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(217b)
Anno 1736 Dend 6 Maÿ Jndfandt
sig udj Højris Johannis Hiort som som fuldmægtig paa højldle
og Welbe Hr: Justitz Raad og Amtmand Teilmans Wegne for at
forsegle og antegne hwis som findes udj Sterfboen og endelig at
Registere og Wurdere og Wed Skiftes Slutning at Skifte og deele
imellem Enchemanden Christen Madsen paa dend Eene siide
og dend Sal koene Ane Andersdaatter som døde d. 2 Maj hendes
(218a)
Arwinger paa dend anden side, som ere Jørgen Nielsen i Klodmøllen,
Niels Nielsen  som er i Holland, Christen Christensen som er hjeme hos fa-
deren, Anne Nielsdater som Manden har ladet sig skille fra/: bodel
Nielsdaatter som er og en arfwing, har for længe siden giwet afkald
for fæderne og Møderne arf:/ da tillige Ware tilstæde 2de Mænd
Nafnlig Mads Andersen i grøde , Erich Andersen i Suderbech,
Hworpaa da efter Christen Madsens af 2de Maj til Højædle og Welb.
Hr. Justitz Raad og Amtmand Christen Teilman ergangen Skri-
welse, saa og hans Egen Mundtlig Begiæring i owenmte. 2de Mands
Nærwærelse og Paahør, at fuldmægtigen paa Amtmandens Wegne
wilde forsegle og annotere hwis forrefandtes, og Amtmanden
siden som øfrighed skifte og deele dem imellem efter lowen,
Forrætningen blef forretagen som følger.          
                              
           Bester                                     Storstuen
1 Sort hest 5 aar                       1 lang fyrbord med Eege fod og Skuffe
1 Sort stiernet 6 aar                   1 stor benk, 1 liden dito, 2 træestoele
1 Sort brun plag 3 aar                  1 kandebænk besegled, 8 steenfade,
1 Sort stiernet hest 5 aar              2 Messing lÿsestager. 1 Messing Morter
1 Sort blæsset hoppe 14 aar             med staalstøder, 1 drewen Messing stage
1 brun hest 12 aar                      2 Spidsglasse, 1 glas Saltkar
1 Sort brun hest 18 aar                 4 glas krucher, 1 steen kruche,
1 gl. kachelofn med 1 Jernplade udj     1 tin flaske som blef berætted at til
            Kiør                        høre Niels Nielsen - 1 lilde træstoel,
2 Sort hielmed, 1 graa hielmed dito     1 stor udgrawet kiste besegled.
1 Sort hielmed dito, 2 dito                         Wester Kielder.
2 Sort hielmed dito, 2 dito, 2 dito     1 kist som tilhør Niels Nielsen
1 dito, 1 grimed                        3 øltønder, 1 med Miød, 1 salt trug,
           Stude                        1 degnkar, 1 tobachs kasse, 1 gl bord-
5 graa hielmed, 1 Sort hielmed          blad, 1 gl træbÿtte, 1 gl tiære fiærding
1 dito, 1 dito, 1 dito, 1 rød hielmed   1 gl kiærne 2 gl fiærdinger 1 eege fiæl
3 sort boldede, 1 Rafnsort              1 Spejl 1 træfad 1 tragte kar
1 sort hielmed, 1 dito, 1 dito, 1 dito  1 Messing tragt 1 tinse 1 4 kanted Eske
1 graa hielmed dito                     4 sorte grÿder 1 liden kurf 1 ølglas
1 Sort stiernet qwie                    1 glas kruus 1 dito i stkr begge
4 stude i andet aar                     2 stk Eege træer under tønderne
1 qwie i andet aar, 1 dito, 1 dito      1 Eege fiæl 1 Eske log
1 dito                                             Wester Kiøchenet.
            Swiin                       1 kaaber kiedel paa 1/2 td 1 dito Mindre
2 galt, 1 soe, 4 griise                 2 Mindre dito 1 gl Messing kiæde
            Faar                        1 tappe kar 1 ballie 2 bimbeler
4re faar, 1 dito sÿg, 8 kalwe, 3 giæs   1 gl strippe 1 stor Øre ballie
og en gasse                             1 Sælde 1 dito 4 Sold 2 hæst dechen
                                        1 Eege fiæl 1 dito 4 Nÿe ulden sæcher
(218b)
1 hampe dito,Piigens seng               1 haandqwærn 2 Egifiæl 4 fÿrlægte
2 gl ulden dÿner 1 howedpude            1 drifttrug 1 puster
1 himmel Sæng 1 Slibesteen                    Karlenes Cammer
            Smidien                     2 Sængesteder af Eeg hworj fandtes
1 Ambolt 1 Spær hage 1 stæchjern        1 olmerduds owerdÿne 1 olmerdugs
3 smaa hammere 2 tænger                 Nederdÿne 1 dito howedpude alle
2 Nageltænger 1 klÿwejern               3 blaa strib 1 dito howedpude
bællene 2 eege hiul 1 kultrug           1 blaa strib bolster dÿne
2 Jern grimmer                          1 graa ulden Nederdÿne 1 blaa strib
       Lille Kiøchen                    howedpude endnu Sænge Klæder af
1 Spand 2 røde leerfade 1 Jern Rist     andre Sænge.
1 dito pande 1 gl Riwejern 4 træe       1 blaa strib owerdÿne 1 graastribet
tallerkener 3 lange dito                underdÿne 1 bolster bl strib ower
14 Siebøtter 1 gl bord 2 ildklemmer     dÿne 2 blaastrib howedpuder.
2 kiedelkroge 1 Jern lænke              2 ulden dÿner 2 dito howedpuder
1 tinhÿlde 1 Jernlog til en grÿde       1 stoel 1 Ridehÿnde
1 dito                                  1 Sadel 1 drejelad tilhør Chr Christens
      Dagligstuen                       1 Saw 1 skaft med 2 spægerborre
1 eege bord med foed og Skuffe          1 baandknif 1 stor Nafr 1 Mindre dito
2 fÿr bænke 1 flødebøtte                1 øxe 1 Mindre dito 1 hæst skrabe
1 kiærne 1 Jern kachelofn               1 huggejern 2 skiære kister
1 lang kiste som er pandtsat til        3 skiære kniwe 1 fiil 1 hammer
Christen Christensen                    1 tang 1 bÿsse 1 beslagen wogn med
1 dito Mindre som tilhør same           Aaset 1 træe wogn med harfiæl
Søn i huuset                            1 dito med lejrer og Skraf 4 Møgfiæl
1 half anker 1 lidet skab 1 dito        2 høekorwer 2 plowe med jern
1 gl hÿlde 2 dito 1 fÿrsæng             behør uden hiul 2 harwer dend
1 gl Uhrwærk med huus                   halfwe af Jern Nagler
1 gl stoel 1 skrin 1 tin bodiche        1 lang stie 1 stachet dito
1 kruus med tinlog 1 dito uden                   Føl Stalden
laag 1 træestoob 1 lidet spejl          1 fÿrfiæl 3 stk Eege træe 1 fÿr delle
1 stor Ølglas                           1 stor Eege træe 1 høfle bænk
      Øster Cammered                    1 bøge fiæl
2 loue 1 Rok 1 gl tragt 1 gl stoel                 Wognhuus
1 Øltønde 1 stk eege træe 1 skp m. Jern 2 staalgrebe 2 lÿngleer 3 høeleer                           
giorde 1 ostekar 1 flaske 1 dito        2 tørwespader 2 klÿn spader
1 hÿlde af Eeg                                uden for Gaarden
           Øster brøggers               fandtes Eendeel træe som war
1 Mæske kat 1 dito Mindre 1 gl          4re eege knobbe 4re Eske knubbe
dito 1 brændwins kiedel ungefæhr                 Hæsttøÿ
paa 3 fcr med piber og tynde            3 par hamler 3 pr kaabler med Seeler
                                        3 tømmer 1 lær bidsel 1 Jern grÿde
(219a)
1 Staalstang 7 tyrer til hesterne 2 tiære kander 2 fÿrdeller 1 agestoel
4 biestache 1 lild balli
                     Paa Loftet
1 Spind Rok Boghwede 1 td Roug 8 tdr 1 kasteskowl bÿg 4 tdr Malt 2 tdr
1 fÿrdelle, 1 dito, 1 dito, 1 bing 
                                     Sølf.
1 begger paa 1/2 pot 1 dito paa en pot 5 skeer 1 pr sølf Spender
                                   Lindkleder.
3 hørgarns Lagner 2 blorgarns dito 1 hørgarns pudewaar 1 hørgns dug
2 blorges dito 1 hørgarns haandklæde, 1 blorgarns dito, endnu
fandtes 6 pr Sølf Maller til et Snørlif 1 gl Chagrins kaabe
1 fÿrfad.    Siden intet Meere War udj boen at finde
som kunde komme Sterfboen tilgode, undtagen gaardens korn
og det der til liggende bøndergods, saa blef denne forrætning da
Sluttet indtil 30te dagen, som er d. 1te Junÿ, til hwilken tid Chri
sten Madsen lader arwingerne indkalde, for at ower Wære Naar
Seglene bliwer Aabned og boen Rigtig Registeret og Vorderet;
At Saaledes er Passeret, forseglet og forættet, bekræfter Wj med
Wore Hænder. Skiftestædet ut Supra.          Paa højædle og Welb                          
   Christen Madsen               hr. Justitz Raad og Amtmand Teilmans wegne
                                   som fuldmægtig      Niort.
de 2de owerwærende Mænd
Erich Andersen   Mads Andersen



Anno 1736 d. 1te Junÿ  Mødte udj Sterfboed efter forestaaende
berammelse paa Amtmanden Højædle og Welb Hr. Justitz Raad Teil
mans wegne Søren Sterm til Wiumgaard med tiltagne 2de Mænd
Niels Pedersen og Peder Nielsen  begge fra Suderbech her i Sogned, da
Ware Nærwærende Enkemanden Christen Madsen self og hans J fællig
med sin afdøde Hustrue aflede Søn Christen Christensen 27 aar gl
og i saa Maade self Mÿndig, hwilken er og Stedse hawer Wæred hieme
hos forældrene og tilkiendegaf Christen Madsen at hand forhen
hafde giwet sin Stifsøn Jørgen Nielsen i Klod Mølle til kiende
at skiftet i dag skulde forretages Men som hand hafde ladet sig
forstaae at hand iche Wilde Møde denne sinde, saa er i dag her fra
Søren Sterm paa Amtmandens Wegne afskicket 2de Mænd Nafnl.
Peder Christensen tienende her i gaarden og Poul Andersen
af Grøde til ham, med tilfald at hand paa Egen og sin broder
Niels Nielsens Wegne Wilde Møde og forrætningen ower Wære helst
efterdj hans broder Niels Nielsen er frawærende i 
Holland; Men fich til Swar at hand iche hafde Wel tid dertil
og alt saa ej widste enten hand kom eller iche, og som Chri
sten Madsen ligeledes berættede at hawe tilskrewed sin Stifdatter
(219b)
Anne Nielsdatter, som opholder sig i Aalborg, dend 19de Maj sidst
og tilkiendegiwet hende denne forrætnings forretagelse, saa saae
bemt: 2de Mænd hende og i Klod Mølle J dag og war  hendes wogn alt
forspendt til at Rejse herhid da de tog derfra, Jhworwel hun ej end
nu er kommen som er 2de timer efter deris hidkomst, da dog Allene
er fra Klod Mølle og hid 1 Miil wejs, Ellers som wed begrawelset af
Nogle Giester wed Waades Gierning war blewen stødt Seglet af dend
Kist i Storstuen, saa blef dend strax Jgien i owerwærelse af Peder
Nielsen og Erich Andersen Af Suderbech, Mads Andersen af Grøde
og Christen Madsen boende paa Højris Mk forseglet med den hieme
Wærende Søn Christen Christensens Zignette, og samme Zignette til
ligemed Nøglen  lewered til samtlige børnens Moster Rasmus
Sillebergs hustrue Kiersten Andersdatter i Steenholt i Krage
lund Sogn for at lewere det til Jørgen Nielsen i klodmølle
som og skeed war siden hand det i dag igien hafde leweret
til de udskichede twende Mænd, som det Nu her lewerede, og Ware
Nu og tillige tilstæde bemelte fiire Mænd som Stadfæstede denne
Christen Madsens berætning. Efter at Skifterætten war ophol
den indtil Kl. 10 efter Jørgen Nielsen udj klod Mølle og Søster
Anne Nielsdatter, Ankom Endel: forn: Anne Nielsdatter
med laugwærge Sr: Hans Frausing fra Wiborg, og som hun
berættede at bemte: hendes broder iche wil Møde saa blef beskiched
for denne sinde at owerwære paa dend Eene frawærende Søn
Niels Nielsens wegne Christen Madsen Skræder boende paa Høj
ris Mk, og blew da med Wurderingen begÿnt og forfared som
følger.
            Store Stuen                 wiidere befandtes iche udj samme
1 gl kachelofn med 1 Jern plade - 2  -  skab undtagen Noget smaa lin
1 lang fÿrbord med Eege                 tøÿ tilhørende dend Sal koenes
fod og skuffe                   1 2  -  Gangklæder, Naar dette forretagis
1 stor fÿrbænk                  - 1  4  8 Hollandske Steenfade der af 6 i stkr
1 liden dito 10 s 2 træstoele           og sammenbunden et som at schor afslagen
  1 m 8s                        - 2  2  et Spruchen og Refned og endelig et 
1 kand benk skab besegled       2 -  -  hiel som er det 9de              - -  8
Efter Seglenes Aabning                  2 Messing lÿsestager 6 kantede   1 4  -
Fantes udj sammme kandbenk              1 Morter med staalstøder         - 2  8
skab efter Specificerede                1 drewen Mæssing stage           - 1  8
og Wurderede som Sterfboed              1 Spidsglas                      - -  4
tilhører                                1 glas Saltkar                   - -  1
1 liden Sÿe kurwe               - -  4  4 glas kruker og flasker         - -  2
1 fiil skrue                    - 1  8  1 liden steen kruche             - -  2
1 pr hoetøj                     - 1  4  1 lille træe stoel               - -  2
1 fæe brÿnde                    - -  8  1 stor udgrawet kiste beseglet   4 -  -
adskillig gl. Jern              - -  6
(220a)
Kiisten Aabnet og befandtes derudi      1 Mindre dito wog 6 1/4 u a 18 s 1 - 12
1 lidet Messing kachelofns fad  - 1  8  1 liden dito wog 4 1/2 u a 18s   - 5  1
           Thind                        Nok skulle wære endnu een 
4re fade og 4 tallerkener gl u          liden dito efter 1e Registering
brugelig tin wog 13 u a 1 mk    2 1  -  Men Christen Madsen og tilstæde
1 liden gl. Stentafle           - -  4  wærende Søn Christen Christensen
5 smaa hollandske stenfade og           berættede ar dette Maatte wære
tallerkener hworaf de 3de ere           forskrewen siden de erbød med
Sønder og Sammenbunden          - -  6  Eed at stadfæste, at iche fleere
Noch Nogle gangklæder som siden         kiedler hafde wæred eller er her
med de øfrige under et anføres          i huuset Sterfboen tilhørende si
        J Wester Kielder                den dend Sal koenis dødelig afgang    
4 heele Øltønder saaledis               1 gl Messing kiedel              - - 10
1 Med læst Jorder               - 3  -  1 tap kar                        - 2  -
1 dito med baand                - 2  -  1 ballie                         - 1  -
1 dito 1 m 8 s 1 dito 1 mk 18 s - 3  -  2 bembler                        - 1  -
1 bøge Salt trug                - -  8  1 gl strip                       - -  4
1 degnkar                       - -  8  1 liden øret ballie              - -  6
1 tobachs kasse                 - -  4  1 Selle 8 s 1 gl dito 2 s er     - - 10
1 gl bordblad af Eeg            - - 12  4 Solde                          - 1  -
1 gl træebÿtte                  - -  2  2 hestedæchen                    - 3  -
1 gl tiære tønde                - -  4  1 Eege fiæl                      - -  8
1 gl kierne                     - -  4  1 dito                           - -  6
2 gl fierdinger                 - -  4  4 ulden Secher                   1 -  -
1 Eege fiæl                     - -  6  1 hamp sech                      - - 12
1 Spejl med sort Ramme          - 3  -       J Piigens Sæng
1 træfad spruchen               - -  4  2 gl ulden dÿner                 - 3  8
1 træ ostekar Sønder og sammen          1 howet pude                     - 1  -
bunden                          - -  1  1 Eege himmel Sængsted           1 4  -
1 Messing tragt                 - -  4  1 Slibesteen                     - 3  -
1 tinse af haar gl og bøt       - -  4       J Smidien
1 firkantet bøge æske           - -  4  1 Ambolt                         1 -  -
4 sorte grÿder gl og snart              1 Spærhage                       - 2  -
ubrugelig                       - -  1  1 Stach Jern                     - -  6
1 liden kurwe                   - -  2  3 smaa hamre                     - - 12
1 lidet Ølglas                  - -  8  2 tenger                         - -  6
2 stk Eege træer under tønderne - -  2  2 Nageltenger                    - -  4
1 Ege fiæl                      - -  2  1 klÿw Jern                      - -  4
1 log til en fierding           - -  1  Belgene                          1 -  -
      Wester Kiøchened                  1 kolf kurf                      - -  1
1 Kaaber Kiedel paa 1/2 td wog          Hwilket forestaaende Smedie
12 1/2 u a 18 s                 2 2  1  Redskab Christen Christensen berætted at
                                        wære hans eget hwilket hans fader og         
(220b)
tilstædewærende Søster med hannem       1 træstaab                       - -  4
tilstode, og alt saa wilde wente at     1 liden Spejl                    - -  8
dette iche kom under Nogen Skifte       1 stor Ølglas                    - -  4
eller deeling                                J Øster Kammer
1 pr Eege hiul                  - 3  -  2 lour                           - -  6
2 Jern Grimeskaft               - 1  8  1 Roch                           - 2  -
     J Lile Kiøchened                   1 træ tragt gl                   - -  6
1 Spand                         - -  4  1 gl stoel                       - -  4
2 Røde leerfade det 1 i stk     - -  2  1 Øltønde                        - 1  8
1 Jern Rist                     - - 12  1 stk Eege træe                  - -  2
1 Jernpande tilhør kroer                1 skpp                           - 3  -
manden i Engesvang                      1 ost kar                        - -  2
1 gl Riwejern                   - -  1  1 glas flaske                    - -  8
4 træ tallerkener               - -  2  1 Mindre dito                    - -  4
3 lange dito                    - -  3  1 hÿlde af Eeg                   - -  2
14 Siebøtter                    - 2  -     J Øster Brøggerset
1 gl Eege bord                  - -  8  1 Mæske kar                      - 2  -
2 kiedel kroge                  - -  6  1 dito Mindre                    - 1  8
2 Jldklemmer                    - 1  -  1 gl dito ubrugelig              - -  4
1 Jern lenke                    - -  4  1 brændewins kiedel ungefæhr
1 tinhÿlde                      - -  2  paa 3 fcr wog 1 lu 12 u a 22 s   6 2  -
1 Jernlog til en grÿde          - -  2  dertil tønde og piber            1 1  -
1 dito Mindre                   - -  1  1 haandqwern snart ubrugelig     - 1  8
      J Daglig Stuen                    2 fÿrfiæl                        - - 12
1 Eege bord med fod og Skuffe   - 4  -  4 fÿr lægter                     - -  8
2 fÿrbenke                      - 1  8  1 driftetrug                     - -  4
1 flødebøtte                    - -  8  1 Puster                         - -  2
1 kierne                        - 1  -     J Karlenis Cammer
1 Jern kachelofn                4 -  -  1 Sengested af Eeg               - 3  -
1 halfanker                     - -  8  1 gl dito                        - 2  -
1 liden skaab uden laas         - 2  -      hworudj fandtes 
1 Mindre dito                   - 1  -  1 gl strib Olmerdugs owerdÿne    1 -  -
1 gl hÿlde                      - -  4  1 dito underdÿne                 - 2  -
2 dito                          - -  8  1 dito howedpude                 - 2  -
1 Sengestæd                     - 1  -  1 dito                           - 1  8
1 gl Uhrwærk                    3 -  -  1 blaa strib bolster dÿne        1 1  -
1 gl stoel                      - -  4  1 graa ulden Nederdÿne           - 2  -
1 lille skriin uden laas og Nøgel 1  8  1 bl. strib howedpude            - 1  -
1 tinbodich uden log            - -  8  2 ulden dÿner                    1 4  -
1 kruus med tinlog              - 1  -  2 dito howedpuder                - 3  -
1 dito uden laag                - -  8  1 gl stoel                       - - 12  
(221a)
1 Ridehÿnde uden Stibøjle       - 2  -  4 Eske dito                      - 3  -
1 blaastribet owerdÿne          2 4  -  3 pr kaabler med Seeler udj      
1 graastribet underdÿne         1 2  -  samt hamler                      1 -  -
1 blaastribet bolster owerdÿne  3 -  -  3 tømmer                         - 1  8
2 blaastribet howedpuder        1 -  -  1 læder Bidtzel                  - - 12
1 bolster howedpude             - 3  -  2 Jern grÿder dend Eene
1 drejelad tilhør Christen Christensen  ubrugelig                        - 3  8
1 Seng                          - -  6  1 Staalstang                     - 1  8
1 Spegerboer med 1 skaft til    - -  4  7 hest tÿrre                     - 3  8
1 baandknif                     - -  4  2 tiære kander                   - -  8
1 stor Nafr                     - -  6  2 fÿr deller                     - 3  8
1 Mindre dito                   - -  4  1 Agestoel                       - -  6
1 øxe                           - 1  8  1 liden ballie                   - -  6
1 Mindre dito                   - -  8  4 bjestacher tilhører Sønnen
1 heste skrabe                  - -  2  Christen Christensen
1 hugjern                       - -  4     J Følstalden
2 skiere kister                 - 1  -  1 fÿrfiæl                        - -  4
3 skiære kniwe gl ubrugelig     - - 12  3 stk Eege træe                  - - 12
1 fiil                          - -  2  1 fÿrdelle                       - -  4
1 hammer og tang                - - 10  1 Stor Eege træe                 - 1  -
1 bøse                          - 4  -  1 høflbenk                       - -  8
2 staalgrebe                    - 2  8  1 bøgefiæl                       - -  1
2 lÿngleer                      - 1  8     Paa Loftet
4 høeleer                       1 -  -  1 Spind Rok                      - 1  8
2 tørwe spader                  - 1 12  1 kasteskofl                     - -  1
2 klÿn spader                   - 1 12  3 fÿrdeller a 4 s                - - 12
1 høefork                       - -  6  1 korn bing                      1 2  -
   J Gaarden                                   Korn
1 beslagen Wogn med aasæt       8 -  -  8 td Rug a 9 mk er              12 -  -
1 træewogn med har fiæl         4 -  -  4 tdr bÿg a 1 Rdr er             4 -  -
1 dito med lejrer og Skraf      1 2  -  2 tdr Malt a 1 Rdr er            2 -  -        
4 Møgfiæl                       - 1  4  1 td boghwede                    - 4  8
2 høe karme                     - - 12           Sølf
2 Ploge med Jern behør                  1 Begger paa 1/2 pot wog
uden hiule                      1 2  -  15 lod 1 1/2 qt a 3 mk er        7 4  2
2 harwer dend halwe af Jern             1 dito paa en pæl wog
Nagler                          - 2  8  10 1/2 lod a 3 mk                5 1  8
1 lang stie                     - 1  8  3 skeeder 8 lod a lodet 3 mk     4 -  -
1 stacket dito                  - -  4  Endnu et beggere og 2de Skeeder
   Uden for Gaarden                     Som Sønnen Christen Christensen
4 Eege krubbe                   1 3  -  berættede at hans Sal. Moder førend
(221b)
Sit dødsfald hafde giwet ham med        1 Rød hielmed dito               5 5  -
sin faders Samtÿche, hwilket hand er    3 sort baldede dito             11 2  -
bød med Eed at Stadfæste, som hans      1 Rafnsort dito                  3 3  -
fader og tilstod  samme wejer i alt     1 Sort hielmed dito              4 -  -
17 lod                          8 3  -  1 dito                           2 2  -
1 pr fruentimer Skospender og           1 dito                           2 3  -
6 pr Maller wog 1 1/2 lod a 3 mk  4  8  1 dito                           2 2  -
hwilke Spender og Maller Anne Niels     1 graa hielmed dito              2 1  -
daatter berættede at hendes Sal Moder   1 Sort stierned qwie             2 -  -
hafde giwet hende tilligemed 2de        4 stude i andet aar              6 4  -
Sølfskeder. Christen Madsen Skræder     1 qwie i andet aar               1 1  -
paa Niels Nielsens wegne berættede      1 dito                           1 -  -
at hand med egen ører hafde hørt        1 dito                           1 1  -
at dend Sal. kone førend hendes død     1 dito                           1 -  -
hafde giwet Sønen Niels Nielsen                Swin
det andet Wurderede begere tillige      2 galte                          3 2  -
med en Sølfskeed, med Condition         1 Soe                            1 1  -
i fald hand Rede sig fredelig og Willig 4 grise                          - 4  -
med sin Stiffader wed Skifte og deeling          Faar
       Levendes Creature                4 faar stk a 2 mk 8 s            1 4  -
1 Sort hest 5 aar gl           13 2  -  8 Spæde kalfwe a 4 mk            5 2  -
1 Sort stiernet dito 6 aar     10 4  -  3 Giæs og 1 Gasse                - 3  -
1 Sort brun dito 3 aar gl      13 2  -          Lin Klæder
1 Sort stiernet hest 6 aar      8 4  -  2 hørgarns lagner                1 -  -
1 Sort blæsset hoppe 12 aar     6 -  -  dend 3die lagn er forbrugt til
1 brun hest 12 aar              3 2  -  liigklæde
1 Sort brun dito 18 aar         1 2  -  2 gl blorgarns lagner            - 2  -
         Kiør                           1 gl drejels dug                 - - 12
2 Sort hielmede for             7 2  -  2 blor lærretz dito              - 1  8
1 hielmed graa dito             3 3  -  1 hørgarns haandklæde            - - 10
1 Sort hielmed dito             2 2  -  1 blorgrs dito                   - -  8
2 Sort hielmed dito             6 -  -  1 fÿrfad                         - -  8
2 dito                          8 -  -  1 gl. Chagrins Kaabe som Christen
2 dito                          8 -  -  Madsen tilligemed hans hiemmewæ
2 dito                          5 2  -  rende Søn berættede at hans Sal hu
1 dito                          3 -  -  strue hafde giwet Maren Pallisdater
1 dito                          2 5  -  formedelst hendes giorte opwartning
      Stude                             hos hende udj sin Swaghed og ellers
5 graa hielmed                 26 4  -  Wurderet for 3 mk.
1 Sort hielmed                  5 2  -     Dend Sal: Kones Gang Klæder
1 dito                          5 4  -  1 gl sorte klæde kiortel         2 4  -
1 dito                          5 4  -  1 brun dito med lidet guld galu
1 dito                          5 4  -  ner paa                          6 4  -
(222a)  
1 fin Rød klæde Skiørt                                                   4 -  -
1 hiemgiort 2 Søl skiørt                                                 - 3  -
1 blaa Caetuns forklæde                                                  - 2  -
2 Sorte taftes huer en blomed dito med guld Knipling
paa, 1 pr Sorte taftes Ermer, 1 sort silke halsbaand                     - 2  - 
dend Sal: Koenes Lindtøÿ er til deels bortgiwed  udj hendes
Swaghed til sine opwartere og til deels brugt wed hendes liigbe
giængelse. og hendes daglig Gangklæder ligeledes til hendes
opwartere i hendes Swaghed bortgiwet. Ellers berættede
daatteren Anne Nielsdaatter at de Nu Wurderede Gangklæder
hafde hendes Sal: Moder udj sin Swaghed lowet at hun skulde
Nÿde efter hendes død uden Nogen Skifte og deeling. Christen
Madsen og Søn Christen Christensen tilstode wel at de widste dend Sal:
Koene Wel Wilde unde denne sin daatter forskrefne hendes Klæder
Men ej hafde hørt at det skulde Wære uden skifte og deeling og twert
imod saa war det dog ej paa anden Maade, end at hun skulde tage
det udj sin lod for 10 Rdlr. og med Condition dette Skifte kundet
blewen saa Mindelig Afgiort uden Rættens behandling.
     Foemedelst aftenen  paatrænger kunde iche wiedere der
med fortfares, men blew berammet i Morgen Kl. 6 formid
dag at forretages, da samtlig wedkommende som ere
tilstæde Wilde indfinde sig her i Sterfboen til Wiidere
Skiftetz Afhandling.  Sterfboen ut supra.
     Næstedagen efter d. 2 Junÿ waar atter forsamlede udj Sterfbo
et alle forhen Melte, da Christen Madsen Angaf at tilhøre
Sterfboet følgende Jordegods.

