Marselisborg gods skifteprotokol G 322 – 5 fol. 182b.
Schifte forretning efter sl. Peder Pedersen Stautrop i Viibÿ som døde A° 1733.
Anno 1733 dend 28 Januarÿ indfandt sig paa Deres høÿ grevel.: Excellence høÿ baarne hr.
geheimeraad og greve Frederich Danneschiold Samsøes vegne Raadmand udi Aarhuus og forvalter
ved friherskabet Marsellisborg velædle sr. Andreas Stæhr ved mig underteignede Mogens Friis, for
at forrette Registrering og Vurdering udi afgangne sl. Peder Pedersen Stautrops gaard i Viibÿe sogn
og bÿe hans efterladte sterfboe, imellem Enke Anne Sørensdatter paa dend eene siide, og de med
dend sl. mand i ægteskab sammenauflede Børn som er 2 Drenge og 1 pige navnl Peder Pedersen 12
aar og Rasmus Pedersen 2 aar og Maren Pedersdatter 16 aar gammel paa dend anden side hvor da
var tilstede paa børnenes veigne som formÿnder og verge, Erik Pedersen dend sl. mands broder
boende i Stautrop Item Peder Gregersen boende i Viibÿe, som var dend sl. mands sødskende barn,
og som enkens laugverge Peder Jensen Katrop af Viibÿe, som har enkens søster til ægte og er da i
overværelse af forbemelte ved 2de mænd Morten Nielsen Beck og Povel Rasmussen Møller bege af
Viibÿe, Registerit og Vurderit følgende som videre til eet lovlig skiftes holdelse skal vorde til
endebragt og fuld førdt nemlig
I den forreste stue
1 gl. fyr bord med aaben foed og skuffe under…4 m.
1 liden dito af fuhr dito med aaben foed…1 m. 8 s.
1 gl. eege benk med fin lest…8 s.
1 fur dito stackere…12 s.
2 eske stoele med bøge baand og bagteke a 1 m….2 m.
2 mindre dito dend eene af esk dend anden bøg gl. a. stk 8 s.
1 eskestoel med bøge baand og bagteke …1 m.
1 fur vuge…2 m.
1 gl. eege skrin med laas og hengsler…1 rd.
2 fyr brader til hylder…14 s.
4 stk. dito… 10 s.
7 stk. smaae contrafeier a stk. 2 s….14 s.
1 jern liuse sax…6 s.
1 jern henge lÿse kreds…4 s.
1 træe lyse stage med jern pibe…2 s.
1 gl. træe bismer…2 s.
1 jern tingsel…1 m.
1 liden fur skammel…2 s.
1 mangel fiel af eeg og mangel stock af bøeg…2 s.
1 rød steen krus med thin log…1 m.
1 liden eege øret ballie…6 s.
1 søndrig træe stoel…2 s.
1 mindre dito …4 s.
10 stk. træe tallerkener…10 s.
1 lidet bage trug…1 s.
1 skaarsteens kiedel kroeg eller lenke…12 s.
1 ildklemme…6 s.
1 ildskuffe….2 s.
1 jern pande….2 m.
1 jern grÿde….4 m.
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1 mindre dito…2 m.
1 fur fløde bøtte…6 s.
1 blek rive jern…4 s.
1 gl. haand karrer…12 s.
1 Hollands steen krus uden log…8 s.
1 kæde bøste…1 s.
1 blik tragt…6 s.
1 smør thin bricke med træe been…4 s.
1 liden salt skaal af thin…2 s.
1 lidet thin beger…1 s.
1 brendeviins glas…4 s.
1 dito ligesaa…4 s.
2 Hollands thee skaaler…4 s.
1 mindre glas…1 s.
1 botellia…4 s.
1 dito mindre…3 s.
1 liden halm sye kurv…2 s.
1 fur sengested med 4 eske stolper uden hiemel med liste omkring….3 m.
1 blaa omheng bestaaende af 3 stk. og 1 kape af dreil…4 m.
1 rød olmerdugs overdÿne med blaa og røde striber…2 rd.
1 hvid bolster hoved dyne med blaae striber og hørlerrets overtrek…4 rd.
