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Skifteforretning.
efter sal. Rs. Bach i Ormslef udfærdiget paa
Constantinsborg d. 16. Jun, 1759.
Anno 1757 (~?
der er ingen kirkebog) den 10. October indfandt sig Ridefogden Christian Jørgen Bache paa Constantinsborg paa
HøYædle og velbaarne Hr. Etatsraad Carisii Wegne udi Sterfboen efter
afgangne Huusmand sal. Rasmus Rasmussen Bach i Ormslef for der i allerunderdanigst følge af Loven at foretage Registrering og Wurdering
til paafølgende Skiftes og Deelings HoldeIse mellem den efterladte Enke K~rsten Sørensdatter paa den ene og den salige Mands Arvinger, nemlig Jens Rasmussen i Biering, Niels Rasmussen i True, sal. Søren Rasmussens Arvinger i Ormslef samt Kirsten Rasmusdatters arvinger i Ormslef
paa den anden Side, som Wurderingsmænd var tilstæde Niels Sørensen og
Niels Juul af bemelte Ormslef og som Lauværge efter Enkens egen Begiæring Rasmus Jensen Loft sammestæds, hvor da blev foretaged og forretted
saaledes som følger.
Indboe

i Stuen.

2 m.
l m.

Een gammel Overdyne
Een gammel Underdyne
Tvende gamle Puder a. 4 ske
Een gl. stribet Hovedpude
Et par Hørlærrits Lagner
Een gl. beslagen Eegekiste
En anden gl. Eegekiste
4 smaae Træestoele
Een Bænk og en Hylde
Een Jernpande
Een Ildklemme
Een Hør Hægle
Et lidet 011 Kiedel
l gl. Garnvindel
Een gl. Haspe
Een Mæsing Kiedel
En anden Dito
Een Brøggersovn og l Ballie
Et Bagetrug
Et Saald
l Faar og 1 Lam

3 rd.
l rd.

Det utorsken Korn i Laden blev ansadt for 2 trau
Byg a. trau 3 skp. er 6 skp. a. 24 ske
10 kiære?
Haure ansatt for 2 skp. a. 12 skp.

l rd.
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3 m.
l m. 12 ske

Den salige Mands Gangklæder angav Enken at have afhændet, siden
hendis fattige Vilkår eY kunde tillade dennem saalænge at beholde
men maatte sælge dem før hendis Mand kom i Jorden. Og
som intet mere forefantis, blev paaraabt, om Enken var meere eiende,
hvortil hun svarede Ney.
Og bedrager sig da Boens Indtægt
10 rd. 5 m. 12 ske
Boens Afgang og Besværing
1. Huusets Brøstfældighed blev taxerit hver Faqf for sig self og
udgiør 10 Fagh foruden tvende?
samme ere gamle
og for forfaldne, og ville til istandsættelse vist behøve 10 rd.
2 ske
2. Huuspænge til Martiini førstkommende for?
1 rd.
3. Bortskyldig Gield til Michel Loft her i Ormslef
4 m.
til Niels Sørensen
4 m.
Rasmus Hansen i Harlefholm
3 m.
Rasmus Møller i Edslef Mølle
4 m. 4 sk
Søren Simonsen i Aaboe for det hand til den sal. Mands
Ligfær havde forskudt
5 rd.
2 m.

ialt

7 rd.

5 m. 4 sk .11

2.

Det øvrige, som Boen ellers kand komme til Udgift er eY anført,
siden det allerede saa høYt er overstegen Indtægtens Suma.
Dg bedrager sig da Boens Udgift
19 rd. l m. 4 ske
Lignet med Boens Indtægt
10 rd. 5 m. 12 ske
8 rd.

Mangler til Udgiell

l m.

8 ske

Enken blev ellers udsourt, om hun fremdelis agtede Huuset at besidde,
dets Bygning forbeder og den bortskyldige Gield at betale. hvortil
hun svarede, at hun fremdelis agtede at besidde Huuset og svare deraf

alt hvis hidtil har de været

?

samt forbeder Bygninger,

at betale Gielden, naar hende dertil maatte forundes Tiid, hvor til
hendis fattige Omstændigheder og saavidt mulig, at paatænke hendis
Tarv til det beste.
Paaraab skeede. om nogen havde meere end Skifted at erindre, men
ingen meldte sig, altsaa blev denne Forretning i Guds Navn slutted
og tilendebragt. Actum Sterfboen ut Supra.
C.J.Bache.
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