Karen Sørendatter i Viby. Marselisborg gods G 322 – 7. Fol. 442.

Skifteforretning efter afgangne indsidder enke Karen Sørensdatter i Vibyterp begyndt den 12
februari 1801.
Anno 1801 den 12. februari som efter 30. dag efter det var anmeldt at indsidder enken Karen
Sørensdatter i Vibyeterp ved døden var afgangen indfandt skifteforvalteren sig udi i stervboet med
tvende tiltagne vitterligheds og vurderingsmænd hr. : sognefoged Niels Olesen i Vibyterp og
gaardmand Anders Hansen heri byen alt for at foretage og holde et lovligt skifte efter den afdøde til
deeling imellem hendes efterladte børn og børnebørn som var a: 1 datter Anne Marie Rasmusdatter
gift med indsidder Laurs Nielsen i stervboet, b: Søren Rasmussen snedker i Stiær c: Jens
Rasmussen huusmand og skræder i Hasle, død og efterladt sig 2 døttre nemlig Karen Sophia 5 aar
gammel og Maren 2 aar, samt d: Niels Rasmussen tømmermand i Aahuus, men denne sidste meldte
sig syg med skriftlig attest lyder uder folia saaledes. 453 ?
Paa egne vegne og som formynder for foranmeldte 2de umyndige var mødt Søren Rasmussen
snedker i Stiær saa var og tilstæde Laurs Nielsen i stervboestædet paa sin kones vegne udi hans hos
og overværelse da passerede som følger nemlig
1 hvid underdyne, 1 rød og hvid overdyne og 1 gammel hovedpude……………………….1 rd. 5 m.
1 gammel blaargarns lagen ………………………………………………………………… 1 m. 8 s.
1 gammel skrin og 2 særker………………………………………………………………... 5 m. 8 s.
2 skiorter og 2 trøyer…………………………………………………………………………5 m. 8 s.
4 stk. halsklæder………………………………………………………………………………… 2 m.
Paa anspørgende af skifte retten blev ikke mere anmeldt altsaa bedrages det vurderede sig til den
summa……………………………………………………………………………………….4 rd. 1 m.
Dernæst anmeldte Laurs Nielsen at den afdødes begravelse havde kostet ham 5 rd.
Hvorfore han fordrede vederlag enten i det registrerede og vurderede tøy eller og af hans
medarvinger udbetalt
Skiftes bekostning 2 ark stemplet papier er 2s. 3 m.
Skifte sallarium……4 ½ /
Beskrivelsen paa 2 ark …..1 rd.
Til revisions contoret……….1½ s.
Vurderings og vitterlighedsmændene fordrede intet for deres umage…… ……..1 rd. 3 m. 6 s.
Videre gield blev ikke anmeldt efter tilspørgende eller fordret altsaa beløb udgivten sig 6 rd. 3 m.
Naar sammen med indtægten ballancieret…………………………………………….4 rd. 1 m.
_____ igien 2 rd. 2 m. 6 s.
Som udgiften overstiger indtægten og altsaa bliver intet at arve. Laurs Nielsen meldte sig og
fordrede hans ud lagde for den afdødes begravelse efter hands medarvinger eenige samtykke og
begiering blev den forhen registrerede og vurderede boe som derfor andrages til frie raadighed
hvormed han erklærede sig for nøyet erlagte penge at betale dette skiftes bekostning om paa fordres.
Og da ingen efter skifterettens paaraab meldte sig som havde videre at erindre, blev dette skifte, en
hvis lovlige ret uforkrænket hermed sluttet og tilendebragt. Som med hænders underskrift
bekræftes. Datum ut supra.
Saabÿe
Arvingerne Laurs Nielsen, paa egne vegne og som formynder for min afdøde broder børn,
underskriver.
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Til vitterlighed Niels Ollesen, Anders Hansen, Søren S.R.S Rasmussen.
Den fra arvingen Niels Rasmussen tømmermand i Aarhuus, under forestaaende skifte fremlagde
attest lyder saaledes – At jeg underskrivne ei haver noget at fordre i min afgangne moder, sl. Karen
Sørensdatter hendes stervboe, som boede, og ved døden afgik i Vibye, det tilstaar hermed som fuld
afkald af underskrevne.
Aarhuus den 18. januari 1801, Niels Rasmussen, borger og tømmermester.
At borger og tømmermester Niels Rasmussen heri byen for nærværende tiid er syg og
sengeliggende, dette bevidnes hermed mig af undertegnede.
Aahuus den 18. januari, Lars Schmidt, borger og Kiøbmand.
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