1 dito af bolster med blaae striber…1 m. 8 s.
1 dito af olmerdug med røde og blaa striber…2 m. 8 s.
1 hvid bolster dito….1 m. 8 s.
1 par blaargarns lagner…2 m. 8 s.
1 olmerdugs underdyne med blaa og røde striber…1 rd. 4 m.
1 gl. bolster underdyne med blaae striber….4 m.
I vuggen
1 olmerdugs pude med blaa og røde striber
1 liden dito af bolster med blaa striber
1 olmerdugs pude med blaa striber
endnu smaa dito af bolster……………….4 m.
I den anden stue
1 fur sengested stolper af esk…3 m.
1 dreils senge klæde rød…12 s.
1 bolster hoved pude med blaa striber og hør lerrets overtrek…5 m.
1 gl. olmerdugs overdÿne med blaa og røde striber…1 rd.
1 par blaargarns lagner…3 m.
2 gl. hvide bolster hoved puder…2 m.
1 gammel bolster underdÿne med blaa striber…1 rd.
1 hvid bolster underdÿne…4 m.
1 gl. eege kiste med laas og hengsler…1 rd.
1 eege øret ballie…8 s.
1 hiul rok med theen og behør…2 m.
1 hasp…4 s.
1 stoer gl. fuur skab mesten ubrugelig…2 m.

2

2 solde…12 s.
1 eege kierne med stauf…12 s.
1 gl. eege skrin med hengsler uden laas….1 m. 8 s.
1 gl. eege kiste med laas og hengsler og jern hiørn baand og haandfang….2 rd.
1 fur skp…2 s.
I det lidet kammer
1 gl. sengested som er af ingen verdie.
Derudi fandtes ingen klæder.
1 olmerdugs overdÿne med blaae og røde striber…5 m.
1 par gl. blaargarns lagner….1 m. 8 s.
1 hvid olmerdugs hoved pude med blaa striber…1 m.
1 liden gl. hvid bolster dito…4 s.
1 graae vadmels underdÿne med hvide striber…2 m. 8 s.
I kiælderen
1 gl. bøge salt trug…8 s.
1 gl. eege øltønde…1 m. 8 s.
1 gl. dito….1 m.
1 gl. eege øl fiering…4 s.
2 eege stau kahr…8 s.
1 halv grÿn kube...2 s.
1 eege øl tragt…2 s.
I salset
1 fur stand tønde…2 s.
1 lidet gl. eege kahr…1 m. 8 s.
1 eege øl kahr…1 rd.
1 gl. dito...4 m.
1 gl. haand qværn med 2de steene som er mesten opslidt...2 m.
1 bøge bage truug…2 m.
1 lidet eege salt anker…2 s.
1 eege strip…2 s.
1 liden dito…2 s.
1 kiedel i grue 1 trug stoer af kaaber…3 rd.
1 messing kiedel…1 rd. 1 m.
1 dito mindrel…4 m.
Paa loftet
1 gl. eege kiste uden laag……1 m.
2 bage garn vindler..8 s.
3 skag fødder…6 s.
1 harve spade…12 s.
1 sæde løb…2 s.
1 gl. grÿn kube...1 s.
1 gl. træe smør otting…2 s.
3 hør brader…12 s.
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I haugen
1 slibsteen meesten opslidt…8 s.
Vogn og ploug redskab
1 vogn med alt behør, hoverir seeler, reeb etc…4 rd.
1 dito gl. som og alt behør er til…2 rd. 4 m.
4re hiul uden tæl med rive…2 rd.
1 ploug med jern og behør…1 rd.
1 bag ploug med skiere…1 m. 8 s.
1 harve…2 m.
1 gl. dito…1 m.
1 vogn slæde…2 m.
1 dito…12 s.
1 bred øxse…1 m. 8 s.
1 liden boel øxse…1 m.
1 dito…1 m.
2 høe forker…10 s.
2 stoere naurer……2 m. 8 s.
1 hugjern …..4 s.
1 bond knif…12 s.
1 speger bord med skaft….2 s.
2 høvler med jern ….8 s.
1 boug sauge….8 s.
2 høe leer….2 m. 8 s.
2 dito…12 s.
