefter denne med sin krere hustru Karen Christensdatter af 
begge deres' gode vilje og samtykke har opladt den anden halve del af den gard 
han bor pa til Niels Terkelsen og hans hustru, eftersom han i forvejen har en 
halvpart i freste, som jeg fer har opladt til ham, og som tilherer Laurits Seefeld 
til 0land. Til gengreld forpligter Niels Terkildsen sig, sin hustru. og vore 
arvinger til at skaffe Christen Christensen og hans hustru a! nedvendig ophold, 
sa lrenge de lever, og derefter en hrederlig begravelse. Underskrevet af Christen 
Justsen pa sin faders og moders vegne, og med hans samtykke. (30/9). 

Christen Justsen Iader lrese en ligelydende kontrakt. 

9. september. 

Velagte karl Peder Marchussen, tolder i Thisted pa amtmand Jergen Friis's 
vegne Iader fremlregge kopi af slutningen af en (herredags) h0jesteretsdom 9. 
aug. 1638 mellem Christopher Hvas (lensmand) og Iver Kas, hvorefter Iver Kas 
har afstaet vrag- og toldrettighed pa den omtvistede forstrand, sa er saledes 
afsagt, at samme vrag- og toldrettighed skal felge Kronen og 0rum slot efter 
denne dag, men hvad Iver Kas hidtil har oppebaret, skal han beholde. 
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Derefter forb0d Peder Marchussen pa amtmandens vegne J0rgen Kas til 
Faddersb0l og hans tjener at tage noget vrag pa denne forstrand. Desuden 
pab0d Peder Marchussen, at J0rgen Kas's strandfogder at holde sig fra vrag. 
Oluf S0rensen ved Vangs AAe og Anders Andersen i Skurup havde strevnet 
J0rgen Kas. (14/10). 

Anders Pedersen i Tilsted pa sognemrendenes vegne forbyder Jens Andersen i 
Silstrup, at f0re sit korn hjem, f0r han har tiendet til kongen og kirken. (14/10). 

16. september. 

Ludvig Gregersen i Bisgard pa amtmandens vegne fremkalder mrend, der har 
vurderet det l0se vrag, som er strandet for Hundborg herred fra 25/8 1677 til 1. 
juli 1678. (Bjrelker, knapholter og andet). (Sagen fortsretter). 

Ludvig Gregersen pa amtmandens vegne fremkalder mrend, der har vurderet 
gods, som var indstrandet pa Vangs strand 3/6 pa en lille hollandsk galiot, 
nemlig deller, huder og bukkeskind, som var fordrervede, sa harene for det 
meste var borte. Sejl og redskab for 20 rdl. Det ituslaede vrag af skibet for 4 
rdl., baden for 4 mark. 

23. september. 

Niels Nielsen i Hellbjerg, kirkevrerge i Tvorup sogn, fremkalder mrend, som har 
vreret pa Tvorup kirkegard og synet kluenset (klokkestabelen), som var 
bmstfreldig, og porthuset og stretten derved, som skulle opbygges af nyt. 

(19/8). Niels Mortensen i Torsted tiltaler efter opsrettelse 19/8 Jens Andersen i 
Silstrup for betaling, han har faet for gryn og korn, som ikke blev leveret. 
Dom: Han skal be tale tubage og for skadelidelse. 

30. september. 

(2/9). ·Niels Terkelsen i Nrestrup far afkald og kvittering for arv fra Christen 
Justsen i Nrestrup for arv efter hans fader, sal. Just Poulsen og hans moder 
Karen Christensdatter. 

7. oktober. 7 mrend m0dt. 

Christen Knudsen i Sundby i Stagstrup sogn fremlregger registrering og 
vurdering i boet efter sal. Anders Nielsen i Sundby, og skifte. Enken er Else 
Nielsdatter, Christen Nielsen i Stagstrup, som er b0rnenes morbroder er til 
stede pa deres vegne. Til overs i boet bliver 36 sldl. 1 mk. 2 sk., som Chr~sten 
Knudsen tog til sig og lovede at give b0rnene deres tilholdende arv. Else 
Nielsdatter skal blive i boet hos Christen Knudsen og Enkens datter Gertrud 
Andersdatter hendes livstid. De to piger Maren og Dorte rna fa deres arv, men 
drengens arv skal blive i boet, til han bliver 18 ar. Han hedder Niels Andersen. 
Moderens part skal deles lige mellem b0rnene. Drengen far da 13 sldl. 1 mk., og 
pigerne hver 11 sldl. 1% mk. (Sagen fortsretter). 
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Christen Knudsen i Sundby far afkald fra Maren Andersdatter og Dorete 
Andersdatter for arv efter deres sal. fader. De har modtaget arven. 

14. oktober. 

Borgmester Morten Tomsen har faet overdraget et ars landgilde af garde i 
Hundborg af J0rgen Kas Iversen til Faddersb0l. B0nderne siger, at de ikke kan 
betale, sa lrenge skatterne er sa store, men Morten Tomsen krrever pengene. 
Dom: De skal be tale osv. 

(2/9). Anders Pedersen i Tilsted pa sognemrendenes vegne tiltaler Jens 
Andersen i Silstrup efter tingsvidne 2. sept., hvorved det blev forbudt ham at 
f0re sit korn hjem, f0r der var tiendet. Nu kneves han for tienden og 
omkostninger. 
Dom: Han skal be tale osv. 

Anders Nielsen i Torsted tiltaler Peder Klemedsen i Torsted for 2 sldl. for en 
vadmelskjortel, han skylder ham. 
Opsat 8 dage. (21/10). 

J0rgen Kas til Faddersb0l har sendt mrend ud for at s0ge efter klittag hos nogle 
mrend i Hundborg og Jannerup bl.a. Berte! Munch og Pofvel Brande. De har 
fundet klittag hos dem alle. 

Amtmanden Iader besigtige nogle ede garde, en gard i Tilsted, som Anders 
Andersen Frest fer iboede og fer tilherte Maria, sal. Iver Jacobsen bruns, der 
fer stod for skat af 13 td. hartkorn, kan kun tale at svare 10 rdl. arlig, en anden 
gard i Tilsted, som sal. Knud Knudsen beboede og afdede, har fer tilhert Henrik 
BeJou, har skattet af 7 td. hartkorn, men Iran kun tale at svare 6 rdl. arlig. 

(9/9). Jergen Kas til Faddersbel vii fere vidner pa, at sa lrenge han har boet pa 
Faddersbel, er alt hvad der indstrandede, fert til Faddersbel ulast og ukreret. 
Det var dog kun lest vrag af ringe vrerdi. Han henviser til adelens privilegier. 
Herimod fremlagde Peder Marcussen pa amtmandens vegne herredagsdom
men af 1636, hvorefter Iver Kas afstod strandrettigheden, og han sretter i rette, 
at Jergen Kas ikke rna fere vidner, fer han beviser ved kg!. anordning eller 
skede til Iver Kas eller Jergen Kas under deres navne, hvorved de igen er 
berettiget til forstrandsretten. 
Dom: Forstrandsretten er frademt Iver Kas og ikke senere erhvervet, hvorfor 
jeg ikke kan udstede Jergen Kas noget forbudsvidne eller andre vidner, den sag 
angaende. (11/11). 

21. oktober. 

(14/10). Anders Nielsen i Torsted tiltaler efter opsrettelse 14/10 Peder 
Klemedsen i Torsted for 2 sldl. 
Dom: Han skal betale osv. 
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28. oktober. Intet. Kun fire mrend m0dt. 

4. november. 

Mag. Anders Nielsen Heboe, sogneprrest i Thisted, f0rer vidner pa, at de var i 
det hus, som Anne Poulsdatter, sal. Mogens Tomsen M0llers nu ibor og h0rte, at 
mag. Anders spurgte Anders Christensen Skonlp, om han ikke i forgangne h0st 
havde advaret ham imod at lade sin trolovede frestem0, Maren Poulsdatter 
blive i hans hus om natten. Anders Christensen svarede, at hun nogle nretter 
havde overnattet i hans hus. Mag. Anders ville, at han skulle aflregge ed, der gik 
ud pa, at hvis han havde haft omgamgelse med sin frestem0, ville han 0nske, at 
Gud ville lade komme ulykker (specificerede) over ham. Anders Skorup 
svarede, at Gud skulle bevare ham for at g0re saden en ed. Han sagde, at de 
ikke omgikkes med hinanden anderledes, end som rerlige folk burde og 
s0mmede. 

11. november. 

AmtskriveP Jens Hansen lader irettelregge en skrivelse fra kommisarius T0ger 
Lassen i A.lborg, hvorefter de, der resterer med den sidst udskrevne proviant
og kornskat, straks skal levere det, da det skal sendes til Skane til kavalleriet 
der skal overskibes. (3/12). 

Christen Christensen Agerboe og Anders Skorup var komrne i slagsmal og 
skamderi. Anders Skorup f0rer vidner og siger, at hans kane, som var 
nrervrerende, blev sa bange, at hun ingen helbred havde, f0r hun havde gjort 
barsel, hvad hun gjorde femte dag efter. 

(14/10). Feder Marcussen pa amtmandens vegne irettelregger tidligere 
tingsvidner og kopi af h0jesteretsdornmen 1638 angaende strandretten ud for 
Faddersb0l. 
Dom: Forstrandsretten til den orntvistede strand ved Vorup 0er skal ogsa 
herefter tilh0re kronen og ikke Faddersb0ls ejere. 

18. november. Kun fire mrend m0dt. Intet. 

25. november. 

Feder Klemedsen i Torsted tiltaler Christen Knudsen i Sundby for 1 sldl. for en 
kjortel til en udskreven soldat, og Feder Skriver i Skjoldborg for penge for en 
A.lborgrejse. Christen Knudsen begrerer opsrettelse, da han ikke mener at 
skylde noget. 
Opsat 8 dage. 

2. december. 

Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, pa Feder Pedersen, 
forvalter pa 0rum, og hans foged, Jesper Salmandsen pa Kongstedlund, deres 
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vegne f0rer Jens Salmandsen og Salmand Jensen i Torsted som vidner pa, at 
Christen Laustsen Skriver i Harring i januar 1676 lante en lang b0sse af Jesper 
Salmandsen i hans moders stue i Torsted, og Christen Laustsen lovede at skaffe 
b0ssen uskadt igen. De to vidner har fire gange vreret hos Christen Skriver efter 
Jesper Salmonsens begrering, men de har endnu ikke faet den. (Jens 
Salmandsens datter (?) er Anne Salmandsdatter. 

(11/11). Amtskriver Jens Hansen lader tiltale Anders Christensen Skorup i 
Tilsted, fordi han har fordulgt slagsm:iJet med Christen Agerboe, hvorfor 
Kronen ikke har faet sagefald. 

9. dece,mber. Intet. 

16. december. 

Hr. Paul Jensen Snedsted, sognenprrest til Sj0rring lader tiltale' (ved Villads 
Hansen i Sj0rring) Niels Christensen i Torsted for sredebyg og for 1 sldl., som 
han modtog i prrestens stue af Christen Knudsen i Sundby pa soldatlregdets 
vegne, som han selv har vedgaet og lovet at holde bemeldte lregdsmand fri, 
Feder Klemedsen i Anneksgarden i Torsted for penge for sredebyg og penge til 
et par st0vler, Anders Olufsen Vig for sredebyg og to ars tiende, Niels Olufsen 
Vig for penge til sredebyg og resterende tiende. 
Dom: De skal betale osv. 

23. december. Syv mrend m0dt. Intet at forrette. 

Ende pa dette ar, 
Gud g0r det, viet bedre nar. 
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Fol. Autorisation ved amtmand J0rgen Friis's fuldmregtig Peder Marcussen 
(egenhrendig), dat. Bisgard 7. januar 1679. 

Herredsfoged: Lauge Olufsen (fol. 2 a): 
Skriver: Hans Tomsen Alborg i Thisted. 

Sandemrend og ransnrevninger som i 1677 og 1678. (Se begyndelsen af 1677). 

Snapsmandag 13. januar. 

(8/4 1678). Erik Nielsen af Skinnerup begrerer, at herredsfogeden, Lauge 
Olufsen, vi! g0re ham f0lgeskab og g0re udlreg hos vedkommende efter 
landsdommernes dom. 
Herredsfogeden svarer, at dersom Erik Nielsen vi! vrere forn0jet med kg!. 
Majestrets forordning om soldaters udredning ville han frelge med, thi han 
vidste ikke, at han turde fordriste sig til at g0re udlreg efter sa stor en reskning. 
(20/1). 

S0ren J0rgensen i Thisted pa amtskriver Jens Hansens vegne tiltaler Anders 
Christensen Skarup i Tilsted, fordi han har fordulgt sit s!agsmal med Christen 
Christensen Aggerbo. Anders Skarup svarer, at det er sket af uvidenhed, og 
tingsvidnet, han tog, tog han for en anden sags skyld, som er afgjort (hans kones 
for tidlige barsel), og han beder om nade. 
Dom: Eftersom de to mrend bor begge pa en lille gard, og der er hverken sten 
eller stabel imellem, men de har garden til frelles, da ved jeg ikke andet herom 
at kende, end at Anders Skarup b0r betale konge-sagen til amtskriveren for 
ford0lgningen med 15 mark penge. 

Borgmester Christian Mortensen Lelius i Thisted Iader irettelregge en 
advarse!sseddel angaeden konsumtionens betaling. Folk der indf0rer nogle 
konsumtionspligtige varer, skal angive sig ved de tre konsumtionsporte betale 
konsumtion, som igen skal gives dem af de folk, der far varen. De skal derfor 
krreve stemplet kvittering. Hvis de ikke k0rer deres varer andre steder hen, 
skal de ikke alene have konsumtionspengene tilbage af dem, som far varen, 
mender skal g0res halv afslag pa de ting, der efter dette lands k0b er sat noget 
for h0jt, som harer, render, duer, agerh0ns, andre h0ns og kyllinger, lam og 
ungn0d. 

20. januar. 

(13/1). Erik Nielsen af Skinnerup begrerer igen, at herredsfogeden vi! f0lge med 
ham og g0re udlreg. Herredsfogeden svarer ligesom d. 13. januar. (27/1). 

Jens Salmandsen af Torsted fremlregger kontrakt med hans moder, Mette 
Jensdatter og forpligter sig til at give hende ophold hendes livstid med sko og 
klreder og alt og give hende en hrederlig begravelse. Derimod skal Jens 
Salmandsen efter hendes d0d beholde alt hendes gods undtagen hendes 
igangsklreder. 
Medunderskrevet af hans broder, Anders Salmandsen i Vang. 
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27. januar. 

Inspekt0r Christian Henrik Peters (ogsa Petersen) har Iadet indstrevne 
amtmanden pa Bisgard og fremlregger en kontrakt mellem amtmanden og ham 
angaende forpagtningen af S0gard hovedgard, som Christian Henrik Peters har 
forpagtet ·af jomfru Karen Lykke. Amtmanden forpagter for 3 ar fra Philippi 
Jacobi 1672 til samme dato 1675 S0gard og Nors kongetiende mod at betale de 
forpagtningspenge, som Peters har lovet Karen Lykke, nemlig 150 rdl. arlig og 
afgiften af kongetienden skal betales efter recessen. Desuden skal han give 
prresten og degnen, hvad de plejer at fa af S0gard. 
Dernrest fremlagde han en landstingsdom 1676, hvorefter han d0mmes til at 
betale Karen Lykke erstatning, fordi S0gard er forfalden, og jordens g0dning 
fors0mt. Han skal derfor betale Karen Ly!{ke 250 rdl. Karen Lykke kvitterer for 
betalingen af erstatningen 
Han krrever nu amtmanden d0mt til at erstatte ham dette bel0b, men 
amtmandens fuldmregtig svarer, at strevningen ikke nrevnl!de, hvorfor 
amtmanden var strevnet og mener, at strevningen burde vrere skriftlig pa 
stemplet papir, sa der kunne svares f0rste tingdag. Han begrerer derfor sagen 
opsat 4 uger. 
Sagen opsat 4 uger. (10/3). 

(20/1). Sagen om en soldat, (fortsat fra forrige tingbog). Landstingsdommen 
fremlregges og mange tingsvidner. Sagen opsat 14 dage. (10/3). 

3. februar. Intet. 

10. februar. 

Anders Nielsen pa Korsborer i Vang sogn f0rer vidner pa, at Niels Olufsen i Vig 
har k0bt en plag af ham og lovet ham 3 sldl. (17/2). 

Jep Christensen Ref i Thisted pa sin husbands dr. Laurits Foss's vegne har Iadet 
indstrevne nogle b0nder, hvis garde if0lge pantebrev fra Valdemar Skram var 
pantsat af ham til Margrete dr. Mourits K0nnings, og begrerer, at b0nderne vi! 
tilsige hans husbond deres tjeneste. Det g0r de. Valdemar Skram indstrevnet. 

17. februar. 

(10/2). Anders Nielsen pa Korsborer til taler Anders Olufsen Vig i Tors ted og 
krrever betaling for den plag, som Niels Olufsen Vig efter tingsviden k0bte af 
Anders Nielsen. 
Dom: Han skal be tale osv. 

24. februar. Intet. Kun 5 mand m0dt. 
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3. marts. 

Erik Pedersen, residerende pa Hanbjerg Hovgard Harsyssel tiltaler inspektm· 
Christian Henrik Petersen pa Rastrup for sredekorn, han har lant ham 12lh td. 
rug, 33 td. byg og 122lh td. havre 1674, da han antog garden. 
Opsat 8 dage. (10/3). 

Villads Christensen i Dalgard i Hundborg fremlregger registrering og vurdering 
i boet efter sal. Christen Lauritsen i Dalgard. Enken er Anne Villadsdatter, 
Villads Christensen er hans s11m. Desuden er til stede som arvinger Niels 
Lauritsen i Vorup pa egne vegne, Niels Pedersen Sallingbo pa sin hustrus 
moders Zidsel Lauritsdatters vegne, Mads Christensen i Dollerup pa egne 
vegne, Laurits Bertelsen Borregard pa egne vegne og Peder Christensen ved 
Sigsh0j pa egne vegne. Boet insolvent. 
Indstrevnet er ogsa Staller Bertelsen med lavvrerge og Johan Christensdatter i 
Thisted rned lavvrerge. (Sagen fortsretter). 

Villads Christensen i Dalgard i Hundborg far afkald fra Christen Poulsen i 
Hundborg pa hans hustru Kirsten Christensdatters vegne pa arv efter hendes 
fader og moder. 

Christen Salrnandsen i Hundborg far afkald fra Laurits Bertelsen Borregard for 
arv efter hans forreldre, Bertel Salmandsen og Johan Laustdatter, som d0de i 
Borregard. 

Otte Ottesen i Krerup pa Jacob Gesius, apoteker i Arhus hans vegne tiltaler 
amtmand J0rgen Friis for skyld efter obligation med renter fra 1672 ialt 405 sldl. 
Opsat 6 uger. (14/4). 

10. marts. 

(27/1). Christian Henrik Petersen Iader tiltale amtmand J0rgen Friis for den 
erstatning, han har mattet give Karen Lykke for br0stfreldighed m.v. pa 
S0gard. Amtmanden Iader fremlregge kvitteringet bl.a. fra Petersens 
fuldmregtig Frans Andersen, og godtg0r, at han har anvendt rneget pa at 
salvere bygningerne. 
Dorn: Amtmanden befris for tiltale, hvad angar S0gards br0stfreldighed. Hvad 
jorden angar, b0r amtmanden bevise, at der er pl0jet og g0det lige sa rneget, da 
han kvitterede S0gard, som da han antog den. Ellers rna han straks betale 
derfor. 

(3/3). Erik Pedersen pa Hanbjerg Hovgard tilta.ler Christian Henrik Petersen 
efter opsrettelse for !ant korn. Petersen svarer, at Erik Pedersen rna komme til 
ham og g0re regnskab, da han ogsa mener at have noget til gode. 
Dom: Erik Pedersen b0r m0des med Christian Henrik Petersen i fire 
dannemrends nrervrerelse og g0re regnskab. 
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(27/1). Sag om en soldat, fortsat. Erik Nielsen f0rer mange vidner og 
tingsvidner og en landstingsdom og pastar igen sine rnodstandere d0mt til at 
betale efter hans regning. 
Dom: Da landstingsdommen ikke nrevner, hvor meget Erik Nielsen skal have 
for soldatens l0n, og han frernlmgger et tingsvidne pa 52 sldl. 1 rnk. 10 sk., t0r jeg 
ikke tilfinde ham en 11a stor erstatning, men kun efter forordningen. 

17. marts. Intet. 7 mrend m0dt. 

Amtskriver Jens Hansen Iader f0re vidner om garde, som tilh0rer forskellige 
proprietrerer, men sorn har ligget 0de og garde, som er frestet bort, men som der 
ikke er betalt skatter af. (2/6). 

31. marts. 

Oberstl0jtnant Jacob Sparre til Rastrup tiltaler inspekt0r Chr~tian Henrik 
Peters, efter at han nu i fern ar har forpagtet Rastrup og forpagtningen nu er 
udl0bet, fordi der skal vrere bortkommet noget af det to loft h0je hus, f0r det 
blev nedtaget, og som var i behold, da det f0rste syn blev taget, og som Peters 
b0r svare til, efter tingsvidne 1676 24. april. Der henvises ogsa til tingsvidne 11/5 
1674 om g0dning og tingsvidne samme ar 22/6 om g0dningen, og tingsvidne 24/4 
1676 bl.a. om syn af det to loft h0je hus. 
Dom: Christian Henrik Peters skal be tale straks efter dannemrends sigelse. 
(Sagen fortsrntter). 

Jacob Sparre til Rastrup vil lade foretage syn over Rastrup hovedgard, men 
Christian Henrik Peters ville ikke lukke d0rene op, f0r han kvitterede garden. 
Tingsvidne. (Se nedenfor). 

rver Christensen, tjenende i Vang prrestegard tiltaler J0rgen Nielsen i Store 
Djernres for 5 sldl. 11 sk., som resterer pa hans l0n, sorn han har tjent ham for. 
Opsat 6 uger (12/5). 

Christian Henrik Petersen Iader stmvne Jacob Sparre til Rastrup, og mener at 
have modkrav pa ham, ligesom han mener, at noget er betalt. 
Opsat 4 uger. (14/4). 

7. april. Intet. Kun fern mrend rn0dt. 

14. april. 

Hartvig Kas til Ulstrup har Iadet vurdere grresningen til to 0de garde. 

(31/3). Christian Henrik Petersen Iader f0re vidner pa, at Jacob Sparre lod 
nedbryde det vestre hus i borgegarden og lod det f0re til Janden1pgard, hvor det 
blev opsat. Dog blev der noget liggende i garden. Han f0rer vidner pa, at der 
ikke var plads til det tmrskede korn pa loftet, og noget la da i laden. Det ene ar 
gik vandet ind til det trerskede korn, men om det gjorde skade, vidste vidnet 
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ikke. Andre vidner, at en del blev fordmrvet af vand. Jacob Sparre stmvnet pa 
Janderupgard. (28/4). 

(3/3). Otte Christoffer Ottesen pa sin fader Otte Ottesen, residerende i Kmrup, 
hans vegne irettelagde en opsmttelse af 3/3 af sagen Jacob Gesius, apoteker i 
Arhus, contra amtmand Jergen Friis imgaende dennes obligation til Jacob 
Gesius. 
Dom: Obligationen er fremlagt. Den lyder pa 291 sldl., men der nmvnes ikke 
noget om rente. Da det i dag er seksugers-dag, og sagen ikke kan opsmttes 
lmngere, forstar jeg ikke andet, end at obligationen ber betales. 

28. april. 

(14/4). Jacob Sparre til Rastrup lader forbyde inspekter Christian Henrik 
Peters at bortfere noget fra Rastrup fer han har tilfredsstillet Jacob Sparre for 
brestfmldighed pa garden og for, hvad der kunne vmre borte. (6/5). 

Morten Andersen radmand i Thisted lader pa Hospitalets vegne i Kebenhavn 
forbyde Sune Ovesen at drage fra sin gard i Dollerup, ·fer han har betalt sine 
restancer og lovligt opsagt ga.rden. (7/7). 

Registrering og vurdering i boet efter sal. Laurits Nielsen, som boede og dede i 
As (trykt i His to risk Arbog for This ted Amt 1966, s. 302-306, ordret). Bernene 
arver halvparten, som er 70 daler 3 mk. 13 sk. Der er to senner og to detre, som 
efter moderens vilje arver lige meget - detre som senner. 

5. maj. 

(28/4). Inspekter Christian Henrik Peters fremlmgger syn over Rastrup 29/4 
efter synsmmnds udmeldelse af retten 14/4. Der nmvnes det rede hus, delvis 
med tegltag. (Sagen fortsmtter). 

Syn over Rastrup, begmret af Jacob Sparre til Rastrup, afholdt 1/5 efter 
synsmmnds udmeldelse 28/4. Der nmvnes ogsa det rede hus i borgegarden og en 
kvist. (Sagen fortsmtter). 

Jacob Sparre har begmret syn over Rastrup mark. Synet afholdt. (Se nedenfor). 

Hr. Poul Jensen Snedsted i Sjerring ferer vidner pa, at folk i Torsted har 
arbejdet i marken palmesendag. (19/5). 

Lauge Olufsen, herredsfoged, begmrer skudsmal af 24 herredsmmnd om, 
hvordan han har forholdt sig i sit embede ide 17 ar, han har haft det (altsa siden 
1662). Han far godt skudsmal. 

(Se ovenfor). Christian Henrik Peters tilbyder Jacob Sparre en obligation pa 400 
rdl., mod at han far udleveret kontrakten (om forpagtningen af Rastrup). 
(19/5). 
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12. maj. 

Willads Hansen i Sjerring prmstegard pa hr. Poul Jensens vegne lyser i hmnne 
(hegne) jord, eng og grmsning, som herer til Slumstrup i Sperring og til Dalgard 
i Sjerring. 

(31/3). Iver Christensen i Vangs prmstegard tiltaler Jergen Nielsen i Store 
Djernms for resterende len. Jergen Nielsen svarer, at han tid efter anden har 
udlagt penge for ham, ogsa til soldaterlen, og der dm'je en hest, som Iver 
Christensen gav livet af med korn, mens han var hos ham. Han mener, at de i 
dannemmnds overvmrelse ber gere regnskab med hinanden. 
Dom: De to parter skal medes med to udnmvnte (nmvnte) mmnd og gere 
regnskab, ogden som kommer til at skylde den anden noget, skal betale inden 
15 dage. 

19. maj. 

Hr. Poul Jensen i Sjerring lader fremlmgge syn over grmsningen til den ede 
gard Dalgard i Sjerring. 

(12/5). Hr. Poul Jensen Snedsted i Sjerring tiltaler folk i Tors ted for helligbrede 
efter tingsvidne 12. maj. 
Dom: De skal be tale 3 mark hver. 

(5/5). Jacob Sparre til Rastrup begmrer, at der rna udnmvnes 4 mmnd, som skal 
vurdere Rastrups bygfmldighed. (Sagen fortsmtter). 

Christian Henrik Peters begmrer, at der rna udnmvnes 4 mmnd, der skal 
overvmre vurderingen. (26/5). · 

26. maj. 

Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, lader fremkalde vidner om 
nogle soldaters opfersel. De har taget Niels Tegersen i Skjoldborg og slaet ham 
og fert ham fangen bort og sagde, at han skulle v:oere soldat. Der feres vidner 
om, hvor Niels Tegersen har boet og hvor lmnge. Andre vidner beretter om, at 
soldaterne flere steder har revet gods og klmder. De var anfert af en sergeant 
Peder Truelsen. Jens Ebbesen og Niels Ebbesen i Brogard i Sjerring vidnede, at 
soldaterne kom dertil skmrtorsdag og havde mange sager med sig. De befalede, 
at de straks skulle skaffe dem en vogn til Skovsted. Niels T0gersen vidnede, at 
de trak ham bort til Hassing herred og til Refs herred og ogsa der havde de 
revet. Dernmst blev fremlagt pas og afsked fra kompagniets major Stenvig 1667 
og 1668 for Niels Nielsen og Jens Nielsen i Sperring og Jens Nielsen i Sjerring 
samt stedsmalsbreve pa deres huse og boliger pa 0rum stavn. 

(19/5). Jacob Sparre lader fremlmgge vurdering af Rastrups .brestfmldighed. 
J0rgen Pallesen pa 0land protesterer pa Christian Henrik Peters vegne og 
siger, at dennes udmeldte mmnd kom en halv time for sent, hvorfor vurderingen 
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ikke b0r anses gyldig, f0r inspekt0rens mamd sammen med Jacob Sparres 
m0des pa Rastrup og sammenligner det enes syn med det andet. (2/6). 

2. juni. 

Registrering og vurdering i boet efter sal. Mads Mikkelsen i Tinstrup og hans 
sal. hustru Helle Christensdatter. Arvinger, b0rnene Anders Madsen og hans 
s0ster Karen Madsdatter og deres halvbroder Tomas Tomsen. Ejeren er dr. 
Laurits Foss. Forreldrene har givet Karen Madsdatter et far og en ko, som ikke 
skal regnes i skiftet. Dr. Foss's fuldmregtig mente ikke en sadan gave burde 
anses gyldig, men herredsfogeden svarede, at da der var formue nok i boet til at 
forn0je husbonden derforuden, burde hun nyde hendes gave, eftersom hendes 
br0dre ikke ville g0re deres forreldres ord til intet. 

Anders Madsen i Tingstrup far afkald fra Tomas Tomsen for arv efter hans 
moder Helle Christensdatter. 

Niels Terkelsen i Nrestrup Iader fremkalde mamd, der har synet grresningen til 
syv 0de garde i Nrestrup 

Hr. Christen Jensen Kobbem har Iadet syne gr1esningen til den 0de gard i Vang, 
som Tomas Nielsen iboede. 

(26/5). Jacob Sparre til taler forrige forpagter pa Rastrup Christian Henrik 
Peters for, hvad han skylder for husenes br0stfreldighed og for g0dning, der ikke 
er udf0rt, samt for manglende ting, som var bortkommet af det to loft h0je hus. 
(14/7). (Sagen fortsretter). 

Jacob Sparre Iader fremkalde vurderingsmrendene, der vurderede Rastrups 
br0stfreldighed 21. maj. 

(17/3). Christen J0rgensen. i Tinggard pa· amtskriver Jens Hansens vegne 
fremlregger landstingsstrevning angaende 0de gods, som tilh0rte forskellige 
ejere, og som der ikke er betalt skatter af. · 
Dom: .Disse garde b0r tilh0re kgl. Majestret. ( 17/7). 

16. juni. 

Henrik J0rgensen, radmand i Viborg Iader fremlregge et skriftligt indlreg, 
lydende pa, at han har faet S0gard i brugelighed ved indf0rsel af 1673, 5. 
november, og at han derefter har forpagtet S0gard bort til jomfru Karen Lykke 
til Vejerslevgard sammen med fire kongetiender, nemlig af Nors, Tved, 
Hjardemal og Skinnerup sogne, men at tienderne ikke er blevet ydet af ·alle, 
hvorfor han forbyder alle, som tiender til S0gard her i herredet, at f0re deres 
korn af marken, f0r de har tiendet og leveret kornet pa S0gard. Indstrevnet er 
b0nder fra Skinnerup, der bor vesten kreret ( og som derfor h0rer til Hundborg 
herred). 
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Borgmester Christian Mortensen Lelius, Thisted, fremlregger en indf0rsel af 
14/4 1679 ved J0rgen Kas til Faddersb0l og Wil Orning pa Nystrup, og forb0d 
derefter Niels Pedersen Skinderup ved Klitm0ller at svare til andre husbander 
end ham. Ligeledes forb0d han alle i Skinnerup vesten Kreret at tiende til andre 
end ham. Indstrevnet er jomfru Karen Lykke og J0rgen Lykke. Pa J0rgen 
Lykkes vegne m0dte Ubbe Christensen i Kolquod og protesterede mod 
strevningen, da J0rgen Lykke ikke mere er ejer af S0gard, men b0r strevnes pa 
Gudum Kloster. 

23. juni. 

Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, tilbyder fr0greld til alle, 
som har saet ulovlig i 0rum tjeneres jord, og forb0d alle at h0ste eller aff0re 
skaftekorn af 0rum tjeneres jord. 
0rum tjenere strevnet til pah0r. 

Christen Villadsen, delefoged til 0rum, irettelagde en indf0rselsopskrift, 
hvorefter Jens Salmandsen i Torsted i herredsfogedens sted og fire 
vurderingsmrend ville g0r udlreg for restancer i den gard i Torsted som S0ren 
Nielsen fran~mte. Der var intet i garden, hvorfor Christen Villadsen begrerede, 
at de ville ga i rnarken og se, om der skulle vrere heste, som tilh0rte S0ren 
Nielsen. De fandt omsider en hest hos Niels Tomsen i Torsted, som mrendene 
kendte for at vrere S0ren Nielsens hest, da han boede i garden. De forlangte, at 
Niels Tomsen skulle Ievere den i S0ren Nielsens gard. Han svarede nej og 
sagde, at han ville skaffe hjemmel for at hesten var hans (7 /7). 

Christen Nielsen i Skjoldborg fremlregger vurdering i boet efter sal. Niels 
Tomsen i S0nder Skjoldborg og hans hustru Anne Pedersdatter, nu salig. Til 
stede var s0nnerne Christen Nielsen og Immer Nielsen pa egne og andre 
arvingers vegne. Boet insolvent. Intet at skifte. 

Peder Nielsen Smed i Sperring fremlregger vurdering i boet efter hans sal. 
hustru. (Bl.a. 300 fiskekroge og 12 geddekroge). Der blev 29 sldl. 12 sk. til 
b0rnene. Deres fader lovede at forbedre deres arv, og give dem hver 10 sldl. og 
fors0rge dem til de bliver 18 ar. Pa b0rnenes vegne til stede Christen 
Christensen i Vix0e. 

Christen Christensen Agerboe i Tilsted fremlregger vurdering af grresningen til 
den 0de gard i Silstrup, $vend Olufsen og Just Christensen paboede. 

30. juni. 

Niels Mortensen i Torsted tiltaler Anders Olufsen Vig i Dollerup for penge, han 
skylder ham, og for penge, han skylder hans tjenestepige Maren Mikkelsdatter. 
Dom: Han skal betale osv. 
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7. juli. 

(2/6). Seren Jergensen pa amtskriver Jens Hansens vegne ferer vidner om ede 
gods i herredet, hvilke ingen proprietmrer tilsvarer. Amtskriveren Iader 
bekendtg0re, at de der vii fmste de garde, som ikke allerede er bortfrestet, kan 
freste dem mod at udrede skatterne og fa· frestebreve. 

Mads Villadsen i Skarup Iader ved Christen Villadsen i Skjoldborg fremkalde 
synsmrend, der har synet skellet mellem Mads Villadsens mark i Skarup og 
Dollerup mark. Det beskrives, hvor skelstenene star (marknavne). De har 
desuden synet et stykke hede ud for Niels Ovesens skifte i Dollerup. Der var 
hugget lyng, 5 skaft i bredden og 20 skaft i lrengden ud over stenene. Niels 
Ovesen indstrevnet. Han vii bevise anderledes i dag 8 dage. 

Peder Christensen, Skarup, har Iadet syne og vurdere et 0de hus Skarup, 
liggende til Hospitalet i Alborg. T0mmeret kun 11 mk. vrerd. 

(28/4). Sune Ovesen i Klostergard har opsagt den gard i Dollerup, han iboede, og 
som tilh0rer Hospitalet i K0benhavn. Morten Andersen, ni.dmand i Thisted, 
indstrevnet pa hospitalets vegne. (10/11681). 

(23/6). Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, krrever igen, at 
Niels Tomsen i Torsted skal Ievere en hest, som man mener tilh0rte S0ren 
Nielsen i Torsted. S0ren J0rgensen m0der pa hans vegne og krmver, at Christen 
Villadsen skal beskrive hestens udseende, hvad Christen Villadsen ikke mener 
er n0dvendigt. Niels Tomsen m0der pa tinget med brun hest med 3 hvide f0dder 
og hvide har i panden, og Niels Mortensen i Torsted lovede at vmre hans 
hjemmel. (14/7). 

