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Lysgård Herreds Tingbog 1706.
(fol94a)
Begiering, liust effter dend i dag otte dage og 14 dagge
---- udj forhen om Mentionerede Sl Niels Jørgensøn i Clod
mølle Hans Drabsmand som lod sig kalde Niels etc; Huor effter
Mons Rosborg War Tings Winde begierende beskrefwen
Frenkom for Retten Mons Rosborg fra Randrup som fuldmegtig
Paa afgangne Niels Jørgensøn udj Clod mølle Hans Weigne huor
til Hand her for Retten blef af dend afgangne Niels Jørgensøns
Broder Peder Jørgensøn i Moeslund, Som meldt befuldmegtiget
Sagen saa Wit dend Angaar Sl Niels Jørgensøns paa hannem
begangne Mord, Contra Hans Drabs Mand med huis widre der af
kand dependere, at udføre; Og der effter udj Rette lagde Ermt
Rosborg een schrifftlig af Hannem underschrefwen Stefning
paa behørig Stemplet papiir, som effter Hans begiering for
Retten blef oplæst, paaschrefn og udj acten schal worde indført
Huilchen Stefning Casper Pedersøn af Steenholt og Anders ---
søn af Hestlund, nu her for Retten afhiemlede -------
bekrefftede at de Effter lowen samme lowligen -------
hafde for alle de udj Stefningen Mentionerede -------
de med Endeel de indstefnte Personer sielf og endeel ------
------- og Folch med Manddraberen taldte de -------
med tieniste Pigen i Clod mølle, som Hand sidst war -----
er Pigens Nafn Margrette Madsdaatter. Huor effter ------
Winderne blef indkaldet, og samtlig Edens forklaring af ----
forrelæst samt af Dommeren formanet deris sandheds W -----
i denns sag at udsige, og een huer af dem særlig tagen -----
og 1 blef indkaldet til forhør, Jens Rasmussøn af Thorning ----
effter tilspørgende af Monsr Rosborg Wandt wed Eed med opract ---
fingere ! at Tiisdagen d 18 Maÿ sidst afwigte War udj Windets h -
ligesaadan Een Person som effterliust er, af Staturen Een ----
modig Karl, Brun actig haar, udj een Brun Kleede Kiol ---
et par blaae og Huide Striber Boxer paa og hafde udj Haa ----
Pidske ofwer træchet med snorer som roche Snorer med een ----
åaa huilchen war Kroget uden for haanden hand hafde ---
og War samme Knap sort, og berettede for det 2det samme ----
for Windet da hand war i Hans Huus, at Hand war een Skibskarl
og actede sig til Holstein, der paa gich Hand borst lige ad lande
Weien til Knudstrup. Widre Wandt Jens ---- af Knudstrup, som
dernest blef inskaldet, Wed Eed med opracte fingere, paa Spørs-
maal af Rosborg, at Tiisdagen den 18 Maÿ sidst War Een
Person udj Hans huus, som hafde Een brun Kiol paa, af Een Mid-
det maadig Statuur, Hafde een Pidsche udj Haanden med --- ---
paa sagde sig at Wære fød Nøer ud her i landet og Hafde hiemme
i Holstein, og Gich fra Windets Huus Sÿnder paa med lande-
Weien, og Widre Widste Windet iche. Esper Sørensøn tienende ---
Clod mølle, der nest indkaldet blef, som Wandt wed Eed med
opracte fingere at sidst afwigte dend 18 Maÿ som war een
Tiisdag kom der ind udj Clod mølle/: --- --- ---
--- for afften :/ Een Person som loed sig Kalde Niels -----
me bad huus af Windets Huusbond sl Niels Jørgen ------
(fol94b)
--- nat ofwer der at maatte forblifwe, som Hannem og af dend Sl
Mand blef bewilget, og Sagde samme Person sig at Wilde til Flens-
borg huor hand hafde tiendt, effter sin beretning, om anden Dagen der
effter som war dend 19tende Maÿ Klochen Wed tre slet paa Effter
middagen bleg Winder befallet af sin Hosbond Sl Niels Jørgen-
søn at kiøre til Huam Kroe, med nogle som hand hafde liet sin
Wogn, til Huam Kroe, og samme dag førend Windet kiørdte bort
bordt Hørdte Hand om Morgenen Klochen Wed 5 slet, at dend om
Wundne Person bad Sl Niels Jørgensøn om, at Hand der dend
dag udj logemente maatte forblifwe i henseende til, der kunde
komme een Wogn, som Hand Kunde komme i følge med paa
Weien ad Kolding, Huor til Niels Jørgensen da suarede Ja
og det samtøchte, og Sagde samme Person til Sl Niels Jørgensøn
---dermeere samme tiid, at Hand iche Kunde formedelst Hans føder
---- ømme af lang Gang, nemlig fra Huam Kroe og der til Møl
------- hafde Gaaen dagen tilforn :/ Kunde nu Gaae bort.
