Arv efter Søren Jørgensen, Tersløsegrd. En broder til sl. Jens Nielsen i Berring.
Haureballegaards Birketing i-11. 1750-1765. Fol. 72 a. til. 73 a. 1753. Erhvervsarkivet.
Hvor da for retten var tilstede procurator Søren Muller af Aarhuus, og gav til kiende at hand efter
given commission fra forvalter Niels Lind i Callundborg hafde at søge erhvervet et tings vidne om
sal. Søren Jørgensen som sidst boede og døde paa Tersløsegaard paa Selland i Holbech amt, hans
efterladte arvinger som ere: Hans broder Christen Jørgensen boende i et huus paa Schioldenesholms gods i bemt. Selland, en søster søn Gunner Pedersen i Udbÿe ibdm. En dito søster søn og
broder til Gunner Pedersen, Jens Pedersen boende i Ørsted, Rouse herret i Jylland, een dito Peder
Pedersen boende i Nebel Vooer Herret, nock en anden søster søn, nafnl. Jørgen Madsen boende i
Grumstrup i bemt. Vooer herret endnu en halv broder til afgangen Søren Jørgensen, nafnl. Jørgen
Nielsen boende i Saxild i Hads Herret og endnu en halv broder, til bemt. Søren Jørgensen, Jens
Nielsen for hen boendes i Berring i Haureballegaards amt eller udi hands sted hans efterladte 4re
børn, nafnl. En dræng Niels, en datter Ane og 2de ditto begge af nafn Maren, og til saavel at beviise
at ingen flere arvinger er efter bemt. Søren Jørgensen, som og at beviise at bemt. 2de halv brødre
Jørgen Nielsen og Jens Nielsen er dend sal. karls rette halv brødre, tillige at de andre Gunner Pedersen, Jens Pedersen og Peder Pedersen er dend sal. karls rette og eniste levendes 2de søster børn, og
at der ei heller viides at dend sal. karl Søren Jørgensen haver flerre enten brødre eller søstre med
dend nafngifne Christen Jørgensen, og disse fornæfnte arvingers 2de modere siden dend i Horsens
Hospital forhen værende brødre til Gunner, Jens og Peder Pedersen ved nafn Jørgen Pedersen for
unge fæhr 2 a 3 aar siden ung karl uden nogen livs arvinger er bort død, fremstillede Søren Muller,
Jørgen Sørensen af Saxild, Jens Sørensen af Grumstrup, Rasmus Rasmussen af Kattrup og Jens
Jensen af Berring, hvem Søren Muller begierede maatte tages i eed efter loven og eeden for dennem
op læst med formaning til sandheds udsigelse som og skeede. Og da samtlig med opragte fingre
efter loven tilstoed og bekræftede saaledes at være i sandhed som forhen protocolleret er. Derefter
fremstoed Jens Pedersen af Ørsted paa egen og hans broder Peder Pedersens vegne, Jørgen Madsen
af Grumstrup paa egne vegne, Jørgen Nielsen af Saxild paa egne vegne, og Ove Jensen af Berring
paa de nafn givne 4re børns vegne som deres nu værende stif fader, og herved igien kaldede dend
fuld magt som forhen om dend bemt. Søren Jørgensen ventende arvs oppe børsel, til Gunner Pedersen i Udbÿe given fuldmagt, og de imod her ved og her med giver forvalter og procurator Niels
Lind i Callundborg fuld kommen fuld magt til at observere og indtale, samt modtage alt hvis de
rettelig efter bemt. Søren Jørgensen kand tilfalde og der for give ved børlig af kald og qvittering
som i alle maader skal validere lige saa fuldkommen som deres egen, imod at hand forvalter Lind
saavel paa skiftet efter oft bemt. Søren Jørgensen observerer deres ræt og bæste i alle maader og at
hand da der efter besørges dem hvad der kand til falde til procurator Søren Muller i Aarhuus, hvor
fra hand igien skal blive til stillet ved hørlig beviis, da de og tillige vil have ald ting til forvalter og
procurator Linds goede forsorg saaleedes rekommenderet som hand for Gud og øvrig heden agter at
til svare og bekiendt være, hvor efter Søren Muller var det passerede beskreven begierendes, som
og blev udsted.

