Michel Loft, Ormslef. Hans stuehus er nedbrændt.
Marselisborg Birketing. i-10. 1734-1750. Fol.536 a. Erhvervsarkivet.
For rætten møtte fuldmægtigen fra Constantinsborg sign. Christian Bach, og loed fremstille Michel
Loft af Ormslef, justitsraad Christ. Bunde, samme Michel Loft ved modig til kiende gaf at sidst 5te
juni opstoed een ulÿkkelig ildebrand i hans stue huus som aldeeles for tærede samme med fast hvis
ringe hand der udi ejede undtagen klæderne paa kroppen og klæderne som var paa sængen saa og
nogle kister og skrin, hvad korn og proviant var angaaende gik til sammen, tillige med heele stue
raden som var 11 fag og et lidet udskuer, bemt. hans paa boende gaard bestaar af hart korn 6 td. 5
skp. 2 fr, saa hans vilkaar er saa slet at hand samme uden kongens allernaadigste hielp og herskabets assistence i ingen maade kand sætte i stand, til samme hans andragende at beviise, blev
fremstilled 4re dannemænd af bemt. Ormslef nafnlig Niels Sørensen, Niels Pedersen, Søren Jensen
og Niels Sørensen men før end de blev admittet til vidners aflegelse, blev eeden af lov bogen for
dennem oplæst, med formaning til sandheds udsigelse samt dennem at hÿtte og forsvare for meen
eed hvor da de enddrægtelig vandt og forklarede med opragte fingre og eed efter loven at forskreven ildebrand er tildragen sig sidst 5te juni medtaget og opbrændt alt hvis forbm. Michel Loft
haver anført og til kiende givet, saa som det er dennem lige saa vitterligt som hannem siden de ere
hans naboer og var ved ildebranden fra begyndelsen og til enden, end vider frem lagde fuld mægtigen sagen præstens velærværdige og vellærde hr. Terchel Nissen sogne præst for Ormslef og Kolt
meenigheder, hans attest af dato 10de juni sidst som hand begierede læst og acten til ført som og
skeede der eÿ der saal. hvor efter fuldmægtigen var tings vidner beskreven begierede, som og blef
udsted.

