
Laurits Gartner Dom ,2652, 
Vedr.dom Nørre Herredsting.No.270, side 500, 1704. 8. Julÿ .Laurits Gartner, Rutsker. 
Anno 1704 Dend 8 Julÿ er efter loulig Giorde Tillysning og efter er gangne Dom inden Nørre 
Herredsting afsagt af Herrets fougden Hr. Eskild Nielsen Dend 13 Julÿ 1703: som os efter bemelte 
rettens beteinte ved skifte Retten her paa Landet Borringholm af Kongl: Mayst sampt skrifner. Og 
Ride fouged Hr. Hans Henrich Skaar ved sin fuldmægtig Mads Volfsen for koelt siden er 
blefiven befvered, og en af nidhold med sin aelt, og meening nemlig Eskild Nielsen, Kongl: Mayst 
Byefoged udi hohlef, og Herrets Fouged i Nørre Herret paa Borringholm, gior Wilterligt at aar efter 
guds bverd Ao 1703 den—13 July inden bemelte Herredsting fremstod for retten Kongl: Mayst 
Ampt skrifver Hr. Hans Henrich Skaars fuldmægtig Hans Hiortsen beviste med beig bieder 
Laurits Hansen, og Anders Nielsen af Rydsker sogn lovlig til i dag at hafve hid anhet Laurits 
Gartner i bemelte Rydsker sogn for begangne Leire maal, og der for at lide Dom, thi holte 
fuldmegtigen i rette med for meening om iek foes Laurits Gartner som hafver begaaet Leire maal 
( utroskab )udi sit Eihteskab bør alstafte paa hans yderste formue efter cofven, og var der paa med 
om Paastningen dend begierinde Laurits Gartner blef paa raabt 3de gange, mens ike mølte Thi 
blef hand af herrets fogden forelagt om hand noget til stefningen holde at svare, da det at sker til 
neste ting. Av. Hr. ampt skrifver Hr. Henrich Skaar paa dend Ene, og for Laurits Gartner paa, 
den anden side saa lendis som følger, Domb. Efter som Kongl: Mayst ampt skrifver Hr. Hans 
Henrich Skaar her til Nørre Herretsting hafver ladet ei Eitere Laurits Gartner af Rydsker sogn 
for Leire Maal som hand skal hafve begaaet hvor om Ampt skrifverens fuldmægtig sætter i Rette al 
efter de Laurits Gartner Er gift, og udi sit egteskab begaaet Leirmaal at hand der for bør at staftes 
paa sin yderste formue efter loven her imod at svare en ike Laurits Gartner ej heller nogen paa 
hans vigne efter ind stefning, og forelagde lov dag mødt, thi kand ieg ike hamnem for tiltalles 
befver kiender for Ret at hand Laurits Gartner for saa dend sin for fnelste, og øfvede leiremaal bør 
at stafttes paa hans Gods, og Midler efter hans yderste formue og det efter lovens 6: bog 13 Capitel 
24 Arti: til hold under Rettens vidner befordring efter lofven, dens til Widers byrd under mit gigart. 
Actum Au Die et Loes Utum. 
Efter hvilken doms indhold befindes Laurits Gartner som boer i it udhus paa den 21 gaards grund 
i Rydsker sogn i sig med Leirmaal at hafve udi sit egteskab forseet, og der for efter berørte Dombs 
tilhold, er søgt Laurits Gartners boepæl udi for en Huus paa Rettens Viegne af bem – væelk. 
Thi Obustteens fuldmægtig Capit: Skregers Christensen og skifte skrifveres Henrih Brugmas 
med 2de mas Lars Monsen, og Jørgen Hansen begge boende i bed – Rydskers sogn, for at indfin 
at hvad Laurits Gartner yderste formue kand være, som hans Kongl: Mayst for Liermaal bøder i 
efter berørte Doms indhold tilfalder, saa er da i dag paa Laurits Gartners Boepæl forrettet som 
følger, først blef for Laurits Gartners Egte hustru nu til Laugværge anordnet Thor Pedersen her 
ibiden, og var Laurs Gartner nu ike tilstæde paa sin Boepæl. Saa fremviste hans hustru som 
fandtes i hused efter skrefne, it gamel hvid Wadmels sengedyne Wor, som er lapped sat for 4 skl. it 
gamel lapped Ulden sengedyne vor 7 skl. it gl. ulden hofdyne vor 2 skl. it gl. lidel fyre skrin uden 
laas 8 skl.  en gl. haandqvern med træ seiel 1 mrk.  En gl. lapped mæssing kedel 1 mrk.  It gl. lidel 
fyre bord 1 mrk.  It skeppe land Rug Sæd 3 mrk. Summa andrager det angifvende, og befunden 
Gods til penge 7 mrk. 2 skl. Her imod blef angifve efter skefne Boet skyldige Gield.Berrel Hansen 
i Rydsker sogn fordred ved sin Hustru 4 Sdr. Landsting skrefvere Jens Pedersen har her i Boet at 
fordre som Laurs Gartners Hustru nu angaf baade lige pr. 3 Sdr. Summa 7 Sdr. hvormed ingen 
liqvidation kand giøres for bords middels ringhedskyld, Saa tilspind skiftte foe Walteris Lauris 
Gartners hustru,om hun hafde merre til sit boes middels at angifve, dertil hun svarede Nej, at hun 
ej merre viste hun eller bendken = dis mand at eje, som hun saa med Eed bekræfted, dette saa at 
være Pahseret, telterer, Gregers Christensen        H. Brugmas  Thor Pedersen,
 Laurs Monsen Jørgen J H S Hansen. 