Dend sl. mands gangklæder som ikun er slet og ringe, og sønnerne tillladt at beholde efter samtliges
boen sam qvem
Qvæg og bæster
1 sort mær 10 aar….4 rd.
1 sort stiernet hæst 18 aar….1 rd. 2 m.
1 brun stiernet hæst 10 aar…4 rd. 4 m.
1 sort mær 4 aar…8 rd.
1 brun hæst 12 aar…3 rd.
1 brun hæst plag 2 aar….2 rd.
Fæmon
1 sort hielmed stud kalv 1 aar…1 rd. 4.m.
1 sort hielmed puie kalf 1 aar gammel…1 rd. 4 m.
1 sort hielmed koe 4 aar…4 rd.
1 sort hielmed koe 11 aar…6 rd. 4 m.
1 dito sort hielmed med kalv 8te aar…6 rd. 4 m.
1 blak hielmet qvie 3 aar med kalv...3 rd. 2 m.
1 sort hielmet dito 2 aar…2 rd. 2 m.
1 sped qvie kalf sort hielmet...2 m. 8 s.
Faar
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6 stk faar a 4 m. er……4 rd.
3 ung faar a 2 m. 12 s…….1 rd. 2 m. 4 s.
Sviin
1 soe sviin….4 m.
4 polte a stk. 1 m. er ….4 m.
Gies
3 gl. gies a` stk.1 m….3 m.
Høns
6 stk. høns a stk. 6 s. er…..2 m. 4 s.
Kornet i lahden
20 traver bÿg 1 traven 6 skp. er 15 td. a 5 td. er….12 rd. 3 m.
16 traver ruug i traven 4 skp. er 8 td. a td 1 alind 1 m…..9 rd, 2 m.
24 traver haure i traven 6 skp. er 18 td. a td. 3 m….9rd.
Som icke videre forrefandtes at tegne blev enken Anne Sørensdatter tilspurdt samt lauverge Peder
Jensen Kattrop, om de vidste meere at angive boen at komme til indtegt og goede hvortil de
erklærede samtl. nei, at de icke er nogen ting vidende, det være sig af hvad naun det ? haves eller
nevnes med og skrevis kand, og blev dennestere af boes formue sammen reignet, som bedrages i
alle til summa efter forrestaaende registrering og vurdering penge…..135 rd. 3 m. 10 s.
Siger eet hundrede tredive og 5 rd. tre mark og tie skilling, og som i dagblev videre forretted saa
optog Mogens Friis paa sin principals vegne med endelig skiftes holdelse til dend 16. febr. først
kommende, til hvilken tiid de her i dag, er nerværende, ville indfinde sig samme at være
overværende, da enken og laugverge lovede at angive om endnu noget kunde er rindres, eller
forefindes boen at komme til gode, og desuden og at angive sin bortskyldige gield, til samme tiid
Mogens Friis reserverede sig paa dette steds høÿe herskabs veigne, deres lovl. havende fordringer
og prætentioner, som bestaar i besetning, brøstfeld, æde og sæde korn, item folkelønninger og
deslige at angive og tilførte da lovl. ting liusning skal skee, at vedkommende sig kand vide til
efterretning, forinden dend bestemte dag, her i sterfboen at indfinde, da endelig skifte skal skee og
vorde til ende bragt hvorefter vedkommende kand holde sig efterretlig, og er i dag saaleedes
forrettet som forreskrevet staar bekrefter vi med egne hænders underskrift. Datum sterfboen i
Viibÿe ut supra.
Paa hr. raadmand og forvalter
sr. Andreas Stæhrs vegne Moges Friis.
Som formÿnder for de umÿndige børn
underskriver Erich Pedersen og Peder Gregersen.
Som vurderingmænd underskriver Povel Møller
og Morten Beck.

