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(fol136b) 
Christen Madsen stævner Hans Rosborg- 
(fol137a)
Jmod dem paa Højeriisgaard dend 27de og 28de Junÿ sidst wed dend
der holdende Skifte Ræt med widere hwad af Saggen Dependerer;
Til samme tiid og Ting indstewnes Anders Christensøn Bunde og Chri-
sten Andersøn af Kragelund saa welsom Jens Sørresnøn og Peder
Sørrensøn af Engeswang, Eders Sandheds Widne i denne Sag at aflegge
og Spørsmaal at tilsware, til næstfølgende tingdage wed samme Ræt den
1te og 8de Septr med flere om fornøden giøres stewnes og Sr Hans
Rosborg for bemelte Sags Widner og bewiiser fremdeeles at paa-
høre hwor efter et lowlig Tings Widne forwentes. Og forklarede Stew-
ningsmanden Jørgen Christensøn, at i Dag 14 Dage Hans som melt
tilligemed Jens Mortensøn stewnede paa Friisholt fick De Sr Hans
Rosborg selw i talle, som begierede Copie med sig, sagde de Monsr
Rosborg, wj har ingen Copie at giwe Eder, men de tilbøed Ham saa
lang tiid, at Hand samme kunde lade udskriwe saa fremt Hand
wilde lade skriwe, eftersom de tilsagde efter Memorialen, Hwilken
De ikke Wilde slippe af Deris Hænde, Da sagde Rosborg, Jeg wil hawe Me-
moriallen, at lade skriwe Copie ud efter, thi lowen befaler det, Da swar-
te De, at De hawde ingen tilladelse der til af Dend som Dem hawde ud-
skiket, Og sagde dend eene stewningsmand Jens Mortensøn, da Ros-
borg sagde at lowen befalede det, Jeg Skiøtter ikke om Lowbogen, heller har
stunder til at læse i dend her i Dag, Da sagde Rosborg, Drager til min-
de, Hand siger, Hand skiøtter indtet om Lowen, Hwor paa Begge stew-  
ningsmændene swarede, at det war hwerken deris meening eller tan-
ke men at de hawde ikke stunder at læse i Lowen der, Saa Sagde Rosborg
Jeg strax lade Eder sætte fast, Og raabte paa Folck samt befalte Een
af sine Folck, som bordttog stewningsmændenis Hæste, og satte dem
i Fæhuuset, Endelig omsider fick De forlow af Monsr: Rosborg til at faae
Deris Hæste og Reiste saa derfra, Hwor paa Jørgen Christensøn af Rind
Giorde sin Eed, Det Hand tilligemed Jens Mortensøn hawde idag
14 Dags stewnet Monsr: Rosborg, Taldte med Ham selw, og der wed
tilgaaed som forklaret er.  Dernest fremstaaed Niels Si- 
monsøn af Rind, og Bærtel Andersøn Smid ibidm som under 
lige sworen Eed med opragte fingere efter lowen Wandt og for-
klarede at forbemelte Anden stewningsmand Jens Morten-
sen fra Randrup for dem udj sin Swaghed, da Hand af de gængse
Børne Kopper er medtagen hawer om forindførte stewnings
Forkÿndelse og hwis der wed passerede aflagt i alle maaader eens
stemmende forklaring og afhiemling med denne som Jør-
gen Christensøn af Rind der om aflagt hawer og Protocollen er
tilført hwor paa Hand og for dem aflagde sin Eed med opragte
fingere efter lowen: Og ÿdermeere under samme so-
ren Eed afhiemlede bemelte Niels Simonsøn og Bærtel
Andersøn at de lowlig i dag otte Dage efter forindførte Me-
morial hawde her til Tiinget stewned tili dag at møde Anders
Christensøn Bunde og Christen Andersøn af Kragelund og tal-
te med dem selw saawelsom Jens Sørrensøn og Peder Sørrens:
af Engeswang, og talte med Jens Sørrensøn, som lowede paa
Egen og Brødres Wegne stewnemaalet attilstaae.
Rætten paaraabte, om nogen war tilstæde som hawde noget
imod Kald og Warselet eller dend fremførdte afhiemling
at indsige ?  Men ingen efter 3de sinde lÿdelig paa-
raab sig indfandt, Og da ikke heller Nogen af De indstewn-
te Widner war mødt efter paakaldelse, saa begiærede
Brun at Rætten wilde Forrelægge Dennem Lowdag til at
(fol137b)
møde her for Retten i dag 14 Dage Deris Sandheds Widne i Saggen at
aflegge og Spørsmaal at tilsware, samr at Saggen  efter stewns-
maals Jndhold til næste tingdag maatte henstaae; Thi Re-
solverede Dommeren, at de lowlig indstewnte og efter paakaldelse
udeblefne Widner bør i Dag 14 Dage møde her for Retten for
Deris Sandhed udj Saggen at udsige, aldt under Deris Faldsmaals
forbrÿdelse Til hwilken ende denne Forrelæggelse lowlig for dem
forkÿndes, Og Saggen efter begiering til næste tingdag at hen-
hwile.

