Haureballegaard Birketing 1672 - 80. 1-4. Fol. 178 b. Erhvervsarkivet.
Rubert Frederiksøn i Hollum dellefoged.
1676. Paa velbome hosbonds vegne.
Frembstillede huis vardsells mend Jens Hansøn i Wiibye och Søffren Michelsøn ibm: afhm. efter
recess: att de i dag 8te dage vardse1gaff Jørgen Jensøn, Wiibye och hans suen Søffren Rasmussøn
for vinder her i dag at tage beskrf saa fremb stoed vindis burd, Jens Nielsøn i Wormsløff och
Jørgen Rasmussøn, Olldrup, vant ved helgens æed effter recess: att den 26 aug: kiørde Morten
Pouellsøn i Stautrup fra Aars och vilde kiøre hiemb, saa kom Jørgen Jensøn, Wiibye och hans suend
rendendis i en vogen, och kiørendis i veyen for ham: och sprang aff deris vogen, och tog huer (en)
vogen kiep, och søgtte Morten Pouellsøn och tog fatt paa ham: Slog ham till jorden, røgte ham i sit
haar: och dersom de icke haffde vent till redning, saa det gange meget verre till, och icke di for
namb att Morten Pouellsøn forbrød sig imod dem: i nogen maader: Dog kunde di iche negte att der
di laae paa jorden med huer andre att de iou røgtte hueer andre i haaret och brugtte neufferne paa
beggi sidder och di med huer andre till vedermaals thing. D: ut supra.
179 a.
I lige maade fremb stoed Søffren Søffrensen, Offue Pedersøn och Peder Erichsøn: vant efter reces:
att de den 26 august: siønt Morten Pouellsøn i Stautrup, och saae att hand hafde it blodigt saar paa
den højre side (at) hans hoffed, och 1 blaa slag paa den venstre side huilket de saaleedis affhiembL
Jørgen Jensøn, Wiibye.

Esket vinde.

Fremb stillede vardsels personer Jens Persøn och Jens Jensøn i Wiibye affh. efter recess: att de i dag
8te dage vardsel gaff Morten Pouellsøn i Stautrup, for syn och viinder her i dag at tage beskrf. Saa
fremstoed siøns mend Peder Nielsøn Godzen och Jens Søffrensøn i Wiibye affh. och kund giorde att
den 26 august: siønet och besaae Jørgen Jensøns tienner Søffren Rasmussøn att hand var blodig
slagen offuer hans venstre øye, som hand beskyldtt Morten Pouellsøn for at haffue giort huilket de
saaledis affhiemblede: etc.
179b.
Jørgen Jensøn i Wiibye paa sin egen och suen Søffren Rasmussøns vegne och egen neruerelse
frembstillede vardsels Jens Fr..? i Wiibye och Hans Jensøn samme stedz affh. effter recess: att di 14
dage vardsell gaffMorten Pouellsøn i Stautrup for klage her i dag at tage beskrff: for. Jørgen Jensøn
och Søffen Rasmussøn: gaf lovlig last och klage offuer Morten Pouellsøn i Stautrup for hand uden
nogen skyld och brøde offuer falt for. Søffren Rasmussen den 28 aug: i Vinderup gyde som di med
siøn och vinder agter at beuisse, kallder 1 kalld paa di danne mend, her i birchet aduarit att di i dag
vaarit fremb kommer herom deris æed och taug att fyldest giøre effter louen och birche retten: och
for. Morten Pouellsøn var till vedermaals ting, saa och hørde denne klage ginge beskrff: Datum ut
supra.
Erlige och velagte mand Rubert Frederiksøn i Holm. Dellefoged.
Paa sin gundtige herres vegne: gav last och klage offuer Jørgen Jensøn i Wiibye: samt suen Søffren
Rasmussøn, fordi att de løfuerdagen, den 26 aug; neStt aff vigt, med hug och slag, skall haffue
offuer fallden Morten Pouellsøn i Stautrup, paa sin rette hiemb vey fra Aarhuus i mellem
Hauffuerballe gaardz diggn udi Vinderup gydde, och der slagen ham: blaae och blodig: som med
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siøn och vunder agtis att beuisses, huor for fremb kalldis første gang de dannemend, sande mendene
her udi birchet, att di i dag vaarit fremb kommer herom derris æed och taug att fYldestgiøre: Effter
louen och birche retten: Och var Morten Pouellsøn till vedermaals ting, var denne sin klage, gehr
stendig, saae och hørde denne sinde ginge beskrff: Datum ut supra. Vardsel gaf hertil forskrf. staar
den 5 september.
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