------- et Effter Ordre Af Hans Hosbond Kiørdte paa dend
------- ldte tiid fra møllen, møtte Hannem Een Mand
----- Niels Christensøn fra Høien, som war Kiørende
------- Windet bad, at Hand paa Weien Wilde Gaae ind udj
------ thi det War Een fremmed Person som Wilde følgis med
----- paa Weien ad Kolding for betalling, Huilchet Niels
------- og lofwede det At Wilde Giøre, og Windet der effter blef
------ erdt reisen som meldt Er, der effter kom Widnet hiem
----- agen d: 20 Maÿ om afftenen, og da sagde Hÿrdedrengen
---els Nielsøn til Windet som Hand kom i Gaarden, det Er Gaaen
---- til siden du drog bordt, dend karl her laae dend tid du
---- dt, hafwer mÿrdt Woris Hosbond i Afwigt nat med
------- Huilchet baade Hans Mad Moder og tieniste Pigen
----- der effter berettede saaledis som meldt Er at Wærre til
--- Saa der effter blef Windet tillige med Tagge Pedersøn
---- --- og Peder Jørgensøn i Moeslund udschichet med Hæste
Wogn at søge Effter Morderen, som de hafde faaet effterretning
-- at Wærre kommen ower Folding broe, og som de da kom paa
Reisen og Spurdte effter een Person som Hafde Mørdet Sl Niels
Jørgensn i Klod mølle Huilchen War af Een Maadelig Statuur
Brunactig haar Pochelnæsset og War udj huid trøie, et par
huid og blaa Stribet buxer, Huide Strømper, Een half Gam
--l hat paa howedet, og War der huide dreiet been Knapper udj
--ns trøie, fich de først Spor paa samme Person i Een Gaard
---- huol Wad, 1 Miil Norden Folling broe, der nest Wed Fol
---g broe nogen Sÿnden for, fich de Kundskab at Morderen hafde
Wæret om Natten imellum Fredag og Løwerdag, nest effter som
--- Gierningen hafde begaaet, og hafde der fra spurdt Wej
--- idere, Som Windet tillige med sin medfølger og der
--ffter Hannem forfulte og under Wegs fich de mange
(fol95a)
steds effterretning om hans fortgang, men som de Kom till
Tønderbÿe d: 26 Maÿ nest effter Kunde de ingen Widre spøring faa
paa Morderen huor hand War af blefwen, maatte de --- ---
ge tilbagge igien og kom ej hiem førend Søndagen nest effter
Widre Widste Windet iche at Erindre sig
borg blef tilspurdt, Huad Klæder Hand saa Morderen at hafde
paa imedens Hand War i Møllen, Windet suarede, at dend tid
som Hand først om aftenen kom til Møllen, Hafde Hand En brun
Klæde Kioel paa som War Giordt paa schibsfolchs deris maneer
med Sorte Knapper udj; slet for Haanden, og Knapper - - - -
Armerne ofwen Handleden, som war - - - - om Kring - - - -
med sort baand, og hafde Hand udj Haanden 1 Pidsch - - - -
sort Kroget Horn Hangreb paa med 1 fløite udj samt et par
Graa Handscher paa Hænderne, Een Half gammel hatt paa ------
og et par huide Strømper paa, Samme aften saa ---------
dend ommelte Person da Hand Wilde Gaae til Seng ----
een huid trøie paa med Drejet huide been Knapper ----
1 Par Huide og Blaa Stribet Buxer paa, Widre -------
det at dend ommelte Brun Kioel, Handscher og Pid ----
endnu udj Møllen, som Mørderen effter sin Giern -------
undwigt fra; Widre blef Windet tilspurdt, om T -------
og Peder Jørgensøn fuldte med Ham til Tønderen -----
Huor til Windet suarede, at bemelte tuende mænd ------
-----Hæste og Een Karl med sig paa Riber Weie, Huor ----
Morderen War Hendraggen, men Windet og 1 leiet karl ----
Stenderup Wed nafn Peder Fischer, fuldte dend bort rømte ---
søns Spor effter til Tønderen, og Saaledis saa Win ------
med Peder Jørgensøn og Tagge Pedersøn igien paa hiem ----
udj Westermoes. Peder Christensøn af Steenholdt de -----