             Lundenis Amt  Hammerum Herredt.
               Jkast Sogn  Højriis Gaard

Som er Sterfboed og beboes Af Enkemanden Christen
Madsen self, hartkorn efter dend Nÿe landmaalings
Matricul 9 tdr 4 skpr 3 fdk. Skÿlder Aarlig efter Skiøde
til hans formand i Egteskab Afgn: Niels Jørgensen
Møller af dato 6te April 1705  1 td. honning 1 oxe at stalde
1 Skowswiin, 12 skp haure 1 Rdr 2 Mk. Giesterje

                      Grøde.

Christen Jensen hkorn 5 td 2 skp 2 fdk 2 alb giwer aarlig
for landgilde Egt og Arbejde, Penge 10 Rdr 4 Mk, samt giør
2 dags høeslet og 2 dages Riwen.
(222b)
                   Christen Christensen
Hkorn 2 td 3 skp 1fcr Giwer aarlig for Landgilde ægt og arbeide
3 Rdr 3 mk 8 s saa og en dags høeslæt og en dags Riwen

                   Jsenwad Niels Pedersen
Hkorn 2 td 3 skp 3 fcr 2 alb giwer Aarlig for Landgd og arbejde
3 Rdr 2 mk samt en dags Riwen og en dafs slet.

                  Tulstrup bÿe Corporalsgaard
Mads Bentzen og Enwold Christensen Hkorn 4 td 1 skp 3 fcr 1 alb
Giwer aarlig for landgilde ægt og arbejde 8 Rdr samt hwer
1 dags slet og 1 dags Riwen

                    Lasesgaard
Anders Pedersen og Anders Pedersen hkorn 1 td 1 skp 1 fc 1 alb giwer
aarlig for landgilde Egt og arbejde 3 Rdr.

     Ginding Herred Bording Sogn Hestlund bÿe
Christen Jensen Hkorn 2 tdr 6 skpr 2 fc giwer aarlig for landgilde
Ægt og arbejde 4 Rdr samt giør 1 dags slæt og 1 dags Rifwen
Poul Tomsen Søren Clemendsen og Jep Kieldsens Enke
Johanne Christensdaatter hkorn 5 tdr 5 skp giwer Aarlig for
Landgilde Egt og Arbejde 8 Rdr samt giør hwer 1 dags slet 1 dags Riwen
Christen Jensen og Niels Pedersen hkorn 5 tdr 5 skp giwer aar
lig for landgilde Egt og arbejde 8 Rdr samt hwer 1 dags Riwen 1 dags
slætt,  Christen lauridsen 2de giwer aarlig 2 Rdr samt
Giør 1 dags Riwen og 1 dags slet.
Hans Pedersens Enke Karen Jensdatter giwer aarlig 1 Rdr 2 mk
samt 1 dags Rifwen
Jens Pedersens Enke Maren Christensdaatter giwer aarlig 1 Rdr 
samt 1 dags Riwen.

                    Rounholt
Jens Jensen og Niels Jensen hkorn 5 td 2 skp 1 fcr 2 al giwer
Aarlig for landgd Ægt og arbejde 9 Rdr 2 mk samt 1 dags slæt og 1 dags Riwen

               Silcheborg Amt Wradtz Herred
                 Nør Sneede Sogn og Bÿe
Peder Pedersen hkorn 5 td 2 skp giwer aarlig for Landgilde ægt og
arbejde 10 Rdr 4 mk

                    Gadehuuse
Et adstæd -- -- -- -- -- 

                    Tilstaaende Giæld
Angaf Christen Madsen at wære skÿldig følgende
(223a)
Højædle og Welb Hr. Olaus Rudolphus Krabbe til Mindstrup paa
afkiøbte stude d 1te Octob 1735                                 34   3   -
Fuldmægtigen wed Herningsholm Sr. Simon Saxild ligeledes
for afkiøbte stude Nest afwigte Decbr                           22   1    -  
Een Mand Nu boende i Holsten Nafnl Anders Bredal, er
skÿldig til Sterfboen omtrænt 22 Rdr . Hwis bewiis der
forre er leweret Jørgen Nielsens hustrue i Klodmølle for
at see samme fra ham ind Casseret                               22   -   -
Jens Nielsen udj Skiærlund skÿldig                               4   -   -
Endnu en Person Nafnlig Frands Lausen Kierbøl er skÿldig
til Sterfboen 50 Rdr men siden hand er bortrømt Af landet
saa kand samme iche til Nogen Jndtægt beregnes,
Wiidere tilstod Christen Madsen iche denne sinde at angiwe
thi hwad hos bønderne kand Restere er uwentende og altsaa
ufornøden Rætten dermed at opholde og ellers om Noget
hos andre kand hawes tilgode som iche Nu Erindres, skal
dit wed Næste Samling bliwe tilkiendegiwed,
        Dernæst Jndfandt sig følgende Creditorer
1. Herredsfogden Sr. Lars Swanholm indgaf en Pretention paa
hr. Fredrich Preben Brahes Wegne af gaars dato paa               5   -   -
2 Prowsten Welærwærdige og højlærde Hr. Niels Brøndum lod
fordre wed indgifne Prætention ligeledes af gaars dags dato
for Resterende korntiende Afwigte aar Af Høÿris og halfwe
Corporalsgaard i alt                                            12   5   8
Forestaaende 2de fordringer tilstod Christen Madsen saawidt
Højrisgaard betreffer og det øfrige for iche at hawe Nogen
disput med sin Sognepræst tilstod og indbemte 11 mk 8 s At betale
hwilchet Christen Christensen og Anne Nielsdaatter wed Lauwærge
tilstode.    3. Christen Andersen udj Kragelund Mødte og fore
wiiste Christen Madsen Remmis til hannem Udgifne original
Obligation af dato 2den April 1719 paa Capital 200 Rdr
hwor Jblant er Croner 80 Rdr og paa samme Forskrifning be
talt 200 Sdlr saa at allene Rester 80 Sdlr i Croner med et
Aars Rente til Sidste Snapsting forfalden, for samme Capi
tal er Pantsat Jsengaard som Nu af Christen Mad
sen er bortsolt og udføres Capital med Rente                    56   -   -
hwilken forskrifning Creditor Jgien med paaskrift blew
udlewered imod at hand deraf gaf ligelÿdende Copie
4. Angaf Christen Madsen at wære skÿldig til hr. Borgemæster                                       
(223b)
Hans Rodenborg udj Horsens efter Panteforskrifning
Capital Courant                                                533   2   -
tilligemed et aars Rente til Sidste Snapsting forfalden         26   4   -
for hwilken Capital er Pandtsat ald det øfrige Jordegods
undtagen Højrisgaard. -- --
5. ligeledes angaf Christen Madsen at wære skÿldig til Jens
Andersen Krøjgaard udj Giellerup Sogn og bÿe efter Pantefor
skrifning Capital Courant Mÿnt                                 200   -   -
Med et aars Rente forfalden til Sidste Snapsting                10   -   -
hworfore er Pandtsat Højrisgaard -- --
Ydermeere skÿldig til bemte Mand Jens Andersen Krøÿgaard
for en stud                                                      6   2   -
6. til Jens Sørensen udj Engesvang skÿldig efter forskrifning
Capital Courant                                                140   -   -
Rester et aars Rente til Sidste Snapsting forfalden              7   -   -
for samme Capital pantsat Sterfboets gaard i Rounholt
7. Skÿldig til Christen larsens Enke i Reffel Wenderslef Sogn
for afkiøbte stude                                              26   4   -
8. Jacob Christensen af Uhr i Jkast fordrede for bekomne
stude tid efter anden                                           33   2   -
Som Christen Madsen og Søn Christen Christensen tilstode ---
9. Niels Madsen udj Nederholle lod fordre Reede laante Penge
d. 20 Maj 1710                                                  66   4   -
saa og Rest paa Stude                                            4   -   -
Hwilke fordringer Christen Madsen og Søn Christen Christensen
samt Stifsøn Niels Nielsen som Nu først fremkom tilstode
10. Jens Pallisen af lille Toftlund i Jkast Sogn frem
kom og fordrede Rede laante Penge som tilstædewærende
Arwinger, neml forbemte 3de tilstode                            33   2   -
11. Christen Madsen og Søn Christen Christensen angaf at wære
skÿldig til Erich Andersen udj Suderbech Jkast Sogn Rede
laante Penge                                                     4   -   -
12. Ligeledes Angaf at Wære skÿldig til Peder Jørgensen udj
Hestlund Bording Sogn paa stude                                  2   4   -
13. ligeledes til Klemmend Michelsen ibm paa stude               4   -   -
14. Nok angaf at wære skÿldig til Jens Sørensen Jbm paa stude    5   2   -
15. Stifsønnen Niels Nielsen angaf at hawe tilgode udj Sterfboed
Noget Meere end 30 Rdr hworpaa hand iche Nu kunde giwe
Special Rgb formedelst hans Nÿelig hiemkomst Men faar Lewere                 
(224a)
Til Næste Samling hwilken hans fordring Christen Madsen og hans Søn
Christen Christensen og tilstode, Men ej Kunde erindre Summen til Wisse
førend hans Rgb. fremkommer. --- Wiidere bortskÿldig gield er
indrede Christen Madsen sig Nu iche denne sinde Undtagen folkløn fra
sidste Micheeli og til Micheeli igien som er Saaledes.
16. Peder Christensen                                            6   2   -
17. Jens Madsen                                                  5   2   -
18. Een Hÿrde dreng Jens Jensen                                  2   4   -
19. Pigen Maren Sørensdaatter                                    4   2   -
20. 1 Pige Anne Jensdaatter                                      3   4   -
21. 1 hÿrde pige Anne Jørgensdaatter                             2   -   -
22 Endnu et Qwind Menniske Anne Christensdaatter
som er brugt her i Huuset i disse tider og ligeledes behø
wis udj høe og kornbieringen                                     2   -   -
23. Sønnen Christen Christensen fordrede løn fra sit 18 aar og
til Michaeles førstkommende, i hwilken tid hand stedse har
Wæret hiemme for sine forældre, og intet Nødt for sin tien
iste, da hand dog stedse som en tiener har Maattet fult giær
ningen, samt derforuden udj sidste 3 aar forrættet gaardens
Smidde arbejde uden Wederlag --
     For hwilket alt, hannem af sin fader og tilstædewærende
Medarwinger blew tilstanden fra hans 18de og indtil 24 aar
aarlig 5 r 2 m og fra hans 24 aar og til dato siden hand udj
dend sidste tid har forestaaed gaarden som Afwls Karl og
desaarsag derfore aarlig 10 Rdr som da i alt bedrager           62   -   -
24. Stifsønnen Niels Nielsen og Sønnen Christen Christensen
Erindrede at deris øfrige Sødskende, da de er blefne
fraskilt deris forældre, har de Nødt dend deel til udflÿning
og Medgift hworimod disse 2de intet hawer faaed paastod derfore
at Nÿde wederlag og Jefnet efter lowen. derefter Blew hwad
hid til Wed Skiftet er Passeret for Sønnen Niels Nielsen oplæst
da hand tilstod at det Wurderede Smede Redskab tilhører
hans Broder Christen Christensen og angde det Wurderede Sølf
i alt,      saa forklarede bemte Niels Nielsen at hans Sal Mo
der førend hendes dødsfald hafde giwet hannem og broder
Christen Christensen det uden Nogen Skifte eller deeling, tillige deeling
imellem dem og derom beraabte sig paa de 2de tienestepiger
i huuset deris widne som og for Skifterætten tilstode at hawe hørt
(224b)
Af dend Sal Koenes Mund udj hendes Swaghed, det hun giwet dem Sølwet
til deeling Jmellem dem --- og imod det øfrige Passerede erin
drede hand sig Nu iche Noget at Kunde Disputere. Derefter
fremkom Christen Madsen og gaf tilkiende At hand wed sidste St.
Pederdags tider hafde kiøbt af sin bonde Peder Pedersen udj Nør
Sneede, 1 pr Stude for 10 r 4 mk og derfore Afskrewed og qvitteret han
nem sin landgilde for sidste aar, Men endskiønt de skulde wæred hid
leweret d. 1te Maj sidst saa har hand dog iche endnu kundet Erholde
dem i hworwel hand har haft bud hos hannem derom, Jmid
lertid Udføris Sterfboen her til Jndtægt                        10   4   - 
Jligemaade Erindrede Christen Madsen at hawe Noged tilgode hos
sin Stifsøn Jørgen Nielsen udj Klod mølle hworpaa hand til Næste
Samling Wilde indgiwe sin Regning -- -- og siden Kornet i alt wed
forseglingen er blewen Anseet, og Bÿgget saawelsom bhweden
siden er blewen saaed, foruden det udj Huusholdningen er Med
gangen, samt herefter Maatte medgaae saa Reserwerede Chri
sten Madsen sig derpaa saawelsom paa hwis Meere udj Huushold
ningen er Medgangen og kand Medgaae, at indgiwe sin Rgb
wed Skiftetz Endelighed; Saawel ower dette som de Kongel
Contributioner Jmidlertid af gaarden bliwer swared, ligesom
hand og Nu Erindrede dette Stæds besætning og bÿgfæld. da
besætningen efter formeening kand bedrage Saaledes
10 Bester a 10 Rdr er                                          100   -   -
2 Plowe a 3 Rdr er                                               6   -   -
2 Wogne til arbejde med tilbehør                                13   2   -
2 harwer a 2 mk er                                               -   3   -
Bÿgfæld paa Gaarden blew ej anseet endskiønt   
Eendeel derpaa findes, Men siden Marken er Under
forswarlig drift, saa eragtes dog at gaarden uden denne
bÿgfæld kand ansees og Taxeres a td 40 Rdr bedrager            383   4   8
Siden det øfrige Jordegodses tilstand endnu er ubekiendt saa be
giærede Sterm af Herredsfogden her udj Hammerum herred
Sr. Lars Swanholm som her er tilstæde, at hand paa hr. Justitz
Raad Teilmans og sit Embeds Wegne Wilde med fornødne til
tagende Mænd eftersee og beskriwe detz tilstand, og efter befund
ne Godset Taxere til Skiftetz wiidere befordring og samme
sin forrætning hr. Amtmanden Snarist Mueligt tilstille, som
Swanholm og lowede at efterkomme; Ellers blef af Christen
Madsen fremlagt det fra sin afdøde Swigersøn Christen hansen  
(225a)
Erholdte afkald dateret 6. april 1725, og i øfrigt tilkiendegaf
fornefnte Christen Madsen at Hr. Hans Cramer udj Aale er fornte:
Christen Hansens umyndige barns formÿnder; Jøfrigt siden
dend Eene Arwing Jørgen Nielsen udj Klod Mølle er frawærende som
eragtis fornøden lowlig til Sterfboen at lade indkalde, tilligemed de
angifne Debi og Creditorer som iche ere Mødte, item hr. Hans Cramer 
og ellers der foruden andre ting som endnu iche er blewen Afgiort
eller Afgiøres kand, saa fandt Sterm  fornøden at optage Skifted
under opsættelse udj 6 ugger som er til d. 13 Julj førstkommende
At Saaledes denne sinde er Passeret tilstaais af underskrefne,
Sterfboed ut Supra.            Paa Skifteforwalter Højædle og Welb. Hr.     
  Christen Madsen              Justitz Raad og Amtmand Teilmans Wegne
Niels Nielsen Møller     Christen Christensen           S Steen
                                         Anne Nielsdaatter
Som owerwærende og Wurderings       Som laugwærge    Frausing
mænd Niels Pedersen, Peder Nielsen.



