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B24-586 Viborg landstings dombog. 29/6 1740.
(372)
No. 2 Christen Madsen og Procurator Brun Contr Sr Hans Rosborg.

Dend af Skifteforwalteren Justitz Raad og Amtmand Teilmans uswæckede decision wed Skiffte Rætten paa Højriis udwiiser, at Højriis gaard effter de paa auctions Stædet bekiendtgiorte Placater, Conditioner og udstædde Forretning:/ er solt uden besætning af Folck Creaturer og Løsøre, saa at Christen Madsen og Søn ej kand eller bør wære jnd begreben under gaarsens Kiøb, som og Strider jmod dend Sunde fornuft at een Herligheds Eiere, eller dend eene arwing frem for de andre med Arwinger skulle wære forbunden at selge sig self; Det til Contr Citanten Hans Rosborg, af amtmanden og Rættens middel meddeelte auctions Skiøde paa Højriisgaard af Dato 22 April 1738 sees at wære jndrettet effter een foreening af Samtlig Højriis arwinger udj Wiborg dend 19 April forhen, da Christen Madsen ej præsterede betalingen, mens Hans Rosborg som Cautionist dend selw maatte Kiøbe og betale ej melder om nogen besætning til Højriis gaard, widere end end Hwad wed forrige auction er blewen Sluttet, neml uden besætning, desaarsag Christen Madsen wed beskickelsen af 12 Maj 1738 lader Hans Rosborg tilkiendegiwe at hand ej ower et par Dages tied forblew paa Højriis, Saa at hand nu selw wille besørge gaard og godset, Thi sees icke at Hans Rosborg kand hawe haftt føje at paastaae, at Christen Madsen som forhen selw Eiere Højriis gaard, og derpaa boede, og foruden Eiede det øwrige gods 42 tdr tilsammen, skulde nu som een fæste bunde følge Højriis gaard og dend besætte, eller Hans Søn Christen Christensen frem for de andre med arwinger tilhøre godset, fordi Hans Rosborg hawer jndført Ham i HAns Reserwe Roulle, Hans Rosborg ej mindre beføjet paa saa Lowstridig en maade at bemægtige sig hans Persohn som det førte Tingswidne wed Hammerum Herretzting af 30 aug: opliuser, nemlig at Johan Busch Woldelig optog Christen Madsen som hand gick udi sin fri frelse paa marcken, bragte ham først
(373)
til Højriis, og lod ham her bewogte, jndtil hand fick en wogn, om jmod hans Willie satte Ham derpaa og under Buschis og 2de andres Waretægt bragte Ham til Friisholt, hwor Hans Rosborg fick Christen Madsen til at underskriwe et skriftt og forpligt Datiret Friisholt dend 10 Julj 1738, dend hand paa Friisholt bircketing maatte frembære, og saa betydelig som samme Skrifttes Indhold er saa betydelig er og omgangen dermed, Samme Skriftt Christen Madsen strax da hand kom i sin frelse til sit Rætte wærneting frasigger sig ej at wære widendes dends Jndhold, som Hans Rosborg selw hawer Conciperit uden hwis hand af dends oplæsning, sig kand erindre og samme ej Lengere tilstaar, i Henseende Hand af frøgt for Hans Rosborgs trusler og befrøgtende widere ulejlighed, gierne dend tiid underskrew og bejaede hwad for ham blew forrelagt, des aarsag hand Baade til Tinge og for Skiffte Rætten undder sin Haand skrifftlig hawer fremlagt omganger, sin bekiendelse og Skrifftes fragaaelse og som hand uden oft ermelte Skriftt skal hawe tilforpligtet Sig at hwis hans icke effterlewede Alle de i samme Skriftt forreskrewne Poster, eller til benefnte tiid ej betalt HAns Rosborg de æskede 300 dlr da at Liide Domb wed hwad Rætt Rosborg wilde Lade Ham søge som sit Rætte Wærneting, Saa hawer Hans Rosborg derwed søgt Lejlighed at jndkalde Christen Madsen Matthis Brun med fleere, til sit eget bircketing