2 andre sager.

ÿdermeere fremstaaede Procurator Sr Matthias Brun
fra Randrup wed Wiborg paa Christen Madsøn af Suderbeck
Hans Wegne, og fremstillede stewningsmænd Jørgen Christensøn
af Rind, som afhiemlede wed Eed med opragte fingere efter Lowen
at Hand tilligemed Jens Mortensøn fra Randrup, som nu er
Sÿg og Sengeliggende i dag 14 Dage lowlig hawde stewnet Sr Hans
Rosborg paa Friisholt efter en Memorial saalÿdende.
Fra Christen Madsøn forhen Ejere af Højeriis, Opholdende sig
i Suderbeck, efter Højædle Welb: Hr Amtmand Christian Teilmans
tilladelse, Giwer Eder Sr Hans Rosborg tilligemed Fukdmægtig Jo-
han Busch paa Friisholt hermed lowlig Kald og Warsel at møde
paa Liusgaard Hidtz Herreders Ting den 25de Augustÿ førstkommende
og følgende fornødne Tingdage efter Lowen, bemte: Christen Madsøn
sigtelse Klage og forklaring tilligemed Attester, Widner of bewiiser
at anføre og modtage angaaende, hworledes Hand imod sin Willie
skal wære blewen angreben af Sr Hans Rosborgs Fuldmægtig Johan
Busch dend 5te Julÿ sidst paa dend wilde Marck paa wejen og først
twungen til Højeriis, siden bordførdt til Klod Mølle og derfra til
Friisholt, hwor Hand skal wære Anholden i nogle Dage, Af Sr Hans Ros-
borg selw tiltalt og tiltruet at underskriwe et skrift hwilket Hand
hwerken forstooed eller wil wedstaae, der skulde angaae een stor
deel Penge som Sr Rosborg wilde hawe af Ham, og hworj Ros-
borg skal hawe søgt at wilde faae Christen Madsøn til at forbin-
de sig og Søn Christen Christensøn til Sr Hans Rosborg, som ellers     
formeener ikke at wære Hans Herredømme undergiwen, med
widere, som af denne Sag kand flÿde i ord og gierninger, wære
passeret og der til i nogen maade henhøre, angaaende ald med
Christen Madsøn Brugte Omgang, fra den 5te Julÿ, Hand
(fol138a)
skal wære angreben og til dend 11te dito Hand skal wære Løsladt, wære sig
af Sr Rosborg eller bemelte Fuldmægtig; Til samme Ting den 25de Au-
gustj at møde Jndkalder Jørgen Nielsøn, Hustrue Ellen Hansdatter
Karl Jens Foged, Piger Kirsten Andersdaatter og Karen Madsdaatter
Alle af Klod Mølle, foruden hwo godwillig maatte møde, Eders Sandheds
Widne i denne Sag at aflegge og Spørsmaale at tilsware, der efter
Citanten et lowlig Tingswidne forwenter: Og forklarede stewnings-
manden Jørgen Christensøn at i dag 14 Dage Hand som meldt tilligemed
Jens Mortensønstewnede paa Friisholt fick De Sr. Hans Rosborg selw i talle
som begiærede Copie af Dem, men som det ikke war en Memorial, og De
ikke hawde Copie med sig, sagde De, Monsr Rosborg wj har ingen Copie at giwe Eder
men wj tilbød Han saa lang tiid, at Hand samme kunde lade udskriwe, saa
fremt Hand wilde lade skriwe, eftersom De tilsagde, efter Memorialen, hwilken
De ikke wilde slippe af Deris Hænder, Da sagde Rosborg, Jeg wil hawe Memorialen
at lade skriwe Copie ud efter thi Lowen befaler det, Da swarede De, at de hawde
ingen tilladelse Dertil af dend som Dem hawde udskiket, Og sagde dend eene
Stewningsmand jens Mortensøn, Da Rosborg sagde at Lowen befalede det
Jes Skiøtter ikke om Lowbogen, heller her stunder til at læse i dend her i Dag
Da sagde Rosborg, Drages til minde, Hand siger Hand skiøtter indtet om
Lowen, Hwor paa begge stewningsmændene swarede, at det war Hwerken Deris
meening eller tancke, men at De hawde ikke stunder at Læse i Lowen der,
Da sagde Rosborg til Stewningemændene, Dersom J ikke Lewerer mig
stewningen skal Jeg strax lade Eder sætte fast, Og raabte paa Folck, samt
befalte een af sine Folck, som bordttog Stewningsmændenes Hæste
og satte Dem i Fæ Huuset, Endelig omsider fick De forlow af Monsr Ros-
borg til at faae Deris Hæste og Reiste saa der fra;  Hworpaa Jørgen Chri-
stensøn af Rind giorde sin Eed, det Hand tilligemed Jens Mortensøn
hawde i Dag 14 Dage stewned Monsr Rosborg Taldte med Ham selw og der wed til-
gaaed som forklaret er. Dernest fremstaaed Niels Simonsøn
af Rind og Bærtel Andersøn Smid ibidm som under lige sworen Eed med