Anno 1736 d. 13 Julÿ Mødte atter udj Højris paa Justitz
Raad og Amtmand Teilmans Wegne Johannis Hiort med tiltagne 2de
Mænd Jacob Willumsen af Holstbroe og Peder Christensen tienende
udj Højris for at forretage Skiftet igien, da der ware tilstæde af
Arfwingerne Niels Nielsen, Ms. Frausing paa Anne Nielsdaatters Wegne
Jørgen Nielsen udj Klod Mølle og Michel Terchelsen udj Schade udskiched
af Welærwærdige hr. Hans Cramer udj Aale, hwornæst blef læst og tilføjet
Een Jndkaldelses Stefning paategnet af Hr. Hans Cramer saawelsom
Jørgen Nielsen udj Klod Mølle, tilligemed et Proclama læst og paa
skrewen wed Hammerum herredsting begge af dato 22de Junÿ 1736
Dernæst blef fremlagt en Taxations forædtning som af Herredsfogden
udj Hammerum herred Sr. Lars Swanholm er forfatted ower det
Strøgods som ligger under Højris og forhen udj Skifte acten
er Mældet om, af dato 9de Junÿ 1736 og bedrager sig til dend
Summa 1336 Rdr 2 Mk 8 S. hworpaa Skifteforwalteren
tilspurte de forhen udeblefne Arwinger, om de iche Wilde hawe oplæst
hwis forhen er Passeret tilligemed Taxations forrætningen ower god
set; Hwortil arwingerne swarede samme Maatte dem wel forrelæsis
som ogsaa skeede, Hwornæst fremkom Michel Terchelsen udj Klode
som indlewerede udj Skifterætten et Jndlæg paa Stemplet Papir,
under Welærwærdige Hr. Hans Cramers haand, datered Aale Præstegd.
d. 13 Julÿ 1736 som blef læst og paategned, samt hr. Cramer med paa
skrift tilbage lewered. Skifteforwalteren tilspurte de tilstædewæ
rende arwinger, om de Noget imod forhen oplæste hafde at indsige
(225b)
Eller hwis de wiidere herwed Skifterætten kunde hawe at erindre
Niels Nielsen Swarede, at Welærwærdige hr. Hans Cramers indstille
de Jndlæg, skulle wed Næste Samling bliwe beswared.
     Frausing paa Anne Nielsdatters Wegne som lauwærge war tilstæde,
og saawidt dend fra Welærwærdige Hr. Cramer i Aale hans Jndlæg angaar
wilde formode, at dend her i Sterfboen forefundne og udj Skifterætten
Registeret afkald fra Sal. Kristen Hansen, er saa lowskiched at dend
wed Skifte slutning ligeledes skal befindes, hwad sig bemt. Anne Niels
daatters stiffader og broders Seeniste Sessions Erklæring paa
hende og hendes broder, Jørgen Møller i Klod Mølle rører an
gaaende, det de skulle hawe faaed Mere end de andre, da Wilde
Frausing formode denom i dag at see lowformlig Specification,
Niels Nielsen Reserwerede sig til Næste Samling da at giwe opskriftt
og antegning baade paa hwis hand i Sterfboen kand hawe at fordre
saawelsom og hwis andre Af arwingerne Meere end dem kand tilkom
me kand hawe bekommed. Jørgen Nielsen af Klodmølle
som her wed Skifterætten war tilstæde, fandt sig aarsaged at begiære at
hans Stiffader og Sødskende, som tillige er Nærwærende, at de Wilde
Nafngiwe og forklare hworj og hwor meget deris efter forhen Skifte
rætten tilførte Prætention og fordring, som de hos hannem Wilde
formode at hawe, kand wære og Egentlig hworj bestaae, da Jørgen
Nielsen skal wiider sig derpaa til Næst Skifte Session. lowformlig
At Erklere, ja wel om Nødiges, sligt lowmæssig at Contradi
cere; Christen Christensen og fader Christen Madsen Wilde hawe deris ind
sigende Reserweret til Næste Samling. Endnu gaf Christen Madsen
tilkiende /: som hand wed sidste Skiftesamling hafde forgidt :/ at hawe til
gode hos en Mand Nafnlig Knud Sÿnden Colding, for 2 kiør og
en hest 15 Rdr. Skifteforwalteren tilholt Christen Madsen at
indskaffe de Panteforskrifninger som forhen udj Skifterætten
war anført, at de der kand bliwe læste og paategnede, og enhwer Cre
ditor kand indlewere Vidimeret Copie, hwor efter de kand tilføres
acten; Endnu fremkom Peder Mortensen udj Gielleruo bÿe og
fremlagde en dom afsagt wed Hammerum herreds ting d. 30 Junÿ 1736
Angde: en fordring paa Jørgen Stokholms Wegne dommen lÿder
som følger: dend fremlagd og her af Rætten udstædet Stefning, som ting
Protocollen tilført er, udwiiser at Welædle og Welbt: hr. Cammer Raad
Mathias Petersen udj Lemwig wed sin fuldmægtig Ms. Peder Nielsen Wendel
paa Welbemt: hr. Cammer Raad Petersens bunde Jørgen Stokholms Wegne
lowlig hertil Rætten hawer ladet indkalde Chr. Madsen Højris boende 
paa Højris i Jkast Sogn betræffende at Jørgen Stokholm hawer
(226a)
Tilgode en fordring hos Peder Nielsen Sebstrup, som beboede Bondgaard i Jkast
Sogn, paa Capital med omkostning 50 Rdr.4 Mk efter erhwerwed dom wed Hammerum
Herredsting d. 21 Maj 1735 sidst, Men d: 15 Junj derefter da Jørgen Stochholm
forlangede Udlæg til fornefnte 50 Rdr. 4 Mk. Afbetaling, hawer Chr. Madsen
med 4re Mænd Protesteret imod at udlæg iche Maatte skee, beraabende sig
paa,at hand Nemlig Chr. Madsen da war ejere af Bondgaard som Peder
Sebstrup beboede, og ower Peder Sebstrup hafde erhwærwed dom wed bemte:
Hammerum herreds ting og desaarsag Wilde Appelere dend af Jørgen
Stochholm Erhwærwede dom til dend Respectiwe landstings Ræt, hwil
ket Christen Madsen iche hawer Efterkommed eller fordringen afbe
wiist, som Acten bewiiser; Saa kiendes for Ræt at Chr. Madsen
Højris pligtig er og bør at betale de af hr. Cammer Raad Mathias
Pedersen paa hans bonde Jørgen Stochholms Wegne Saggifne
50 Rdr. 4 Mk. og til Jørgen Stochholm self eller fuldmægtig denne
Procesis Omkostning Erstatte med 8te Rdr, hwilket alt af Chr.
Madsen Højris efterkommes 15 dage efter denne doms lowlig
forkyndelse, eller lide Nam og udlæg udj hans boe og bæste Mid
ler, hwor er eller findes kand; hworimod Chr. Madsen Reserwerer
sig Regres hos Wedkommende at søge som hand bæst wed og kand.
Og betaler Msr. Peder Wendel for sin brugt omgang i Sagen
og herwed Rætten i anledning allernaadigste forordning af 23 Dec
1735 i Mulct 2 Rdr og til Justitz Cassen 2 Rdr.
     Peder Nielsen Wendel begiærede dommen beskrewen udstæd
hwilchet dommeren befalt. Til bekræftelse under Min Haand og for
segling. Actum Anno die et Loco ut Supra C. S. Swanholm

Anno 1736 d. 7de Julj hawer wj underskrefne
forkÿndet denne dom til huus og boepæl i Højris og
talt med Chr. Madsen self, Saa sandt hielp os gud og hans hellige ond
            Peder Mortensen       Christen Jensen

Christen Madsen Erklærede paa, at hand samme fordring og dom
wilde indstefne til ower Rættens underkiendelse.

     Christen Madsen tilligemed Søn Christen Christensen tilstod her for Skif
terætten saawelsom Jørgen og Niels Nielsen at de forhen i Skiftebre
wet giorte Disputer og Reserwationer, Ware de forrenede om saa
de intet hawe Nogen fordring eller paastand at giøre hinanden, til
med tilstod de Christen Christensen den forhen anførte løn, hworimod
Christen Madsen iche Prætenderede begrawelse imod hans Afdøde Hu
strue, Skifteforwalteren tilspurte tilstædewærende Arwinger,
enten de Wilde udj Strøgodset tage lod Par adrevant og Lige
ledes Sware Giælden, eller og de samme gods Wilde lade komme
(226b)
Til Auction, hwortil de Swarede inden 14 dage at giwe Skiftefor
walteren fuldkommen underrætning, hwilken af deelene de falt til.
     Frausing paa Anne Nielsdaatters wegne, swarede Naar hand saae
deandreArwingers tanker, skulde hand og giwe sin Mening tilkien
de og iche Wære imod hwad billigt og Eenigt kunde Wære, og som intet
Wiidere denne sinde kunde forretages, blef Skiftet opsat til dend
11te Septt: førstk: At Saaledes denne sinde er Passeret tilstaais
Af os underskrefne. Sterfboed ut Supra   Paa højædle og Welb:
J.N.Møller   N.Møller                    Justitz Raad Teilmans Wegne
Christen Christensen      Christen Madsen                  J Hiort

Som owerwærende                               Som lauwærge paa
Jacob Willumsen     Peder Christensen     Anne Nielsdaatters wegne
                                                        H Frausing