for Retten blef indkaldet som Wandt Wed Eed med opracte Fingere
at Hand kom til Clodmølle Onsdagen d: 19 Maÿ sidst Huor
Hand da saae Een Person udj een Brunactig Kioel, een - - - -
---- med Een - - - - hatt paa howedet Gich udj - - - - stuen
og effter adschilligt omtalle Spurdt Widnet Sl Niels Møller ----
til Huad det War for Een Karl som War i Stuen, suarede denn----
Sl Mand, at det War een Karl som sagde sig at Wære Føed ----
mille paa dend anden side Aalborg, huor hand hafde wæret hi --
me hos sine forældre, og imidlertid som samme Person ----
Gich paa Gulwet, spurdte Sl Niels Møller Hannem ad, om ----
mente neste dagen der effter at opnaae dend Wogn, som Hand ----
fuldtis med til Snee eller Collemorten, og om natten ------
------ ligge i lille hiøllund, suarte da dend undw ------
Person Hand meente Jo, da tilspurdte Windet Hannem -----
fore hand fuldtis iche med samme Wogn, - - - -
(fol95b)
-- Person at Hand dend afften iche fra Møllen, og Som
ndet Droge fra Møllen noget effter Sollens needgang, sam
me aften, Stoed fornte Person, som loed sig Kalde Niels
udj Mølle Døren, og saae effter Ham huor hand hen droeg. Wi
dre Widste Windet iche at Erindre sig; Der nest fremkaldet
blet Anne Andersdaatter Sl Niels Jørgensøns effterlatte
Huustrue af Clod mølle, som Hans Rosborg begierede Her
redtz Fogden Monsr Brochmand sielf Wilde Examinere, Heldst
som Hendis Widne schal bestaa udj at Wærre Widende Huem
Hendis Sl Mand Hafde ombract, Huor paa Dommeren
Anne Andersdaatter som meldt er, Eeden forrelagde, som Wandt
Wed Eed med opracte fingere Effter Herredtz Fogdens til Hende Giorde
Spørsmaal, Om dett iche War Hende fuld Witterlig, at dend
----------- logerede udj Hendis Sl Mands Huus sidst Jmel
------- 9 og 20de Maÿ om Natten, og lod sig kalde Niels
--------- Hendis Sl Hosbonde Niels Jørgensøn med ad
-------- Knifwe slag, saa Hand der effter strax Døde, Huor
------ en Suarede Ja, og at ingen anden ombracte
------ Sl Hosbonde endsom dend fornefnte Person, paa
----- ommelte tid. Der paa blef Enchen Af Hans Ros
----- spurdt paa huad maade Hendis Sl Mand blef
----t Huor til Hun suarede, at Morderen Hafde
--wet dens Sl Mand to Storre Knif Slag under Hans
--stre Patte, med mange andre fleere, som siunet ÿderlig
----clarer. Widere blef Hun tilspurdt om Hun og iche
------- rderen blef beschadiget sielf samme tiid, Der til
---- Suarede at Hun effter Hendis Sl Mands be-
---- War gaaen hen og lagt sig paa Sengen i dend
-derste Stue, og det i sine Klæder; Kom Morderen till
--nde effter at Hand hafde Giwet Hendis Sl Mand sit bane-
--aar og slog hende for det første, med Een Knif imellum
Albuen og Haandleeden paa dend Wenstre arm indtil bee-
--et, og for det 2det i samme Arm owen for albuen, et
--oer slag i det tÿche af Kiødet huor hand igien uddrog
Knifwen og i det samme splitte med Knifwen Kiødet ad
---- Hafde Hand gifwet Hende eet Stoer slag under Hendis
---stre brÿste, som Knifwen tørnet paa een af Sidebeenene
--War Hendis fingere, to af de mellumste paa dend højre
---- indtil beenet Giennemschaaren foruden mange
---- slag i Sængeklæderne, Lagnen og Gangklæderne
--- mme tiid i War; Widre bleg Hun tilspurdt
(fol96a)
om nogen reedede Hende af denne Morders Hænder, Huor
til Hun Suarede, at Hun raabte paa Hendis Sl Mand som
da laae udj Een Daanelse, af de af Morderen bekomne Knif
slag. Huor paa Hand da kom till sig, stoed op og befriede saa
