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Skifte Forretning efter Gaarjmand
Jens Michelsen i Ormslef.
Efter foregaaende Opsættelse af Arvinger efter Gaardmanden Salig
Jens Michelsen. som for nogen Tid siden døde i Ormslef, med at slutte Skiftet efter ham var begiæret og samtYkt, indfandt sig i Dag den
10. Detaber 1773 paa Herskabets Høyvelbaarne Hr. Conference Raad Carisius Wegne, Forvalteren Christian Jørgen Bache fra Constantinsborg
for at slutte Skiftet efter forbemelte Afdøde, til Efterretning for

Enken Anna Jensdatterpaa den ene

-

og de med den salige Mand i Egte-

skab sammenaulede Børn. som vare: Anna Jensdatter, gift med Smeden
Kort Rasmussen, Maren Jensdatter her i Stervboen og Johanne Jensdatter, gift med Ove Knudsen her paa Stædet, alle paa den anden Side.
Som Laugværge for Enekn var tilstæde hendes Svoger velagtbahre Sø~
.ren Michelsen. og som Tilsynsværge for den ugifte Datter Maren Jensdatter, Knud Nielsen af Ormslef, da Kort Rasmussen og Ove Knudsen
for hands Hustru personlig sisterede?
sig, for deres Arverettighed
at iagttage. Men som Testificanter og Wurderingsmænd var Niels Christensen og Christen Nielsen tilstæde, hvor der udi samtliges Overværelse saaleedes er afhandlet som følger.
For Skifterætten mødte Søren Michelsen, som fremstillede Kort
Rasmussen, der paa hans Hustru Anna Jensdatters Vegne erklærede det
han ey forlangede nogen anden Arv elle~ Fordring her i Boen, end dem
hand allerede havde bekommet, hver Knap? efter sal. Jens Michelsen
eller hands Hustrue Anna Jensdatter.
Sammenledes Ove Knudsen, som
Stædets Besider,
ligeledes udtalte han sig, at han for hands Part
ville være fornøyet, da hand havde antaged Gaarden, og forbunden
sig til deraf at svare hvis i en og anden Maade kunde paakræves, hvorved bleverindret,
at Maren Jensdatter skulle nydehvis hende forhen
er blevet tilsagt som er, at hendes Underholdning paa Stædet medens
hun lever, hende gives, imod at hun viser vedbørlig Tjeneste, og at
hun derfor at nyde skiellig Løn, samt om hun siden ved Giftermaal
varder forsynet at nyde frie Brøllupe, og hendes Moders Sæng og Ki~
ste, som hun ved dødelig Afgang efterlader sig, men eY videre, da
det øvrige skal tilhøre Ove Knudsen og Hustruen, der besørger Begravelsen efter hendes Stand, om de hendes Død overlever. men skulde
Maren Jensdatter forinden og u-gift bortdøe, bliver Anne Jensdatters
heele Efterladenskab Stædets Beboere og ingen anden til Nytte, hvortil endnu blev føYet, at saafremt Maren Jensdatter kunde blive gift,
hund da i stæden for Sængen. skulde nyde = Tyve Rigsdaler, men bliver
hun eY gift, henfalder denne Udgift af sig selv, uden at Beboerne af
Stædet desformedelst skal have Udgift. Hvornæst blev betragtet Enken s Aftægt. som skulde være aarlig, foruden Huusværelse og Ildebrand.
Rug 12 skp., Byg 12 skp.. 2 feede Gies, ~ Sviin eller l Rd., og paa
Fodring og Græs. l Koe og 2 Faar af de, som nu ved Stædet befindes,
skal underholde s som Beboernes egne Høvder sammen og?
,og i
steden for den fornødne Ildebrand 10 Læs Tørv aarlig.
Den af tagne Koe er en liden sort Koe. som da paa begge Sider er
fornøYet med, og anskiftes, naar den bliver for gamel med en anden
Koe, da Kalven af Koens altid skal tilhøre Stædets Beboere. ligesom
og Koen selv. Naar Enken?
,med hvilkenForening Vedkommende erklærede at være fornøyet, og pa~ det Ove Knudsen des mere~kunde vise
hands Tilbøjelighed til et bestandig Venskab, ville hand lade sin
Svigermoder faa Hør?
Sæde aarlig, eri halv Skieppe. som hun

selv flyer Frøet, er iøvrigt behandlet.

.

Hvilket Sørren Michelsen forvendtede i Stædet for Registrering og
Vurdering at være et eftersætligt Skifteboe for nærværende. og tilkommende Liiv pas alle Sider at fyldestgiøres. Til hvilken Ende, og da
Ove Knudsen, som bekosteT dette udfærdiget angav. eY videre at ville
føre Boet til Afgang. siden hand allerede havde paataget sig for de

ubenævnte Udgifter at indestaae, det hidtil passerede
blev slutted og tilendebragt. Actum ut supra.
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