Marselisborg Birketing i-8 1721 -1728 fol. 341 a. b. til 342 a. b. Erhvervsarkivet.
Ulovlige svin paa olden i Wiibÿe og Skaade skov.
Sign. Niels Nielsen for: pagter ved Marselisborg frem kom her for retten og i anledning af det stefne
maal og der paa fuldte vidners førelse og op settelse som her i dag 8te dage ved retten blef giort an
hengig og til vider tings vidnetz førelse efter bemelte stefne maal frem stillede Niels Nielsen nu at
vidne /: nembl: angaaende een deel folk af Wiibÿe og Skaad, deris for hold og omgang med oldenen
dette aar paa bemelt: 2de bÿers tilligende skov parter :/ Jens Rasmussen som tienner for lade foget
ved Marselisborg som frem kom for retten og ved eed efter loven vandt saaledis, at hand vahr med
udi bemt. Wiibÿe og Skaade skov nest afvigte 27 september da dito skove efter rettens udmeldelse
deris olden blefue taxerede, af Jens Loft og Jens Lauersen af Ingerslef hvor da vidned saae en deel
svin gik i skoven i floker tall og aaed af oldenen eller agernen som af træerne vahr ned faldene,
vidned saae og nogle smaae drenge gik i skoven, men om de vogtede svinene der, vidste vidnet ike
vidnet saae ike at der vahr nogen af ved kommende som hindrede svinene fra skoven men de blef
der gaaende som meldt er, vidnet saae og at der vahr visen løf paa træerne og under træerne, men
hand saae ike de blef slagen, men det vahr paa ege træerne hand saae det, for klarede der nest at
dend olden som dette aar er, er alene paa eggene, mens slet inted paa bøgerne det vidned har seet
eller ved uden paa et lidet bøge træ ved Hollum stien, nok saae vidnet at der vahr rodet af svin
under egerne, men hand gaf ike agt paa enten svinene som hand saae i skovene vahr ringed eller ike,
nok for klarede vidned, at hand tillige med folk om vunden dags efter middag sidden bemelte suin
og taxcation vahr skeed, vahr ud reden til Wiibÿe skov, huor da vidnet og med følger fandt een deel
sviin som gik i floke tal paa olden, som før er meldt og som de gik der uden forlof vilde vidned og
med følger taget svinene og giendt dem i huus til Marselisborg, og som de fik tov floke samblede,
og nogle af vidnet med følger vahr om kring i skoven of samblede flere, da kom Rasmus
Rasmusens søn Povel Rasmussen og Jens Ambdis søn Jens Jensen: til dem som holdt med de 8 svin
sam da vahr samblede i Høi skouf, til hvilke imidlertid vahr kommen mons. Ifver Madzen Holbek
ogsaa fra Marselisborg, som vidned saae holdt ved bemeldte sted hvor svinene vahr samblede, og
før vidnet kom til dem hørte hand de brugte munden og hafde ord sammen, men huad de sagde
kunde vidnet ike høre, før hand kom til dennem, og i det samme vidnet kom der til saae hand at
bemeldte Povel Rasmussen stoed af det bæst som hand vahr ridende paa, og toeg en steen i haanden
og sagde deifvelen skal regier eder, og som vidned det hørte spurte hand huad de hafde at trættes
om, huor til Povel Rasmussen svarede, hand hafde en soe imellem de svin som de ville tage i huus,
dend vilde hand hafve fra floken, hvor til vidned svarede, de var ike kommen for at slaas med hannem, vilde han tage sit svin fra dem med magt, det kunde hand, huor til hand svarede, nembl: Povel
Rasmussis, ja, det ville hand, og som vidned og med følger saaledis blef opholdt med snak og
bemeldte om gang gik svinene i skoven igien fra dem, men om Povel Rasmussen da fik sit svin der
fra ved vidned ike angaaende bemt: Jens Jensen som tillige med Povel Rasmussen bemeldte ..?vahr
hos ham hans omgang der ved, vahr saa at vidnet ved, saa og hørte dette, da dette vahr passerit som
om vundet er om Povel Rasmussen da spurte vidned Jens Jensen ad, hvad hand vilde, om hand
hafde nogen svin der imellem, huor til hand svarede hand ville tage dem huor hand kunde finde
dem, men om hand fik nogen der fra eller ei viste vidnet ike, og som vidnet ike kom til det om
vonden sted før imod sidstningen saa ved hand ike enten bemelte 2de karle eller anden tage svinene
og jog dem ad skoven fra vidnet med følger eller ei siden hand ike saae det, vider viste hand ike, for