Hende fra Morderen. Widre blef Enchen tilspurdt, om Hun
og hendis Sl Mand samme tiid ej raabte paa nogen i Huu-
set dennem til Assistentze imod denne Morder, der til Enchen
suarede Ja, at Hun raabte paa Pigen Wed nafn Magrette
Madsdaatter, Som tiendte dennem, Huilchen fra sengen strax
opstoed, og kom til dennem. Men da Morderen for ----
at der War hielp wed Haanden Hans Morderie at ----
gaf Hand sig strax paa Flucten og sprang først ud af stue-
døren og Saa ower dend nederste Mølle Huus dør, som Hand
i slig hast ej kunde faa opluct. Noch blef Hun tils ---
Huor lenge Hendis Sl Mand lefwede effter at Morderen ---
undwigt, Huor til Enchen suarede at Hand døde strax ---
dis Høÿre arm for Bordenden, Fremdelis blef H ----
Spurdt Huad tiid at denne ommeldte ulÿche ble ------
deren forøwet, Huor til Hun suarede at dett schede ------
imellum d: 19 og 20 Maÿ Klochen wed 1 Slet, Pa -----
Spørsmaal foruden de af Herreds Fogden giordt ----
fæstede Enchen Wed før Giordte Eed det saaledis ----
er Passeret. Huir nest Magrette Madsdaatter tien ----
klod mølle fremkaldet blef af Dommeren, Som Wandt Wed ---
med opracte fingere efftet at Monsr Rosborg hafde og af -----
ren begieret dette Widne sielf at Wilde forhøre, 1: om ----
War Hende fuld Witterligt at Hendis Sl Hosbonde Niels ---
søn i Klodmølle blef imellum dend 19 og 20 Maÿ  -----
ten Wed 1 Kloche Slet, af dend Person, som logerede samme Na -
hos dem, og lod sig kalde Niels Wed adschillige Knifslag ---
ombract og Dræbt, Der til Swarede Windet Jo. Windet ---
Af Rosborg tilspurdt, Huad Klæder samme Person hafde
paa. Huor til Hun suarede, at Da Hand kom om Tiisdag
afftenen d: 18 Maÿ til forne Mølle, hafde Hand en Brun
actig Kiol paa, som War Giordt paa dend maade Skibsfo --
bruger dem, med Slette Ermer for haanden uden opslag og W ---
Ermerne fra Haanden nesten op til Albuen med Knapper uden --
Armen, og omkandtet med een Sort Baand, og War alle Kna -
perne udj Kiolen sorte Haar Knapper, saa og hafde Hand
Pidsche udj Haanden, med en Sort Horn Handfang udj, og Krog --
til Enden med een Fløite udj, samt eet Par Graa H---
sker paa, et Par huide Strømper paa, og En halfgamme -
Hat paa Howedet, og om afftenen som Hand Gich
(fol96b)
                                               (med huide Knapper)
sin Seng, saae Widnet, at Hand Gich udj een huid trøje, og eet
Par Blaae of Huide Stribede Buxer, Huilche forbenefnte Kioel
Handscher og Pidsche nu findis i Boen, som Morderen fra
rømte om Natten, da Hand Drabet paa Sl Niels Møl-
ler hafde begaaen, Widre Widste Hun iche at Erindre sig
Effter at Magrette Madsdaatter sit Widne hafde aflagt
sit Widne, Tilspurdte Rosborg Niels Nielsøn af Clod-
mølle som indkaldet War, huad hand om denne sag er Wi-
dende. Huor til Hand suarede, og Wandt Wed Eed med opracte
fingere ord fra ord ligesom Magrette Madsdaatter før
Ham omwundet hafwer, alleniste at ej War udj Stuen hos
-- hørdte eller saae da drabet scheede, og Morderen undwigte
--- samme tiid laae udj sin Seng i Stalden. Peder
----- søn af Tollund, som God Willigen her for Retten
---- tillede, effter som Hand Er een uden Herreds Boendis
---- Fremkom og Wandt Wed Eed med opracte fingere, at
----- Maÿ sidst afwigte om Morgenen tillig 1 1/2 time effter
----- opgang, saae hand komme een Karls Person lige af Nordost gaa-
----- er Moeser og Morads, som iche nedten fuldte
------- stie og det udj Strømper og Skoe, lige til Nøergaard