Friisholt der at liide Dom, hwor da Mogens Jensen Møller fra Skibbelunds Mølle Rosborg tilhørende, som Sætte Dommer, og Hans Nicolai Hanssen fra Friisholt som Sætteskriwer betiener Rætten, og om endskønt Christen Madsen og Matthis Brun fremlegger dend af Amtmanden som Skiftteforwalter forhen ommelte Decision, og protesterer, at liide Dom wed Friisholt bircketing som icke er Deris Wærneting, Saa understaaer Sig Dog Særre Dommeren Mogens Jensen des uagtet efter Hans Rosborgs ulowgrundet J Rættesættelse og paastand, at tilfinde Christen Madsen at efter som hand icke hawer efterlewet dend
(374)
forhen ommelte forpligt, hand da bør pligtig at wære, som een fæste bunde efter Forordningen at sætte Højriis gaard i fæste og forswarlig Stand, med wiidere samme Dommes witløftige Jndhold kand erfares, Saa og tilfinder Hans Rosborg sin Regres til Matthiis Brun for beholden, for alt hwis af Christen Madsen og Søns Christen Christensens Sag kand Dependere saa fremt Hans Rosborg hos den for Skadesløs og erstatning icke kand Worde fornøjet, det samme Hans Rosborg end ydermeere paastaar udj sin udtagne Contra Stefning her til Landstinget, ja at Procurator Brun, som Rosborg formeener at Wære Howedmand, og Actor i denne Sag bør stille Caution for Sagen for alt Hwis Af Christen Madsen og Søns Sag kans depsndere, med widere hand whaarde og ulowskickede i Rættesættelse og Skriwer Maade jmod Matthiis Brun Kand erfares Men som Christen Madsen selw Persohnlig her for landstings Rætten under æeds tilbydelse erklærer ej Alleene Hans Rosborgs omgienge jmod Ham efter giordte Declaration at wære i ald sandhed, mens endog at Matthiis Brun Aldrig hawer skrewen eller seet declarationen, for Dend i Rætten blew fremlagt, eller tilraad Citanten selwbuden at førre Sagen for Ham, mens wed andres indstændig begiering formaar Brun at antage sig hans Sag mens Raadet ham at jndgaae een sømmelig og skickelig forliig, det samme Brun, saawel wed Skifte Rætten, som her Wed LAndstinget hawer proponerit, ja budden Hans Rosborg 15 les korn at bliwe fri for process, Bruns og wed Højeste Eeds tilbydelse erklærer aldrig at wære aarsag til Denne process, mens bekræfter Citantens declaration Ham angaaende.
Saa efter slige anførte omstændigheder
(375)
sees at Hans Rosborg ubeføjet hawer inveherit sig paa Mathiis Brun med Søgsmaal og utilladelig Skriwe Maade, uden i Ringeste maader at bewiise lowlig sine beskyldinger. Saa og at dend af Rosborg self Constituerede Sættedommer Mogens Møller urettelig og ulowladelig hawer understaaed sig, at Dømme de Jndstewnte i Denne Sag wed Friisholtz bircketing dend 9 Junj 1739, som icke findes at wære de Jnstewntes Forum, thi dend wanwwægtige forpligt, som Rosborg sig hawer tilweje bragt Hand hwercken forbiude Christen Madsen eller andre at Liide Domb Wed Friisholt birck, som ej Deris Rætte Wærneting; Thi bør samme Dom som udømt død og Magtesløs at Wære og ej komme nogen Af forskrewne til Ringeste præjudice, men Sættedommeren for sin Lowstridig behandling at betale til Justitz Cassen 4 Rd og Hans Rosborg for sin uforswarli omgienge, og denne Sags foraarsagede Jndstewning, at betale til Citanten 10 rd og til Justitz Cassen 4 Rdr. J det øwrige hawer Hans Rosborg sin lowlig tiltale forbeholden til samtlig Højriis Sterfboes arwinger  wed Lowlig omgienge til een hwers Rætte Wærneting sin Rætt at Jndtale for hwis hand kand paastaae og formeene wed Højriis gaard og godsets Kiøb at Wære fornermet.