14. juli. 

Niels Mortensen i Torsted f0rer vidner pa, at han har k0bt den brune hest med 
tre hvide f0dder og hvide hii.r i panden af Peder Andersen Bagge ved Klitm0ller, 
som Niels Mortensen havde hjemlet reldste Niels Tomsen i Torsted. De vidner, 
at Peder Bagge lmbte hesten af S0ren Nielsen Hoe! i Torsted saledes, at S0ren 
Hoe! skulle holde hesten i foder til kyndelmisse. 

(2/6). Jacob Sparre til Rastrup tiltaler Christian Henrik Peters for erstatning 
for br0stfreldighed pa Rastrup efter syn og vurdering (gentaget) og for skade pa 
marken pa grund af manglende pl0jning og g0dskning, efter at hans og 
Christian Peters vurderingsmrend har gennemgaet vurderingen. 
Dom: Christian Henrik Peters skal be tale, og hvad ellers Jacob Sparre har af 
tiltale til ham, skal Jacob Sparre have sig forbeholden. (10/11). 

21 juli. Intet. 
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28. juli. 

Otte Skram til Todbel tiltaler nogle af Todbel tjenere her 
restancer (bl.a. Jens Morsing i Kallerup). 

4. august.· 

herredet for 

Amtskriver Jens Hansen Iader forbyde alle, som har saet i det jordegods der 
tilherer Kronen, at f0re korn hjem, fer skatterne er betalt. 

Peder Pedersen, forvalter af 0rum slot, tiltaler 0rum tjenere for restancer. 

11. august. Kun tre mrend medt. Intet. 

18. august. Intet. 

25. august. 

Tomas S0rensen i N0rha, delefoged til Vestervig, tiltaler Vestervig tjenere 
herredet for restancer. 

1. september. 

Niels Pedersen af Sj0rring pa Margrete Pedersdatter, sal. hr. Peder Jacobsen, 
forrige sogneprrest til Snedsted hans enkes vegne fremlregger en strevning fra 
herredsfogeden til Kirsten Nielsdatter, sal. Jens Fogeds i Hundborg, fordi hun 
pa N0rha birketing den 11. juni har transporteret, hvad der resterer pa en 
obligation, udstedt af Margrete Pedersdatters sal. mand til hende (eller hendes 
mand) til hr. Holger S0rensen, prrest i Snedsted, og dog den 18. maj, 24 dage f0r, 
har modtaget betalingen 110 sldl. af Margrete Pedersdatters datter i Sj0rring 
prmstegard (senere gift med Knud Lang) og deponeret dem hos hr. Poul Jensen, 
sogneprmst i Sj0rring. Hun forlanger obligationen kasseret og udleveret og 
erstatning for tab. 
Sagen opsat 6 uger. (Se nedenfor). 

Laurits Jensen i Thisted pa Laurits Tomsen i Thisted hans vegne f0rer vidner 
om, hvordan der blev omgaedes med den skude, som 11/8 blev taget af en kaper. 
Christen Bak af Klitm0ller vidner, at de efter forf0lgelse blev taget af en fransk 
kaper, som tvang skipperen til at betale for skuden og tog 100 rdl., som 
skipperen havde i sin lomme, men som kaptajnen ikke agtede mere end en 
Skilling. Skipperen matte da k0be skibet for ikke at blive slrebt til Dtinkircken 
eller G0teborg, og der blev ikke mere i behold end 150 rdl., som la i skibet. 
Skipperen var Niels Pedersen Skinderup den yngre. (8/9). 

(Se ovenfor). Mads Christensen i Hougard ( = N0rhagard) i N0rha, hr. Holger 
S0rensen i Snedsted og Niels Christensen Foged pa Ulstrup begmrer, at Niels 
Pedersen i Sj0rring vii vise fuldmagt til at ga i rette for Margrete Pedersdatter, 
sal. hr. Peder Jacobsens, forhen prrest i Snedsted. 
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Knud Lang, residerende pa Kabbel (Margrete Pedersdatters »svigersem«) 
giver ham fuldmagt pa hendes vegne. 

8. september. 

Nogle mrend fra Klitm0ller, hos hvem der er fundet klittag, lover lensmanden, 
at de ikke mere vil tage klittag, og nu vil vrere i hr. lensmandens vilje og minde. 
(Lensmanden er amtmanden). 

Mag. Anders Nielsen Heeboe har ladet strevne en mrengde kvinder fra Tilsted, 
Else Andersdatter i Torsted, Jordemoder, og Johanne .Jepsdatter, som har f0dt 
Barnet. Desuden har han Iadet strevne Jens Svendsen og borgmester Christian 
Mortensen. Den sidste siger, at han ikke er kommet til tinget for denne sag og 
mente, at Jens Svendsen, som sagen angik, og som ikke var til stede, ikke var 
lovlig strevnet med 14 dages kald og varsel, som det skul!e vrere sket, fordi hans 
vrerneting ikke er Hundborg herredsting. Emmike Eriksen svarer pa prrestens 
vegne, at det rna bevises, at Thisted ikke ligger i Hundborg herred, som det 
synes af matrikelen. Borgmesteren undrer sig over, at prresten, som har vreret 
prrest i Thisted i 36 ar, vii tillade sin fuldmregtig ved udflugter at overile en af 
sine reldste og bedste borgere, thi det er herredsfogeden bevidst, at han ikke 
nyder flere af Skinnerup folk end dem, der bor pa denne side af brekken, og at de 
andre svarer til Hillerslev herred. Det har ogsa vreret sadan i Thisted, at de som 
bor pa S!lmdre side af brekken er i Hundborg herred, og de som bor pa n0rre side 
af brekken, har vreret regnet til Hillerslev herred, men Thisted har sit eget ting. 
Emmike Eriksen mente, at det ikke kunne forhindre mester Anders i at f0re 
sine vidner. Borgmesteren siger, at disse vidner lige sa godt kunne f0res til 
Thisted byting efter lovligt varsel. (Se Thisted tingbog 12/2 1681). Dommeren 
erklrerer, at da Thisted er en fri birk og har sit eget ting, og derfor kan han ikke 
tillade, at der f0res vidner, f0r der gives lovligt kald og varsel. (15/9). 

(1/9). Ubbe Christensen i Kaalby pa Niels Pedersen ved Klitm0l!er hans vegne, 
irettelregger en attest fra Christen Christensen Bak og ICS, .Tens Christensen 
angaende skuden, som en fransk kaper stoppede, og skipperen Niels Pedersen 
Skinnerup matte udlevere penge og desuden k0be sku den igen for 300 rdl., som 
de hentede i land. Indstrevnet til vidnes pah0r er Laurits Tomsen i Thisted, Anne 
S0e, Jens Christensen Skyum, Christen Pedersen til Jens Svendsens og Peder 
Bendixsen i Vester Vandet og gamle Mikkel Blach ved Klitm0l!er. (Sagen 
fortsretter). 

Laurits Tomsen i Thisted har ladet strevne Niels Pedersen Skinnerup den yngste 
ved Klitm0ller og krrever, at de 100 rdl., der blev i behold pa sku den, skal han 
straks Ievere. De tilh0rer ikke alene ham, men k0bmrendene, som har leveret 
god set. 
Ubbe Christensen mener pa Niels Pedersens vegne, at de 100 rdl. b0r regnes til 
regnskab, eftersom de er givet til kaperen for skibet og godset. 
Sagen opsat 14 dage. (22/9). 
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Peder Bendixsen i Vester Vandet har Iadet strevne J0rgen Nielsen i Vester 
Diernres og tiltaler ham for skyld efter pantebrev 125 rdl. med pant i jordegods, 
som J0rgen Nielsen har arvet efter sin fader (Niels .J0rgensen pa Koustrup), 
nemlig hans part af en gard, Skrerbrek i Sejerslev sogn pa Mors, 3 td. og 14 
tyboskrepper byg, som Per Skammelsen ibor, og en gard i S0nder Arup, i 
Hanherred, .Tens Christensen ibor, skylder 4 td. byg bondeskyld, samt hans part 
af Diernres m0lle, nemlig en tredjedel. 
Dom: Pantet b0r f0lge Peder Bendixsen herefter til det bliver indl0st. 

15. september. 

(8/9). Emmike Erilrsen i Thisted pa mag. Anders Nielsen Heeboes vegne vil 
f0re vidner om Johanne .Jepsdatter ( og hendes angivelse af .Tens Svendsen som 
barnefader til hendes barn). Borgmester Christian Mortensen Lelius mener, at 
der efter dommen for 8 dage siden burde gives 14 dages kald og varsel, og 
fremlregger derefter f0rst en fuldmagt fra Jens Svendsen, der erlflrerer, at han 
ikke forstar lov og ret, tilmed ikke kan lrese el!er skrive, hvorfor han overdrager 
sin svoger, borgmesteren at f0re sagen. Derefter irettelregger borgmesteren en 
landstingsstrevning, der nrevner, at Jens Svendsen er sigtet af Johanne 
Jensdatter som barnefader, men ogsa i Thisted kirke har skyldt Peder 
Pedersen Fr0st for barnefader, hvad hendes s0ster har bekrreftet, og at flere 
har underskrevet et sammensanket vidne, sk0nt de ikke kunne lrese, meget 
mindre forsta, hvad der stod i dette sammensankede vidne . .Tens Svendsen 
mener, at det kan blive ham til st0rre pengespild, om de matte vidne efter en 
skriftlig seddel og ikke mundtlig efter sp0rgsmal en efter den anden, eftersom 
sagen angar rere og lempe. Derfor indstrevnes alle nrevnte personer til Viborg 
Landsting 8. oktober for at vidne mundtlig. 
Derefter mente borgmesteren, .at det ikke kunne tilstedes mag. Anders at f0re 
vidner. (This ted tingbog 12/2 1681). 

Dommeren turde ikke modtage samme vidner, men henfinder sagen for 
landsdommerne. (6/10). 

22. september. 

.Jacob Sparre til Tastrup har Iadet 24 mrend syne den 0de gard i Tingstrup, Niels 
Pedersen i boede. Jorden fandtes ganske vogt og ringe, en del sene!, en del 
grudet (gruset) og en dellynget og ikke tjenlig til korn. Garden skatter af 14 td. 
hartkorn, men kan efter synsmrendenes sk0n kun tale skat af 10 td. hartkorn. 

(8/9). Laurits Tomsen i Thisted har Iadet strevne Niels Pedersen Skinnerup ved 
Klitm0ller og krrever ham d0mt til at udlevere 100 rdl., som han havde med i 
land ombord pa den skude, der var kapret af en fransk kaper, men blev k0bt 
igen af Niels Pedersen Skinderup for 300 rdl. 
Niels Pedersen Skinderup mener, at han har k0bt skuden for de 100 rdl. og 200 
rdl., som han selv skaffede, og derfor er sku den og godset hans, indtil han far 
sin betaling. 
Dommeren t0r ikke kende herpa imod borgmestre og rads dom (i Thisted), men 
henfinder sagen til landsdommerne. 
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30. september. Kun tre mrend medt. Intet. 

6. oktober. 

(15/9). Christen Christensen Agerboe i Tilsted pa mester Anders Nielsen 
Heeboes vegne tilsperger nogle mrend, om Emmike Eriksen ikke havde 
fremkaldt mester Anders's vidner for at de kunne vidne mundtligt. 
Borgmester Christian Mortensen svarer, at hvis landstingsstrevningen ikke var 
blevet fremlagt, og vidnerne matte vidne ikke bare efter Emmike Eriksens og 
mester Anders's spergsmal, men ogsa efter hans, hvad de ikke ville tillade, 
kunne de have aflagt deres vidne, men nu synes det bedst, at de retter sig efter 
landsdommernes strevning. 

Villads Hansen i Sjerring pa hr. Poul Jensen i Sjerring hans vegne fremkalder 
24 mrend, som vidner om, at garde i Torsted og Skinderup star for hejt i 
hartkorn. 

13. oktober. Intet. 

20. oktober. 

Niels Madsen i Hornstrup far afkald fra Anders Jergensen i Skjoldborg pa arv 
efter hans fader Jergen (Jensen efter kirkebogen) som boede og dede i 
Hornstrup. 

27. oktober. 

Peder Christensen Arup pa Anne Christensdatter, sal. Jacob Christensen 
Kjelstrup hans enke, hendes vegne tiltaler Jergen Kas til Faddersbel efter 
obligation 1672 pa 54 daler 2 mk. 9 sk. til Jacob Kjelstrup. Obligationen 
medunderskrevet »pa min broders (halvbrode~s) vegne S. J. Luge«. 
Dom: Han skal be tale. 

3. november. 

Anders Jergensen udsteder. 
Hr. Poul Jensen Snedsted i Sjerring Iader fere vidner pa, at da hans fuldmregtig 
og herredsfogeden, Lauge Olufsen, med flere mrend kom i Anders Olufsens gard 
i Dollerup for at gere udlreg, da tog Anders Olufsen en fork og slog Villads 
Hansen over venstre arm, og derpa tog han en ko og leb sin vej ad .marken med, 
som de havde tilvurderet hr. Poul for 4. sldl. Siden fik han sit udlreg pa andre 
mader. (Sagen fortsretter). 

Hr. Poul Jensen i Sjerring Iader fremkalde mrend, der har synet Villads Hansen 
og fundet bla slag pa hans venstre arm. 
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10. november. 

(14/7). Otte Christopher Ottesen i Krerup pa Christian Henrik Peters vegne 
tiltaler Jacob Sparre til Rastrup, som han mener skylder ham penge. 
Sagen opsat. (22/12). 

17. november. 

Mads Christensen, foged pa Todbel, pa Otte Skrams vegne Iader fere vidner pa, 
at garde er for hejt beskattet efter sandflugt osv. 

Jergen Kas til Faddersbel ferer vidner pa, at garde er sat for hejt i skat pa 
grund af sandflugt og andet. 

24. November. Intet. 

1. december. 

Hr. Poul Jensen i Sj0rring Iader forbyde Mikkel Tomsen i Sperring at have 
Sophie Christensdatter i sin tjeneste, eftersom der skal vrere udgaet nogle 
rygter om deres omgrengelse. Mikkel Tomsen svarer, at han ikke saledes kan 
slippe sin folk. (8/12). (Sagen fortsretter). 

Hr. Poul Jensen i Sjerring tiltaler Mikkel Tomsen i Sperring for skyld, og bl.a. 
for penge, Mikkel Tomsen havde faet af Christen Madsen i leje af jord. Mikkel 
Tomsen sretter i rette, at det rna bevises, at han har faet penge og korn, eller 
ogsa ber han kendes fri at vrere. 
Opsat 14 dage. 

8. december. 

Villads Hansen i Sjerring pa hr. Christen Jensen Kobberes i Vang hans vegne 
f0rer vidner om garde, der menes for hejt ansat i skat. 

(1/12). Villads Hansen i Sjerring prrestegard pa hr. Poul Jensen Snedsted i 
Sj0rring hans vegne ferer vidne pa, at da de kom til Mikkel Tomsens gard i 
Sperring for at strevne ham og pigen Sophie Christensdatter, stod hun i laden og 
trerskede med en plejl. 

Hr. Poul Jensen Snedsted i Sjerring pa sin tjener Niels Christensens vegne Iader 
fremkalde Mikkel Tomsen i Sperring, som vedgik, at han havde faet 8¥.! sldl. af 
Niels Christensen til jordleje af noget sred, han skulle have haft i hans jord, og 1 
td. byg og 1¥.! td. havre, som blev saet i jorden, dog han ikke beholdt afgmden. 
Mikkel Tomsen forpligtede sig til at betale Niels Christensen disse penge og 
korn til jul. 

Hr. Christen Jensen Kobberee i Yang Iader fremkalde mrend, som har synet den 
bolig, som Christen Olufsen fraremte. Den var ikke noget vrerd. 



Hundborg Herreds Tingbog- 1679 

Feder Poulsen i 0ster Djernrns og medinteresserede Iader fremkalde 24 mrnnd, 
der har vurderet og synet flere garde, som er for hflljt ansat i skat. 

15. december. Intet. 

22. december. 

Tomas Nielsen i Vang lod fordele Christen Nielsen Klostergard i Sperring for 
skyldig tiende til Vangs kirke. 

Christen Madsen i Skarup fremlrngger en vurderings-opskrift i boet efter sal. 
Else Madsdatter, som var til huse hos sin Sf/Jster, Anne Christensdatter i 
Torsted. Til stede var Christen Madsen i Skarup og Jens Madsen, hendes bmdre 
pa hendes Sf/Jn Tfllger Jensens vegne, som berettes at . . . Boet insolvent. 
Arvingerne skal betale Anne Christensdatter for hendes begravelse. 

(10/11). Feder Christensen af Tfllmmerby pa Christian Henrik Peters vegne 
tiltaler Jacob Sparre til Rastrup for penge, han mener at have til gode efter 
breve og obligationer, hvorimod Jacob Sparre mener at have krav pa erstatning 
for Rastrups brf1Jstfrnldighed m.m., og fordi Peters ikke har tilbageleveret en 
obligation pa 400 rdl., og fordi mark en til Rastrup ikke var plflljet og gflldet, som 
det sig burde. 
Dommeren finder, at der behfllves bedre oplysning om en del tvivlsomme poster, 
men da der er gaet 6 uger, og der altsa skal df1Jmmes, henviser jeg sagen til 
landsdommerne. 
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Fol. 1 autorisation ved amtmand J. S. Due. 

Herredsfoged: Jens Lauritsen i Thisted. 
Skriver: Hans Tomsen Alborg. 

10. Janua'r. 

Christen Poulsen i Thisted pa amtskriver Jens Hansens vegne har Iadet vurdere 
det lfllse vrag, som er indkommet pa stranden i herredet siden forleden 
nytarsdag 1680. F0rst sa de en skf1Jjte, der var indstrandet ved Klitmf1Jller s0ndre 
strand, og som var sa ubrugelig, at den nrnppe kunne repareres, og de 
vurderede den til 6 rdl. Dernrnst sa andre synsmrnnd et stykke gammel 
skudemast, som var afbrudt i begge ender, som var indstrandet for Nf1Jrha 
strand, og vurderede den tillY.! mark. 

Anders Sf/Jrensen ved 0sterild kirke far pa sin Sf/Jster, Johanne S0rensdatters 
vegne, afkald pa arv efter hendes afdf1Jde mand, Christen Jensen Smed, som 
boede i Vang, fra arvingerne, hans Sfllskende: Dorte Jensdatter, Karen 
Jensdatter, gift med Tomas Skrrndder, Maren Jensdatter, gift med Christen 
Madsen, og Margrete Jensdatter. 

Forrige ars sandemrnnd (1680). Laurits Nielsen i Kallerup. Jeps Nielsen i 
Krogsgard, Berte! Pedersen i (T? )uorup, Laust Christensen i Skinderup, Jesper 
Tomsen i Silstrup, Niels Tomsen i Vestergard i Sundby, Niels Madsen i 
Dollerup, rnldste Niels Tomsen i Torsted opsiger deres hverv. 

Knud Christensen, foged pa Ulstrup, pa Hartvig Kas's vegne har Iadet mrnnd 
syne Christen Mouritsens liden (pige), som la df1Jd under en lyngstak, som 
sammen med mfllnningstf/Jrv var faldet over hende, da hun ville tage noget deraf 
til hendes husbonds far. De syntes, at stakken havde kvalt hende og vrnret arsag 
til hendes bane. 

(7/71679). Christen Villadsen i Skjoldborg i Bundgard, delefoged til 0rum, lader 
syne Klostergards brf1Jstfrnldighed. Sune Ovesen i Kolstergard var indstrnvnet til 
syn og syns afsigelse. (se nedenfor). · 
Jep Pedersen Trans pa Niels Kas til Brnkmark hans vegne irettelrngger en 
opsrnttelse af 23/11 1680 her af tinget, hvorefter Niels Kas pa sin sal. s0sters 
dattersflln, Rubech Kas, nu under militien og i kgl Majestrnts tjeneste, hans 
vegne har ladet indstrnvne Jf/Jrgen Kas til Faddersbf1Jl angaende Rubech Kas's 
frndrene arvelod, som Jf/Jrgen Kas, der var vrnrge og formynder, skal have solgt, 
hvad Niels Kas mener, ikke burde vrnre gjort, og at Jf/Jrgen Kas derfor med 
penge bf1Jr tilfredsstille og betale Rubech Kas, eller ogsa skal der gfllres indff1Jrsel 
i hans bedste bo og gods. J0rgen Kas strnvnes til at m0de med lodseddelen pa 
jordegods og lfllsf/Jre, som ved skiftet tilfaldt Rubech Kas, og som J0rgen Kas 
som formynder skal have modtaget. J0rgen Kas bf1Jr g0re rede for hans 
brqdersf/Jns arv og sit vrnrgemal. Sagen blev opsat 6 uger. 
Dernrnst irettelagde Jep Trans et indlrng, som indeholder uddrag af.skiftet 1670 
13/11 efter afgangne Hermand Kas Iversen til 0lingsf1Je, hvis enke var Birgitte 
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Kirstine Pors, Niels Kas's s0sterdatter. Deres b0rn er Iver Kas, Rubech Kas, 
Erich Kas. Sophie Kirstine Kas og Birgitte Catrine Kas. Da Rubeck Kas nu er 
kommet til den alder, da han selv vil modtage sin fredrenearv, eller lade en 
anden, som han betror dertil modtage den, eftersom han er i kgl. Majestrets 
tjeneste ved det kornpagni til hest, han har givet sig under. Rubech Kas har 
derefter bedt Niels Kas om at modtage hans arv og givet han fuldmagt dertil. 
Desuden fremlregges en lodseddel pa hans arv. (14/3 1687). 
Dom: Da J0rgen Kas ikke er m0dt, og deter 6-ugers dag, sa sagen ikke kan 
opsrettes lrengere, ved jeg ikke rettere at kende, end at J0rgen Kas b0r g0re 
regnskab for arven og betale til Rubeck Kas eller hans befuldmregtigede inden 
15 dage, eller ogsa efter det forl0b skal gode mrend, udnrevnt af landsdommerne 
g0re udlreg i hans bo og gods. 

Christen Poulsen i Thisted pa amtskriver Jens Hansens vegne fremlregger en 
opsrettelse her af tinget 13/12 1680, hvori Jens Hansen tiltaler Jacob Sparre til 
Rastrup for den bekostning, der er anvendt pa den fange, Maren Jensdatter, 
som fandtes pa Rastrup hovedgard, og der havde forset sig, og som blev 
henrettet med svrerd d. 22. november, eftersom gerningen blev tilkendegivet i 
Jacob Sparres fravrerelse. Irettelagt et tingsvidne af 6/12 1680, som var 
forkyndt for den gode mand, som selv havde kopieret den, og et tingsvidne af 
2/11 1680 om, at Maren Jensdatter f0dte sit barn i l0n pa Rastrup. Sa 
prresenteres den specificerede regning, bl.a. pa kastning af grav til barnet pa 
Hundborg kirkegard og for graven, hvori fangen blev jordet, og til 
skarpretteren Hans Niemann af Alborg for at henrette fangen ved Hundborg 
herredsting. 
Jacob Sparre indvender, at hun iklre var frnstet til Rastrup eller hans stavn, og 
at hun var en l0sgrenger, der uden hans vilje opholdt sig pa garden, gik derfra 
nogle dage og kom igen, da hun f0dte barnet. Han fremlregger tingsvidner, om 
hendes egen bekendelse, og opholdssted. 
Dom: Da Maren Jensdatter er grebet pa Rfistrup og Jacob Sparre havde da 
hals- og handsret til at lade dommen eksekvere, men ikke har gjort det, og 
dommen skulle udf0res, kan han ikke frikendes, da omkostningerne sa ikke b0r 
betales af kgl. Majestret, Han skal derfor akkordere med amtskriveren og 
tilfredsstille ham. Men om der mod forhabning skulle vrere andet at s0ge hos 
Jacob Sparre, da b0r sagen indkomme for landsdommerne, som har magt deri 
videre at dispensere. Hvad angar Jacob Sparres prretention pa amtskriverens 
tiltagne autorite~, kan jeg ikke herom kende, men Jacob Sparre kan patale det 
ved lovlig proces. 

(Se ovenfor). Christen Poulsen i This ted pa J0rgen Nielsen i Vester Djernres 
hans vegne fremlregger en opsrettelse af 20/12 1680 indeholdende, at J0rgen 
Nielsen har Iadet strevne Sune Ovesen i Klostergard. Der irettelregges flere 
dokumenter bl.a. en landstingsdom 6/12 1674, der indeholdt en opsrettelse af 9/3 
angaende J0rgen Nielsens krav til Sune Ovesen om betaling af restancer af 
garden i Dollerup. Sune Ovesen fremviste en kvittering, der skulle vrere 
underskrevet af Hans Zoega, hvilken underskrift J0rgen Nielsen erklrerede for 
at vrere falsk. Derefter fremlagt et lovsvidne af 29. november sidst afvigte 
(1680, tingbogen findes ikke), hvor 12 nrevnte mrend giver lov med J0rgen 
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Nielsen, at han gjorde en sandfrerdig ed, da han svor pa, at Sune Ovesens 
kvittering var falsk. Sune Ovesen blev forinden spurgt, om nogen af de 12 mrend 
var fordelt eller af anden grund ikke matte aflregge ed, og om han havde noget 
at ahke pa lensmanden, men han havde intet at svare. Derefter forlangte 
Christen Poulsen dom. Christen Villadsen i Skjoldborg begrerede opsrettelse, 
fordi omkostningerne ikke var specificeret. Sagen blev opsat til i dag. Og nu 
fremlregges specificeret liste over omkostningerne, som Christen Nielsen sa 
krrever betalt. 
Herimod hrevdede Christen Villadsen i Skjoldborg pa Peder Pedersen, forvalter 
pa 0rum, hans vegne, at Sune Ovesen f0rst skulle betale den br0stfreldighed, 
der var fundet pa Klostergard, som han havde frestet, f0r der kunne tages nam 
for restancer og omkostninger til J0rgen Nielsen. 
Dom: Da lovsvidnet er indanket for landsdommerne, ved jeg ikke samme nam 
og eksekution at kunne ske, f0r landsdommerne har d0mt om lovsvidnet. (Sagen 
fortsretter). 

Christen Villadsen i Bundgard i Skjoldborg, delefoged til 0rum, tiltaler Sune 
Ovesen for restancer. Herimod at svare fremkom Christen Poulsen pa J0rgen 
Nielsens vegne fremlregger hans krav og anklager Peder Pedersen, forvalter 
pa 0rum, fordi han imod !oven har indtaget Sune Ovesen i Klostergard. 
Dom: Sune Ovesen b0r be tale sin husbond restancen, men da Sune Ovesen er 
under forf0lgning, rna der omgas med hans gods efter Ioven. Hvad fordring 
J0rgen Nielsen har til Peder Pedersen, fordi han har indtaget Sune Ovesen i 
Klostergard, star det ham frit for pa tilb0rlige steder at patale. (5/9). 

17. januar. 

Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, fremstiller Anne 
Jensdatter af N0rre Skjoldborg, som bekender, at en karl Christen Nielsen, som 
sagde sig at vrere fra Salling, la hos hende to nretter i hendes husbands, Peder 
Pedersen i As hans hus, og at han er fader til hendes barn. (18/4). 

24. januar. 

Mikkel Pedersen i Skyum, pa Anne Christensdatter, Eske Nielsens (senere 
flere gange: S111rensens) efterladte enke, hen des vegne (Eske »S!Zirensen« boede 
fordum i Skyum) far afkald fra Jens Nielsen i Sundby pa egne og broder Peder 
Nielsens vegne, Christen Nielsen og Anne Nielsdatter pa deres egne vegne for 
arv efter deres broder Eske Nielsen. Arvingerne takker sal. Eske S0rensens 
hustru og kvitterer for arven. 

31. januar. 

Niels Bruch pa amtmand J0rgen Skeel Due til S0nderskov hans vegne Iader lrese 
hans bestallingbrev 

Tomas S0rensen i N111rgard i N0rha pa amtmandens vegne Iader lrese en klage 
fra Jens Mikkelsen og Christen Nielsen i Sundby pa Mors over, at de pa vej fra 
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Thisted blev overfaldet og pryglet med en degen af Jens Skedemand, som tjener 
pa 0land, og Christen Laugesen i Harring, som ogsa tog varer fra dem, en s::ek 
med h0r og hamp og en flaske br::endevin (tinflaske) som r0vere og stim::end. 
Med de to r0vere var en lille dreng Niels Laugesen. 
Amtmanden udsteder befaling til at pagribe dem og holde dem i forvaring, da 
Laurits Seefelds hustru pa 0land bevidner, at der ikke er noget f::engsel pa 
0land. Mads Mogensen ved Heltborg kirke, J0rgen Pallesen Obel pa 0land, Oluf 
Lauritsen i Harringgard og Orm Nielsen i Harring vidner, at de har efters0gt 
Jens Skedemand pa 0land uden resultat, men at de derefter fandt ham i Anders 
Kochs hus i Harring, hvor de efter stor modstand fra Jens Skedemand og af 
kvindfolk, f0r de fik ham ud af huset. De f0rte ham,hvor han var til andendagen, 
da de tog til Anders Kochs hus og fandt kosterne. I et forh0r pa radstuen i 
Thisted bekendte Jens Skedemand overfaldet og r0veriet og sagde, at han 
havde solgt kosterne til Anders Kochs datter i Harring. Han havde mest holdt til 
der om natten, til han blev pagrebet. Christen Laugesen havde holdt sig skjult. 
Maren Andersdatter, Anders Kochs datter blev sat i radhusk::elderen. (Sagen 
forts::etter). 

Pa radstuen i Thisted blev Maren Andersdatter forh0rt og bekendte, at hun var 
frugtsommelig ved Jens Skedemand, som opholdt sig i hendes faders hus om 
n::etterne med drik og raseri. Der aftalte han med Christen Laugesen, at de 
skulle k0re til Thisted i sl::ede, og da de kom hjem, havde de en s::ek med h0r og 
hamp med sig, men hun vidste ikke andet, end at det var deres eget. De havde 
ogsa en tinflaske med bramdevin i, som de drak det meste af, og et stykke 
karde, som de sagde, havde slaet i stykker pa nogle b0nder norden for Silstrup. 
Hun k0bte h0rret,og hampen af dem for 2 mark, men siden h0rte hun, at sadan 
noget var blev mvet fra to b0nder fra Sundby Mors, og da Christen Laugesen 
kom og gav hende de to mark tilbage, sagde hun, at de skulle tage deres 
tyvekoster med tilbage, men ingen af dem ville modtage det. Sa kom »nogle 
karle« om natten og tog Jens Skedemand og kosterne og hende med til 0land og 
siden til Thisted. Hun ville ikke bekende vider'e, uden at hun somme tider havde 
faet nogle knappenale af Jens Skedemand, nar han havde v::eret i k0bstaden. 
(7 /2). 

Tomas S0rensen i N0rgard i N0rha pa nole Klitm0lboer, sejlingsfolk, deres 
vegne f0rer vidner pa, at de altid har brugt sejlads til Norge og fiskeri. 

Anders Jensen i Vestergard mindes i 40 ar 
Mads Pedersen i Sand 56 ar -1625 
Christen Andersen Foged i Hundborg 50 ar 
Peder Christensen pa Toft 50 ar 
Niels S0rensen 46 ar 
Christen Andersen i Rysgard 50 ar 
Jens Salmandsen i Torsted 38 ar 
Niels Andersen ved kirken 38 ar 
Peder Lauritsen 48 ar 
Christen Lauritsen 50 ar 
Niels Tomsen 50 ar 
Peder Jensen Krog 50 ar 
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Niels Pedersen i Bangsgard i Sj0rring 
(. 0 .) 

Jens Lauritsen i Snejstrup 
( 0 0 0) 

Scharis Jensen i Tuorup 
'(. 0 .) 

50 ar -1631 

66 ar -1615 

66 ar -1615 

som vidner, at sejlingsfolkene ved klitm0ller og Hanstholm af arilds tid har s0gt 
deres n::ering med sma sandskuder til fiskeri i havet og undertiden pa Norge 
enten for fragt, eller for at hente bygningst0mmer og andet, som de til 
b0ndernes forn0denhed indf0rer, da sadant ikke findes her vesterlands. Der er i 
lang tid ikke fisket andet, end hvad skuderne har taget, og i disse besv::erlige 
tider siden fjendens indfald har de v::eret til stor hj::elp for k0bstadm::end og 
andre formuende folk ved at overf0re deres gods til Norge, og for det hele land, 
da der ikke for fjenderne kunne ske indf0rsel af gods og penge ad anden vej, og 
posten kunne i den tid ikke passere andre steder over til Norge for fjenderne. 
Herimod at svare m0dte byfogeden Emmike Eriksen og mente, at de der 
handler, skal tage borgerskab og bo i Thisted eller opgive handelen og blive 
fisk ere. 

7. februar. 

(31/1). Niels Broch pa amtmandens vegne tiltaler Jens Skedemand for mveri. 
Jens Skedemand tilstar. Han blev spurgt, om han kunne stille nogen kaution for 
de begaede forseelser og for trusel om mordbrand pa Lauge Olufsens gard i 
Harring og i andre mader, sa og andre folks hlise, og hvad dem tilh0rer, v::ere 
ubeskadiget efterdags, om han pa hans liv kunne blive pardoneret. Jens 
Andersen i Gjersb0l og Niels Nielsen i Sperring m0dte og lovede, at hvis nogle 
godtfolk enten pa alfarvej, ved mordbrand eller i andre mader skulle tilf0jes 
nogen skade, da vii de svare dertil. 
Dom: Jens Andersen Skedemand skal br::endes med tyvsm::erke i hans pande og 
videre at betale, hvad Ioven melder. Hvad angar Christen Laugesen, som skal 
have v::eret med ham, da som han ikke er til stede, men berettes for samme sag 
at v::ere borte, og ingen bevis fremf0res andet end Jens Skedemands og Maren 
Andersdatters ord, og det for det andet er i Hassing herred, han har v::eret 
boende, da rna sagen hen vises til hans v::erneting. (14/2) 0 

(31/1). Niels Broch tiltaler pa amtmandens vegne Maren Andersdatter save! 
som hendes fader Anders Koch og hans kone og datter Karen, fordi de har holdt 
et ukristeligt og forargeligt levned og huset og h::elet Jens Skedemand. 
Dom: Maren Andersdatter forvises fra den by, sogn og herred, hvor hun har 
begaet sin letf::erdighed og udsta kirkens disciplin. Hvad angar Anders Koch, 
hans hustru og datter Karen, da som de bor i Hassing herred, henvises sagen til 
deres v::erneting. 

14. februar. 

Niels Broch, amtmandioms fuldm::egtig, sp0rger Jens Andersen Skeedemand, om 
han eller andre har givet amtmanden noget for at undga sin straf, hvortil han 
svarede nej. (Se nedenfor). 
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Peder Andersen Frost i Tilsted far afkald fra sin s0n, Peder Pedersen Frost, pa 
arv efter hans fader og moder. 

Niels Broch sperger pa amtmandens vegne Jens Andersen Skedemand, om han 
har noget at yde i greld og tvigreld med. Han svarede nej. 

21. februar. 

Emmike Eriksen pa Tomas Nielsen, fedt i Silstmp, hans vegne Iader folk 
strevne Poul Pedersen i Silstrup. De talte med hans steddatter Anne 
Andersdatter. Han tiltaler Poul Pedersen for penge, 50 sldl., som Mads Nielsen 
havde leveret Poul Pedersen, da han blev udskrevet til soldat, og som han 
skulle opbevare for ham, til han kom hjem. 
Dernrest fremlagde han en attest fra Jens Tomsen i Sendbjerg, forrige Captein 
armis under oberst von Biilows regiment, og Seren Jensen i Fuglsang, forrige 
korporal ved samme regiment, om at Tomas Nielsens broder, Mads Nielsen 
Ulgard som soldat ved samme regiment blev bortkommanderet at svare under 
kaptejn TraJ?pes kompagni, som gik til skibs 1677 og i samme ar i august, da de 
gjorde landgang pa Lantertigen, blev d0d og begravet pa Lantertigen. Dateret 
Sendbjerg 12/2 1681. 
Emmike Eriksen krrever de 50 sletdaler udleveret til Mads Nielsens arvinger. 
Poul Pedersens s0n (stedsen) S0ren Andersen svarer, at han ber strevnes 
skriftligt og have kopi af strevningen, da han ikke ved, hvorfor han er strevnet. 
Opsat 3 uger. (14/3). 

