En tvivlsom mandsperson på besøg hos Niels Bak i Wibye.
Marselisborg Birketing. i-6. 1708-1713. Fol. 303 b. 304 a. Erhvervsarkivet.
Forvalteren ofr friherskabet Marselisborg sign: Albrit Aallum frem kom for retten og frem stillede
2de kalds mend nafnlig Willum Andersen og Jens Jensen Godzen begge af Wiibÿe som ved eed
med opragt fingr efter louen afhiemblede at de til i dag med 8te dags kald og varsel efter en skriftlig
memorial til i dag at møde hafde indstefnet Niels Back, nu tersker paa Marsellisborg med sin hustru
Kirsten Christensdatter i Wiibÿe, samt Kirsten Bakes og Maren Knudsdatter begge til huuse hos
bent. Niels Bak, for vidner at paa høre og spørs maal at besvare, angaaende dend landløber som de
hafde taget udi deris huus, imod hans kongl. maÿest. aller naadigste lou og for ordning og strenge
befalling, samt huis vider handling de med samme hat haft huor efter loulig tings vinde og domb
agtes at forhuerfues til for tient strafs lidelse, og forklarede kalds mendene, at de talte med en huer
af dennem udi egen persohn, saa frem stod fornt. at vinde Peder Simonsen i Wiibÿe som vandt ved
eed med op ragt fingr efter louen at hand løfr dagen sidst afvigte 31 october kom ind i Kirsten
Bakes huus at ville hente en sek, og saae hand da en persohn i en sort kiol legendis tuers paa en
seng og røgte tobak og sagde vidnet til en af quindes persohnerne i huuset, huad det vahr for een,
huor paa persohnen som laa paa sengen svarede, hand hafde verrit i Aars, og hafde sin pass til
Aarhuus og ville nu strax gaa igien, naar hand fik tendt hans pibe, vider vidste vidnet ike, der nest
frem stoed Anders Gregersen af Wiibÿe som vandt ved eed med opragt fingr efter loven at søndagen den 1 november nest efter om vonden løfr dag kom hand i ermelte Kirsten Bakis huus, og
saae hand der lige saadan en persohn i en sort kiol, og hørte hand at samme begierde noget mad,
huor paa Kirsten Bakis svarede nei, hun hafde indtet, huor efter vidnet gik bort, vider vidste hand
ike. Jens Sørensen tersker paa Marsellisborg vandt ved eed med opragt fingr efter louen, at hand om
vonden søndag den 1 november gik op til Wiibÿe for at hielpe huusmanden Niels Bak at terske
noget korn, og kom hand da til Wiibÿe, morgenen ungefer 8te slet og saae hand da saadant it menniske i en sort kiol staaendis ved bordet og druk brende vin, vider viste hand ike, Albrit Aallum til
spurt vidnet, om huis manden Niels Bak vahr da tilstede, eller hans hustru Kirsten Bakis, huor til
vidnet svarede de vahr begge hiemme, mens manden hos kornet, og koenen i huuset da persohnen
var der inde, vider blef vidnet til spurt, om hand ike vahr vitterligt at den om vonden persohn aflagde it knippe høe i bent. Niels Baks huus, huor til vidnet suarede nej, forn. Niels Bak blef til spurt
om hand ike vahr videndis saadan it menniske op holdte sig i hans huus som om vondet er, huor til
hand svarede hand ike viste noget af ham at sige førend om søndag morgenen da hand kom der ind
mens hand laa i sin seng, vider blef til spurt om hand ike viste at dend om vonden persohn hafde
aflagt it knipe hør i hans huus, svarede det hand ike kunde negte hand joe hørte hans hustrue Kirsten
Bakis talte med en hans pige der i huuset om it knippe hør, men om de det siden kiøbt eller ike viste
han ei. Der nest blef Kirsten Bakis til spurt om hun kunde negte, den om vonden persohn joe at
hafde op holdt sig udi hendis huus, om vonden løfr dag og søndag huor til hun svarede, hand kom
der løfr dag formiddagen og blef der til om middagen da hand gik bort igien, og kom saa søndag
morgenen tillig og indlagde it knipe hør, vider blef til spurt, om hun ike af kiøbt eller vahr i handel
med hannem der om, huor til hun svarede nei, endnu blef, Maren Knudsdatter til spurt om hun ike
kiøbt same knipe hør huor til hun svarede nej, mens blef gifuet 3de loker der af fordi han laa paa
hendes seng, endnu blef Maren Knudsdatter til spurt om ike der fra blef hendt brende vin til samme
persohn og hun det hentede svarede hun hente hannem for 4 skilling som hand self allene druk og
gik saa derfra om vonden søndag klokken 3 paa efter midagen, og loed høret ligge, som siden befandtes at vere stolled i Slett efter foregaaende vidnes biurdz førelse vahr for valteren Albrit Aallum
tings vinde begierende.

