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Skifte Forretning efter
Salig Søren Nielsen udi Stautrup.
Anno 1773 den 29de Martii, som var lovens Tiid til Skiftets Foretagelse efter Sal. Sørren Nielsen, som levede og døde i Stautrup, var indfunden sig paa HøYvelbaarne Hr. Conference Raad Carisius Vegne, Forvalter Christian Jørgen Bache fra Constantinsborg med til tagne tvende Mænd:
Morten Erichsen og Clemind Ovesen ibid:, udi Sterfboet sammestæds, for
at begynde Registreering og Wurdering til paafølgende Skiftes og Deelings HoldeIse, mellem Enken Karren Pedersdatter paa den eene og den salige M~nds Arvinger som var efterskrevne: Een Broder Knud Nielsen Gaardmand i Ormslev, Een Datter (Skriveren mener nok søster) Anna Nielsdatter,
gift med Gaardmand Peder Nielsen i Aabye, l dito Marren Nielsdatter, gifi
med Peder Rasmussen i Endslev, og Een halv Dito Else Nielsdatter, som
tiener i Ormslev Præstegaard, alle paa den anden Siide, udi hvis Overværelse blev foretage d og forrætted saaledes som følger:
For Skifte Rætten' sisterede sig vel agte Knud Nielsen af Ormslev,
som paa hands Eegne og samtlige Medarvingers Wegne tilkiendegav. hvorleedes hand i henseende til det kiærlige Eegteskab som havde vætat mellem hands salige Broder og Enken, der i hendes oghands
beste
Guds Willie skulle adskilles, havde paataget sig, til bemel te
at fremsætte saadan af Handling, den kunde
være convenabel for hende, og antagelig for OverformYnderne og Arvingerne, og derfor herved proponerede, for sig selv, paa egnes og Medarvingernes Wegne, at være fornøYet med den salige Mands Gangklæder,
ulden og linned, indtet undtagen samt hands Kiste og Skriin, som forbemelte Knud Nielsen paatoeg sig, mellem hands heele og halv Sødskende
baade paa og uden Godset at Destribuere, og
; som SelvskYldner, at ville være ansvarlig, hvilket tilbud Enken og hendes laugværge
herved bevilgede, og var fornøYed med, og til den Ende fremviist, og til
Knud Nielsen overleveredes efterskrevnes TøYstøkker og Effecter:
l blaa
Fyrkiste, og et Skriin,
l blaae Vadmels Kiol, l gl. dito, l blaae Klædestrøje, l Skindtrøje med
Metalknapper, l blaked Vadmels Trøye, l hviid Vadmel s TrøYe, l gl. dito,
l Kallamankes Brøstdug, l gammel Skind IndertrøYe, l gl. Vadmels IndertrøYe, l blaae Vadmel s Brøstdug, l par Skindbukser, 3 par blaae Strømper,
l Hatt og Hattslag, 6 hørlovvit Skiorter, l par StøVle og l par Skoe,
som Knud Nielsen i Ormslev tog i forvaring, med den Erklæring, at ville
holde Arveformynderen og alle vedkommendes Vegnes og skadesløs.
Men da Forvalteren, I henseende til Herskabets Sikkerhed, maatte være
beføYed at paastaae, Gaardens Vedligeholdelse og Besætning, saavel som
uden Byens, og samme til dens Ende blev foreviist og forsvarlig efter

Tiidernes Vilkaar

,

som Enken og Laugværge Iiigeleedes

forbandt sig til at' ville bYdelig besørge, paa mindeligste
Maade forbedret og conserveret, at hverken Kongens eller Hosbonden;desformedelst skulle tage skade eller blive fornommet: ligesom og, at Enken ville tilsvare ald di angivne Gield og betale dette Skifte ligesaa
fuldt som havde Boen var bleven registrered og Wurderet, saa blev ey
videre under givne Caution fra Skadesløsholdelse fremmet, men denne
Forrætning saaleedes slutted .[)gtilendebragt.,
Actum ut supra
C.J.Bache.
Som overværende paa egne og samtlige Medarvingers Wegne:
Knud K.N.S. Nielsen
Paa min Hustru Anna Nielsdatters Wegne:
Peder Nielsen.
Paa Enkens - min Sødsterdatters Wegne:
Rasmus Rasmussen.
Som testificanter og bestilte Vurderingsmænd:
Morten Erichsen
Clemind Ovesen.

