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Og blef retten betient i dommerens fravær af Peder Sørensen i Stautrup i efter følgende sag som
dommeren haver at lade paa talle contra Jens Rasmussen Ambdi af Wiibÿe med fleere,
birkedommeren Jens Mørk var mødt for retten og fremstillede tvende varsels mænd, som efter en
kalds memorial af hiemblede med op ragte fingr ved æed efter loven at vi med 14ten dags varsel til
i dag loul: haver indstefnet Jens Rasmussen Ambdi af Wiibÿe formedelst hand den 26de november
sidst hafde brÿllup i hans huus med sin datter tvert imod kongl. allernaadigst forordning, har holdt
og tilladt spil og music og det ved Frederik Skader af Aarhuus og Rasmus Simonsen af Wiibÿe,
med vider efter kalds melding formelding, som her efter vorder indført, saa at vidne fremstoed
Christen Pedersen Bak af Wiibÿe, som vandt med opragte fingre efter loven og dend efter loven, at
hand hafde været om meldte 26 de novbr. til brÿllup hos Jens Ambdi i Wiibÿev og da hafde hørt og
seet for. bemt. Henrik Klok, og RasmusSimonsen der at opvarte med music, uagted verten Jens
Ambdie forbød dem det, der til de svarede, de vilde varte op i Guds nafn vilde nogen give dennem
noget var det got, vilde de ike saa var de tikl freds med et støeke brød, og som vidnet ike vidste
vider om denne sag, blef hand fra retten dimitteret. Niels Jensen, Niels Mogensen, Simon Hansen,
alle af Wiibÿe, vandt i lige soren æed, ord efter andet ligesom forrige vidne Cristen Bak for dennem
vundet haver, saa som de hafde været overværende fra først og til sidst, med forklaring? til brÿllups
holdelse. Og som ingen vider hafde at til spørge vidnerne blef de fra retten forloven.....? sign. Jens
Mørch paa sit embeds veigne maatte sætte i rette, og sag give Jens Ambdi for de bøder og mulct
som kongl. Allernaadigst forordning, samt musicanterne maattet? privilegie, tillige Rasmus
Simonsen efter forbemt. At være straf fældig hvilket alt mons. Jens >Mørch var dom begierendes
sagen blef opsat i 14ten dage til dombs af sigt.