28. februar. 

Christen Villadsen i Skjoldborg i Bundgard pa Peder Pedersen, forvalter pa 
0rum, hans vegne har Iadet 12 mrend syne den 0de gards mark og ejendom i 
Kallerup, som Tomas Serensen sidst paboede, og som star i hartkorn 10-2-1-1. 
Den kan ikke tale at sta h0jere end 6 td. 

Jens S0rensen i Thisted pa amtskriver Jens Hansens vegne Iader foretage syn 
over forskellige ede garde i herredet, som ingen proprietrerer tilsvarer (som de 
har opgivet at krreve landgilde og skatter af), og tilbyder, at hvis nogen vil 
antage sig dem mod at betale skatterne, vil han give dem frestebrev. (30/6). 

7. marts. Intet. 

14. marts. 

Tomas Serensen i N0rha i Nergard pa amtskriver Jens Hansens vegne Iader 
foretage syn over Jens Andersen Frestes gard i Tinstrup efter herredsfogedens 
befaling. Synsmrendene sa, at vinduer i Lillestuen var slaet ind med poster og 
alt, og at den ene yderd0r var slaet i stykker og brudt af hrengslerne, og at Jens 
Frests hustru, Boel Christensdatter, havde blodige sar pii. ldnden. Hun sagde, at 
hun havde faet dem, da vinduerne blev slaet ind med trre og alt. Jens Fr0st 
bekyldte Tomas Pedersen i Vandet og hans s0n Laurits Tomsen for skaden. 
(Sagen fortsretter). 
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Tomas S0rensen i N0rgard i N0rha pa amtskriverens vegne fremkalder 
Christen Tomsen i Nors, Niels Nielsen i Bliberig og Karen Christensdatter i 
Tingstrup, som vidner, at de i dag tre uger var til Jens Fr0stes i Tinstrup, og 
ved midnatstid h0rte de et bulder og !arm i garden af folic Sa stod de op af deres 
senge og ville drage i deres klreder, og i det samme skete der anl0b mod d0ren. 
Sa gik de· til d0ren og holdt den, eftersom de ikke vidste, hvem der var. Og da 
blev naglerne ( ... revet ud) og som de holdt d0ren, forlod de, der var udenfor, 
deren, og slog alle vinduer i lillestuen ud, og sa herte de, at Boel sagde: »Tomas 
Pedersen, du skal fa skarn for mine vinduer, du slog ind«. En mand fra 
Klitmeller vidner, at han og andre kom fra Thisted og ville felges med Tomas 
Pedersen og hans sen Laurits Tomsen, og dade kom til Jens Fr0sts gard stod de 
to af vognen, og Tomas Pedersen sagde, at han ville til Boel Fr0st og have hans 
sens pant. De slog og larmede pa d0ren og sagde, at de ville sla vinduerne ud, 
men Anders Christensen fra Klitm0ller sagde, at de simile lade vinduerne sta, 
og gik sa ud af garden med andre. Lidt efter kom Tomas Pedersen og sagde, at 
hans sen havde slaet vinduerne ud. (21/3). ' 

(21/2). Tomas Nielsen Ulgard til taler efter opsrettelse 21/2 Poul Pedersen i 
Silstmp for de penge, Mads Nielsen Ulgii.rd havde givet Poul Pedersen til 
opbevaring, da han blev udskrevet til soldat, og fremlregger officerernes attest 
om hans ded. Poul Pedersen mener, at attesten burde vrere udstedt eller !rest 
ved et tingsvidne, og desuden har han faet et brev fra Mads Ulgard, dateret 
efter den tid, da han skulle vrere d0d, og skrevet i Alborg. Og ellers skulle der 
trrekkes noget fra de 50 sldl., idet Poul Pedersen efter Mads Nielsen Ulgards 
begrering havde leveret 1 sldl. til hans moders sester Inge Poulsdatter, og 3 
mark, som Poul Pedersen leverede til Karen Andersdatter Ulgard i Skjoldborg 
for en hue, hun havde i pant af ham, hvilken hue, Tomas Ulgard nu har 
modtaget. 
Dom: Sa lrenge officerernes attest er ved magt, tilkender jeg Poul Pedersen at 
betale de 50 sldl. til Tomas Ulgard og hans. medinteresserede, dog skal 
fratrrekkes, hvad Poul Pedersen har udlagt af arven. (28/3). 

21. marts. 

(14/3). Amtmanden Iader tillyse Tomas Pedersen i Vandet og hans sen en fuld 
gardfred. 

28. marts. 

(14/3). Amtmanden Iader forbyde Poul Pedersen i Silstmp at udbetale de 50 
sldl. til arvingerne, f0r sa gens uddrag. (Sagen fortsretter). 

Amtmanden Iader indkalde to mand fra Skyum, som bliver spurgt, om de kan 
kende Christen Kielgaard af Skyum hans handskrift, og der blev forelagt dem et 
brev, dateret Alborg 8/5 1678, som Christen Kielgaard skulle have skrevet, 
lydende pa nogle penge, som var leveret Poul Pedersen i Silstrup af Mads 
Nielsen Ulgard. Christen Kielgaard er i kgl. Majestrets tjeneste. De svarede, at 
de ikke kunne g0re forskel pa hans handskrift og en andens. (Sagen fortsretter). 
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Tomas S111rensen i N111rgard i N111rha pa amtmandens vegne irettelaagger en attest 
fra Feder Barfod i Braandgard, hvorefter han pa to laagders vegne havde lejet 
Mads Nielsen Ulgard til soldat, og givet ham 30 sldl. pa handen, men da rygtet 
gik, at han ville r111mme fra dem, lod de ham indsaatte i Thisted i kaalderen ved 
byens tjenere. Han br111d ud, og Tomas S111rensen saatter derfor i rette, at han 
efter kongens forordning havde forbrudt sin hals, og hans gods og penge skulle 
tilfalde kongen. 
Emmike Eriksen svarer, at Tomas S111rensen b111r lovlig bevise 1) at Mads 
Nielsen Ulgard havde vaaret faangslet 2) ud af hvor 3) for hvad arsag, 4) at han 
beviser, at Mads Ulgard har brudt kongens jern 5) at han vii forklare og bevise, 
hvor han er kommet hen, siden han beskyldes for at vaare bortmmt. Nar han 
beviser det, vii fornemmes, af hvad arsag han pa hans hals og efterladte middel 
angriber og tiltaler uden nogen fuldmagt, ham bevidst, og Iader det indf111re i 
tingbogen. 
Sagen opsat i 4 uger. (18/4). 

11. april. Intet. 

18. april. 

Tomas S111rensen i N111rgard i N111rha, kgl. delefoged i Hundborg herred, Iader 
laase patent om H111jesterets holdelse 15. august, og en forordning om stodheste 
af 5/3 1680. 

(28/3). Tomas S111rensen i N111rgard, delefoged i Hundborg herred, fremkalder 
Christoffer S111rensen og Jens Pedersen, tjenende i Bisgard, som vidnede, at den 
10/4 kom de ind i skriverstuen pa Bisgard, og da sad Poul Pedersen ved bordet, 
og amtmandens fuldmaagtig spurgte ham, om han endnu har de 50 sldl., som 
Mads Ulgard betroede ham, hvortil Poul Pedersen svarede, at han havde dem, 
og tilbt1ld at Ievere dem til dem, der havde ret til dem. Derefter blev han spurgt, 
om Mads Ulgard havde sit tilhold hos ham, f111r han blev indsat i 
radhuskaalderen, og dertil svarede Poul Pedersen, at han ikke kunne naagte, at 
han bade f111r han kom i kaalderen og br111d ud af den, kom i hans hus, og at han 
havde sit tilhold der, indtil Poul Pedersen med sine laagdsbmdre lejede ham pa 
ny til at vaare soldat for deres laagd. (11/7). 

Jens Ebbesen i Sj111rring fremlaagger vurdering, skifte og deling 11/3 1681 efter 
Niels Madsen, som boede og d111de i Sj111rring, mellem hans hustru, Gertrud 
Madsdatter (pa hendes vegne Christen Laustsen i Skadholm) og arvingerne: 
den sal. mands broder, Christen Madsen i Skjoldborg, og hans broderdatter 
Mette Pedersdatter (pa hendes vegne Feder Laustsen i Torsted). 
Mette Pedersdatter aaskede sin faadrenearv 35 sldl. med rente i 7 ar efte.r;- sin 
moder 1 rdl., Anne Andersdatter aaskede sin faadrenearv 8 sldl + og efter hendes 
broder Feder Andersen 4 sldl. + Christen Laustsen aaskede pa sin hustrus vegne 
efter deres broder Feder Andersen 4 sldl. +. Boet insolvent. Jens Ebbesen har 
faastet garden og hans faastem111 er Anne Andersdatter, S0ren Nielsen i Torsted, 
hans trolovede faastem111 er Mette Pedersdatter. Arvingerne giver afkald til Jens 
Ebbesen. 
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Christen Lauritsen i Torsteti begaarer pa sin s111n Christen Christensens vegne 
skudsmal, da han agter sig til andre steder. (25/4). 

(17/1). Christen Villadsen, delefoged til 0rum, Iader staavne Anne Jensdatter i 
N0rre Skjoldborg. Hun har som barnefader udlagt en karl, Christen Nielsen i 
Salling og kraaves for lejermalsb0der. 
Dom: Hun skal be tale. 

25. april. 

Laast to forordninger, den ene om ldittag, hvideris og sener, den anden om 
stodheste. 

(18/4). Christen Laustsen i Tors ted Iader igen laase det skudsmal, hans s0n 
Christen Christensen fik af herredsmaand, takker dem for d~t. og beder 
skriveren saatte sit segl under. 

2. maj. 

Tomas S0rensen i Nergard i N0rha, delefoged til Hundborg herred, Iader pa 
Kongens vegne forbyde aile her i herredet at holde kroer, og forbyder alle at 
huse tatere, kaaltringer og l0sgaangere. 

Hr. Oluf Nielsen Hosum i Hundborg har Iadet maand syne et jordhus Anctum 
kaldet, som Christen Pedersen sidst paboede. 
Gertrud Mikkelsdatter i Jannerup protesterer og siger, at hr. Ouf har overladt 
hende huset, sa laange hun lever, og at han derfor ikke har magt til at holde syn 
over det. (Sagen fortsaatter). 

Hr. Oluf Nielsen Hosum Iader maand sp0rge Christen Pedersen Aandum, 
hvorfor han var flyttet fra det hus i Janderup. Han svarede, at han ikke kunne 
udholde det strenge arbejde, der blev palagt ham. Han blev spurgt, hvem der 
havde givet ham lov til at flytte. Han sagde Gertrud Mikkelsdatter. Niels 
Christensen i Trolhove og en anden vidner, at Gertrud Mikkelsdatter sluttede 
akkord med Christen Pedersen, sa han kunne opsige faastet til Kyndelmisse, og 
det gjorde de to maand. 

9. maj. 

Mikkel Jepsen i Skinderup far afkald fra Jens Christensen i Skinnerup og fra 
Christen Jepsen i Skinnerup pa hans faastem0, Kirsten Christensdatter, hendes 
vegne pa arv efter deres foraaldre Christen Jensen i Skinnerup og Benned 
Jensdatter. 

16. maj. 

Oluf Jensen i Naastrupgard far afkald fra sine steds0nner, Christen Jellesen og 
Laurits Jellesen, f0dte i Naastrupgard pa arv efter deres fader, Jellen 
Christensen, som boede og d0de i Naastrupgard. 
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30. maj. 

Hans Klausen i Gyrup pa Ejler Jacobsen pa Nordentoft hans vegne sperger 
Knud Serensen og Christen Nielsen i Tilsted, Christen Serensen i Tinstrup, 
Anders Nielsen og Niels Mortensen i Torsted, om Ejler Jacobsen, da han var her 
i landet, ikke har forsvaret og handh1evet dem tilberligt, og om deres ruin og 
ford1ervelse ikke kom af, at han havde Vffiret sa l1enge borte i Kebenhavn, at 
alting kom af sin rette orden og skik, hvortil de svarede ja, ligesom pa nogle 
lignende spergsmal om skat, gr1esningspenge, landgilde m.m. 

6. juni. 

Oluf Lauritsen i Harringgard har ladet synsm1end, hvorimellem Christen 
Nielsen i Skyum melle, Christen Olufsen i Gunderup Melle og Knud Pedersen i 
Mel-Melle, syne Sundmelle ved Vilsund. 

Hr. Jens Poulsen Paske i Skjoldborg har ladet syne gr1esningen til den ede gard 
af forrige Todbel gods, som Svend Ibsen(?) sidst paboede. 

(28/2). Christen Poulsen Koustrup pa amtskriver Jens Hansens vegne ferer 
vidner om det ede gods i herredet, som ingen propriet1erer tilsvarer ( = som 
proprit1eren har opgivet at svare af). Han tilbyder f1estebrevet til hver, som vii 
antage de ikke endnu bortf1estede garde, mod at udrede skatterne. 

13. juni. 

Mag. Anders Nielsen Heeboe i Thisted pa ha:!derlige og vel11erde Jacob Jensen 
Gedsted hans vegne freml1egger et pantebrev fra Valdemar Skram til Jacob 
Gedsted med pant ito garde, en i Kallerup og en i As, samt et brev fra Valdemar 
Skram om, at han gerne ser, at Jacob Gedsted overtager pantet. Benderne 
advares da om, at de herefter skal betale afgifter til Jacob Gedsted, sa l1enge 
obligationen star ved magt. 

20. juni. 

Christen Villadsen i Skjoldborg pa Poul v. Klingenbergs vegne tilbyder freg1eld 
til aile, der har saet i 0rum tjeneres jord osv. 

Christen Lauritsen i Elsted, kirkev1erge for Snedsted kirke, tiltaler Niels 
Christensen i Sundby for resterende landgilde. 
Dom: Han skal be tale. 

27. juni. Intet. Kun fire m1end medt. 

4. juli. 

Hans Klausen i Gyrup pa Jacob Nielsen Sperring, h1ederlige og vel11erde mand, 
hans vegne har ladet m1end syne den gards bygninger i Silstrup, som Poul 
Pedersen ibor. Brestf1eldighed for 40 rdl. (18/7). 
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Hans Tomsen Alborg i Sjerring har ladet st1evne Christen Jepsen Draxbech, og 
tiltaler ham nu for et par pistoler, han har leveret ham og trffi dertil, og Christen 
Draxbech lovede at sk1efte dem for ham, men han har ikke siden kunnet fa sine 
pistoler. Han krffiver nu pistolerne eller betaling for dem. 
Opsat 14 d~ge. 

11. juli. 

(28/3). Amtmanden Iader efter ops1ettelse 28/3 forhvervet af sal. Tomas 
Serensen i Nerha st1evne Tomas Nielsen. Poul Pedersen, Peder Pedersen 
Ulgard, Anders Nielsen i Torsted og Jens Andersen i Sjerring og irettel1egger en 
akkord, hvorefter Peder Barfod i Br1endgard har lejet Mads Nielsen Ulgard til 
soldat 1676, og at han blev sat i k1elderen i Thisted og bred ud (osv. efter 
ops1ettelsen). Han skulle v1ere ded pa Riigen 1677, men sendte et brev fra Alborg 
1678. Der kr1eves, at de 50 sldl. tilfalder kongen. 
Herimod at svare fremkom byfoged ·Emmike Eriksen og protesterede og 
fremlagde officerernes attest og pastod, at Mads Ulgard hverken kunne l1ese 
eller skrive, hvorfor han ikke kunne have skrevet brevet. Derfor demte 
dommeren sidst, at Poul Pedersen skulle udbetale arven til Tomas Nielsen og 
hans medinteresserede. 
Da efter tiltale, gensvar osv. Eftersom forordninger pa den ene side siger, at 
soldater, der remmer, kan pagribes og fffingsles, og at de som bryder kongens 
jern, har deres liv forbrudt, men pa den anden side en kg!. forordning af 11/1 
1676 siger, at kongen vii benade enhver soldat, der er undveget, hvis han inden 
fire uger igen indstiller sig, og da det for mig er bevist, at Mads Ulgard i 
kongens tjeneste har Vffiret antaget og har tjent og formenes deri at Vffire blevet 
ded, siden den tid han af Peder Barfod skal v1ere lejet, f1engslet og undveget, da 
ter jeg mig ikke understa, heri at kende, men henfinder sagen for 
landsdommerne. 

Peder Madsen i Tilsted gav tilkende, at hans hustru Anne Pedersdatter er ded, 
og efter g':]itltite overslag kan hans datter ikke tilkomme mere end 20 sldl., hendes 
moders gangkl1eder, en kiste, en seng, 1 far og et lam. Pengene skal sta 
uforrentet hos ham, til hun bliver 30 ar, da hun er liden og svag, men hun skal 
have fede, kl1eder og sko hos ham. Hun hedder Anne Pedersdatter. 

18. juli. 

(4/7). Hans Klausen pa Jacob Nielsen Sperrings vegne har ladet syne den gard i 
Silstrup, som Paul Pedersen ibor. Brestf1eldighed 40 rdl. 
Nu tiltales han for resterende landgilde og for brestf1eldigheden. 
Sagen opsat i 4 uger. 

25. juli. 

Erik Nielsen af Skinnerup har pa Jergen Hansens vegne af Horsens ladet syne 
jorden til den gard i Tinstrup, som Peder Lauritsen sidst paboede, og som nu 
har ligget ede pa 14 ars tid. Toften er skarp og grusagtig, utjenlig til rug og byg. 
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Stensager, som har v<eret god bygjord, er nu kun tjenlig til havre, fordi den har 
ligget udyrket, og er bevokset med h<egtorn og andet ukrudt. Garden star for 10 
td. hartkorn, kan kun tale at sta for 6 td. Garden blev ikke besigtiget af 
kommissionen, da den ikke var angivet. 

1. august. 

Emmike Eriksen pa sin tjener Peder Ulgards og hans medinteresseredes vegne 
irettel<egger en kaldsseddel, hvorefter han indst<evner vidner om, hvad der er 
dem bevidst angaende Mads Nielsen Ulgards udskrivning eller lejemal som 
soldat, nemlig Peder Madsen i Tilsted, Jens Andersen i Sj0rring, Peder 
Pedersen Ulgard i Silstrup, Christen Christensen Agerboe i Silstrup, Jens 
Christensen i Silstrup, Mads Smed i Sinderup, Kirsten Andersdatter, som der 
tjente i garde med Mads Ulgard til Jens Skyums i Thisted, alle for deres 
sandhed at vidne. Desuden st<evnes Peder Barfod i Br<endgard til vidnespah0r, 
for sin sandhed at afl<egge, samt til sp0rgsmal at svare- til Hundborg 
herredsting, Hassing herredsting, Refs herreds ting, N0rha birketing og Thisted 
byting med 8 og 14 dages, 3, 4, 5, 6 ugers varsel. Citeres amtmanden og hans 
fuldm<egtig, om de har noget hertil at svare 15/7 1681, Emmike Eriksen. 
Peder Madsen i Tilsted vidnede, at han 1677, fredag f0r bodss0ndag f0r jul var 
han og Mads Smed i Sinderup, Christen Bisgard i Gjersb0l og Peder Ulgard af 
Silstrup samlet til Mogens Nielsens i Thisted, hvor han da h0rte, at Peder 
Barfod talte med Mads Smed om, at de ville tage Mads Nielsen Ulgard, som var 
til Jens Skyums, til deres soldat, og sa befalede Peder Barfod ham og Peder 
Ulgard, at de skulle ga ned i stuen, og Mads Smed og Christen Bisgard skulle ga 
til porten, hvad de ogsa gjorde, og omsider kom Peder Barfod og Poul Andersen 
af Bisgard, en af sal. amtmands tjenere og gik gennem stuen ud i garden. Sa gik 
han til d0ren og sa, at de stod og ha vde h<ender pa ham (Mads Ulgard?) i 
garden, og sa gik han derfra. Peder Pedersen Ulgard vidnede det samme og 
desuden, at han sa, at Peder Barfod kom tr<ekkende med Mads Ulgard i hans 
har gennem bryggerset, lillestuen og i storstuen, og som han holdt imod i 
storstued0ren og ikke ville l<engere, slog Poul Andersen Mads Ulgard i hovedet 
med sin degenknop, sa at bloder randt ned om hans hals, og sa st0dte de ham ud 
af d0ren og f0rte ham i radhusk<elderen efter at de havde v<eret med ham i 
Bisgard, hvilket Jens Andersen i Dalgard ogsa vidnede sandt at v<ere. Og 
forn<evnte mmnd vldnede, at de aldrig sa, at der blev udlagt eller aflagt penge til 
Mads Ulgard, men de tog hammed gevalt, hug og slag. 
Kirsten Andersdatter, tjenende i Elstedgard, vidnede, at Peder Barfod og Poul 
Andersen kom i Jens Skyums gard, hvor hun da tjente, og der sa hun, at de 
behandlede Mads Ulgard, som de andre vidner har sagt, og desuden sa hun, at 
Poul Andersen slog ham ned en tyrepisk mange slag og derforuden med sin 
degen, de ville have vmret ud af porten med ham, men hun slog porten i las, sa 
de matte ga gennem d0rene. 
Endelig vidnede Christen Christensen Agerboe og Jens Christensen af Silstrup, 
at de vidste aldrig, at Mads Ulgard har v<eret lejet eller udskrevet som soldat 
f"or nogen, f0r Poul Pedersen og hans lmgdsbmdre lejede ham og f0rte ham til 
Alborg, og der for deres l<egd blev enrulleret. 
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Anders Nielsen i Torsted fremkalder Niels Ibsen og Niels Mortensen i Torsted, 
som vidner, at da Anders Nielsen 1675 kom til den gard i Torsted, han bor i, blev 
han enig med sine stedb0rns frmnder og formyndere om, at han skulle give hver 
af stedb0rnene, nemlig Maren og Inge Moustdatter, for deres fmdrene arv 20 
rdl. og derforuden skaffe dem ophold, 0! og mad, sko og klmder, skolegang og 
anden lmre, til de bliver 18 ar. 
Og nu her for retten tilb0d Anders Nielsen b0rnenes meste frmnder de 20 rdl., om 
nogen dem med bemeldte b0rn ville modtage. Laust Pedersen og Christen 
Mikkelsen af Torsted bestod, at de havde st<evnet Berte! Laustsen i S0nderha, 
Peder Laustsen og Christen Laustsen i Torsted og Laust Christensen i 
Skinnerup. 

8. august. Kun 5 mmnd m0dt. Intet. 

15. august. Kun to mrend m0dt. Intet. 

22. august" 

Ubbe Christensen i Kolqwud pa hr. Bolger S0rensen, sogneprmst i Snedsted 
hans vegne fremkalder to piger, som tjente i Snedsted prmstegard og vidnede at 
18/6 var Niels Christensen i Arup og hans s0n Christen Nielsen i prmstegarden 
og solgte hr. Bolger 5 vreddere og b0d ham dem til. Hr. Bolger spurgte, hvad l0d 
de havde, og de svarede, at 3 var sorte, og to var gra. Pigerne vidnede ogsa, at 
Niels Christensen og Christen Nielsen tog fern 0gh0veder og to f0l af hr. Holgers 
staid. Der strevnes en mrengde folk. Peder Jensen pa Frostholm m0dte pa Jacob 
Sparre til Rastrup hans vegne og mente, at ingen vidner burde f121res, f121r deres 
husbond var lovlig indstmvnet. (Sagen fortsretter). 

Hr. Bolger S121rensen f0rer vidner pa, at han ikke r0rte ved de vreddere(!). som 
stod hrelfrestede pa Ove Mortensens 0de gards grund. Vidner har set, at Niels 
Christensen i Arup og andre har t0jret pa denne gards grund. (Sagen 
fortsretter). 

Hr. Bolger sp0rger en mand, om han har vreret frestet og stedt af hr. Bolger. 
Han svarer nej. Hr. Bolger Iader strevne mange folk. 
Hr. Bolger Iader lrese en klage, som Niels Christensen har sendt sin husbond, 
Jacob Sparre, og hvori han klager over, at hr. Bolger har Iadet tage nogle af 
hans 121gh0veder og nogle vreddere og f0rt dem til Snedsted prrestf\gard. 
0gh0vederne har han efter anmodning faet igen, men vredderne kunne han ikke 
fa tilbage. 

Amtskriver Jens Hansen har Iadet syne 2 m0llesten, som var udkommet af 
Tilsted m0lle. 

29. august. 

Peder Christensen i 0ster Vandet far afkald fra Christen Knudsen Krog i 
Klitm0ller pa arv efter Peder Christensens hustru, som hed Maren 
Christensdatter, og var Christen Knudsen Krogs datter. 
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Radmand Henrik J0rgensen i Viborg har Iadet syne en bygager ved Anne 
Tomasdatters hus pa M0gelvang. Den st0dte med enden op til en havreager, 
som tilh0rte Jens Villadsen i Skjoldborg, men der var intet skel mellem de to 
agre. (Sagen fortsretter). 

Radmand Henrik J0rgensen i Viborg Iader fremkalde Christen Pedersen pa 
M0gelvang, som vidner, at for 30 ar siden gav Villads Christensen i Skjoldborg 
Christen Pedersens fader Feder Olufsen lov til at nedbryde et dige mellem to 
agre, eftersom Peder Olufsens hus var bygget pa Christen Villadsens gards 
jord, og han gav ham lov til at sa sred pa digestedet. I huset bor nu Anne 
Tomasdatter. Men da Villads Christensens gard dengang h0rte under 0land, 
matte Peder Olufsen siden svare srerligt til 0land. Christen Villadsen og 
Klemed Villadsen i Skjoldborg vidnede, at dette var sandt. Laurits Seefeld pa 
0land er indstrevnet. (5/9). 

5. september. 

Tomas Nielsen i Sejerup, delefoged til Rydhave, pa major Frederik Sehesteds 
vegne irettelregger en obligation fra Hartvig Kas til Ulstrup til jomfru Else 
Rotkierch 23/6 1680 pa 1500 rdl. med pant i jordegods her i herredet, Tomas 
Nielsen advarede b0nderne pa disse garde, at de herefter skulle svare afgifter 
til major Frederik Sehested, hvad de lovede. 

(10/1). Christen Villadsen i Bundgard i Skjoldborg, delefoged til 0rum, 
fremlregger en indf0rsels-opskrift, hvorefter der er gjort udlreg hos Sune Ovesen 
i Klostergard for restancer og bygfald. 
Christen Nielsen Koustrup m0der pa J0rgen Nielsens vegne i Djernres og 
protesterer mod udlregget, da J0rgen Nielsen har s0gt Sune Ovesen for 
restancer i den tid, han var i den halve gard i Dollerup, som han ulovligt forlod 
og frestede Klostergard. Da dette krav er reldst, mener han, at J0rgen Nielsen 
f0rst burde have udlreg efter landstingsdom. · 
Christen Villadsen erklrerer, at det udlagte korn vil blive liggende i garden til 
trerskning. 
Christen Poulsen vii nu ikke tage udlreg, da der kun · findes vrerdier til halv 
betaling. (26/9). 

Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, tiltaler nogle af 0rum 
tjenere i herredet for restancer. 
Dom: De skal be tale. 

(29/8). J0rgen Pallesen, residerende pa Nordrup, giver til kende, at han har 
bragt i erfaring, at Henrik J0rgensen i Viborg vii betage ham et hus pa 
M0gelvang, som Anne Tomasdatter pabor, og Iadet strevne for 0land port, hvor 
ingen er, som er jorddrot til huset, uagtet sal. Harding Petersens enke i Alborg 
har faet udlagt huset til grelds betaling og har overdraget huset til J0rgen 
Pallesen, som bekendtg0r dette, for at enhver, som kan have noget herpa at 
tale, kan rejse sag. 
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12. september. 

Feder Pedersen i As pa hr. Jens Poulsen Paske i Skjoldborg hans vegne f0rer 
vidner pa, at den sakaldte Degnebols-jord, sa lrenge de kan mindes, har vreret 
brugt til Skjoldborg prrestegard. Amtskriveren indstrevnet. 

19. september. Intet. 

26. september. 

J·acob Sparre til Rastrup f0rer vidne pa, hvad der passerede ved Hassing 
herreds ting 11/8. Han h0rte da, at hr. Holger S0rensen i Snedsted sagde til 
Jacob Sparre: Junker, hvor har I faet den skramrne pa jeres nrese? Jacob 
Sparre svarede: Hvad kommer det jer ved, hvad jeg rerligt har fAet for min 
fjende. Hr. Holger sagde: Jeg stod for min fjende som en rerlig mand, men du 
l0b i busken i skovs, sorn du selv ved! Jacob Sparre svarede: • Det skal en 
skrnlmer og ingen rerlig rnand mig pasige. Jeg har tjent min herre kongen og 
riget som rerlig, tro mand. Dertil sagde hr. Holger: Det siger du som en l~Jgner! 
- med flere ubekvemme ord. Tingsvidne. (3/10). 

(5/9). Christen Poulsen Koustrup pa J0rgen Nielsens vegne irettelagde en 
skriftlig underskrevet bekendelse af to mrend, som i herredsfogeden, Jens 
Lauritsen, hans overvrerelse havde vreret til amtskriverens og der pah0rte Sune 
Ovesen i Klostergard hans bekendelse om, at den tid, han blev s0gt af J0rgen 
Nielsen for den omtvistede restance, begrerede han af dem, der den tid var 
rettens betjente, Lauge Olufsen og Tomas Jensen Alborg, at de ville hjrelpe ham 
at undga at betale restancen, hvilket de sagde ikke kunne ske, hvis ikke han lod 
g0re en kvittering. Sa blev han forligt med dem om, at Tomas Jensen Alborg 
skulle skaffe ham en kvittering, som han sagde, nok skulle sta ved magt, bade 
ved hjemting, landsting og for Kongens og Rigens Rad. Tomas Alborg fik 8 sk. i 
skriverl0n samt nogle t0rv og andet smat0j, reg, sm0r og andet. Lauge Olufsen 
og Tomas Alborg tilradede ham desuden, at antage Klosterga.rd for at J0rgen 
Nielsens lov (tolvmandsed) ikke skulle fa sin fremgang, og da han frestede 
Klosterg;l,rd hos Peder Pedersen pa 0rum, da forlangte han ikke nogen 
rigtighed af ham fra den husbond, han f0r havde vreret under. Peder Pedersen 
havde befalet ham, siden dommen faldt i Tinggard, at lade sine skatter sta, og 
siden havde han ydet til Peder Pedersen, men hans midler var nu ikke sa gode, 
som da han var i Dollerup, fordi Klostergard var forskyldt. 
Sune Ovesen stod nu selv for tinget og bekendte, at dette var sandt. Han blev 
spurgt, om Tomas Jensen Alborg selv skrev eller underskrev den falske 
kvittering. Han sagde, at han skrev den ikke, men han gav ham en opskrift pa, 
hvordan den skulle lyde, og sa fik han den skrevet. 
Strevningsmrend strevnede Lauge Olufsen i Harring i hans gard, talte med 
enmand, som bor i hans gard ved navn Jens Laustsen, og Thomas Alborgs 
hustru i 'I'histed med hendes lavvrerge (Tomas Alborg var d0d). 
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3. oktober. 

(26/9). Jacob Sparre til Rastrup fremkalder Ib Jacobsen af Thisted, som vidner, 
at han var til stede pa Hassing herreds ting 11/8 og h0rte, at hr. Holger S0rensen 
i Snedsted brugte mange incivile ord mod Jacob Sparre, gik frem og tilbage af 
tingstenene, brugte onde miner og spodsk latter, som om han ville opirre Jacob 
Sparre til vrede. Alt hvad han sagde, kan vidnet ikke huske, da han ikke trenkte, 
at han skulle vidne for retten, men han hr11rte, til sidst, at Jacob Sparre sagde til 
hr. Holger: Vig bag mig, Satan! 
Hr. Holger rr10der og siger, at han vel matte forsvare sin rere, men det havde 
nok vreret bedre, om de begge var blevet hjemme. Han skulle jo efterleve 
biskoppens befalinger (om, at han ikke selv matte fr11re sager pa tinget). Han 
har ikke selv f0rt sine sager, men Iadet en mand gr11re det, der var udnrevnt af 
amtmanden. Jacob Sparre sagde, at hvis hr. Holger dengang havde vreret sa 
hr~~flig, som han er i dag, da havde denne sag for lrenge siden vreret ophrevet, og 
nar sagen kommer for landemodet, kan de h0jvise dommere kende i sagen, thi 
hvo rere vil vinde, skal rere vove. Hr. Holger har nregtet at have fornrermet 
Jacob Sparre. Han ved kun om ham. hvad godt er, og mener nu, man b0r spare 
landemodet for mere m0je! 

Ubbe Christensen i Kolqvad pa hr. Holger S0rensen i Snedsted hans vegne 
tilgiver og efterlader Salmand Pedersen i Gjersb0! aile forseelser, som han har 
begaet imod ham, hvorimod Salmand Pedersen lover, at han ikke mere vi! vrere 
opsretsig mod sin sogneprrest, men yde ham hans tiende og i daglig omgrengelse 
vrere, som en tilhr~~rer b0r vrere mod sin sogneprrest. (Men hvorfor er det 
bekendtgjort ved Hundborg herredsting?). 

10. oktober. 

Christen Villadsen (osv.) tiltaler Dorete Christensdatter af Sundby, og Immer 
Nielsen af Skjoldborg for lejermal og forlanger b0der. 

17. oktober. Intet. Kun tre mamd m0dt. 

24. oktober. 

Amtmanden har Iadet strevne byfoged Emmike Eriksen for, hvad han har at 
tiltale ham for, og en he! del vidner, samt Villads Jepsen, der tjente i Bisgard. 
Salmand Pedersen i Gjersb0l vidner, at 3. september (s0ndag) korn 
amtmandens karl Villads Jepsen til ham og fik et Ires sckort0rv pa sin vogn, der 
havde to sorte heste for. Han lressede dem i Gjerssb0! mose, men det var ondt og 
blresende vejr, og karlen klagede sig over, at han var ilde tilpas pa grund af 
kulden. Han kom to timer f0r middag. 
Emmike Eriksen siger, at det var hans pligt efter hans ed at hindre a! 
overtrredelse af helligdagslovene. Han havde derfor Iadet lresset f0re til sin 
gard, da det kom til Thisted, uden at vide, hvem lresset tilh0rte. Han havde 
spurgt nogle folk, hvem kusken var, og de sagde, at det var Villads Jepsen, f0dt i 
Kallerup, og at han tjente pa Bisgard, som videre findes indf0rt i 
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radstuedommen (der ikke findes), men det forekom Emmike Eriksen utroligt, 
at Niels Broch (amtmandens fuldmregtig) ikke bedre skulle forma at afholde en 
af sine medtjenere til at holde sig fra en sadan grov forseelse i amtmandens 
fravrer. (Se Thisted Tingbog, 29/10). 

31. oktober. 

Christen Villadsen ( osv.) har Iadet Christen Jensen pa Korsbarer og Anders 
S0rensen i Tveder strevne Feder Ovesen og Tomas Nielsen i Vang, Poul 
Pedersen og Feder Poulsen i Djernres, Sune Ovesen i Klostergard, Laurits 
Christensen i Trab og ,J ens Andersen Kokkedal i Overgard for resterende 
afgifter, nemlig sm0r. 
Dom: De skal be tale deres sm0rskyld osv. 

7. november. 

Poul Pedersen i Si!strup far afkald fra sin steds0n, Christen Andersen, pa arv 
efter hans fader, Anders S0rensen, som boede og d0de i Si!strup, og at han har 
faet betaling for, hvad han kan tilkomme efter sin moder, Maren Terkelsdatter. 

