Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 – 5. Fol.
521

Skifte forretning efter afgangne Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatter
som boede og døde i Wiibÿe i Anno 1748, lydende saaledes:
Anno 1748 den 26de feb. mødte paa forvalteren ved Marselisborg raadmænd Andreas Stæhr
hans vegne Hans Kruusberg af Aarhus, og på birkedommerens Jens Mørch i Holme hans vegne og
for ald Jens Hansen af Wiibÿe, tillige med tiltagne 2 de vurderingsmænd nafnl. Povel Rasmussen og
Jens Jensen begge ibidem, udi afgangne Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatters
sterfbo i Wiibÿe for at forrette registrering og vurdering over deres efterladenskaber til lovlig skiftes
behandling, mellem deres i ægteskab sammenaulede og efterlevende børn, der er 5 sønner og 1
datter nafnlig. Jens Pedersen 32 aar gift og boende i Stautrup paa velærværdige hr. provst
Pontoppidans gods, Jacob Pedersen 29 aar, Christien Pedersen 24 aar begge hjemme, Søren
Pedersen 21 aar, tjener præsten ibidem: Laurs Pedersen 17 aar gammel er hjemme og datteren
Maren Pedersdatter gift med Peder Loft i Wiibÿe, af hvilke var overværende de 3 ældste brødre, paa
vegne og Peder Gregersen ibidem : på de 2 umyndiges samt Peder Loft paa sin hustrus vegne, da
saaledes forefandtes og blev vurderet, neml.
I stor stuen
1 Lang gammel fuhrbord med aaben foed….1 rd.
1 Gl. eskebord med lukt fod….4 m.
2 Lukte fuhrbænke….3 m.
1 Bruun mahlet fuhrskab med 2 laager og behørige laase….1 rd. 4 s.
1 Gl. fuhr sengestæd med drejede eskestolper….1 rd. 2 s.
Derudi
1 Olmerdugs overdyne med røde og blaa striber….1 rd. 2 s.
1 Ulden dito underdyne….2 m.
1 Blaa stribet bolster dito….1rd. 2 m.
1 Hovedpude….2 m.
1 Par hørgarns lagner….4 m.
3 Stk. omhæng og kappe….1m. 8 s.
Nok 1 par blaargarns lagner….2 m.
1 Par dito….2 m.
I den anden stue
1 Gl. eskebord….1 m. 8 s.
1 Fuhrbænk….8 s.
4 Gl. træ stoele ….1 m.
1 Gl. fuhr stolpe seng….3 m.
Derudi
1 Linnet overdyne….1 rd. 2 m.
1 Rød og blaa stribet ulden underdyne….1 rd.
1 Dito….1 rd.
1 Hovedpude med overtræk….3 m.
1 Ulden stribet dito….2 m.
1 Par blaargarns lagner….2 m.
I pigens kammer
1 Gl. opslagen sengsted som ey er af nogen værdi
Derudi
2 Linnet dyner a`4 m. ….1 rd. 2 m.
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1 Ulden hovedpude….2 m.
1 Par blaargarns lagner….2 m.
I bemelte kammer
1 flødbøtte og kierne….10 s.
I brøggerset :
1Kaabber brøg kieddel….4 rd.
1 Liden gammel dito kaabber kiedel….2 m.
1 Mæssing haand kiedel….1 m. 8 s.
2 Gl. træ kar….2 m.
2 Smaa ditoer….1 m. 8 s.
1 Strip….4 s.
1 Spand….8 s.
1 Gl. haand qværn….1 m. 8 s.
10 Stav kar a`4/: ….2 m. 8 s.
Jernfang
2 Gl. gryder af jern….4 m.
1 Jern pande….1 m. 8 s.
1 Rist….4 s.
4 Øxer….4 m.
2 Tørve spader….1 m. 4 s.
1 Grav spade….1 m.
1 Rod øxe….4 s.
1 Boug sauv….12 s.
2 Smaa nafre og 1 spigerbord….14 s.
1 Baand kniv….6 s.
Nok fandtes
1 Ølltønde….2 m.