Opragte fingere efter Lowen Wandt og forklarede, at for bemelte anden
stewningsmand Jens Mortensøn fra Randrup for Dem udj sin Swag-
hed da Hand af de Gængse Børne Kopper er medtagen hawer om for-
indførdte stewnings Forkÿndelse og hwis der wed passerede aflagt i alle
maader eend stemmende forklaring og afhiemling med denne som
Jørgen Christensøn af Rind der om aflagt hawer og Protocollen er tilførdt
Hwor paa Hand og for Dem aflagde sin Eed med Opragte fingere efter
Lowen. Og ÿdermeere under samme sworen Eed afhiemlede
bemte Niels Simonsøn og Bærtel Andersøn, at de lowlig i Dag Otte Dage
efter forindførdte Memorial hawde her til Tinged stewned til i Dag at møde
Jørgen Nielsøns Hustrue Ellen Hansdatter, Karl jens Foged Pige Kirsten Anders-
daatter og Kirsten Madsdaatter alle af Klod Mølle, Og talte med Jør-
gen Nielsøn som lowede stewningen at tilstaae. Rætten paaraab-
te om nogen war tilstæde som hawde noget imod Kald og Warselett eller
dend fremførdte afhiemling at indsige ? Men ingen efter 3de sindes
Lÿdelig paaraab sig indfandt. Og da ikke heller nogen af De indstewnte
Widner war mødt efter paakaldelse, saa begiærede Brun, at Rætten wil-
de Forrelægge Dennem Loudag til at møde her for Retten i Dag 14 Dage
Deris Sandheds Widner i Saggen at aflegge og Spørsmaal at tilsware, samt
at Saggen efter stewnsmaalets Jndhold til næste tingdag maatte henstaae
     Thi Resolverede Dommeren at De lowlig indstewnte og efter paa-
kaldelse udeblefne Widner bør i Dag 14 Dage møde her for Retten for De-
ris Sandhed at udsige, Aldt under Deris Faldsmaals Forbrÿdelse Til
Hwilken ende denne Forrelæggelse lowlig for dem forkÿnder, og
Saggen efter begiæring til næste Tingdag at henhwile

anden sag.


(fol140a)
For Retten fremstaaed paa Procurator Matthias Bruun fra Randrup
Hans Wegne og udj Hans lowlig forfald udj dend Sag Contra Sr Hans Rosborg
paa Christen Madsens og Søns wegne forhen her wed Retten anhengig giort og til
i dag opsat der udj Mons Mickel Pedersøn af Glærup producerede denne
Rættens udstede Forrelæggelse af 25de Augustj sidst, som med stewns-
maalet for dette blef og ------- Acten tilføres. Samme Forrelæggelse med
sim lowlig forkÿndelse paa skrift lÿder i alle ord og meening og her 
effter Follio 143 findes indførdt, Der efter begiærede Mons Mic-
hel Pedersøn de Jndstewnte og Forrelagde Widner maatte worde
af Retten paaraabt og i Eed tagen, Deris Sandfærdig Sandhed paa
Citantens til Dennem agtende Spørsmaale at udsige og forkla-
re.     Derpaa efter Widnerne hawde aflagt deris Corpoelig Eed
med Opragte fingere efter Lowen fremstillede Mons Michel
Pedersøn 1ste Widne Peder Sørrensen af Engesvang som blef tilspurdt
Om Hand ikke war udj Højeriis dend 7de og 8de Junÿ sidst og da
saae at der af Hl Amptmann Teilmann blef holdet Skifte Ræt
efter Christen Madsøns Sal Hustrue, Jtem om Widnet ikke
saae og hørte, at Sr Matthias Bruun fra Randrup for samme Skif-
te Ræt gick i Rætte paa Christen Madsøn og Søns Wegne, og opag-
tede deris Ræt, saawelsom og at Sr Hans Rosborg gick i Rætte paa
sine Egen wegne ?   Widnet swarede, at Spørgsmålets Jndhold
war ham bewidst.    2det Tilsp. Om Widnet ikke Saae og hørte
at Sr Hans Rosborg for samme Skifte Ræt imidlertiid wiiste
sig meget fortrÿdelig imod Bruun, sprang og tumlede imod
Ham, og tiltalte Ham med afskillige u-qwemstale talemaade
enddog Amptmanden paa sit Embeds Wegne raadede til an-
den forhold for Retten ?      Widner swarede, at Hand tilstaar
Spørsmaalet og saae og hørte Widnet, at Rosborg war Häftig Sindet
imod Bruun uden Aarsag.       3die Tilsp. Om Widnet ikke hør-
te. at baade Amptmanden og andre, wilde megle og handle paa for-
liig imellem Rosborg og Christen Madsøn, og om ikke Hans
Rosboeg da Swor og sagde, dend Sag skal aldrig bliwe forliigt i sin
dage, fordj Hand hawde taget Matthias Bruun til Saggen, det skal
bliwe een Sag, Sagde Sr Rosborg, der ikke skal faae ende, førend dend