Christen Villadsen ( osv.) til taler b0nder i Sj0rring og Tors ted for resterende 
sm0rskyld ( og folk i 0ster Vandet sogn). 
De skal betale osv. 

14. november. 

Johan Adolph de Clerque til Ky0 tiltaler J0rgen Nielsen for udlreg, han har gjort 
for mag. Hans Zoega hos Mikk.el Nielsen i Skinnerup, og mener, at dette udlreg 
tilh0rer Hans Zoegas stervbo. 
Christen Poulsen Kovstrup, velfornumstig karl, indvender pa J0rgen Nielsens 
vegne, at de Clerque b0r bevise, hvad udlregget er, og hvor det blev f0rt hen. 
Jacob Ulf (herredsfoged i Hillerslev herred) har oplyst, at udlregget er udlagt 
for skatter af amtskriveren, hvorfor denne burde vreret strevnet: 
Opsat 4 uger. (Sagen fortsretter). 

Johan Adolph de Clerque Iader tiltale J0rgen Nielsen i Vester Djernres for 
skyldige afgifter. 
Christen Poulsen Kovstrup protesterer mod kravets str~~rr.else og fremf0rer, at 
Store Djernres i matrikelen er anf0rt for 22 td. 6 sk. hartkorn, men 
kommissrererne har nedsat hartkornet til 18 td. 6 skp. Dernrest irettelagde han 
et pantebrev fra kongen til Hans Zoega med pant i Djernres 10/9 1660. Efter 
pantebrevets ordlyd skulle der ikke svares arbejdspenge af garden. 
Dom: Da de h0jvise herrers forretning ikke stemmer med de Clerques 
restance- og jordebog, henvises sagen tillandstinget. (28/11). 

21. november. Intet. Kun fire mrend m0dt. 
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28. november. 

Feder Jensen i Brund fremlffigger en l<ontrakt om arv, efter sal. Jens Laustsen 
Munch i Brund. Vffirger og formyndere bliver enige om, at der !<an blive 110 sldl. 
1 ml<. 3 sl<. til deling mellem enken og s~:mnen Laurits Jensen, og om, at Feder 
Jensen i Brund, som nu er Laurits Jensens stedfader, sl<al give ham 60 sldl., 
som sl<al blive staende i boet, til han bliver 18 ar, og give ham 01 og mad, !<liEder 
og sl<o, kristelig opdragelse og sl<olegang. Han sl<al endvidere give ham, til han 
bliver 18 ar, 4 Sl<p. bygsffide, sl<affe Sffidel<orn dertil og lade det pl0je og dyrke, 
og hvis boet forringes, skal det sta hans formynder frit for at forlange arven 
udbetalt. 

Niels Nielsen i Hundborg fremlffigger en skriftlig kontrakt om boet efter Jens 
Christensen Foged, som boede og d0de i Hundborg. Enkens trolovede 
fffistemand er Niels Nielsen, b0rnene er Christen Jensen, Boel Jensdatter og 
Sophia Kirstine Jensdatter. Deres Vffirge og formynder er deres morbroder 
Mads Christensen i Hagard i N0rha, eftersom ingen nu lever, som er nffirmere 
dertil. Overvffirende i herredsfogedens sted i hans fravrerelse Christen 
Andersen i Rysgard. Efter vurdering og gffildsbreve til ham bl.a. fra J0rgen 
Nielsen i Djernffis, og Iver Kas, s0n af J0rgen Kas til Faddersb0l og den 
bortsl<yldige udgift er boets oversl<ydende middel160 sldl. 2 ml<. 3 sk., enken far 
halvdelen. S0nnen halvdelen af resten og pigerne halv sa me get. 
(Viet 1668 i N0rha: Jens Christensen i Hundborg og Kirsten Nielsdatter i 
N0rhagard). Arven skal sta uforrentet i boet, til b0rnene bliver 18 ar, hvorimod 
b0rnene sl<al nyde 01 og mad, sko og klffider, skolegang og anden kristelig 
opdragelse. 

(14/11). Christen Poulsen Koustrup pa J0rgen Nielsens vegne fremkalder 
vidner, der kan mindes, Scharis Jensen i Tvorup 60 ar, Oluf S0rensen ved havet 
50 ar, Jesper Pedersen i Vang, som har tjent i Djernffis, 50 ar, osv. og som 
vidner, at der i deres tid ikke har Vffiret ydet arbejdspenge eller er gjort arbejde 
til 0rum eller senere ejere. (12/12). 

5. december. 

Eril< Nielsen i Sl<innerup pa Feder Christensen i Sixh0j og medinteresseredes 
vegne fordrer af Mads Villadsens enl<e i Sl<arup, Maren Christensdatter og hans 
efterladte b0rn rigtig vurdering og sl<iftebrev efter sal. Christen Madsen i 
Sl<arup og hans sal. hustru Maren Nielsdatter eller hvad andet, der !<an Vffire 
oprettet i den sag, som angar den forfaldne arvelod. 
Hvorimod Christen Villadsen i Sl<joldborg. delefoged til 0rum, svarede, 
eftersom sagen angil< hans husbands tjener, at dette sl<onings vidne il<l<e burde 
udstedes i dag, hvis det ikl<e var givet Mads Villadsens enl<e og b0rn til l<t;nde 
ved lovlig l<aldsseddel, hvad sag, de havde imod dem at f0re. (17 /12). 

Niels Christensen i Tilsted pa Dorete Jensdatter, sal. Niels Ibsens enke i Tilsted 
hendes vegne oplyste (fremlyste) en sort hjelmet ko, som ved mikkelsdagstid 
kom til hendes gard og gjorde stor skade pa hendes tffikke (tag), f0r hun indtog 
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den, og da hun nu mange gange havde Iadet fremlyse den, ogsa fra 
prffidi~estolen, beder hun nu herredsfogeden udnffivne to mffind, som !<an 
vurdere l<oen. 

12. december. 

Christen Bertelsen i Ladsgard pa Feder Christensens vegne i 0ster vandet 
tiltaler Niels Madsen i Torsted for skyld. Niels Madsen benffigtede ikke sl<ylden, 
men 0nsl<ede opsffittelse i 8 dage, pa det at han il<ke skulle med retten overlies. 
Opsat 8 dage. 

Christen Poulsen Koustrup pa Jesper Tomsen i Silstrup hans vegne freml,alder 
to mffind, der vidner, at de 2/4 1680 var Christen Agerboes hus i Silstrup, hvor 
Jesper Tomsen var kommen i tvist med Foul Pedersen i Silstrup, om nogen 
medgift, han skulle give Jesper Tomsens hustru. Tre mffind forligte dem, sa 
Foul Pedersen skulle betale 2 sldl. for en dyne, han havde givet ~in steddatter 
foruden 20 sldl., som han gav Jesper Tomsen brev pa at betale. 

(5/12). Erik Nielsen af Skinnerup fremlffigger fuldmagt fra borgmestre og rad i 
Thisted til ham om at ga i rette mod sal. Mads Villadsens enke i Skarup og 
hendes b0rn. Sagen angar sal. Niels Smeds s0n i Thisted, som har en arv efter 
sin farmoder, Maren Nielsdatter, sal. Christen Madsens hustru i Skarup, til 
gode. Den skal sta hos Mads Villadsens enke. 
Sagen opsat til snapsmandag 1682. 

(28/11) .. Johan Adolph de Clerque lader tiltale J0rgen Nielsen i Djernffis for det 
udlffig, han har gjort hos Mikl<el Nielsen i Sldnnerup pa Hans Zoegas vegne. 
Tidligere tingsvidner fremlffigges (og afskrives). Christen Poulsen Koustrup pa 
J0rgen Nielsens vegne fremlffigger imidlertid en transport fra Johan Adolph 
Zoega pa de restancer, J0rgen Nielsen skulle indkrffive for hans fader, Hans 
Zoega, da J0rgen Nielsen har udlagt en d~l penge for ham og haft rnegen 
bekostning. 
Dom: Sa lffinge landsdommernes dom og Johan Adolph Zoe gas transport star 
ved magt, frifindes J0rgen Nielsen for tiltalen. 

19. december. 

Feder Tomsen pa 0rum slot pa Mads Olesens og Christen Olesens vegne i 
0rumby, har Iadet stffivne Jens Laustsen i Snejstrup og tiltaler ham for arv 
efter deres s0ster, hans hustru Johan Olufsdatter, og begffirer vurdering og 
skiftebrev efter den sal. kvinde, sa de kan se, hvad de kan fa i arv. Jens 
Laustsen lod svare, at hvis de ikke var forn0jet med, hvad de havde faet, kunne 
de levere det ind igen, sa skulle han holde skifte. 

J0rgen Nielsen i Djernffis tiltaler Christen Jacobsen i Dollerup for resterende 
afgifter. Christen Jacobsen paberaber sig, at han har betalt noget og forlanger, 
at J0rgen Nielsen skal skaffe kvittering fra husbonden. 
Dom: Efter den foranskrevne fuldmagt (fra Johan Adolph Zoega), som ikke 
bevises at vffire igenkaldet, skal Christen Jacobsen betale til J0rgen Nielsen. 
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J~<~rgen Nielsen i Djernres Iader tiltale Sune Ovesen i Klostergard for resterende 
afgifter af garden i Dollerup og fremlregger landstingsdommen, hvorefter 
J~<~rgen Nielsens 12lovmrend har givet lov, at J0rgen Nielsen var sandfrerdig (da 
han erklrerede Sune Ovesens kvittering for falsk). 
Desuden fremlregges Sune Ovesens bekendelse angaende den falske kvittering 
og et tingsvidne af Thisted byting 5. novembmer sidst om, at Sune Ovesen var 
flygtet fra sit frengsel i amtskriverens gard, og har brudt kongens jern. (Thisted 
tingbog 17/12). 
Sa var J0rgen Nielsen dom begrerende. 
Sagen opsat til snapsmandag den 9. januar. 

Anno 1682, 7. januar er denne tingbog af mig til amtmandens fuldmregtig 
overleveret. 
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Fol. 1 a. 
Autorisation 20. marts 1686 ved amtmandens fuldmregtig Knud Pedersen Riber. 

Fol1 b. 
Sandemrend 1686 (samme som 1687): 

Mads Christensen i N0rre Skjoldborg 
Peder Christensen i Kallerup 
Christen Bertelsen i Tinstrup 
Mads Nielsen i 0ster Vandet 
Unge Anders Andersen i Sperring 
Christen Nielsen i Torsted 
Anders Christensen i Hundborg 
Christen Tomsen i Tvorup 

Tingh0rere: (men deter ikke de samme hver tingdag! ). 
Jens Jepsen i Tanderup 
Jens Christensen i Hundborg 
Niels Madsen i Hornstrup 
Jens Bak i Skinnerup 
Christen Madsen i Sj0rring 
Berte! Christensen i Skjoldborg 
Anders Vig i Torsted 
Jens Knudsen i Tinstrup 

Mandag d. 22. marts 1686. 

Amtmanden Iader tiltale Hans Clausen i Gyrup (strevnet i Sundm0lle ved 
Vilsund), og fremkalder synsmrend, der har fundet klittag pa stuehuset i Gyrup. 
Hans Clausen har indskudt sig under Hundborg herreds ting, hvormed 
amtmandens fuldmregtig mener, at han har forhalet sagen, og nu krrever dom. 
Men da der ikke var sa mange mrend til stede pa tinget, som dertil udkrreves, 
opsatte srettefogeden, Anders J0rgensen i Sj0rring, sagen i 14 dage, til hvilken 
tid der i dag er udnrevnt sa mange domsmrend, som beh0ves (de er nrevnt). 
(12/7). 

Knud Pedersen Riber pa (rektor) Claus Dalers vegne tiltaler S0ren Nielsen i 
Torsted for skyldig landgilde til Thisted skole. S0ren Nielsen siger, at han har 
kvittering for, at sidste ars landgilde er betalt. 
Opsat 14 dage. (12/4). 

Villads Hansen i Skarup far afkald fra sine steds0nner Villads Madsen, Niels 
Madsen og Mads Madsen for arv efter deres fader, sal. Mads Villadsen i 
Skan1p, og fra Villads Christensen i Dalgard i Hundborg for den arv, som han og 
hans s0skende havde arvet, og som sal. Mads Villadsen havde haft i vrergemal. 

779 

:1 ; 

I 



Hundborg Herreds Tingbog - 1686 

29. marts. 

Christen Madsen ved Led i Hundborg fremkalder m<end, der har synet . (en 
bolig) i Hundborg. V<erstedets bygning er kun 6 mk. v<erd, en del er kun jord. 

Simon Pedersen i Nors og Mads Nielsen i 0ster Vandet er blevet enige om, at 
Mads Nielsen skal give sine b0rn 20 sldl., som skal deles mellem dem efter 
!oven. Deter arv efter deres moder, Maren Pedersdatter. 

Peder Christensen i Hundborg freml<egger vurdering og skifte efter sal. Ole 
Pedersen i Hundborg hans salig hustru Maren Christensdatter. S0nnen Peder 
Olufsen var til stede pa egne vegne, pa d0trene Inger, Johanne og Maren 
Olufsdatters vegne deres n<este v<erge og formynder Laurits Christensen i 
S0ndergard, og pa Anne og Mette Olufsd0tres vegne deres morbroder Peder 
Christensen. Til deling 127 sldl. 2 mk. 6 sk. Pa hver af de 7 s0sterlodder 18 sldl. 14 
sk. 
Peder Christensen overtager boet, og b0rnene bliver hos ham. Han skal give 
dem 01 og mad, sko og kl<eder, skolegang o.a. 

Onsdag 7. april. 

(Da mandag d. 5. april var anden paskedag). Kun 5 m<end m0dt. Intet. 

12. april 

Amtmanden Iader bekendtg0re, at enhver, som vil holde stodheste, skal 
fremvise dem pa Bisgard, om de kan agtes dygtige, og ellers advarer enhver, at 
de skaffer sig dygtige heste. 

Amtmanden Iader taksere gr<esningen til den 0de gard i Tinstrup, f0r af 
Christen Skeels gods, som Ar.cters Madsen og Christen Andersen sidst paboede. 

(22/3). Relrtor Claus Daler Iader tiltale S0ren Nielsen i Torsted for skyld til 
Thisted skole 1lh td. byg, som resterer efter rektors mening. Sqren Nielsen har 
fremlagt sit f<estebrev fra forrige rektor, hvorefter han kun skal yde l')~ td. byg, 
da kommissionen har nedsat garden i skyld, og han freml<egger kvittering for, 
at ydelsen er betalt. Rektors fuldm<egtig mener, at den forrige rektor ikke 
havde magt til at udstede et f<estebrev, som ville komme hans efterkommere til 
skade. 
Dom: S0ren Nielsen frikendes. 

19. april. 

L<est forordning om ekstraordin<er bededag arlig 4. fredag efter paske. L<est 
befaling om at holde stodheste og om at holde veje og broer vedlige. 

Assesor Laurits Foss til Todb0l hans fuldm<egtig forer vidner pa, at den brune af 
artillerihestene, som kom til Todb0l i foder, var af r<ess ganske ford<ervet, sk0nt 
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de troede, da den kom hid, at det kunne have v<eret krop eller kv<erke. For at 
den gode mands heste ikke skulle blive smittet, solgte han den til en fattig mand 
i Elsted, som berettede siden, at det var ress, hesten havde, og at aile hans 
heste nu var ford<ervet. En af assessor Foss's heste var ogsa blevet smittet og 
matte skydes, sk0nt assessoren ikke ville miste den for 20 rdl. Et mul<esel blev 
ogsa smittet og matte skydes. De vidnede ogsa, at en hoppe selv var l0bet til 
hest og er afsprunget, dog ellers ved magt. 
To vidner fra Ulstrup beretter, at den hoppe, der kom fra Todb0l til Ulstrup, var 
noget blind pa begge 0jne. Hartvig Kas havde gjort bekostning paden, for at den 
igen kunne blive seende, men det havde ikke hjulpet. 

Hr. Poul Jensen Snedsted i Sj0rring har Iadet st<evne Poul Poulsen i Dalgard i 
Sj0rring og lader f0re vidner. Christen J0rgensen i Tinggard vidner, at den 
ordin<ere bededag efter paske gik han til kirke om morgenen, sa han en mand 
ligge pa vejen. Det var Poul Poulsen i Dalgard, og han bad om en vogn, da han 
ikke kunne ga. Der gik bud efter en vogn, og flere folk kom til, dg da drengen 
kom med vognen, hjalp de Poul Poulsen op, og drengen f0rte ham hjem. Nogle 
vidner, at samme dag ved middagstid, sa de, at Poul Poulsen gik og saede havre 
i marken. 

Christen Villadsen pa egne og Peder Tomsen pa 0rum hans vegne tiltaler Jens 
J·ensen i .As for skyld. 
Dom: Han skal be tale osv. 

26. april. 

Mikkel Christensen pa N0rtorp pa sin husbands Hans Augusto von Povelss0n 
hans vegne til taler b0nder i Hundborg og Dollerup for resterende afgifter. 
Christopher Christensen Smed fremviser sit f<estebrev, hvorefter han kun skal 
svare 4 td. byg og 3 rdl. i arbejdspenge. Han beviser at han har ydet 3 td. byg og 
3 rdl., og betale nu for den manglende t0nde byg. Mikkel Christensen mener, at 
f<estebrevet ikke l<engere er gyldigt, og at han skal betale efter gardens takst. 
Dom: Bemderne skal be tale det resterende, undtagen Christoffer Christensen 
Smed, som frikendes, da han har betalt efter f<estebrevet. 

Enevold Kas til Lyngholm Iader tiltale Jesper Tomsen i Silstrup for et ars 
resterende landgilde. Jesper Tomsen svarede, at han havde bud i K0benhavn 
for at fa H0jesterets dom i denne sag, og mente, at han ikke skulle betale, f0r 
dommen var kommet. 
Enevold Kas's fuldm<egtig mener, at han skal blive ved garden og svare sin 
landgilde efter landstingets dom. 
Dom: Jesper Toms en skal be tale restancen og blive ved garden, hvis han ikke 
inden 15 dage kan fremvise H0jesterets dom eller bevise, at han har gjort 
ansogning derom. (23/8). 

Dr. :wrantz Reenberg i Alborg Iader tiltale Jacob Sparre til Rastrup for en 
obligation fra ham til Christopher de Hemmer pa 100 rdl. 
.Jacob Sparre vii bevise, at pengene er betalt. Opsat 14 dage. (10/5). 
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Christen Villadsen i Skjoldborg tiltaler pa Feder Pedersen, forvalter pa 0rum, 
hans vegne J0rgen Nielsen i Djernres og Anders Christensen i Ferregard for 
resterende kongekorntiende af Tvorup sogn. De siger, at de har betalt noget og 
0nsker opsrettelse. 
Dom: De skal be tale, hvad de ikke kan forklare at have betalt. 

Amtmanden har Iadet nogle folk se efter klittag pa og ved huse. Der er fundet 
klittag flere steder i herredet, ved sandodde (Klitm0ller), Vang, Tvorup, 
Snejstrup osv. 

Sk0de fra Niels Jensen til Poul Christensen i Skjoldborg pa den gard i S0nder 
Skjoldborg, som Feder Nielsens enke og Christen Nielsen Midiholm f0r 
paboede, og skylder 6 td. byg, 1 pd. sm0r, 1 svin, 1 f0dn0d, 1 gas, 2 h0ns, 3 snese 
al og ... 6 td. havre efter det sk0de, Niels Jensen har faet af Niels Nielsen 
Siersted pa garden. 

3. maj. 

Niels Pedersen Fmst i Tilsted tiltaler Christen Agerboe i Silstrup for resterende 
Ion. 
Dom: Han skal be tale. 

10. maj. 

(26/4). Dr. Frantz Reenberg Iader efter opsrettelse tiltale Jacob Sparre for en 
obligation pa 100 rdl., som han har arvet med sin kone efter hendes fader, 
Christopher de Hemmer. Jacob Sparre tilbyder at betale med jordegods. Han 
har f0r sagt, at han ville bevise, at han har betalt. 
Dom: Jacob Sparre skal betale. 

Amtmanden Iader tiltale folk, hos hvem der er fundet klittag, bl.a. Poul 
Skrivers enke i Vang. 

17. maj; Intet. 

24. maj. Intet. 

31. maj. 

Mag. Anders Nielsen Heeboe, sogneprrest i Thisted, har Iadet syne grresningen 
til anneksprrestegarden i Tilsted, som star 0de. 

Jens Bodsen i N0rhagard pa amtsforvalter Jens Hansens vegne tiltaler kgl. 
Maj.s b0nder i Hundborg herred for restancer. Anders Christensen i Feregard 
beviste med kvittering, at han havde betalt 1% pd. flresk, Christen Christensens 
enke i Tilsted siger, at hun ikke har brugt garden i 1685, og grmsningen var lejet 
bort. I de forrige aringer havde 0Vrigheden taget fra hende, alt hvad hun havde. 
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Hans Tomsen fremlagde sit frestebrev, som gav ham et ars frihed fra martini 
1682 til martini 1683. 
Dom: De skal be tale, hvad de ikke med kvitteringer eller fmstebreve lean 
kendes fri for. 

'1. juni. 

Lmst forordning om opgmld af dem, som har forskrevet sig til at betale in specie. 

Syn over en kvinde, Kirsten Bertelsdatter af Tilsted, som blev fundet druknet i 
fjorden s0nden Dragsbmk. Hun havde vmret syg og forvildet i hovedet, og man 
sk0nnede, at hun havde druknet sig. 

Laurits Jensen i Thisted pa egne og Mads Christensen i N0rha hans vegne 
m0der for retten og sp0rger, om nogen har tiltale til dem, eftersom hr. Bolger 
S0rensen i Snedsted har stmvnet dem .. Ingen svarede, hvorfor Latirits Jensen 
begmrede af herredsfogeden, at han ikke ville udstede efter samme 8 dages 
varsel, om maske mag. Holger en anden tid ville fremkomme om sagen (14/6). 

Christen Villa.dsen i Skjoldborg tiltaler Maren Poulsdatter i Skjoldborg for 
lejermalsb0der, og tilbyder frogmld til alle, som har saet i 0rum tjeneres jord. 
(21/6). 

Borgmester Enevold Nielsen Bjerregard i Thisted tiltaler Jacob Sparre til 
Rastrup for skyld efter regnskabsbog og for en obligation pa 150 rdl., som var 
lant af Ingeborg Christensdatter S0e, sal. Poul Jacobsens i Thisted, og skulle 
vmre betalt 1664 med pant i en gard i Tinstrup, som Niels Pedersen brugte. 
Jacob Sparre tilbyder at afsta den halve gard, som er pantsat og give sk0de, 
samt at betale skylden efter regnskabsbogen til martini, da han ikke har penge 
for. 
Dom: Jacob Sparre skal be tale med renter og omkostninger, bade obligation og 
sky ld inden115 dage, osv. 

Enevold Nielsen pa Feder Nielsen pa Kjmrgard hans vegne tiltaler Hartvig Kas 
for tre ars rostjeneste for hans gods i Riberhus amt, som Feder Nielsen har 
udlagt vederlag for 1670. Hartvig Kas erklmrer, at han ikke kender den kgl. 
forordning, hvorefter Feder Nielsen har betalt, og ti-ll)yder at be tale~ efter en 
anden forordning. 
Dom: Hartvig Kas skal betale Feder Nielsen inden 15 dage osv. 

14. juni. 

(7 /6). Magister Holger S0rensen, sogneprmst til Snedsted har Iadet stmvne 
Mads Christensen i N0rhagard (birkefogeden i N0rha birk) m.fl. samt skriveren 
Laurits Jensen i Thisted, fordi han ikke m0dte en tingdag med tingbogen. Mag. 
Holger ville have haft kopi af et skudsmal, men birkefogeden svarede, at her 
ikke var nogen tingbog og ingen skriver og stod straks op fra tingstokkene, sa 
mag. Holgers mmnd ikke kunne aflevere papir og skriverpenge. 
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21. juni. 

Jens Ebbesen i Sj0rring pa Poul v. Klingenberg til 0rum hans vegne tilbyder 
fmg:eld til alle, som har saet i 0rum tjeneres jord, og forbyder dem at f0re korn, 
h0, lyng og t0rv af 0rum tjeneres jord. 

Amtmanden har ladet foretage efterforskning af klittag, som folk har slaet og 
brugt. Der er fundet klittag hos mange (n:evnte), og kr:ever dom. En del af det 
fundne klittag var efter synsmamdenes opgivelse gammelt. 
Kendelse: De, hos hvem der er fundet nyt klittag, d0mmes efter !oven, men da 
klittag kan ligge lamge uden at radne, sa det ikke kan ses, hvornar det fundne 
gamle klittag er er slaet, skal der andre oplysninger til, f0r der Iran kendes i 
deres sag. 

Amtsskriver Jens Hansens fuldm:egtig Christen Poulsen har ladet st:evne pa 
det sandflugtede gods i herredet, for at beboerne kan m0de og sige deres 
sandhed, om de ikke 1679 skattede efter afslag fra kommissionen, og derefter 
har skattet efter kommissionens taksering. 

Christen Villadsen i Skjoldborg pa sin husbands vegne tilbyder (igen) fmg:eld til 
dem, der har saet i 0rum tjeneres jord osv. 

(7/6). Christen Villadsen tiltaler Maren Povlsdatter i Skjoldborg for lejermal, 
begaet i Peder Pedersens gard i As 1684, og kr:ever b0der. 
Dom: Hun skal betale osv. 

(8. juli. 

(Thisted tingbog 3/7 1686. Mag. Anders Nielsen Heeboe i Thisted har ladet 
st:evne Elisabet Pedersdatter i Heboe til syns pah0r angaende det (af ham) 
tilbudte b0ndergods, som er velbesat, dets dygtighed og godhed. St:evnings
m:endene talte med hende i borgmester Christian Mortensens hus i Thisted. 
Synsm:endene finder gardene (n:evnt) vel ved magt, og b0nderne siger, at de 
intet resterer af afgifter eller slmtter. 

12. juli. 

L:est forordning om skatteoppeb0rsel. 

(22/3). Christen Lauritsen i H0rsted fremkalder pa kongens vegne folk, der har 
st:evnet Hans Clausen i Sundm01le, fordi der var fundet klittag pa hans huse i 
Gyrup ved et syn, hvorefter der pa tagene var klittag blandet med andet tag. 
Hvis taget skulle rives ned og andet tag l:egges op, ville det koste 16 l:es tag. 
Hans Clausen ikke m0dt. 
Kendelse: Da der ikke er sa mange ved tinget, som der b0r at kende i en sadan 
sag, hvori jeg ikke ene Iran v:ere dommer, ops:ettes sagen i 14 dage. (26/7). 
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19. juli. 

Christian Helverschou til Irup lader lyse efter en hest, som tilh0rte 
landsdommer Christopher Bartolin og blev stjalet i Viborg mark 8. juli. 

26. juli. 

(12/7). Amtmanden lader igen efter ops:ettelse til tale Hans Clausen i Vilsund 
m01le for klittag, fundet pa hans huse i Gyrup. Jens Ebbesen i Sj0rring beg:erer 
pa Hans Clausens vegne ops:ettelse, da han agter at erelere for lov og ret. 
Kendelse: Da der ikke er sa mange m:end pa tinge, som beh0ves (osv. som 12. 
juli). (11/10). 

Amtmanden har ladet syne gr:esningen til nogle garde: Lyngbjerggard i 
Tilsted, som er udlagt fra Vestervig, og en gard i Torp, som Niels Tomsen 
paboede, og som f0r tilh0rte Christian Mortensen, men er udlagt til Kronen for 
skatter. 

Gertrud Mikkelsdatter i Jannerup (pr:esteenke) er blevet synet for skader, som 
Laurits Christensens hustru Anne Nielsdatter skulle have forvoldt. Hun klager 
over, at Anne Nielsdatter har kaldt hende en k:eltring og sagt, at hun var af 
k:eltringpak. Arsagen var en pude, som Gertrud Mikkelsdatter kendte for sin, 
og som hun sagde, var lokket fra hendes s0n. Desuden havde Anne Nielsdatter 
truet hende, m.m. (9/8). 

2. august. 

Tomas Mortensen i Nordentoft f0rer vidner pa, at Knud Andersen Kj:ergards 
s0n Anders Knudsen af N:estrup havde v:eret pa Norden toft mark for at flytte en 
hest, og at han havde slaet den med en k0lle. Han kom og sagde, at hesten var 
syg, men n:egtede ikke, at han havde givet den et slag. Tomas Mortensen og 
nogle andre pr0vede at rejse hesten, men den kunne ikke sta. (6/9). 

Peder Tomsen pa 0rum tiltaler alle 0rum og Peder Pedersen, forvalter, hans 
tjenere, der resterer med afgifter. 

9. august. 

(26/7). Gertrud Mikkelsdatter i Jannerup gav til kende, at hun var blevet forligt 
med Laurits Christensens kone Anne Nielsdatter, og de f0rte vidnesbyrd skal 
v:ere dede og magteslese. 

16. august. Kun 3 m:end medt. Intet. 
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23. august. 

(20/4). Enevold Kas til Lyngholm Iader kundg0re, at han er blevet venlig og vel 
forligt med hans bonde Jesper Tomsen i Silstrup, saledes at Jesper Tomsen skal 
udrede de resterende skatter, men vrere fri for de andre ]{rav om landgilde, 
bygfald m.m. Han skal dog betale Hartvig Kas 30 sldl. i 3 terminer, nemlig 10 til 
mikkelsdag 1687, 10 til mikkelsdag 1688, og 10 til mikkelsdag 1689, hvorimod 
Jesper Tomsen skal vrere kvit og fri for samme gard og forlovet i vilje og minde 
fra: Enevold Kas. 

30. august. 

Amtmanden og amtsskriveren har gjort arrest pa et skib, som f0rst la og red for 
anker ved Vorup 0r, men som siden strandede og blev vrag, og som besretningen 
havde forladt. J0rgen Kas til Faddersb0l havde bemffigtiget sig skibet og hentet 
varer derfra, allerede mens det la for kysten. Siden havde han solgt skibet og 
t0mmerlasten til borgmester Enevold Bjerregard i Thisted. Amtmanden 
(henviser senere til en h0jesteretsdom, som frad0mte Iver Kas strandretten) 
forlanger, at J0rgen Kas skal fremvise adkomstbreve til forstrandsretten. 
(Fortsat i mange senere retsm0der).(6/9). 

Anders Christensen i Feregard fremkalder folk, der vidner om, at et skeldige 
ikke er holdt ved lige. 

6. september. 

(30/8). Amtmanden har Iadet forbyde nogen at bjerge gods fra det skib der la pa 
havet ved Vorup 0r pa kongens str0m og vand. Forbudet forkyndt for J0rgen 
Kas og Enevold Bjerregard. (20/9). 

Amtmanden indskrerper forbudet mod at sla klittag og andre afgmder i 
klitbakkerne, og anmoder herredsfogeden om at lade srette skel, sa man kan se, 
hvad der h0rer til hvert enkelt sogn. 

Amtmanden Iader advare proprietrererne, at de holder dygtige hopper og heste 
efter forordningen. Almuen i sogne, hvor kongen eller stmgods er st0rste 
lodsejer skal indkomme for amtmanden, sa der kan g0res ligning om 
stodhestenes indk0b og fourage. 

(2/8). Christen Villadsen pa Poul Nielsens vegne har Iadet strevne Tomas 
Mortensen i Nordentoft til syn og vidner angaende den beskadigede plag, som 
Poul Nielsen havde i grres pa Norden toft mark. (13/9). 

13. september. 

Anders Salmandsen i Vang pa egne og medinteresseredes vegne har Iadet folk 
syne grresningen til Nystrup gards mark, som de vurderede til 10 sldl. (Altsa er 
Nystrup vel 0de). 
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(6/9). Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, pa Poul Nielsens 
vegne fremstiller folk, der har synet en plag, som la pa Nordentoft mark og ikke 
kunne rejse sig. Der var ikke nogen skade at se pa den. Den tilh0rte Poul 
Nielsen, som havde den i grffis pa Nordentoft mark. (4/10). 

Christen Christensen i Bindemp pa Johan Adolph de Clerques vegne har Iadet 
mrend syne br0stfreldighed pa Store Djernres. (27/9). 

20. september. 

Amtmanden og amtsskriveren har Iadet foretage vurdering af skibsdele og 
redskaber, som var bjerget fra det skib, der strandede ved Vomp 0r. 
(Specificeret). Der nrevnes bl.a. et stort skonfrersejl, merssejl, krydssejl, 
lresejl, stangsejl, badsejl, mesan, fok, foremerssejl m.m., og af t0mmer. (Sagen 
fortsre tter). 

Samme sag om skibet. Enevold Berregard advares af amtmanden, at han ville 
forholde sig med det opbjergede efter Ioven. Amtmanden havde tilbudt 
borgmesteren, at dersom han ikke havde vogne nok til at f0re det bjergede op 
fra stranden, ville amtmanden s0rge for assistance, sa det kunne lregges op. 
Enevold Nielsen svarede, at han ikke vidste af noget oplreg at sige, men han 
havde k0bt godset for hans egne pange og mente, at han kunne g0re sig det sa 
nyttigt, han ville. Selv om godset vel skulle oplregges, sa kunne det dog ikke 
stoppe omkostningerne derved. Vidner siger, at amtmandens fuldmregtig ikke 
havde nogle vogne, da han gjorde det tilbud. (Sagen fortsretter). 

Om skibet vidner folk, der var ombord, mens skibet endnu fl0d pa vandet, hvad 
de bjergede derfra efter J0rge.n Kas's befaling. Skibet var indkommet mellem 
Vomp 0r og Narha strand. De kunne ikke sige, hvor mange favne, det la fra 
stranden. Enevold Nielsen havde budt dem 200 rdl., hvis de kunne fa skibet 
under sejl og sejle til Norge eller til nreste havn, men de turde ikke pr0ve, da 
skibet la sa skrevt i vandet, og de ikke vidste, hvor meget vand der var i det. 
Hvis vinden havde vreret 0stlig, og skibet var ubeskadiget, kunne de nok vrere 
kommet til sejls, men vinden var i vest og blev strerkere og strerkere, og pa 
gmnd af storm og havets bms kunne ingen komme til skibet, f0r det st0dte mod 
land. Amtmanden b0d dem ogsa 200 rdl., hvis de kunne fa skibet ud, da kongen 
havde prretentioner. Enevold Nielsen sagde, at han havde solgt en del pa 
stranden og mente, at han havde god hjemmel og rettighed til det. (Sagen 
fortsretter). 

J0rgen Kas til Faddersb0l har Iadet strevne amtmanden med 6 ugers varsel. 
(11/10). 

Amtmandens fuldmregtig, Knud Pedersen Riber, har Iadet strevne Christen 
Bollesen i klitten til dom, fordi han har opsat en vede pa havbakken imod Ioven. 
Intet bevis fremf0rt. 
Opsat 14 dage. (4/10). 
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Villads Hansen i Skarup pa hr. Poul Jensen Snedsted i Sj0rring hans vegne har 
Iadet strevne Tomas Mortensen i Nordentoft og f0rer Mikkel Tomsen i Sperring, 
f0dt i Nordentoft, som vidne pa, at hans forreldre og Jens Gregersen hvert ar 
havde givet prresten i Sj0rring to Ires h0 som prresten lod hente pa sin egen vogn 
og heste. Det samme vidner flere. 

27. september. 

