1.
C 3-1530

Aarhuus

Bispestol.Fol.73

Anno 1749 den 17de februari
hr.biSkop

indfandt

Peder Andersen,fæste

at foretage

Povel Pedersen

derings

mænd Peder Rasmussen

Søren Pedersen

og broder,og
boe,saa

førend forrætningen
begiærede

af Hasselager

og var

med laugværge

havde ikke efter tilbegyndte,fremkom

enken

at ingen nye skifte ma~tte fore-

nøye nok for kort tiid registreret

deri giort eller skeet,forestillede

hosbonden

og hendes 6 børn efter forrige

altsaa ville kun forvolde

til slutning

2de umyndige

og ærede deres sal.fader

hver søn liige saa meget,som
faaet efter deres fader,og

at
skif-

hende nye besværlighed

kunde efter saadanne

disse forbm.hendes

skifte forvalteren

og vur-

som alt det hun eiede ude og inde var i skifte

boe tilhørte

hun elskede

øvrige personer

første mand sal.Povel

te behandling,og
udgift,og

sig.men

ingen forandring

ald hendes

1 aar gammel.Til

broder Povel Jensen af Lemming,enken

sendt bud indfundet

vurderet,og

auflede sønner,nemlig

og Søren Jensen,begge

af Hasselager,de

i hendes

enke

Bering havde til sig taget som registrerings

enkens

efter hendes

Andersen

i

sterfboe,for

hans efterladte

1 1/2 aar gammel og Anders Pedersen

forretning

med laugværge

i mellem

og 2de med sal.Peder

hvilken

overværende

Jacob Bering fra Aarhuus

bonde i Hasselager,hans

loulig skifte behandling

Zidsel Jensdatter

udkomme

sig,paa høyædle og høyærværdige

Peder Hygoms vegne amanuensis

afgangne

tages

a.

omstændigheder

dog intet

sønner til bedste,men

i hans grav,vilde

og

fordi

hun tilstaae

hendes øvrige sønner hver fbr sig havde

er ungefehr

20 slettedaler,bad

vilde ansee hendes bedrøvelige

derfor at

tilstand

med sine

8te umyndige,lade

hende sidde i rO,og antage hendes giorte forslag

begiæring,hvilket

samme hendes laugværge

des ombad Bering
og ved eftersyn
tilspurdte
bragt,som
hvorpaa

derpaa,som
befandt

enken,om

Andersen

ingen reede penge havde ind2de umyndige

regne paa eet hundrede

skatter

paakommende

daler,men

til sal.Peder

hun kunde sige for sandhed,at

vilde giøre sin corporlig
omstændigheder

børns arve lodder,som
boen,og

anhørt

eed.Efter

af samme havde

adskillig

i disse vanskelige

tiid var ikke 10 daler deraf i hendes huus,hvorpaa
salvsamme

til arv og beste?

tilfælde,betalt

og andre udgifter

som hun deraf havde giort bekostning
lige begravelse,saa

i alle maader

at hun kunde ikke nægte at hand havde jo ind-

i adskillige

giæld,bestyret

broder ligelee-

boen kort tilforn,

samme ude og inde uforandret

kunde komme hans efterladte

bragt nogle penge,at
de udgivet

selv havde registreret

sal.Peder

enken svarede

og hosværende

og

Andersens

klat

tiider,
hæder-

der for nærværende
hun erbød sig at

Bering da havde taget denne boes

i consideration

i henseende

stod i de effecter,der

de mange forrige

ikke kunde undværes

saadan enkens declaration,hendes

fra

og hendes broders be-

og

2.
giæring,til

spurdte han enken om hun vilde tilstaae

sØnner hver 20 rixdaler
drage dem tilbørlig,da
des øvrige

til arv efter deres sal.fader,og

hendes broder

dem i arv paa saadan condition

erklærede

Saa resolverede

desuden

samme arv skulde blive hos hende,liige

børns uden rente til de bliver myndige?hvorpaa

Ja hun vilde tilstaae

foreening

hendes 2de mindste

at han paa børnenes

enken svarede:

hver tyve rixdaler

veigne var dermed fornøyet.

i stædet for vidtløftige

behandling

ens byrde og disse umyndiges

skade.

Og bliver

arv efter salig Peder Andersen.

saa herved tillagt
søn

Povel Pedersen
Anders

Den yngre

som hen-

Bering at det og derved skulde forblive, og den skifte

at være og giælde

Den ældste

op-

For hvilke 40 rd.enken
hans høyærværdighed

Pedersen

-

-

- - -

hr.biskop

20 rd.

blev tilhalt

Peder Hygom,som

i alle maader,og

alle hendes effecter

flere børnepenge

til forsikring,hvvrtil

om, næst Guds hielp,at

20 rd.

- - - - -

Zidsel Jensdatter

til bo-

og paalagt

ober formynder

at være

ansvarlig

at være for disse saavel som
hun og forbandt

betale hver sin myndling

sig,med

løfte

deres arv efter haanden

som de blev myndige til.
Hvorved

da denne skifteconvention

Sterfboen

i Hasselager.Anno

Paa høyædle

og høyærværdige

forvalter
Paa enkens

og act saaleedes

et die ut supra.
hr.biskop

Peder Hygoms

Jacob Bering
vegne som laugværge

Paa børnenes

vegne

P.J.S.

er til endebragt.

S. P. S.

vegne som skifte-