------- bÿe, og hafde samme Person een huid West paa
------ blaae og huide stribede Buxer, og Een gammel
--- paa howedet, og Gich hand lige paa Weien ad Fieder -
---- dt, og ligger bemelte Kollund bÿe 3 Miile fra Clod-
---- Widre Widste samme Widne iche. Swen Christensøn
---- ten Swendsøn begge af Fiederholt, som illigemaade
----llig her for Retten møtte, Wandt een huer for sig
d: 20 Maÿ sidst forleden, kom der om Morgenen tillig
--- timer efter Soelens opgang, Een Person ind til dem i deris
--uus og Spurdte Wei ad Tønderen, Huilchen Person hafde
lige saadanne Klæder Paa, som deris formand Peder Mor-
tensøn for dennem Wundet hafwer, og som Christen
---- ensøn effter samme Persons begiering Gich med hannem
---- paa Marchen, for at Wisse hannem Weien til folling
--oe, Saa Hand blod paa Hans høÿre Arm uden paa
---ien. Thomas Lund Paa Høÿeriis, Jens Christensøn af Tul-
--rup og Christen Jensøn ibidm samt Christen Madsøn af
--- mme, Fremkom for Retten og Jlligemaade Wandt Wed Eed
----practe fingere, at de udj nogle dagge strax effter
--- Niels Jørgensøn udj Clod mølle Hans dødsfald
(fol97a)
War ude og leedte Effter dend Sl Mands Drabsmand og det
paa mange mille omkring Sønder Paa adschillige
steds at Een Person War Passeret med Weien, udj een huid
trøje med been Knapper, udj eet Par Huide og blaa Stribede
Buxer og Huide Strømper paa, og Som Thomas Tho-
Masøn Lund og Christen Madsøn Rømme, kom til (udj)
Sønder Om og taldte der med een mand af Hallundbech
i samme Sogn, som sagde at d: 20 Maÿ sidst forleden om
Middagen wed Klochen 12 slet, War lige saa dan een Person
som tilforn er om Wunden, at Hafwe ombragt --------
Jørgensøn i Clod mølle, udj Hans Huus og hafde ------
sine Klæder, Huilchen Klædedragt war Saaledes-----
for hen er omwunden og Widre widste de iche -----
sig. Rosborg tilspurdte Widnerne nemlig de ------
om de hafde Giordt deres ÿderste Flid til at opsøgge ----
derom paa Enchens Weigne som schee burde og de -----
acter at tilsuare, der til de samtlig suarede ----
hafde Giordt deris Flid af ald mact. Fremdelis ---
tilspurdt om Sl. Niels Jørgensøns Enche iche
tilbøden dennem ald dend omkostning, fortæring ----
med huis Widre som kunde dependere der af, at Mo-----
kunde blifwe Ertappet, og der foruden udlofwede ----
fonabel Foræring til dend som Morderen anholder
der til samtlig suarede Ja, Noch Producerede for ----
Mons Rosborg een Attest udgifwen af Niis Christen ----
af Høÿer dat: d 4 Junÿ 1706: som og Er af Sogne
Hr Jens Hansen Attesteret at Wære underschrefwen af bem
Nis Christensøn, Som effter begiering for Retten blef op ---
paaschrefwen og udj Acterne Jndførdt worde schal, Huilchen
Attest Søren Endwoldsøn af Engis Wang her for Retten ----
Eed tilstoed, at bemelte Nis Christens: af Høÿer. de omwun ---
dne ord til Hannem hafft Hafwer udj hans huus, samme
dag, da Hand paa hiemreisen kom fra Clod mølle, H ----
effter Ermelte Monsr Rosborg war Tingswinde begierende
beschrefwen. Effter forbemelt afhiemlet kald og Warsel fr---
stillede Monsr Rosborg her for Retten 4re Siunsmænd, som ---
Herredtz Fogden Seig Hans Brochmand neste dagen effter Sl Jørge----
Dødsfald d 20 Maÿ nest afwigte paa Rettens Weigne blef beordret ---
ter begier af dend Sl Mands Enche Anne Andersdaatter udj Clod
mølle at siune og besicte, Huis beschadelse som dend Sl ---
med sin Huustrue natten tilforn Ware tilføiede, ---