(20/9). J0rgen Kas til Faddersb01 sp0rger nogle folk mer have ved Vorup, om 
der var strandet noget skib pa Vorup strand, siden han ved mortensdagstid 1662 
kom til Faddersb0l, f0r dette skib indkom. De sagde, at det var der ikke. 
Amtmandens fuldmregtig begrerer, at J0rgen Kas vii fremvise hans adkomst til 
vrag og toldrettighed pa Vorup strand. J0rgen Kas svarer, at nar han bliver 
lovlig strevnet, vii han fremvise sin adkomst. Amtmandens fuldmregtig 
fremlregger en h0jesteretsdom 9/4 1638, hvorefter Iver Kas har afstaet sin 
forstrandsret til Kronen, men rna beholde, hvad der hidtil er bjerget. J0rgen 
Kas spurgte sine vidner, om sal. J0rgen Friis (forrige amtmand) eller nogle af 
dem, der havde haft forstranden i forpagtning, havde gjort noget forbud mod 
ham om bjergning af vrag. !mod dette sp0rgsmal fremlagde amtmandens 
fuldmregtig, Knud Pedersen Riber, en missivve fra generalkommissariatet til 
amtmand J0rgen Friis 19/10 1678 om, at forstranden ved Vorup tilh0rer Kronen 
under 0rum slot, og han indvender, at J0rgen Kas's vidner er hans egne tjenere 
og bjergefolk og derfor kan anses for vildige. 
Dommeren kender derpa, at da sagen om rettigheden til vrag ved Vorup er af 
Landstinget henvist til Kongen, rna vidner f0res. Vidnerne vidner da, at J111rgen 
Kas har taget det vrag der indkom, ogsa da Christian Henrik Peters havde 
stranden i forpagtning. Knud Riber spurgte, om han havde det i Christian 
Peters minde og vilje, han havde faet lov til at tage vraget, eller det var fri. 
Vidnerne siger, at det ved de ikke. 

Amtsskriver Jens Hansen f0rer vidner om, at en gard i Tinstrup, som Anders 
Madsen iboede og f111r tilh0rte Christen Skeel til Ejstrup, en gard i Torp, som 
beboedes af Niels Tomsen, og var af Berte Vinds gods, en tredjedels gard ibid., 
f0r beboet af Niels Tomsen, en gard i Tilsted, udlagt· til Kronen af Vestervig 
gods, f111r beboet af Christen Christensen, og en gard i Torsted, f0r af 0land gods 
og beboet af Peder Jensen, har ligget 0de 1688 og f111r, og jorden er ikke brugt. 
Han udbyder gardene om nogen vii antage dem. 

Niels Jensen Toftum har Iadet strevne Niels Olufsen i Harring og hans broder, 
Laurits Olufsen til vidnepah0r og dom. Anders Nielsen, tjenende Niels Toftum, 
var pa vej til Nordentoft sammen med Niels Toftums s0n Jens Nielsen (f0dt 
1669) for at hente 3 kvier, da Niels Olufsen overfaldt Jens Nielsen og jog ham 
frem og tilbage pa vejen og slog ham med en sv0be. 
Niels Olufsen var til hest og pa hesten var ogsa en Iiden dreng (hans broder), 
som bad ham holde op, det var kun galenskab. (11/10). 

(13/9). Christen Christensen Binderup pa Johan Adolph de Clerque hans vegne 
tiltaler J0rgen Nielsen for restance, br0stfreldighed pa hans gard m.m. Christen 
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Poulsen pa J0rgen Nielsens vegne beraber sig pa en kontrakt, som han mener 
kunne komme J0rgen Nielsen noget til befrielse, og begrerer opsrettelse, til han 
kan fremskaffe kontrakten. 
Opsat 14 dage. (11/10). 

4. oktober. 

(20/9). Amtmandens fuldmregtig, Knud Pedersen Riber har efter opsEettelse 20. 
sept. Iadet stEevne Christen Bollesen i Klitten, og fremlEegger tingsvidne af 
N0rha birketing 15. sept., hvorefter vidner har set en stage, opsat pa klitbakken 
for Vorup strand, 3 favne lang og sa tyk som et syvalens trre, hvorpa var bundet 
en krerv ris med klittag i. Christen Bollesen tilstod, at han havde rejst stagen 
efter begEering af Jens Ennersen af Norge ved assessor Foss's foged pa Todb!lll, 
som havde betinget en andel t0mmer af ham. Desuden sagde Christen Bollesen, 
at han og de andre fiskere brugte samme vede som tegn, nar de skulle Iande. 
Han vidste ikke, at den var imod Ioven, ~g den havde staet der i 30 ars tid ulast 
af aile f0r nu. Knud Pedersen Riber, amtmandens fuldmregtig, begEerer dom, 
fordi stangen er sat op, og fordi der er brugt klittag (!) Christen Bollesen 
begrerer opsEettelse for at fremskaffe oplysninger. 
Opsat 4 uger. (13/12). 

(13/9). Christen Villadsen i Skjoldborg pa Poul Nielsen i As hans vegne, tiltaler 
Tomas Mortensen i Nordentoft for plagen, der var blevet skadet, mens den var i 
grEes hos Tomas Mortensen. 
Opsat 14 dage. (18/10). 

Anders Nielsen i Hov ( = Hove, Vang sogn) far afkald fra Christoffer 
Christensen Smed i Hundborg og Christen Knudsen i Vorring for den arv, deres 
hustruer Dorete og Karen Nielsd0tre er tilfaldet efter deres sal. forEeldre Niels 
Poulsen, som boede og d0de i Hove og hans hustru, Maren Jensdatter. Desuden 
erklrerer Poul Christensen i Sperring pa sin moders ( = Maren Jensdatters) sine 
egne og s0skendes vegne, at hans fader (Christen Poulsen) har faet den arv, han 
kunne tilkomme efter hans forreldre. 

11. oktober. 

(20/9). Amtmanden og amtskriveren har igen begEeret, at J111rgen Kas til 
Faddersb0l vii vise sine adkomstbreve til stranden ved Vorup. Der frem!Eegges 
forpagtningsbrev til amtmanden pa kgl. Maj.s forstrande, 11/3 1682, hvori der 
star, at da forpagteren egentlig ikke kan vide, hvilke strande, det drejer sig om, 
skal aile proprietEerer, som tilholder sig nogen forstrandsrettighed, anmelde det 
inden 4 uger, sa det kan ses, hvor skellene gar. J0rgen Kas svarer, at dette brev 
er ham ganske ukendt f0r nu, og han henviser til adelens privilegier. 
Herimod fremlregges Hejesterets dom 1638, og da det ikke af privilegierne ses, 
at Iver Kas el!er andre har faet oprejsningsbrev, har dommeren ment, at 
J0rgen Kas ikke kunne f0re vidner imod dommen. J0rgen Kas fremlregger et 
gammelt sk0de fra kongen til Stalder Kas pa Faddersbel. Amtmandens og 
amtskriverens fuldmEegtig begEerer, at J0rgen Kas fremlregger sin andre breve 
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og ctokumenter. Jergen Kas svarer, at han har dem ikke hos sig, men han ville 
fremvise dem om 8 dage, om lejligheden sig ville begive. 
Opsat de 8 dage. (18/10, Thisted tingbog 16/10). 

(27/9). Niels Jensen Toftum i Thisted har Iadet strevne Niels Olufsen i Harring 
til dom. Han var ikke medt. 
Opsat 14 dage. (25/10). 

(27 /9). Johan Adolph de Clerque har Iadet til tale Jergen Nielsen i Djernres og 
sagen blev opsat 14 dage, som er til i dag, men Gregers Andersen i Nerklit 
(herredsfoged i V. Han herred) meder nu pa Jergen Nielsens vegne og beretter, 
at Jergen Nielsens sen, Niels Jergensen, er rejst til sin husband pa akkord og 
harden omtvistede kontrakt med sig. Sa er sagen igen opsat 14 dage. (25/10). 

Ubbe Christensen i Koldby pa Maren Jensdatters vegne i Skjoldborg har Iadet 
strevne Niels Andersen i Silstrup i 0stergard til sigtelse og dom. Hun sigter 
Niels Andersen for at have lovet hende mgteskab og derefter besvangret hende, 
hvorfor Ubbe Christensen begrerer, at han demmes til at give hende en hrederlig 
hjemfrerd. 
Opsat 14 dage. (25/10). 

(26/7). Amtmanden Iader tiltale Hans Clausen i Sundmelle for klittag, som er 
fundet pa hans huse i Gyrup og fremlregger synsvidne samt et tingsvidne af 
Hassing herreds ting, som melder, at Mads Jensen i Gyrup har vidnet, at Hans 
Clausen har Iadet tmkke med klittag, siden han kom til Gyrup. Hans Clausen 
fremlregger et andet synsvidne, hvori synsmrendene erklmrer, at klittaget pa 
husene er over 20 ar gammelt, og et vidne, hvori hr. Holger Serensen 
Schandorph erklrerer, at han har vmret i Gyrup og da prevede at forlige Mads 
Jensen i Gyrup og Hans. Clausen, men Mads Jensen sagde, at Hans Clausen var 
hans abenbare fjende, sa han ville ikke forliges med ham. Hans Clausen beviste 
derefter med sit frestebrev, at han ikke havde vmret i Gyrup i fuldkommen 11 ar. 
Desuden et tingsvidne af Hassing herreds ting 23. sept. sidst, hvori synsmrend 
fremlregger deres syn over taget pa Gyrup, hvad slags tag der er, og om deter 
nyt eller gammelt. 
Dom: Da Hans Clausen beviser, at han kun har boet i Gyrup i knap 11 ar, og det 
sidste tingsvidne, der melder om tagets alder, rna ga frem for det andet, der 
ikke nrevner noget om alderen, og det altsa bevises, at taget er over 20 ar, 
frikendes Hans Clausen. 
(Det nrevnes i tingsvidnet, at Oluf Ejlersen nu bor i den gard, Hans Clausen 
boede i). 

18. oktober. 

(11/10). Amtmand og amtskriver begrerer igen, at Jergen Kas til Faddersbel vii 
fremvise sine adkomstbreve. Jergen Kas har henvist til en hejesteretsdom, 
men siger, at den er kommet fra ham, og at han ikke ved, om den er hos 
skriveren i Viborg, hvor sagen var for landstinget. Derimod fremlregger han 
nogle gamle dokumenter og pergamentsbreve, »som er sa ulmselige, at man 
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ikke kan fatte meningen«, men de er ogsa reldre end hejesteretsdommen af 1638. 
Jergen Kas siger, at de angar skel mellem Faddersbels og kongens grund. Han 
vil preve at finde den hejesteretsdom, han mener at have faet. (2/11). 

( 4/10). Poul Nielsen i As har Iadet strevne Tomas Mortensen angaende den 
skadede plag, men som Christen (Christen Villadsen?) er i dag i husbondens 
rerinde, begrerer han sagen opsat. 
Opsat 8 dage. (25/10). 

Ebbe Andersen i Sjerring pa herredsfogedens og skriverens vegne har Iadet 
hidstrevne Jens Lauritsen i Snejstrup og tilbyder ham nu en kvindekabe, som 
han har pantsat til dem, om han vil indlese den. Han svarer, at det kan han ikke. 
De far at beholde kaben. 

25. oktober. 

Lmst plakat om forpagtning af komsumtions- og folkeskat. 

(11/10). Peder Fjerritslev i Thisted pa Niels Jensen Toftum hans vegne tiltaler 
Niels Olufsen i Harring for overfald pa hans sen. Niels Olufsens fader, Oluf 
Lauritsen i Harringgard, begmrer opsmttelse, til Niels Jensen Toftum kommer 
hjem. 
Opsat 14 dage. (8/11). 

Christen Villadsen pa Enevold Kas til Lyngholm hans vegne opbyder en gard i 
Silstrup, om nogen vii antage den, kan de handle med den gode mand om det. 

(18/10). Christen Villadsen pa Poul Nielsen i As hans vegne har Iadet strevne 
Tomas Mortensen. Men som intet nyt er fremlagt i sagen, er parterne forelagt 
at mede i dag 8 dage og da tage med sig, hvad der tjener til sagens oplysning. 
Opsat 8 dage. (2/11). 

(11/10). Ubbe Christensen i Kaalbye pa Maren Jensdatters vegne i Skjoldborg 
har Iadet strevne Niels Andersen i Silstrup. Han er ikke medt. 
Opsat 8 dage. (2/11). 

Amtmanden Iader foretage inddeling af adelvejen mellem Thisted og Vilsund. 
Det bestemmes, hvilke sogne, der skal vedligeholde bestemte stykker. (De er 
specificeret). 

(11/10). Johan Adolph de Clerpue Iader tiltale Jergen Nielsen for resterende 
landgilde m.m. og Iader fremlregge syn over garden. Desuden fremlregger hans 
fuldmregtig et frestebrev, hvori de Clerque frester halvdelen af garden til 
Christopher Jergensen, da hans fader, Jergen Nielsen har erklreret, at han ikke 
pa grund af alderdom og svaghed kan foresta hele garden. Frestebrevet dateret 
Kye 5/12 1683. Men Christopher Jergensen ville ikke modtage frestebrevet, der 
palagde ham at opbygge bygninger og holde de andre ved magt. De Clerque 
forlanger, at Jergen Nielsen skal kvittere garden og g0re den ryddelig. 
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Hvorimod Gregers Andersen i N0rklit, herredsfoged i Vester Han Herred, pa 
J0rgen Nielsens vegne irettelregger en kontrakt af 23/11 1683, hvorefter de 
Clerque modererer sine krav saledes, at J0rgen Nielsen skal afsta til ham de 
restancer og omkostninger, J0rgen Nielsen kan s0ge hos Sune Ovesen og andre, 
og andre fordringer, J0rgen Nielsen kunne til de Clerque. Han lover at give en 
af hans s0nner frestebrev, og modererer sit krav om genopbygningen af 
Djernres. 
Dom: J0rgen Nielsen skal be tale sin resterende landgilde, og han skal reparere 
bygningerne mest muligt efter hans husbonds moderation og stille sin husbond 
sikkerhed derfor. Imodsat fald skal han have forbrudt sit freste. 

2. november, (da 1. november var allehelgens dag). 

(18/10). Sagen om det skib, der strandede ved Vorup Strand, fortsat. 
Amtmandens fuldmregtig, som er amtskriver Jens Hansens fuldmregtig, 
Christen Poulsen tiltaler pa deres vegne J0rgen Kas til Faddersb0l. Det oplyses, 
at kgl. Maj.s frestebonde Mikkel Stenbjerg var den f0rste, der sa skibet torsdag 
morgen ved solopgang d. 19. august, da det Ia for anker, med beslagne sejl, og 
som folkene fradruknede ved en ulykkelig hrendelse, til l0rdag, da nogle folk 
bes0gte skibet. Et tingsvidne om denne sag 27/10 pa N0rha birketing beh0ves til 
sagens oplysning, hvorfor sagen er opsat 14 dage. (15/11). 

Christen Pedersen B0dker i Sj0rring far afkald pa arv efter hans hustru Anne 
Poulsdatter fra Poul Klemedss!im i Sj0rring pa sin kones Karen Poulsdatters 
vegne, Niels Poulsen i Stagstrup pa egne og s0skende, Jens Poulsen i Bedsted, 
Maren Poulsdatter, Karen, Zidsel, Anne og Kirsten Poulsd0tre, samt sal. Peder 
Poulsens b0rn af Vibberstoft (Vibetztofft), Poul Pedersen, Maren og Kirsten 
Poulsd0tre, deres vegne. 

(25/10). Ubbe Christensen i Kolbye pa Maren Jensdatter af Snedsted 
prrestegard hendes vegne tiltaler Niels ·Andersen i Silstrup for brudt 
regteskabsl0fte. Han havde besvangret hende, og nu krreves han for en hrederlig 
hjemfrerd efter Ioven. 
Herimod at svare fremkom Jep Christensen, foged pa Todb0l, og formente, at 
Niels Andersen burde frikendes, da der nu er gaet flere ar, og Niels Andersen i 
mellemtiden var blevet gift efter lovlig lysning, og der ikke var nogen, som 
havde noget at indvende, som kom frem og gjorde krav eller forbud greldende. 
Dom: Da lejermalet er begaet for 9 ar siden, og Niels Andersen for mere end 5 
ar siden er kommet i regteskab, uden at Maren Jensdatter har gjort forhindring, 
og da der heller ikke i s0gsmalet nrevnes noget om, hvor stor hjemgiften skulle 
vrere, og dette er sket f0r loven tradte i kraft - sa b0r Niels Andersen efter sin 
tilstand pa de tider give Maren Jensdatter 6 sldl. 

(25/10). Christen Villadsen, delefoged til 0rum, pa Poul Nielsens vegne i As 
tiltaler efter opsrettelse Tomas Mortensen i Nordentoft for den skadede plag, 
han havde i grresning for Poul Nielsen og krrever, at plagen skal vurderes og 
Tomas Mortensen betale Poul Nielsen erstatning. Tomas Mortensen mener, at 

792 

Hundborg Herreds Tingbog- 1686 

plagen skulle have vreret synet, f0r den blev leveret til ham, da man ikke kunne 
vide, om den da havde nogen vansk. 
Dom: Da det af vidnef0rsel kan sluttes, at plagen er skadet ved handgerning, 
b0r Poul Nielsen have erstatning, men da det ikke kan sluttes, hvor · stor 
skadeerstatningen b0r vrere, skal parterne opnrevne 4 uvildige dannemrend, som 
skal afg0te sagen, enten ved at forlige parterne i mindelighed eller ved endelig 
slutning. 

8. november. 

(25/10). Niels Jensen Toftum i Thisted tiltaler Niels Olufsen i S0gard i Harring 
efter opsrettelse for overfald pa hans s0n Jens Nielsen pa alfarvej og for 
skreldsord og trusler. Niels Olufsens fader Oluf Lauritsen i Harringgard 
fremlregger pa Niels Olufsens vegne et indlreg, der gar ud pa, at der ikke kan 
d0mmes efter et enligt vidne, og der er heller ikke foretaget syn over skade. 
Dom: Da Niels Olufsen har vreret til stede for retten, og han ikke selv har 
fremf0rt noget til sit forsvar, sk0nt sagen er opsat 2 gange, og ikke har villet 
forklare sig ved skudsmal eller i andre mader, og hans fader kun beraber sig 
pa, at der kun var et vidne, og der ikke er foretaget syn, da ved jeg ikke efter 
sagens beskaffenhed at svrekke vidnets forklaring, og jeg t0r ikke understa mig 
at frikende ham for den i Ioven fastsatte bod, 3x40 lod s0lv for brud pa vejfred. 
For de 0vrige beskyldninger b0r han derimod at vrere fri. 

15. november. 

Assessor Laurits Foss til Todb0l Iader tiltale nogle af hans b0nder for restancer 
(specificeret). Jep Nielsen af Tved fremkom og begrerede efter sandkommissio
nens afg0relse at vrere fri. 
Dom: Aile de tiltalte skal be tale, dog kan jeg ikke tilkende nogen at be tale 
landgilde udover, hvad sandflugtskommissionen har bestemt. 

(2/11). Amtmanden og amtskriveren Iader igen tiltale J0rgen Kas til 
Faddersb0l og borgmester Enevold Nielsen angaende det skib, der strandede 
ved Vorup 0re. Mange dokumenter irettelregges igen. Borgmesteren skyder sig 
ind under sit vrerneting, og ellers begrerer opsrettelse, da han er i kgl. Maj.s 
forretning. 
Opsat 3 uger. (6/12). 

22. november. 

Lrest missive om penge for proviantkorn. 

29. november. 

Frands Vogt pa Tage H0gs og Adam Andreas Voss's vegne tiltaler J0rgen Kas 
til Faddersb11ll og krrever, at han enten leverer de 500 sldl., han har faet for 
skibet og ladningen, efter at det var strandet pa Vorup Strand, eller ogsa 
fremviser sin adkomst til strandrettighederne for ham, som fuldmregtig for 
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ovennrevnte strandforpagtere. Der fremlregges et tingsvidne af Thisted byting 
9. oktober, hvorefter borgmester Enevold Nielsen erklrerer overfor J0rgen Kas, 
at han vel har k0bt skib og ladning for 500 sldl., men da amtmanden har forbudt 
ham at befatte sig med skibet, som efter de engelske b0ger menes at vrere et 
engelsk skib, opsiger han kontrakten mellem ham og J0rgen Kas. 
Frands Vogt fremlregger ogsa sine principalers forpagtningsbrev pa de kgl. 
forstrande m.m. 
Sagen opsat 8 dage, da amtmanden har tiltalt J0rgen Kas i samme sag. (6/12). 

6. december. 

(5/11). Amtmand og amtskriver tiltaler igen efter opsrettelse J0rgen Kas, fordi 
han har bemregtiget sig skibet, der strandede ved Vorup strand. J0rgen Kas 
fremlregger mange gamle ulreselige dokumenter, adelens privilegier og en 
h0jesteretsdom 1678, hvorefter H0jesteret ikke t0r tage stilling til, om adelens 
privilegier grelder stranden ved N0rha og Vorup, der var frad0mt Iver Kas 1638, 
og henskyder sagen til kongens afg0relse. Amtmandens og amtskriverens 
fuldmregtig, Christen Poulsen fremlregger den gamle H0jesteretsdom og andre 
tidligere irettelagte dokumenter. 
Sagen henvist til Landstinget, hvad borgmester Enevold Nielsen angar, 
henvises sagen til hans vrerneting, Thisted byting. 

(29/11). T0ger Jensen pa Frands Andersen (Vogt) hans vegne efter fuldmagt pa 
strandforpagternes vegne tiltaler efter opsrettelse J0rgen Kas for skibet ved 
Vorup strand. 
Henvist til Landstinget. 

13. december. 

Feder Marchussen, tolder i Thisted, lader vurdere noget l0st vrag, som er 
indkommet for Vang Strand. 

Amtmandens fuldmregtig, Knud Pedersen Riber har. ladet syne klitten for 
Hundborg herred, nemlig fra S0nder Klitm0ller og til Nystrup Klit var en del 
klittag afhugget og bortf0rt, men i landklitten var ingen skade sket, uden hvad 
der kunne vrere afbidt af kreaturer. I Nystrup klit fandtes ingen skade. I Vang 
klit fandtes et stykke? tag? nordest for S0ren Tveders, som ingen vedkendte sig. 
I landklitten i dette sogn fandtes ingen skade, men alene i havklitten, hvor noget 
var afhugget og borte. For Hundborg og Jannerup sogn fandtes ingen skade i 
klitten. 

Amtmandens fuldmregtig fremlregger syn over klittag, fundet pa huse, og lader 
tiltale beboerne. Sagen opsat til Snapsting nreste ar. 

(4/10). Amtmandens fuldmregtig tiltaler Christen Bollesen i klitten, fordi han 
har opsat en stage med kost pa en klit ved havet, som fuldmregtigen kalder en 
vede. Der fremlregges et tingsvidne om stagen af N0rha birketing (tidligere 
nrevnt), hvor stagen beskrives, og det siges, at stagen er opsat for fiskernes 
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skyld, men da ogsa efter begrering fra Assessor Foss til Todb0l efter begrering 
af Jens Ennersen af Norge, som havde betinget noget t0mmer til assesoren og 
ville lande der. Christen Bollesen ikke m0dt. 
Sagen opsat 8 dage. (20/12). 

20. december. 

Christen Villadsen pa Feder Pedersen Br0nsdorf hans vegne lader lrese et 
tilbud, der lyser pa, at eftersom han har faet foretaget udlreg hos Christen 
Poulsen Resen i Th0rupgaard (T0ttrupgard), tilbyder han hver, som vii give 
penge for de udlagte efter vurdering, at de kan k0be det, eller om de ikke vii 
give sa meget, da vii tingene blive solgt til den h0jestbydende, men de, der vii 
handle, skal sa sige, om de vii hente varerne, eller de skal leveres i deres hus. 
Ingen b0d sig til som k0ber. 

Jep Andersen i Hundborg fremlagde vurdering, skifte og deling f sal. Christen 
Jensen Vilde hans bo i Hundborg. Enken er Anne Pedersdatter, og arving er 
ogsa den sal. mands fader, Jens Knudsen i Villerslev. 
Boet insolvent, men Jesper Andersen efterlader enken en tredjedel af det, hun 
skylder ham, hvis hun vii be.tale noget af det 0vrige. Enken vil blive i boet og 
betale kreditorerne lidt efter lidt. Jep Andersen er nu hendes frestemand. (20/6 
1687). 

(13/12). Christen J0rgensen i Tinggard tiltaler pa amtmandens vegne Christen 
Bollesen i klitten for en »vreede«, som er fundet opsat pa havbakken. Pa 
Christen Bollesens vegne og i hans nrervrerelse svarer J0rgen Kas til 
Faddersb0l, at han ikke har foretaget sig noget imod loven, eftersom det er ikke 
bevist, at han har opsat stagen og haft ild derpa ved nattetide, og det heller ikke 
er bevist, at nogen har faet nogen skade ved denne stages opsrettelse. 
Dernrest fremlagde Christen Bollesen et svar, hvori han siger, at stagen kun er 
opsat, for at han og hans br0dre (de andre fiskere), kunne finde 
landingspladsen. Hen henviser til et tingsvidne af N0rha birketing, som er 
usvrekket. Knud Pedersen (amtmandens fuldmregtig) skrelder samme trre for 
en vrede eller varre, men om det ogsa var det, sa er det enhver bevidst, at ingen 
mand enten om lys dag eller nat l0ber sit skiberum pa land, nar han ser enten 
vede eller varre, som er gjort til at ledsage ham fra fare og ikke til ulykke. 
Stagen kan dog hverken vrere vede eller vare, thi en vede flyder pa vandet, og 
vare er vel 20 favne h0j og derover. (Vede erda formodentlig en b0je med flag 
eller kost, se Feilberg Ordbog over jyske almuesmal; bd. 3: vide). Hvis samme 
trre ikke matte have stfiet der, burde Knud Pedersen som en lovkyndig mand 
have advaret mig i venlighed om, at det var mod loven, og ikke sadan overfaldet 
mig fattige, vankundige mand, som ellers kun lever af fiskeri og hverken 
forstar mig pa trrette eller rettergang. Han havde ogsa tidligere, den 2/11 
fremstillet rerlige og trovrerdige vidnespersoner, som tilb0d at vidne, men da 
Knud Pedersen ikke var m0dt, afviste herredsfogeden mine vidnesfolk og ville 
ikke tilstede dem at vidne sandhed, og da jeg ikke har midler til at strevne dem 
igen og f0re dem sotn vidner, mener jeg, at Knud Pedersen b0r lade dem 
indkalde, hvis han ikke med min ed vii vrere forn0jet, som jeg tilbyder at 
aflregge. Dateret Vorup Klit 20. december 1686. CCS. 
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Christen Bollesen aflagde derpa ed pa, at han ikke havde rejst stagen til skade 
for nogen, men til nytte for fiskerne under deres fiskeri. 
Derefter fremstod Niels Pedersen i Vorup og S0ren Jensen i Sj0rring og 
vidnede, at sa lamge de kan mindes har samme tegn staet pa klitbakkerne for 
fiskeriets skyld. 
Dom: Christen Bollesen kendes i denne sag fri at vrere. 

Ende pa dette ar. 

796 

Hundborg Herreds Tingbog - 1687 

Af Hundborg herreds tingbog marts 1686 til marts 1688 fra fol. 54 b til fol. 90. 

Herredsfoged: Jens Lauritsen. 
Skriver: Hans Tomsen Aalborg. 

Fol. 54 b: 
Sandemrend 1687 (samme som 1686): 

Mads Christensen i N 0rre Skjoldborg 
Feder Christensen i Kallerup 
Christen Bertelsen i Tindstrup 
Mads Nielsen i 0ster Vandet 
Unge Anders Andersen i Sperring 
Christen Nielsen i Torsted 
Anders Christensen i Hundborg 
Christen Tomsen i Tvorup. 

Tingh0rere (men tingh0rerne er forskellige fra tingdag til tingdag). 
Paul Knudsen i Sundby 
Anders J0rgensen i Skjoldborg 
Klemmed Pedersen i Sj0rring 
Seren Olufsen i Sperring 
Jens Knudsen i Tindstrup 
J ens Jensen i Brunshove 
Niels Olufsen i Torsted 
Niels Pedersen Tra i Hundborg 

Snapsmandag 10. januar. 

Amtmanden lader fremlregge synsvidne om klittag og tiltaler folk, hos hvem 
der er fundet klittag. To, hos hvem der er fundet klittag, d0mmes, fordi klittaget 
er nyt, men dommeren vil ikke demme dem, hos hvem der er fundet gammelt 
klittag. 

17. januar. 

Amtmanden lader indskrerpe, at loven pabyder alle kongens b0nder her i 
landet, at de hver arlig skal lregge 5 humlekuler, 3 ymper, abild, prerer eller 
andre gode trreer og plante 10 pilestager. Hver helgard skal sa 1 skp. hampefr0 
og hver halvgard ¥.! skp. Han forbyder desuden hver mand at fiske i sin gards 
tilliggende s0 eller m0lledam uden amtmandens tilladelse og forbyder al 
t0rveskrering pa kongens grund. 

Christen Jensen i Hundborg fremlregger registrering og vurdering i boet efter 
sal. Jens Jensen. Boligen kaldes Hald. Baets midler er 29 sldl. 2 mk. 12 sk. 
Bn>Jstfreldigheden vurderes til 3 dl. 1 mk. 8 sk. 
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24. januar. 

Jens Christensen Skyum tiltaler Anders Olufsen Vig, Niels Christensen og 
Peder Krogs datter Anne i Torsted for skyld. 
Dom: De skal betale. 

31. januar. Intet. 

7. februar. Intet. 

14. februar. 

Lrest plakat om H121jesterets holdelse. 

21. februar. 

Mikkel Christensen, ridefoged pa N11.1rtorp, fremlregger skifte efter sal. Mads 
Madsen i Dollerup. Pa enken, Kirsten Nielsdatter, hendes vegne var m11.1dt 
hendes broder Mads Nielsen i Sj11.1rring. Pa de tre b11.1rn, Niels Madsen, Mogens 
Madsen og Mads Madsen, deres vegne var m11.1dt den sal. mands br11.1dre Peder 
Madsen i Tilsted og Christen Madsen i Sj11.1rring. Hvis Christen Christensen, der 
nu er i garden, vil regte enken, og han vil have b11.1rnene hos sig, til de kan tjene 
andre, uden betaling, og nar de ikke vil vrere lrengere hos ham, og de fylder 18 
ar, skal han give hver af dem 10 sldl., og han vil give husbonden skyld i rette tid, 
holde garden ved lige og betale skatterne, eftergives ham al restance, og han 
nyder garden uden indfrestning og fa stedsmalsbrev. Han skal in den 8 dage 
meddele, om han vil, og han skal da straks fa frestebrev. 

Jens Lauritsen i Kastrup lod lrese en instruks fra regimentsskriveren under det 
Stiirckske regiment, hvorefter han skuile forholde sig. 

28. februar. 

Christen Knudsen i Sundby far afkald fra Niels Andersen, f11.1dt i Sundby, pa arv 
efter hans fader, sal. Anders Nielsen i Sundby og hans moder, Else Nielsdatter. 
Christen Knudsen er Niels Andersens svoger. 

7. marts. 

Lrest en restance fra amtskriveren 5/3 1685 om kornskatter. 

14. marts. 

Lrest forordning om forskellige m11.1nters forh11.1jelse. 

Amtmanden har Iadet foretage syn over de forbedringer, der er gjort pa 
Bisgards bygninger. (Specificeret). 
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(10/1 1681). J11.1rgen Kas til Faddersb11.1l har ladet strevne Niels Nielsen i 
Hundborg for resterende landgilde til hans myndlinge, som er sal. Herman 
Kas's b11.1rn, nemlig rver Kas, Erik Kas, jomfru Sophie Kirstine Kas, og jomfru 
Birgitte Catrine Kas. 
Dom: Han skal betale. 

Amtmanden lader advare aile om at holde deres stutteri 
fremvise det til st. J11.1rgens dag. 

beredskab og 

Iligemade aflyste amtmandens fuldmregtig aile usredvanlige og umanerlige 
veje, som er f11.1rt over Bisgards jord. 

21. marts. 

Amtmanden har ladet strevne Niels Nielsen i Gr0nberg i Sperring for lejermal 
med to kvinder i hans regteskab, nemlig med Maren Christensdader i Sperring 
og Boel Jensdatter, nu tjenende i Thisted. Maren Christensdatter har faet 2 
b0rn med ham, en dreng for 8 ar siden, og en pige for 6 ar siden. Boel Jensdatter 
har ogsa faet 2 b11.1rn med ham, en dreng for 6 ar siden, som er d11.1d, og en dreng 
for 3 ar siden, som lever. De sagde, at han havde lovet dem begge regteskab, nar 
hans kone var d11.1d. Niels Nielsen nregtede intet, men beklagede sig over Boel 
Jensdatter, at hun gik i seng til ham. 

Knud Pedersen (Riber) tiltaler Anders Olufsen i Vig i Torsted for skyld. Anders 
Vig begrerer dilation, at han kunne betale i min(ielighed. Knud Pedersen lod det 
og besta. 

4. april. 

Lrest forordning om kop- og kvregskat. 
Jens Christensen Skyum af Thisted Iader lrese J11.1rgen Kas til Faddersb11.1l hans 
udgivne obligation pa 40 sldl. til Jens Skyums steds11.1n Mads Nielsen Tinstrup, 
med pant i to boliger i Hundborg sogn i F11.1rby og i Gr11.1nkjrer i Jannerup sogn. 
(10/10). 

11. april. 

Hans August von Pagelsen til N 11.1rtorp Iader strevne og tiltale nogle af hans 
b11.1nder i Hundborg og Dollerup for restancer. 
Dom: De skal be tale osv, 

18. april. Intet. 

25. april. 

Hans Tomsen i Fredskild pa amtskriver Jens Hansens vegne tiltaler nogle af 
kgl. Maj.s b0nder i herredet for restance. 
Dom: De skal betale osv. 
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2. maj. Intet. 

9. maj. 

Laurits Olufsen i Thisted tiltaler Isach Pedersen i Tilsted og Salmand Madsen i 
Torsted for skyld. Opsat 8 dage. 

23. maj. 

Lrest forordning om handelen paSt. Tomasi Vestindien. 
Lmst forordning om fremmed smaments afskaffelse, og forskellige holstenske 
menters reduktion. 

Hans Clausen i Sundmelle pa Christian Herman Helverschou til Irup hans vegne 
tiltaler Mikkel Pedersen i Skjoldborg, Niels Serensen i Sundsgard, Christen 
Tomsen Vinter i Sundby og Niels Christensen ibd. for resterende afgifter. 
Dom: De skal betale osv. 

30. maj. 

Hans Tomsen i Fredskild fremviste 3 ulveunger, som han berettede at have 
udreget af en sandbanke i klitterne, og Salmand Andersen i Tvorup fremviste en 
levende ulveunge, som han havde grebet i klitten. Tingmamdene sa og synede 
dem at vrere ulveunger, hvorfor de formodede at fa deres len af herredet. 

Christen Villadsen i Skjoldborg pa husbondens vegne tilbyder frekorn til aile, 
som har saet i 0rum tjeneres jord. 

Christen Villadsen forbyder Christen Mortensen i Tvorup at fere terv af det 
stykke grenjord, esten for Niels Christensens gard i Tvorup, hvor han skal have 
lavet grave, fer Ioven derom havde adskilt dem. (13/6). 

Jens Villadsen i Skjoldborg tiltaler Peder Madsen for resterende kongetiende, 
og fremlregger en obligation til ham fra Peder Madsen. 
Dom: Han skal be tale osv. 

Poul Nielsen i As tiltaler Niels Madsen i Hornstrup for et skrin, som hans hustru 
Margrete Jergensdatter havde !ant hendes fader i Hornstrup, men som hun ikke 
siden har kunnet fa igen. Vidner siger, at de har vreret hos Niels Madsen og 
begmret skrinet, men han svor, at Paul Nielsen ikke skulle fa den. Dog ville han 
give ham en korsost, som han kune forneje prresten med. Niels Madsens kane 
bekender, at skrinet er Paul Nielsens kones. 
Dom: Han skal aflevere skrinet. 

13. juni. 

(30/5). Niels Christensen (Hede) i Tvorup har Iadet folk syne et stykke jord, 
grenjord, esten Niels Christensens gard i Tvorup. De sa, at der var gravet 

800 

Hundborg Herreds Tingbog- 1687 

omtrent 2 Ires fladterv. Christen (Mortensen) Kl111vborg i Tvorup er indstrevnet. 
(Sagen fortsretter). 

