o,tf,
~

ti)

G. 321 - 5.

Efter afgangne
Gaardmand Marcus Sørensen i Endslev, Anno 1791 den
6. April som 3D-te Dagen efter afgangne Gaardfæster Marcus Sørensen udi
Endslev Bye paa Stamhuset Constantinsborgs
Gods indfandt sig udi Stærvboen paa Herskabets Vegne som Skifte Forvalter Niels Hiersing7 fra bemelte Constantinsborg med til tagne 2.de Vitterlighedsmænd
og vurderingsmænd, navnlig Peder Rasmussen og Niels Jensen af bemelte Endslev, for
over Stærvboens tilhørende at foretage Registrering og Vurderings Forretning til videre paafølgende lovlig Skifte-behandling
imellem Enken Maren
Sørensdatter paa den ene SideQ som andtog til Laugværge sin Broder Jens
Sørensen fra Aaboe og hendes i Ægteskab med den afdøde avlede i Live
værende 3.de Børn og umyndige Arvinger, l. en Søn Søren Marcussen= 37 År.
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deren, og l Datter Anne Marcusdatter, gift med Michel Sørensen i bemelte
Endslev, samtidig tilligemed Stærvboens Credi og Debitorer paa den anden Side. udi alle fornævntes Overværelse blev da forrette t som følger:
Før videre blev forretaget. fremkom Enken med Laugværge og Arvingerne
og for Skifteretten
7
7: at de~ for at den Vidtløftighed. og
de Bekostninger et speciel Skiftehold ville medtage, hvorved doa muligt
intet til bæste for Arvingerne ville udkomme efter,Stærvboens
dem heel
vel bekiendte Tilstand, saaledes udi Kiærlighed være fordrende. at de nu
for Tiden eY kunde forlange eller paastaae nogen Arv. Een liden Kiændelse
syntes Arvingerne vel i saa Fald at skulle haft herfra Stervboen og saadan
deris Attraae havde Enken og giærne ønsket opfyldt. naar hendes ævne dertil nu havde været~ men formedelst prioriterede Fæste Pligtens Mangel af
Bæster, Bygfældet. saa hun sig ret i Stand til nu at kunne belove hendes.
Børn noget9 saa hvorfor de i disses Betragtning og havde været villig til
at renoncere derpaa som for anmeldt; kunde hendes Vilkaar enten forbedre
sig saaledes siden, at hun kunde give dem noget ved accordt med een af
hendes ugifte Sønner, som hun selv længere hen ønskede at kunne overlade
Gaarden til at de kunne faa noget. haabede de tvende andre Arvinger der
eY paa Stærvbostedet blev forsynet. dog at faa en billig Kiendelse. Enken
erklærede i øvrigt fremdeles at vedblive Gaarden i følge sin salig Mands
Fæstebrev og derefter at svare alt, hvad der bør, saavel til Herskabet.
som ellers udreede alle øvrige i disses Følge paaliggende lovbefalede
Fæste Pligters Opfyldelse. ligesom og holde Skifte Forvalteren frie for
ald Gieids Ansvar og videre dette Skifte i alle navnlige Tilholds Vedkommende. Hvilken hendes Erklæring hun med Laugværge, saavel som Arvingerne
forbandt sig. naar og til hvad Tiid paafordres at opfylde. Altsaa siden
ingen efter Skifterettens 3.die Paaraab meldte sig med videre at fremføre eller erindre blev dette Skifte efter foranførte Erklæringer under
Prioritet s Rettens Forbeholdenhed her paa Stedet som meldt, sluttet og
tilendebragt, der med samtlige vedkommendes Hænders Underskrift bekræftes. Datum ut supra. N~ Hiersing.
Enken Maren M.S.D. Sørensdatter.
som Lauqværge Jens Sørensen
Arvinger:
Sørren Marcussen. Rasmus Marcussen, Michel Sørensen.
Til Vitterlighed overværende
Peder Rasmussen
Niels Jensen.