1 Dito halv tønde….1 m. 8 s.
Gaardens vogn og ploug redskab:
1 Træ vogn med tilbehør….5 rd. 2 m.
1 Dito ringere, dog med lige behør….2 rd. 4 m.
1 Dito vogn….2 rd. 4 m.
2 Plouge med behørig jern og drettetøy….2 rd. 4 m.
2 Harver gl…..2 m.
Bæster
1 Bruun blisset hæst 14 aar….4 rd.
1 Sort blesed hæst 14 aar….2 rd. 4 m.
1 Skimlet hæst 13 aar….6 rd. 4 m.
1 Bruun stiernet hoppe 13 aar….7 rd.
1 Bruun uskåren hæstplag 14 aar….6 rd. 4 m.
1 Bruun blisset hoppe 12 aar….5 rd.
1 Blaket mærplag 4 aar….4 rd.
1 Rød aarings mærplag i 2de aar….2 rd.
2 Bruune hingst føller….3 rd. 2 m.
Fæmon
1 Sort hielmet koe 7 aar….7 rd.
1 Dito 14 aar….4 rd. 4 m.
1 Sort dito 7 aar….6 rd.
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4 Kalve à 1 rd…..4 rd.
Faar
4 Stk. og 1 vædder er meget slette og icke seer ud til at
overleve, hvorfor de alle blev vurderet à stk. 1 m…..5 m.
Sviin
5 Galte og 4 soe polte á 3 m…..4 m. 3 s.
Gies
4 stk. og 1 gasse à 1 m…..5 m.
Det utorsken korn i lahden blev af vurderingsmændene efterset og eragtet at deraf kunde haves det
fornødne æde og sædekorn, samt til de forestaaende 2de quartaler at afdrage og ey viidere, hvorved
det og forblev uden anden vurdering.
Da der saa og ey fandtes viidere og samtlig vedkommende og tilstædeværende, paa skifterettens
derom giørende spørsmaal, erklærede, at de heller ikke vidste mere at angive, blev med hvis
passeret er for denne sinde opholdt, og med skiftet udsadt til den 6te juni førstkommende, da de alle
lovede sig her igen at indfinde: og tog Kruusberg imidlertiid reserveret høÿe herskabets fordring for
besætning brøstfældighed og videre til samme tiid at angive ligesom og belovede dette skiftes
holdelse ved lovlig tinglysning at lade bekiendtgiøre, endelig forsikrede arvingerne da at
tilkendegive hvad sterfboen til én eller anden kunde bortskylde, som endnu ikke kunde være dem til
fulde vitterligt. Saaledes er da denne gang tilgaaed og passeret, som med hænders underskrift
stadfæstes sterfboen ut supra.
Paa hr. raadmand og forvalter Stæhrs vegne A. Kruusberg. Paa birkedommerens vegne Jens
Hansen. Paa egne vegne overværende Jens IPS Pedersen. Jacob IPS Pedersen. Christen Pedersen.
Paa egne og hustrus vegne Peder Mogensen Loft. Som curator og værge for de 2 mindste Peder
PGS Gregersen. Som vurderingsmænd underskriver Povel PRS Rasmussen. Jens Jensen.

Anno 1748 den 6te junii indfandt sig ifølge sidste opsættelse ud sterfboen i Wiibye efter
afgangne Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatter, som skifteforvalter raadmand
Andreas Stæhr hands vegne Jens Astrup af Aarhus og paa birkedommerens vegne Jens Hansen af
Wiibye, med de ved registreringen brugte 2de vurderingsmænd, nafne. Povel Rasmussen og Jens
Jensen begge ibidm : for dette skifte til lovlig endskab imellem de efterlevende børn der er 5 sønner
og 1 datter, og var da overværende sønner Jacob Pedersen paa egne og hands broder Jens Pedersens
vegne, som formedelst lovlig forfald herved ey kunde være tilstæde, ligesaa var overværende Peder
Loft her ibidem: som har datteren Maren Pedersdatter til ægte, saa vel egen som hustrues, samt de
2de umyndige sønners: eftersom Peder Gregersen der ved registreringen for deres formynder er
indført, herved formedelst angiver lovlig forfald at møde er forhindret: tarv og bæste i alle maader
at observere og iagttage, da saaledes passerede som følger:
For det første blev sønnen Jacob Pedersen og vedkommende tilspurgt om der siden den holdte
registrering var forefunden noget, som sterfboen til fordeel og indtægt kunde beregnes, men da de
erklærede sig samtl. med ney, saa blev ifølge den ved Marselisborg birketing skeede tinglysning af
skifte retten paaraabt om nogen sig havde indfunden som her i boen kunde have at fordre eller
gielde, og som ingen for at gielde sig indfandt, blev boens registrerede formue sammenregnet, der i
alt befindes at udgiøre den summa 109 rd. 2 m. 10 s. Dernæst blev paa det høje og naadige herskabs
vegne for besætning og brøstfældighed af Jens Astrup fordret saaledes:
1. Besætning til gaardens hartkorn, der efter nye landmaalingers matricul er anslagen for 6 td. 2 skp.
3 fr. 1 alb.: behøves:
2 Reyse og kiøre hæste à 12 rd…..24 rd.
5 ploug bæster af 10 rd…..50 rd.
