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For retten fremkom Jacob Craig og udi dend sag contra Søren Rasmussen i
Aaboe frem stillede et vidne nembl.Christen Rasmussen i Haslef for hvem
hand æeden af lov bogen begierede oplæst og behørrig for manning til hannem
giort om at vogte sig for meen eed som der efter udi eed andtager ,og der
paa udsagde vidnet at søndagen den 8 novmbr.var hand kiørende for musicanten
sign.Rahr udi Aarhuus hans svend og dreng til Wo:r:mslefhvor de skulle opvarte
til et brøllup hos Tøger Pedersen,og da foidi vidnet sarrme dags aften unge
fæhr kloken 12 slet,at dend musicant svend nembl.Johan
Frederich Sichard
som vidnet kørt til detbernt.starl var i ord med Søren Rasmussen i Aaboe
for de hannem ike ville give hannem meere end l sk.for 3 stk.derpaa svarede
Sichard at hand ike ville spille saa mange stk.for l sk.men vel for 2 derpaa
tog Søren Rasmussen 10 sk.af sin larme
og gav Sichard,der
paa saa spildt
Sichard,lidet der efter kom Sichard
og Søren
Rasmussen i ord sarrmenog
Sichard
sagde hand ville
have flere penge, thi hand haver faaet
3 for danse
og nu dend 4de der paa ville
Søren Rasmussen ike give
flere
penge
hand
havde ike faaet
3 for danse,der
til
sagde Sichard
at det var løgn hand
sagde,der
paa sagde bunde karlen
det var løgn Sichard
sagde, saa sagde Sichard
det var løgn "Søren Rasmussen sagde, hvor paa Søren Rasmussen
slog paa øret, der
paa trekede
Sichard
sin kaarde
men hvem hand
treket
dend til
viste
vidnet
ike, ike
heller
hand
giorde
ham nogen
skade
der
med eller
søgte
nogen med
kaarden
men sadte
spidsen
for
sit
eget
brøst,paa
Kraigs
spørsma.al
svarede
vidnet
at musicant
avenden Johan Frederich
Sichard,gav
ike Søren Rasmussen
nogen anledning
til
det øre figen
hand udgav undtagen
hvis
forhen
er omvundet
imidlertid
vidnet
end nu her for retten
var til
stede blev Søren Rasmussen
i Aaboe af retten
3 gange
lydelig
paa raabt,om
hand eller
nogen paa hand
vegne var tilstede for at paa hans side examinere det
til
stede værende
hvis i denne sag passeret
vidne,men
ingen mødte thi begierede Kraig efter
er, a t lov
for
meld. tings vidne som hand
til
i dag 8te
dage, tillige med
sin agtende i rette settelse en efter det afhængig giorte stevne ma.als
med for agten at prodiccere,og
blev da sagen i 8te dage opsadt.

Retssag vedr. spillemænd ved Maren Tøgersdatter og Søren JensenJuul's bryllup.
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