Mads Davidsen i Viby. Marselisborg G 322-7. Folio 647.

Skifte slutning
Efter afgangne gaardfæster Mads Davidsen i Viibÿe for folio 637
Aar 1815 den 24 Juli blev dette skifte atter foretaget af den høie skifteforvalter fuldmægtig forvalter
Mohr fra Gothaab i overværelse af de 2de vitterlighedsvidner for sognegogden som selv er arving
her, selvejergaardmand Niels Ladsen og selvejergaardmand Christen Jensen, begge heri bÿen, for
om mueligt at see samme tilendebragt.
Enken med forhen brugte lavværge kirkesanger Schiøth var nærværende. Af arvingerne vare
tilstæde sønnen sognefoged David Madsen selv paa egne og dels paa umyndige arvingers vegne af
det sidste ægteskab, deres ret paasee. Selvejergaardmand Anders Hansen heri Viibÿe meldte sig
som tilforn paa afgangne Niels Garver i Aarhuus hans børns vegne saa var og tilstæde fisker Niels
Vinding af Fiskerhuset paa sin hustrue Kirsten Madsdatters vegne og tillige paa Michel Rasmussens
vegne for hans hustrus Sidsel Madsdatter i Lisberg Terp for fælleds tarv under denne skifte
behandling at iagtage.
Skifte retten tilspurgte enken med lavværge og samtlige arvinger med værger: om de havde noget
imod den passerede vurderings forretning at erindre, eller om de vidste mere af penge eller penges
værd, som kunde komme boet til indtægt hvortil de eenstemig svarede, at boens effecter og løs øhre
var anførth efter deres skjønsomhed til sit fulde værd, og de erklærede : at der ei var meere som
kunde komme boet til gode. Og da de saaledes ei vidste mere at anføre stærvboet til indtægt at
beregne bliver sammes hele indtægt summa………………………………………459 rbd. 1 m. 10 s.
Hvorfra afgaar i dette skiftes bekostninger som er :
a) til skifte retten og revisions contoiret 1 1/3 pro ___ ………………………………6 rbd. 13 s.
b) justits fondet at 20 pro cto heraf er…………………………………………… 1 rbd. 1 m. 6 s.
c) for forseglings forretningen …………………5 rbd s: v……………………...1 rbd. 3 m. 6 s.
d) vitterligheds og vurderingsmændene for 3de møder a 5 rbd. er 1 s:v. 4 m. 2 s:v:…3 rbd. 1 m.
e) sognefogden for registrerings forretningen m:v: 1rbd. 2m. s:v:………………........2 rbd. 3m.
f) skifte actens beskrivelse paa 6 ark a 50 s. s:v: er…………………………… 5 rbd. 5 m. 3 s.
g) stemplet papiir til skiftebrevet…………………………………………………4 rbd. 1 m. 5 s.
27 rd. 4 m. 1 s.
Igien 434 rbd. 3 m. 9 s.
2/ Herskabets prioriterede fordringer :
Den over stervboe stedet passerede sÿns- og taxations forretning ifølge forordningen af 8 Juni
1787 udstæd fra Marselisborg Birketingsret den 25 April 1815 blev fremlagt og følger
protocollen under litr: hvorefter fordres for stedets brøstfældigheds mangler……………232
rbd.
Skifte retten anmodede stedets birkedommer, som nærværende at paa kiende herskabets fortrins
ret til foranførte fordring. Birkedommeren eragtede : at da enken med lavværge, de mÿndige
arvinger og de umÿndiges værger samtlige erklærede at de endnu som forhen ikke havde noget
imod den passerede og fremlagde sÿnsforretning at erindre; saa tilkiendes herskabet hans
Exellence hr. geheime konferentsraad stiftbefalingsmand Baron Guldencrone til Marselisborg
fortrinsret til denne fordring og brøstfældigheds mangel enhvers lovlige ret uforkrænket af
boens midler at førre til udgivt med overstaaende summa……………….……………... 232 rbd.
3/ Begravelses bekostning :
Enken anmeldte at hendes salig mands begravelse havde kostet hende og som var ubetalt 50 rbd.
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Og ligeledes fordrede hun forlods af boet til sit begravelse i tiden……………………… 50 rbd.
4/ Bortskÿldig gield:
Selvejer og logdsmand Niels Ladsen i Vibÿe anmeldte at have til gode rede laandte penge..106
rbd. 3 m. 9 s.. Denne fordrings rigtighed tilstod alle vedkommende, at forholde sig rigtig, og
creditoren gav enken henstand med samme afbetaling indtil hendes leilighed kan blive at
clarere.
Stervboets hele udgift er da…………………………………………………… 438 rbd. 2 m. 9 s.
Naar samme fradrager overstaaende indtægts summa………………………….434 rbd. 2 m. 9 s.
Bliver stærvboets besværing………………………………………………………… 3 rbd. 5 m.
Og følgelig intet at arve. Enken forbandt sig til at i standsætte de anførte brÿstfældigheds
mangler, og naar saadant skeer, da følger deraf at de dertil anførte 232 rbd. tilkommer boen
uden at hun derfor giver erstatning. Ligesaa forbandt hun sig til at betale den anmeldte gield tiid
efter anden, ligesom hun kan afstæd komme og dermed var hendes foranførte creditor vel
tilfreds, og endelig at holden høie skifte forvalter med fuldmægtig i fremtiden anger - og
kravesløs for følgerne af dette skifte. Paa foranførte vilkaar blev gaarden med besætning og
inventarium samt indboe enken til fremdeles fri raadighed ifølge hendes sal. mands fæstebrev,
overdraget; og indtil hun har opfÿldt de hende paaliggende pligter, som hun har i dag under
skifte behandlingen har tilpligtet sig, blev boets løsøre, effecter og qvæg besætning borgen for
herskabets og alle arvinger retmæssige fordringer, hvorfore hun stedse giøres ansvarlig for
samme. Efter 3de sinde paaraab om nogen havde videre under dette skifte at fremme eller
erindre, gav ingen genmæle, thi er samme saaledes hermed enhvers lovlige ret uforkrænket- i
enighed sluttet og tilendebragt, som med alle vedkommendes underskrift stadfæstes. Datum ut
supra.
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