Anna Marie Rasmusdatter, Koldt beskyldt for tyveri.
Justitsprotokol for Marselisborg Birketing i-16. 1756-1778. Fol. 428 b. 429a. b. Erhvervsarkivet.
Commission af Peder Jensen i Koldt var mødt forvalter Bache paa Constantinsborg som fremlagde
et documente ang. hans datter Anne Marie Rasmusdatter som ærbødigst blev anmodet for retten
læst, der efter protocolleret og siden med paategning at maatte blive til bage leveret, hvilket og
skeede og lÿder samme documente med ind befattende erklæring fra Anders Rasmussen i Testrup til
bemt. Peder Jensens datter i Koldt
429 a. b.
Til Anders Rasmussen i Testrup.
Da min bonde Peder Jensen udi Koldt her af mit stam huus Constantinsborg gods, høÿligen beklager sig, hvor leedes hans stif datter Anna Marie Rasmusdatter formedelst Eders til Niels Jensen af
Limming, Peder Michelsen af Stautrup og Mogens Christiansen af Koldt for kort tiid siden givne
beretning, er kommen i vanrÿgte for, paa en skammelig maade, at skulle bort tage, noget fra sidst
melte Mogens Christiansen tienende Niels Jensen i Koldt, boert stoollen tøÿ, nembl. een deel sølf
knapper, et silke tør klæde, nogle skiørter, samt et par strømper med videre, og hvor over saavel forældrene til bemeldte unge menniske som i sær dend beskÿldte Anna Marie Rasmusdatter selv, hvis
ære, lÿkke og velfærd derved saa aldeeles er fornærmet, at hun ei anderledes end ved lovlig omgang
kand finde dend hende saa høit, for nøden og uomgængelige erstatning, saa haver ieg som hos
bonde ved disse mine udsendte 2de dannemænd i forvejen hos Eder Anders Rasmussen villet fornemme 1. den I ved kiender Eder til ovenmeldte persohner, neml. Niels Jensen af Limming, Peder
Michelsen af Stautrup og Mogens Cristiansen af Koldt at have sagt, det Anna Marie Rasmusdatter
som er Peder Jensens stifdatter udi Koldt, haver bort taget det fra Mogens Christiansen mod hans
villie hannem frakommen ovenskrevne tøÿ. 2. Hvor af ved I det og hvor des angaaende haver givet
Eder efter retning, saa fremt I ellers til trøster Eder derom at ved blive Eders første paa sagn, men
om ike da 3die hvorledes I des formedelst vil erstatte Anna Marie Rasmusdatter og hendes ved kom
mende, den dem paa førte nærgaaende og deres ære anrørende haarde og forsmædelige beskiæmmelse, samt 4. om I Anders Rasmussen saaledes der for kand stille forsikring, lige som og 5te
fÿldest giøre dend af krævede omkostning som der paaa bliver anvendt. Og hvor paa til haabe Eders
ud førlige svar saaleedes her paa tinget æskes, som det kand tiene til fuldkommen efterretning,
hvilket min udskikkede ellers her paa skal skrive, og straxen af dette levere lige lÿdende gien part.
Constantinsborg dend 9de augustÿ 1774. C.A. Carisius.
Anno 1774 dend 10 augustÿ haver vi under skrevne Laurs Øvlesen og Jens Nielsen af Koldt lovlig
forkÿndet forestaaende reqvisition for Anders Rasmussen, Testrup ved hans huus og boepæl og leveret ham copie der af og da vi begiærede hans svar fra eller til, sagde hand intet hafde at beskÿlde
Anna Marie Rasmusdatter, men at hand hafde været saa uheldig at høre denne usandfærdige beretning af nogle løse folk som hand ei kunde faae til vidnes bÿrd, hvor til hand føÿede dette: at hand
selv een af dagene ville møede ved Constantinsborg, for at saa vel hos herskabet som ved kommende at faae dette mindelig afgiort som hand bad os ville sige, og vi herved under lovens eed
bekræfte, saa sandt hielpe os Gud og hans hellige ord.
Laurs Øvlesen

Jens Nielsen

429 b. 430 a.
Der efter haver i dag den 13de augustÿ indfunden sig her paa Constantinsborg Anders Rasmussen af
Testrup med sig havende Michel Knudsen og Jens Michelsen af Koldt, som i overværelse af Niels
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Jensen af Limming, Peder Michelsen af Stautrup og Mogens Christensen af Koldt og i hos værelse
af Anna Marie Rasmusdatters stif fader Peder Jensen af Koldt, saaleedes vemodig tilkiendegav, at
hand for nogen tiid siden, i overværelse af stærk drik til for nevnte Niels Jensen, Peder Michelsen
og Mogens Christiansen skal have udladt sig med at have hørt det Anna Marie Rasmusdatter ligesom hafde været aarsage udi, at Mogens Christiansen i hans tieniste skal være bleven noget hans tøÿ
fra tagen, som Anders Rasmussen efter at hand beder hafde besindet sig, dog eÿ vidste allerringeste
skiel eller reede til, men herved tilstaar meget at have forløbet sig, og eÿ vidste end og det aller
ringeste som i nogen optænkelig maade kunde være enten dend uskÿldige piige hendes ærlige og
goede forældre, eller nogen paarørende til nogen nakdeel eller forkleinelse endten paa ære, goede
navn eller rÿgte, bad der fore kiærligen, at denne hans forseelse af dem alle maatte være og blive
forladt og tilgiven, og lige som utalt og utænkt her efter at være anseet, declarerede aldrig meere at
blive aarsag til saadan deres for trÿdelse men meget meere ønskede sig leilighed udi noget her efter
at viiste anstændig tieneste: Og da hand saaleedes haabede at vinde deres venskab hand nu giorde
begiæring om betalte hand til Ormslef og Koldt sogns fattige 1 rd. og for vedkommendes reiser og
forsømmelser og der af kommende udgifter 3 rd, som og blev antaget, paa vilkaar, at dette documente uden videre forestevning naar og til hvad ting og ræt forlanges, maae vorde læst og protocolleret, hvilket Anders Rasmussen aldeles ved staar og til dend ende eÿ alleene dette egen hændig
under skreven med end og kiærlig begiærdt og ind stændig formaaet med hørende 2de danne mænd
Michel Knudsen og Jens Michelsen af Koldt dette tillige til vitterlighed at ville undeskrive.Datum
ut supra.
Anders Rasmussen.
Til Vitterlighed Michel Knudsen, Jens Michelsen.
Paa herskabets vegne for saavit dennem angaaende
C. J. Bache
Læst og protocolleret ved rettens holdelse paa friherskabet Marsellisborg Birketing
tiirsdagen dend 23de augustÿ 1774.
Test. A. Gieding Thomas Huitfeldt
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