Enken Anne Sørensdatter som laugverge
Peder Jensen Kattrop
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Anno 1733 dend 16 februarÿ møedte atter paa hr. raadm. Peder Andreas Stæhr udi Aarhuus og
forvalter ved friherskabet Marsellisborg Mogens Friis af bemelte Aarhuus som efter opsettelse til i
dag lovede i denne sterfboe at indfinde, for at fuld biurde og til eende bringe eet lovl. skifte og
deeling efter forre gaaende Registrering og Vurdering dend 2 januarÿ sidst, imellem Enken Anne
Sørensdatter, paa den eene siide, og de med dend sl. mand Peder Stautrop paa dend anden siide
navnl. Peder Pedersen, Rasmus Pedersen og Maren Pedersdatter, hvorda var tilstæde som Enkens
laugverge Peder Jensen Kattrop af Viibÿe hvem Enkens søster haver til ægte, item værge og
formÿnder paa de 3 umÿndige børns vegne navnl. dend sl. mands broder Erik Pedersen boende i
Stautrop som for bege sønnerne er verge og formÿnder, og Peder Gregersen af Viibÿe som er dend
sl. mands sødskende barn for datteren Maren Pedersdatter, tillige de 2de vurderingsmænd Povel
Møller og Morten Beck bege af Viibÿe som ved foranførdte forretning var overværende i hvis
overværelse følgende er forrettet og passerit, som følger, nemlig:
Dernæst blev Enken Anne Sørensdatter, og de tilstæde værende tilspurdt om hun fandt meere at
angive, boen at komme til indtægt og goede videre, en førte d. 2 januarÿ sidst vurderit er, det være
sig reede penge, tilstaaende gield, boeskab, creatura eller andet, af hvad nafn det være maa, eller
kand have, det da nu her under kunde vorde tilførdt førend videre med besværingeningen forretagis,
hvor paa Enken svarede neÿ at hun icke i nogen maade meere er bevidst at komme boen i ringeste
maade til gode, som kand være af skilling eller skillings værdie, de tilstæde værende blev lige saa
tilspurdt om de noget var viidende, de det ville eller angive, hvor paa samptlige deris svar faldt neÿ,
i ingen maade at vedkomme denne sterfboe, og blifver da denne sterfboes gandske middel og
formue en alle som for an paa dag: 9. er sammenreignet 135 rd. 3 m. 10 s. Siger et hundrede tredive
og fem rigsdaler tre m. og tie skilling.
Følger saa herpaa denne
sterfboes udgift og
besværing
Saa ifølge dend af fuldmægtiges giordte lovlig ting liusning, blev lÿdelig af skifte retten udraabt,
om nogen i dag her sterfboen er tilstæde og mødt, som endten kand have noget at fordre eller gielde,
de sig ville anmelde, og fremvise lovgÿldige beviser for hvis som i saa maade af enken icke endten
af veed eller kand tilstaae, skiftes forvalteren til efterretning, og da for det 1 : angav Mogens Friis
paa dette steds høÿe og naadige herskab deres høÿgrevel. Excellence høÿ baarne hr. geheime raad
og greve Friderich Danneschiold Samsøes vegne deres lovl. havende fordringer og prætentioner
som lov og forordning aller naadigst tillader og befahler hvilke Moges Friis d 28. januarÿ
reserverede sig i dag at angive os da bestaar samme i følgende nemlig
1. Denne gaards besetning
2 stk. bæster til kiøre hæster a 10 rd……20 rd.
6 stk. dito til ploug bæster a stk 6 rd. 4 m.. ….33 rd. 2 m.
1 vogn med alt tilbehør…6 rd. 4 m.
1 ploug lige saa med alt tilbehør…3 rd.
1 harve…4 rd.
Er til besetningen……..63 rd. 4 m.
2. Brøstfældigheden
Paa gaarden er Povel Rasmussen Møller og Morten Nielsen Beck tilsagt at siufne og ? deris aller
nøyeste skiun somhed efterseet hvad derpaa findes at feil af tømmer tag og deslige som efter loven
udfordres at i stand sette at dend for et lovl. siufn kand passere at folk, koer og fæmon kand være
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forsvarl. conserverit og er isterraad huuset, og da befandtes som høÿle reparation udfordrede af 30
al foed stk. a 12 s.…..3 rd. 4 m. 8 s.
20 al overleder a 8 s.…..1 rd. 4 m.
1 bielke….1 m. 12 s.
4 stolper…4 m.
5 tylt legter a 2 m. …..1 rd. 4 m.
