Marselisborg Birketing i-8. 1721-1728. Fol. 361 a. b. 362 a. b. 363 a.b. 364 a. Erhvervsarkivet.
Sign. Jens Andersen fuldmægtig ved Constantinsborg frem kom for retten paa en sin høÿe herskabs
bunde Mikel Jensen i Wormslef hans hustrue Kirsten Rasmusdatter veigne og fremstillede 2de
kalds mænd naufnlig Niels Vesten i Aaboe bye og Peder Andersen af Wormslef som afhiemblede
ved eed med op ragte fingre efter loven at de som i gaar vahr 8te dage til i dag at møde hafde hid
stefnet en deel af Bering og Wormslef beboer angaaende nogle ærørige ord som skal vere ud talt til
æris for klejnelse om for bemeldte Mikel Jensens hustrue med vinder efter stefnemaalletz formelding som her efter vorde indført dernest frem stillede vidnes persohner naufnlig Anne Ougesdatter i
Wormslef som vandt med op ragte fingr og eed efter loven, at ungefehr for en trei a 4re ugger siden
vahr hun i Bering til Jens Ougesens og da sagde hans hustru Maren Knudsdatter til vidnet om de ei
nu hafde noget nÿt i Wormslef, huor til vidnet svarede nei, har I da iche hørt huad de har sagt om
Kirsten Loftes i Wormslef der sigges hun skulle hafve taget noget hør i Aars og det skulle hafve
vaaren udi et blaa forklæde, og vider der om vidste vidnet ike, Margrethe Sicmannsdatter af Wormslef vandt udi lige soren æed ord efter anden, at hafue hørt de ord af Maren Knudsdatter i Bering
som Anne Ougesdatter før hende omvundet hafr, undtagen hun ike nafn gaf at Kirsten Loftis skulle
hafve taget det udi Aarhuus vider vidste hun ike, med vider førelse loed Jens Andersen beroe til i
dag 14ten dage til huilken tid hand begierede sagen opsat hvilket retten og consenterede til i dag
14ten dage.
Memorial for kalds mændene Jens Andersen paa Constantinsborg paa Mikel Jensen og koenes
veigne i Wormslef er høÿligen foraarsaget at lade 8te dages kald og varsel gifue eder efter skrefne
personner af Biering bye nafnlig Rasmus Nielsens hustrue, Niels Rasmussens hustrue, Jens Ramussen og hustrue og Rasmus Høfsen, Wormslef bÿe, Niels Sørensens hustrue, Jens Juuel, Ouge
Nielsens hustrue, Christen Mikelsen og hustrue, Sophie Sørensdatter, Olle Smeds hustrue og søn
Madz Olesen, Tøger Pedersens hustrue og søn Peder Tøggersen, Søren Skovs hustrue, Lorentz
Baurs hustrue, Peder Paaskes hustrue, Inger Andersdatter, Jens Pedersens hustrue, Peder Bak og
Anne Ougesdatter saa og Margrethe Sichmans alle her af bÿen item præstens folk, Rasmus Jensen,
Mikel Nielsen, Anders Jensen, Ouge Rasmussen at møde for Marselisborg Birke ting først kommende onsdag den 26 martÿ vidner og andre documenter at paa høre og til spørsmaal at svare, og
dem der efter at lide, angaaende dend i mellem talle og snak der gaar i blandt eder om samme for
bem. persohners Mikel Jensen og hustrues ære, at de udi Aarhuus i Christen Nielsen Haarbÿes huus
skulle hafue begaaet et tiufveri med hør og andet deslige, for huilket bemeldte Mikel Jensen og
hustrue agter lov og domb med dem at udstaae, de skÿldige til strafs lidelse . Constantinsborg d. 18
martÿ 1727. Jens Andersen.