samme Siuns mænds nafne, som følger, nemlig ----
Windter, Rasmus Windter, Søren Liusdahl og Niels ---
(fol97b)
i Kragelund, som nu her for Retten møtte og afhjemlede deris
siuns forretning Wed Eed med opracte fingere saaledis som
følger: Anno 1706 d: 20 Maÿ Ware Wj udj Clod mølle og der
siunede og besictede Salig Niels Jørgensens legeme som af Mor-
deren Om Natten imellum Onsdag og torsdag  nest tilforn
er til Døden ombract, Først saa Wj dend Sl Mand af fem
Knif slag at Wærre Saaret, nemlig een udj Hans Høÿre Axel
twende paa Hans Wenstre Arm, eet udj Hans Wenstre side
neden for Hans brøst og et udj samme side ret wed hans
-------- f huilche sidste saar Wj kunde ej rette see end hd
----- faaet hans Bane. For det 2det Siunede og be
----- dend Sl Mands effterlefwende Enche og saa af sam
------ og Morder Saaledis at Wærre beschadiget 1. hafde
----- Knif slag under hendis Wenstre brøst, der nest
------ udj Hendis Wenstre Arm, det eene paa det tÿche af
------ imellum Albuen og axelen et meget stor slag,
------- imellum Albuen og Handleeden owen paa be-
------och eet schaar inden udj Hendis Høÿre Haand paa
------- mellumste finger Gandske indtil beenet, huil
----- hun alle sammen fich udj Hendis send /: effter
------ beretning:/ Noch saa Wj lagnen og Ower Dÿnen med
---- slag at Wærre igiennem Slagen i det samme, der
----- Morder søgte effter Sl Niels Jørgensens effter-
---wende Enche Anne Andersdaatter paa owenschrefne
--aade at Dræbe, Huilchen deris forretning de afhiemlede
------ fuldt siun, Huor effter samtlig siunsmændene
---- Monsr Rosborg til Spurdt, om de iche ligeledis saae
---- Klæder som hun Gich udj, Huilchet Hun og War udj da
hun blef beschadiget af Morderen, War ober Saar Stedet
-eschadiget af Knifslaget, dertil Siuns Widnerne suarede, at
-- ej Egentlig tog i øjesiun huad schade som Hun paa
Klæderne War tilføiet, til med blef det og dennem ej fore-
--ist, Huor effter Mons Hans Rosborg War Siuns Widne
begierendis beschrefwen.         NB: opsat til d: 12 Julÿ


(folxxb)
26 Julj 1706.                                     For Retten
---- ---- Hans Rosborig fra Randerop som lod oplæsse det Kald
--------- hand sidst d= 7 Junj Hafde lagdet af Hiemle angaaende
----------- i mellem d= 19 og 20: Maÿ sidst errøfuet paa Niels
---------- Clod Mølle, og i dag til sagens Disto bedre opliusning
------ -tillede Giernings Manden Niels Pederssen som Wdj førstendommen
------- Huussomer er blefuen ertapet og for det første fremlagde
---- Hans Rosborig Et siuns Winde Wdsted Her af Retten d= 7 Junj
 begierendis samme Maatte Læsses og i Agten indføris, der
---t fremlagde Monsr Rosborig en tings Winde Wdsted Her af
---- fornte 7de Julj med begiering samme Maatte blifue
----- Paaskriffuis og i Agten indføris, Endnu fremlagde forne
------- Rosborig En For hør udsted af Huusom d 21 Junj
----- begierendis illige maade Maatte Lesses paaskriffuis og i
------ Worde indført, der Effter er Giernings Manden Niels Pedersen
----- -ans Rosborig først blefuen tilspurdt, om dend her for Retten
------ Knif iche Hannom er til Hørende, og om hand iche
------ -amme Hafde Mÿrt Niels Jørgenssen og Hans Hustru
------ saaer giort, Huor til Hand suarede Jo saa i sandhed
------- som af Sr. Rosborig er omspurdt. 2det om Mølleren
----- -ans Hustru i Ringeste maader til slig Mord hafde
----- anledning, Huor til Niels Pedersen Suarede Neÿ
------ --ngeste maader, men Sagen i Alle Maader at Were Spurt ??