1 spend træe…1 m.
3½ tylt breder a 5 m. …. 2 rd. 5 m. 8 s.
6 mindre a 1 m.8 s…..1 rd. 3 m.
Er 12 rd. 3 m. 12 s.
2. lahde huuset lige saa efter seet og nød vendig behøves reparation
10 traver langhalm a 1 m. 12 s. er…5 rd. 5 m.
3 haan bielker a 1stk. 8 s 1 rd….1 m. 8 s.
15 al over leder a….1 rd. 1 m. 8 s.
7 stk. stolper a 1 m…..1 rd. 1 m.
5 al foed stk. a 12 s. … 7 rd.12 s.
6 stk. los holter af stk. 8 s…..3 m.
6 stk. bielker a 1 m. 12 s.....1 rd. 4 m. 8 s.
6 tylter legter a 2 m….2 rd.
4 stk. Spend træer a 1 m…..1 rd. 4 m.
Er 20 rd. 3 m. 4 s.
3. Forhuuset ligesaa fore funden brøst feldig som til i standsettelse efter loven højlig behøves
33 al foed stk. a al 12 s. er….4 rd. 12 s.
3 stolper a 1 m….3 m.
48 al overleider a 8 s…..4 rd.
5 stk. løs holter a 8 s….2 m. 8 s.
7 stk. Bielker a 1 m. 12 s. …. 2 rd. 4 m.
16 traver langhalm a 1 m. 12 s….4 rd. 4 m.
2 stk. Speend træer a stk 1 m….2 m.
7 tÿlter legter a 2 m…..2 rd. 2 m.
Er 18 rd. 2 m. 8 s.
Endnu behøves paa isterad huuset 6 traver lang halm hver for ei noget bliver at udføre, efter som
kand blive det utorsken korn med 3 traver saa kand gaa lige imod og liger i behold med 3 traver
som er 6 traver tilsammen arbeidt lønn til tømrer og tekemand item handt i langers?
………………………………….5
Bliver da at udføre efter gaardens nøye efter seende befindende brøst………………..56 rd. 3 m. 8 s.
3. Restanse af kongl. skatter og landgl. til dette steds høÿe herskab som dend sl. mand har
paadraged sig i nogle aar, bevises med restans dom afsøgt ved Marsellisborg birketing d. 25 juni
1732 at restere til 1. maj 1732………………………………………………………………21 rd. 8 s.
1732 landgl. penge……………………………………………………………………………4 m. 4 s.
Er 21 rd. 4 m. 12 s.
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4. Lige saa bliver her at udføre efter anmelte hartkorn, efter som fra sidste afvigte 28de januarÿ og
til St. Ollufsdag icke noged vendtes at faae indhøsted, og det andet hvad boen er tilhørende er
vurderit, og sees følgende kongl. contributioner vil udseendes af det vurderede gods midler nemlig
1733 april qvartal…….2 rd. 4 m. 2 s.
Juli qvartal… 2 rd. 4 m. 6 s.
Er 4 rd. 5 m. 8 s.
5. Sædekorn som til denne gaards vaar sæd behovis og udfordres nemlig
bius 12 td af 5 m. er….10 rd.
Haure 5 td. a 3 m. er……2 rd. 3 m.
Er sædekorn…..12 rd. 3 m.
6. Tære korn fra dend 28 januarÿ sidst, efter som hvis korn i lahden og gaarden er under
vurderingen anførdt dend tiid, og til st. Ollufsdag 1733 først kommende, da venteligens indtet korn
bliver for at indhøste, og da vil medgaa til sius persohner maanetlig
Ruug 1 td., Byg 4 skp. til brød malt og grÿn som er fra 28 januarÿ og st. Ollufsdag in clasiveer er 26
ugger, bliver da i bem tiid som virkelig : vil medgaae om det enda kand til strække 6 maaneder
Rug 6 td a 1 rd. 1 m. td…..7 rd. Biug 5 td. af 5 m. er……2 rd. 3 m.
Er til tærekorn…..9 rd. 3 m.
Til sammen som dette steds høÿe og naadige herskabs lovlige fordringer andrager penge…...169 rd.