Sign. Jens Andersen fuldmægtig ved Constantinsborg møtte for retten paa Michel Jensen og hustrues veigne ifølge af det i dag 14ten dage af hiemblede stefne maal som efter begiering blef oplæst
og nu der nest frembstillede 2de kaldsmænd naufnlig Peder Andersen og Jens Nielsen begge af
Wormslef, som af hiemblede ved eed med opragte fingre og eed efter loven, at de med lovlig 8te
dages kald og varsel til i dag at møde hafde hid kaldet Rasmus Nielsen og hustrue i Bering med
flere, efter en kalds memorial liuder som her efter vorde indført, og for klarede kalds mendene at de
talte med huer af de ind stefnede i egen persohner. Der nest frem stillede fuld megtigen for retten
Rasmus Nielsen, Bering med flere /: som samtl: giorde deris eed efter loven deris sandhed udi sagen
saa vit dennem vahr vider at ud sigge efter stefne maalletz indhold/: og da først vandt og for klarede
bemt: Rasmus Nielsen at Jens Jensen og hans goede moder hafde sagt til hannem Den omvonden
talle om det hør og blaa for klede, som skulle vere tagen af Kirsten Rasmusdatter i Wormslef, men
hvor det vahr skeed nafn gaf de ike, og Jens Jensens goede moder Maren Knudsdatter af Bering, for
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klarede at hun hafde sagt samme talle til 2de forige for hen førte vidner nembl. Anne Ougesdatter
og Margrethe Sichmands af Wormslef, og vidre for klarede at hafue hørt det og til hende sagt at
hindes svoger Jens Jensen i Bering, bemeldte Jens Jensen møtte, som vandt og til stoed først at hafve hørt om meldte talle sigge af Rasmus Rasmussen ibm. Bemeldte Rasmus Rasmussen som og for
retten vahr til stede, for klarede at hafve hørt den samme talle af sin goede moder Maren Jensdatter,
som dennem af en norsk stakkels quinde for nogen tid siden i dennis hus er blefuen fortalt, vider
skiæl eller rede der til viste hand og hans huus folk ike og ellers er klerede for sig og sine at hand aldelis indtet viste de got folk i nogen maader saa (at) sige uden alt huis som erligt og got er, ligge det
samme er klerede og alle de øfrig indstefnede persohner en huer for sig, som udi indførte stefne
maader findes persificerede. Der nest for at bevise Mikel Jensen og hustrue Kirsten Rasmusdatter
uskÿldighed for samme løgn agtige og u-blue paa sagn fremblagde Jens Andersen een af sign.
Christen Nielsen Haarbÿe borger og handelsmand udi Aarhuus egen hændig skrefuen og underskrefuen attest under dato 10de martÿ sidst som hand begierede læst paaskrefuen og agten til for saa
liudende no 18 § 4, 6 sk. Efter som Mikel Jensen og Kirsten Loftes af Wormslef er min sand færdig
attest begierende, angaaende nogle løgn fulde munde som hafr sagt at om meldte Kirsten Lofts skulle hafve bort staallet noget hør udi Aarhuus, og hafr sagt at jeg skulle hafve taget hinde løs der for
da er det mig i sandhed u- bevist i alle maader saa sandt hielpe mig Gud og hans hellige ord testerer
Christen Nielsen Haarbÿe Aarhuus d. 10 martÿ 1727.
Endnu producerede fuldmegtigen een til Erik Jensen og hustrue Drammelstrup er gangen beskrivelse under hans haand daterit sidst, huilken med sin paa skrift for retten blef læst paa skrefven og
liuder som følger: No 2 § 4, 24 sk. Som mit velbaarne herskabs bunde med sin hustrue nafnlig
Mikel Jensen og Kirsten Rasmusdatter begge af Wormslef er her udi bÿen ja sognene Koldt og
Wormslef kommet udi et slet rÿgte, ja om jeg skulle sige tÿfte nafn, af aarsag een med anden udi
bem. sogne sjæragerer? at over nefnte bunde og hustrue skal udi Christen Nielsen Haarbÿes huus
udi Aarhuus hafr bort stollet eller fiernet, at sigge bort taget eder Erik Jensens hustrue af Drammelstrup et lis pund hør ind svøbt udi et blaae for klæde, med 2de lommer udi og siden i en sek indlagt.
Da for deris ærlig nafn og røgte at conservere og for alle løgn agtige tunger at befrie er jeg som
fuldmegtig for Constantinsborgs godz høÿlig beføÿet for disse ofven nefnte skikkelige ærlige, og upaa klagelige folk, for aarsaget ved disse mine 2de ud skikede mænd naufnlig Mikel Olesen af Endslef og Søren Andersen af Edslef:/ at begere her paa denne sag betreffende edle Erik Jensen og hustrue fuld kommen til staaelse eller fra gaaelse enten mundtlig eller skriftlig, om Eder oven staaende
vahr enten taget i Christen Haarbÿsis huus i Aarhuus og om disse benefnte ægte persohner kand for
dette udraab beskÿlde, eller om I ved andet end med dem end det som egner og anstaar ærlig og
ustraffelige folk efter jeg agter paa det dennes vegne et lov mæsig ting vidne til Marselisborg Bierketing at erhverfve, og siden med lov maal og domb, dend der slig løgn agtig snak og talle de got
folk har bebÿrdet, at saa af straffet Constantinsborg d. 12 martÿ 1727. Jens Andersen.