kommer for Høiste Ræt, og om Rosborg ikke ÿdermeere sagde, Ja
Jeg tør end sige denne Sag skal end aldrig faa ende ? Widnet
swarede, at Hand i allemaader tilstooed Spørsmaalet ræt at wære
undtagen dette at Widnet ikke hørdte det Sr Rosborg sagde, denne
Sag skal aldrig faae ende.    4de Blef Widnet tilspurdt, Om
ikke Sr Hans Rosborg samme tiid Sagde, Om Christen Madsøn
Jeg skal holde det med Ham saa længe Hand hawer endten Ol el-
ler Ærme, Ja Hand skal ikke beholde saa meget som Hand kand
winde om Hans finger ? Widner swarede paa 4de Spørsm: At
Hand baade hawde hørdt af Sr Rosborgs Mund udtale alt hwis Spørs-
maalet om formælder Sandt at wære passeret.  5te Til-
spuedt Om Widnet ikke hørdte at Sr Hans Rosborg samme
tiid sagde til Matthias Brun, for den Sidende Ræt i sin utaal-
modig adfærd imod Ham, i er ikke wærd at sware, thi j forstaaer
ikke meere hwad i siger end Hunden, naar Hand løfter sin
Hale op, og det samme pegte ad en Hund som laa under
bordet ? Widnet swarede, at Hand i alle maader til-
stooed Det gjorde Spørsmaal Ræt at wære passeret i Wid-
nets nærwærelse undtagen At Widnet ikke saae nogen Hund
og ej saae at Rosborg pegte ad nogen Hund.   6te Tilsp. Om
Sr Hans Rosborg ikke samme tiid bebrejdede Matthias
Brun om en Hæst, som skulle wære staalen fra Ans,
Og sagde, Hand skulde Giøre sig Reen for dend første        
(fol140b)
Ellers war Matthias Bruun selw tÿw, saadan Lange tÿwe skulle
wære ophengt for længe siden ?  Widnet swarede Hand
tilstaaer Spørsmaalet, saaleedes at Sr Rosborg som omspurdt
er i alle maader at hawe hørdt passeret.     7 Tilspurdt, Om
Widnet ikke hørdte at Brun eengang sagde Jeg staar her ligesom
imellem 2 Hunde, og om ikke Sr Rosborg der ower blef ---------
op, slog i Bordet for Rætten, løftede sin Knøtte næwe op imod Brun
truede Hannem og sagde, J skal Diæwlen regiære dig, skiælder
du mig for en Hund i mit eget Huus, du skal Sandelig hawe
Hug inden du kommer af Gaarden, Jeg skal lade twende Kar-
le Prÿgle din Carnallie nemlig Brun, og widere Sagde Kalder
mig twende Karle her ind, der kand tage mig Hannem, og træcke Han-
nem her ud, og om Amtmanden tillige med Widnet war tilste-
de og hørdte at Brun begiærte Amtmandens Beskiærmelse
for Rosborgs onde Forsæt ?      Widnet swarede, at Hand i alle maa-
der tilstaaed det Giorde Spørsmaals indhold ræt at wære passe-
ret undtagen, at Widnet ikke hørde det ord Rosborg skulde hawe
udsagt til Brun, skal Diæwelen Regiære dig, Og kunde Wid-
net ikke sige eller forklare, hwad Forsæt og tanke Mons: Rosborg
meente med Hans udsigende til Brun, men efter skiøn-
somhed mærkede Widnet, at det war Rosborgs -------
-----                         8de Tilspurdt, Om Matthias Brun først el-
ler sidst wed Skifte Rætten inden eller uden for samme
tiid begegnede Sr Hans Rosborg med nogen u-tilbørlighed i
talle eller Gierninger eller gaf Aarsag til dend omwundne
adfærd ?       Widnet swarede paa Spørsmaal, at Hand ikke hørdte
eller saae, det Matthias Brun gaf Sr Hans Rosborg ringeste anled-
ning til at begegne sig som Widnet forhen har tilstaaed, og kun-
de Widnet ikke andet med Sandhed sige, at Brun jo i ald
Stilhed paste paa sine Forretninger, uden nogen u-bekvemme
ords udsigende endten imod Rosborg eller nogen. Og hørdte
Widnet end ÿdermeere, som forhen forklaret er, at Brun
begiærede fred og Roe i sin Forretning for Sr Rosborgs haar-
de medfart.              9de Tilspurdt, Om Matthias Brun
endten nafngaf Hans Rosborg, da Hand taldte om Hunde 
eller skiældte Hans Rosborg for Hund ?       Widnet sware-
de at Hand ikke hørdte, det Matthias Brun nogen tiid endten
wed Skifte Rætten eller andensteds hawer skiældt Sr Hans
Rosborg for nogen Hund.            10de Tilsp. Om ikke Wid-
net hørdte, ar Brun forklarede og sagde, Hand ikke meente
Monsr Hans Rosborg dermed, ikke heller wilde wilde hawe med Han-
nem at bestille eller indwende sig i Dispute med Ham ?