Efter at høÿe herskabets fordringer var angivet blev endnu udraabt om nogen i denne sterfboe haver
viidere at fordre og da fremstod for det andet Erik Sørensen af Viibÿe som fordret, at have til gode
for løn som hand for en snes aar siden aftient den sl. mand i gaarden……………………………5 rd.
Enken foregav at hende dend fordring var ubevidst, derfore hun ærklærede, dend icke at kunde
betale.
Christen Beck i Viibÿe fordrede som hand dend sl. mand haver aftient og laandt nemlig
løn i lagen, men hand var musquetair………………………………………………………..3 rd. 1 s.
Og laandt samme i reede penge……………………………………………………………..9 rd. 4 m.
Denne af Christen Beck tilførdte fordring erklerede enken at hand der imod haver haft i leje af
gaardens tilhørende mark jord.
1. 2 skp land i 2 aar a 1 m. …..2 m.
2. 1 skp. I aar…..
3 skp. land i tre aar a 1 m. ….3 m.
Hvilke Christen Beck gerne ville decourtere om hand de øvrige kunde vorde betalt.
4. Niels Povelsen i Viibÿe fordrede som hand dend sl. mand havde laandt reede penge i alles ….5
rd. 2 m.
Hvilke enken tilstoed at være saaledes rigtig.
5. Fordrer Peder Rotrap i Veilbÿe for ruug, byg og andet victualier reede penge……………2 rd. 4
m.
Hvilke enken ikke vidste, endten var ret eller icke thi hand har haft jord i leie paa nogn aars tiid.
6. Niels Mogensen i Viibÿe fordrer som hand dend sl mand havde for stragt
Ruug 1 td. 4 skp. a 2 m. 4 s. skiepen er …………………………………………………… 4 rd. 3 m.
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Resten for stragt med korn og penge som kand beløbe sig………………………………….5 rd. 2 m.
Enken ærklærede at for nogle aar siden bekom de nogit korn af hans formand sl. Wiliam Andersen
men icke veed hvor meget samme var.
7. Niels Mortensen i Viibÿe angav, som hand rester paa sin løn for nogle aar hand har tient dend sl.
mand reede penge……………………………………………………………………………6 rd. 4 m.
Enken tilstoed saaledes at være rigtig.
8. Birkedommeren sr. Jens Mørch i Holme fordrer for laandt penge og byg reede peng 2 rd. 1 m.
Hvilket enken tilstoed saaledes at være rigtig.
9. Juel Eskildsen i Viibÿe fordrede for laandte reede penge……………………………….19 rd. 2 m.
Derfor angav enken at hand udi siuv aar har haft 1 stk.woskier, hvorpaa aarlig kand aufles 3 a 4 læs,
hørgr for 7 aar at regne 3 læs aarlig er 21 læs a læset 8 m. beløber sig penge………………… 28 rd.
Skulle saa enken have til gode 8 rd. 4 m. men som hand selv icke er tilstæde der imod at svare, faar
enken sligt selv at afgiøre med Juul Eskildsen, paa lovlig maade, om det icke i mindelighed kand
afgiøres.
10. Anne Jensdatter Godsen fordrede reede penge som hun har tient i gaarden for i alt…...2 rd. 4 m.
Hvilket enken tilstoed at er saaledes rigtig.
11. Søren Loft i Viibÿe fordrede som enken det tilstoed reede penge…..2 rd. 2 s.
12. Michel Madsen som tiener enken fordrede som hand til dato haver til gode for løn….11 rd. 3 m.
Samme tilstoed enken.
13. Hans Buchtrop i Aarhuus fordrede efter indsendte regning som dend sl. mand havde faaed
wahre og reede penge for hvilken enken tilstoed…………………………………… 45 rd. 1 m. 14 s.
14. Christen Nielsen i Aarhuus fordrede reede penge…………………………………………….3 rd.
Hvilket enken saaledes foregav og tilstoed.
