Marselisborg Birketing 1708 –1713. Fol. 234 a til 336 a. Erhvervsarkivet.
Ulovlig skovhugst 1711.
Sign. Niels Ougesen fuld megtig paa Constantinsborg paa sit velb: herskabs veigne frem kom for
retten og fremstillede 2de kalds personer naufnlig Ras Madsen og Jens Jensen boende i Rafnholt
som hiemblet at de med 14 dages varsel til i dag hafr hid stefnet Sørn Jensen og Rasmus Nielsen
begge af Solberg imod vidner at paa høre og til spørgsmaal at svare angaaende ulovlig skouhug som
er meldte mend paa hans velb: herskabs eÿendomb og i hans part i Ingetzlef skou for øfuet hafuer
her om at vidne stefnet med 8te dages varsel til i dag, Madz Mikelsen i Rafnholt, Lauers Rasmussen og Mikel Loft i Soelberg, og talt kalds mendene med de indstefnte persohner self huor paa
de giorde deris eed efter louen, huor nest enden af lovbogen blef for viders biurderen op lest med for
maaning til sandhed at vinde her imod at suare møtte sn: Anders Jørgensen Bror af Aarhuus paa for:
Rasmus Nielsen og Søren Jensens veigne af Soelberg og begierede vidnes biurden, maatte separeres, som og saa skeede, saa frem stoed først at vinde Madz Mikelsen i Raufnholt som vant ved
eed med opragte fingre efter louen at nogen tid før juuele aften sid stafuget kom hand ridende ofr
Solberg mark, østen for Adel veien paa et sted kaldet Soelberg skou, huor hand saae ligende en ris
bøg som vahr af sauget ved roeden, red saa der fra til Soelberg til Mikel Loft og tog hannem og hans
tienneste karl Lauers Rasmussen med sig ud til for: risbøg, og da de kom til for: træ, holdte for:
Rasmus Nielsen og Søren Jensen der med en vogn, og hafde de da af sauget samme ris bøg i 4re stk:
vogn lang, og hafde klofuet det og hafde læst det paa deres vogn, saa sagde Madz Mik-kelsen til
dennem de kunde lige saa vel hafde fort det heel hiem som de hafde kløfuen det, huor til de svarede
hand skulle indted sig derefter, det var intet af hans og ike kommen fra Raufnholt grund, og bad
vidnet at hand skulle indtet talle derom, huor paa hand bad Mikel Loft og hans karl dragis til minde,
og vider vandt at hand fuldte vogn sporit fra Stobers i Ingetzlef skou og til Soelberg mark som det
om vonden træ befandtes og siuntes ike andet end det joe vahr den samme ris bøg, som vahr af
skaaren i Ingetzlef skou, Anders Bror til spurte vidnet om hand saae Rasmus Nielsen og Sø-ren
Jensen hafde afsauget det om vorn træ i Ingetzlef skou, huor til hand suarede nei, for det 2det om
hand viste de hafde lagt træet paa Soelberg mark huor till hand svarede nei, 3de om hand tog maal
paa træet som laa paa Soekberg mark eller paa stuben eller og spaaen deraf, huor till han sva-rede
nei, 4: om hand vidende Rasmus Nielsen og Søren Jensen hiem førte det om vonden træ som er
funden paa Soelberg mark huor til vidnet svarede hand saa det lesset det paa deris vogn og holdt paa
stedet der med, som hans vinde om for melder Anders Bror begierte at dommeren hand ville tilholde ved eed directe paa spørs maal at svare nei og ja, vider blef vidnet til spurt om de hiul spor
som hand har om vunden treffede alle steder og vahr kiendelig huor til vidnet svarede hand viste ei
videre der om end som hand for her aflagt hafr og vider viste hand ike, Mikel Loft af Soelberg vandt
ved eed med opragte fingre efter louen at nogen tid før juell efter Madz Mikelsen af Rauenholt hans
begiering fuldt vidend tillige med Laurs Rasmussen ud paa Soelberg mark vonden træ laa, og da
saae hand be: 2de mend holdt med heste og vogn og hafde da om vonden træ paa som da vahr
klÿfuen i fiorten stk: og da til spurte Madz Mikelsen dennem huor for de holdt og læset saa sildig,
kunde I ike lige saa vel aget det heel hiem her fra stedet, som klÿfuet det, huor paa de hafde til svar,
kierer jer ikun indt der efter det er indtet kommen af Raunholdt grund, huor paa Madz Mikelsen bad
dem drage til minde, om morgenen der efter kom skov fogden Jens Loft af Ingetzlef til vidnet og
bad hannem at hand ville følges med hannem til stedet som om vonden træ laa, som og skeeede og
dend gang de kom til stedet som træet hafde liget, fuldte de vogn sporit fra stedet og ind i Ingetzlef
skou til stuben huor træet vahr af skaaren, og vahr hannem fuld vitterligt at som omvonden træ
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hafde verit groed i Ingetzlef skou paa den stub som der vahr af skaaren, ÿdermere paa til spørgelse
vandt at for: Søren Jensen og Rasmus Nielsen kiørt bag efter Madz Mikelsen og vidnet til bÿen med
vognen med om meldte træ paa men om de kiørt det i deres gaard eller ei viste hand ike, eller de
kaste det af paa marken, Anders Bror til spurte vidnet om det om vonden træ ike laae i tou nætter
paa Soelberg mark: førend ded blef førte der fra, huor til vidnet svarede, det laae der nok en nat ofr
til om anden natten og kom hand der om 2de gange som der laae vider blef til spurt om hans folk
ike begierte nogle gange af hannem hand ville lade spende for vognen og føre det om vonden træ
hiem, huer til vidnet svarede det kand hand ike negte at hans folk joe begiret det, vider blef tilspurt
om hand tog måll paa stuben, eller paa roeden eller spoen deraf, huor til hand svarede og ÿdermere
til stoed at det vahr ded omvonden træ og fandtes en skield paa stuben i skouen som vahr uddragen
af træet da det vahr om falden, vider blef til spurt om hand hafde seet for: 2de mend hafde huget
eller sauget det omvonden træ i Ingetzlef skou eller det der fra bort ført, huor til vidnet svarede nei
Lauers Rasmussen tiennende for: Mikel Loft i Soelberg vant med opragte fingre efter louen at
omvunden tid efter begiering fuldte han med Mads Mikelsen og Mikel Loft ud paa Soelberg mark
huor hand saa for: Rasmus Nielsen og Søren(Jensen) holdt med en vogn og hafde læset fiorten stk.
kløfuen ris træ paa, som de kiørte af sted med imod? det paa Soelberg mark huor til vidnet svarede
hand kunde tenke at for: Rasmus Nielsen og Søren Jensen hafde giort det, efter Mikel Loftes og
Madz Mikel-sens beretning, og aflagde viden, som fandt bennt: ved træet paa marken som
omvonden er, Anders Bror ville for mode ei noget paa Madz Mikelsen af Raufnholt hans af lagde
viden skal vorde reflec-terit, saa som hand i dedzens om gang har anstilt sig som en sag søger
ligeledis Jens Loft som slut-ter sit vidne efter tanker og præsontioner, verre vahr Rasmus Nielsen og
Søren Jensen her for retten til stede, og sig saaledis erklered at de med en god usaaret sam vittighed
kunde bekrefte aldrig at hafue af sauget dend om vonden riisbøg eller dend bort ført mens fandt
samme træ paa Soelberg mark: Huor efter Niels Ougesen vahr tings vinde begierende.

2