(folxxa)
--- Hannom som Samptlige Widnerne og for Nembl: dend a--------
                       < aflagde Widne>
Hustrue og thieneste Pigges om for Meelder saa hand i alle maader-----
Kiendte sig schÿldig 3de tilspurdt om ---- Niels Pederssen til forns End---
Jnden Eller Wden Lands Har erøfuet nogen Mordische ----
tilforn før dette, Huor til Hand Suarede Nej. fornte: Morder
Niels Pederssen Hafde indtet noget at sigge sig til befrielse ----
af Hannem begangne Mord, mens begierede alleniste af Domme----
at Hand Wilde Wdj sin Dombs afsigelse, Wilde Handle noget Mild----
med strafen som hand hafuer fortient. Der Paa Satte Momsr.
Hans Rosborig i Rette og for Meente at Morderen Niels Pederssen
Som her for Retten er til stede, og for Wden be Wisligheder tilstod
Gierningen i alle maader, bør Lide til stejle og Hiul, med -----
Widere straf hand effter Kongl: aller Naadigste Lou og for -----
er Hen falden til og bør at lide andre til afschÿe og Exsem----
Wden at Hans Knif bør slaais Wed Hans legeme paa stej----
og i fald Hand Morderen Endten inden Eller Wden Lands ---
Nogen Midler, dat da Enchen for denne store Om Kostning ---
saa Wit endten er giort Eller Her effter giøris schal H----
blifuer til Dømbt, Huor paa Hans Rosborig begierede Do------
og sine Meddombs Mænds Endelig Domb, Da Efft-----
Giensuar, og Denne sags leilighed, og effter som af Her ud-----
Producerede Docomænter. Nembl j tings Winde ----
ten Wdsted d 7 Junj 1706 saa Wel som Siuns Windet -----
Dato og De Husumsche Agter i denne sag af d 21 Junj
Clarlig Sees at Niels Pederssen Sl. Niels Jørgensen i ----
Mølle i Mellem d= 19 og 20 Maÿ sidst Wed 1 Kloche slet -----
paa Mordische Wis hafr ombragt og Dræbt Huilche bemte ----
Pederssen eü Hafuer Kundet Her for Retten Fra gaa, Mens
Draabs Manden at Were Wden nogen omsuøb Rundt Wd----
saa Hafuer ieg med 8te til mig tagne Dombs mænd Nemblig ---
Sørenssen Mosgaard i Elsborig Peder Bertelsen i Windersleuf ---
Nielssen i Hindberig Hans Poulsen i Hiøbere Jens Pederssen
i Sierup Søren Bosse i Seÿling Søren Kiersgaard i Sinding ----
Pederssen af Engswang Her Wdj eÿ Wiste Retten at Kien----
at bemte Niels Pedersen Jo Sit lif Hafuer forbrut, og ----
Kongl: Maÿts aller Naadigste Wdgangen for Ordning -----
Morders straf af Dato d 16 Octobr: Anno 1697 bør ha--
Høÿre Haand Hannem med en Øxe Lefuendis af Hugis, saa
Hans Hofuet i ligge maader med en øxe, og hans Kr--
Siden at Leggis paa steÿle og Howedet og Haanden til
med Knifuen som Draabet med sched er At -----
En stage ofuen ofuer Legemet, Alt Wed Clod Mølle, Huo-
(folxxb)
--er Paa den Norder side af Møllen Wed Land Wejen; og Huis nogle
Manddraberens bemte: Niels Pedersens Middel Nogen steds Kand
søgis da dend at Were Sl. Niels Jørgensens J Klod Mølle Hans effter
--tte Arfuinger Hiem falden i mod dend Omkostning som paa
--me sag giort er og blifuer og som hans Kongl: Ma: Chr ????
Høÿloffl i Hukommelsse Hans Aller Naadigste Wdgangen
--- Ordning om scharp Retterens Salario af Dato d 12 Martj
-nno 1698 til Holder alle Wnder dommere Wed dieris Dombs Slut-
--ng at indføre Huis scharp Retteren til sin løn Niuder, saa effter
---- Kongl: Anordning til Kommer Bødlen i denne sag bemte: Mand
---ber at aflifue med Widere Effter Forestaaende Dombs indhold
-aanden lefuendis at af Hugge 4 Rdr Jligge maader for
---det med en Øxe 8 Rdr for Kropen at Ligge paa steÿle
------ og Pellen at Ned Grafue og sette 7 Rdr for Hofuedet og
------ med Knifuen at sette ofuen ofuer stejlen 4 Rdr og
------- Bødelen Eller scharp Retteren Sig Sielf bloch Øxe Pel
-------- 
------------------------------------------------------------   


