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Skifte Forretning efter salig Søren
Rasmussen Bødker af Endslef, begyndt og slutted
den d 12. August 1756.
Anno 1756 den 12.te Augustii, som var dend mand" til Skiftets Afgiørelse efter afgangne saliq Søren Rasmussen Bøedker, som boede og
døde i Endslef, havde foretatt, indfandt Fuldmægtigen Christian Jørgen Sache fra Constantinsborg paa høYædle og velbaarne Hr. Etats
Raad Carisii Wegne~ som til sig havde taget 2.de Dannemænd, nemlig
Ove Christensen i Ingerslef og Søren Jensen i Ormslef, for at begynde Registrering og Wurdering til paafølgende Skifte og Deeling mellem Encken Maren Marcusdatter paa den eene
og deris i Egteskab
sammen auflede Børn: Niels Sørrensen, boende i Aaboe, 37 Aar gammel,
Marcus Sørrensen, som beboede Stædet og er 35 Aar gammel, Rasmus Sørrensen i Sterfboen. 33 Aar og Sørren Sørrensen, 26 Aar, :qgsaa hiemme
i Sterfboen , og endelig Maren Sørrensdatter, som er udi Egteskab med"
velagtbare Dannemand Rasmus Knudsen udi Ingerslef, som paa hendis Vegne, alle paa den anden Siide. Som Lauværge for Enken - melte sig efter hendes Anordning og Begiæring hendis Søn vel agte Niels Sørrensen
af Aaboe, hvor da blev foretaget og forretted, saaledis som følger.
at hun efter
Enken fremstoed for Skifteretten og gav tilkiende
overvejende over Boens Tilstand og udi Consideration af hendes Søn
Marcus Sørrensen, som nu har Stædet i Fæste, hands Omstændigheder
saavel som endelig og hendis dels forsørgede, dels endnu uforsørgede
Børn, havde med samtlig Arvingerne, som alle ere myndige, iridgaaet
og beslutted følgende Forening:
At ingen noget her i Sterfboen efter hendis salige Mand,videre
end som de allerede havde bekommet at skulle have at fordre, undtagen
Sørren Sørrensen, som indtet Vederlag havde faaed og endnu skulle
have tyve Slettedaler hver til 64 Ske Danske, da de andre nemlig:
Niels Sørrensen. Rasmus Sørrensen hver for sig havde bekommet lige
saa meget, nemlig 20 Slettedaler. hvilket Marcus Sørrensen til dem
havde betalt imod at nyde han ds Erstatning igien i hvis Løsøre og
andet~ som udi Sterfboen forefindes iligemaade havde hand til Maren
Sørrensdatter i Ingerslef udleveret for hendis Andel Arv: Een Kaaber
Hat med behørig Piber, hvormed hendis Mand erklærede sig at være fornøYet uden noget videre udi Sterfboen efter i denne Dag at have at
fordeele pretendere i nogen Maade.
Og ville Enken endog hermed have fastsat hvorledes det efter hendis egen dødelige Afgang skulle forholdes, som skulle bestaa derudi:
at de tvende Sønner Rasmus Sørrensen og Sørren Sørrensen skulle nyde
det efter hende forefindende Sængested med det derudi til den Tiid
værende Sængeklæder, det øvrige, som efter hende skulle forefindes,
det maatte bestaae hvorudi det helt kunne skulle tilhøre Marcus Sørensen og hans Hustru eller deris Arvinger uden nogen Dispute eller
indvending i nogen Maade.
Angaaende Peder Povelsen og er en Søn af Enken. da haver samtlige
som ere paa
Arvingerne samtYckt, at hand skulle nyde: l Koe af de
Stædet, naar Fæsteren all ene forbeholder sig een, et 3-aarinqs Ungnød Kvie eller Stud, og indtet videre.
Og som alle Arvingerne. som vare her til Stæde udsagde eendrættelig at de paa denne Maade vare meget velfornøYede og ønskede allene,
at deris kjære Moder herefter kunde lide vel og finde sig fornøYet~
som de ventede at Marcus Sørrensen og hands kjære Hustrue paa det
allerbeste ville bestræbe at besørge, saa ville de herudi indtet til
nogen Forandring i mindste Maade ændrede.
Det passerede blev oplæst,og Stædets Beboere tilholdt at svare
deris kongl. MaYest. Hosbonden og alle Vedkommende den Rettighed, som
nogen herudi Sterfboen kand have at fordre, hvilket han d og belovede
erlig og redelig at fyldestgiøre og efterkomme o Altsaa da ingen efter
,

,

,

'"

tilspørgende med nogen videre Erindring her melte sig, blev dette
Skifte i Guds Navn slutted og tilendebragt. Actum ut supra
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