     Widnet swarede paa Spørsmaal at Brun sagde de
ord som Spørsmaalet om formælder.   11 Tilps. om
ikke baade Skifte Rætten og bordet som Skifte Rætten sad
wed war imellem Procurator Brun og Hans Rosborg, saa
at Rosborg war paa dend anden siide og ikke nær wed Brun
da Brun taldte det ord om Hunde. Jtem om Brun
ikke wendte da sin Rÿg baade til bordet og Rosborg og
taldte med en anden ude paa Gulvet ? Widnet
swarede, At Hand tilstaar Spørsmaalet i alle maader
Ræt at wære, undtagen dette at Widnet ikke kunde sige ----
Brun taldte med nogen, da Hand wendte Rÿggen til bordet
(fol141a)
imod Rosborg men ellers saae Widnet samme tiid, at Mat-
thias Brun stooed med et Brew i Haanden og læste udj. Widere
og Slutlig denne Gang blef Widnet tilspurdt om der kunde giwes
nogen forklaring eller oplÿsning i denne Sag ? Widnet swa-
rede Nej. Og blef saa fra Rætten Demitteret. Dernest og til
at Widne udj denne Sag indfandt sig Jens Sørrensøn af Engesvang
som efter at Hand for Retten med opragte firgere efter Lowen hawde
giordt sin Eed, og war af Citanten blewen tilspurdt og af Retten Exa-
mineret om alt hwis første førdte Widne Peder Sørrensøn er quæs-                                                                                  
tioneret, swarede posteiis, at Hand i alle maader war witterlig 
og wel bekendt aldt hwis Peder Sørrensen omwundet hawer og forhen i
Protocollen indførdt ere Contra Matthias Brun fra Randrup og Sr
Hans Rosborg fra Friisholt.                  Monsr Michel Pedersøn fandt
sig aarsaget wed dette Widne at fornemme, om ikke Sr Rosborg udj
Det 6te Spørsmaal brugte de ord til Brun, angaaende dend staalne
Hæst fra Ans hawde de faaed tÿwen med Hæsten saa hawde dend lange tÿw 
wed Randrup hawde wæret hengt for længe siden ?   Widnet sware-
de at Hand endnu som tilforn tilstooed aldt hwad Peder Sørrensøn
wundet hawer og widere widste Hand ikke at widne, eller paa Spørs-
maal kunde giwe anden forklaring, hworfor Widnet af Ræt- 
ten blef Demitteret.          Dernest og udj denne Sag at widne
fremstillede Monsr Pedersøn Anders Christensøn og Christen Andersn
af Kragelund, som efter at forrige Widners udsigende paa Spørs-
maal dennem blef forrelæst og de af rætten posteiis blef Exami-
neret tilstooede i ord og meening uden nogen forandring deris
Widne at wære ligesom de twende nemlig Peder Sørrensøn og Jens
Sørrensøn af Engesvang wundet hawer, og widere widste de ikke denne
Sag til Oplÿsning at giwe tilkiende.         Dommeren paaraabte 
3de gange, Om Rosborg eller nogen paa Hans Wegne her wed
Rætten war tilstæde for at quæstionere de af Citanten førte og end-
nu for Rætten tilstæde wærende Widner.   Men som ingen
møtte blef de fra Rætten Demitteret.            Sr Michel Pedersøn
paa Bruns Wegne begiærede Tingswidne beskrewen om alt
hwis forhen og i dag denne Sag betræffende, passeret er, Som
og af Retten blef lowet udsted - - - - - - -
For Retten fremkom paa Procurator Sr Matthias Brun
fra Randrup Og Christen Madsøn som nu opholder sig udj
Suderbeck Sr Michel Pedersøn fra Glærup og producerede Een
her af Retten udstedde Forrelæggelse af dato 15de Augustÿ sidst
med sin forkÿndelses paaskrift, Hwilken Forrelæggelse som
meldt Michel Pedersøn begiærede Læst paaskrewen og Acten
saawelsom her efter Follio 143 tilføres.   Dernest begiærede
Sr Pedersøn at Rætten wilde paaraabe de indstæwnte og For-
relagde Widner, om nogen war tilstæde udj dend anhen-
gig giordte Sag deris Sandheds Widne at aflegge; Som og skeede
     Hworpaa Jørgen Nielsøn af Klod Mølle fremstaaed
og tilstaaed og Erbød at giøre ald dend forklaring Hand
om Saggen widste, med dend Erklæring, at Hans Hustru
til samme ende og skulde hawe mødt, men som Hun
er Swag og Sengeliggende, det Hand om nogen forlangede
wilde bewiise, saa formodede Hand, at Citanten saawel 
