Niels Westen, Simon Sørensen og Hans Sørensen af Aaboe angaaende bÿens fælled.
Marselisborg Birketing i-16. 1765- 1778. Fol. 498 a. b. 499 a. Erhvervsarkivet.
Med denne respective rettens stefning af dato 18 juni sidst skreven paa sit behørig stemplet papir og
lovlig for kÿndet, mødte i commishion af Niels Westen, Simon Sørensen og Hans Sørensen af
Aaboe, deres vegne fogden Christen Jelling fra Comstantinsborg, og producerede samme stefning,
samt i kraft der af ærbødig var begiærende retten vilde behage at udmeldes af Marselisborg goeds
4re uvillige og fornuftige dannemænd at møde i Aaboe hos Simon Sørensen mandagen den 1ste julÿ
førstkommende om morgenen kl. 8te slet, for at siune, taxere og paa skiønne efter fore viisning af
ved kommende jordbruge i Aaboe/:
1, om det støcke jord af bÿens fælled som Niels Westen, Simon Sørensen og Hans Sørensen
forgangen aar indtoeg fra fælleden og paa deres bekostning indheignede, samt derved continuert i
dette aar, med rette alleene tilhøre dem circonference? inden for ind hegningen.
2, efter foreviisning af samtlig bÿens mænd opteigne, taxere til udsæds sædelands beløb enhvers
ager og eng paa fælleden og summere det ud kommende for enhver, og 3 der af paa skiønner om de
icke i lighed mellem beboerne efter enhvers hartkorn al avernant paa bemt. fællets fælled til
græsning for kreaturerne.
Samt 4re, om der enten maatte befindes for lidet eller for meget nogle af dem, hvem da og hvor
meget samme maatte være og endelig 5te paa skiønne af forestaaende angaaende omtvistede fra
tagen ind heigning fra bÿens fælled efter stefnemaalets nærmer indhold med videre, dend producerede stefning blev i retten antagen, læst og lÿder saaleedes foll:- efter rettens paa raab mødte ingen
af de indstefnte 3de mænd i Aaboe, eller nogen paa deres vegne. Thi udmeldte retten efter sign. Jellings begiæring paa citantenternes vegne 4re uvillige danne mænd nafnl. Rasmus Loft, Søren
Møller, Niels Christensen og Peder Pedersen den ÿngre alle af Wiibÿe som samtl. møder i Simon
Sørensens huus i Aaboe mandagen dend 1ste julÿ først kommende kl. 8te slet formiddag for at tage
det omstefnte i øÿe siun ligesom seign. Jelling foran har begiært og anført, og stefninge omformelder /: her ind føres samme i udmeldelsen :/ alt efter vedkommende jord brugers foreviisning, samt
efter deres beste skiønsomhed at siune og taxere hvilken forretning de saa paalidelig forretter og
skriftlig forfatter som de samme her inden retten den 9de jülÿ førstkommende kand fremføre og ved
eed efter loven med en god samvittighed afhiemble og i tilfælde at een af siuns mændene skulle
have lovlig forfald i een eller anden maade, udmeldes Hans Jensen af Wiibÿe at fuldføre forretningen i sammes sted med øfrige 3de. Denne udmeldelse tager sign. Jelling beskreven og de udmeldende mænd tillige med de indstefnte forinden lovlig lader bekiendt giøre, og opstaaer saa sagen i
14ten dage til den 9de julÿ først kommende.
Anders Gieding kongl. maÿest. herrets foget i Galten Houlberg, Haslef og Wester Liisberg herreder
samt birkedommer udi frie herskabet Marsellisborg Birk, giør vitterligt for mig andrager Simon Sørensen, Hans Sørensen og Niels Westen af Aaboe, hvorledes de skal finde dem beføÿet at oplÿse og
beviise at det stk. jord, som de paa egen bekostning har frataget og indheignet fra bÿens fælled
gaard med rette tilhører dem alleene uden deres mednaboer i bÿen der udi har nogen deel, ligesom
og at de har des foruden paa fælleden til fælles med deres naboer Bødker Niels, Michel Nielsen og
Niels Sørensen ibdm. Efter hvers hartkorn ál avenant, deres tilkommende andeel, thi stefnes herved
mod parterne som er: Bødker Niels, Michel Nielsen og Niels Sørensen i Aaboe, for mig i rette at
møde paa Marsellisborg Birketing tiirsdag den 25de juni først kommende for at overvære og
paahøre 4re uvillige mænd af retten efter de 3de førstkommende mænds for langende udmeldt, til at
sÿene, taxere og paaskiønne alt hvis der disputeres om, angaaende bemelte fra tagne ind heigning,
og paa aastedet kand blive anlediget at opdage og foreviise dem. For sagens giænge for kÿndes
denne stefning høi velbaarne hr. conferent raad Charisius til Constantinsborg, som bÿens hosbond
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og herligheds eier om der til eller imod havdes noget at erindre det da betiimelig kunde ske, til
bekræftelse under min forseigling. Aarhuus den 18de juni 1776.
Denne stefning haver vi under tegnede lovlig for kÿndet i Aaboe og talte med Michel Nielsen selv,
Bødker Nielses datter Maren Nielsdatter samt Niels Sørensens søster Anne Sørensdatter, som lovede at siige mændene naar de kom hiem vor ærinde, og ellers at til staae forkÿndelsens rigtighed
hvilket saa at være bevidnes under lovens hellige eed saa sandt hielpe os Gud og hans hellige ord.
Datum Harlevholm dend 18 juni 1776.
Mads Jensen

Søren Nielsen

Seet paa Constantinsborg dend 18de juni 1776 paa hr. conferent raad Cariisi vegne af Jelling.Fremlagt og læst i retten paa Marsellisborg Birketing dend 25 juni 1776.
500 a.
Niels Westen og fleeres sag i Aaboe, contra Bødker Niels og øvrige med grander samme steds, som
til i dag af retten var forflødt, blev fore taget, men ingen efter paa raab, enten af citanterne, deres
fuldmægtig de udmeldte sÿens mænd, eller nogen af de indstefnte der udi mødte saa afviiste retten
samme sag her fra tinget til nÿere og lovligere omgang, og i midlertiid i det øvrige reserverede enhver ved kommende sin ret.
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