Anno 1736 d. 11te Septb. Mødte Johannis Hiort atter
udj Højris med tiltagne 2de Mænd Christen Jensen og Christen
Madsen begge af Jkast Sogn for at forretage Skiftet
efter forrige opsættelse, da der Ware tilstæde af Arwingerne
Jørgen Nielsen af Klode Mølle, Niels Nielsen Højris Chri
sten Madsen og Søn Christen Christensen ibidem, paa Anne Niels
daatters wegne Mødte Welædle og Welbt: Hr. landsdommer
Heug til Seil, som lauwærge, alt efter en fra bemte: Anne
Nielsdaatter til ham Ergangne Missiwe af 30te Junj 1736.
     Hwornæst blef tilført en Jndkaldelses Stefning hworefter
Creditorerne Wilde Møde udj Skifterætten for at fremlegge   
deris Panteforskrifninger. Dernæst blef tilført en
Panteforskrifning udgifwen af Chr. Madsen til Welædle
Raadmand Rodenborg udj Horsens af Capital 800 Sldlr
paa Stemplet papir som blef læst for Rætten og paategned
da ligelÿdende Copie Werificeret Af bemte Rodenborg blef
tilbage udj Skifterætten for derefter Acten at tilføres
dateret Horsens d. 2 Apr. 1714.
     Johan Busch fuldmægtig hos Sr. Hans Bosborg paa Friis
holt War Mødt paa Nærwærende Arwingers Wegne, Neml.
Christen Madsen Højris, Jørgen Nielsen af Klod Mølle og
broder Niels Nielsen samt half broder Christen Christensen
og erklærede ej Noget imod dend fremlagde Obligation kun
de hawe at Disputere, Men allene det at erindre om
Skifterætten behagelig Wilde Erfare hos Kalle Nielsen hwor
Meget der kunde wære afbetalt af de paa obligationen
(227a)
Uafskrefne 2de aars Renter hworpaa Kalle Nielsen hos Borgemæster Rodenborg
swarede at Renten for sidste aar Neml. 1736 war gandske ubetalt, Men for
1735 war betalt paa samme aars Rente imellem 22 a 23 Rdr bestaaende
udj Wahre og Penge, Endnu fremlagde Welb. Landsdommer Høg
som louwærge for Anne Nielsdaatter en Specification paa Eendeel
Meubler, klæder og lewende Creature, bemte. Anne Nielsdaatter for
meener at hawe tilgode i Sterfboen, og forhen til hendes Stiffader og
Sl. Moder hafde Deels laant, og deels til føde og opsÿn hensat, og deels
ladet henstaae uden Kraf hos bemte. hendes forældre, Neml. hendis brude
skiænk som hendes Stiffader Christen Madsen bæst weed detz beløb, 2de
En Sølf tomel med Nafn Jon Hillerup som gaf dend, En Sølfskee
som hendes Mand hafde leweret, Mærche med N.E. 3die 2de bolster
puder og 1 bolster dÿne, 4re en koe med kalf 5te 5 Engelske lam,
3 gl giæs, 1 bradspid, 1 skab af Werdj 7 Rdr, en liden halfkiste
som alt i Klod Mølle hendes Sl. Moder og æfterlewende Stiffader
er blewen lewered, som alt paastaaes hos Arwingerne, til Anne
Nielsdaatters arwelod forlods ud til hendes fød Wærge og ældste
broder Jørgen Nielsen hensat og udbetalt, Mons. Busch bad Skif
terætten Wilde forhøre hos Nærwærende arwinger fornemelig hos
Anne Nielsdaatters Stiffader Chr. Madsen, om de samtlige War Noged
bewidende af owenmt. fordring, som og Skeede, hwortil de alle swarede
Nej, af des aarsage Modsagde Busch paa bemte. Arwingers Wegne
det af Welb Hr. Høg til Hald paa Anne Nielsdaatters
Wegne fremsatte Kraf, og owerlod det til Skifterættens lowlige be
handling; For Resten Recomenderede Welbe. Hr. landsdomer Høg
Anne Nielsdaatters tarf til Skifterætten, Dernæst blef i Skifte
rætten fremlagt en Regning og fordrings Rest fra Peder Lund udi
Sæbÿe, paa Anne Nielsdaatters Af Klod Mølle af dend Suma 6 r 4 mk
hwilken fordring Peder Lund haabede at Nÿde udlæg for i Anne
Nielsdaatters wentende arf her i sterfboen dateret Sæbÿe d. 28 Julj 1736.
     Skifterætten tilspurte tilstædewærende Arwinger, om dem Noget
om bemte. Peder Lunds kraf er bewidst, hwortil dend ældste broder
Swarede ja hand war widende hans Søster war samme skÿldig,
     Hr. landsdomer Heug som paastoed at dette kraf tilkom Sterf
boen og iche Anne Nielsdaatters Person allene, siden dend afdøde Anne
Andersdaatter Chr. Madsens Sl. Hustrue, hafde betalt Eendeel paa
same kraf, saa formodede hand dette blef en fordring heele Sterf
boet angaaende, siiden Anne Nielsdaatter intet for sin Person hafde
med bemte Creditor Accorderet. Peder Mortensen af Giel
lerup Mødte paa Jnger Ottesdaatters wegne og udj Skifterætten
fremlagde et Jndlæg angaaende en fordring hos Christen Madsen
Neml. 10 r eller Reparere hendes Jboende huus Af dato 11te Septb
1736. hworefter blew læst dend imellem Jnger ottesdaatter
(227b)
Og Christen Madsen oprettede Contract paa Stemplet papir, in ori
nali, som blef paategned, og Vidimeret Copie under Jnger ottes
daatters haand blef tilbage udj Skifterætten;
     Skifteforwalteren tilspurte Christen Madsen om hand Noged
imod denne Jnger ottesdaatters fordring hafde at sige; Christen
Madsen Erklærede at hawe Solt skiødt og afhændet Bondgaarden
med ald sin tillæg til hr. Cancelli Raad Lassen, paa dend Maade
bemte. Hr. Cancelli Raad mod Skiødet og Gaardens Annammelse
skulde sware Alle dends bÿrder, tÿnger og udgiftter, alt after an
modning af Herredsfoged Swanholm med hwem Christen Madsen
forhen hafde Accorderet og wed oprettede Contract Solt og af
hændet til bemte. Herredsfoged Bondgaard, og siden som owen
mælt Wed Hr. Herredsfoged Swanholms Willie, begiæring og til
ladelse skiødt og owerdraged kiøb og skiøde til Cancelli Raad
Lassen, det Herredsfoged Swanholm som Nærwærende Wed 
Skiftet, Wel iche Modsiger, og i saa Maade Haabede Chr. Madsen
for owenmt. kraf fra Jnger ottesdttr frj at wære, og hun wed
Skifterættens Decision at Worde forwiist til wedkomende hendes
kraf paa lowlig Maade at formeere, hwilket Chr. Madsen
bad Skifterætten behagelig hos Herredsfoged Swanholm Wilde fornemme
om det sig iche saa forholder, siden hand er Nærwærende tilstæde;
     Herredsfoged Swanholm gaf dend Respectiwe Rætt tilkiende
At hand iche paa dend Maade her i dag War tilstæde, Men om wed
komende kand formeene sig til Swanholm at hawe Nogen
tiltale, da wed de hans boepæll. Johan Busch paa
samtlige af ham i dag Nafngifne Arwingers Wegne gandske
Modsagde Jnger ottesdaatters kraf, som og paastod i kraftigste
Maade samme Sterfboen uwedkommende fordring Worder Afwiist
og Jnger ottesdttr sin Regres hos Gaardens ejere at søge, hwori
Busch Wentede Skifterættens Assistence, skulde imod for
haabning som Msr. Busch iche saae føje til, samme Worde
Antagen, paastaar Busch same paa Christen Madsens answar
Worder ham til udgiftt anført, uden Nogen afgang for sine
Stifsønner Jørgen og Niels Nielsen, saa welsom øfrige medar
winger, hwilket alt Busch hensatte til Skifterættens be
handling, i fald Christen Madsen og Medarfwinger ej ander
ledes førend Skiftetz Slutning kand Worde  foruared.
Skifterætten Reserwerede sig fremsatte Posters decision til Næste
samling og paa dend Maade antog indlewerede Jnger ottesdtts.
fordring.
(228a) 
Skifterætten tilspurte Nærwærende Arwinger om de Noged wiidere hafde
at tilkiendegiwe; Hworpaa hwerken Peder Nielsen tienendes
hos Hr. Hans Cramer i Aale og udj Skifterætten fremlagde et Jndlæg
paa bemte. Hr. Cramers Wegne paa stemplet papir No. 18 af dato 11te Septb. 1736
tilligemed Een Copie af det Skiftebref, som er holt efter Christen Han
sen, Hans Cramers Mÿndlings Sl. fader af Dato 11te Janw. 1732;
     Msr. Busch som fornam Præsten hr. Hans Cramer paa sin broders
daatter og Mÿndlings Wegne i dag wed sit fremlagde paastand, paastaar
Arf paa sin Mÿndlings og Sl. Moders Bodel Nielsdaatters wegne,
uagtet sin Mÿndlings og Sl. faders forhen udgifne og i Skifterætten
Producerede egenhendig underskrefne Afkald, af dato 6te april
1725, med sin lowlige Publicerede paaskriftter, saa alt sligt at for
bigaae Wilde Busch fornemme hos Christen Madsen om hand ingen
optegnelse kunde hawe paa hwad bemte. hr. Kramers Mÿndlings Moder
og fader paa sin Søsterlod og Wentende Arf kunde hawe bekomed
og de andre børn og Arwinger ej skeed ligning derfor, paa det same
efter lowen kunde kommed til Jefned ifald Skifterætten ej for
fulde skulde antage det forhen Producerede afkald, som Busch dog
i kraftigste Maader paastaar for fulde worder anseet, og i widrig
fald Reserwerede sig indsigelse paa Arwingernes Wegne; Hwor
paa Christen Madsen fremlagde en Specification paa hwad bente.
hans Sal. Stiffader Bodel Nielsdaatter tid efter anden hafde
bekomed frem for de andre fornemmel: sine Stifsønner som
Christen Madsen Erklærede de ej war skeed Nogen ligning for, hwil
ken Specific: bedrager sig til dend Summa 182 Rdr 1 Mk 2 S.
     Endnu fremlagde Christen Madsen Een optegnelse paa hwad
hans Anden Stifdaatter Anne Nielsdaatter tid efter anden i hen
des Sl. Moders lewende liwe hafde bekomed og hendes brødre og
medarwinger ingen ligning eller Wederlaug derimod hafde
bekomed - som bedrager sig til dend Summa 178 rd 5 Mk 4 s.
     Hr. Landsdomer Heug bad hannem Maatte giwes Copie
Af owen anførte Rgb til Anne Nielsdaatters eftersÿn, hworwidt
hun samme Rgb. antager eller Modsiger, allerhelst intet Bewiis
fuldte Regningen som samme kunde Ligitimere. 
  Msr: Busch i Anledning Af fremlagde optegnelse Af faderen
Christen Madsen paastoed At owen anført Summa som til bemte.
2de døttere forhen ere Af boen udkommen Bør efter lowen i
Sterfboen til Jefned imellem de øfrige Arwinger, at indkal
de, og i Mangel af deris paastaaende Arwelodder tillige
deling imellem de øfrige Arwinger, eller og Skifterætten
(228b)
Behagelig efter lowen Af fælleds boe og arwestædet forlods dennom worder
udtalt i liige deele Broder dobbelt imod Søster.
     Endnu paaraabte Skifterætten om ingen Wiidere hafde at an
giwe for Rætten, enten Panteforskrifninger eller hwis Noged denne
Sterfboe kunde Røre. Hworpaa fremkom Jens Sørensen af
Engeswang, som  udj Skifterætten æsked betaling for 2de obligati
oner dend Eene paa No. 1. 1/2 Rdr. Capital 60 Rdr. dend anden No.1.
1/2 Rdr. Capital 80 Rdr. hwilke begge blew læste og paaskrefne med
hosføÿed Copier for Skifterætten; Dernæst fremkom
Jens Andersen Krøjgaard Af Gielderup Sogn og bÿe og Eskede
betaling for En obligation Af Christen Madsen i Højris til
ham udgifnen paa No. 2. 1 Rdr. Capital 200 Rdr hwilken
hand begiærte læst paaskrewen Acten tilført og sig tilbage lewered
Og blef lewered Copie af samme til Skifterætten.
     Msr. Busch tilspurte Jens Andersen Krøjgaard, hwad Rente der
kand Wære ubetalt paa hans Obligation siden der ingen
findes afskrewen, uagtet lowen dog forbinder ham og enhwer
Aarlig paa deris Panteforskrifninger at Afskriwe; Jens
Andersen Erklærede at hawe faaed Renterne for 1733 og 34
siden dend tid, som Nu snart er 3 aar har hand ingen Renter
faaed, end Wiidere Angaf Jens Andersen At hawe tilgode
hos Christen Madsen for en afkiøbt stud penge 6 Rdr 2 Mk
som og Christen Madtzen tilstaar ham. Noch blef fremlagt
til hefttelse paa Anne Nielsdaatters Wentende arwelod en Reg
ning fra Sr. Jørgen Schatz af Wiborg de dato 7de Sept 1736
Bedragende sig 1 rd 1 mk 8 s. Endnu fordrede Jens Jensen
i Roneholt i Torning Sogn paa ligemaade 3 mk.
     Noch af Poul Jensen i Flamstrup paa same Anne Niels
daatters arfwelod 2 Rd 4 mk som hand wed Skiftetz
Slutning bad Maatte betales til Jørgen Nielsen i Klodmølle
Endnu angaf Christen Madsens Stifsøn Niels Nielsen, at 
hawe tilgode i Sterfboen for udlagte Rede penge tid efter
anden 50 Rdr, som Christen Madsen for Skifterætten og tilstod
ham at Wære Rigtig, saawel og hans Stifbroder Christen
Christensen ;  Endnu gaf Niels Nielsen tilkiende til
hæftelse paa Anne Nielsdaatters tilfaldne arf hos hende
at hawe tilgode for Wognleje paa hendes Rejse fra Aalborg
og til Højris frem og tilbage                    4 Rdr 2 mk.
(229a)
Paa ligemaade paastoed hendes Stifbroder Christen Christensen
hos hende at hawe tilgode laant og udlagt Reede penge 5 rd 4 mk
Som hand wed hendes hiemkomst fra Holland hende Medforstragt
hafde, hwilket alt de samtlig paastoed betaling for Af hendes Wente
lig tilfaldene Arf, Naar Skiftet Endelig Worder Sluttet og hendes
deel som forhen paastaaed er, til hendes ældste broder og fød Wærge
Jørgen Nielsen i Klodemølle worder lewered, Dernæst fremlag
de Busch en af samtlig tilstædewærende arwinger forfattede med
tiltagne 4 dannemænd Ansatte og forrættede imellem dem self
Wurdering, paa hwis løsøre, samt dødt og lewende Besætning,
der wed Højris og i Sterfboen forefindes, og forhen Af Skifte
rætten Antægnede og Acten tilført, dend Busch ligeledes begiæ
rede med sin underskriftt denne forretning tilført, efter hwilken
Taxt og Wordering tilstædewærende arwinger imellem dem self
med tiltagne 2de dannemænd hawer sluttet, oprætted , og indgaaed
Wenlig Accort og Contract imellem dem self, hwilken Busk
begiærede læst paaskrewen og Acten tilført som og originalen
Jgien tilstilled, som Skifterætten og bewilgede, og Annammede
Skifterætten Copie af forbete. Contract som tilligemed Arwin
gernes Worderings forrætning udj Acten bliwer tilført.
Hwilken Contract samtlig de underskrefne Arwinger herfor
Rætten wed oplæsning tilstode, at hawe indgaaed underskrewed
og endnu wedgaar og tilstaar Alle dends ord og Meeninger
Neml. Christen Madsen Remme, Jørgen Nielsen udj Klodmølle
Niels Nielsen og Christen Christensen af Højris, de twende Mænd
som til Witterlighed med dem har underskrewed og Nu ej er Nær
wærende forsichrer Busch og tilstædewærende Arwinger, at
de Naar og hwor forlanges wil og skal wære gestændig, slig
forrætning og oprættede Contract i deris hos og owerwærelse
Af alle wedkommende i Willie og Wenskab at Wære skeed og for
rætted, saa mange som dend underskrewed hawer som krafti
gere og ÿderligere Bewiises med de forhen Nafngifne og
Nærwærendes tilstaaelse, alt saa fandt Busch sig Anledi
get Allerÿdmÿgst hos gunstige og Welb. Hr. Landsdomer
Høg som Nærwærende og Lauwærge for Anne Nielsdttr
At forrespørge om dend gunstige Herre Noget paa bemte.
Anne Nielsdaatters Wegne hafde Med dend Producerede
og oprettede forrening at erindre som og om dend gunstige
Herre iche paa bemte Anne Nielsdaatters Wegne derudi beha
gelig wilde Consentere hworpaa Busch Allerÿdmÿgst
erwartede Gunstigst Swar.
(229b)
Hr Landsdommer Høg Erklerede gandske tienstlig og kortelig
at hand iche til forindførte Confers War befuldmægtiget mindre der
imod, om Skifteforwalteren uden alle wedkomendes tilstaaelse
slig behandling wil finde lowforsuarlig og iche i Nogen Maade for-
tryde paa dend imellem Arfwingerne skrefne og underskrefne
forrening, Naar dend i alt kand findes at wære Antagen
uden hans Mÿndlings Præjudice. Skifteforwalteren Reser
werede sin Meening her om til Næste samling.
Busch til Slutning haabede at Skifterætten uden hinder an
tog det af Nærwærende Arfwinger oprettede forliig og forrening
saaledes for gÿldig Naar ham derudj intet Afgich og hand i frem
tiden kunde holdes Skadesløs. Allerhelst Nærwærende arwinger
forsichrer, til hwad tid Skifteforwalteren wil beramme Næste samling
At skaffe deris tilstaaelse, som Noget i Sterfboen efter Pare
Obligationer Reverser og haandskrifter, deris tilstaaelse,
At de med de her i dend oprettede Contrach, underskrefne arwin
gers forsichring, for deris kraf wil wære fornøied, Naar
sligt skeer sÿnes Busch iche Skifteforwalteren i detz fald har
Noget answar, og derpaa Wentede Busch Skifterættens Deci
sion, for Wiidere det fremsatte til Næste Samling at efterkomme
da Busch haaber og de øfrige arwinger til dend tid tilstaar
og tager deel udj det af de Nærwærende oprættede forrening og
Contract hworpaa Busch wentede Rettens Decision.
Skifteforwalteren kunde iche Resolvere paa Msr. Buschis paastaaende
til eller fra førend til Næste Skiftesamling, helst siden de 2de
Søstre, som paastaar Arf, herudj iche har Consentered, tilmed
kand Skifteforwalteren iche Nu faae dend forsichring og til
staaelse Af Creditorerne, som Msr. Busch forhen har Mældt,
saa Skiftet af dessen aarsag til d. 26de Octobr. opsættes til
hwilken tid Anne Nielsdaatter og Hr. Hans Cramer kand
erklere herpaa og de Contraherende besørge de forsichringer som
behøwes. At saaledes er Passered tilstaaed og indgaaed bekræffter
wj underskrefne med wores Egen hænder; Skiftestædet ut Supra
paa Anne Nielsdttrs Wegne     Paa Justitz Raad og Amtmand Teilmans wegne
      Heug                                    Hiort
            Paa de af Mig i forrætningen
            Nafngifne deris Wegne, som
            fuldmægtig underskriwer  Johan Busch

Som owerwærende
     Christen Madsen      Christen Jensen.