Christen Villadsen pa Niels Christensens vegne fremstiller vidner, bl.a. Poul 
Klemedsen i Sj0rring og Peder Klemmensen i Torsted (som havde tjent hos sin 
S!11Ster i Tvorup i 4 ar for 28 ar siden) de vidner, at det omtalte stykke grresjord 
har vreret brugt til fmlles grresning. Nogle siger dog, at der har vrnret gravet 
diget0rv og m0ntt0rv. (Sagen fortsretter). 

Laurits Jensen i Thisted pa Christen Mortensens vegne i Tvorup fremkalder 
folk, der vidner, at der har vreret gravet diget0rv og vatte~rv og memte~rv, men 
ingen fladt0rv. Dog vidner to mrend, at Niels Christensen har gravet fladtrarv. 
(20/6). 

Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, tilbyder 2. gar;g fr121korn til 
dem, som har saet i 0rum tjeneres jord cig gjorde forbud mod aff!l!rsel. 

20. juni. 

Emmike Eriksen i Thisted pa sin svoger Laurits Nielsen hans vegne har Iadet 
strnvne Jens Krogsgard i Hundborg og sr. Anders Brensdorf til vidnespaher og 
Jens Andersen i Borregard, Jep Christensen i Brunshove m.fl. til at vidne om et 
stk. jord, som Je~rgen Kas skal have lagt til Faddersb121l M121lle, hvilken mosejord 
Jigger vest for Borregard. Jens Andersen Borregard vidnede, at bade 
Krogsgard og Faddersbe~l Me~lle har hert til Jergen Kas til Faddersb121l i mere 
end 24 ar. Desuden vidner han, at sal. Iver Kas til Ulstrup og derefter J0rgen 
Kas har ejet begge boliger, og at de har brugt Krogsgard Mose i frellig til 
t121rvegr121ft, indtil J0rgen Kas skilte et stykke fra, som alene Faddersb0l M0lle 
skulle bruge, sa der ikke mere var noget frelles .... Herimod fremkom sr. 
Peder Tomsen pa sine principalers vegne og spurgte vidnerne, om de ikke 
vidste, om de te~rv, m0lleren havde gravet i Krogsgard mose, var gravet pa 
bevilling af sal. Iver Kas og senere af J0rgen Kas. De svarede, at de ikke vidste, 
om det var k0bt, !ant eller givet melleren. Han spurgte, om den jord, m0lleren 
tilholder sig i Krogsgard Mose, ikke tilh0rer Krogsgards endels ejendom inden 
kastet. De svarede, at jorden har ligget til Krogsgard, indtil J121rgen Kas afdelte 
den ved en gmft. (Sagen fortsrntter). 

Peder Tomsen pa sin principals tjeners vegne har Iadet strevne Peder 
Christensen i Faddersb0l. Melle til syns afsigelse angaende Krogsgard Mose. 
Synsmrendene sa en del skott0rv, som Ia i bredsel, og melleren vedkendte sig, at 
han havde Iadet dem grave. Jens Nielsen Krogsgard vedkendte sig 
ejendommen, som torvene var gravet i, at ligge til hans gard. Me~lleren viste 
dem en lang gmft, som skulle vrnre skel mellem M0llens og Krogsgards del af 
mosen. (1/8). 

(13/6). Christen Villadsen i Skjoldborg pa husbondens vegne sretter i rette, at 
som vidner siger, at jorden 121sten Niels Hedes gard i Tvorup kun har vrnret brugt 
til grresning og ikke til t0rvegmft undtagen den ringe del, der blev gravet til at 
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reparere digerne med, b0r jorden ligge under horn og have til hver mands nytte 
og gavn til gnesning og ikke til t0rvegr0ft, sa lamge til hver far sin anpart efter 
Ioven. Han tiltaler Christen Kl0vborg og begrerer dom. 
Ingen m0dt til genmrele. Sagen opsat 8 dage. 

(27 /6). Christen Villadsen tilbyder 3. gang fr0korn og g0r forbud. 

Jep Andersen i Hundborg tiltaler Jesper Andersen ibd. for nogle srekke, han har 
!ant. Jesper Andersen svarer, at han kan fa dem, om han vil hente dem, eller 
ogsa fa betaling for dem. 

(20/12 1686). Jesper Andersen i Hundborg tiltaler Anne Pedersdatter, Christen 
Balds enke i Hundborg, fordi hun ikke har betalt, hvad hun efter egen 
bekendelse ved skiftet efter hendes mand, skylder Jesper Andersen, sk0nt han 
havde efterladt hende en tredjedel af grelden. Jep Andersen siger, at han intet 
har faet og derfor ikke vil be tale. 
Dom: Jep Andersen skal betale. 

27. juni. 

(20/6). Christen Villadsen i Skjoldborg, delefoged til 0rum, har Iadet strevne 
Christen Mortensen i Tvorup og tiltaler ham for 2 Ires fladt0rv, han har gravet i 
et stk. frelles gr0njord, og irettelregger tingsvidne og synsvidne af 13. juni. 
Herimod fremlagde Christen Mortensen f0rst et tingsvidne af 13/6 og et indlreg, 
lydende pa, at den jord er en fri frelled af alders tid bade med t0rveskrer og 
andet brug, og da han har sin ejendom i sognet, rna han ogsa have ret til at 
bruge jorden. Det er bevist, at der f0r er skaret fladt0rv og hvad mere er, 
m0nt0rv, vatt0rv og diget0rv, hvad der er vrerre og slemmere skrer end 
t0rveskrer. Han mener da, at han har samme ret som andre, indtil der anvises 
ham andet sted til t0rveskrer og forn0den ildebrand, eftersom de steder er nu af 
sand 0de og fordrervet, hvor bymrendene f0r har haft forn0den ildebrand. Da 
andre har brugt jorden til t0rvegmft, forstar han ikke, hvorfor man har udvalgt 
»mig fattige, gamle mand«, pat0rt ham trrette og jaget med ham med 
strevninger ... Det b0r f0rst bevises med grandebrev eller andre kontrakter, at 
jorden alene er til grresning. (Underskrevet af) Christen Mortensen Kl0ubore. 
Dom: Christen Mortensen b0r nyde sit arbejde og beholde de 2 Ires fladt0rv, og i 
sa mader for tiltale fri at vrere. Dog herefterdags at forholde sig efter !oven og 
grandernes vedtregt med frelles brug. 

4. juli. 

Niels Nielsen i Hundborg tiltaler Niels Ovesen i Dollerup for penge, som hans 
fader, Ove Sunesen, har lant af Niels Nielsens formand, sal. Jens Christensen 
Foged, nemlig 10 rdl. Niels Ovesen begrerer at se obligationen. Niels Nielsen 
svarer, at den var forvildet for ham, men efter skiftebrevet efter Jens Foged 
var hans krav lovligt. 
Opsat 8 dage. (25/7). 
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Peder Madsen og Christen Nielsen, kirkevrerger til Torsted kirke, tiltaler Niels 
Christensen og Niels Tomsen i Torsted og Niels Christensen og Klemed 
Pedersen i Sj0rring for resterende landgilde til Torsted kirke. 
Dom: De skal be tale. 

11. jun. · 

Hr. Poul Jensen Snedsted i Sj0rring tiltaler ved sin svoger og sognemand 
Villads Hansen i Skarup, Tomas Mortensen i Nordentoft for 2 Ires h0, som 
prresten hvert ar har Iadet hente rned egne heste og vogn i Nordentoft eng, og 
som han efter sin tiendebog har nydt siden 1654. Tomas Mortensen klager over, 
at prresten har hentet sa store lres pa sin vogn, at de matte have 4 heste til at 
trrekke det og endda ikke kunne k0re ad den rette vej, som er kirkevejen, men 
k0rte gennem et andet sogn. Han mener, at prrestens krav er mod Ioven og hans 
frestebrev. 
Dom: Da det bevises, at prresterne i Sj0rring har nydt arlig 2 Ires h0 af 
Nordentoft, og kgl. forordninger tilholder prresterne at nyde deres tiende og 
anden rettighed, som de f0r har nydt, sa b0r Tomas Mortensen give sin 
sogneprrest samme rettighed, som han f0r har haft, og til gengreld nyde samme 
rettigheder af prresten, som hans formrend har nydt. 

18. juli. 

L::est forordning om opgreld af dem, som har forskrevet sig in specie at'betale, 
og forordning om degnel0n, indkomst og degneboliger. 

Amtskriver Jens Hansen Iader tiltale Jacob Sparre til Rastrup for resterende 
skatter, tilsammen :!019 sldl. 13. sk. foruden kontributioner. Jacob Sparre Iader 
anmode om uds::ettelse, da han er rejst til K0benhavn for at s0ge benadning hos 
kongen. 
Opsat 6. uger. (29/8). 

Niels Mortensen i Torsted har ladet strevne Mads Christensen i Skjoldborg til 
syns afsigelse. Synsm::end vidner, at de var pa Nordentoft M0lle-eng og sa, at 
nogle 0gh0veder havde gjort skade for et halvt Ires h0. Niels Mortensen (broder 
til Tomas Mortensen i Nordentoft) skyldte Mads Christensens 0g for skaden. 

25. juli. 

( 4/7 l. Niels Ovesen i Dollerup strevner Niels Nielsen i Hundborg til 
opsigelsesvidne og opsiger det forlig, han havde indgaet med Niels Nielsen 
angaende betaling af hans faders skyld. Forliget var indgaet i drukkenskab. 
(8/8). 

Mads Laursen, degn i Hundborg, tiltaler Jens Lauritsen Jannerup og Jens 
Nielsen Krogsgard for skyldig degnerente. 
Dom: De skal betale. 
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1. august. 

Peder Tomsen pa 0rum tiltaler nogle af 0rum tjenere her i herredet for 
restancer, og krrever, at de skal betale, hvis ikke noget er dem efterladt, eller 
afkortet, eller er ede. 
Dom: De skal betale osv. (Sagen fortsretter). 

Peder Tomsen sp0rger, om nogen har noget at indvende mod den restanceliste, 
der er oplrest. Ingen af de medte kunne indvende noget. 

Peder Tomsen har Iadet strevne samtlige 0rum tjenere i herredet for hvad de 
skylder Peder Brr~~nsdorf {specificeret). 
Hans Tomsen svarer, at han har 7 skp. havre til bedste hos Peder Brenddorf. 
Dom: De skal be tale, hvad de ikke med kvitteringer kan be vise at vrere betalt 
osv. 

Niels Christensen i Bangsgard tiltaler Klemed Pedersen og hustru Anne 
Offersdatter i bern. Bangsgard for deres l0gnagtige ord om hans datter Maren 
Nielsdatter. De har fer vedgaet deres forseelse og tilbudt at udsta kirkens 
disciplin, men de fortsretter. Senere har de igen i Sjerring prrestegard i 
nrervrerelse af sogneprresten og to mrend indgaet en forpligt, men fortsretter. 
Jens Nielsen Busk og min datter Maren Nielsdatter tilbyder at g0re deres 
benregtelsesed, at de aldrig har haft legemlig frelle i l0sagtighed. 
Klemed Pedersen, siger, at han ikke har sagt helt sadan, som forpligten lyder 
og tilbyder at g0re ed pa, hvad han har set og talt og sagt, men Jens Nielsen 
Busk og Maren Nielsdatter far lov at aflregge deres ed. 
Dom: Da Klemed Pedersen og hans hustru har underskrevet en forpligt, skal de 
holde den, og de b0r her for retten Jens Busk og Maren Nielsdatter at erklrere, 
sMremt de ikke efter lovlig proces villide efter Ioven. 

(20/6). Peder Tomsen pa 0rum pa Anders Br0nsdorf, forvalter pa Randerup, 
hans vegne har ladet strevrie Peder Christensen i Faddersbel M0lle for dom, 
forbud og p:H0lgende lovmal om et stk. mosejord af Krogsgards ejendom, som 
han havde Iadet grave Skottet0rv (schotterfue) i. Derefter forbyder han Peder 
M0ller at grave t0rv der. 
Laurits Nielsen af Thisted fremlregger et brev fra J0rgen Kas til Faddersb0l 
om, at han har undt Peder Rysgard i Faddersb0l M0lle et stykke af Krogsgard 
mose, da hans fader Iver Kas havde givet ham lov at grave der,. og derfor har 
han afdelt et stykke til m0llerens brug, sa han ikke skulle grave i Krogsgard 
mose, hvor han selv ville. Laurits Nielsen mener derfor, at stykket nu skal 
tilhere Faddersbr~~l M0lle. 
Peder Tomsen protesterede pa Anders Br0nsdorfs vegne og irettelregger Jens 
Nielsen i Krogsgard hans frestebrev, udgivet af Hartvig Kas til Nrestrup ·15/10 
1662, hvori der star, at hans fader havde tilladt Melleren i Faddersb0l at nyde 
nogle dages trarvegr0ft i Krogsgard Mose, men herefter skal m0lleren ikke have 
denne ret, og Jens Krogsgard skal herefter vrere fri for denne besvrering. 
Dernrest fremlagde Peder Tomsen et sk0de til Peder Pedersen Brransdorf fra 
Jergen Kas, hvorefter alt, som fra arilds tid har ligget og endnu ligger til 
Krogsgard, skal f0lge garden. 
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Endnu fremlagde han en attest fra J0rgen Kas om, pa hvad made han havde 
undt m0lleren det stykke mose. Han svarer, at mf1Jlleren, sal. Anders Bojsen af 
hans fader havde faet lov at grave t0rv i mosen i 2 dage, men deri gjorde J0rgen 
Kas den forandring, da han selv lod grave sine skott0rv der, at han overlod et 
stykke af mosen til mf1Jlleren, for at han kunne grave der og ikke videre. Men nu, 
da bade in0llen og Krogsgard er kommet fra hans hand, vil han ikke have mere 
med det at bestille, men melleren havde haft t0rvegreften i Iver Kas's minde og 
vilj e. 
Endelig fremlagde Peder Tomsen et synsvidne af 20/6 om nogle skott0rv, som 
Peder Meller vedkendte sig at have Iadet grave i det omtvistede stykke mose, 
mens Jens Nielsen i Krogsgard vedkendtes ejendommen, som t0rvene var 
gravet i, at here til Krogsgard. 
Dom: Ejendommen br~~r tilh0re Krogsgard, men da Peder M0ller indtil nu har 
nydt t0rvegravningen patalt, b0r han have betaling for sit arbejde for dette ars 
gravede t0rv og ellers vrere fri for tiltale. 

8. august. 

(25/7). Niels Nielsen i Hundborg Iader strevne Niels Ovesen i Dollerup til 
vidnespaher. Seks mrend vidner, at de har for 5 uger siden forligt Niels Nielsen 
og Niels Ovesen sadan angaende den greld pa 10 rdl., som Niels Ovesens fader 
skyldte sal. Jens Christensen Foged i Hundborg, at Niels Ovesen skulle betale 
Niels Nielsen 4 sldl., halvparten efter tilstundende hest og halvparten til Vor 
Frue dag. Niels Ovesen svarer, at han vil efterkomme forliget. Niels Nielsen 
svarer, at Niels Ovesen har brudt forliget og efter deres akkords ordlyd vil han 
nu have sig forbeholdt at krreve den fulde sum, medmindre Niels Ovesen ville 
betale ham omkostningerne ved denne sag. {3/10). 

15. august. 

Lrest regimentskriverens forbud mod sred og affersel i rytterb0nders jord. 

22. august. 

Matthias From, forvalter pa Dueholm Kloster Iader tiltale Dueholm tjenere i 
herredet for restancer, nemlig Isach Pedersen i Tilsted og Jens Christensen i 
Silstrup. De svarer, at det ikke har vreret dem muligt i disse besvrerlige tider at 
yde deres landgilde, hvis ikke de skulle ga fra gardene. Tingsvidne. 

Niels Jensen af Sundby har Iadet strevne Anne Christensdatter i Skjoldborg, 
fordi hun har udlagt ham som barnefader til et barn, som hun ventede, under en 
absolution i Stagstrup kirke. Han krrever, at hun skal bevise sin beskyldning. 
Niels Andersen i Sundby m0dte pa hendes vegne og krrevede, at Niels Jensen 
skulle aflregge ed. Sagen opsat 14 dage for yderligere oplysning. {12/9). 
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29. august. 

(18/7). Amtsskriver Jens Hansen Iader tiltale Jacob Sparre til Rastrup for 
resterende skatter efter opsrettelse. Med Kammerkollegiets tilladelse igen 
opsat 14 dage. (12/9). 

Sr. Anders Kierulf Iader tiltale Jacob Sparre efter obligation pa 100 rdl. Da den 
gode mand er udenlands er sagen med bevilling opsat 14 dage. (12/9). 

Peder Marchussen i Thisted tiltaler J0rgen Kas til Faddersb0l for greld. Sagen 
opsat 14 dage, da J0rgen Kas ikke kunne m0de. 

Niels Andersen i S0nderha tiltaler Niels Nielsen i Hundborg for en del af hans 
gards skyld. Niels Nielsen siger, at han ikke nu har rede penge, men hvis Niels 
Andersen vii f0lge med ham hjem, vil han tilfredsstille ham af hans midler. 
Niels Andersen svarer, at han har ikke noget at g0re i hans gard f0r efter 15 
dage. 
Dom: Niels Nielsen skal for de to ar, han skylder for, nemlig afgift af 1 td. 6 skp. 
hartkorn, betale Niels Andersen inden 15 dage. 

5. september. 

Jens Christensen Skyum i Thisted tiltaler J0rgen Kas for greld efter obligation 
- 63 rdl. med pant i F0rgard i Hundborg sogn. Han beder Jacob Sparre til 
Rastrup og Hartvig Kas til Ulstrup, som har forvaltet skiftet efter hans salig 
hustru, om at medunderskrive. 
Dom: Da J0rgen Kas ikke har betalt efter tidsfristerne, b0r Jens Skyum 
tiltrrede pantet. 

12. september. 

Lrest kgl. forordninger. 

Niels Poulsen i H0rdum tiltaler Tomas Tomsen i Tinstrup og Niels S0rensen i 
Hundborg for, hvad han pa deres vegne har udgivet til soldaterpenge. 
Dom: De skal betale. 

(22/8). Niels Andersen i Sundby pa sin broderdatter Anne Christensdatter 
hendes vegne tiltaler Niels Jensen af Sundby og f0rer to vidner pa, at Niels 
Jensen har budt Anne Christensdatter 12 sldl. for at hun ikke skulle udlregge 
ham som barnefader. Niels Jensen siger, at han ikke har haft med hende at 
g0re, siden det f0rste barn blev til, og han b0d hende kun penge for at blive fri 
for hende for det beliggelsesmal han dengang stod skrifte for i Stagstrup kirke. 
(19/9) 0 

(29/8). Amtskriverens sag mod Jacob Sparre for skatterestancer opsat 3 uger. 

(29/8). Peder Marchussens sag mod Jacob Sparre anlangende, hvad denne 
skylder Morten Kjerulf, opsat 3 uger. (3/10). 
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19. september. 

Forordning om magasinkorn og flreskeskatter oplrest. 

(12/9). Niels Jensen i Sundby har strevnet Anne Christensdatter i Skjoldborg for 
den beskyldning, hun gjorde Niels Jensen sidste gang, hun stod skrifte. 
Opsat 8 dage, daNiels Andersen vil f0re vidner. (Sagen fortsretter). 

Niels Andersen i Sundby f0rer vidner, der siger, at Niels Jensen er i rygte for 
letfrerdig levned med Anne Christensdatter. Hun har vreret i huset hos et par 
kvinder og klagede sig, og de spurgte, hvad der var i vejen. Hun svarede, at hun 
var frugtsommelig ved Niels Jensen. Desuden sagde hun, at Niels Jensen havde 
haft omgang med hende, siden det f0rste barn blev f0dt, og derfor vidste hun 
ikke andet, end at hun var frugtsommelig ved ham. Attest fra sogneprresten i 
Stagstrup om, at hun er blevet absolveret 2 gange for synd med Niels Jensen, 
Jens Christensens s0n af Sundby, fremlregges. Tingsvidne. (26/9).' 

Hr. Christen Mikkelsen, sogneprrest til Marie-Magdalene (og Skarres0e) far 
afkald fra sin s0sters0n Mikkel Lauritsen i Janderup for arv efter hans fader 
sal. hr. Laurits Madsen i Hundborg. 

26. september. 

Lrest kgl. privilegier til dem, som vil optage og fortsrette Kobber- og jernvrerker 
i Norge. 

(19/9). Niels Jensen af Sundby tiltaler Anne Christensdatter af Skjoldborg, fordi 
hun har udlagt ham som barnefader, sk1mt der ikke er fulgt kendsgerninger. 
Hans husband Hartvig Kas knever, at hun skal fremvise barnet eller fortrelle, 
hvorledes hun er blevet skilt ved det foster, hun pastar at have vreret med, eller 
bevise, at hun intet barn har faet. Ellers b0r hun !ide som en l0gner og b0de sine 
3 mark, og d0mmes til spinde huset. 
Niels Andersen s0ger at forsvare hende med, at hun ikke vidste andet, end at 
hun var frugtsommelig 
Dom: Da Anne Christensdatter ikke har f0dt noget barn, b0r Niels Jensen for 
hendes beskyldning fri at vrere. 

3. oktober. 

Christopher Stephani, badskrer, i Thisted hans bestalling 21/12 1686 oplrest. 

(8/8). Niels Nielsen i Hundborg har Iadet strevne Niels Ovesen i Dollerup 
angaende den greldsfordring, som f0r har vreret i proces. 

Tomas S0rensen i Hundborg er blevet forligt med sine tre s0stre tillige med 
deres broder Christen S0rensen i Damsgard i S0nderha om deres fredrene og 
m0drene arv. Han skal give dem, nemlig Anne, Mette og Maren S0rensd0tre 7 
sldl. og beholde deres gamle moder hos sig, og svare til skatter, landgilde og 
an den g<eld. (Sagen fortsretter). 
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Tomas S0rensen i Hundborg far afkald fra sine tre s0stre pa arv efter deres 
fader, sal. Christen S0rensen og deres moder. 

Peder Marchussen i Thisted tiltaler J0rgen Kas til Faddersb0l for 5 rdl. 
soldaterpenge, som han trods skriftlige og mundtlige l0fter ikke har betalt. 
Dom: J0rgen Kas skal betale osv. 

(12/9). Peder Marcussen pa Anders Kjerulf pa Bj0rnsholm hans vegne tillader, 
at sagen mod Jacob Sparre for gEBld opsEettes 8 dage. Opsat. 

10. oktober. 

( 4/4). J ens Christensen Skyum tiltaler J 0rgen Kas til Faddersb0l for gEBld efter 
obligation til Jens Skyums steds0n, Mads Nielsen Tinstrup, med pant i nogle 
boliger i Hundborg sogn og i GmnkjEer i Jannerup sogn. J0rgen Ka.s har ikke 
betalt. 
Dom: J ens Skyum b0r tiltrEede pantet. 

Tomas Nielsen af Silstrup tiltaler Maren Jensdatter, sal. Hans Mikkelsens af 
Norge, fordi hun havde !ant hest og vogn af ham og beholdt den i flere dage uden 
tilladelse. 
Hun Iader en Iiden dreng af Tisted, som sagde sig at hedde .Tens Mikkelsen 
fremlcegge svar, hvori hun siger, at hun havde !ant vognen pa grund af en sag 
om gceld vedr0rende sal. Peder Olufsen i Thisted. Hun skulle til Sejerslev, og det 
varede flere dage. Hun skal nu rejse til stranden, da skipperen ikke vil vente 
lcengere, og beder dommeren henvise sagen til hendes vcerneting. 
Dom: Maren Jensdatter b0r betale Tomas Nielsen 1 sletmark for hver dag, hun 
har !ant hesten og vognen, og desuden processens omkostninger. 

17. oktober. 

Lcest forordning om adskillige landgilders mal og vcegts ligning efter den ny 
anordnede vcegt og mal. 

Christen Villadsen i Skjoldborg Iader Ieese en obligation til ham fra Emmike 
Eriksen pa 98 rdl., med pant i Tomas Nielsen Ulgards gard i Silstrup, som han 
har i forlening af fru Elisabeth Termo, sal. Niels Harboes til Hegnetgard pa 
Langeland. Emmike Eriksen beder sin fader, Erik Pedersen pa Skibstedgard 
og Tomas Nielsen om at medunderskrive. 

24. oktober. 

J0rgen Falsen af Gyrup pa amtskriver Jens Hansens vegne Iader fremlcegge 
syn over 0de garde og udbyder dem, at hvis nogen vil dem antage, kan de melde 
sig og fa fcestebrev. 

Niels Tomsen i 0ster Vandet far afkald fra Jesper Andersen, hans steds0n, pa 
arv efter hans moder Maren Jensdatter, nar hun d0r, og fra Peder Madsen i 
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Torsted pa sin kones, Maren Andersdatters, vegne for den arv, hun kunne fa, 
nar hendes moder Maren Jensdatter d0de. 

J0rgen Falsen af Gyrup pa sine principalers vegne tiltaler Christen Bertelsen i 
Tinstrup og Anders Nielsen Ulgard i Torsted for restancer. 
Dom: De skal be tale osv. 

31. oktober. 

Amtmanden Iader lyse efter en karl, Laurits Sueniche, som er r0mt af hans 
tjeneste f0rende med sig et gehEeng med messingbeslag pa, hvorpa en hel jagt 
var udstukket, en hirschfEBnger og en Iiden sort hund. (7 /11). 

Poul Olufsen ved Klitm0ller Iader tiltale Mikkel Tomsen 
obligation pa 12 sldl. 8 sk. af 8/11675. 
Dom: Han skal betale osv. 

~perring efter 

Anders Salmandsen i Vang og Sune Ovesen i Klostergard tiltaler Peder Ovesen i 
Vang for resterende kirketiende, og Sune Ovesen tiltaler ham for 1 sldl., som 
han har udlagt for ham til kongens anpart lwrntiendes indfcestning i Vang sogn. 
Dom: Han skal be tale osv. 

Peder Pedersen i F0rgard leverede her for retten 1 sldl. efter skiftebrevs 
indhold efter Christen Svendsen i F0rgard, som Christen J0rgensen i Tinggard 
pa Mads Nielsens vegne i Sj0rring annammede i myndlingens ncervcerelse. 

7. november. 

(31/10). Amtmanden Iader igen lyse efter sin skytte Laurits Sueniche. Haner en 
ung person med stakket, gult, kr0llet har, har en Iiden sort hat pa hovedet. Han 
er i en gammel gra vadmelskjortel og har et par sorte kar?st0vler pa benene. 

Da mortensdag snart er for handen, anmoder amtmandens fuldmcegtig aile 
proprietcerer, prcester, fogeder, forpagtere og andre, som har nogle stald0ksne 
pa deres eget indavlede foder opsat, at de angiver deres 0ksne for amtmanden. 

Tomas Mortensen i Nordentoft tiltaler Jens Fr0st i Tinstrup, Niels Skarrissen 
ibd., Niels Mortensen, Jens Salmandsen og Niels Andersen ved Kirke i Torsted 
for 11 mk. som de pa sognemcendenes vegne havde lovet ham for foder til deres 
indskrevne stodhest. 
Dom: De skal be tale. 

14. november. Intet. 

21. november. 

Lcest kgl. forordning. 
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Hr. Poul Jensen Snedsted i Sj0rring, provst i Hundborg herred Iader tiltale 
Peder Madsen og Christen Nielsen Knudgard, f0r kirkevrerger i Torsted, for 
hvad de efter kirkens boger kommet til at skylde kirken, nemlig 18 sldl. 
Dom: De skal be tale osv. 

Jep Christensen Ref pa sin husbonds, assessor Laurits Foss til Todb0l hans 
vegne tiltaler Todb0ls tjenere i herredet for restancer. (Specificeret liste). 
Dom: De skal betale osv. 

28. november. 

Ubbe Christensen i Koldby pa sin husbonds Otte Krabbe til Visborggard hans 
vegne tiltaler J0rgen Kas til Faddersb0l for greld og irettelregger en transport 
fra Erik Pedersen til fru Eva Unger, Gjord Gaits til Viumgard pa et greldsbrev 
fra J0rgen Kas pa 100 sldl. af 25/1 1671 til Erik Pedersen, som da var forvalter 
pa Rastrup. 
Dom: Han skal be tale osv. 

5. december. 

Jens Christensen i Holler tiltaler Jens Salmandsen i Torsted for 1 sldl. 4 sk., som 
Jens Salmandsen skyldte hans sal. formand Enevold Poulsen. Jens Salmandsen 
svarede, at han havde leveret Enevold Poulsen 3 Ires halmfoder a 1 mk. 4 sk., og 
derforuden havde sal. Enevold Poulsens kone en af hans heste og hans dreng, 
som k0rte for hende til 0rum. Betaling herfor 1 mk., hvorpa han gjorde sin ed, 
at det var sandfrerdigt. 
Dom: Jens Christensen og Jens Salmandsen b0r g0re rigtig afregning med 
hinanden, og hvad de sa bliver hinanden skyldig, skal straks betales. 

12. december. 

Peder Christensen pa Toft i Hundborg har Iadet strevne Berte! glarmesters kone 
og s0n Christen Bertelsen, som skylder ham 3 mk. pl0jel0n og ness (nrese?) pa et 
par sko, og tiltaler Maren S0rensdatter, Jens Jepsens kone i Jannerup, for 3~f 
mk., som resterer pa en ko, som hendes mand k0bte for 3 ar siden, og som hun 
endnu har. De tiltalte var ikke m0dt. 
Dom: De skal be tale. 

Jens Lauritsen, heredsfoged, lyste efter sin sredvanlige jernsignet, som havde 
en spids pa enden til at srette i en n0gle, og som blev borte for ham den 6. 
december. Hvis nogen finder den og vii forskaffe ham den, vii han sadan umage 
forskylde og give ham sa meget, som den var vrerd, og ellers aflyser han den 
efterdags ikke at agtes eller i nogen made anses. 

19. december. 

Lrest forordning om politimesters embede af 5/11 1687. 

Ende pa dette ar. 
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Fra 9. januar til 26. marts. 
Herredsfoged: Jens Lauritsen. 
Skriver: Hans Tomsen Alborg. 

Snapsmandag, 9. januar. 

Amtmanden advarer om, at hvert sogn skal holde en forsvarlig stodhest. 

Tolder Peder Marchusen i Thisted fremlagde vurdering pa indkommet vrag. 
Fire mrend fra Klitm0ller har 10. august 1687 vurderet noget vrag, som natten 
f0r var kastet i land s0nden for Bodberg, nemlig vrag fra en krejer, som efter 
skipperen Erik Knudsens beretning var hjemmeh0rende i Frederikshald i 
Norge og var kommet ballastet med sand fra Diincherchen. Der er storsejl, 
mesansejl, fok og topsejl og ankere. Vraget af det s0nderslagne skib vurderedes 
til6 rdl. 4 mk., baden, som kan repareres til2 rdl. 

Peder Madsen i Skjoldborg begrerer af sine grander og naboer, at de vil vidne 
om hans fattigdom. Fire af hans naboer bevidner, at han er sa fa.ttig, at han ikke 
kan give sin landgilde dette ar, hvis han skal blive ved garden og svare 
skatterne. 

Christen Andersen Huas i Sldnnerup far afkald fra Peder Pedersen Tverborg i 
Vester Vandet pa den arv, som hans hustru Kirsten Christensdatter kunne 
tilkomme efter hendes sal. fader Christen Mikkelsen og hendes moder Johanne 
Andersda tter. 

(20/12 1687). Erik Nielsen i Skinnerup Iader strnvne Hans Lauritsen i Lemming 
anlangende Erik Christensens rygte og Hans Lauritsens hjemmel og tilstaelse. 
Desuden strnvnes hans ubenrnvnte dreng, hans steds0n Niels Jensen og Christen 
Nielsen a.lle i Lemming, og Morten Laursen i Niset. Strnvningerne forkyndt af 
Niels Eriksen og Anders Mikkelsen af Tinstrup. Desuden strnvnes og tiltales 
Erik Christensen og Jens Huas af Skinnerup, og strnvnes Christen Andersen 
Huas og hans kone i Skinnerup og Christen Tomsen Skinnerup i Tilsted til at 
vidne om Erik Christensens rygte. (16/1). 

16. januar. 

Amtsforvalteren opbyder kreaturer, som han har faet ved udlrng hos Jacob 
Sparre til Rastrup 20/12 1687, om nogen vil k0be dem. 

Gunde Jacobsen Ulf pa amtsforvalter Jens Hansens vegne tiltaler Jacob Sparre 
til Rastrup for resterende skatter og mener, at hovedgarden Rastrup med 
tilliggende ejendom b0r tilh0re kongen. 
Dommeren udsrntter sagen i 8 dage, da Jacob Sparre ikke er m0dt for at g0re 
nogen erklrnring, og da dommeren ikke egentlig erindrer forordningen om 
eksekution. (23/1). 
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Christen Jepsen i Skinderup pa sal. Anders Ibsens enke, Maren Mikkelsdatter, 
hendes vegne far afkald fra Maren Ibsdatter for arv efter hendes broder Anders 
Ibsen. 

Morten Jensen og Kield Christensen i Hundborg tiltaler Jens Andersen 
Borregard og Jens Jensen i Brunshove for greld og lem. 
Dom: De skal betale inden 15 dage. 

(9/1). Erik Nielsen af Skinderup fremresker Christen Andersen Huas af 
Skinnerup og Christen Tomsen i Tilsted. De tilbyder at vidne, og Christen Huas 
g0r undskyldning for sin kone, at hun ikke kunne komme til tinget for et spredt 
barn. Erik Nielsen er ikke forn0jet med de to vidner og forlanger, at 
herredsfogeden skal forelregge dem og Christen Huases kone at m0de om 8 
dage, og at hun d0mmes for udeblivelse. 
Herredsfogeden forelregger Christen Huases kone at m0de om 8 dage. (23/1). 

23. januar. 

(16/1). Amtsforvalteren tilbyder Jacob Sparre det kvreg til indl0sning, som er 
udlagt for skatter. Han var ikke modt, hvorpa amtsforvalteren lod udbyde 
kvreget til salg. (Se nedenfor). 

Lrest forordning om kop-, kvreg- og ildstedskat og om matrikelskatter. 

Amtsforvalteren tiltaler efter opsrettelse Jacob Sparre for resterende skatter. 
Efter Jacob Sparres tjeners begrering og med tilladelse opsat 4 uger. 

Amtsforvalteren Iader tiltale Anne Christensdatter i Tinstrup og Christen 
Andersen Overgard ibd. for lejermal. 

Jens Christensen Skyum i Thisted tiltaler unge Niels Pedersen Skinnerup ved 
Klitmoller for skyld efter regnskabsbog og for nogle srekke. 
Dom: Han skal be tale, hvad ikke med kontrabog kan bevises at vrere betalt. 
Srekkene bor han Ievere tilbage uskadt eller betale dem efter uvildige mrends 
skon. 

(9/1 og Hillerslev tingbog 10/1, 17/1). Erik Nielsen i Skinderup sporger sine 
vidner, !wad de har at sige om Erik Christensens slagsmal og skrelderi, men de 
vidner ikke efter hans onske og har ikke set, hvad han spurgte dem, om de 
havde set, og ikke hort ordene, som han spurgte om, pa samme made. 

Simon Markussen tiltaler Jorgen Kas til Faddersb0! for greld til sal. Mads 
Jensen Krog efter dennes regnskabsbog. Simon Markussen er gift med Mads 
Krogs enke. 
Dom: Han skal betale. 

30. januar. Intet. 
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6. februar. 

Amtsforvalteren tiltaler J0rgen Kas til Faddersbol for resterende skatter .. 
Opsat 6 uger. 

Anders J·121rgensen i Skjoldborg begrerer af Niels Madsen i Hornstrup, at der 
holdes skifte og deling efter hans moder, sal. Kirsten Jespersdatter i Hornstrup. 
Niels Madsen svarer, at dersom Anders Jorgensen vi! lade sig n121je, ville han 
hell ere give ham et lidet ungh0d end koste no get pa trrntte. (13/2). 

