Johanne Mikkelsdatter i Viby. Marselisborg G322 – 7. Fol. 152 b.

Skifte forretning.
Efter afgangne Johanne Mikkelsdatter, gaardmand Hans Jensens hustru i Wiibye, begyndt og sluttet
den 5te july 1784.

Anno 1784 mandagen den 5. july, som var 30te dag efter at gaardfæster Hans Jensens hustru
Johanne Michelsdatter i Wiibye, ved døden var afgangen, indfandt sig deres Exellence hr.
Geheimeraad Baron Gersdorff Frieherre til frie herskabet Marselisborg ved forvalteren Claus
Switzer fra bemelte Marselisborg udi stærvboet efter benævnte afdøde, for at holde et lovlig skifte
imellem enkemanden paa dend ene og deres i live værende børn som ere : af første ægteskab med
afdøde Anders Nielsen 1 datter Mette Cathrine Andersdatter gift med gaardfæster Hans Jensen i
Børrup på Wilhelmsborg gods, én ditto Ane Marie Andersdatter ligeledes i ægteskab med
gaardmand Mads Davidsen her i byen og af andet ægteskab med nulevende enkemand Hans Jensen
sammeaulede 2de børn a : én søn Anders Hansen 26 aar og b : én datter Johanne Hansdatter 23 aar
ugift begge hiemme paa den anden side, ved forretningen var enkemanden overværende paa egne
og den umyndige datters vegne som desuden blev beskiket som tilsynsværge, gaardfæster Peder
Greÿsen, ibidem og sønnen Anders Hansen samt Mads Davidsen paa sin hustrus og svogers vegne,
end videre som vurderings og vitterligheds vidner Ole Roed og Diderick Sørensen Smed begge af
Wiibye udi hvis hos og overværelse behandles som følger :
I Den første stue : udi een alchobe sæng :
1 blaae og hvid str. bolst underdyne…1 rd.
1 hvid bolst overdyne… 1 rd.
1 par blorgl. lagner… 3 m.
1 blaae str. bolsters hovedpude…. 12 s.
1 blaae og hv.: taulet omhæng …..1 m. 8 s.
En ditto Alchobe sæng
Derfor :
1 blaae og hvid taulet omhæng…. 1 m. 8 s.
1 rød str. bolst. overdyne…. 5 m.
1 gl. graae vadmels underdyne…. 3 m.
2 blaae og hvid bolst. hovedpuder ….3 m.
1 hvid linnet ditto…. 1 m.
1 pr. blorg. lagner…. 3 m.
1 lang fyhr bord på aaben fod…. 4 m.
2 ditto bænke…. 1 m. 8 s.
1 jern vind kakelovn med kaab tud…. 10 rd.
2 gl. træ stole 8/, 2 gl. hylder 8 s ….1 m.
1 stog og 5 leer kar ….10 s.
1 lidet fyrfad ….4 s.
I Stoer stuen
1 lang fyhrbord paa fod 5 m.
2 ditto bænke 2 m.
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1 rødmahlet skab 1 rd. 4 m.
Derudi intet
1 eege kiste 1 rd. 2 m.
Derud, i dend sal. afdødes gang og lin klæder
1 vadmels skiørt … 3 m.
1 violet saxes skiørt … 4 m.
1 brun saxes trøye … 1 m. 8 s.
1 sort og hvid cartuns forklæde…. 1 m. 8 s.
1 gl. sort vadmels skiørt …1 m.
1 gl. skind trøye …8 s.
1 par skoe……2 m.
5 blorg. særker a 1 m. 8 s. …..1 rd. 1 m. 8 s.
6 hørg. halsklæder a`8 s … 3 m.
? skipper og 9 hag hatte af hørg. ….3 m. 4 s.
2 blaae og hvide taulet forklæder….. 3 m.
1 gl. sort fløjels lue ….1 m. 8 s.
1 gl. sort cartuuns ditto….8 s.
2 par hørgarns lagner….2 rd.
2 gl. stoele…..1 m.
1 fyhr halv kiste…4 m.
1 ditto skrin …1 m.
Deri fandtes intet.
1 rødmahlet himmel sængestæd med blaa og hvide drevels omhæng …. 4 rd.
deri værende sængeklæderne angav enkemanden at være Dorthe Anderdatter tilhørende.
2 øl kopper 4 s 1 pyramide med
nogle glas ….1 m. 8 s. 1 m. 12 s.
1 lidet speil 1 m, 1 hege…. 2 m. 8 s.
1 gl. kurv og 1 mangel tøy…..8 s.
1 pr. bourelier 6 s.
1 lidet thin fad ….1 m. 8 s.
I Kiøkkenet
1 lidet gl. fyhr bord med skuffe …. 2 m.
1 liden jern gryde …. 4 m.
1 gl. ditto …..1 m. 8 s.
1 gl. pande og rist ….3 m.
1 ild klæmme og puster….1 m.
1 kiedelkrog, 7 træe kander og ditto saltkahr ….12 s.
1 mæssing kiedel …. 4 m. 8 s.
1 mindre dito ….3 m. 4 s.
I et lidet kammer
1 eege ølltønde 4 m., ½ tønde ditto 3 m. ……1 rd. 1 m.
1 ditto kiærne 1 m. 1 gl. øll tragt 4 s. / 1 gl. rok og haspe …….1 m. 4 s. 2 m. 8 s.
Paa loftet
2de roker 4 m. 8 s. / 2 gl hørbrænder. 8 s……..5 m.
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Omtrænt befandtes 1 tønde 2 skp. rug som var oplagt til æde korn ind til høsten og kiøbt i Aarhuus.
I bryggerset
1 kaaber brygger kiedel … 6 rd.
1 ege tønde, 2 m. 1 gl. ege kahr 1 m. 8 s., 1 fyr og 1 eege kahr 5 m. 8 s., 1 dito fyhr kahr 1 m. er 1
rd. 4 m
1 brøg tønde og 1 ballie…… 2 m. 8 s.
1 qværn, 1 sælde og 2 solde….1 rd. 2 m.
1 halm løb 12 s / 1 gl. bage trug 1 m. 8 s. …….2 m. 4 s.
I herberget
I eet opslagen sengested :
1 rød og hvid olmerdugs overdyne …2 rd.
1 blaa str. bolsters underdyne …1rd. 4 m.
1 gl. dito 8 s. / 2 smaa bolster puder 3 m…..1 rd. 8 s.
1 par blorg. lagner …2 m.
1 hakelse kiste med kurv …3 m.
1 gl. hakkelse kasse 1 m,1 sæde løb 4 s, 2 pr stau træer 1 m. ……2 m. 4 s.
I hughuuset
1 gl. bue sauge ….8 s.
2 gl. høe leer med drag …4 m.
2 boll øxer 3 m., 1 baand kniv …12 s.
3 nauer 1 m. 12 s., 2 forker 1 m. 8 s. 3 m. 4 s.
I gaarden
1 beslagen vogn med behør…..12 rd.
2 træe vogne med behør…..7 rd.
1 ploug med behør…..7 rd.
1 jern harve…..1 rd.
1 træe dito…..2 m.
Bæster
1 sort hoppe 12 aar…..16 rd.
1 bruun dito 9 aar…..17 rd.
1 sort hæst 6 aar…..13 rd.
1 bruun uskaaren ditto…..12 rd.
1 sort plag 11 rd., 1 gl. bruun hoppe 9 rd……20 rd.
1 gl. sort ditto 8 rd., 1 bruun føll 4 rd......12 rd.
Kiør
1 sort giæret koe 7 aar…..10 rd.
1 sort dito 3 aar…..9 rd.
1 sort broget 5 aar…..8 rd.
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1 blat broget 5 aar…..8 rd.
1 manket ditto…..6 rd.
2de quier a`4 rd……8 rd.
1 kalv…..1 rd.
Faar
12 stk. med 6 lam
a`1 rd. 1 m.…14 rd.

