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Skifte Forretning efter MichelOvesens
Sal. Anne Rasmusdatter af Stautrup
og sllbtted den 27. Julii 1'53.

Hustrue,
begyndt

Anno 1753 den 27 Julii indfandt sig Ridefogeden Christian Jørgen Sache fra Constantinsborg paa Høyædle og Welbaarne Hr. EtatsRaad Carisii Wegne hos MichelOvesen
i stautrup for at afhandle
Skifte efter hands Hustrue Anne Rasmusdatter, der tilforn ved
Døden var bleven henkaldt, til deeling og Rigtighed mellem Enkemanden
forbemelte MichelOvesen
paa den eene Siide og hands børns som var
Hr. Jens Michelsen Islands Kiøbmand i Kiøbenhavn, Rasmus Michelsen
i Koldt, sal. Maren Michelsdatters Børn i Limming, som var gift med
Lars Madsen i~id: Johanne Michelsdatter, gift med Anders Nielsen i
Il/ibyepaa den emelen Siide. :.3omTestisilanter vare tilstæde Jens
Seiersen og Due Mortensen af stautrup, i hvis hosværelse, saalcedes
blev fore fandtes som følger.
MichelOvesen
gav tilkiende at hand med alle hands Børn og Arvinger, angaaende disses fædrene og mødrene arv vare affundne, og fo~etaget i Ski~te Rætten tet paa Stemplet papir fra hands Søn i Kiøbenh a un

e r ho l d t e

til Indlemmelse
saaleedes:
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Jeg Jens Michelsen stautrupr~J;?€4IIJE

paa /'SL"f,//f)
for
I<iøbmand, giver Afkald fra mig til min broder Peder Michelsen i Stautrup at ieg icke har noget at fordre efter min Salig Moder eller
min Fader i nogen Maade, men derimod giver hannem for min Part, alt,
hvad der findes.
Kiøbenhaun d. 16. Majus 1753. J.M.S.
Og som alle de øvrige Arvinger ligeleedes for deres fædrene og mødrene Arvc- Rettighed ville give fornødne Afkald, at de indtet
her i boen havde at fordre; men hvis noget kunde være, de da saadant
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gamle fader med fornøden underholdning og Klæder hands livstiid forsyne, og efter hands Død hannem en christelig begravelse efter hands
Stamd forundes; saa fandt Fuldmægtigen eYfornøden nogen Registrering
eller Wurdering at foretage, saamegct meere som Michel Dvesen gav
tilkiende, at ingen noget her havde at fordre eller gi8lde, thi hvis
saadant maatte, som han d ogsaa var anstændig i alle de tilfælde som
lovligen kunde eragtes; Og da Peder Michelsen~Gaarden
har i Fæste,
og hands Fader Mithel Dvesen hos ham skal forblive, paadrages ham
all ansvar, som dcsaarsag i tiiden maatte opdages. Og som ingen havde noget videre at fordre eller gieIde, Ei heller nogen sig med
protest mod dette Forretnings Skifte anmeldt blev det slutted og
bragt til Ende. Actum ut supra.
C.J.Sache.

Paa alle mine Børns og
egne

Vegne,

Michel Dusen, J.S.S.

O.M.S.