(230a) 
Anno 1736 d. 26 Octobr Mødte atter udj Skiftestædet Højris
paa Justitz Raad og Amtmand Teilmans Wegne som fuldmægtig Johan
nis Hiort Med tiltagne 2de Mænd Christen Jensen i Grøde og
Christen Madsen Skræder i Højris huus, da der war tilstæde Welb.
Hr. Landsdommer Heug til Seil, som Lauwærge paa Anne Niels
daatters Wegne og Mons. Busch paa de andre Arwingers Wegne
undtagen dend umÿndige, som hr. Hans Cramer i Aale war formÿn
der for, som iche endnu hafde indfundet sig for Skifterætten,
hworefter Welb. Hr. Landsdommer Høg i sit løftes følge herfor
Rætten hawer tilkiendegiwet Mÿndlingen Anne Nielsdaatter dend
Prætentions Rgb i Sidste Skifteræt indgiwen Mod hende Af hendes
Stiffader Christen Madsen, som hun med sit Swars Skriwelse til bemte.
hendes Stiffader under dato 4de 8bris sidst, som hand begiærte med
tagen og i Acten tilført tilligemed 2de brewe hende fra hendes stif
fader skal wære tilskrewen af datis 11te Novbr og 20 aug. Jnde
wærende aar, som hand ligeledes begiert Medtagen og Protocel
len tilført, iche som et Bewiis at hun med det derudj giorte
tilbud for haanden Wilde hawe anseet, Men Allene til en oplÿsning
hwor urimmelig dend ommte Prætentions Regning af Skifte Rætten
wil bliwe Reflectered at hun skulde betale 178 Rdr 5 Mk 4 s da der dog
tilbÿdes hende i 2de Brewe Af Yngre datis  end Prætentions Regnin
gen, 400 Sldr foruden anden tillæg Af Boskab med Wiidere,
som bemte. Brewe indeholder Bad saa tienstl. at Chr. Madsn. Maatte
tilspørges, af Retten, om og hwad henseende hand bemte. Brewe har skrewed,
Chr. Madsen Remme beswarede, at hand forbemte 2de skriwelser hwer
ken self hawde skrewed eller ladet skriwe wed Nogen anden, Lands
dommer Heug begiærede Rettens paaskrift, at de Ware læste, som
og skeede og blew af Rætten admitterede, i det øfrige Bekÿmrede
hr. Landsdommer Heug sig iche paa hendes Wegne hworudj Christen
Madsens benægtelse herudj enten kand Rejse eller fælde, thi
hand war forsichred at Anne Nielsdttrs Arfs Ræt og dends obserwa
tion war i saa gode hænder at dend uden Nogen hans paamin
delser wel worder i agttagen, men udbad sig dend Godhed paa
hendes wegne, at ham maatte giwes til hendes og hans efterret
ning en Verificeret Extract først ower Boens Effecter, ind
giæld og udgiæld, for saawidt som til dato er opdaged og be
widst, dernæst Gienpart af dend imellem Arwingerne
oprættede forrening, og for 3die Copie af dend imellem dito
Arwinger indbÿrdes og selfgiorde Wurdering paa Boens
Midler da hun til Næste Samling skal Jnsinuere Rætten
(230b)
Sin gandske tienstlig paastand hwad det Fæste Erbyder hr. Lands
dommer Heug for det Requierede at fornøje, hwormed hr.
Landsdommer widere Recommenderede hendes Rætt, Skifte
forwalteren gaf til Gienswar, at saa snart de af Welb: hr.
Landsdommer Requirerede ting kand bliwe Expederede
skal de ham med posten bliwe tilsendt, Monsr. Busch war
tilstæde og fandt fornøden At fornemme hos Chr. Madsen
om ham Nogen sinde fra sin daatter Anne Nielsdaatter er
tilsendt saadan et bref, som Welb: hr. Landsdommer
Af 4de 8bris dato i dag har Producered og Nu for Chr. Madsen
om Skifte Rætten behagelig wil tillade Worder oplæst, udj hans
Nerwerelse, hwilket og skeede og blef af Chr. Madsen Swarede Neÿ
som og tilligemed gandske Modsagde dette og Næstefter føl
gende 2de brewis indhold, ej derom først eller Sidst førend
i dag Noget widendes derom at Wære, haabede og at Skifte
rætten saa wel i dette som her efter Wed hans fuldmægtig
Monsr: Johan Busch lowlig kand og er Worden paastaaed
med Rætten at bliwe handthæwed, dernæst fandt Busch sig
beføjet paa Chr: Madsen og Søn Christen Christensen, Saawel begge
Stifsønner Jørgen og Niels Nielsen deris Wegne, at fornemme
hos Welbete Landsdommer som antagen lauwærge paa Anne
Nielsdaatters Wegne, om Welb: Hr: landsdommer Heug holt
tienlig deeling og lodkastning til første Samling at beramme
eller og Sterfboens Igiæld til Offentl Auction Anslagen,
siden de samtlige iche heller Busch paa deris Wegne Nogen
sinde hawer Modsagt, Hworpaa der Wentlig kunde findes Aar
sager, Anne Nielsdttr ej som en daatter efter sin Sl Moder
At Nÿde Nogen Arf. Men derimod som billighed og lowen be
faler Allene paa Ermelte deris wegne Af Busch paastaaed
det baade Anne Nielsdttr og  Afgne Sÿster Bodil Nielsdaatter
Arwinger bør giwe indtil Jefnet i Sterfboen, hwad de for de
Andre Sødskende forud af forældrene har bekomed, Særdeles efter
Stiffaderens derom i Skifterætten fremlagde opskrift som og deels
efter hwad endnu kand opdages, de enten af fader eller Moder
war eller fremmede kand hawe bekommed paa forældrenis An
swar og Rgb siden Busch seer af hr. Cramers fremkomne Jndlæg
sidst herj Skifterætten, det hand saa got som wil Modsige sin Sal
broders udgifne afkald, det ham af Skifterætten wel iche Worder
tilladt, i widrige fald om skulde skee bør i dag hwad som af
Chr. Madsen og Sl. hustru til deris daatter Sl. Bodil Nielsdttr
(231a)
Og Swigersøn Sl. Christen Hansen kand wære udtalt og betalt for dend
wentende Møderne arf i Højris i det Mindste som en Witterlig
Giæld At ansees, hwad sig wiidere Owenmelte ting angaar, Reserwe
rede Busch sig indsigelse, naar Rætten først har erholdet Welb. Hr. Landsdom
mers gunstige betænkning; Welb. Hr. Landsdommer Høg Replice
rede gandske Wenlig, at hans i saadan en Mørk Sag, som hand
først Søger oplÿst Wed de forhen Requirerede ting, iche kunde med No
gen føje giwe Noged Catagorisch swar, og anglde det fremsatte Jefnet
finder Skifteforwalteren Wel Nærmest adgang til at udfinde, Naar
hand har faaed wedkommendes til eller frastaaelse udj de ting, som
er alt det hand denne gang kand tiene Msr. Buskis begiæring med.
     Skifte Rætten lod paaraabe om enten hr. Hans
Cramer self eller Nogen anden paa hans Wegne war tilstæde
for at obagte hwis hannem herwed Skiftet paa hans Mÿndlings
wegne kunde røre, Efter paaraabelse Mødte Jngen, des
aarsage fandt Busch sig beføjet at Protestere i kraftigste
Maader Mod saadanne og længere ophold med dette Skiftes
til Endebringelse, med Mindre det Maatte komme paa de
Aarsagendes Answar og afkortning, fornemmelig hr. Hans
Cramer, om hand paa sin Mÿndlings Wegne herwed Skiftet
kunde hawe Noget, eller Wiidere end skeed er at indwænde,
som Busch iche seer, i kraft af det forhen Producerede af
kald, skrewen, og af hans Sal. broder self underskrewen.
     Hwad sig ellers hr. Cramers paaberaabende sidstleden
Session, da hand siger Chr. Madsen skal hawe Morteficered
i hende hawende dom ower sin Swigersøn og Hr. Hans Cram
mers Sl.broder Christen Hansen, wed det efter hannem
holdte Skifte, behøwer bewiis og Nærmere bekræftelse, og
som før wentede at Skifterætten fandt billigt, at wiidere om
kostning og ophold med Skiftetz tilendebringelse, kommer
paa de aarsagendes answar, og oweralt henstillede det til
Skifteforwalterens lowmæssig gotfindende; Saa fremt wed
kommende ej skal aarsages at klage ower Skifterætten i No
gen Maade, og til dend ende fich Busch wed Skifte Rætten hr.
Hans Cramer eller andre til dagens ende op bir at
Wære fornøjet; Siden Hr. Hans Cramer wed Soelens
Nedgang endnu iche self ej heller Nogen paa hans Wegne war
Mødt  blef Skiftet denne gang Sluttet; og siden Welb. Hr.
(231b)
Hr. Landsdomer Høg som Louwerge for Anne Nielsdttr iche, efter
hans forhen giorte Erklæring kunde giwe Noged Catagorisch Swar
førend det af ham begiærte udtog blef tilstilled, og hr. Hans
Cramer iche Mødt herwed Rætten, for at obagte hans Myndtlings
Ret, saa Kunde Msr Busck klarlig see, Skifteforwalteren
iche foraarsagede Nogen Prolongation udj Skiftetz fremgang, og
for Resten Kunde wedkomende forbeholde sig sit indsigende til Næ
ste Skiftesamling, som bliwer opsat til d. 20 Decbr førstkomende
da tiden er sadt Nu saa Ample at enhwer kand til dend tid
baade Correspondere og forsÿne sig med hwis som kand Wære
fornøden, At Saaledes er Passeret, bekræftes med
Wore hænders underskriftt. Skiftestædet ut Supra
               Paa Justitz Raad og Amtman Teilmans Wegne
Som Witterligheds Mænd                    Hiort
Christen Madsen                E Heug
Christen Jensen                                Johan Busch



Anno 1736 d. 20de Decbr blef efter forrige
opsættelse med Skiftetz wiedere befordring atter forretaget, da
Monsr Busch war tilstæde paa Chr Madsen, Christen Christensen
Niels Nielsen og Jørgen Nielsen af Klodemølle deris Wegne,
udj owerwærelse af 2de Mænd Nafnl. Chr. Madsen Skræder og
Peder Nielsen Smed i Sudderbech.     Jwornæst blef
Læst og paategned en fuldmagt udgiwen af Anne Nielsdttr
til høÿædle og Welb. hr. Landsdommer Heug paa 24 s Papir
som af forbemte Welb Hr Landsdomer Heug  wed hans
tiener her i Skifterætten blef i dag indlewered.-
     Busch paa sine Principalers wegne Reserwerede sig sin
Erindring imod dette. Naar fornøden eragtes og Allene
paa denne tid Allertienstligt af Skifte Rætten war Begiæren
de, at En wis tid til auctionen paa denne Sterfboes behold
Maatte berammes, siden det er øÿensÿnlig at bemte og begÿn
te Skifte ej uden kand komme til Nogen endskab, hwilken tid
Skifteforwalteren Wilde beramme, Msr Busch erwartede
at wide; Allerhelst wedkommende Qrwinger ej saa giær
ne som de hafde ønsket og af deris forhen fremlagde Contract
er at see, Mellem hwer andre kand komme til adhandling
er det best at wedkomende Skifteforwalter imellem dem efter
Lowen Afhandler, som iche wel paa anden Maade kand ske
end owenmældet er. Skifte Rætten kunde iche andet
(232a)
End bifalde denne Msr. Buschis giorte paastand, helst siden de andre
Medarwinger intet hermed har ladet Møde og det wilde og bliwe
Skiftetz afgiørelse hinderlig, samt større omkostninger foraarsa
ge, og blef da Auctionen berammed d. 4de febr. 1737 til hwilken
tid Edle Sr. Lars Swanholm som Auctions Diresteur og herreds
foged udj Hammerum herred som her i dag war tilstæde tilligemed
Skriweren sig wilde Jndfinde, da Catalogi ower Sterfboens
Midler hannem skal worde Meddelt, hworefter hand Placaterne
wilde lade udgaae. At Saaledes er Passeret og indgaaed bekræfter
wj underskrefne med wore Hænders underskrift datum ut Supra
     Paa højædle og Welb. Hr. Justitz Raad og Amtmand
     Teilmans Wegne              J Hiort

Som owerwærende Christen Madsen                       Johan Busch
                Peder Nielsen



Anno 1737 d. 4de Februarÿ Mødte atter udj
Sterfboed udj Højris paa Skifteforwalterens Justitz Raad
og Amtmand Teilmans Wegne Johannis Hiort udj owerwærelse
af Welbaarne hr. Landsdommer Heug paa Anne Nielsdaatters
Wegne og Mons: Busch paa Christen Madsens og Søns Christen Chri
stensens wegne samt Jørgen Nielsen og Niels Nielsen Deris wegne,
for at foretage Auctionen efter de derom wed adskillige tinge og Chir
cher udgangne Placater, og Catalogos, som herefter skal worde tilført,   
paa Eendeel Jordegods og løsøre Sterfboen tilhørig, da Conditionerne
bliwer disse, at hwad Jordegodset Angaar, bliwer det dend højst bÿdende
tilslagen og beroer paa Skifteforwalterens Approbation til Næste Skifte
samling eller Og korter inden 14 dage som skal Herredsfogeden Swanholm
bliwe bekientgiort. Pengene betales udj  først komende Wiborg Snaps
ting til Amtmand Teilman eller Af ham dertil beordrede, Skiødet beta
ler dend kiøbende, Angaaende Løsøren forholdes dermed efter forord
ningen, at betalingen skeer til 6 Ugers dagen og Pengene leweres
til Christen Christensen en Arwing i Sterfboen, og forbindes de kiøben
de at lide dom wed Hammerum herredsting, ifald Nogen skulde ude
bliwe, om kiøberne er Sufficante, beobagter Auctions Direc
teuren saa fremt det iche skal kome paa hans Answar; og blef
da forretaget med Jordegodset, og saawidt bortsolt blew Beløb
sig til den Summa                                                 643 Rdr 4 Mk 1 1/2 s.
Samt løsøre til dend Summa                                        308 -   5 - 14 1/4 - 
Auctions forrætningen underskrewen og forseglet af Auctions Direc
teurerne, Neml. Herredsfoged Sr. Lars Swanholm og Skriweren
Jens Minsted.
(232b)
Siden Jordegodset iche gich til det Nummer som kunde wære antagelig
for Sterfboen bliwer Eendeel deraf opraabt til Anden Auction, som
bliwer Mandagen d. 18de Martÿ herom forinden wed Placater paa
behørige Stæder skal bliwe bekientgiort; Midlertid lod Skifteræt
ten paaraabe om Nogen hafde Noget denne sinde wed Skifterætten
at anmælde, for Rætten fremkom Sr. Swanholm som efter
til hannem Jndkommen Skriwelse fra Højædle og Welb. Niels Linde
til Tanderup hans fuldmægtig wed bemte Tannerup Monsr. Christ
ian Jensen de dato 3 febr sidst, hworefter Swanholm erindrede
dend Respectiwe Skifteræt, at Welb. Hr. Linde tilhører efter
Afsagde og erhwerwede hiemtings domme som i Swanholms 
Gieme er og findes ower halwe partens Beboere Mads Bent
zen i Corporalsgaard hannem og hans børn, Men som Swan
holm Nu iche paa stædet har de behøwende Documenter wed haanden
saa formodede Swanholm af Skifteforwalteren gunstigst Consi
dererer, og tillader Documenterne wed første Skiftesamling bli
wer Accepterede, da samme in originali skal worde Producerede;
Jmidlertid Reserwerede Swanholm sig paa sin Principal Welb.
hr. Niels Linde hans Wegne reserwerede, allerhelst det sted, som
bemte Mads Bentzen beboer, Højris beboere War tilhørig, i
Gaar wed offentlig auction efter arwingernis begiæring er ble
wen opraabt og Msr. Busch blewen tilslagen; dog tilbød Swan
holm Arfwingerne, saawelsom Msr. Busk, at saa fremt Msr
Busch som dend der kiøbt hawer wil lade de i Corporalgaard
Nu wærende beboere Nafnlig Mads Bentzen og Enwold med
hustrue og børn, samt fløtte og fare med hwis dennem tilhører
forsichrede Swanholm, paa sin Welb. Principals wegne,
at wedkommende iche skal med Proces worde Angreben, med
mindre dette Sterfboes Arwinger og Andre wedkommende iche
wil finde sig i denne billige paastand, da Swanholm Nødes
til paa sin Welb. Principals Wegne at søge sin Ret.
     Msr. Busch Sÿntes at det war unødig herredsfoged Swanholm
paa Welb. Niels Lindis wegne enten Nu eller til Næste Samling
fremwiiser eller Producerer Nogen Documenter om det owen
Mentionerede, ej heller førrend Mand har erholdet hans Welched
Amtmand Teilmans Approbation og betænkning om dend holte
Auction kand accordere eller bifalde Sr. Swanholms saa kaldet
billig begiæring, Men altid har dend tanke at Welb. Hr. Linde
(233a)
Efter Jhende hawende Lowskiched dom, søger sin Regres paa dend Skÿldige,
Wiidere kand Busch forinden iche sware, men Allene ombad Skifterætten
dend wilde sør derfor, at iche alt for Meged Skifterætten worder tilført
som i sin tid kunde Eragtes unødig, og dend for witløftige.
     Sr. Swanholm sigtede iche til Nogen Witløftighed, men Allene
formodede, at Skifteforwalteren gunstigst tager hans forhen til
ført i Consideration.  Dernæst fremstod Swanholm og Angaf
som fordrede paa de 3de Mÿndlingers Wegne Nafnl. Jens af Nør
snee og hans 2de Søstre, Capital 60 Rdr og lowede Swanholm
til Næste Skifte Session og Samlingen fordringen at Ligitimere.
     Msr Busch paa sine Arwingers Wegne holt sig til lowens
bÿdende, hwo Gield kræwer efter død Mand fremlægger Rigtig Bewiis
Swanholm Swarede, wed dend Næste Skiftesamling skal Ligitimere
hwis hand har ladet tilføre wed lowlige Documenter.
     Endnu fremstod Msr. Peder Brøndum paa sin faders Hr.
Niels Brøndums Wegne, som formodede at dend Respectiwe
Skifterætt, at siden hand for afwigt aar hafde sin korntiende
med Wiidere her i Sterfboen at kræwe hand da Maatte skee
betaling derfor, hworpaa hand kræwede her Arwingerne til
Widnesbÿrd om saadant iche war Rigtig, de Derfor Wilde Nu
Erklære dem. Msr. Busch holt gandske billigt, som og
tilholt Chr. Madsen same tiende fordring til Welærwærdige
hr. Prousten Brøndum at fornøje, saafremt hand derfor
iche wil lide tiltale, thi hr. Prowsten Maa billigen hawe
sin tiende.   Skifterætten Maatte endnu fornemme
om Nogen wiidere hafde denne sinde for Skifterætten
at erindre, Jngen Jndfandt sig Men Allene Busk
som bad ÿdmÿgst at Skifterætten, saa derhen Skiftet kunde
forderligst tilendekomme, blef saa denne sinde Sluttet og opsat
til førstkommende 18de Martj, da Auctionen ower Eendeel af
Jordegodset igien bliwer forretagen; At Saaledes er
Passeret og indgaaed tilstaais under Wore hænder.
                         Paa Skifteforwalterens Justitz Raad og Amt
                         mand Teilmans Wegne         J Hiort
Som owerwærende og Wurderingsmænd                               Johan Busch
Niels Pedersen Nÿgaard     Peder Nielsen
(233b)


Anno 1737 d. 18de Martÿ blef atter Skiftet forretagen udi
Højris efter forrige opsættelse og til anden Auction opraabt Eendeel
Jordegods som wed sidste Auction iche blef solt efter de derom
wed Herredsting og Sognestefne udgangne Placater, Conditi
onerne bliwer som forrige dog om fornøjelig bud skeer abso
lute bortsolt, udj Owerwærelse Af Birchedommeren Dr. Ole
Michelsen til Herningsholms birch, som War tilstæde paa Her
redsfogdens Sr. Swanholms Wegne og Skriweren Wed Hamme
rum herredsting Sr. Minsted, samt Msr. Busch paa de foran
Oftbemte 4re Arwingers Wegne, og Welb. Hr. Landsdommer
Heugs tiener Gudeman som lewerte et bref til Skifte Rætten
som blef læst paaskrewet og imodtaged Vidimered Copie,
     Blef da opraabt efter Catalogi, om Nogen Liibhaber wa
re tilstæde og det efter opraabelse blef usolt, blef det opsat til
3die Auction som forinden skal bliwe denomineret, forræt
ningen underskrewen af Sr. Ole Michelsen og Sr. Jens Minsted.
     For denne Respectiwe Skifteræt paa Kongl. Majts. Herreds
foged Edle Sr. Swanholm hans Wegne og udj hans lowlig forfald
Mødte Birkefogden for Herningholms birketing Sr. Ole Mi
chelsen og her i Rætten Producerede Een Skifteforrening Slutted
i Nør Snee d. 15 Aug. 1717 imellem Peder Pedersen ibm og Zidsel Jens
daatter hendes 3de børn tienstlig bedende, at samme Skifte
Contract som af Welagt Chr. Madsen self, som da Wærende
Husbond er underskrewen, allertienstl. bedende Maatte læses
paaskriwes, Skifteacten tilføres og Skifteforwalteren be
hagelig tage i betragtning, at gaarden udj Nør Snee, som
blef soldt wed første Auction, der disse børnepenge forsichred,
desaarsage haabede samt formodede Ole Michelsen at børnene
Nÿder deris tillagte Arwe Midler: Owenmælte Contract blef
læst og paategned udj Rætten; Johan Busch paa owen anfør
tes wegne Discuterede og Aldeles Modsagde det i Retten forrewii
ste Attest kaldet gl. Benkebref, som og ÿdmÿgst bad Skifterætten
behagelig og ifølge af lowen sligt og andet Meere dette Skifte
uwedkommende Afwiise og tillige tilholde Herredsfoged Swan
holm eller andre med sligt at bortbliwe at Skiftet iche Wiidere
med unÿttigt skal beswæris; dernæst paa Edle Sr. Lars Swan
holms Wegne og i hans lowlig forfald wed andre forrætninger som ere
befuldmægtiget af højædle og Welb. hr. Niels Linde til Kiergaardsholm
etc. Gaarde, Mødte Birchefoged Ole Michelsen fra Herningholm
(234a)
Og i anledning wed Sidste Skifte Session af Welbemte. Hr. Herredsfoged paa
Welb. hr. Niels Lindis Wegne tilført, erindrede Skifterætten at beboerne
i Corporalsgaard Nafnl. Mads Bentzen og Welb. Hr. Niels Linde til
hørig og af Landtinggods, hwilket bewiises med en fra Hierm Ginding
herredsting afsagde dom, d. 2den Maj 1733 og et tingswidne med derpaa
fuldt dom af 29de Maj 1733 som i originali Producerer ÿdmÿgst
bedende, at Skifteacten samme Maatte tilføres Sentenzerne
som ere indsinglende og derefter tilbage leweres med paaskrift,
som og blewe læste og paategnede;  Sr. Busk forblef wed sin
Sidste Samling giorte Erklæring saa widt de forrewiiste domme
anbelanger, og som før gierne ønskede, at hwad Skiftet iche
wedkommer Maatte udelukes, hwad sig angaar det sted Busch
wed første holden Auction blef tilslagen, sÿnes hand efter da gior
de løfte, fra at wære Libereret, siden det Nu i dag har Wæred
til Nÿe Auction, Og siden første eller anden Auction lidet
eller intet har Profitered Sterfboen, saa fandt paa sine owen
meltes Wegne tienlig, at det usolte Jordegods tilligemed Høÿriis
gaard heel eller half, som Wedkommende paa Auctions Stedet kand
Worde forrenede om til 3die og Sidste Auction Worder opraabt
og bortsolt, tilligemed hwad Meere af Højrisgaard kand Depen
dere, Neml. dend besætning som endnu findes og blef usolt;
Som Skifterætten og bifalt, og blef til dend ende Skiftet opsatt
til førstkomende 20 Maÿ. At Saaledes er Passeret, tilstaar
wj under skrefne med Woris Hænder. Paa Skifteforwalterens
                                   Justitz Raad og Amtmand Teilmans Wegne
Som owerwærende                                                    J Hiort
  Christen Madsen Peder Nielsen                                       Johan Busch



