Tyveri i Raunholt.
Marselisborg Birketing. i-9. Fol. 150 a. til 156 a. Erhvervsarkivet.
Sign. Peder Hansen Heide af Aarhuus frem kom for retten paa Niels Sørensen af Baatrup og Niels
Sørensen af Tistrup deris sampt hustruer og børns vegne og fremblagde een skriftlig stefning udsted
af denne ræt 11 julli sidst, huilken hand med detz indhold og paa teignede lovlig for kÿndelse hand
begeritte læst paa skrefuen og agten til ført, de ind stefnet saa mange som vahr mødt er klerede, at
de indtet imod stefnemaalet hafde at sigge, saa efter at alle de ind stefnet vidnes persohner vahr til
stede undtagen Michel Jensen af Tiset, Kirsten Rasmusdatter af Baatrup, da æeden af lovbogen for
de tilstede værende blef op læst med formaaning til sandhed at vinde, saa først at vidne frem stoed
Christen Nielsen boende i Batrup som vandt med op ragte fingr og æed efter loven, saaleedes, at nu
sidste hør slet paa baarerne til hafve ved Constantinsborg da hørte hand at Knud Sørensen og Jens
Juuel landsoldater begge i Rafnholt sagde til Rasmus Frandsen af bemelte Rafnholt da hand sagde
hand ville tage sig en hæst og ride til Soelberg paa, saa ville hand der slaa dend løs og tage sig en
anden, da svarede Knud Sørensen og Jens Juul du kand tage dig een og ride ud og selge den og tage
een der og selge her, men huilken det vahr af dem der talte de ord, viste hand ike, men Jens Juul
sagde at Rasmus Frandsen saa skulle du henges udi en guld kiede. Peder Hansen til spurte vidnet
med begiering under hans æeds afleggelse, tÿdelig og reent ud ville for klare, huor hand hafr hørt og
kand vere videndes om denne nefnte guld kiede, særlig om hand ike har hørt at der skal vere een
guld kiede stoolet i Aars, fra huem, af huem, og huem hand har hørt det ud sigge, eller og om vidnet
har hørt nogen at vere beskÿldt der for, paa alle samptlige spørsmaal vidnet svarte nej, han huerken
viste at der vahr nogen guld kiæde stollen ei heller nogen det for at være beskÿldt, men alleniste
hørte det som hand har vonden dend dag de slog baarer som meldt er, og erklerede aldelis inted
vider om dend sag at ver vidende i nogen maader, enten før eller siden og som ingen vahr som ville
hafue vidne spørsmaal til vidnet blef hand fra retten dimiteret, vider for retten frem stoed at vidne
Michel Nielsen i Rafnholt, som vandt med opragte fingre og æed efter loven at ungefehr for 14dage
siden da det gik sparge mang om dette om vonden spurte vidnet sin tienneste karl saug Niels om
hand viste noget om dend snak der gik om sølf beger, guld kiæde, guld smek sampt lin tøÿ som
skulle vere stollen, spurte han ham atter huor fra det skulle vere stollen og huad meere hand hafr der
om, der til saug Niels svarede hannem, at kiæden og smæken skulle vere stollen til farfuerens ved
broen i Aarhuus, og sagde der hos Niels Sørensens hustru i Tistrup skulle hafue taget det, vider
fortalte saug Niels til vidnet,at sogne og hauf folkene raaber efter dem nembl.vidnet og folken i
gaarden fordi de er i svoger skab med denne beskÿldig kone af Tistrup, vider for talte saug Niels
huor det passerede til hafve ved deris arbeide, og for nogle dage siden hafde hand og hørt det et sted
i bÿen, efter at vidnet saaleedes hafde ladet sig be rette at saug Niels, spurte sin tienneste pige
Maren Jensdatter hvad hun hafde hørt om dend snak, sagde hun at hafue hørt at bemelte Niels Sørensens hustrue i Tistrup skulle hafue taget det om vundne, vider sagde bemt. Maren Jensdatter at i
går jeg vahr til hafve spurte mig een ad, om jeg hafde min guld smæke paa, men hun der hafde sagt
det til hinde ville hun ej nafn gifue, vider vandt Michel Povelsen smed i bemt. Raufnholt ungefehr
for 3 ugger siden, sagde til hans? at hand hørt tillige i smedien det forbemt. Niels Sørensens koene i
Tistrup skulle hafve vaaren til forbm. farfuers i Aars og indløst farfue tøÿ, da farfueren koenen i
midlertid skulle komme hiem fra et brøllup og lagt hindes guld kiæde af, huilken kiæde skulle hafve
kommet i blandt bemeldte Niels Sørensens koenes tøÿ som hun indløste og da hun vahr kommen ud
på gaden raabte de efter hinde og sagde hun skulle komme ind hun hafde ike betalt det hun hafde
faaed, og da hun kom ind igen skulle om melldte guld kiæde vere funden iblandt hindes tøÿ, huilket
smeden berettede at vere fortalt: Smedien udi tvende mænds paa hør nemlig Michel Jensen og
Peder Rasmussen begge af Tiset men huem der hafde udtalt ordene for smeden ville hand ike nafn
gifue, vider viste han ike. Fortsætter fol. 151.

