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Skifte Forætning efter Salig Michel Olesen i Enslef Begÿndt og Sluttet den 9de Februarii.
Anno 1757 den 9de Februari indfandt sig Riidefogden Christian Jørgen Bache fra Constantinsborg
paa Høÿædle og Vel baaren Hr. Etatsraad Carisii Vegne med tiltagne tvende Dannemænd Rasmus
Hansen af Enslef og Olle Jensen i Bierring udi Sal. Michel Olesens forhen til fæstede Gaard
sammestæds i Endslev for at begÿnde Registrering og Vurdering til paafølgende Skiftes og Delings
Holdelse imellem den Salige mands eftererladte enke Anne Andersdatter paa den eene og den Salige Mands arvinger som ere: Thøger Olesen i Biering, Niels Olesen i Hørning, Peder Olesen i
Biering alle Brødre af den afdøde, og Maren Olesdatter gift med Michel Nielsen i Koldt, Kirsten
Olesdatter som nu er i Biering, og før værende i Egteskab med Afgangne Peder Andersen i Ormslef,
samt Ingeborg Olesdatters arvinger i Stoer Ring som er Ole Andersen i Thostrup, Maren Rasmusdatter i Stoer Ring og Karen Christiansdatter i Rye, alle Søster og Søster børns arvinger paa den
anden Side, Som laugværge for Enken var tilstæde Hendis broder Michel Andersen af Biering, hvor
da blef fore tagen og forrettet saaledes som følger. Den Salige Mands Broder Velagte Niels Olesen
af Hørning og Tøgger Olesen af Biering fremstoed tillige med Michel Nielsen i Koldt paa egne og
Med arvingernes vegne og tilkiendegav Hvordan De i Henseende til den kærlige Omgang som stædets nærværende beboer Søren Mogensen og hands Hustrue stedse haver viist mod deris nu ved
Døden afgangne broder Sal: Michel Olesen ville nu der nogen Slags Registrering og Vurdering lade
sig affinde med bemeldte Søren Mogensen i all venlig og goed for staaelse saaleedes at de een for
alle, og alle for een hermed ville give Afkald og Qvittering, at de ingen ÿdermeere Arv eller Arvs
rettighed efter forebemeldte sal: Michel Olesen i nogen Maader, Haver at kræve eller herefter Pretendere ville men samme paa den i Loven foreskrevne Maade ligesom alleting møÿsommelig vare
blevne Speficerede til derris Rette erholdelse ved denne nu giorde foreening finder sig fornøÿede,
og alene paa Enkens Vegne udbad at hun ihenseende til hendis alderdom maatte blive aflagt med
noget saa skikkeligt til hendis fornødenhed, at hun for den øvrige korte tiid Hun maae ske endnu har
tilbage, kunne de finde sig veltilfreds og fornøÿet, og blev saa accorderit at Anne Andersdatter
skulle nÿde.
Fri husværelse i huuset med Ildsted og beqvemmelig hed her forsÿnet samt aarlig:
Rug 1 td. 4 skp.
Bÿg 1 td. 4 skp.
1 sviin 8te Mark, og
3 feede Gies derfor uden
Een koe og 2de faar som nu er her paa stedet, og Anne Andersdatter fores og græsse af Søren Mogensen ligesom hendes egen Creaturer, holdes hende tilstæde og bliver til hendes Brug og bestandige nÿtte saa længe hun lever.
Og som Enken haver forbeholden sig hendes Sæng med derudi værende Sænge klæder samt hendis
kiste saa skal Søren Mogensen for pligtet være samme Enken for uden all dispute at lade udtage I
saadan henseende er og bliver aftalt, at bemeldte Ane Andersdatter ved hendis Dødelige afgang skal
nÿde nu efter hendis Stand anstændig og Christelig Jordefærd ligesom Sal: Michel Olesen den faaet
og nÿdt haver, Hvorimod ermelte Søren Mogensen Hands Hustrue og alle deris Arvinger alleene
skal være berettiget til alt det som Anne Andersdatter sig efter hendis dødelige afgang, og naar
hendis gield, om hun sig nogen efterladder er bleven betalt maatte øvrig? lade.
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Til hvilken Ende Anne Andersdatters arvinger som tildeels Personlig ligesaa ved denne forrætning
var tilstæde paa egne og alle deris Medarvingers Vegne paa Ovenstaaende maade, aldeeles til Søren
Mogensen hans hustrue og deris Arvuinger, hvis Arve Rettighed dem i sin tiid efter Anne Andersdatter til komme kunde blive eller være Transporterit og overgivet, da de fra denne dag hermed
sig fra kiende noget ÿdermeere desaarsage at have eller pretendere udi nogen optænkelige tilfælde.
Og da Søren Mogensen saaledis vorder pligtig at tilsvare ald den Gield som sal. Michel Olesen sig
bevislig og lovlig efterladt haver, Saa skal hands Arvinger fra denne Dag og Herefter der for aldelis
frie og angerløs være og meer bemeldte Søren Mogensen saadant alene lovligen at erlegge og
afbetale uden at nogen anden derudi skulle have Pant eller Deelagtighed.
Thi blev paa begge sidder neml. Mellem Sal. Michel Olesen og hands Hustrue Anne Andersdatters
arvinger samt Søren Mogensen, dette paa den maade, som herudi er ommeldet til efterretning i sin
tiid herved Stadfæsted, liigesom eenhver for sig intet hellere ønsker eller attraar end at, det tilfreds
og god forstaaelse henhørende, altid herefter Maatte være og blive dem samtlig i alle tilfælde en
fuldkommen fornøjelse, og enhver for sig at efterkomme alt hvis ved dette for Enings skifte uden
tvang, i kiærlighed med god Villie og Velberaad Hue er bleven Indgaaed og Samtÿkket.
I øvrigt blev Søren Mogensen til holdt allerunderdanigst at holde sig kongens lov og forordninger
Efterrettelig og i alle ting herefter Stricte og nøÿe efterleve og fÿldistgiøre hands Ihændehavende
fæstebrev saaleedis at kongen og Hosbonden dermed kand være tilfreds og uden paa anke som og
blev Beloved at ham efter all mulig fliid at blive efter kommet.
Alt det Passerede blev oplæst og enhvers giørende Erinding blev fordret, Men ingen toeg ved
giænmæle eller melte sig.
Hvilket ved Paaraab første anden og tredje gang blev Zepeterit.
Thi blev denne forretning af mig undertegnede hermed slutted samt af medhavende Vidner Stadfæsted og at samtlige Arvinger Underskrevet. Som skeede End: af forbemeldte 9de Febr. 1757.
Niels Olesen.

Tøger Olesen.
Michel Nielsen Paa egne og Medarvingers Vegne

Søren Andersen.

Michel Andersen ligesaa
Ove Jensen
Rasmus Hansen
Søren Monsen
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