Dc 4. Tingbog for Marselisborg Birketing 1672 – 80, fol. 153a
Tirsdagen den 28 september 1675.
Jørgen Jensen i Viby æsket vidne:
For retten fremstillede tvende kaldesmænd, nemlig Niels Mortensen i Viby og Mogens Pedersen i
Holme efter jemlede ved ed efter recesse, at de i dag maaned til hus og bopæl stævnet og kaldet
efterskrevne for lovbuds vidne, som Jørgen Jensen i Viby paa sin søster Birgitte Jensdatter vegne
agter at tage beskrevet til Havreballegaards Birketing, otte dage 14 dage 3 uger 4-5 og seks uger,
nemlig Niels Poulsen i Aarhus, Christen Poulsen i Stautrup, Morten Poulsen, sl. Maren Poulsdatters
børn, med deres fader og rette lavværge Ove Pedersen i Stautrup, Sidsel Frandsdatter ibid med sin
lavværge, Jens Eschildsen i Viby paa sin hustru Karen Poulsdatters vegne, Jens Thomesen ibid paa
sin hustru Anne Poulsdatters vegne, Mads Jørgensen i Aarhus paa hans børns vegne navnlig
Mogens Madsen og Laurids Madsen, saa og Maren Madsdatter og Anne Madsdatter: Forme Jørgen
Jensen fremstod og fremlagde en under forseglede landstings varsels seddel ord efter andet saa
formendels, Hendrich Jensen, skriver, landsting hører udi Nørre Jylland, gør vitterligt, at aar efter
Kristi byrd 1675 den 18 aug. Paa Viborg landsting var skikket Jens Hansen og Niels Nielsen i
Viborg, som her i dag stævnede og varsel gav Maren Mogensdatter, Karen Mogensdatter, Anne
Mogensdatter og Rasmus Mogensen barnefødt i Viby, enten de findes inden eller udenlands de
umyndige med deres lavværge, for lovbuds vidne, som Jørgen Jensen i Viby paa sin søster Birgitte
Jensdatter i Stautrup hendens vegne agter at lade forhverve og tage beskrevne til Havreballegaards
birketing paa tirsdag førstkommende 6 uger 1-8 eller ni uger angaaende en part udi selejer
bondegaard udi Stautrup, som forne personers fader sl. Mogens Poulsen i Viby haver været
berettiget udi, og nu bemeldte børn kan tilkomme, om der er nogen, som vil have dertil at svare ? ?
? ? ? Ssa som de formel og indhold læst og paaskrevet blev. Hvorefter forne Jørgen Jensen paa sin
søster Birgitte Jensdatters vegne lovlig hedieting lovbød den 7 part af den halve gaard i Stautrup,
hans søster Birgitte Jensdatter paabor. Saa for retten fremstod Peder Jensen bemeldte Birgitte
Jensdatters fæstemand, og derfor frembød sølv og penge, formente sig at være næst at købe, efterdi
han haver taget husbondhold paa den halve gaard og derved sig forbunden at svare husbonden sin
herlighed. Herimod mødte Morten Poulsen i Stautrup [153b] fremlagde sit skriftlige underskrevne
indlæg saa formendels: Eftersom jeg Morten Poulsen i Stautrup er værge for min sl. Broders fire
umyndige børn forordnet af øvrigheden og deres moder Birgitte Jensdatter lader lovbyde en part,
som hun lader forlyde sig at have udi den gaard i Stautrup, som hun paabor, og synes for for mig
Morten Poulsen at hun er en part deraf ville sælge og bortskøde for sig og hendes fire umyndige
børn og til hendes trolovede fæstemand Peder Jensen, da formener jeg Morten Poulsen det hun ikke
kan være myndig til at tage nogen lovbuds vidne beskreven, meget mindre at afhænde eller
bortskøde noget af forme gaards ejendom, som i fremtiden kan komme hendes eller hendes fire
umyndige børn til skade, efter lovens første bogs 3. kap. Saavel som lovens 3. bogs 43. og 44.
kapitel og paa andre steder omformelder, formener fordi af Birkefogden, eller hvem i dag retten
betjener, hende ikke bør nogen lovbuds vidner ej eller hendes fuldmægtige meget mindre hende
nogen skøde at udstedes, at dette mit indlæg maate læses, paaskrives og om noget udi denne sag
gaar beskrevet, mig genparten meddeles, datum Stautrup den 18. sept .Anno 1675. Morten Poulsen
egen haand, saa som samme indlæg formeldte læst og paaskrevet blev. Og var med hvor andre til
Vedermaalsting. Datum ul supra.
Morten Poulsen i Stautrup vidne
Det forme Morten Poulsen beviste med stævningspersoner.