13. februar. Intet. 

20. februar. 

Lrest forordning om H0jesterets holdelse, og om forbud ~a fremmede 
silkestoffer og tafter at handle eller i klreder brere. 

Amtmanden indskrerper forordningen om stodheste. 

Christen Villadsen i Skjoldborg pa sin husbonds vegne efterlyser Jesper 
Mikkelsen af Vang, som en tid lang har haft en halv gard i brug, men han er nu 
bortmmt og samtidig er kreaturer og boskab blevet borte, uden en gl. hest. Der 
mangler en ko og en plag. 

(6/2). Niels Madsen i Hornstrup og Anders J0rgensen i Skjoldborg er blevet 
forligt om arven efter Kirsten Jespersdatter, Anders Jorgensens moder. 

27. februar. 

Lrest forordning om defensionsskat. 

Amtmanden har Iadet indstrevne jomfru Dorte Kruse, som ejer Thisted 
Bisgard, til syn over de forbedringer, amtmanden har ladet udf0re pa garden 
siden sidste syn ( specificeret). 

Amtmanden har Iadet strevne Jesper Andersen i Hundborg for det udlreg, han 
har gjort hos Jep Andersen i Hundborg. Der var udlagt en stud, som tilh0rte 
Christen Nielsen i H0rsted., men som Jep Vilde havde lant, fordi han ellers var 
plovlam. Der kunne ikke udlregges andet, da Jep Andersen sagde, at alt det 
andet var kongens. (Sagen fortsretter), 

Christen Andersen i Thisted tiltaler Jep Andersen for en greld, som sal. Christen 
Vilde skyldte sal. Christen Pedersen i Thisted, og som var krrevet ved skiftet 
efter Christen Vilde. Jep Andersen siger, at Christen Vilde har betalt noget 
deraf, og at Christen Andersen b0r g0re regnskab med ham. 
Opsat 14 dage. 

Christen Villadsen lyser 2. gang efter .Jesper Mikkelsen fra Vang. (5/3). 
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5. marts. 

(27/2). Christen Villadsen har Iadet stcevne Jesper Mikkelsen af Vang, og de 
talte med hans moder Benned Jespersdatter, og alle Vang bys mcend. En 
vidner, at Jesper Mikkelsen havde brugt den halve gard, som Mikkel Poulsen 
boede i en tid lang, men han brugte den for sin moder som en anden 
tjenestekarl, og han havde ikke gjort noget uden hans moders minde eller 
tilladelse. De havde ikke haft redskaber, som kunne bruges, men havde lfmt af 
deres naboer. De havde kun avlet lidt lwrn, og hvad der ikke var fortceret, var 
udgivet til skatter og tiende. Koen og hesten var solgt til skatters betaling. De 
havde kun armod og elendighed, og Benned Jespersdatter havde betlet det 
korn, der var saet. 

12. marts. 

(27/2). Knud Pedersen Riber pa Jep Andersens vegne i Hundborg, som siger, at 
han aldrig har lovet at betale Christen Vildes gceld, at Jesper Andersen har faet 
et par scekke f0r skiftet, som scekkene ikke blev ncevnt i, og at Jesper Andersen 
skar den kos bindsel over med en kniv, som han fik udlagt. 
Jesper Andersen svarer med at freml;oegge udl;oegsforretningen og siger, at 
enken lovede ham hans forstr;oekning, og forlanger, at Jep Andersen skal bevise, 
at studen tilh0rte Christen Nielsen. Han siger, at han ikke skar bindslet over, f0r 
studen lovlig var tilvurderet ham. Han matte have lov at tage til udl;oeg, hvad 
der blev ham forevist, og der blev ikke forevist andet. Jep Andersen har antaget 
Christen Jensen Vildes enke og midler, og derfor b0r han betale. 
Sagen opsat 14 dage. (26/3). 

19. marts. 

Kgl. maj.s delefoged Gunde Ulf har pa amt~forvalterens vegne tiltalt J0rgen 
Kas for restancer. Sagen blev opsat, men Jorgen Kas har nu beg;oeret sagen 
opsat igen til amtsforvalterens hjemkomst, sa han kunne g0re afregning med 
ham. 
Opsat i14. dage. 

Peder Mortensen i Thisted pa Jens Huas hans vegne i Skinderup har Iadet 
st;oevne Christen Madsen i Tindstrup til at vedga eller fraga en kontrakt om en 
arvelod efter sal. Anders Nielsens hustru i Hiarmal mellem Jens Huas, Mads 
Madsen Sinnerup og Christen Madsen. 
Christen Madsen afl;oegger ed pa, at han og hans broder kun har solgt den halve 
broderlod til Jens Huas, og han fik det, de var forenet om. 

Christen Villadsen i Skjoldborg har Iadet st;oevne S0ren Pedersen i Tvorup K;oer, 
som er fraveget fra sin bop;oel. Vidner siger, at da han drog derfra, var en del af 
huset faldet ned, og resten siden, og t0mmeret er borte. Christen Villadsen lod 
lyse efter S0ren Pedersen. (25/4). 

Hundborg Herreds Tingbog- 1688 

26. marts. 

Lcest kg!. bestallingsbrev for Emmike Eriksen pa Hillerslev og Hundborg 
herreders fogderi af 26. november 1687. 

(12/3). Sagen om Jesper Andersens udl;oeg hos Jep Andersen i Hundborg. 
Herredsfogeden og skriveren er ogsa indst;oevnet, hvorfor Christen Villadsen 
udsteder tingsvidnet. Jep Andersen vedgar, at han har faet s;oekkene for 14 dage 
siden, og to piger havde leveret ham en halvt~:mde. 
Vidner kan ikke huske i enkeltheder, hvad der passerede pa skiftet men 
henviser til tingbogen. Andre siger, at de har vidnet f0r, om denne sag og ikke 
vil vidne igen. (10/4). 

(21/2). Amtmanden har ladet efters0ge klittag, brugt til huse, og lade syne 
klittens tilstand. Der er fundet klittag hos nogle n;oevnte personer. , 

Sag mod Bertel Jensen Krabe og Karen Christensdatter for lejermal, de har 
begaet i Fredskild 1686. Han havde staet skrifte i N0rha kirke. 
Dom: Han skal be tale 12 rdl. 

Ende pa denne tingbog. 

Derefter er Hundborg og Hillerslev herreders ting samlet, og retshandlingerne 
findes beskrevet i Hundborg-Hillerslev herreders tingb0ger. 
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Autorisation ved amtmand J0rgen Skeel Due. 
Herredsfoged: Emmike Eriksen. 
Skriver: Anders Lauritsen i Thisted. 

3. april. 

Tolderen Peder Marcussen har ladet strevne b0nder, som skal svare af deres 
garde til de fattiges direktion i K0benhavn, hvortil gardene er udlagt fra sal. 
Maria ... (sal. Iver Jacobsens), og sp0rger, om de har leveret mere, end den 
efterf0lgende specifikation udviser, i landgilde. De tilstod, at de ilrke havde 
betalt mere i landgilde, men havde betalt noget i skatter for det 0de gods, 
omtrent 40 td. hartkorn, for deres medtjenere. 

Jep Christensen, foged pa Todb01 tiltaler Anders Andersen i Sperring for !ante 
penge. Han var ikke m0dt. 
Opsat ... 

Mikkel Christensen, foged pa N 0rtorp efter opsrettelse 6/3 1688 tiltaler b0nder 
pa Hanstholm for skyldige penge og korn. 
Dom: De slral be tale. 

Amtsforvalter Jens Hansens fuldmregtig tiltaler J0rgen Kas til Faddersb0l for 
skyldige restancer af skatter og kontributioner. Han er s0gt ved enkelt og 
dobbelt exekution, men ingen betaling er pafulgt. 
Dom: Faddersbflll hovedgard med bygninger b0r til kongen vrere hjemfalden. 

10. april. 

Lrest forordning om herredsfogeders bevilgede korn for deres bestilling samt 
om forseglings- og skriverpenge, som skal betales forud for en sag. 

L0jtnant Jens Fusmand tiltaler Hartvig Kas til Ulstrup for, hvad der er tilfaldet 
hans krereste, jomfru Else Kas efter hendes sal. moder, if0lge kommissionsfor
retning af Enevold Kas til Lyngholm og Jacob Sparre til Rastrup, nemlig 15 td. 1 
skp. hartkorn jordegods. Hendes fader er Jargen Kas, farbroder Hartvig Kaser 
formynder og vrerge. ,Tordegodset nrevnt. Moderen var Anne Marie 
(Fetters). 
Hartvig Kas lader fremlregge en skrivelse, hvori han siger, at han ikke har 
modtaget nogen arvelod for Else Kas, og at det ikke kom til rigtighed ved 
overslaget over hans broders gods. J0rgen Kas var en gammel mand, og han 
selv var den yngste af hans br0dre, sa han mener ikke, at han skal vrere vrerge. 
Men hvad hans hand og segl er under, vil hansom en rerlig mand svare til. 
Kendelse: Der fremvises en kommissionsafg0relse 17/11 1677, hvorefter Else 
Kas skulle arve 15 td. 1 skp. htk., men de gode mrend melder, at det er et 
overslag over J0rgen Kas's gods, der Jigger til grund, og som er sa obiter gjort, 
efter J0rgen Kas's begrering, om der skulle ske ham noget menneskeligt. Men 
der er taget et udtog af Viborg Landstings Bog 10/10 1687, som synes at vrere et 
skifte. Sk0nt Hartvig Kas protesterer, b0r Else Kas og Jens l!'usmand besidde 
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det nrevnte jordego~s, og Hartvig Kas b0r erklrere sig, hvorledes der er omgaet 
med skyld og landg1lde af godset. Dog skal sagen forinden for Landstinget. 

Amtmandens fuldmregtig, Knud Pedersen, tiltaler folk for skyldige penge, bl.a. 
for vrag. 
Dom: De skal be tale. 

.(26/3). S~mme pa .J?p Andersens vegne i Hundborg tilta.ler Jesper Andersen 
J.bd., fordl han ha~ faet ~dlagt en ungstud i .Jep Andersens bo for penge, som 
hans formand Chnsten Vllde skyldte. Jep Andersen siger, at han kun havde !ant 
studen til sin plov. Det var ikke hans egen. Der fremlregges ·an dom af Hundborg 
herredsting 20/6 1687 m.m. 
Knud Pedersen fremlregger tingsvidne af Hundborg herredsting 27/2 1688, 
hv~refter herredsfogeden ved udlregsforretningen havde spurgt Jep Andersen 
(Vllde), om han ville give Jesper Andersen noget i minde, men Jep Andersen 
svarede nej. Det der var, var kongens og der var gjort udlreg pa de't til kongens 
restancer .. Jep Andersen aflagde ed p·a, at Jesper Andersen skar det reb i 
s~ykker, som studen var bundet med, f0r han trak den ud. Jep Andersen klagede 
s1g over, at han nu var plovlam. Han havde lejet koen. 
Knud Pedersen irettelregger ogsa en forordning, hvorefter der altid skal vrere 
sa stor en besretning pa en gard, at den kan drives, nar det drejer sig om 
ryttergods. 
Dom: J?a gardener ryttergods, og deter forbudt at g0re udlreg i den n0dvendige 
besretnmg, skal Jesper Andersen Ievere studen tilbage til Jep Andersen straks 
uden ophold, cla han beh0ver den til sin plov •. og pl0jningen ikke kan tale at 
opsrettes. 

L~urs Jensen i Thist~d pa mester Anders Heboes vegne og pa sognedegnen i 
T1lsted. hans vegne hltaler Feder Madsen i Tilsted for resterende landgilde. 
De.nne ~rettelagde et frestebrev til Peder Kjrergard pa degnebolet i Tilsted, og en 
kv1ttermg og mente, at han ikke burde frad0mmes sit freste, da han havde budt 
degnene deres smfllrlandgilde, men de ville ikke modtage den. 
Jens Poulsen, degn, svarede, at han havde vreret hos ham forleden ar, men 
havde hverken sm0r eller penge derfor. J0rgen degn benregtede, at der var budt 
ham penge eller sm0r f0r i dag 8 dage. 
Opsat 8 dage. (8/4). 

Onsdag 18. april. (Pa grund af paske). 

Niel~ Poulsen af Skinnerup har ladet strevne amtmand og amtsforvalter til syns 
og v1dnespah0r og folk til at syne hans lade som 23/3 blev slaet ned af storm. De 
syn?r ~a?en og kornet, som var ilde medhandlet, ligesom anden fodring, der 
ogsa la l laden. Det bevidnes, at han ikke kan svare fuld skat, isrel' da hans 
booster bortd0de i sredetiden. 

(10/4). Mag. Anders Heeboe lader tiltale Peder Madsen 
opsre ttelse. 
Dom: Han b0r kvittere sit freste, hvis ikke han frester pa ny. 

Tilsted efter 
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Niels Nielsen af Hoxerod (Hovs0r odde) giver last og klage over Per Nielsen i 
Hoxer for overlast, han med trusel og slagsmal i og ved hans hus mod hans 
hustru har begaet. 

Iver Tomsen i 0ster Vandet lod efterlyse et signet, som er blevet borte for ham 
og herefter ikke skal vrere af nogen kraft. 

24. april. Intet. 

1. maj. 

Lrest forordning om afskaffelse af misbrug af veksler mellem indenbys folk. 
Lrest forordning med forbud mod, at tyske j0der rna spinde eller handle med 
tobak, hvis de ikke vi! bygge og bo i Christianshavn. 
Lrest forordning om de pa manufakturvrerket i K0benhavn forarbejdede 
silkestoffers brug i klreder eller andet. 

Knud Pedersen pa amtmandens vegne advarer herredsmrendene om, at de skal 
betale tinghuspenge inden 8 dage. 

Knud Pedersen pa amtmandens vegne Iader advare proprietrer, prrester, 
forpagtere og andre, at de skal holde stodheste og hopper efter forordningen 
16/6 1686. De skal i dag 8 dage fremstille heste og hopper, sa de kan ses, om deer 
gode nok. 

8. maj. 

(21/1). Erik Christensen af Skinnerup har ladet strevne Jens Huas af Skinnerup 
for skreldsord og irettelagde et tingsvidne af Hillerslev herreds ting af 10/1 sidst 
angaende, at Hans Laursen i Lemming var strevnet af Erik Nielsen i Skinnerup 
for at erklrere sig om den 0kse, som nogle havde antydet, at Erik Christensen 
skulle have stjalet fra ham ... 
(Tingbogens blade fra 11 a til 33 a mangler). 

(Ma vrere 26. juni. Nogle tilfe~rsler den dag mangler). 

. . . (Prresten i Vang) forbyder Tvorup folk at f0re deres korn hjem, f0r der er 
tiendet. 

Christen Willadsen af Skjoldborg, delefoged til 0rum, forbyder, at nogen 
uvedkommende bruger hans husbands tjeneres jorder og tilbyder fr0greld til 
dem, der har gjort det. 

Christen Willadsen i Skjoldborg pa amtsforvalterens vegne tilbyder fr0greld til 
aile fremmede, der har sred i kongens tjeneres jord, og forbyder, at nogen 
fremmed bortf0rer noget, hvad det sa er, fra kongens tjeneres jorder. 
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Anders Nielsen i Tved har Iadet registrere og vurdere, hvad hans fader Niels 
Christensen vedkendte sig som tilh0rende ham. Anders Nielsen skal annamme 
boet mod at betale den skyldige greld, som overstiger formuen og give hans 
gamle forreldre Niels Christensen og Anne Christensdatter aftregt. 

Christen :Jensen i Kastrup pa Peder Mattisen pa 0rndrup hans vegne tiltaler 
Peder Christensen Smed i Torsted, fordi han ikke er m0dt i sin tjeneste pa 
0rndrup, sk0nt han har faet frestepenge. 

Knud Pedersen Riiber pa amtmandens vegne advarer herredsmrendene, at de 
skal forfrerdige kongens adelsvej og sundveje, og de, som har l0se hunde, Iader 
dem Iemme pa forbenet. 

Samme forbyder, at nogen huser eller hreler Erik Laustsen af Brund. (10/7). 

3. juli. 

Lrest forordning om opgreld af dem, som har forskrevet sig at betale in specie 

Mikkel Christensen, foged pa N0rtorp tiltaler Anders Nielsen pa Skjelsbjerg og 
synsmrend, der har synet den gard i Tved, som han har i freste, men er fraflyttet 
til Skjelsbjerg. Der var ingen bygning pa garden, og der var gravet mange t0rv, 
sa der var sket stor skade. (Sagen fortsretter). 

Mikkel Christensen forbyder, at Anders Nielsen rna bortf0re noget fra den gard, 
han ulovlig er fradraget. Vidner bliver spurgt, om de ikke ved, at Anders 
Nielsen har bortf0rt, hvad bygning der var pa garden. Et vidne siger, at han 
ikke har set, at Anders Nielsen har bortf0rt noget t0mmer, men at han ved, at 
der ingen bygning er pa garden, og at Anders Nielsen boede pa garden en 4 ars 
tid, inden han flyttede til Skjelsbjerg. Et andet vidne siger det samme. 
Anders Nielsen svarer, at han har boet pa den gard under Torp en 7 ars tid, f0r 
han flyttede, og at han flyttede bygningerne til Skjelsbjerg. (10/7). 

Mikkel Christensen Foged pa Peder Lauritsens vegne i Skjelsgard har strevnet 
sal. Christen Madsen Schonnings enke i Bjerre for greld . 

Peder Tomsen pa kongens og amtmandens vegne har strevnet Poul Christensen 
i Sarup og hans pige Else Jensdatter til at vidne om Mads Pedersen i Sa.rup og 
hans kone Anne Laursdatter deres forhold imod dem. Mads Pedersen og hustru 
og hans moder Anne Madsdatter er ogsa strevnet. 
Poul Christensens pige havde taget en hest, som tilh0rte Mads Pedersen, i hus, 
da den gik i kornet. Mads Pedersen kom og tog den. Da Poul Christensen kom 
hjem, gik han efter Mads Andersen, men blev overfaldet af ham, hans hustru, 
hans moder og b0rn. 
Mikkel Christensen, foged, mener, at sagen er bilagt, da Mads Andersen har 
til.budt at betale 2 rdl., men Peder Tomsen mener, at det kun var til 
sagsomkostninger, og at Mads Pedersen desuden skulle betale b0der. Poul 
Christensen siger, at de vel blev forligt, men pa den made, at d~t skulle vrere i 
husbondens minde. Tingsvidne. 
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Erik Nielsen i Skinnerup har Iadet stawne en del vidner til at vidne om, 
hvorledes Jens Huas af Skinnerup fik den skade i hans 0je, og om det skete af 
vanvare, af vade eller med forsret. De vidner bl.a., at det skete i Jens Vandets 
hus i Thisted. Et vidne siger, at Erik Nielsen st0dte en ltrep i Jens Huasses 
ansigt, hvad han tilforn har vidnet ( der har altsa vreret noget om sagen pa de 
forsvundne blade 11-33). Erik Nielsen bliver spurgt, om han kan nregte, at han 
st0dte Jens Huas i hans ansigt. Han svarer, at han llike vidste om det var 
lovmressigt at parte me ga v forklaring efter upartiske vidner ( ! ! ) ( 17/7). 

Peder Marcussen af Thisted pa Jens Christensen Huas hans vegne tiltaler folk 
for skyldig soldaterl0n. 
Opsat 14 dage. (17/7). 

Peder Tomsen pa amtsforvalterens vegne advarer alle vedkommende, at de pa 
fredag og l0rdag 8 dage leverer deres sm0r-landgilde, flresk, samt hus- og 
arbejdspenge. 

Laurits Jensen i Thisted pa Oluf Christensen Badsgards vegne i Hanstholm 
tiltaler Christen Knudsen i Vorringgard for hans formands S0ren Christensens 
skyld til ham, efter fremlagt obligation 1669. 
Opsat 14 dage. (17/7). 

10. juli. 

Lrest advarsel fra amtstuen om betaling af familie-, konsumtions- og folkeskat 
samt om rytterpenge. 

(3/7). Mikkel Christensen, foged pa Torp, tiltaler Anders Nielsen i Skjelsbjerg 
for fradragelse af en gard og irettelregger en kontrakt, hvorefter Anders 
Nielsen har forpligtet sig til at opbygge garden eller betale 50 sldl. Han krrever, 
at Anders Nielsen opbygger garden og bebor d'en. Ellers er hans freste forbrudt. 
Opsat 8 dage. (17/7). 

Gunde ·Jacobsen Ulf, kgl. de!efoged pa kongens og amtmandens vegne tiltaler 
godsejere, prrester, forpagtere og b0nder, fordi de ikke har indstillet sig med 
stodheste og -hopper, da amtmanden er afkrrevet en fortegnelse over stutterier. 
Han krrever, at de ulydige skal betale b0der. 
Opsat 14 dage, om nogen vil erklrere noget herimod. 

Knud Pedersen Riber tiltaler Christen Andersen Smed i Store Hillerslev 
angaende et skrin, som han sku!le besla og havde faet leveret jern til beslaget, 
men ikke gjort arbejdet. 
Opsat 8 dage. (17/7). 

Samme Knud Pedersen tiltaler 2 strevningsmrend for ulydighed, fordi de ikke 
har villet strevne i kongens sager, som uforbigrengelig skulle patales, eftersom 
de arligt har nydt frihed og afslag derfor i deres skyld og arbejdspenge. 
Opsat 14 dage. 
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(26/6). Knud Pedersen Riber pa amtmandens vegne forbyder igen aile at huse 
eller hrele Erik Laustsen af Brund. 

17. juli. 

(10/7). Mikkel Christensen, foged pa N0rtorp, tiltaler Anders Nielsen pa 
Skjelsbjerg efter opsrettelse og krrever dom. 
Dom: Anders Nielsen b0r efter sin forskrivning be tale 50 sldl. og derforuden 
have sit freste (af den nedrevne gard) forbrudt. 

Jens Jensen, skriver pa 0rum pa sin principals vegne tiltaler Christen 
Andersen i Thisted, fordi han ulovlig har forladt et bol i Brund, ikke svaret sin 
skyld og ikke g0det jorden. 
Dom: Christen Andersen frad0mmes sit freste og skal be tale skatter og 
restancer. 

Jens Jensen, skriver pa 0rum strevner to mrend i Thisted og to i Brund, fordi de 
har gravet t0rv pa Kanstrup udmarks havreland ved Kjelstrup Hard Eng, og 
folk, som har synet stedet, som Jigger mellem Kjelstrup, Fartoft og Thisted 
marker (steder specificeret). Malene pa denne udmark angivet. Der 
fremkaldes vidner, som har set de fremmede grave t0rv, lresse dem og k0re 
dem bort. Gravers Christensen, der tjente i Kanstrup, kom til og forlangte pant, 
og han fik noget t0mmer, som blev fremvist for retten. Peder Jensen af Brund, 
den ene af de tiltalte, vidste llike, om det var hans t0mmer, og sagde, at han 
ikke var hjemme, da hans folk hentede t0rvene. Han havde ikke befalet dem at 
grave pa ulovlige steder. · 
Tingsvidne. 

(10/7). Peder Mortensen i Thisted pa Jens Christensen Huas i Skinnerup hans 
vegne har strevnet Erik Nielsen i Skinnerup for den skade, han havde faet i 
venstre 0je i Jens Vandets hus i Thisted, men begrerer, at sagen for dens 
vigtigheds skyld rna blive opsat 14 dage. 
Opsat 14 dage. (21/7). 

(10/7). Jens Christensen Huas af Skinnerup tiltaler nogle folk for soldaterl0n, 
han har udlagt for dem, og han irettelregger en opsrettelse af 12/6, en kvittering 
fra soldaten, Anders Pedersen (underskriver Andres Peterssen!) af 18/5 1688. 
Da var han korporal. Desuden fremlagde han en lregdsseddel 1675, hvorefter 
Anders Pedersen, f0dt i Skinnerup er soldat for Aleksander Grubbes gods. 
Dom: De skal be tale 14 s,k. danske af hver t0nde hartkorn. 

(28/6 1687). J0rgen Falsted af Lille Gyrup pa magister Jens Reenbergs vegne i 
Viborg tiltaler nogle b0nder for resterende landgilde efter dom 28/6 1687. 
(Specificeret). 
Dom: De skal betale. 

(10/7). J0rgen Falsted tiltaler Christen Eriksen i Store Hillerslev, fordi han har 
frestet et stykke jord fra hans gard til Erik Lauridsen i Brund, der skulle bygge 
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et hus pa jorden, altsa til den person, som ved dom er d0mt til r0mning for sine 
grove misgerninger. Han krawer, at Christen Eriksen skal have sit freste 
forbrudt og nedrive huset, der er bygget. 
Opsat 14 dage. (31/7). 

(3/7). Laurits Jensen af Thisted pa Oluf Christensen Badsgards vegne i Hansted 
tiltaler efter opsrettelse Christen Knudsen i Vorringgard for skyld efter en 
obligation, som hans formand S111ren Christensen har udstedt. Christen Knudsen 
fremlregger herimod en landstingsstrevning angaende skiftet 24/9 1678 efter 
S0ren Christensen. 
Dom: Sagen opsrettes, til landsdommerne har kendt, om Christen Knudsen skal 
betale formandens greld eller ikke. 

(10/7). Laurits Jensen i Thisted pa Knud Pedersen Ribers vegne efter 
opsrettelse tiltaler Christen Andersen Smed i Store Hillerslev for det skrin, han 
ikke har leveret beslaet. 
Dom: Han skal skaffe skrinet igen samt 10 mk. danske, som han har faet forud i 
arbejdsl0n. 

24. juli. 

Gunde Jacobsen Ulf af Kjelstrup, kgl. delefoged, tiltaler kongens tjenere i 
herrederne for resterende landgilde og arbejdspenge (specificeret, men nogle 
af de nrevnte er d0de). 
Dom: De skal betale. (Sagen fortsretter). 

Gunde Ulf tilsp0rger dem af kongens tjenere, der er m0dt, om de vedstar, at de 
skylder sa meget, som er nrevnet i listen. De svarer ja. 

Som Knud Pedersen, amtmandens fuldmregtig, ikke er til stede at g0re 
ans0gning i den sag om stutteriers indrettelse, er sagen opsat 14 dage. 

31. juli. 

Laurs Jensen af Thisted pa hr. Hans Jacobsen Spjelderups vegne har strevnet 
Erik Nielsen i Skinnerup, og tiltaler ham for skyldig prrestetiende af den gard, 
han har i freste, af nogle kaldet Laurs Nielsens gard, nemlig 1 td. byg og 1 td
havre. Idet der altid f0r blev svaret 1lh td. byg og 1 td. havre arlig, men Erik 
Nielsen har indeholdt lh td. byg og lh td. havre arlig. Desuden skylder han 
tiende af et f0l, 8 skilling, som han ikke vil betale. Erik Nielsen har sagt, at det 
kan vente, til der er kommet 10 f0l, sa kan prresten fa det tiende (!!), men 
prresten mener, at han ikke kan tillade det, da det er muligt, at Gud og 
0vrigheden ikke Iader Erik Nielsen blive sa lrenge i Skinnerup, eller at prresten 
bliver forflyttet. 
Erik Nielsen siger, at prresten rna m0de med beviser angaende korntienden, og 
at der ikke er gaet kvregtiende af hans gard. 
Opsat 8 dage. (Sagen fortsretter). 

822 

Justitsprotokol for Hillerslev-Hundborg Herreder -1688 

Laurs Nielsen pa hr. Hans Spielderups vegne forbyder Erik Nielsen at f0re sit 
korn bort, f0r han har tiendet. (7 /8). 

(17/7). Peder Mortensen Ziele af Thisted pa Jens Huases vegne i Skinnerup har 
strevnet Erik Nielsen i Skinnerup til dom for den skade, han har gjort ham pa 
hans 0j~. Der irettelregges tingsvidner, bl.a. af This ted byting 7/7 sidst 
(citeret), og et synsvidne af samme dato (citeret). Og nu begrerede Peder 
Mortensen 2 mrend af retten, som kan sp111rge Jens Huas, om han kan se med det 
skadede 0je. Det syntes de ikke, han kunne. Erik Nielsen spurgte dem, om de 
ikke kunne synes, at skaden kunne lreges ved en lreges hjrelp. De sagde, at de 
ikke kunne syne derom. Peder Mortensen krrevede Erik Nielsen d0mt efter 
!ovens 6,7,1. og begrerede dom. 
Erik Nielsen tilb111d at betale badskrerl0n og Jens Huas's fortrering under 
badskrererens hand, alle omkostninger for retten og 10 sldl. til Jens Huas, hvis 
sagen dermed kunne ophreves ganske. 
Jens Huas begrerer dom. 
Kendelse: Da badskrererens beedigede erklrering angaende, om Jens Huas kan 
komme til at se igen, beh111ves, opsrettes sagen i 14 dage, og da har Laurs Jensen 
i Vang og Jens Huas at m111de for at besvare sp0rgsmal. (14/8). 

Christen Jensen af Kastrup har Iadet strevne folk fra Kastrup til synsvidne 
angaende Vesterled i Kastrup og en k0revej over hans jord, samt folk, der har 
synet leddet og vejen. Han viste synsmrendene leddet, hvori han som sin part 
havde sat en egestolpe, som de syntes kunne vare i mange ar. De sa ogsa en 
k0revej over hans mark, 112 draf (drag = favn), som gjorde skade. 
De indstrevnede svarede, at hvis Christen Jensen ikke ville patale den vej, sa 
matte han have lov til at k0re over deres mark. 

Knud Pedersen Riber har strevnet Niels Pedersen Hestegilder i Redsted sogn pa 
Mors til vidnespah0r angaende heste, han har gildet i Hillerslev og Hundborg 
herreder. (ikke mere). 

(17/7). J0rgen Falsted af Lille Gyrup tiltaler Christen Eriksen af Store 
Hillerslev efter opsrettelse, fordi han har frestet noget af sin gards jord bort, og 
krrever dom. 
Opsat 14 dage. (14/8). 

Anders Jensen, ridefoged pa Irup, pa Christian Helverschou til Irup hans vegne 
tiltaler b0nder for restancer. 
Dom: De skal betale. 

Gunde Jacobsen Ulf, kgl. delefoged, f0rer vidner pa at en gard i Torp, som Niels 
Tomsen iboede og en tredjedel gard ibd., som Niels Tomsen iboede, begge af fru 
Berte Vinds gods er 111de og uden bygning og jorden ubrugt. En garr'. 1 Malle af 
Alborg hospitals gods, som S0rfen (S0fren!) Madsen iboede, skylder 1 td. htk. er 
ogsa 0de uden bygning og jorden ubrugt. 
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7. august. 

Jens Christensen Kobben; af Thisted pa hr. Christen Jensen Kobber0s vegne i 
Vang besvrerer sig over, at Vang frelled bruges til andet end beboernes egen 
forn0denhed, sa at der f0res lyng, t0rv, ravl, r0r og andet bort. Han Iader derfor 
aile Vangs sognemrend strevne, deriblandt Peder Schurup, Lauridtz Trab og 
fremlregger et tingsvidne af 29/8 1642, udstedt af Niels Ibsen, herresfoged, Mads 
Mikkelsen i Tinggard, Niels Poulsen i Hove og Poul Poulsen ibd. Det indeholder 
et grandebrev for Vang sogns frelles hede, dateret 7/8 1642. 
Dom: Eftersom ingen af de sidststrevnede er m0dt, herimod at svare, b0r de 
holde den forpligt, der var indgaet. 

Knud Pedersen Riber pa amtmandens vegne har indstrevnet aile proprietrerer, 
prrester, forpagtere, og b0nder i herrederne angaende de befalede stutteriers 
oprettelse. 
Herimod svarer provsterne, at da der her i herrederne ikke er tilstrrekkelig 
sommergrresning, ringe h0bjergning og hverken frelled eller uddrift, er det 
umuligt at holde stutterier. Fogeden pa Todb0llader svare, at man der har de 
samme to hopper, som f0r er synet, og at han holder en uskaren hest, som 
b0nder, der h0rer til Todb0l gods i Skjoldborg og Kallerup sogne, kan bruge. De 
er allerede fremstillet. Mikkel Christensen, foged pa Torp, svarer, at man der 
ikke har h0bjergning og ingen frelled, hvor en stodhest kan .fa f0den, og b0nderne 
er fattige og formar ikke at k0be nogen hest. Niels S0rensen i Borup havde haft 
en hest, som folk brugte mod betaling, men den blev kasseret forgangen ar. 
Niels Christensen, forpagter pa Momtoft, siger, at han har ikke rad til at k0be 
sa store hopper. Momtoft er kun for en bondegard at regne. Osv., osv. 
Dom: Da provsterne og proprietrererne og andre siger, at de ikke har grresning 
til et stutteri, og da der her i landet ikke findes frelled, og de ikke kan f0de 
hestene pa indfoder, dade ikke har mere, end hvad der skal bruges til de heste, 
der er nedvendige til gardens drift, er saledes afsagt, at vedkommende her i 
herrederne skal ffi0de hos an'ltmanden inden mikkelsdag, at rigtig anstalt kan 
g0res, hvem der kan holde dygtige heste og hopper, eller tage amtmandens 
attest derom. 

Laurs Jensen af Thisted pa mester Christoffer Balberers vegne (Christoffer 
Stephani) har strevnet Laurits Jensen i Vang, fordi han har taget Jens Huas i 
Skinnerup i kur og pleje imod mester Christoffers bestalling. (14/8). 

(31/7). Hr. Hans Jacobsen Spjelderup begrerer, at hans sag mod Erik Nielsen 
rna opsrettes. 
Opsat 14 dage. (21/8). 

14. august. 

Niels Hansen Skomager af This ted har strevnet to mrend, som skal vidne om den 
skade, han fik af Peder Alborg ved hans hus sidste marJ{edsdag, og en mand, 
som skal vidne om, hvad der passerede i Jens Svendsens hus samme dag. 
Knud Pedersen m0dte pa Peder Alborgs vegne og pastod, at der var sluttet 
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forlig i borgmester Enevold Nielsens hus, sadan at Peder Alborg skulle give 
Niels Hansen 6 sldl., som Knud Pedersen sagde god for. Tingsvidne. 

(31/7). Erik Nielsen af Skinnerup har strevnet Jens Huas ibd. angaende den sag, 
Jens Huas har aflagt mod ham, og f0rer flere vidner pa, at Erik Nielsen ikke har 
gjort dem nogen skade (!!!). Nogle siger, at han vel ikke har gjort dem skade, 
men hvad han har gjort mod andre, vidner de ikke om. (Sagen fortsretter). 

Peder Mortensen Ziele pa Jens Huas af Skinnerup hans vegne tiltaler Erik 
Nielsen, som svarer, at badskreren ikke er til stede, hvorfor han begrerer, at 
sagen rna opsrettes. 
Opsat 14 dage, og da skal Laurits Jensen, badskrer, m0de og give erklrering. 
(28/8). 

Jep Christensen, foged pa Todb0l, strevner folk i Hjardemal, for<}i de har brugt 
hans husbands ejendom. De indstrevnede m0dte og forpligtede sig til, at de 
herefter ikke ville bruge denne ejendom. 

(31/7). J0rgen Falsted af Lille Gyrup begrerer dom i sagen mellem hans 
principaler og Christen Eriksen i Store Hillerslev. 
Dom: Da Christen Eriksen har frestet et stykke jord til Erik Laustsen, forhen 
boende i Brund, sk0nt han formedelst sin uskikkelighed er det hele herred til 
fortrred, skal Christen Eriksen have sit freste forbrudt, og huset skal vrere 
fjernet inden mikkelsdag. 

(7/8). Mester Christopher Balbers sag mod Laurits Jensen i Vang opsrettes pa 
grund af hans svaghed 4 uger. (Christopher Steffensen Badskrer d0de 1689). 

21. august. 

