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a.Erhvervsarkivet

i Århus.

Fra hr.Justitsraad Carisius til Constantinsborg var mødt hans fuldrrægtig
sign.Peder Thomsen,Kiærsgaard,i anledning af eet skrivelsetil vel bemt.hr.justit
raad fra bye fogden udi Nibe vela:dle Johan David Conradi som haver berettet
at en borger udi Nibe nafnlig Søren Poulsen for nogen tiid siden ved døden
er afgangen sanme sal.mand er berettet at skal være fød i Onnslef sogn
og bye,paa Constantinsborg gods,saa til at oplyse hvem forbemelte sal.mands
rette og sande arfvinger er fremstillede fuldrrægtigen Peder Thomsen 2de
danne ma:nd Niels Jensen Væsten af Aaboe og Michel Nielsen af Onnslef ,der
vandt med opragte fingre og eed efter loven,deres sandhed at ville vidne
og derpaa vandt,at fortmt.afg.Søren Poulsen er føed i Onnslef sogn og bye
af forældre Poul :,Ensen og Cidsel Ladsdatter ,hvilke begge for ruum tiid
siden ved døden er afgangen,sarrme 2de persohner haver auflet børn til sarrmen
embl.Jens Poulsen som boede og døde i Ormslef,hans haver efterladt sig
børn som endnu lever,Søren Jensen,Frands Jensen,Ellen Jensdatter alle trei
i Ormslef nok en søn nafn.Poulænsen
som berettes at opholde sig i Aalborg,een
søster er endnu i live til sal.Søren Poulsen boende i 0sterbye nafn.Maren
Poulsdatter,nok en søster nafn.Kirsten Poulsdatter som er død og efterladt
sig børn nafn.Niels Simonsen der opholder sig i Aarhuus 3de søstre nafn.Cidsel
Simonsdatter som er gift og boer i Nibe,Maren Simonsdatter og Anne Simonsdatter
som begge er hierrme hos deres fader Simon Nielsen i Kolt.Anne Poulsdatter
som boede i Vibye er ved døden afg.uden arfvinger,hvilke bemt.en søn og
3de døtre tillige sal.Søren Poulsen var auflede i et æg-teskabaf Poul Jensen
og bemt.hustrue,siden kærnen i æ::Jteskabmed Maren llJldersdatterog auflede
een datter nafn.Cidsel Poulsdatter som endnu boer i Aarslef,bemt.Cidsel
Poulsdatter er half søster til oftmelte sal.Søren Poulsen hvilke alle fortmt.per

sohner var

sal.Søren Poulsens rette og sande arfvinger og ingen fleere

og som ingen hafde dennem vider at til spørge blev de fra retten demitteret .Og
begierte
da fuldrrægtigen sign. Peder
Thomsen, efter alt passeret
tings vidne
beskreven som og blev udsted.
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