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For retten fremkom sign. Peder Hansen borger og sielmager udi Aarhuus og begerede fremstillet til
vidne Simon Andersen, Jens Pedesen, Maren Mogensdatter og Johanne Sørensdatter alle af Holme,
for at vidne og forklare om afgangne Jens Nielsen og hustrue Maren Hansdatter der for rum tiid
siden boede og døde i Holme bÿe i Marselisborg Birk, Haureballegaard Amt deris afgang og efter
late arfvinger som hvilke vidne lovens eed blef forelæst, med formaning til reen sandheds udsigelse,
som og skede, saa først at vidne frem stoed Simon Andersen af bemt. Holme, som vandt ved eed
med opragte fingre efter loven sin sandhed at ville vidne og der paa vandt, at for næfnte Jens Nielsen og Maren Hansdatter boede og døde i forskrefne Holme bÿe, ved døden afgangen ungefæhr 60
aar siden, bemt. folk efterloed sig 6 børn, 3de sønner og 3de døtre, een søn af nafn Laurs Jensen, der
har boet og døde i bemt. Holme sogn, men ike efterloed, sig nogle børn, den anden søn Niels Jensen
er og ved døden af gangen efter lat sig 2de børn, een søn og en datter, sønnen er død, datteren lever
og bor i Maarslet, samme afdøde Rasmus Mikelsen efter lat sig 3de døttre som er hos deres moder i
Malling, dend 3die søn Hans Jensen boede og døde i forskrefne Holme bÿe i forældrenes gaard,
haver efterlat sig 6 børn 5 sønner og 1 datter, Dend eldste søn Rasmus Hansens børn i Holme sogn,
Skaade bÿe, dend 2de søn Jens Hansen skal efter sigende boe i Kiøge i Selland, 3die af nafn Peder
Hansen bor i Aarhuus dend 4de Mikel Hansen tienner endnu i bemt. Holm, dend 5te af nafn Mikel
Hansen er studeret og opholder sig i Kiøben Hafn. Datterens nafn er Kirsten Hansdatter og holder
sig i Aarhuus for næfnte Jens Nielsens 1ste datter var af nafn Maren Jensdatter er død uden
arfvinger, den anden af nafn Mette Jensdatter boede og døde i Aarhuus og efterloed sig 2de døtre,
dend 1ste Maren Jensdatter er ved døden afgangen og efterlod sig en søn nafn: Dinnes Thÿgesen,
dend 2den datter Boel Jensdatter er boesiddende i Aarhuus, dend 3die af sal. afg. Jens Nielsens
døttre hedder Anne Jensdatter da der siges at faae boed, og er død i fornefnte Kiøge i Selland, skal
hafve sidst været i ægteskab med en mand af nafn Mathias Lauritsen boende foeskrefne Kiøge i
Selland, hvilke for skrevne persohner er saaledis fra Jens Nielsen og Maren Hansdatter er udsprungen fød og auflede, og er forn: Anne Jensdatter der boede og døde i Kiøge, eneste og retteste
sande arfvinger og ingen flere hvor paa vidnet som meldt aflagde sin eed efter loven, og blef saa fra
retten, demiteret, der næst at vidne frem stoed forn: Jens Pedersen, Maren Mogensdatter og Johanne
Sørensdatter alle i Holme, som i lige soren eed, ord efter andet, vandt og for klarede i alle ord og
meening lige som forrige vidne Simon Andersen som for dennem vundet og for klaret haver, hvor
paa de af lagde deris eed med opragte fingre efter loven. Og alt saa der efter for retten demiteret,
hvor efter da alt passerede sign. Peder Hansen var tings vidne beskreven begierende, som og blef
udsted.-
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