Niels Christensen, forpagter pa Momtoft, pa hr. Peders vegne i Hjardemal 
tiltaler Mads Mikkelsen i Vestergard i 0sterild, fordi han har f0rt korn bort af 
agre af hr. Peders gard i 0sterild, hvori han har saet til halvs med hr. Peder, 
sk0nt der var udstedt forbud 10/8. 
Synsmrend har synet ageren, kornet i laden og ralingen, hvor et stoklav var 
slaet ud, for at Mads Mikkelsen kunne f0re sine kister ud, og hullet var trettet 
med gamle diget0rv. Hr. Peder tilbyder Mads Mikkelsen, at han kan h0ste til 
frelles med hr. Peder, men forbyder, at han f0rer kornet andetsteds hen end til 
hr. Peders gard. 

Christoffer Nielsen, byskriver, pa begge borgmestres vegne tiltaler Niels 
Christensen, forpagter pa Momtoft, fordi hans folk har slaet lyng i Ullerupgards 
hede. Desuden var en af hestene for hans lyngvogne en hest, der tilh0rte 
Mathias Kornetz, som vedkendte sig den. 
Christopher Nielsen sp0rger Niels Christensen, hvordan han er kommet til 
hesten, da det er venteligt, at den med flid er udpraktiseret af Ullerupgards 
fold, en ten af Niels Christensen eller hans .folk. 
Niels Christensen svarer, at hvis Christoffer Nielsen mener, at hesten er taget 
ulovligt, b0r det bevises, og der b0r s0ges lovligt. (Sagen fortsretter). 
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Niels Christensen, forpagter pa Momtoft, har st::evnet Mathias Cornetz, rytter 
angaende den overlast, han har begaet mod hans folk, og vidner. Christoffer 
Nielsen svarer, at der ikke b0r f111res vidner, far begge borgmestrene er st::evnet. 
Kendelse: Der kan ikke udstedes noget vidne, f111r begge borgmestre er st::evnet. 
(4/9). 

Christoffer Nielsen pa hr. Hans Jacobsen Spjelderups vegne beg::erer dom 
sagen mellem ham og Erilc Nielsen. 
Opsat 8 dage. (28/8). 

Peder Nielsen, Enevold Kas til Lyngholm hans fuldm::egtig har st::evnet Niels 
Christensen 0rgard af Nors angaende restance og nedbrydning af et hus, som 
han har haft i f::este. Vidner siger, at de ved, at der har staet et hus, og at det nu 
er borte, men hvem der havde gjort det, ved de ikke. Et vidne siger, at hun 
boede i huset, far Niels 0rgard fffistede det, og da havde hun en ager, som var 
afskilt fra Niels 0rgards gard. 

28. august. 

Christoffer Nielsen, byskriver, pa borgmester Enevold Nielsens vegne tiltaler 
Mads Mikkelsen i Vestergard i 0sterild, fordi han har brugt en eng til upligt. 
Synsm::end siger, at engen er sa ford::ervet, at den ikke i langsommelig tid kan 
komme til rette igen. (4/9). 

(21/8). Christopher Nielsen pa hr. Hans Jacobsens vegne beg::erer dom i sagen 
mod Erik Nielsen. Erik Nielsen afl::egger ed pa, at f0llet ikke er hans, men hans 
sans, og at en kalv, han har angivet, ogsa er hans sans, pa hvis vegne Erik 
Nielsen har angivet dem. Han tilbyder at betale 4 sk. for fallet og 2 sk. for 
kalven. 
Kendelse: Da Eri!{ Nielsen sv::erger pa, at fallet og kalven tilh0rer hans san, og 
denne ikke er st::evnet, skal der st::evnes pa ny, f0r der kan afsiges dom. (30/10). 

Maren Nielsdatter af Binding har st::evnet Jens Christensen og Christen 
Pedersen i Hindinggard angaende en ager, som Jens Christensen skal have 
lovet hende til brugelighed hendes livstid til et hus, hun ibor. Nogle m::end 
attesterer, at de var til stede, da der blev sluttet kontrakt mellem Jens 
Christensen i Hindinggard og den sal. mands Christen Jensen, som boede og 
dade i Hindinggard, hans hustru Maren Nielsdatter, da hun oplod den halve 
Hindinggard. Da blev de enige om, at han skulle bygge hende et hus, og hun 
skulle have en ager, som ligger i Langerdal, som er en halv t12mde bygs::ed. Hun 
har haft huset og jorden pa otte eller ni ars tid, men i foraret nu har Jens 
Christensen taget ageren fra hende og har saet der, og vil ikke lade hende 
beholde den. · 

Gunde Jacobsen Ulf pa Christen Jensens vegne i Abildhave har st::evnet Jens 
Jensen i 0sterild, og Christen Mikkelsen Damsgard, fordi de har fart noget lyng 
bort fra Abildhaves ejendom imod forbud. 
Mikkel Christensen, foged pa Nartorp spurgte forbudsm::endene, om lyngen ikke 
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var slaet uden for et kast og nogle sten, som stod mellem 0sterild f::elled og 
Abildhaves ejendom. De svarer, at de var omtrent 4 favne fra et gammelt kast 
og en sten, men de ved ikke, om det var skelsten. 
Gunde Ulf spurgte Christen Mikkelsen Damsgard, om han ikke selv eller ved 
hans folk havde hentet det lyng i Abildhaves ejendom. Han svarede at de skulle 
bevise, at han havde slaet lyng eller bortf!llrt det. (25/9). ' 

Niels Christensen i T0mmerby vedstod, at hans kones fader, Lille Poul 
Enevoldsen i Agerholm, havde givet ham al den arv, hans kone Anne 
Poulsdatter kunne tilkomme efter hendes moder Gertrud Sarensdatter, og giver 
afkald. 

(14/8). Christopher Nielsen af Thisted pa Jens Christensen Huas hans vegne i 
Skinnerup og efter foregaende ops::ettelse fremlagde dokumenter, bl.a. en attest 
fra Laurs Jensen Badsk::er af Vang, som var til stede. 
Christopher Nielsen spurgte ham, om .Jens Huas var blind pa det aje. Han 
svarede: »Der star manden Jens Huas. Han kan selv svare«. Han blev spurgt, 
om han ikke kunne skaffe Jens Huas hans syn igen, men svarede Nej. Jens Huas 
siger, at han intet kan se med ajet. 
Erik Nielsen spurgte badsk::eren, om Jens Huas ikke undertiden forlod hans hus 
og om hans hoved da ikke var opsvulmet, og om badsk::eren ikke kunne hav~ 
l::eget hovedet, hvis han var blevet kontinuerlig hos ham. Badsk::eren sagde, at 
Jens Huas undertiden rejste ud, og at hans hoved var opsvulmet, men han 
kunne ikke l::ege ham, selv om han var blevet hos ham til stadighed. Erik 
Nielsen har villet akkordere med badsk::eren om betalingen, men badsk::eren 
svarede, at han ikke akkorderede, far en skade er l::egt. Erik Nielsen sp0rger 
Jens Huas, om han da vil v::ere sa hard ved sin egen svoger. Jens Huas siger, at 
da han har Erik Nielsens saster til ::egte, vii han for naboskabs og venskabs 
skyld lade sagen falde, hvis Erik Nielsen vil betale ham 18 sldl. samt aile 
omlwstninger, og derhos give ham forpligt, saledes, at han herefter kunne v::ere 
forsikret for videre aktioner fra Erik Nielsens side. 
Endvidere, at Erik Nielsen vil holde ham fri for pr::etentioner, som kongen eller 
husbonden eller andre kunne have til ham. Erik Nielsen svarer, at han ikke nu 
kan betale, og at Jens Huas vel ikke vil holde ham for at v::ere sa utro, at han vil 
forlange kaution. Erik Nielsens san, Niels Eriksen tilbyder at give Jens Huas en 
sort fole for hans skade, men den omtalte forpligtelse vil han aldrig give, da det 
ikke bar forlanges af en ::erlig, uberygtet mand (!!!). Christopher Nielsen 
svarer pa Jens Huasses vegne, at den ulykke kan han ikke tage snak for! Og 
beg::erer dom. Erik Nielsen siger, at han nok vii betale i flere terminer, og give 
en vis begr::enset forpligt, hvis Jens Huas vil give ham samme forpligt for sit 
vedkommende. Christoffer Nielsen svarer, at Erik Nielsens tilbud synes mere 
at v::ere til ophold og forvildelse for retten end til noget forlig. Endelig svarede 
Erik Nielsen, at da han ingen medlidenhed kunne finde, fik han at lide, hvad 
Gud og rettens mid del ville tilkende ham (! ! ! ) . Christopher Nielsen beg::erer 
dom. 
Dom: Erik Nielsen har efter vidneudsagnene stukket en k::ep i ajet pa Jens 
Huas, sa han har mistet sit syn, hvad han heller ikke ben::egter, men indfarer 
adskillige forevendinger, der dog ikke er af den kraft, at de kan sv::ekke 
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vidnesbyrdene, og han ikke fremlregger noget gyldigt, hvorved han kan befries 
for den gjorte skade, og da intet forlig er muligt efter mange gjorte forslag, da 
understar jeg mig ikke at frikende Erik Nielsen, men efter Ioven 6,7,1 for 
sadanne gerninger d0mmer ham til Bremerholm. (25/9). 

4. september. 

(28/8). Christoffer Nielsen pa borgmester Enevold Nielsens vegne tiltaler Mads 
Mikkelsen af Vestergard i 0sterild for at have brugt en eng til upligt, hvorfor 
hans freste krreves forbrudt. 
Opsats 14 dage, da hans frestebrev b0r ses. (18/9). 

(21/8). Christoffer Nielsen pa borgmestrene Enevold Nielsens og Christian 
Lelius's vegne tiltaler Niels Christensen, forpagter pa Momtoft for ulovlig 
lyngslet og for en hest, han skal have taget pa Ullerupgards mark. 
Niels Christensen begrerer opsrettelse, da han vil f0re flere vidner, som allerede 
er strevnet. 
Opsat 4 uger. (Sagen fortsretter). 

Niels Christensen, forpagter pa Momtoft, har Iadet strevne begge borgmestre i 
Thisted angaende overlast, der er tilf0jet hans folk af Mathias Cornetz og Jens 
Pedersen Bach, ryttere ved von Kahlens kompagni. De havde truffet Niels 
Christensens folk i frerd med at sla lyng, og de sagde, at det var pa Ullerupgards 
hede, og tvang en mand til at vende om og k0re til Ullerupgard. Folkene siger, 
at de ikke vidste, hvor langt Momtoft hede strrekker sig. (18/9). 

11. september. 

Lrest forordning om denny alterbogs brug. 

Hr. Niels Poulsen, sogneprrest til Vejrum, har Iadet strevne J0rgen Kas til 
Faddersb0l efter en obligation, udstedt af denne til Mikkel Pedersen Alstrup, 
borger i Holstebro (tidligere i Thisted) 8/2 1671, transporteret af Mikkel Alstrup 
til hr. Niels Poulsen 21/3 1673 og opsagt af denne. 12/12 1687. Der er pantsat 
gods. 
J0rgen Kas erklrerer, at hr. Niels Poulsen gerne rna trrede til sit pant uden 
rettergang og proces, og han formener derfor efter Ioven at vrere fri for 
bekostning og lovmal. 
Dom: J0rgen Kas skal betale det skyldige og omkostningerne. 

Jens Madsen af Skinnerup har Iadet strevne Niels Mikkelsen i Skinnerup efter 
en obligation. Niels Mikkelsen m0dte og betalte, hvorfor sagen er ophrevet. 

Laurs Jensen af Thisted pa de deputerede herrers vegne angaende mal og vregt 
har Iadet strevne, b0nder og andre til dom angaende mal og vregt. (Ulreseligt). 

18. september. 

Lrest en forordning (ulreseligt). 
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(4/9). Christoffer Nielsen pa borgmester Enevold Nielsens vegne krrever dom 
over Mads Mikkelsen i Vestergard i 0sterild efter opsrettelse. 
Mads Mikkelsen m0der med sit frestebrev, hvorefter Enevold Nielsen 
Bjerregard, boende i Thisted, steder og frester til Mads Mikkelsen, nu boende i 
0sterild sogn, en bondegard, Vestergard i 0sterild, som S0ren Jensen t0r 
beboede; dateret K0lbygard 28/3 1688. 
Dom: Hans freste b0r vrere forbrudt. 

(4/9). Christoffer Nielsen pa borgmester Lelii vegne har strevnet Jesper 
S0rensen i Brogard i Kjelstrup og andre til at afhjemle deres syn over 
Ullerupgards hede og vidner, der vidner om Niels Christensens folks slaning og 
bortk0rsel af lyng. 

Feder Frandsen af Binding og Jens Jensen af Nors lod lrese en skifteforretning, 
foretaget i sal. Niels Nielsens bo ved Tveds kirke i overvlJlrelse af Jep 
Christensen Rref, fuldmregtig pa Todb0l, Feder Frandsen som er sal. Niels 
Nielsens farbroder, som formynder for sal. Niels Nielsens s0n, Niels Nielsen, og 
Jens Jensen i Nors, som er sal. Niels Nielsens halvbroder og formynder for hans 
datter, Anne Nielsdatter, og Morten Christensen, som har frestet stedet og vil 
regte Niels Nielsens enke, Ellen Andersdatter. Boets middel er lidt under 
grelden. Morten Christensen antager boets midler og lover at give hvert af 
b0rnene 5 sldl. 

25. september. 

Knud Pedersen pa amtmandens vegne har strevnet S0ren Tomsen, tjenende 
Niels Poulsen i Skinnerup, og Maren Laursdatter ibm. for lejermalsb0der. 
Opsat 14 dage, da prrestens attest, om de har udstaet kirkens disciplin, beh0ves. 
(9/10). 

Knud Pedersen har strevnet Niels Poulsen i Skinnerup til forbud mod udbetaling 
af S0ren Tomsens l0n. 

(28/8). Jens Christensen Huas af Skinnerup begrerer bistand af amtmanden og 
amtsforvalteren til at fa udf0rt den dom, hvorved Erik Nielsen af Skinnerup er 
cl0mt til Bremerholm. Fuldmregtigene svarer, at i provinsen er det 
proprietrererne, der f0rst b0r anmodes om at s0rge for dommens fuldbyrdelse, 
men hvis han ikke er af de midler, at han kan, vil de vrere rede til at ga ham til 
hande med al hjrelp, dog uden Hans Maj.s skade og pengespilde. Jens Huas 
begrerer ogsa, at herredsfogeden vii assistere ham. Han svarer, at han er 
dommer, ikke ombudsmand, at tage nogen fange fat, sasom amtmanden og 
amtsforvalteren er selv til stede, men han tilbyder sin hjrelp med jern og andet. 
(23/10). 

(28/8). Mikkel Christensen, foged, har strevnet Christen Jensen i Abildhave til 
syns og vidnes pah0r angaende 0sterild S0nderbys frelled, og synsmrend, der 
har gransket skellet. (Synet indf0rt). 
Kendelse: Da granskningsmrendene kun har gransket efter Mikkel Christen-
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sens forevisning og ikke efter modpartens i modstrid med herredsfogedens 
seddel, skal der granskes igen. (9/10). 

Christen Villadsen af Skjoldborg, delefoged til 0rum, har strevnet (S0ren 
Pedersen i Tvorup krer) if0lge tingsvidne af Hundborg herreds ting 19/3 1688. 

(Kopi af en side mangler). 

S0ren Pedersen er undveget fra sin gard pa 0rum stavn uden opsigelse. 
Dom: Han b0r anses efter Ioven 3,13, (7 ? ) . 

Peder Tomsen pa amtsforvalterens vegne har Iadet strevne Hans Axel Pors til 
Momtoft, da de garde, der var udlagt til kronen for skatterestance, allerede er 
pantsat eller overta.get af andre, hvorfor han nu krrever udlreg i Momtoft 
hovedgard, da Hans Axel Pors skal vrere i slet tilstand. 
Dom: Mom toft hovedgard skal tilfalde kronen. 

Peder Tomsen pa amtsforvalterens vegne har strevnet nogle b0nder med deres 
husbander for skatterestancer. Godsets ejere har ikke villet s0ge restancerne 
ved dom. 
Dom: Proprietrererne skal be tale in den 15 dage, ellers er gardene hjemfalden 
til kongen. 

De indstrevnede, som af ulydighed ikke er m0dt for at g0re deres ed for 
politimesterne angaende gammel mal og vregt, er indstrevnet, men sagen igen 
opsat 14 dage. 

2. oktober. 

Christoffer Nielsen pa borgmestrenes vegne af Thisted tiltaler efter opsrettelse 
4/9 Niels Christensen pa Momtoft for ulovlig lyngslet pa Ullerupgards jorder. 
Begge parter irettelregger tingsvidner. 
Opsat 8 dage. (9/10). 

Anders Nielsen i Torsted har strevnet Johanne Pedersdatter, sal. Niels 
Andersens i Baungard og S0ren Nielsen i Bakgard i Skinnerup angaende 
kornskade. Synsmrend har vreret pa Anders Nielsens Lerp0tagre. En rad havre 
var opredt og andet skadet, ialt for 1¥.! td. havre. Anders Nielsen skyldte de 
indstrevnedes Kretter for skaden. Han havde taget dem i hus, 3 ungn0d og 25 far. 

9. oktober. 

Amtsforvalteren Iader advare om kvartalsskattens betaling. 

(25/9). Mikkel Christensen, foged, pa hans tjeneres vegne i 0sterild har Iadet 
strevne Christen Jensen i Abildhave til syn angaende 0sterild S0nderbys frelled, 
og synsmrend, der syner skel. (Specificeret). 
Palle Rantzaus fuldmregtig protesterer og siger, at aile proprietrerer b0r gives 
kald og varsel, nar en sag angar ejendom. 
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(2/10). Christoffer Nielsen pa borgmestrenes vegne tiltaler Niels Christensen 
pa Mom toft for hans folks lyngslet m.v. 
Dom: Da Niels Christensen har ikke selv vreret pa astedet og ikke befalet sine 
folk at sla lyng der, hvorfor han ikke kan d0mmes efter Ioven 3,19,1, men den 
beslaglagte vogn og hestene skal igen udleveres ham, hvis han ikke allerede har 
faet dem·. Hans tjenes!efolk skal betale skaden og omkostningerne. 

(25/9). Knud Pedersen Riber pa amtmandens vegne tiltaler igen Maren 
Laursdatter af Skinnerup og S0ren Tomsen ibd. for lejermalsb0der og 
irettelregger prrestens attest for, at hun har staet skrifte og udlregt S0ren 
Tomsen. 
Dom: De skal be tale. 

Sagen mod de ulydige, der ikke er m0dt for politimesteren angaende gammel 
mal og vregt, igen opsat 14 dage. 

16. oktober. 

Lrest forordning om korn- og proviantskatter. 

Lrest missive til amtmanden om, at han skal k0be salt, k0d, flresk og sm0r til 
fladen. 

Jens Christensen, amtsforvalterens fuldmregtig, tiltaler Erik Nielsen i 
Skinnerup for 10 sldl., som han havde !ant til en K0benhavnsrejse 30/7 1684 med 
rente til 30/7 1688. Erik Nielsen begrerede, at sagen matte opsrettes, da han ikke 
vidste, om forordningen var sa rigtig, som den burde vrere. 
Opsat 8 dage.(23/10). 

Niels Christensen af Kortegard, delefoged til 0rutn Slot, har strevnet Laurs 
Mikkelsens arvinger i Hunstrup til synsvidne angaende hans gards br0stfreldig
hed, og har Iadet garden syne. 

Niels Pedersen af Sogard (Nors??) har Iadet strevne skyldnere. 
(Ma vrere opsat 8 dage). (23/10). 

23. oktober. 

(16/10). Jens Christensen pa amtsforvalterens og Peder Tomsens vegne har 
efter opsrettelse strevnet Erik Nielsen for !ante penge. Erik Nielsen betalte 
straks 1 rdl., som han skyldte Peder Tomsen, men tilb0d at aflregge ed pa, at 
han aldrig havde modtaget penge af amtsforvalteren. Han blev spurgt, om han 
kunne nregte, at han havde faet penge af amtsforvalteren eller hans fuldmregtig 
eller folk. Erik Nielsen vii stadig aflregge ed. Dommeren t0r ikke lade ham 
svrerge, da han kort f0r havde indrommet, at han havde modtaget pengene. 
Erik Nielsen mener, at dem fik han som vederlag for sin tjeneste som kgl. 
delefoged ( ! ! ) . 
Opsat 14 dage, sa amtsforvalterens davrerende fuldmregtig, Christen Poulsens 
erklrering bor indhentes. (Sagen fortsretter). 
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Knud Pedersen Riber pa amtmandens vegne protesterer imod, at Erik Nielsen 
vii bruge et dokument, udstedt af amtmanden, i sagen mellem amtsforvalteren 
og ham, og krrever, at Erik Nielsen skal udlevere aile de dokumenter, han lad 
forhverve, da han var delefoged til amtmanden, eftersom han af Landsdom
merne blev frad0mt sin delefogedbestilling. (6/11). 

Christen Poulsen i Sperring far afkald fra hans steddatter Ingeborg 
Poulsdatters mand Steffen Laursen i Sperring for arv, sam kunne tilfalde hende 
efter hendes sal. fader Paul Christensen og efter hendes moder, Christen 
Poulsens hustru Dorte Nielsdatter, nar hun er d0d. 

(16/10). Niels Pedersen af S0gard tiltaler skyldnere. 
Dam: De skal betale. 

Laurs Jensen af Thisted pa de deputerede herrers vegne over mal og vregt 
tiltaler folk, der ikke er m0dt efter advarsel for at aflregge ed om _mal og vregt og 
krrever dem id0mt b0der, sam bruger handel og k0bmandsskab, og krrever, at 
de skal m0de for herredsfogeden i hans hus eller pa tinget og g0re deres ed. 
Dom: Da skal be tale mulkt og m0de med deres gamle mal og vregt. 

Jens Lauritsen i Thisted udsteder dette vidne, og Henrik Christensen i Bjerre 
skriver efter befaling. 

(28/8). Erik Nielsen af Skinnerup har med landstingsstrevning ladet strevne 
vidner og herredsfogeden, skriveren og Christoffer Nielsen, til vidnes pah0r. 
Vidnerne vidner om, hvad der skete i Jens Vandets hus i Thisted, da Jens Huas 
fik skade i sit 0je. (Sagen altsa indbragt for Landstinget). Han krrever desuden, 
at tingh0rerne vidner, men da der ikke er udnrevnt andre, og der heller ikke kan 
bekommes sa mange for retten, beror sagen, til andre tingh0rere kan blive 
beordret. 

30. oktober. 

Lrest plakat om konsumtion pa aile slags salt, rom? og tobak. 

(28/8). Peder Christensen Arup af Thisted pa hr. Hans Jacobsen Spjelderups 
vegne tiltaler Niels Eriksen i Skinnerup for skyldig kvregtiende og irettelregger 
attester fra kirkevrergen i Thisted, Simon Nielsen Kirkeprior, Sj0rring degn 
Niels Simonsen og Frantz Clausen (Tyholm) om, at det i disse sogne har vreret 
brugeligt at give 8 sk. af et f0l og 4 sk. for en kalv og 2 sk. for en gris og for et 
lam. Niels Eriksen ikke m0dt. 
Opsat 8 dage. (6/11). 

6. november. 

(23/10). Peder Tomsen pa amtsforvalter Jens Hansens vegne tiltaler Erik 
Nielsen i Skinnerup for 10 sldl., sam han har !ant. Han irettelregger en attest fra 
Christen Poulsen af Tanderup, amtsforvalterens tidligere fuldmregtig om, at 
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han havde lant Erik Nielsen 12 sldl. af sine egne penge. De blev betalt tilbage, 
men han erindrer ogsa, at han var bud til amtsforvalteren for Erik Nielsen om 
Jan af 10 sldl., som han ogsa fik. 
Erik Nielsen pastar, at de 10 sldl. skulle vrere betaling for hans umage, dengang 
han var dEllefoged. Han vii bevise med nogle fuldmagter og tingsvidner (sam 
refereres), at han har f0rt offentlige sager for amtsforvalteren og beraber sig 
pa, at han endnu har mange dokumenter at fremlregge, og siger, at Christen 
Poulsens attest ikke er beediget, og der foreligger ikke nogen beskyldning 
under amtsforvalterens egen hand. 
Opsat 8 dage, at imidlertid kan fremlregges, hvad der eragtes forn0dent. 
(13/11). 

Laurs Jensen af Thisted pa borgmester Enevold Bjerregards vegne tiltaler 
nogle af K0lbygards b0nder for restancer. 
Opsat 8 dage. 

Laurs Jensen i Thisted pa Laurs Nielsens vegne i Thisted tiltaler folk for skyld 
efter regnskabsbog. 
Dam: De skal betale. 

Lrest landstingsstrevning 17/10 1688, at der skal holde skifte og de ling efter sal. 
Jacob (Nielsen) Sperring student i Sj0rring prrestegard. (D0d i N0rha 
(kirkebogen)). 

(30/10). Laurs Jensen af Thisted pa hr. Hans Jacobsen Spjelderups vegne 
tiltaler efter opsrettelse Niels Eriksen i Skinnerup for resterende kvregtiende. 
Niels Eriksen begrerer opsrettelse, da han vil g0re bevisligt, hvad der betales i 
kvregtiende i herredet. 
Opsat 4 uger. (4/12). 

Christen Nielsen Torsted af Thisted pa Jens Christensen Skyums vegne tiltaler 
folk for skyld efter regnskabsbog. 
Dam: De skal be tale. 

13. november. 

Laurits Koch pa Vesl0sgard tiltaler Christen Gregersen i Store Oddersb0l, fordi 
landgilden ikke er betalt i rette tid, og krrever, at hans freste skal vrere forbrudt. 
Christen Gregersen Iader irettelregge et skriftligt indlreg, hvori han siger, at 
han var bortrejst, da der blev strevnet, og hans kone fik ikke kopi af strevningen. 
Han begrerer opsrettelse. 
Opsat 8 dage, og da skal Christen Gregersen medbringe sit frestebrev. (20/11). 

(6/11). Peder Tomsen, amtsforvalterens fuldrpregtig, tiltaler efter opsrettelse 
Erik Nielsen af Skinnerup for lante penge til hans K0benhavns-rejse. Nar Erik 
Nielsen foregiver at pengene var vederlag for hans delefogedbestilling, sa er 
sandheden, at amtsforvalteren og ikke Christen Poulsen, betalte ham pengene, 
sam Christen Poulsens attest udviser. Erik Nielsen kan ikke bevise, at 
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amtsforvalteren har lovet ham noget for hans delefogedbestilling, langt mindre 
antaget ham dertil, men derimod har han vreret fri for arbejdspenge af den 
gard, han har i freste af kongen, bade mens han var delefoged og siden. Hans 
udflugter skal kun tjene til at forlrenge sagen og bringe amtsforvalteren sterre 
udgifter. Han har aldeles intet at krreve af amtsforvalteren, hvad han heller 
ikke kan benregte, om han var af nogen samvittighed, som desvrerre patvivles, 
idet han pa den made sa falsk og bedragelig vii betale amtsforvalteren for hans 
gode vilje og rede penge. 
Erik Nielsen fremlregger flere af sine tingsvidner. 
Dom: Amtsforvalteren har !ant Erik Nielsen 10 sldl., hvad der ogsa bevises med 
Christen Poulsens attest. Erik Nielsen fremlregger mange memorialer, 
instrukser og tingsvidner, hvormed han vil bevise, at han har vreret antaget til 
kgl. delefoged og har haft stor besvrering og udgift og mener, at pengene er 
leveret ham som vederlag, men da der blandt aile de dokumenter, han 
irettelregger ikke er et, der kan bevisliggere, at amtsforvalteren har antaget 
ham som kgl. delefoged, meget mindre viser, at han har lovet ham noget. Da er 
saledes for retten afsagt, at Erik Nielsen skal betale amtsforvalteren de 10 sldl. 
med renter og omkostninger inden 15 dage. Og hvis han mener at have noget 
krav pa amtsforvalteren for sin delefogedsbestilling, rna han sege sig det efter 
lovlig medfart. 

Feder Mortensen Ziele pa borgmester Enevold Bjerregards vegne tiltaler nogle 
af Kelbygards tjenere for resterende landgilde og lanekorn. 
Dom: De skal betale. 

20. november. 

(13/11). Laurits Koch pa Veslesgard tiltaler Christen Gregersen pa Oddersbel 
for resterende landgilde. Christen Gregersens fader Gregers Andersen mener, 
at Laurits Koch nreppe er berettiget til Oddersbel og begrerer opsrettelse. 
Dom: Christen Gregersen har forbrudt sit freste. (Sagen fortsretter). 

Lauritz Koch har Iadet syne Oddersbels brestfreldighed. Der var ikke meget i 
vejen. 

Christen Andersen af Thisted tiltaler folk for skyld efter regnskabsbog. 
Dom: De skal betale. 

Christen Andersen pa Anders Knudsens vegne i Thisted tiltaler folk for skyld 
efter regnskabsbog. 
Dom: De skal betale. 

Christen Andersen pa Laurits Nielsens vegne af Thisted tiltaler folk for skyld 
efter regnskabsbog. 
Dom: De skal betale. 

Tomas Nielsen Ulgard besvrerer sig over, at han nu i fern ar har forserget sin 
(halv )sester Kirsten Pedersdatter med stor frygt, da hun er forvirret i hovedet 
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og han har derfor Iadet strevne hendes broder Anders Nielsen Ulgard i Torsted, 
hendes farbredre Niels Pedersen og Laurits Pedersen i Tingstrup og hendes 
svoger Niels Scharissen ibm. (gift med Maren Pedersdatter) og mener, at de 
ber antage sig he'nde eller betale ham noget. 
Opsat 14 dage. (4/12). 

27. november. 

Knud Pedersen Riber pa amtmandens vegne advarer proprietrerer, forpagtere 
o.l. om, at de skal angive deres staldstude. 

Feder Pedersen i Hundborg pa Laurits Lauritsens vegne af Hvalstrup (i 

Hundborg) Iader lrese en obligation til Laurits Lauritsen fra Jergen Kas til 
Faddersbel pa 25 sldl., som skal be tales til snapsting 11/3 1689. Til forsikring 
skal han have, bruge og beholde et hus, som Poul Grenkjrer ibor, som skylder 1 
pd. smer, 1 daler penge til brugelighed, indtil de 25 daler er beta!(. Sa skal huset 
igen hjemfalde til mig eller min datter Sophia Kas, dateret Faddersbel 3/4 1688. 

Jens Nielsen Mullj af Thisted tiltaler Feder Jensen Skjelsgard, tilholdende i 
Skjelsgard, for hvad han er ham skyldig efter afregning for gods, han havrle 
med sig pa sidste rejse til Norge. 
Dom: Han skal be tale med 31h % rente. (Sagen fortsretter). 

Oluf Pedersen Langgard tiltaler Feder Jensen Skjelsgard for, hvad han efter 
afregning blev ham skyldig for gods, han havde med pa sidste rejse til Norge at 
forhandle der samt for forstrakte penge. 
Dom: Han skal betale. 

Oluf Pedersen Langgard pa borgmester Enevold Nielsens vegne forbyder aile 
at borge eller kreditere Niels Torsen i Kiev. Der er gjort udlreg i gardens 
besretning og avl, men det forbliver i garden til gardens drift. 

4. december. 

(6/11). Laurs Jensen af This ted pa hr. Hans Jacobsen Spjelderups vegne tiltaler 
Niels Eriksen i Skinnerup efter opsrettelse for kvregtiende og irettelregger 
attester fra 4 provster (i Hundborg, Hassing, Refs og Vester Hanherred) om, at 
det altid har vreret brugeligt at betale 8 sk. for et fel4 sk. for en kalv. (Provsten 1 

Hassing herred underskriver Lud vig J ergensen Dading). 
Herimod irettelregger Niels Eriksen attester fra enkelte bender i Hillerslev 
herred om, at de kun har svaret 4 sk. af et fel, 2 sk. af en kalv. 
Dom: Niels Eriksen skal be tale efter kravet. 

Knud Pedersen Riber pa borgmester Christian Mortensen Lelius hans vegne 
irettelregger en landstingslysning til Seren Rasmussen Berich, som f0r har boet 
pa Vestergard i 0sterild fra sal. Anders Nielsen i Hjardemal hans arvinger for 
g&ld efter obligation 1676 15/11 pa 20 sldl. S0ren Rasmussen var tidligere foged 
pa K0lbygard. Hans opholdssted kendes ikke. 
Dom: Han skal betale. 
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(20/11). Tomas Nielsen Ulgard begrerer igen, at hans halvs0ster Kirsten 
Pedersdatters andre slregtninge tager del i hendes underhold. Hendes svoger 
Niels Skarissen i Tingstrup siger, at han har haft hende i to ar. Anders Nielsen 
Ulgard i Torsted siger, at han ikke vii have med sagen at bestille. 
Opsat 14 dage·, om slregtningene imidlertid kan enes. 

n. december. 

Niels Tomsen af Thisted pa Tomas Graversens vegne irettelregger et sk0de fra 
Poul Christensen til ham pa en gard i Skjoldborg, som han bebor og har k0bt af 
Niels Jensen i Sundby, dateret 10/12 1688. 
(Ved skiftet efter Tomas Graversen 1712 skyldte han endnu k0besummen til 
Poul Christensen, hvorfor garden igen blev udlagt til ham!). 

Sk0de fra Mattis Jensen i Varde (Waarde) til Tomas Graversen pa en tiendedel 
af en gard i Silstrup, som Poul Pedersen pabor, og som han har arvet efter sin 
rnorbroder, Jacob Nielsen Sperring. 

Niels Tomsen af Thisted pa hr. Hans Jacobsen Spjelderups vegne tiltaler to 
mrend for !ante penge og korn. 
Dom: De skal betale. 

Christen C:l;J.ristensen af Torsted har Iadet strevne Bennid Mikkelsdatter af 
Torsted for resterende l0n for ¥.! ar. 
Dom: Hun ska! be tale. 

18. december. 

Niels Andersen af 0rum pa Peder Pedersen Br0nsdorff pa Kongstedlund hans 
vegne strevnede Jens Christensen 0rum for, hvad han skylder ham efter 
afregning for gods, han havde med sig til Norge m.m. 
Vidner siger, at Jens Christensen var i Peder Bendixens hus i Vester Vandet 
sammen med Peder Pedersen og da lovede at betale. 

Peder Bendixen af V. Vandet tiltaler Torsted sognefolk efter den kontrakt om 
kongetienden af sognet, som de har oprettet med ham, og irettelregger sit 
frestebrev af 10/1 1684 pa Torsted sogns kongetiende, som Niels Ibsen i freste 
havde og frad0de. 
Dom: De skal holde deres kontrakt og be tale a bod efter det nye mals udregning. 

Peder Jensen i Brund, kirkevrerge pa egne og Peder Gregersen i Hillerslev hans 
vegne tiltaler folk for resterende afgifter til kirken. Christen Erikse~;~ af 
Hillerslev siger, at han kun plejer at betale 18 skp. 
Dom: Det tiltalte skal be tale uden Christen Eriksen, som skal f0re be vis for sin 
pas tan d. 
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Mikkel Christensen, foged pa N0rtorp, tiltaler Niels S0rensen i Borup for 
resterende landgilde, for papir til skiftebrev efter hans hustru, for Lisbeth 
Olufsdatters lejermalsb0der, som han har sagt god for m.m. 
Dom: Han skal be tale. 

Laurs Jensen af Thisted pa mag. Anders Nielsen Heeboes vegne tiltaler folk pa 
Hanstholm for skyldig kongetiende til ham og licenciat Jacob Giedsted. 
Dom: De skal be tale. 

Willum Christensen (Hjortsvang) pa hr. Poul Jensen Snedsted i Sj0rring hans 
vegne tiltaler Peder Clernedsen i Torsted anneksprrestegard og Niels 
Christensen pa Veje i Sperring for resterende afgifter og !ant korn. 
Dom: De skal be tale. 

Her ender tilf121rslerne for 1688. 

837 


	1-1 pdf
	1-2 pdf
	1-3pdf
	1-4 pdf
	1-5 pdf
	1-6 pdf
	1-7 pdf
	1-8 pdf