som Rætten imodtog Hendes lowlig undskÿldning for
denne gang, siden Hand selw for sin part wilde giwe Citan-
ten ald dend oplÿsning Hand til Saggens fremme widste
Sr Michel Pedersøn fornam, at Jørgen Nielsøn af Klod Mølle
(fol141b)
efter her af Retten udstedde Forrelæggelse i dend Sag contra
(------) Hans Rosborg og Fuldmægtig Johan Busch fra Friisholt
er mødt for Retten, og tilbÿder sig at wil aflegge sit Sandheds Wid-
ne hwad Hand om Johan Buschis forhold imod Christen Madsøn af
Suderbeck er witterlig at wære passeret dend 5te Julÿ nesr for wigt
i og wed Klod Mølle, dog førend Widner bliwer questioneret
begiærede Citanten, at Eætten eilde tage Widnet udj Eed
efter Lowen, Sin Sandhed paa Spørsmaal at sware; Som og
skeede, Og blef da Widnet af Citanten tilspurdt 1st om
Hand ikke er witterligt at Sr Johan Busch Fuldmægtig
for Sr Rosborg paa Friisholt, nest forwigte 5te Julÿ hawer
Angreben Christen Madsøn af Suderbeck paa den wilde
Marck, paa wejen, og først derfra til Højeriis, siden fra
Højeriis og til Klod Mølle ?  Widnet swarede, Hand
saae det ikke, men wel har hørdt det siden af løse folck
     Ellers forklarede Widnet, at Klocken 12 slet
kom Christen Madsøn og Sr Johan Busch og wenligen
satte sig til bords at spiise og dricke, dend gang de
hawde afspiist wilde de til at reise, da war Min Stif-
fader Christen Madsøn i noget ringeagtig Klæder
saa tÿkte min Koene og mig det war skam, at komme
saaleedes til Skickelig Folck, saa bekom Hand en Wad-
mels Kiortel, en par Strømper og en par skoe og een
Hat til med Laante wj Hannem Kappe og en pud Hÿnd-
de, nock begiærede Min nemlig Widnets Stiffader
og Jeg wilde følge med Hannem til Friisholt, hwor-
til Widnet swarede Hand hawde ikke stunder dertil
denne Gang, saa gick strax Widnets Stiffader og
satte sig paa Sr Hans Rosborgs Wogn, og Kiørdte saa
deris Wej, wed en 1/2 time der efter reed Busch fra
Møllen, hwor Hand reed weed Widnet ikke, Neste
Fredag aften derefter kom Widnets Stiffader ind 
i Møllen wed Klocken 11 slet, og Widnet spurdte Han-
nem ad, om Hand War forliigt med Monsr Rosborg, 
Hand swarede Ja, Widnet spurdte Hannem
hwor meget Hand skulde giwe Hannem, Hand swa-
rede 300 Rdr og war dermed fornøjet og spurdte Han-
nem, om Hand hawde noget skriftlig derfor hwor-
til Hand swarede Ja, Widnets Koene taldte til
Hannem, og spurdte om Hand war fornøjet, hwor-
til Hand swarede Ja, og war meget wel fornøjet. 2det
blef Widnet af Sr Michel Pedersøn tilspurdt, Om ikke
Monsr Johan Busch, da Hand kom med Christen Madsøn
af Suderbeck til Klod Mølle, begiærede nogle Klæder
(fol142a)
til Laans at føre Christen Madsøn paa dend welmeente
reise til Friisholt ?   Widnet swarede der til Nej; saa wit Hand
war witterligt.    3de Om Christen Madsøn, der Hand af Busch
blef tilbragt Klod Mølle, eller og medfulgte Hannem, ikke haw- 
de et par stunthoeser paa og gandske ringe og slæt Klæde, som hand
i Marken knap kunde nære sig med udj sin arbeid til legemes
skiul ?  Widnet swarede dertil ikke kunde giøre no- 
gen anden forklaring end som forhen wundet er.  4de
tilspurdt Om ikke Christen Madsøn bad Klod Møller Koene
nemlig Jørgen Nielsøns Koene, Hun wilde bede for Ham hos
Busch, Hand maatte komme hiem, Og om Busch ikke
der paa swarede det kunde ej skee om de wilde giwe Ham 1000de
Rdr ?     Widnet swarede Hans hørdte det ikke.   5te
blef Widnet tilspurdt Om der ikke passerede nogle stridige
ord imellem Christen Madsøn og Busch imidlertiid de war
sammen i Møllen og indtil Christen Madsøn wed Kudsken
og en til blef førdt bordt fra Klod Mølle paa en Wogn
til Friisholt Og om ikke Mons Johan Busch straxen eller
noget lidet der efter, at de med Christen Madsøn war
bordtførdt Reiste til Hæst bagefter ? Widnet wid-
ste ikke widere end Hand forhen wundet hawer. Forskr.