Anno 1737 d. 20de Maÿ Mødte atter udj Højris paa
Skifteforwalterens Justitz Raad og Amtmand Teilmans Wegne
Johannis Hiort for at forretage 3die Auction ower Eendeel
Jordegods bemte. Sterfboe tilhørig, efter derom wed Herreds
tinged udj Hammerum herred og adskillige Sogner udgifne
Placater, samt Auction ower Højrisgaard; da tilstæde
Ware paa Arwingernes Wegne Neml. for Anne Nielsdttr
højædle og Welb. Hr. Landsdommer Heug paa de 2de
Christen Madsens Stifsønners Wegne Welædle Sr. Rosborg,
da Conditionerne wed dette Jordegods som i dag wed Auctionen
skal bortsælges, ere følgende:
(234b)
Paa Christen Madsens hans Søn Christen Christensen hans Stifsønner
Jørgen Nielsen og Niels Nielsen deres Wegne Proponerede Sr. Hans Rosborg
Skifterætten wilde behage at foretage først et Separatur auction paa
sted fra sted, gaard fra gaard, huus fra huus, og Allersidst Højris
gaard, derhos Annotere enhwers dend højeste bud, dog uden hammers
tilslag, for at erfare hwor højt Summa Gaard og gods sig wil bedrage
hworefter arwingerne sig Nærmere Wil Erklære, enten det wed
Separat bud kand hawe sit forbliwende, eller og wed General bud
kand bliwe tilsinds at lade det opbÿde; hwornæst Jordegodset blef
Separat opraabt paa følgende Conditioner, at dend kiøbende
betaler Skiødet, dog iche swarer Nogen Restantz, og betaler Penge for
det kiøbte Jordegods til Skifteforwalteren Justitz Raad Teilman
til førstkomende Snapsting 1738 med et aars fuld Rente, samt
Auctions Salarium, ligeledes følger Landgildes Restance
dend kiøbende. Siden at bemte. Strøegods Wed opraabelse a 30
til 5 Rdr iche blef bortsolt, ia end iche Nogen Giort et bud der
paa, som Catalogiis udwiiser Af Auctions Directeurerne under
tegned og beseglet, saa begiærede Sr. Rosborg at Højrisgaard ligeledes
Wed Hammerslag Maatte opraabes og bortsælges som før er mældt
som og Skeede, da efter opraabelse a td. 50. 40. 30 og 20 Rdr til
sidst af Msr. Brÿndum blef budden for td. 21 Rdr; Men efter
som Sr. Hans Rosborg paa de Soecificerede Arwingers Wegne
ugierne Maatte fornemme Højrisgaard og godses auction iche
Anderledes efter Separat opraab kunde Selges end auctions
forrætningen omformælder, saa for at see Skiftet Eengang til
Endelighed, Resolwered bemelte fuldmægtig sig tilligemed de
Specificerede Arwinger, at lade gaard og gods komme Under et
Samlet og General Auction, til dend Ende bød Hans Rosborg
paa bemte Arwingers og egne wegne, alt efter forestaaende Conditioner
første Gang 1000 Rdr Grow Courant Mÿnt, Rosborg tilligemed
Arwingerne Een for Alle og Alle for een blef owenmelte Jor
degods tilslagen som Auctions forrætningen Nærmere Udwiiser
for 2120 Rix dlr. Siger Toe Tusinde et hundrede og Tÿwe
Rdr. Skifteforwalteren lod paaraabe, om Nogen war tilstæde
som enten Regninger eller fordringer her i Skifterætten hafde
At angifwe eller om Nogen Af Arwingerne Noget Wiidere
hafde at erindre enten for sig self eller og til Sterfboens
Nÿtte; de Specificerede arwinger kunde iche ind lade dennem
i Nogen af deris faders Contraherende Giæld eller for
(235a)
pligtelser, særlig angaaende dend Contract som bemte. Chr. Madsen har opretted
med Mad. Jnger Ottesdaatter, angaaende Reparation paa hendes iwæren
de stæd og boepæll, eller andet deslige, siden de sligt iche hawer auctori
sered, Welbt. Hr. Landsdomer Høg Reserwerede sig paa sin Mÿndlings
wegne til dend af Mrs. Rosborg giorte Exception, wil og formode hende
befried fra dend paa Bondgaard wed Landsting dømte udlægs Sag,
Allerede anwendte eller herefter paa følgende bekostninger,
Saa som det er en Ting hende fra først til Sidst har wæret uwed
komende, begiærde i det øfrige at Anne Nielsdttrs Arfe deel Maatte
wære i Skifteforwalterens gode bewaring til hendes bewiislig gields
Afbetaling, da owerskuddet bliwer at hendes ældste broder, som fød
Wærge J hændegiwed imod wedbørlig forsichring. Sr. Rosborg dertil
Swarede, at hwo som arwe wil skal efter lowen gielde; dend ommælte
Proust staar under Appelation ligesaawel for Christen Madsen som for
Arwingerne, og saa er det billigt og ræt dend Eene med dend anden tager
part udj alt hwis som er til Sterfboens fordeel og Skade; Desligeste
wilde Skifterætten wed endelig slutning obserwere hworwidt de Speci
ficerede Arwingers Søstere og deris Arwinger kand bliwe berætti
get til Sterfboen og dends Midler, siden de med Giftermaal har faaed
en Reputeerlig udflÿening, baade i Ware og i Rede Midler, hwilket
og saa kand bewiislig giøres om udfordres, Allerhelst forældrene dend
Gang war i bedre stand end nu ower alt owerlades de Specificerede
Arwinger dend post med wiidere, som tilforn skal wære Ventilered,
til Skifteforwalterens Retsindige omgang, item at alting Maatte
til Endebringes saaledes at bemte. arwinger sig med føje iche skal hawe
Aarsag at beswærge, i dend tillid owerlod Sr. Rosborg alting og dermed
Endte sin tale.  Hr. Landsdommer Heug paa Anne Nielsdttrs
wegne wil formode at Skifterætten iche wil tage dend af hendes
Stiffader til hendes Præjudice opførte Rgb under Nogen Reflection
Men om Nogen Solide og lowformelig bewis er til, som saadan
formerede Pretention kand Ligitimere, udfinder Wel Skiftefor
walteren self, hworwidt og hwor Meged deraf til hendes Last bør Reg
nes. Sr. Rosborg dertil Swarede, at Naar denne Umÿndige
Arwing indbringer til Sterfboen alt hwis hun forud bekommed hawer
og derfor kand giøre sin eed efter lowen, bør hun Nÿde Jefnet, saa
widt hendes deel kand bliwe, i hwem det ellers tilfalder, hwilchet
Nærmere kommer paa øfrighedens Decision. Som Skifte Rætten
wilde obserwere wed Skiftetz Slutning; og Siden dend Ringe
besætning som findes herwed gaarden, iche før gaarden war Soldt kun
de auctioneris, blef samme under Auction af Rettens betienter
udj Hammerum herred til dend Højstbÿdende wed Hammerslag   
(235b)
udj Højris førstkommende 3die Junÿ bortsolt, og samme Auctions for
derligst tilstilled Skifteforwalteren, for same Skiftebrewed
at incorporere. Og siden Nærwærende efter paaraabelse intet
wiidere i Skifte Rætten hafde at anmælde blef dette Skifte hermed
til Slutning og Endelig afgiørelse optaged. Datum ut Supra
                    Paa Skifteforwalterens Justitz Raad og Amtmand
                    Teilmans Wegne      Hiort.
Paa Anne Niels
daatters wegne      Paa de Specificerede arwingers og egne wegne
 E Heug                                          H Rosborg.


                          (LS) (LS) (LS)

Ao. 1739 d. 18 April blef atter Skifteforsamling forretaged herudj
Wiborg Snapsting efter wedkommende Arwingers forlangende her
udj mit Justitz Raad og Amtmand Teilmans Logemente siden der fore
faldt Dispute om de til dette omslag forfalden Auctions penges beta
ling efter Auctions Conditionernes formelding hworda Mødte først
Monsr. Hans Rosborg paa Frisholt, udj owerwærelse af wedkommende
Arwinger Neml. Herreds fogden Lars Swensen Swanholm paa Enke
mandens Christen Madsen Remmme og /: Søn Christen Christensens
wegne der self er tilstede :/ ligeledes Jørgen Nielsen af Klod Mølle 
paa Egne Wegne, Saawelsom og Niels Nielsen Af Lægaard Mølle wed
Holstebroe hworda Msr. Hans Rosborg Wilde fornemme hos
bemte. arwinger om de wil self betale dend udlowede kiøbe Summa
2120 Rdr med sin Renter siden hand Rosborg har Slutted kiøbet
Om Højris Gaard og Gods wed auctionen d. 20 Maj 1737 og der
for holde ham som Cautionist Skadesløs. Swanholm paa
Christen Madsen og Søns wegne Nemlig Christen Christensen
begge deris Wegne Erklærede At det giordte bud paa det gaard
og Gods som bemte. 20 Maj blef soldt frasiger de dem og Sr.
Rosborg som højst bÿdende paa deris Wegne staar for kiøbet
og det er wentlig at Sr. Rosborg Nu her i Snapsting Præsterer
betaling til Skifteforwalteren efter Auctions Conditionerne,
Ligeledes Andre Wedkommende som er forpligtet efter Auctions
Conditionerne, Betalingen at Prestere. Jørgen Nielsen og Niels
Nielsen Erklærede ligeledes at wilde owerdrage kiøbet og der
ris Rettighed dertil til Monsr. Hans Rosborg imod Pengenis
betaling efter Auctions Contitionerne. Mrs. Hans Rosborg
Erklærede og erbÿder sig Nu strax Capitalen at betale imod
Nøjagtig skiøde som paa frit Adelig Jordegods giwes bør
(236a)
Samt Rigtighed fra Kongl. Amtstuen Contributionerne ere Afbetalt
Reserwe Roullerne til amtstuen og Land Comissorien udgifes
i Rette tid, Ræstantz domme Fæste og Skifte Protocoler  Fæstebrewe
og hwis deraf dependerer, samt attest fra Pante Protocollen God
set er fri fra behæftelse og pantsætning med widere
som til frit Jordegods henhører, derimod pengene er parat
hwilken time paaeskes.--------------         Samme tilbud
Præsterede Sr. Rosborg med haands Underskrift. H. Rosborg.
     Johan Busch war tilstæde som forhen Antagne fuldmægtig for
de i dag Nafngifne fire Arwinger, og fornemmes Herredsfoged Swanholm
Melder sig paa de twendes wegne hworfor Busch Reserwerer sig wiidere
indsigelse, og ÿdmÿgst paa Niels og Jørgen Nielsens wegne War begie
rendes højædle og Welbt. Hr. Justitz Raad og Amtmand gunstigst
wilde lade kome til afgang i deris wentende Arfwelod efter deris Sal:
Moder hwad de 2de paa Auctionerne udj Højrisgaard, kiøbt hawer,
Siden Msr. Rosborg i dag Erklærer at betale de bemte. 2120 Rdr.
da Hr. Justitz Raaden Wel seer Monsr Rosborg for sÿned med hwis
hand med Rette kand Prætendere, Renten af samme kiøbe Sum wil wel
komme paa Christen Madsen og Søn Christen Christensens Answar som fra
kiøbet samt dødsfaldet, til dato hawer brugt Højrisgaard gods og Afling
som og at giøre Msr. Rosborg Rigtighed for Protocoler og Andet i fald det
forhen under Skiftet iche er owerlewered Hr. Justitz Raad og Amtmand.
     Swanholm Replicerede paa Sr. Buschis tilførte at det falder
hannem Meget forunderligt for Sr. Busch wil Prætendere at dend af
gang skulle skee paa Christen Madsen og Søns wegne, da dog Auctions
Conditionerne Omformelder at dend kiøbende tiltræder og Antager
godset strax formodede desaarsage at Christen Madsen og Søn wederfa
ris dend Ret lowen Medfører indstillende det alt til Skifteforwalte
rens lowmæssige behandling.    Skifteforwalteren Resolwerede
iche at kunde Antage Jørgen og Niels Niels Sønners Skÿldige Gield
for det kiøbte Auctions gods til Nogen Afgang udj deris wentende
Arfweparter førend Ald boens Midler war ind Casseret og Endelig
Liqwidation udj Sterfboen kand Worde Afgiort, Men tilholte bete.
Jørgen og Niels Nielssønner med samtl. Arwinger at wære betænkt
paa efter Auctions Conditionernis tilhold at tilwejebringe betalin
gen da Enhwer siden wed Skiftetz Endelig Slutning skal bliwe tildelt og
udj hændelewered efter som Eenhwer efter lowen kand tilfalde.
     Johan Busch des aarsage war beføjet at begiere Skiftet
hensat til hwad tid hr. Justitz Raad og Amtmand behager wed St. Hans
tiide, da Buschis 2de endnu bestandige Principaler lower at be
tale hwad de til sterfboen skÿldig kand wære, derj Busch wentede
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Gunstig Resolution.           Swanholm owerlewerede Skifteforwalteren
3de Protocoller paa lowlig stemplet papir indretted Nemlig Skifte Protocol
Fæste Protocol, Landgilde Afskrifnings Protocol som Sr. Rosborg
Esket hawer og det øfrige som Sr. Rosborg Prætenderer og i sterfboen
findes skal wed første Skiftesamling bliwe Præsteret, ellers ÿdmÿgst
Gaf Swanholm Skifteforwalteren tilkiende paa Christen Madsen og
Søn Christen Christensens Wegne at det iche er deris lejlighed længere
at Sidde Wed Gaard og Gods eller dertil wære Answarlig, som ind
stilles til Skifteforwalteren at de Nu til Waldborgdag gaard
og gods wil Qwittere og at de ogsaa da bliwer meddelt bewiis og
Skudsmaal af Skifteforwalteren at flÿtte og fare med hwis dennem
er tilhørig.        Skifteretten bewilgede dend forlangede opsettelse
indtil førstkomende d. 27 Junÿ da Samlingen atter er berammed
at forretagis udj sterfboen i Højris til hwilken tid Arwingerne
wilde Møde Sammestæds og da i Seeniste til wejebringe dend belowede
betaling og Skÿldige Gield til Sterfboen udj Rede penge, desligeste wil
de da og til samme tid indkalde og adware wedkommende Creditorer
at Møde med deris Panteforskrifninger, at de som udj dette Snapsting
iche worder Afbetalt kand Nÿde deris betaling.         At dette Saaledes
for denne sinde er Sluttet og Afhandlet bekræftes med Samtlige wore
hænders underskrift. Wiborg ut Supra           Teilmann

Paa Jørgen og Niels Nielssønners wegne        Paa Christen Madsen og Søns
underskriwer   Johan Busch                    Christen Christensens wegne
N. Møller      J. N. Møller                           L. Swanholm
                                                  Christen Christensen



