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som ifølge Arvingernes Forlangende til i Dag er udsat, atter foretaget
paa Constantinsborg Skriverstue af underskrevne Skifte forvalter s Fuldmægtig i Overværelse af \Jitterlighr0dsvidner. So~)n8fogde.nHans Sørensen
i Aaboe og Gaardmanden Christen Christensen ibid. Boets Vedkommende
var nærværende~ nemlig paa Enkens Vegne. hendes Lauværge Søren Sørensen Baattrup af Ormslev, paa Rasmus Kattrups og hans Broders0Bs Vegns
for hvilke han under dette Skifte er beskikket som Formynder: Hr. Forvælter Friderich Poulsen efter given Fuldmagt i Brev af Dags Dato, som
blev vedlagt Protocollen. Ni~ls Knudsen fra Ormslev, Mads Sørensen fra
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og Laurs Christensen \f~vcr af Ormslev, som Arving paa sin Hustrues Veg
ne, møde ved sin Søn Rasmus Laursen. Samptlige Arvinger erklærede da
at være forhøjede med don ansatte Vurdering og ikke forlangte Boet omvurderet, naar Enken ville udbstale dem som Arv, til Decling paa lovlig Maade, den Summa 56 rd., skriver sex og halvtredsindstyve
Rigsdaler, hvorimod Boet og alt hvad samme tilhorer9 skulle være hende overladt til fri Raadighed, og derhos deklarerede de ~ed videre, at hun
maatte have Henstand med Betalingen til Snapsting J80a uden Rente,
ifald hun ikke forinden kan præstere Pengene.
Efter nogen Ventilation blev Enkcns Lauværge og Arvingerne forenede saaledes, at Enken paa ovcnnmvntc Vilkaarudbctalor
som Arv til
samtplige Arvinger ialt 54 Rd., skriver firo og halvtredsindstyve
Rigsdaler, hvilken Forening Skifte forvalteren saa moget mere maatte
bifalde paa de umyndige ~rving8rs Vegne, da de ikke efter den passcrede
Vurdering kundl,tilkomme saa meget, og alt'c;aa
j kkc \JC;cJ denne IJc~handling var fornærmede. men da inoGn an ord nings mæssi g Proclama er udstedt,
saa paabandt Skifte forvalteren ~nk8n med Lauværgc9 at være ansvarlig
for og betale alle de retmæssige Fordringer, som muligt siden kunde
fremkomme og ikk~ forhen var anmoldt. Enkens Lauværge forsikrede og
forpligtede sig paa hendes Vegne at betale sJvsl den allerede anmeldte
s6m hver bcvislig Gicld den si don maatte fordros, alt saaledes at
Skifteretten skal blive uden Krav og Ansvar, ligesaa forbandt han
sig at betale denne nc handling s Omkostning i alle Maader.
I øvrigt blev anmærke t til fornøden Underretning og Oplysning, at
berørte 54 rd. bliver at dele saaledes: Broderen Rasmus Kattrup an
Broderlod:
13 rd. 3 m., den afdøde Broders myndige Børn ligcsaa en
Broderlod, 13 rd. 3 m. til lige Doeling. Niels Knudsen en Søsterlod
6 rd. 4 m. 8 sko - r~ads Sørens~:n G rd. 4 m. 8 sk.. Laurs /\ndersen \llævor 6 rd. 4 m. 8 sk., de umyndiges Lodder modtages af Værgen Rasmus
Kattrup for at anvendes tilderes bedste Fordocl, og han forbindes
derfor at gjøre Overformynderen
Rigtiqhcd, om saadant maattc paafordros - Skifterettens Tilkommende betales efter an ord nings mæssi q Quitterinq paa Listen og Revisionsafgift 2 rd. 3 m. bliver saalede~ af .
Enken ~t udrede. Enkens Lauværge lovede endelig at stille Arvingerne
6ikkerHed, for at hver da efter dette Skifte kan tilkomme, bliver til
den fastsatte Tiid avlagt, om de skulJ.~ forlange saadan Caution. Inqcn
havde ellers videre at erindre. og altsaa blev dette saalodes som anført sluttet. Datum ut supra.:-. Poulson.
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