Michel Pedersøn maatte fornemme, at Hand ikke kunde
nÿde nogen udførlig swar af Widnet denne gang paa
Hans giordte Quæstion, aldtsaa uden widere Examen
denne Gang, loed Hand det der wed forbliwe, dog under
Reservation om noget endnu wed nÿe u-bekiendte og
u-bewidste Quæstioner kand opdages, war saa i det Øwrige
dend welwiise Ræt tienstlig brgiærende, at de øwrige For-
relagde Widner Og indstewnte Widner maatte worde
paaraabt Om nogen war tilstæde deris Sandheds Wid-
ne i Saggen at udsige denne Sag betreffende ? Men
ingen efter 3die Gange paaraab i saa maader war til-
stæde, Hwor paa Sr Michel Pedersøn endnu war aar-
saget at begiære Forrelæggelse her af Retten til de ude-
blewne Widner at de møder her for Retten efter
denne Forrelæggelse i dag 3 ugger som er til dend
30te Septr formedelst Helligdag indfalder. Ræt
ten Resolverede At forrelægge Anden Gang Jørgen
Nielsøns Hustrue i Klod Mølle Ellen Hansdaatter
og Hans tieniste Folck nemlig Karlen Jens Foged
Pigen Kiersten Andersdaatter og Kiersten Madsdaatter
sammesteds det de efter Citantens forlangende
her i Rætte hawer at møde i dag 3 ugger d: 30 Sep-
tembr for at udsige deris Sandhed i denne fore-
stewnte Sag, Citanten sin Ræt imod deris udebli- 
welse efter Forrelæggelse ------ forbeholden efter lowlig
Omgang.

uvedkommende sag.
(fol144a)
uvedkommende sag.
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For Rætten frenkom paa Procurator Matthias Brun Forpagter wed
Randrup som Fuldmægtig for Christen Madsøn af Suderbech Hans Weg-
ne og forfald Procurator Sr Kristian Hiørring af Schive, som Producere-
de en her af Retten udsted Forreleggelse udj Saggen Contra Sr Hans Ros-
borg fra Friisholt og Fuldmægtig Johan Busch dend Hand effter at stæw-
nemaalet i Saggen war oplæst begiærede med sin forkÿndelses paa-
skrift Læst og Acten tilførdt samt dends Forkÿndelses paaskrift her 
efter Follio 145 tilføres.           Dernest Hiørring begiærede de ind-
stewnte og forrelagde Widner af Rætten maatte paaraabes, om de ere 
tilstede for Deris Widne i Saggen at aflegge; Som og skeede. Hwor da
fremstooed Procurator Sr Hans Frausing fra Wiborg og fremlagde Jør-
gen Nielsen af Klod Mølle Hans Koene Ellen Hansdaatters Eedelig Attest   
datteret Klod Mølle denne dags dato, Hwilket Hand begiærede Læst paaskrewen
og Acten saawelsom hereffter Follio 145 tilføres.      Sr Hiørring i anled-
ning af dend fremlagde og saakaldede Attest, der billige kamd ansees for
Raisonoment og ligesom sigter til nogle Dubieuse Beskÿldninger kunde da
ikke undlade imod samme at Protestere med paastand dend ikke af Ræt-
ten til nogen Protocollering under denne Act bliwer antaget, men
Hun, nemlig Attestgiweren Ellen Hansdaatter af Rætten paa og For-
relagt Personlig her for Retten at møde for sit Widne at aflegge og paa
Citantens fornødne Spørsmaale at sware, allerheldst Hun ikke er af
de Personer, Lowen befrier for Egen møde wed Retten, hworfor Hiørring
saa meget desto meere wilde wendte Rættens Bifald og Assistence naar
de tilstæde wærende øwrige Widner er afhørdt.          Og der paa blef
af Procurator Frausing alleene swaret, at dersom Sr Hiørring forlan- 
gette anden oplÿsning wed Spørsmaale end Producerede Attest om-
formælder, haabede og paastooed Frausing Hand det i Klod Mølle
wed Attestgiwerens Boepæl Lowformelig bør requivere. Sr Hiør-
ring uden denne Sinde at besware Mons Frausings tilførte Hwilket
Hand sig dog Reserverede, Fremstillede til at Widne Jens Foged tien-
nende i Klod Mølle for hwem, saawelsom saawelsom andre tilstæde wærende
Widner af Lowbogen blef oplæst, og dens Wigtighed dennem af Dom-