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1 reyse vogn….8 rd.
1 arbeids dito....4 rd.
1 ploug med behør….2 rd.
1 harve….1 rd.
Tilsammen besætning…………89 rd.
2. Brøstfældigheder, som af de 2 vurderingsmænd blev befunden saaledes :
1.Stue huuset bestaaende af 20 fag, derpaa befandtes at mangle en deel læhder samt andet tømmer
og ting , som i stand at sætte vilde medtage i det mindste ……12 rd.
2.Lahdehuuset 16 fag mangler ligeledes en deel, baade bielker, stolper, læhder og ting, der ej kand
repareres ringere end med………8 rd.
3.Fæehuuset der er 9 fag, derpaa brÿster ligesaa en deel lægter, stolper, bielker og læhder til hvis
reparation og fuldkommen istandsættelse eragtedes at ville medgaa….12 rd.
Og altsaa brøstfæld for ……32 rd.
3. Saa som ved registreringen er forefunden saa meget utorsken korn i lahden, som til æde og sæde
korn, samt contributionerne at afdrage blev eragtet fornødne, thi bliver herfor i slige tilfælde eÿ
noget at udføre :
Summa bliver da det høje herskabs fordringer…. 121 rd.
Hvorefter sønnen Jacob Pedersen angav følgende boen til besværing :
1. Sønnen Christen Pedersen har til gode deres for løn, deels for hands sal. fader laandte rede
penge i alt 10 rd.
2. Skal sl: Peder Møller af sm.Hans Ponchtrup i Aarhus, tiid efter anden have laandt som og af
vedkommende blev tilstaaet at være rigtigt, tilsammen…14 rd. 2 m.
___________________
145 rd. 2 m.
Transport …………………………145 rd.
Da nu ingen for at fordre sig viidere indfandt, blev for dette skifte at bekoste med stemplet papier,
skriver salario etc : fordret saaledes :
For 3 ark stemplet papier N° 20 à 24 s…..4 m. 8 s.
6 ark papir at fuldskrive à 3 m…..3 rd.
Dommeren….4 m.
Tinglysningen….1 m. 8 s.
Vurderingsmændene forlangende indtet :
Er i alt sammen…..4 rd. 4m.
Tilsammen denne boens besværing …150 rd.
Derimod befindes dens indtægt ikuns at være ….109 rd. 2 m. 10 s.
Og altsaa overgaar boens besværinger dends formue for….40 rd. 3 m. 6 s.
Herud er prioriteret:
1. Det høje herskabs fordring for besætning og brøstfæld…..121 rd.
2. Dette skiftes bekostning….. 4 m. 4 s.
Som er 125 rd. 4 m.
Dertil udlægges boens gandske importance….109 rd. 2 m. 10 s.
Og bliver endda som eÿ kand afdrages….16 rd. 1 m. 6 s.
Hvoraf øÿensynlig erfahres at indtet til deeling imellem arvingerne er overbleven, eÿ heller kand
noget efter disse omstændigheder for de øvrige angivne fordringer udlægges: men da sønnen Jacob
Pedersen, som er auoederet gården i fæste, erklærede sig, imod hannem hvis registeret er blev
overladt, saa vel at holde det høje herskab for dets fordring skadesløs og træde herefter at sette gård
og besætning i behørig og lov forsvarlig stand, alt efter det ham meddeelende fæstebrevs nærmere,
formelding, som og efter ævne at see de andre creditorer fornøjet for deres tilgodehavende, saa

4

conventerede skifte retten derud.
Og som da ved dette skifte eÿ viidere fandtes at erindre, blev samme saaledes sluttet og til
endebragt, som med hænders underskrift bekræftes og stadfæstes, ud sterfboen i Wiibye ut supra:
Paa velædle hr. Raadmand og forvalter Stæhrs vegne Astrup. Paa birkedommerens vegne Jens
Hansen. Paa egne og min broder Jens Pedersens vegne Jacob IPS Pedersen. Paa egne og hustrus
vegne, samt udi Peder Gregersens forfald, som værge for de 2 umyndige sønner Peder Mogensen
Loft: Som vurderingsmænd underskriver Povel PRS Rasmussen. Jens Jensen.
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