Gies
4 stk. a`1 m. er ….4 m.

Svin
3 stk a`1 rd. 2 m. er ….4 rd.

Høns
14 stk a`6/ er …. 5 m. 4 s.

Paa rættens tilspørgende erklærede Enkemanden, sønnen og datteren med tilsynsværge samt Mads
Davidsen paa egne og svogers vegne, at de ikke vidste mere end det nu registrerede, boet til indtægt
at anmelde være sig reede penge, udstaaende tilgodehavende eller andet af hvad navn nævnes kand.
Thi bliver boets indtægt dend summa …. 249 rd. 4 m. 2 s.
Derimod er boets besværing :
1. Gaardens brøstfældighed :
a: stue huuset 15 fag a`2 rd. er ………………………...30 rd.
b: stald huuset 11 fag…………………………………...24 rd.
c: lahde – hug – faare – tørve – og port huus 28 fag …..20 rd.
74 rd.
2. Besetningen efter gaardens hartkorn
2 vogn bæster a`24 rd…………48 rd.
8 ploug bæster a`16 rd……….128 rd.
1 beslagen vogn med behør…. 20 rd.
1 træe ditto…………………….. 4 rd.
1 ploug og harve …. ………….. 5 rd.
i alt 205 rd.
3. Bortskyldig Gield
Enkemanden forklarede at være skyldig til sr. kiøbmand
Gerner i Aarhuus reede laandt penge…………………..14 rd.
4. Anførers Dorthea Andersdatters tilfaldne arvepart ved skiftet efter hendes afgl. fader Anders
Nielsen dend 11. may 1755 tilfaldne arv 11 rd. 2 m. 14 s..
Som indestaar i stærvboet, følgelig af enkemanden eller efterkommende fæstere bliver at tilsvare.
Og 5. Enkemanden angav at hands sal. kones begravelse havde kostet over 12 rd.
Fordrede sin lige 1 m. om boet kunde tilstræke altsaa udføres med ….12 rd.
Summa boets besværing……….316 rd. 2 m. 14 s.
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Naar nu indtægten og udgiften ligvideres overstiger giælden boets formue dend summa…..66 rd. 4
m. 12 s.
Følgelig intet for enkemanden eller børnene at arve, iøvrigt lovede enkemanden at sætte gaarden i
forsvarlig stand, saaledes at samme kand svare til et lovl. syn og at betale dend paa boet angivne og
fæstede gield i alle maader uden nogen paa anke enten af herskab eller andre som i boet noget haver
at fordre ; og ellers at holde sig hans fæstebrev i alle deele efterrettelig, paa saadan maade og med
anførte vilkaar blev skiftet paa enkemanden begiæring, an og til – svar baade nu og i fremtiden,
hermed sluttet og til ende bragt som med vore hænders underskrift bekræftes.. Datum stærvboe
stædet i Wiibye dend forbemelte 5. july 84.
Svitzer
Enkemanden
Hans HIS Jensen.
Anders Hansen.

Mads M.D.S Davidsen
Johanne I.H.D Hansdatter

Som tilsynsværge og formynder for dend umyndige Johannes Hansdatter underskriver Peder
Greigsen.
Som vurderings og vitterligheds vidner underskriver Diderik D.S.S Sørensen. Ole O.S.S Sørensen.
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