Denne beskrifuelse er mig Erik Jensen af Drammelstrup loulig for køndt af Mikel Ollesen af Enslef
og Søren Andersen af Edslef, saa jeg Erik Jensen det til staar jeg og min hustrue hafuer ike de got
folk at skÿlde i nogen maader som jeg Erik Jensen og min hustrue testerer saa sandt hielp mig Gud
og hans hellige ord. Erik Jensen, Drammelstrup, fuldmegtigen fandt sig beføÿet i anledning af Stefnemaallet saa og for at faa nærmere op liusning om sagens rette beskaffenhed at begiere foreleggelse til de 2de persohner under examen hafr giort følgende for klaring nembl. Kirsten Sørensdatter i Wormslef viste ei vider end som Anne Ougesdatter hafde sagt til hinde. Anne Ougesdatter
berettet at Jens Ougesens kone i Biering hafde sagt det til hinde, Christen Mikelsen ibm. hafde hørt
dend snak og talle af Peder Tøgersen, Tøger Pedersen ibm. har hørt det af Peder Baks goede moder,
Sophie Sørensdatter har hørt det af Christen Mikkelsens koene, Mads Ollesen til stoer at Peder Bak
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hafde sagt det til hannem, Peder Bak berettede at Anne Ougesdatter skulle hafde sagt det til hannem, Søren Skoufs hustru berettede at Peder Paaskes koene hafde sagt det til hinde Jens Pedersens
hustru berettede at Inger Andersdatter af Wormslef hafde sagt det til hinde, Jens Rasmussens kone i
Beiring berettede at hendes moder Anne Pedersdatter hafde sagt det til hinde.
364 a. 365 b.
For retten fremkom sign. Jens Andersen fuldmegtig ved Constantinsborg efter op settelse til i dag
angaaende Mikel Jensen og hustrue i Wormslef til huilken op settelse Jens Andersen sig refererede
med en slig begiering samme maatte blifve op læst som og skeede. Og dernest efter dend foreleggelse som skeede her af retten sidste ting dag til Rasmus Rasmussens koene og goede moder af
Bering frem stillede bemeldte Rasmus Rasmussens goede moder Maren Jensdatter som vandt med
op ragte fingr efter loven at i venter efter juul sidst, kom en stakkels quinde ind til hende og for talte
at hun hafde lagt i Wormslef om natten huor hun hafde hørt for tælge at Kirsten Loftes hafde taget
noget hør i Aarhuus, men ike for klared fra huem, eller hvor hun hafde taget det, huor paa (den)
stakkels quinde gik bort og skildtes fra hinanden, vider vidste hun ike, huor fore hun og erklerede,
at hun aldelis inted vidste Mikel Jensen og hustrue, andet end paa sigge, end det som erlige folk vel
sauner? og anstaar, Jens Andersen paa Mikel Jensen og hustrues vegne vahr ike fornøÿet med denne
er klering, men for menner og paa staar at bemeldte Maren Jensdatter bør at lide og undgielde efter
loven huis denne sag kand med føre eller og for skaffe hendes sagns mænd, hvor paa Jens Andersen
vahr rettens kiendelse begierendes, og endelig domb der efter beskrefuen, saa efter at forbemeldte
Maren Jensdatter af Biering befindes at verre dend første, som har ind stroed denne løgn agtig paa
sagn betreffende Mikel Jensen og hustrue Kirsten Rasmusdatter i Wormslef at efter en stakkels
quinde eller kierling snak /: da som hun har erkleret de got folk, og dennem inded ved at paa sigge
andet end det som erligt og got er, og dog ud strøt denne talle, som ike paa rørende til præjudit i
nogen maader, paa erlig nafn og rÿgte at saa bør Maren Jensdatter enten for skaffe sin sagns mand
eller i detzens mangel bøde til dette steds fattige een rix dlr. sampt betalle denne dombs bekostning
tov rix dlr. alt inden 15ten (dage)? at efterkomme, eller lide viider efter loven som vedbør, detz til
vitterlighed under min forsegling.
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