meren Forklaret med Formaning at wogte sig for Meen Eed, og aflag-
de da Jens Foged sin Eed med opragte Fingere efter Lowen paa at
Wilde Widne sin Sandhed, og forklarede da Widnet, at Hand ikke ware
(fol144b)
Klod Mølle dend Dag som forstewnet er den 5te Julÿ sidst saae Hand
ikke dend dag endten paa Christen Madsøn fra Suderbeck eller Johan Busch
ej heller taldte med nogen af dennom, saa Hand indted widste noget der-
om at forklare til Saggens oplÿsning, Hiørring tilspurdte Widnet
om Hand da ikke samme Dags aften Hand kom Hiem til Klod Mølle
hørdte sige der i Huuset, at Johan Busch hawde wæret i Møllen og
haft Christen Madsøn af Suderbeck med sig som han nøde til at føl-
ge med sig til Friisholt ?  Widnets Hand wel widste effter sigende
Johan Busch og Christen Madsøn war i Klod Mølle som omwundet er
men weed ej Johan Busch nøde Ham til at reise til Friisholt, saasom
Widnet ej saa Hand kiørdte bort fra Møllen.   2de tilsp: Om Widnet
ikke er bewidst det Ellen Hansdatter, Koene i Klod Mølle omwundne
tiid bad Johan Busch, Hand wille Lade Christen Madsøn fare og tillade 
Hannem at gaae hiem ?   Widnets Hand hawde aldrig hørdt det
     Hiøring wilde ikke widere quæstionere Widnet, siden Hand Erklærer
Hand ikke widste widere til Saggens oplÿsning, uden da Christen
Madsøn nogle dage der effter kom fra Friisholt tilbage til Klod
Mølle, sagde Christen Madsøn, at Hand med Rosborg war forliigt i wille
og minde til begges fornøjelse. Widere fremstaaed Kiersten
Knudsdatter af Klod Mølle som wed Eed med opragte Fingere wandt
at Hun indted til Saggens Oplÿsning war bewidst, uden at Hun
saae Christen Madsøn og Johan Busch sad omwundene tiid og spiiste
i Møllen, men ej hørdte nogen samtale imellem Dem og Deris 
Mad Moder; og hørdte At Christen Madsøn sagde Dend tiid Hand
kom tilbage igien fra Friisholt at Christen Madsøn war wel fornøjed
paa Friisholt.      Dernest fremstaaed Kiersten Madsdaatter      
af bemte Klod Mølle og Wed Eed med opragte fingere effter Lowen
Wandt ligesom nest forrige Widner om Wundet hawer, undtagen
Hun hørdte ikke at Christen Madsøn sagde, Hand war wel fornøjet paa
Friisholt Og som Widnerne Erklærede, effter at de uden Protocol-
len nøje war Examineret, at de ej widere til Saggens oplÿsning war be-
widst blef de fra Rætten Demitteret.    Hiøring refererede sig til sin
forhen giordte paastand, og derj war Rættens assistance Begiærendes, al-
lerheldst Ellen Hansdatter ikke efter Lowens meldende kand befries,
Hun Jo Personlig for Retten bør møde, særdeelis da Hun og ikke ef-
ter Lowen har ladet beswærge eller godtgiøre noget lowlig Forfald, thi
wendtede Hiøring Hun wed Dommernes Resolution og Forrelæggelse
bliwer tilholdt Personlig her for Retten at møde den 13de Octobr
førstkommende For sit Widne i Saggen at aflegge og paa Spørs-
maal at sware. Jmidlertiid Reserverede Hiørring wedkom-
mende deris formeenende tiltale til Ellen Hansdaatter
og de øwrige Widner for udebliwelse.    Dommeren Re-
solverede, at dersom Citanten til Ellen Hansdaatter af Klod Mølle
som idag har indgiwet sit Skriftlig Widnesbÿrd udj Saggen
formedelst Hendes kræfter ikke tilloed Hende Personhlig idag at
møde, med dend Forklaring at samme war aldt det Hun til Saggens
oplÿsning widste, wil hawe ÿderligere Forklaring af Hende ------
Hand derom Lowlig insinuere sig i Klod Mølle, da det ikke er
at paatwile Hand Jo bliwer meddelt dend forlangende oplÿs-
ning, Jmidlertiid hwiler Tings Widnets Slutning til
dend 13 Octobr førstkommende.

uvedkommende sag 
-----------------------------------------------------------------
ok