Anno 1738 dend 27de Junÿ blef Skifted efter
forregaaende opsættelse atter forretaged her udj Højris af
Skifteforwalteren self Justitz Raad og Amtmand Teilmann
udj owerwærelse Af wedkommende Arwinger og de umÿndiges Curatorer
Nemlig Welædle og Welbt. hr. Landsdomer Heug paa Anne Nielsdttrs
wegne og Welærwærdige hr. Hans Cramer paa sin broder Søns wegne;
     Hworda blef læst Een af Skifteforwalteren udstædde indkaldelse
under dato 14 Maj sidst Afwigt At indkalde Alle wedkomende
Panthawende Creditorer, item Welb. Hr. Landsdomer Heug; og Welærwær
dige hr. Hans Cramer Sognepræst udj Aale for at Møde paa deris Mÿnd
lingers Wegne.           J Anledning af samme Jndkaldelse tilspurt
Skifterætten de hr. Curatorer hwad de behagede at Resolwere om bemte.
hr.Rodenborgs Obligations betaling som udj Sidste Snapsting 
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blef erlagt uden Ringeste Decourtering efter Obligationens paategning,
da dog efter owen anførte i Skifteacten noged derpaa skal wære Afbetalt
efter Sr. Rodenborgs fuldmægtiges egen tilstaaelse; Begge Curatorer
Erklærede paa dend første post angaaende obligationens ælde, da findes
dend at wære med pandt forwichret og wiidere i saa Maade iche at wære
underkast Nogen Wanmagt formedelst sin ælde, Angaaende Sterf
boens tilgodehawende hos hr. Borgemæster Rodenborg da som det
sees, at Creditor hawer ladet sig betale Skadesløs, wil det bliwe en
Misfølge at de af ham til Sterfboen skÿldige 22 a 23 Rdr bliwer
Sterfboen tilgode; heldst hans fuldmægtig herwed Skifterætten sligt
for Agresceret, og Wilde Wiidere formode, at om Wiidere bewiislig
kraf hos ham til Sterfboen Maatte opdages, det da lowfølgelig Maa
bliwe Sterfboen Reserweret.        Hwad dend dom angaar som i Nørre
Jÿllands Landsting er afsagt d. 9de Maj 1737, saawelsom dend derfor
Wærende hiemtingsdom, mellem Christen Madsen og Jørgen Stochholm
der findes indføjed af Skifterætten d. 19de Maj sidst, med Capital
50 Rdr 4 Mk da siden det befindes at Sagen er rejst førend dend Sl.
kones dødelig Afgang, saa frafaldt samtlige Arwinger og Curatorer deris
mod samme dom og dessen betaling forhen giordte indsigelse, og erklære
de Alle at samme Summa 50 Rdr 4 Mk paa boens fælles bekostning
at kome, Men skulde Nogen efterdags Agte samme at appellere, da
kommer det dend paa egen Risico og bekostning an, som samme
Appellation forretager;       Angde. dend Contract opretted imel
lem Christen Madsen og Jnger Ottesdttr med paafuldte Regning under
det forhen fremkomne indlæg, da Erklærede hr. Landsdommer
Heug og hr. Cramer paa deris Mÿndlingers wegne, at de med sam
me Jnger Ottesdttrs fordring samt Contract ingen indsigelse
wilde hawe, Men fandt det billigt at ankomme paa fælles Sterfboen.
     Sr. Johan Busch ligeledes paa Jørgen og Niels Nielsens wegne
indstod under samme, Naar Allene Jnger ottesdttrs fordringer her
i Sterfboen med forhen omtalte 10 Rdr Worder afgiort og fornøjet,
hwis iche forbliwer Busch paa Jørgen og Niels Nielsens wegne wed sin
forhen under Acten giorte Protest i dend post, Christen Madsen
og Søn Christen Christensen lod det Jligemaade willig indkomme
under Skifterættens billige behandling; Herredsfoged Sr. Swan
holm war Mødt og iche Andet denne post angde. hafde at erindre
end at Christen Madsen med medarwinger Well bliwer til
funden at efterlewe kiøbe Contracten, som er Slutted angde.
Bondgaard før Christen Madsens hustrues død; og end ÿderme
re Erklærede Sr. Swanholm som Nu er beboer af Gaarden
(237b)     
for at facilitere Sterfboen, at, Naar ham blef betalt de 10 Rdr wilde
hand Kontracten paa Christen Madsens og Arwingernes Wegne an
gaaende Reparationen, fÿldistgiøre;     Welb. Hr. Landsdom
mer Heug insinuerede dend forhen paaberaabte Skifteforrening
hworefter Jens Jensen og Søstre paastaar at worde betalt de
derudj bemte. 60 Rdr Skadesløs efter dends wiidere formælding
begiærte det Protocolleret og Wilde afwarte wedkommendes
Erklæring.     Procurator Sr. Mathias Bruun
paa Christen Madsens Wegne og udj hans Nærwærelse efter hans
begiæring paa Sønnens Christen Christensens Wegne tillige imod
sagde denne giorte paastand og imod det frembudne
Document Af 15 Aug. 1717 Protesterede, Saasom det for
modentlig iche efter lowen er indrættet og ower Alt iche
wedkommer Christen Madsen som iche i Nogen Maade til Nogen
Slags betaling sig derudj har forpligtet, Men Allene har un
derskrewed til Witterlighed; thi Haabede Bruun at denne
Welwiise Skifteræt nu strax kiender og dømmer i denne Post
og henwiiser wedkommende med fordringer til Peder Pedersen
som har lowet at sware eller dem som har paataget sig hans løfte at
obagte;   Sr. Johan Busch paa Jørgen og Niels Nielsens wegne
tog ingen deel i dette for Skifterætten fremmede og aldelis uwed
kommende Af Jens Jensen i Nør Snee fremlagt wed Welædle
og Welb. hr. Landsdomer Heug; thi det er Soole klart Chri
sten Madsen forhen har burt wære Skifteforwalter, har og frem
budne Document biewaaned og tillat, saa burde hand og forhen
seet same Af Peder Pedersen udlowede gawe til sine Stifbørn, af
boen betalt, men til dato forgiæwis, Ret saa haaber  Busk om
samme Document skal validere for Nogen til udgift, det da med
billighed burde kome Christen Madsen Allene til udgift, siden Busk
paa de 2de ommæltes wegne iche tillade samme dem til Nogen udgift
eller Afgang i deres wentende arf, derj Busk Wentede Welb. Hr.
Skifteforwalterens biefald og betænkning med Reserwation til wiidere
Jndsiigelse paa bonden Peder Pedersens wegne eller itzige hosbonde
Om fornødenhed det udkræwer;  Welærwærdige hr. Hans Cramer
Sognepræst i Aale erklærede paa sin Mÿndlings wegne, at hand
iche kunde tilstaae, at sware Noget af Peder Pedersens udlowede gawe
til sine Stifbørn, Mens under Skifteforwalterens frj Kiendelses
dom indstillede sin Mÿndlings Rætt;     Sr. Brun imod Buskis
tilførte Replicerede at dend paastand hand formener Nu imod sit forrige
under Acten til at hentwinge de giorde tilkraf paa Christen
Madsen under Nafn og paaskud som Skifteforwalter, er uden bewiis
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og derfor iche med Nogen klarhed men Misligheds Mørche omgiwed, ower alt, saa
har Jens Jensen self her for Skiftet tilstaaed i dag at Wære i sit 31 aar, om det
skulde Wære en arf som Documentet iche Wiiser.    Sr. Busk henholt sig til sit
forrige, om samme Document til betaling for Nogen bør Validere.
     Hr. Landsdomer Heug paa sin fæstebondes Jens Jensens og Søstres weg
ne lod denne imellem wedkommende wærende Dispute hwem betalingen
giøre skal wære sig ubekÿmred, ligeledes lod dem kalde det fremlagde
Document, enten med Nafn af gawebref eller anden Caracter, Men
paastod at Chr. Mads. som Stædetz da wærende hosbond bør fremlegge et
formlig Skiftebref til en oplÿsning for de Umÿndige, hworudj de war
skeet fornøjelse for deris fædrene Arf, eller ogsaa wære tilfunden, i
fald af Skiftebrewetz Wegring, at holde sig dette fremlagde Document
/: i hwad de end behager at kalde det :/ for en Rættesnor hworefter arf
søges, indtil de paa deris side andet og bedre til deris forswar og
frjkiendelse kand wiide at Producere.        Procurator Brun
holdte sig til sit forrige og iche kunde finde Chr. Mads. forpligtet til
det Requirerede Skiftebref her at fremwiise, iche heller anden for
bunden det fremlagde Document at efterlewe, end Peder Pedersen
som sig dertil forskrewet hawer.        Skifterætten Resolwerede at siden
iche er blewen Producered Noget original Skiftebref, hworaf det
herudj Rætten fremlagde Document enten grunder eller Rejser
sig, det ej heller som skee burde, paa behørig Sorte Stemplet
papir, som en Contract bør indrættes paa, er blewen Conciperet
saa kand same for denne sinde iche til Nogen betaling herudj Sterfbo
en worde antagen, Men henwiisis til sit Rætte forum paa lowlig
Maade at afgiøris.       Landsdomer Høg bad meget tienstlig denne
Qwestion og Decision in forma beskrewen, formodede hellers til Jens Jensen
og Sødskendes Ewentuale Skadesløsholdelse at Skifteforwalteren i det
Mindste wilde Jndeholde de omtwistede 60 Rdr med sin Rente, indtil saa længe
deris Ræt i følge denne henwiisnings kiendelse blef Decideret, at Mand
iche baade med tort og skade skulde see dem berøwede fra deris arfs Ræt
som hand upaatwilelig wil wente heraf Sterfboen skal worde indemineret
     Procurator Brun Erindrede at saa fremt de 60 Rdr skulde staa
in Seqwestro, formodede hand, at dend paa hwis forlangende det skeer,
i udgangen bliwer tilfunden at erstatte Renterne for dend tid Capi
talen staar frugtesløs, om Jens Jensens og medarwingers paastand
som forhaabes skulde dem Mislinge,      Landsdommer Heug begri
ber iche denne af Brun giorte Propocition at Wære Rimelig og saa
Meget Mindre af Skifteforwalteren Antagelig, at mand skal stille enten
borgen eller sware Renten af dend Capital, som arwingerne har bewiist sig at
wære berættiget til, og som det er dem  Alt fornærmligt nok, at de iche
deris arf Rætt kand worde Nÿdende, førend wed lowens twang, saa war
det Meget lowstridig at de skulde i det sidste af Søgsmaalet finde sig
brøstholden, Naar boens Midler Ware distribuerede, indstillede det saa
til Rættens kiendelse, om Bruns Proposition kand ansees billig el
ler ubillig,    Sr. Johan Busk formodede, at Sr. Bruns Protest
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War Skiftet aldeles uwedkomende, og derfor haabede samme af
Skifterætten fandt ingen biefald,  Hr. Hans Cramer paa sin Mÿnt
lings wegne indskiød sig under Skifteforwalterens Decision og wen
tede iche hans Mÿndtling herudj skulde kunde imputere Noged tab og
Answar;        Brun Jligemaade og formeente det skal iche fin
des, dend giorte fordring at wære Arf, Men sees at wære en gawe, som
dend det har forjættet og ingen anden bør sware,    Skifterætten Re
solwerede, at lade de omtwistede 60 Rdr forbliwe in Seqwestro indtil
Sagens Endelig doms afsigt worder obserweret, hwo til Renten og an
den Skade giæld bør wære og bliwe Answarlig, som ligeledes med
howed sagen til bemte forum henwiisis.  Hr. Hans Cramer wilde
Allerskÿldigst Repetere og erindre Skifteforwalteren hwad hand i sit
lowlig forfald wed Jndleg har søgt paa sin Mÿntlings wegne om 
Wentende Arf efter sin Mormoder, thi hwad forrætningen er til
ført om afkald paa Mÿntlingens fader, haabede hr. Cramer at hawe
oplÿst i ingen Maade kunde betage dend Arf her først er fal
den og Nu søges, Recommenderede derfor Skifteforwalterens behand
ling og omhue for det Umÿndige barns bæste.       Procurator Brun
henholt sig til Documentet og detz ord og Jndhold, samt dend af Chr.
Mads. forhen fremlagde Regning, det hand paa sine Principalers
wegne indbad under Skifterættens Rættsindige betænkende,
     Sr. Johan Busk henholt sig til sine forhen giorte indsiigelser
imod hr. Cramers indlæg, med ÿdmÿg begiæring til Skifterætten, at det
af Kr. Hansen egenhændige underskrefne Afkald og her i Rætten fremlagde
og paaskrewen Maatte Validere til fuldkomen Arfs Afbetaling, heller og i
Mangel, beholde sin kraff til bewiis og fornøden Regres for wedkommende. 
     Hr. Hans Cramer Wentede som før efter lowens Medhold Skifteforwalter
ens gunstig omsorg for hans Mÿndtling, widste iche dend paaberaabte Reg
ning fra Chr. Madsen war udj saadan form som skee burde, ogsaa Meged Mindre
kunde Grawere det umÿndige barn, wilde derfor iche opholde Rætten med
Anden indsiigelse men Sluttelig Protesterede imod Ald skade og omkost
ning, som under Een eller anden indwending kunde tilføjes hr. Cramers
Mÿntling Anne Christine Christensdttr, da hand iche kunde indlade sig
udj Nogen Slags Witløftighed, Allene Wilde Afwarte dend Respectiwe Skif
teforwalters deeling og Endskab, item Naar saadant Maatte følge, da deraf en
liden Notice,   Procurator Mathias Bruun paa Chr. Madsens wegne
begiærede Allertienstligt, at denne Respectiwe Skifteræt Nu medens
Samtlig arwingerne  og de Umÿndiges Curatorer ere tilstæde, wilde foretage
til behandling herj Skiftet og det enten til at indgaaes Af parterne eller
At paakiendis Af Retten for Wittløftighed at undgaae følgende Poster
1. hworledes bør afhandles om dend tid Christen Madsen har Maattet opholde
sig wed Skiftestædet og Højrisgaard at tilsee indtil Sr. Rosborg same
betalt og antog, saasom Christen Madsen wed dette, at hand her for Maatted     
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Opholde sig udj hans Næring paa et andet sted, hand imidlertid kunde hawe
fortsat, Megen skade og ophold er tilføyed, desaarsag hand wenter sig erstatning
og enten af wedkommende wenlig indganget, eller og af Rætten lowlig paa
kiendt, 2de paastaaes at Rætten wilde udførlig til efterretning i tiiden og
til befrielse for paakomende Ulejlighed efter dette Skiftes ende betænke
og lade sig wære forwisset, at Chr. Madsen iche Nogensinde har ombedet eller be
fuldmægtiged Msr. Rosborg iche heller hans Søn Christen Christensen enten at kiøbe
Højrisgaard eller Noget paa deris wegne her for Skifte Rætten at handle
eller paastaae, thi de har Alt ladet det beroe, hwad dem angich paa Ræt
tens lowlige omgang, indtil de saa haandelig af Sr. Rosborg uden for denne
Ræt Angreben, har Maattet Erhwerwe sig forswar, men det ower Alt Af
Acten og dend siden Wiisende omgang lader sig udførlig tilsÿne, at Sr. Ros
borg og hans fuldmægtig Johan Busk tilligemed Niels og Jørgen
Nielsøner har giort ret til at naae deris forsæt imod Chr. Madsen
og Christen Christensen, dette de i deris Eenfoldighed hwerken har Agtet efter
eller begrebet,  3die. Maatte dend post angaaende Mads Bentzen, som
Sr. Niels Linde sig tilegner efter Producerede dom ligeledes for be
frÿgtende Ulejlighed at forrekomme, saa klarlig her i Skifterætten
Afgiøres, at samme Mads Bentzen kand kome til hr. Niels Linde om hand
hannem skal hawe, thi Chr. Madsen og Søn Christen Christensen for deris part
lader herwed Erklære, at de iche til hannem har søgt sig Nogen Ræt at hawe
hand stædet iche heller har fæstet, og de for ingen omkostning eller Ulejlighed
i sin tid wil staae til answar. 4re bliwer og at Ventilere og i Skiftet
at obserwere, at Christen Madsen iche siden godset er worden solt sig enten der
med hawer befatted eller Nogen Afgift eller Arbejde oppebaared, hwilket hand
har Meent Sr. Rosborg at skulde tilhøre imod Capitalens og Rættens
Erlæggelse.    Sr. Rosborg fra Frisholt war tilstæde i dag wed
Skifteforrætningen og Ugiærne Maatte fornemme Skifteforwalterens
Hr. Justitz Raad Teilmans store Taalmodighed da hand i sin Skifte Com
mission tilstæder Procurator Mathias Bruun at føre adskillige wit
løftige Proces Magere under denne Skifteforrætning ligesom Procuratoren
war falden i de griller hand stod for en under Ræt at agere Procesher hwor til
hand loulig kunde giwen kald og warsel, i Skifte Rætten paastaae af 4: Num
mer og det sølle taabelig menniske iche begriber, Rosborg for Nogen af dessen
poster iche er indstefnet eller kaldet, Skifteforwalteren udj sin taalmodighed
har iche Anseet sligt til paakiendelse og Strafs lidelse om temere Citigantes
saa sætter Hans Rosborg udj Rætte, paastaar og i kraft formeener Skifte
forwalteren efter højst bemelte forordning tildømmer Mathias Brun
for slig sin Extravagance at bøde til wor frelseres kirke 10 Rdr og lige
saa meget til Justitz Cassen, og for Ræsten til Slutning henwiiser
Mathias Brun med sit Proces Magerje efter lowlig omgang til
Lands lof og Ræt, eftersom Hans Rosborg her icke tilstaar Nogen Giæn
mæle uden Stæfnemaal til de wedkommende, derpaa
wentes af Skifterætten en Retsindig kiendelse, for Ræsten Owergaf
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Hans Rosborg til Skifterætten et obligations bref udgiwen af
Niels Nielsen Møller i Leegaards Mølle paa Capital 90 Rdr, datered
Wiborg dend 8de Maj 1737, desligeste en Rewers eller wexel obliga
tion fra oftbemte Niels Nielsen Møller datered Wiborg d. 21 april
1738, paa Capital 15 Rdr med tienstÿdmÿgst begiæring til Skifte
forwalteren samme Capitaler med Skadesløs Rente Maatte bliwe
Rosborg udbetalt i de anwiiste Midler og det uden ophold med
tienstÿdmÿgst begiæring til Skiftetz forwalteren, samme Skades
løse forskrifninger Maa bliwe læst og paaskrewne og som
Mælt betaling sker, paa det at Debitor iche længer skal bebÿr
des med Ræntes paakastelse, for det andet blef forrewiist
Hr. Justitz Raad Amtmand og Skifteforwalter ower dette
Sterfboe hans Respectiwe bewiis dette Sterfboe Angaaende
Datered Wiborg d. 23 april 1738 med tienstlig begiæring,
samme Maatte bliwe paategned og siden Erindret    3tio
blef fremstillet udj Skifterætten 2de Mænd Nemlig Peder Chri
stensen i Hestlund ogsaa Søren Knudsen fra Friisholt,
som frembar et Requisition fra Hans Rosborg udgiwen
og Datered Højris i dag d. 27 Junj 1738, med begiæring samme
Maatte læses paaskriwes og Acten tilføres      J den hen
seende og paa det Rosborg for sit kiøbte kiøb efter Skiødetz lÿdelse i
Alle optænkelige Maader kand bliwe Skadesløs holden, Wilde hr. Justitz Raad
og Amtmand som howedmand og hiemmelsmand for kiøbet gunstigst hensee
At Hans Rosborgs Prætentioner for ald kraf /: panteforskrifninger
undtagen :/ bliwer Prioriteret udj Alle de Midler og formue, som
Chr. Madsen Remme og hans Søn Christen Christensen efter Skifteslut
ningen bliwer under Arrest til Sagens uddrag imellem Rosborg og
dennem, thi det er Chr. Mads: og hans Søn Christen Christensen, som har betient
dennem af Hans Rosborgs kiøb fra d. 17 Maj 1737 indtil de Ulowlig
har opsagt ham gaarden 1738, deris Medarwinger har iche giort
Rosborg Nogen indpas, i henseende til, Naar deris fader og broder
iche Præsterer prestanda med betaling, saa war det dem iche Mueligt
At udrede betalingen, saawit deres Andeel angich, forlanger Hr.
Justitz Raad og Amtmand Anden forsichring eller Caution, tilbÿder
hr. Rosborg samme at erstatte, Naar forlanges, formedelst aftenen
paatrængde blef Skifteforrætningen opsat til i Morgen formiddag
kl 7 slet, da arwingerne og wedkommende her paa gaarden wilde ind
finde sig, At saaledes er Passeret, og indgaaed bekræftes Under wore
hænders underskrift,     
                         L Teilmann      E Heug