15. Foregav enken selv, at til Christen Hansen Høyer i Aarhuus er noged skyldig som hendes sl.
mand var crediterit, men icke veed hvor meget det er, icke heller er nogen paa Christen Høyers
vegne i dag mødt samme at give tilkende endten skriftlig eller mundtl. hvorover noget kand udføres,
og der for dend rest uden videre paa kiendelse hen falder, dog enhver af dem tilladt, ved lovl.
omgang at for denfor denne post i rigtighed, endnu blev videre paaraabt om nogen var tilstæde der
havde at fordre de sig vil angive, men ingen efter 3 sinde lydelig paa raabelse, fremkom eller
gienmæle skeede, saa bliver da for det 16 rd. til dettes skifte bekostning og sallario at fordre
følgende 3 ark stemplet papir til original skiftebrevet a 1 m. 8 s. ………………………… 4 m. 8 s.
For samme paa 7 ark papir at forferdige med ald anden haft umage a 3 m………………..3 rd. 3 m.
For ting liusningens bekiendtgiørelse………………………………………………………...1 m. 2 s.
Vurderingsmændene forlangede indtet.
Er 4 rd. 2 m. 10 s.

Bliver da denne sterfboen udgift og besværingen aller dend summa………………..295 rd. 1 m. 8 s.
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Hvorimod indtægten ligvideres og fratages som er 135 rd. 3 m. 10 s. overgaar da udgiften
indtægten……………………………………………………………………………..159 rd. 3 m. 4 s.
Hvoraf for forneumes boen icke kand tilstrecke at fÿldest giøre dend angivne og tilførdte besværing,
da bliver hermed saaledes resolvered at hver prætentioner som angived er paa dette steds høÿe
herskabs vegne er som bedrager sig efter forhen annotation paa pag - 9 til 169 rd. Hvortil bliver
dend ganske sterfboes registrerede og vurderede midler udlagt som bedrager…………………...135
rd. 3 m. 10 s.
Resterer som endnu som icke kand completeres disse fordringer…………………….33 rd. 2 m. 6 s.
Som de andre creditorer der i dag her for skiftet er tilstæde heraf kand klarlig erfahres at dette steds
høÿe herskab icke kand vorde fÿldestgiordt for hvis lovl. havende fordringer som er angivet resterer
som forer meldet 33 rd. 2 m. 6 s. da kand icke her af boen noget creditorerne vorde udlagt og betalt
uden dette steds høÿe herskabs præjudice af skade i hvorvel hvis af enken selv er til standen
burdes ; saa én deel fordringer angived og tilførdt, som acten klarl: udviser icke at enken er
tilstanden og icke heller haver de som sig haver angivet at have crediterit dend sl. mand, der for
fremlagde noged lovgl: dig beviis til deres kravs goedt giørelse og opliusning, item endeel haver
haft af gaardens jord i leie, hvilket enken icke ? til vise, hvad endten deres beretning medførrer
sandhed eller icke dog fornemmes at en deel som er enken er bevidst og her tilkiendegivet, kunde
blive sterfboen skÿldig, men som ingen autentique bevis paa endten af siderne der for her i skifte
retten er vorden fremlagt, andet end løs tae meen ? æed, eed mod eed, saa paa kiendes sligt icke
men vorder enhver frit tilladt efter lovl. omgang at udføre, og bringe i rigtighed, om det icke paa
anden maade kand vorde afgiordt som de best veed og kand om endten af siiderne agter sig noged at
til vinde men som de selv meesten de fleste i dag er tilstede kand de skiønnes og overveje, at indtet
bliver at udtage til deres giorte krav; enken Anne Sørensdatter maatte forvenne at boen icke kunde
bethale og godtgiøre dend hæftelse og besværing ? icke kand opnaae til hendis høÿe og naadige
herskabs lovlige fordringer langt videre noget at blive til afbethaling, til de forhen i acten anførdte
creditorer, og et heller noget at blive øvrig tildeeling, imellem hende og børn, men at blive skÿldig
som boen icke kand goedtgiøre en? alle 159 rd. 3 m. 14 s., hvilket hun icke havde forhaabet hendes
sl mand i saadan en slet tilstand, skulle have efterladt dog haabede enken at hendis høÿe og naadige
herskab de vorder saa naadig endnu hende gaarden og dends tilhørende fremdeeles vilde lade beside
og være overladt at hun og hendes smaae uopføde børn icke skulde rent ruineres og komme fra
gaarden da hun lovede baade gaarden og hvis der tillige skulle af yderste evne see at forbedre og
holde ved lige efter alt hvis hende mueligt være kand, med og fremdehles bethale give og giøre hvis
af gaarden bør gaae, men hvis som det naadige høÿe herskab til deres lovl. fordringers afbethaling
icke kand vorde fÿldestgiordt for kunde hun nu icke bethale langt mindre de andre som i dag i
sterfboen havde giordt krav, og var skÿldig til uden herskabet derved skulde lide skade og hun da
maatte gaae fra gaarden i aller største armod Mogens Friis som havde anhørdt enkens foregivende,
og paa dette høÿe herskabs vegne var tilstede udi hr. raadmand og forvalter Andreas Stæhr lovl.
