Marselisborg Birketing. i-11. 1750-1765. Fol. 114 a. b. Erhvervsarkivet.
Paa huusmand Rasmus Nielsen Skrædder i Wiibÿe og øvrige med arfvingers vegne møtte forvalteren og raadmand Stæhr, fuldmægtig Anders Gieding, og begierede et lovlig tings vidne af
retten udsted, angaaende hvem der er Niels Nielsen Wiibÿe, som den 2den april sidst i Kiøbenhafn
ved døden er afgangen, hans rette og sande arvinger, siden hand ingen livs arvinger sig skal have
efterladt, hvor om at vidne Gieding fremstillede de 2de velagte danne mænd Poul Rasmussen Møller og Niels Pedersen af Wiibÿe, som af Gieding blev til spurdt: 1ste om de veed hvad Rasmus
Nielsen Skrædders og brødres forældres nafn var, og hvor mange børn de i ægteskab haver sammen
auflet. Rasmus Nielsen og brødres forældre hede Niels Sørensen og Birgitte Rasmusdatter, som
begge boede og døde i Wiibÿe og hafde efterladt sig i deres lovlige ægteskab.
a. en søn Søren Nielsen boende i Slet paa Wilhelmsborg goeds.
b. en ditto søn Rasmus Nielsen som er huus mand og skrædder i Wiibÿe paa Marselisborg goeds.
c. en ditto søn nafnlig Niels Nielsen som var borger og mester skrædder i Kiøbenhafn og er nu dend
som skal være bort død.
d og e. 2de ditto sønner af lige nafn Thomas Nielssønner som ligeledes begge i deres unge aar uden
livs arfvinger er bort døde.
f og g: endnu en ditto søn nafnlig Michel Nielsen og en datter Ane Nielsdatter der i lige maade for
lang tid siden i deres spæde år er bort døde, flere børn hafde Niels Sørensen ike auflet i sit første
ægteskab med sin hustru Birgitte Rasmusdatter. 2det om bemt. afgangen Niels Sørensen var gift
meer med denne første gang med hvem og om hand nogle børn i sit andet ægte skab hafde auflet R
/: Efter at Niels Sørensens første hustru i året 1708 ved døden var afgangen, kom han strax samme
aar igien i ægteskab med Maren Jensdatter, som endnu lever, og med hende auflede 2de sønner
nafnl. Jens Nielssønner, hvor af den første allerede da hand var et barn bort døde, men dend sidste
lever endnu og er fæste bunde i Wiibÿe paa Marselisborg goeds, og er følgelig halv broder til de i
første ægteskab sammen auflede børn: 3die om vidnerne veed at der er ingen andre eller flere lifs
arfvinger efter bem. afgangne Niels Nielsen Wiibÿe i Kiøbenhafn R /: Naar tit melte Niels Nielsen
Wiibÿe i sit ægteskab i Kiøbenhafn ingen livs arfvinger sig hafver efter ladt,da er der ingen flere
end for berørte hans rette og sande arvinger efter loven, paa hvilken forklaring af de 2de mænd og
vidner, efter fore gaaende eedens forklarings oplæsning af lovbogen aflagde deres eed med opragte
fingre efter loven saaleedes at være i sandhed, hvor paa de fra retten blev demiteret. Der paa frem
stoed for retten Jens Nielsen af Wiibÿe som er auflet i sidste ægteskab, og paa egne og Søren Nielsen i Slet hans vegne, som hans halvbroder, declarerede: at de begge overloed ald dend arfve part
som de efter bemt. afgangne deres broder Niels Nielsen Wiibÿe i Kiøbenhafn kunne tilkomme til
deres anden broder Rasmus Nielsen Skrædder i Wiibÿe, saa hand træder i deres sted og baade giør
der paa de fornødne bekostninger og igien haver hvad der i arv kand ventes, hvor med de i alle
maader ere vel fornøÿede, og skiænker ham samme, hvor paa Rasmus Nielsen Skrædder af Wiibÿe
ligeledes frem stoed for retten og befuldmægtigede hans søn Niels Rasmussen Wiibÿe borger og
mesterskrædder i Kiøbenhafn til at paa see og indtale de arve loder som hand paa sin egen og 2de
brødres vegne ved skiftes reparation maatte til falde efter hans afdøde broder Niels Nielsen Wiibÿe i
Kiøbenhafn, saa hand u for andret skal være og blive hans fuldmægtig udi denne skifte sag, ind til
dend naar sin endelig endskab, og paa hans veigne have magt at vigetere, og efter hans kongl.
maÿst. lov og forordninger søege hans beste hvor med hand i alle maader er og skal være vel for
nøÿet dog naar repartionen ved skiftet er giort, eller mindelig accordt med ved kommende trætten,
da enten ved en lod sædel fra skifte retten eller andet bevislig document at efter rettige hans fader
Rasmus Nielsen hvad arve parten bliver, paa det hand imod samme anammer her fra kand over
sendes et lovlig afkald der for svar efter Gieding begierede tings vidnet sluttet og sag beskreven
med delt, som og blev udsted.
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