Niels Mortensen i Viby. Marselisborg G 322-5. Fol. 82.

Skifte forretning over sahl: Niels Mortensen i Vibye liuder saaledes.
Anno 1727 dend 5 April indfandt sig paa deris hoigrevelige Exellencis høÿbaarne hr. greve
Friderich Danneschiold Samsøes vegne forvalteren hr. Andreas Stæhr med sin tiener Hans Sørensen
tillige med tvende tiltagne vurderings mænd Rasmus Rasmussen og Morten Beck i Viibÿe i
afgangne sahl: Niels Mortensen forhen boende og fæste havende gaard i bemelte Viibÿe, at
registrere og vurdere til eet lovlig skiftes holdelse imellem hans efterladte hustrue Mette
Knudsdatter paa dend ene, og deres 2de kuld børn neml. 4 sønner og 5 døttre som er Anders Nielsen
som er sine mÿndig aar efter loven, Søren Nielsen 22 aar, Peder Nielsen 18 aar, Maren Nielsdatter
32 aar gift i Slet paa Wilholmsborg gods, Rasmus Nielsen, Karen Nielsdatter 23 aar tiener i
Aarhuus, Kirsten Nielsdatter 16 aar/: til hvilken enken er stifmoder:/ Maren Nielsdatter 10 aar,
Anne Nielsdatter gammel, paa dend anden side, og blev da boens befundende midler og formue
efter angivelse og for retnings i overværelse af enken med tiltagne lavværge Jens Rasmussen
Amdie, og dend ældste søn Anders Nielsen paa egne og de andre indbemelte hans sødskendes
vegne registerit og ved de bemelte indførte tvende mænd vurderet som følger
Indboeskab i stuerne
1 fur bord med aaben foed…3 m.
1 fuhr benk…1 m.
1 fuhr kiste med laas....4 m.
1 gammel skab…2.m.
1 eege kiste…4 m.
1 gammel stolpe seng…1 m. 8 s.
1 bord med skab under…1 m. 4 s.
1 gammel seng…12 s.
2 stoele med halm baand 6 s.
2 stau kahr…6 s.
Andet troÿ træ
1 kahr af eeg 1½ tl. stor…3 m.
1 ballie … 1 m. 4 s.
1 mindre dito…8 s.
1 bag trug…12 s.
2 td …5 s.
1 kierne…1 m.
1 lidet trug…8 s.
1 mindre dito…4 s.
1 grÿn kube…8 s.
1 strip…3 s.
1 sælde løb…6 s.
1 sælde…8 s.
2 sæld…8 s.
1 dito…4 s.
Senge klæder
1 gammel ulden olmerdugs overdÿne…2 rd.
1 hvid olmerdugs under dÿne med blaa striber…2 rd. 4 m.
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1 linnet underdÿne…4 m.
1 linnet bolster hovedpude med vahr og blaa striber...4 m.
1 dito ulden vahr…3 m.
1 par hør garns lagner…1 rd. 2 m.
1 over dÿne hvid linnet…3 m.
1 hvid under dÿne linnet…3 m.
1 gl. dito med blaa striber…2 m. 8 s.
1 hovedpude hvid linnet…2 m. 8 s.
1pr. blaar garns lagner…3 m.
1 hampe overdÿne…4 m.
1 under dÿne af samme slags…3 m.
1 hoved pude med blaa og brune striber…1 m. 4 s.
1 par lagner…3 m.
Kaaber og messing
1 kaaber kiedel…2 rd. 4 m.
1 messing kiedel...1 rd.
Jern tøÿ
1 jern gryde...5 m.
1 jern pande… 8 s.
2 kiedel kroege…1 m.
1 øxse…2 m.
1 dito ringere…1 m. 8 s.
1 dito endnu ringere…12 s.
1 bou sauge…1 m.
1 speger bord...3 s.
1 nafr…12 s.
1 mindre ditto…3 s.
1 nafr…12 s.
1 mindre ditto…6 s.
1 bond knif…4 s.
1 skie knif med kieste…2 m.
2 høe leer…1 rd.
1 tørve jern…4 s.
1 tørve dito…2 m.
Bæster
1 brun blesset hæst 11 aar…8 rd.
1 røed blisset hæst 9 aar…7 rd. 2 m.
1 brun blæstet hæst 4 aar…9 rd.
1 sort stirnet hæst 14 aar…4 rd.
1 brun hoppw 15 aar…3 rd.
1 røed dito…2 rd.
1 blaket dito 6 aar…4 rd. 2.m.
2 føller hver 1 aar…2 rd. 4 m.
Fæmon
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1 sort hielmet koe 10…4 rd. 4 m.
1 sort dito 6…4 rd. 2 m.
1 dito 4 …3 rd 2 m.
1 blak hielmed 4…3 rd. 2 m.
3 blakede dito 3…8 rd.
3 faar og 2 lam…1 rd. 4 m.
1 soe med 4 grise…1 rd.
5 ung sviin…2 rd.
1 soøe…4 m.
Vogn og ploug
1 vogn med til behør og redskab…5 rd. 2 m.
1 dito ringere…4 rd. 2 m.
1 gammel dito…1 rd. 4 m.
1 ploug med til behørrig tøÿ…1 rd.
1 harve…2 m. 8 s.
1 dito ringere…1 m.
Korn
I lahden 5 trau Rug a tr 4 skp 2 td 4 skp a 10 m…..4 rd. 1 m.
3 td 4 skp byg alb….5 rd. 5 m.
7 td 4 skp haure a td 1 rd. 1 m….8 rd. 4 m.
Da nu dette anførdte sterfboes midler saaledis var angiven registerit og vurderit blef enken, og
laugværge samt dend ælste søn Anders Nielsen paa egne og de andre indbemelte hans sødskendes
vegne tilspurt, om dennem vidre i nogen maade som kunde importere dette sterfboes indtegt, var
bevidst mere end det her foran registerede, at de da samme nu ville angive og fremvise hvorpaa
samtl: deres enig stammende svar falt ei noget eller videre end som allereede angivet indtegten til
nøtte og goede af ringeste verdi nogen optenkelige maader, var vidende, og da blef dette sterfboes
gandske midler og formue sammen reignet og andrager til summa……………… 125 rd. 4 m. 11 s.
Hvorefter uden videre denne gang at forrette, Hans Sørrensen paa sin principals vegne som dette
skifte at holde til nest kommende 17 april; Da hand og lovede et lovlig ting liusning skulle skee, om
nogen endten creditorer eller debitorer kand være, og de da dennem til bemte tid her i sterfboen
kand vide at indfinde, og for uden reserverede sig benefnte tid, det høye og naadige herskabs samt
andre lovl: prætentioner at angive, og til føre ligesaa alt og enkemandens reservation, at hun sin bort
skÿldige gield til besagte tiid ville lade tilførre, at saaledes denne siide er forrettet og passeret
vedstaaes med egne hænders under skrift. Datum Sterfboen i Viibÿe ut supra.
Paa min principals forvalter
Sr. Anders Stæhrs vegne
Hans Sørensen.

Enken
Mette M .K. D. Knudsdatter

Paa egne og indbemelte mine
Sødskendes vegne
Anders A. N.S. Nielsen Navn

Som laugværge
Jens I. K. S. A. Rasmussen Andersen Amdie

Som vurderings mænd
Rasmus Rasmussen, Morten Bech
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