Constantinsborg skifteprotokol G 321 – 5 fol. 147b.
Skifteforretning mellem Søren Rasmusen og arvinger i Ingerslef.
Anno 1776 den 2. december indfandt sig paa Constantinsborg gods i Ingerslef Bÿe hos gaardmand
Søren Rasmusen, paa stedets høÿe herskabs vegne havde Christen Jelling fra bemelte gaard, for
ifølge af, at Søren Rasmusen har overladt formedelst fattigdom gaarden til sin søn Michel Sørensen,
og paa samme faaet fæstebrev den 13. nov. : sidst og er med kone og børn saaledes tiltraad gaarden,
under deres ansvar og bestyrelse, altsaa for at giøre rigtighed mellem berørte Søren Rasmusen og
hustru Anne Michelsdatter, mens de begge ere levende og begge deres arvinger, siden de herefter
paa deres ophold, som de under fælles huusholdning med fæsteren har accorderet den, formeentlig
eÿ bliver i bedre tilstand end deres dødelig afgang, endsom de nu ere, da gaarden med sin ind- og –
udboe, som meldt er, overdrages og afstaaes til sønnen Michel Sørensen, og ellers overalt for at
hindre ald dispute, som fællesskab i deslige tilfælde, almindelig fører med sig. Som vidner og
vurderingsmænd havde fogden medtaget Michel Michelsen, og Rasmus Jensen Juul begge her af
Ingerslef. Paa egne vegne som arving var mødt efter indkaldelse halvbroderen til de andre børn
navnlig Rasmus Sørensen gift i Ormslef, og paa sin søster Karen Sørensdatters vegne, som selv og
var tilstæde, der ligeledes er halvsøster til de andre efterfølgende børn, paa toeg Rasmus Sørensen
sig under denne forrætning hendes værgemaal, siden andre suffilanter icke blev befunden at være
nærværenden.
De øvrige Søren Rasmusen – og – hustru Anna Mikelsdatters fælles levende børn, som her alle var
tilstæde ere: 1 søn Peder Sørensen gift i Ormslef, 1 datter Johanne Sørensdatter, ugift, tienende
Laurs Danielsen i Schibÿe, 1 datter Kirsten Sørensdatter ugift, tienende Anders Leth i Schibÿe, 1
datter Maren Sørensdatter 16 aar tienende herpaa stedet, og endelig 1 søn Michel Sørensen, som er
den der har gaarden i fæste. Paa egne vegne var de mÿndige børn for sig tilstæde, og paa de 3de
sidstmeldte pige børns vegne faderen Søren Rasmusen, hvor boen ved registrering og vurdering
blev behandlet som følger :
I den liden stue
1 lidet fÿhr bord med aaben foed…..10 s.
1 gl. eege kiste uden bond….12 s.
1 fÿhr hængskab med laas og hængsler….2 m.
Udi een huul sæng
1 gl. bolster overdyne….2 m.
2de smaae hoved pudder…8 s.
1 hvid bolster underdyne…1 m.
1 par gl. blaargarns lagner…12 s.
I den anden stue
4 træestoele…1 m. 8 s.
1 langbord med aaben foed…1 rd.
Udi et gl. eege sængestæd med blaastribet omhæng var 2de blaastribet bolsterdyner som datteren
Johanne Sørensdatter angav at være giort af hende self uden hendes forældres mindste hielp, hvilket
de og begge ved tilspørgende tilstoed at være sandt og derfore kunde bemelte 2de dÿner ike ansees
at høre fælles boen til, siden de alleene er dem betroet, saalænge hun tiente og naar hun fik noget
for sig selv, da at faae dem udleveret hvorimod de andre arvinger indtet errindrede ; altsaa fandt
fogden sig beføÿet at lade det blive derved, dog at hun paa eget ansvar, herefter som hidtil iagttager
det for nødne derved. Sænge stedet og omhæng vurdeeres for…………………………………3 rd.
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med et fÿhr skab, har det same beskaffenhed, og derfor blev forbigaaet.