valter ved fri herskabet Marselisborg Sign. Anders Stæhr møtte ved sin fuld megtig sign. Marcus
Lund som til spurte vidnet først, om hand vahr videndes huis de om vonden svin vahr som hand
hafde i skoven seet, der til svarede hand kiendte dem ike, for det 2det om vidnet kunde sige, at de
om vunden egeløf var nedslagen med kieppe eller af vinden afblæst vidnet svarede det viste hand
ike, 3de om hand viste huad eller huem Povel Rasmussen meente med dend eed som hand soer,
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men folk eller svinene som hand vahr i mellem, vidnet svarede hand viste det ike, 4de om Povel
Rasmussen ike bød dem penge for it svin som hand hafde der iblandt, vidende svarede hand hørte
ike hand bød dem penge 5te om ike dette vidne saa vel som de forige ind førte ike vahr seign. Niels
Nielsens tienestefolk, eller og udi denne tid vahr i hans tieneste vidnet svarede joe, hand tienner for
lade foget ved Marsellisborg i anledning af vidende svar paa mons. Lunds spørs maaller vahr Niels
Nielsen beføÿet at til spørge vidnet om de om vondene svin som de fandt paa skoven var brendt
enten med her skabets eller forvalterens brende, da de fandt dend der, vidnet svarede nei det vahr de
ike, ike heller med nogens brende 2det til spurt efterdi vidnet har forklaret at hand ei ved enten vinden har ved og sønder slagen de omvunden ned faldninger og i egene hengende brekede greene og
visne blade, saa for langes hans nærmer for klaring, om hand nogen tid har seet eller ved at vind og
blest i saa maade som dette blef for funden, at hafve til red eegerne alleene og ike bøgen, for uden
om deslige greene og blade ike vahr saa vel paa de sidder med som imod vinden, vidnet svarede det
agtede hand ike efter, 3die til spurt, om vidnet under sin aflagde eed kand benægte at hand ike saae
enten første eller sidste gang da hand bemeldte dag vahr een gang i Skaade skov, og 2de gange i
Wiibÿe skouf, at der under een deel af eege træerne laae kieppe og andre træer, og som samme ike
vahr at ansee at ver brugt til olden med at nedslaa, vidnet svarede det kunde hand ike erindre at
hafve seet kiepper eller træer under eegene, 4de til spurt, om det vahr store greene eller smaae som
vidnet saa der tillige med løfuen hengte i træerne og vahr ned falden paa jorden, ved eed svarede
der hengte vissen løf i træerne og laae paa jorden, om grenene kand vidnet ike giør nogen for
klaring, paa huilket alt vidnet aflagde sin eed saa sandt hielp ham Gud og hans hellige ord, med
vider vidnetz førelse maatte Niels Nielsen denne sinde lade be roe, for meldelst de indstefnet af
Skaad ike er mødt efter stefne maaletz indhold og efterdi samme endnu har lenger løb, vilde Niels
Nielsen med forleggelse til dennem at give end nu lade beroe til i dag 8te dage, til hvilken tid sagen
er opsadt
339 b. 340 a.
Memorial for stefnings mændene kald og varsel gifver Rasmus Rasmussen og søn Povel Rasmussen, Jens Ambdis søn, Jens Jensen, Jens Nielsens søn Jens Jensen og Peder Møllers karl Peder Mikelsen alle af Wiibÿe. Item Christian Snedker, Christoffer Madzen, Jens Nielsen, Olle Rasmussen,
Niels Madzen, Niels Jensen, Peder Pedersen Pap, Peder Nielsen, Peder Madzen, Rasmus Hansen,
Søren Mikelsen alle af Skaad at møde for Marselisborg Birketing ret først kommende 8tende 15de
22 og 29de october.
342 b. til 349 b.
Kald og varsel gifves her med Rasmus Hansens karl, Laurs Jensen, Olle Rasmussens søn, Jacob
Ollesen, Peder Lauridsens søn Madz Pedersen, hans datter Kirsten Pedersdatter (senere kaldes hun
Anne) Peder Malhoes karl Niels Mikelsen, Christofer Madzens søn Madz Christofersen, hans tieneste quinde Maren Høgs, Søren Worms søn, Mikel Sørensen, Jens Gregersens søn Niels Jensen,
hans koenes søster Maren Nielsdatter, Christian Pedersens karl Peder Pedersen item.Søren Sørensen, Peder Pap og Niels Smed alle af Skaade at møde ved Marselisborg Birketing nest kommende
22de october. Mere endnu
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