absence, deciderede saaledes at enken Anne Sørensdatter fremdeelis gaarden maatte besidde, paa
conedition, at saa lenge hun alle kongl. contributioner samt det høÿe og naadige herskabs landgilde
efter jordebogen rigtig yder og clarerer, til lovbyd ende tiid. Item bygger og forbedrer gaarden og
dends besetning i goed stand holder, orker og dÿrker jorden som de tillige i mark og bÿe forsvarligt
og indtet der af paa ulovl. maade bringer, hovningen forretter hvis af gaarden bør gaa saa herskabet,
derved i ingen maader vorder tilføyed nogen skade item alt hvis videre, som af denne gaard kand
deendere, det være sig af hvad navn det være maa iten gaarden at bebyge og forbedre samt dend
besetning som nu er forbedrer og freudehles i god og forsvarlig stand holder.
Hvad angaar enkens foregivende at hun saa siger icke nu kunde bethale herskabets deres fordringer
saa sees vel at hendes foregivende i sig selv er saaledis men imidlertiid forholdes enken, at hun
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samme med tiden clarerer og af bethaler saa snart muel: Er, hvilke Mogens Friis paa dette steds
høÿe herskabs vegne reserverede sig herved i rigtiste? maader i tide at søge erstatning for:/ Naar
hun alt saadant efterkommer og efterlever vorder hendes desuden hvis til det høÿe herskab er
udlagt, overladt til fornøden brug og betiening, hvad angaar dend angivne og bortskÿldige giæld da
kand icke andet her af fornemmes, end creditorerne jor kommer til at tage skade for deres fordringer
siden de selv kand see ei noged over skÿde, kunde det blive saa at enken med tiiden kand komme i
dend stand at hun det kand udbethale, uden det høÿe og naadige herskabs skade og hendes ruin, var
det vel mens imidlertiid reserverede Mogens Friis sig paa dette steds høÿe herskabs vegne i detsen?
fald at sligt vorder iagttaged som vedkommende haver at holde sig efter retlig at herskabet deres
prioritet beholder ubeskaaren i alle maader hvad endten hun sig igen i ægteskab igien indlader eller
icke, saa bliver icke heller noged til deeling imellem enken og hendes tvende børn, mens forholdes
dog enken efter moderlig pligt at hun dennem efter christe ligen optugter, og lade dem lære deres
christel børen lærdem. Item forsiunner dem med klæde og føde efter sin stand og vilkor indtil de
opnaar den alder de for sit brød selv kand tiene, eller de andre maader vorder for siunet, hvilket
formÿnderen ville lade sig være ankelagen hvad øvrigt som ved denne forretning icke er paa kiendt
og icke er vorden observerit, haver vedkommende at omgaaes med paa lovl. maade at den som dette
skifte haver forret kand være fri og angerløs hvormed dette skifte saaledis er til endebragt og slutted
bekreftes med egne hænders underskrift. Datum sterfboen i Viibÿe ut supra.
Paa hr. raadmand og forvalter
Enken
Sr. Andreas Stæhrs vegne
Anne A.S.D. Sørensdatter
Mogens Kruse
Som laugsværge
Som formynder
Peder P.I.S.K. Katrup
P.G.S.
Som wurdering og taxering
Peder Gregersen. Erik E.P.S. Pedersen
mænd underskriver
Povel Møller
Morten M.N.B. Bech
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