Den gl. kones eege kiste, som hun havde tiltænkt den yngste datter, og da de andre sødskende havde
derimod indtet at errindre, at det jo for dem maate komme til fuldkommenhed, blev samme uden
vurdering saaleedes forbigaaet.
1 gl. messing kiedel…2 m.
1 ølltønde…1 m. 8 s.
1 sold…6 s.
1 liden gl. ballie…10 s.
1 gl. ubrendt skieppe…4 s.
1 skorsteens lænke 4 s.
1 gl. kiærne…4 s.
1 gl. haand qværn…8 s.
1 gl. tørve jern...6 s.
1 gl. grÿn kube…4 s.
1 ildklem...8 s.
1 gl. jern pande...1 m.
Beester
1 sort hæst 16 aar…4 rd.
1 brun blisset 15 aar…4 rd
1 sort brun 10 aars hoppe…6 rd.
1 brun blisset blind 7 aar hoppe..3 rd.
1 liden brun blisset 3aars hoppe…3 rd. 2 m.
1 liden sort 2 aars mærplag …2 rd. 4 m.
1 føel…1 rd. 2 m.
Fæmon
1 sort koe 5 aar…3 rd. 2 m.
1 sorthielmet dito 4 aar ….2 rd. 4 m.
1 qvie…2rd. 4 m.
1 blakhielmet koe 2 aar...2 rd.
1 aarings tyrkalv…1 rd.
1 spæd-kalv…2 m.
4 faar og 2de lam…..5 rd.
3 stk tre aarings sviin….4 rd.
5 aarings polt…3 rd. 2 m.
1 dito mindre…..3 m.
3 gies og 1 gasse…..1 rd. 2 m.
Kornet i lahden og paa loftet, ved eftersÿn, befandtes utilstrækkelig til de af samme erfordrede
udgifter, og derfor kan icke komme noget deraf til boens indtægt. Og da ingen efter tilspørgende
vidste meere til boens indtægt at angive, bedrager samme sig til summa…………………54 rd. 5 m.
Derimod er boens udgift
1. Bygfældighede
a) stuehuuset bestaaende af 7 fag, behøver høyligen forbedring, da samme er stÿttet, som
ansætted til………………………… …………………………………………………...35 rd.
b) lahdehuuset 10 fag ligesaa a`fag 3 rd. …………………………………………………..30 rd.
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c) fæehuuset 9 fag og et udskud, er noget bedre og kan ansees at forbedres med……..…..10 rd.
2. gaardens besætning til 4 ploug bester……………………………………………………….32 rd.
Vogne, ploug og harve reedskaber, faaer efter boens tilstand at passere som det forefindes.
Disse prioriterede fordringer viiser at overgaae indtægten med 52 rd. 1 m., altsaa fandt fogden det
ufornøden at giøre videre beskrivelse, siden arvingerne deraf klarlig kan see, ingen ingen arv for
dem kan faaes, men fogden maatte aarsages at reservere høÿe herskabets ræt i et og alt, forsaavidt
dem kan tilkomme, efter befindende anledigelse, og for denne side med alvorlighed tilholdt
fæsteren, at efter komme sin pligt saafremt han ellers vil vente sig gaarden betroet, hvorom han gav
goed forhaabning med tiiden at ville ihukomme, naar hosbonden gav ham det belovede
bÿgningstræe til huusenes forbedring.
De gl. folkes gangklæder er alleene forglemt, som vel eÿ, om de skal leve nogen tiid, kan blive
valuta for deres begravelses udgifter ved deres dødelig afgang, for den samme besørger, hvilket
vedkommende paa den tiid faaer mellem dem at afhandle, som bæst kan blive. Da oplæsningen af
dette skeede toeg arvingerne afskeed og gik bort, saaleedes passeret bevidner underskrevne. Datum
ut supra.
C. Jelling.
Søren Ramusen
Michel Sørensen.
Til vitterlighed Rasmus Jensen. Michel Michelsen.
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