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Paa høÿædle og vel baaren hr. justits raad Carisie til Constantinsborg hans vegne møtte hans
fuldmægtig sign. Peder Thomasen og fremstillede 2de varselsmænd nafnl: Niels Mogensen og Rasmus Sørensen begge af Kolt, som af hiemblede ved eed med opragte fingre efter loven, at de hid til
tinget i dag, lovlig hafde ind kaldt Constantinsborg under liggende bønder og tienere i Kolt og
Ormslef sogner, samt Ingeslef og Raunholt beboere, halve og hele gaardmænd, og det efter en kalds
memorial saa lÿdende: Og forklarede varsels mændene at de sammen til huus og boepæl for alle
vedkommende lovlig at have forkÿndt, talt med en deel dem self en deel deres hustruer og tÿende,
hvor paa de aflagde deris eed efter loven, som de indstefnede saa vel som møllerens fuldmægtig var
mødt, saa hafde fuld mægtigen paa sit velbaarne herskabs vegne at til spørge siden begge deris møllere, Pinds og Edslef Mølle ere i saa goed en stand at de for dem samtlig, ja om de vare saa mange
til, ald deris maaling at kunde bestÿre saa ingen kand eller skal, have nødig at køre uden herret eller
birk med sin maaling, sag blef for de Ormslef sogne mænd til spurdt hvilke af bem: mølle de ville
udvælge til at søege, thi ingen skal være tvungen at køre til anden af dissen møller end dend hand
self udvælger, og uden føÿe bør søege, der paa samtlig Ormslef sogne mænd erklærede at ville
søege Pinds Mølle hvilke 18ten mænd i tallet heele og halfve gaarde 2det tilspurdt Stautrup og
Limming mænd hvilke af bem. møller de med deris maaling vilde erklære at søge, der til de
Stautrup mænd svarede at de af Arilds tiid hafde søgt Edslef Mølle, dend de end og endede? vilde
søge saa længe hand kunde maale for dem, men skulde det fejle at der var nogen mangel enten for
vand eller iis saa ville de kiøre til Pins mølle, og er samme mænd 7 i tallet, de 6 mænd af Limming
erklærede som næst forrige at søge Edslef Mølle, een af nafn Peder Skomager er klærede at søge
Pins Mølle 3die tilspurt de Koldt mænd, hvilket af møllerne de helst ville søge, Anders Sørensen,
Søren Pedersen, og Niels Rasmussen svarede, at de ville søge Pins Mølle, de øfrige 4re mænd Niels
Mogensen, Mikel Knudsen, Rasmus Kattrup og Simon Nielsen, berettede at have søgt Edslef mølle
ald deres tid, dend de og formodede at blive tilladt at søge her efter undtagen naar hand ei kunde
maalle, da ville søege Pins Mølle 4re tilspurt de Kattrup mænd hvilken mølle de ligeledis ville søge,
der til de svarede Edslef Mølle, som de hafde søgt af Arilds tiid, de Edslef mænd som ei var mødt,
berettes ellers at have søgt Pins Mølle, blef og til samme mølle fremlagt, hvilke 4re i tallet 5te. De
Bering mænd til spurt hvilket stæd af møllerne de helst ville søge, der til de svarede Edslef Mølle
og ingen anden stæds, med mindre dend ei kunde maale, da ville kiøre til Pins Mølle 6te til spurdt
Edslef beboere, i lige maade, hvilke de ville søge med deris maaling, der til de endelig svarede: at
det var urimeligt om de skulle kiøre til en anden mølle end den de hafde i bÿen, saa længe hand
kunde maale, men naar hand ei kunde, vilde de søge Pins Mølle. For det 7de til spurdt samtlig Ingerslef bÿe mænd lige som tilforn, hvem at for næfnte møller de ville søge, Jens Sønderskov, Mads
Rasmussen, Knud Mortensen, Rasmus Kiærgaard, Mikel Kiærgaard, Mikel Boresen, Mikel Jensen,
Erik Nielsen, Anders Mortensen, Rasmus Thomasen og Rasmus Kold svarede: at de ville søge Pins
Mølle, de øfrige 7 mænd gaf til kiende at de ville søge Edslef mølle, 8de tilspurdt Raunholt lige
som til forn hvilke møller de helst ville søge, der til de endelig svarede, at de ville kiøre til Edslef
mølle, hvilket var langt nok meer end de hafde kiørt tilforn, dog dette med mig til vitterlighed at
under skrive. Datum Rafnholt d. 21 septbr: Anno 1736.
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