Paa Egne og Jørgen            Paa Christen Madsens og Søn Christen
Nielsens Wegne                Christensens wegne, forsaawit af Mig
H. Rosborg                    Wentileret er underskriwer   Mathias Bruun
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Ao. 1738 d. 28 Juny som war Næste dagen efter, blew Skiftet atter
igien forretaget, hworda Mødte i Skifterætten Sr. Rosborg som hen
holt sig til sin i Aftes giorte paastand her i Skifte Rætten, med
ÿdermeere tienstÿdmÿgst erindring, hr. Justitz Raad og Amtmand
som Skiftets forwalter Gunstigst besørger Rosborgs Requisition
efter sin Jndhold fuldbÿrdiget, i betragtning hr. Justitz Raad self
hawer udstæd Hans Rosborgs Skiøde tilligemed Rættens betienter
og henhaaber Eenhwer henseer paa de ting, som kand holde Hans Rosborg
for dette kiøbte kiøb i Alle Maader Skadesløs; thi der som Christen
Madsen og Christen Christensen bliwer deris Arwemidler egenraadig,
saa er de self de folk, der weed udweje at forekomme deris Midler
og saa bliwer der ingen forsikring efter Skiødetz formælding til er
statning, at holde Hans Rosborg Skadesløs.   Procurator Sr.
Matias Brun war wel paa Chr. Madsens wegne atter her i dag i hans
Nærwærelse  herwed denne Respectiwe Skifte Ræt tilstæde for at obserwere
hans og Søns Gafn og bæste, Men forinden hand wiidere tracterer maat
te hand nødes, at begiere Rættens beskiermelse og Assistence imod
Sr. Rosborgs trusler, hworom hand bad tilstædewærende Wilde tage
saa fast Erindring, at deris Widne i sin tid, naar forlanges, kand
giwes, Og forhaabede dernæst at Rætten gunstig observerer, at Høj
risgaard uden besætning og uden beboere wed Auction er bortsolt
og ingensinde har Wæred Sr. Rosborg nægtet at tiltræde, naar hand
det hafde forlanged, hworfor Chr. Mads: som langt hellere hafde
ønsket, da det forhen er forklared, hand iche hafde Nogen deel i
kiøbet, strax at hand Neml. Rosborg gaarden og sit kiøb hafde 
tiltrædet, end at Chr. Madsen skulde hawe fra sin Nærings ersøgelse
paa et andet sted, her worden opholt, hwortil hand war saa widt
Nødtwungen, som ham først tilkom halfdeelen af boen, hans
Søn Chr. Christensen, som efter Moderens død med Eiere af gaard
og gods, sin andeel, indtil betalingen War Præsteret, saa som hand
widste sig og Søn iche anderledes forsikred, derom og iche anderledes
her i sterfboen eller wed Skiftet, enten er Ventilered, paastaaed eller
Decideret og fornemmer Brun, som hand og ej heller Anderledes kand 
forstaae eller begribe, end at kiøberen iche skulde tiltræde gaard
og gods, førend betalingen War skeed, i hwilken henseende Chr. Madsen
er forblewen wed stædet til kiøbe Summen war betalt, hworefter Msr. Rosborg
og findes sammestæds at hawe antaged, og det som sit eget bruger og be
holder, saa dend post at Chr. Madsen har wæred wed Højrisgaard
fra Auctionens holdelse og til betalingens erlæggelse, wel uimodsii
gelig bliwer imellem Chr. Madsen og Medarwinger at omhandle og
ingen anden, enten de skal giwe ham erstatning for hans forsinkelse
her, eller hand imod forhaabning skulde findes at giwe dem noget
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fordj hand har wæret her, thi Anser Brun iche Sr. Rosborgs i
gaar wed 2de Mænd her i Rætten indlewerede Jndlæg af 27 Junj
enten at føre Nogen bewiislig Aarsag til sin giørende  paastand,
eller at behøwe Andet Swar, da Chr. Madsen imodsiger Rosborgs
foregiiwende om Kiøbet, hworom Auctions forrætningen i
sig self af 20. Maj 1737 Nogenledes bærer Widne med Christen
Madsen og Skifteforrætningen saa welsom Auctionsforrætningen
Af 3die Junÿ 1737 forklarer at ald besætningen efter Rosborgs
og wedkommendes paastand fra Højrisgaard er bortsolt, hworle
des kand da Monsr. Rosborg Mowere Nogen paastand om besæt
ning som hans bemte. skrift Af gaars dato ommælder, thi dersom
Nogen besætning skulde følge gaarden, som der iche skal, saa tilkom
det iche Chr. Madsen Allene, men heele boen same at sware, det
forklarer Chr. Madsen og at wære bewiislig at Højrisgaards
bÿgning war i ligesaa  god stand, da Sr. Rosborg Præsterede be
taling derfor og fich Skiøde d. 22 april 1738, som da Højris blef
solt, skulde det og iche wære, som dog forhaabes, saa bliwer det af Skifte
rætten at paakiende om iche heele boen bør giwe Erstatning derfor,
saa fremt nogen med Rætte kunde Prætenderis, som Brun dog iche af
Auctions Conditionerne kand udfinde;  Urimeligt er det at Ros
borg Mælder om frarømning, Chr. Madsen og Søn har iche Solt sig
self, men deres part i gaard og gods, og derfore wel har low at Rej
se og opholde sig hwor de wil, uden at bebÿrdes med saadan tiltale;
Af alle disse omstændigheder forhaabede Brun, som og efter lowens
bÿdende og indhold, at dend høje Respectiwe Ræt seer sig iche at kand
Antage eller biefalde Sr. Rosborgs i gaar wed skrift og indførte
i Protocollen giorte begiæring og paastand, desaarsage Bruun
indstændig beder sine Principaler der ere Eenfoldige og iche
forstaar sig paa Proces eller Rættergang, maa wære Rætten til
Ald lowlig beskiermelse og handthæwelse Recommenderet, og alt
foran omhandlede tilligemed de af Brun Proponerede Poster enten
til Mindelig forrening, hwortil Brun sine Principaler aller
helst wil hawe Perswaderet eller Rætmæssige Dicissioner wil hawe
Rætten indstilled.       Sr. Rosborg oplÿsede Skifterætten, at
alt hwis Procurator Matias Brun i dag har Ventilered i samme
Ræt ere ichun Unÿttig Udflugter og en skadelig brug for de fattige
Arwinger, som slige Unÿttige Udflugter og unødige Jndwændinger
skal betale, saa lidet tager Rosborg derj Nogen part enten til
Gienswar eller afbewiisning, som Skifterætten deri kand kiende
eller dømme, uden paa Parternes Witløftighed og Kroglowe
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Som i gaar under Skifterætten er paastaaed, med Mulct bør at hiemsøges og Retten
henwiisis til lowligen omgang, wiidere torde Rosborg iche understaae sig at sware imod
Bruns paastand, for iche at bliwe lodtagen i Mulct, som Brun har forskÿlt,
Naar det siden kommer til lowlig omgang Wil det wiise sig enten Chr. Madsen og
hans Søn er Rosborgs bønder, eller Rosborg er deres bonde, wel til
staar Rosborg at Chr. Madsen og hans Søn Christen Christensen er Eenfoldige
folk, som Brun Mælder, Men dog skal de Aldrig findes saa Eenfoldige, at
deres forstand io owergaar deris fuldmægtiges Matias Brun; thi dersom
de self hafde i deris Eenfoldighed forswared deris Ræt, saa hawer  de Aldrig
Pretenderet Skiftetz forwalter og Amtmanden skulde paadømme stridig
hederne imellem dennem og Rosborg udj en Skifterætt, hworaf stridig
hederne i ingen maade Dependerer, langt Mindre At derfor Nogen af alle
de poster, Brun hawer giort i Rættesættelse ower, til paakiendelse og dom,
enten er Stefnet eller Rosborg dertil kaldet; og i dend henseende er Chr.
Madsens og hans Søns Eenfoldighed meere at Rose end Mathias Bruns 
Procedure; Sluttelig Erindrede Rosborg, Procurator Brun wilde ent
holde sig fra Slem Snak, og dermed Endte Rosborg sin tale.
     Procurator Bruun Jnsinuerede endnu til Rættens Retsindige be
handling Alt forhen af hannem swared og Proponered, hworpaa Brun wendter
assistence og Decisioner, saa fremt Mindelig og Wenlig Composition iche kand
Windes og  Præwalere Alt til Skiftetz fremgang og  endskabs befordring og
erlæggelse, Protocollen wiiser, hwo der har fortient at Mulcteres; thi Brun
har iche forskÿlt de Titler, som Rosborg ham tillæger, og Naar Rætten det saa
ledes i sig self befinder, efterlader dend wel iche at ansee Msr. Rosborg som
har owertraad dend lowens Articul, der befaler Eenhwer at begegne sin Contra
part sømmelig i Rættergang; Endelig siden det iche tegner sig til at Skiftet
denne Gang kand bliwe sluttet, og Chr. Christensen iche kand forsømme sin
lÿche med her i Egnen sig længer at opholde saa ombedes Højædle og Welb.
Hr. Justitz Raaden, som Amtmand wilde meddele ham et bewiis hworefter
hand kunde Nÿde Præstens Skudsmaal, dertil Brun owerlewerede et
stÿche  forordnet Stemplet 24 s papir; Og formodede Brun at Skifte
rætten Nøje seer derhen, at de Eenfoldige folk Christen Madsen og Søn Chri
sten Christensen hwerken med Auctions Skiøde er eller worder Nogen fornærmet
se tilføjet, eller i andre Maader af Rættens betienter wed Nogen slags
Actis udstædelse forurættet, som af dette Skifte kand Dependere, og i henseende
til Rosborgs Morende i dag, begiærte denne Høj Respective Skifterættes
udførlige Decision, om dend kiøbende, som Højrisgaard og gods sig til
forhandlede efter Nogen Auctions Condition skulde eller burde til
træde Højrisgaard og gods, for Omslag 1738, og om Sr. Rosborg haf
de Ræt før dend tid og betalingen war erlagt, til at wære Ejere Af
samme, saa og, om iche Højrisgaard efter Auctions forrætningens
udwisende Af 20de Maj 1737 er solt uden beboere, med wiidere
som forhen Proponered og Ventilered er;     Hans Rosborg
hafde ofte tilforn giort sin Protest, at hand hwerken under kast sig De
cision eller dom udj Skifterætten, i Nogen af de Poster
Procurator Matias Brun i gaar og i dag lowstridig og directe 
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Jmod low og forordninger Ventilered hawer.        Men Procurator Mati
as Brun paastod Skifterættens Decision paa det som Ventilered er,
og af denne Skifteræt og ingen  andensteds egentl. Dependerer at for
klares og paakiendes, hworwit er og bør forstaaes, særdeles i de ting
som iche, skiønt det hafde wæret fornøden imellem arwingerne her
for Skiftet forhen er Afgiort;  Skifterætten Resolverede
Det er af Skifte Acten d. 20 Maj 1737 klarligen at erfare, at
Højrisgaard er Sr. Hans Rosborgs tilligemed de der for Nafn
gifne Arwinger Een for Alle og Alle for Een uden besætning blewen
tilslagen, saa og at bemte Arwinger først udj Sidste Snapsting
da kiøbe Summen skulde betales d. 19de April hawer frasagt sig
kiøbet, hworfore da kiendes for Rætte, at kiøberen imod Rentens
Erlæggelse bør Nÿde interesse af gaard og gods fra kiøbetz dato,
Men paa hwad Maade Chr. Madsen og Søn Chr. Christensen hawer
haft gaarden udj brug fra 20 Maj 1737 til Snapsting 1738, er
iche Skifte Rætten bekiendtgiort, hworfore dend post iche imod Sr. Ros
borgs Giorte Protest her kand paakiendes, Men til sit Rette
forum henwiises, saa fremt parterne mod forhaabning iche Minde
lig skulde bliwe forrenede;  Anglde dend omtwistede Mads
Bentzen som efter udj Skifterætten Producerede hiemtings
dom Af Hierm Ginding herreds ting d 2 Maj 1733 er Wel
bÿrdige Niels Linde tildømt, da saa fremt Sr. Rosborg
imod forhaabning skulde giøre Nogen Prætention for samme
Mads Bentzen udj kraft af hans Skiøde /: siden hans Nafn der
udj saawelsom Taxations forrætningen findes Anført :/ hawer
hand sin Regres der for til Samtlige Sterfboets Arwinger forbe
holden.  Anglde. Msr. Bruns paastand, anglde Chr. Madsen
og Søn Chr. Christensens pas eller bewiis, da kand samme iche
denne gang til paakiendelse Anatges, førend Nærmere behøwende
bewiiser derom kand erholdes, til dend Ende blef det Stemplet papir
Msr. Brun tilbage lewered.    Anglde Mulcten da findes iche
Acten Noget tilført, hworfore efter forordningen bør paalægges
Nogen straf, men hwis parterne Uden Protocoller kand ware Mellem
falden, det henwiises til sit Rætte forum, om de dertil finder sig
Anlediget.   Sr. Rosborg Wilde ÿdmÿgst formode at i fald
Procurator Matias Brun /: som bliwer Rosborgs howedmand
i denne Sag paa Christen Madsens og Christen Christensens Wegne :/
Agter at benÿtte sig, At hwis som Decideret er imod dend Protest
Rosborg har giort saa wil bemte Rosborg formode der hannem
iche Anderledes udstædes, end som et udtog Af hwad som Passeret
er i Skifterætten d. 27 og 28de Junj.  Skifterætten lod
tilstædewarende Arwinger og Debitorer som hafde kiøbt enten
løsøre eller Jordegods paa Auctionerne erindre om betalingen
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Nu inden Skiftets Slutning  for denne gang, saa fremt
de iche derfor wil wente sig efter lowen tiltalt og wedkommende
saaledes self wil tilskriwe sig dend der af flÿdende Uleÿlighed
Siden betalingen forlængst efter auctions Conditionerne burde
wæret Erlagte. Hans Rosborg gaf Skifteforwalteren
Hr. Justice Raad og amtmand Teilman tienstskÿldigst til
kiende at hwad sig angaaer dend gaard i Raunholt som
Jørgen Nielsen i Klode mølle har kiøbt saa Erklærer Rosborg
paa bemelte Jørgen Nielsens wegne At hand begierer Jørgen
Nielsen Maa Decourtere Samme gaard i hans wentende
arwepart og hwis arwen efter lowlig behandling iche
kand stræche sig til samme gaards afbetaling, saa Caverer
Hr Hans Rosborg for Resten at betales til skifteforwal
teren skadisløs eller til hwem skifteforwalteren det
ordinerer ==== hwad sig anbelanger Niels Nielsens kiøb paa
det boel i Suderbech som hand har kiøbt for dend Capital
med skadisløs Reenter til Næst afwigte Snapsting 1738
60 rdr. og 2 s, saa wil Hans Rosborg derfore staa i Niels Nielsen stæd
som Niels Nielsen og her for Skifte Rætten tilstaar og
imod auctions skiøde Decourterer i hans obligations fordringer
til Niels Nielsen og hwis Nielsen til arf iche kand Naae dend
Summa som Samme stæd har kost saa forpligter Rosborg sig
paa anwiisning af Skifte forwalteren At betale hwis
som Rester eller dend fulde Sum; ==== Dend 3die Post anbel:
dend gaard i Nør Snee som Niels Nielsens Nafn er indført for
kiøbene, da ower det gaarden er Worden Swæchet wed Mand
skabets bortwiiselse derfra og andre med pas for
sÿned saa kand Niels Nielsen iche staa fast wed samme
kiøb men faar wære tilfreds med gaarden paa hans
Nemlig Niels Nielsens egen Risico til Nÿe auction bliwer
opraabt og bortsolldt, og iche auctionen at forretage før om
14 dagis forløb at Placater i Samme tiid kand udstædis.
     Paa Rosborgs her indførte imod Bruun Swarede Bruun korte
lig at hand Hwerchen er eller agter at bliwe Rosborgs howedmand
i dend Sag men har forre taget sig paa Christen Madsens weg
ne hans Gafn som en Procurator at obagte anderleedis har
Bruun iche og anderleedis agter hand iche herud inden At entre
re det skulde endnu wære Bruun allerkiærest om Nogen Minde
lig afhandling for alt war at Træffe og der for om bad Sr.
Rosborg til saadan ende wilde giøre Nogen antagelig Proposition
imidlertiid saa erbÿder Christen Madsen Med alle i hwo det wære
Maae enten Rosborg eller Medarwinger for at nyde head at wil
med og til at tale skade  de 3de Huuse, som Christen Madsen og
Søn herpaa auctionen dend 4de Febr. 1737 hawer kiøbt erbÿder
Christen Madsen hermed til Sr. Rosborg at wil owerlade og til
stæde hannem at staae for kiøbet i sit stæd, samme gadehuuse
ere udj Hestlund bÿe beligende, dend ene beboes af Hans
Nielsens Enche, kosted 18 rdr 3 mk, det andet af Christen lauridsen  
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Kosted 25 rdr 1 mk, det 3die Jens Pedersen i boer kosted 11 rdr 1 mk.
     Rosborg swarede paa første Post at Naar Christen Madsen wil ind
træde i Hans Rosborgs kiøb for Højris gaard og gods som bemte Chri
sten Madsen og Søn Christen Christensen har twungen Rosborg til at betale
og for alt hwis der af Dependerer holde Hans Rosborg i alle Maader skades
løs saa Pretenderer bemte. Rosborg iche andet og saa er forliget giort
uden anden skadisliidelse for Christen Madsen og hans Søn Men saa
Maa hand nemlig Christen Madsen og hans Søn stille Rosborg
strax udj skifte Acten Nøÿagtig Caution og kand Hans Rosborg tiene
hannem Med 1500 rdr paa første pante Prioritets Rætt i Høÿrisgaard
og gods saa skal de wære til hans tieneste for at wiise hand iche
er dend der uden Aarsag førrer Proces imod hannem for gaar
den og gaardens grunds udlægelse, eller for besættningen som
fra Høÿriis er bort Praticeret Hans Rosborg uafwiidendis; angaaende
de 3de Huuse i Hestlund der om hawer Rosborg ingen hukommelse
førend hand nærmere hawer owerhørt sit skiødis inhold. Chri
sten Madsen Swarede at det iche stoed i hans formue enten at
kiøbe Gaard og Gods eller der for at stille Nogen Caution
thi kunde hand iche paa dend maade indgaae Med Monsr. Rosborg
Men udbad sig ett Mildre og bedre forslag hwad de 3de huuse
Angaar da i hworwel Christen Madsen wed at paa deris Sal
ingen Dispute med Rætte kand falde, saa dog Siden hand hørte i gaar
af Sr. Rosborgs udtale i det som kand giwe ham anledning til at
See sig forsÿnet formoder hand og her wed paastaar at saa
fremt Nogen i Nogen maade Noget i henseende til samme
skulde hawe at indwende eller paastaae. det da maatte ske
inden skiftets Sluttning paa det at dend heele boe sig der i
mod kunde see Wærget, og om imod ald forhaabning paa
boen Nogen Afgang skulde komme det da at skee paa
Fællis boe, Førend Skiftet endis og enhwer faar sit. ===
     Hans Rosborg hafde sig paa dend Sidste post tilforn
Erklæret === Udj Rætten fremkom under forsegling een
tilstaaelse og begiering fra Madame Jnger Ottis Daatter Sl:
Hansens udj bundgaard anglde: de 10 rdr for hendis Jboende wæ
relsers klarlige Reparation Hworom i gaar blew ventileret
som hun owerlader til Herreds Fogden Lars Swanholm efter den i
mellem dennem giorte aftale === Dernæst fremkom Peder Brøn
dum paa sin fader Hr. Niels Brøndum udj Jkast som fordrede No
get til de fattige Neml: 4 skpp Ruugmeel og 2 skpp biug Meel 
Hwilchet Christen Madsen godwilligen lowede at betalle ===
     Dernæst fremkom Jens Andersen Krøwgaard og fordrede
efter forregaaende indkaldelse samt een her udj skifte Rætten
fremlagde pante obligation Neml: Capital 200 rdr Med 4re aars Re
sterende Renter 40 rdr tilsammen 240 rdr som hannem og herudj Skifte
Rætten blew betalt imod obligationens Extradering === Liige ledis
Fremkom Jens Sørrensen i Engeswang og efter i hænde hawende
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obligation fordrede Capital 80 rdr Med 8te aars Resterende Renter 32 Rd
tilsammen 112 rdr som hannem liigeleedis her i Skifte Rætten blew
betalt imod obligationens Extradering. Jens sørrensen fremlagde endnu
Een obligation hwor efter hand fordrede Capital 60 rdr Med 3 aars Ren
ter 9 rdr tilsammen 69 rdr som hannem liigeleedis imod samme
obligations Extradering blew betalt === Johan Busch bad ÿdmÿgst at Skifte
forwalteren Hr. Justice Raad Teilmann wilde giwe stirfboen og wedkom
mende arwinger Een for Alle og Alle for Een Regres til de i
dag wed Extraderede obligationer afbetalt Creditorer Neml: Jens Andersen
Krøÿgaard af Gielderup og Jens Sørrensen af Engeswang om det i tii
den Maatte befindis, at de hawer paastaaed og annammet flerre
aars Renter end de med Rette burde siden de Extraderede obligationer
iche findis med Nogen Rentis betaling aarlige afskrewen Mens de
endnu wed skifte Rætten er tilstæde === paa Mattias Bruuns tilspør
gende forklarede baade Christen Madsen at hand iche hafde betalt Merre
Reente end Angiwet er og Creditorerne at de iche heller hafde bekom
met Meere end tilstaaed er === Busch udbad sig skifte Rættens Ja eller
Nej om dend begierte Reservation === Skifteforwalteren acorderede dend
forlangede Reservation til Fællis Boes Nÿtte i Fald Nogen imod for
haabning Maatte opdagis === Anne Niels Daatter Mødte i Skifte Rætten
og hawde wentet endelighed Men Feilede; thi bad hun ÿdmÿgst Skifte
forwalteren Hr. Justitz Raad Teilmann wilde forstrecht hende Med de
Rd af hendes wentende arwelod til hendis lange Rejsis wognlejes
afbetaling === hwilchen Anne Niels Daatters begiering Skiftefor
walteren acorderede Og til dend ende udtalt til hende her i Skifte
Rætten owen begierte 4re rdr; Hworforre hun her Med Egen
hændig underskrift quitterer, Med tiltagne lauwærge i dag Sr. Johan Bush.                          
      Niels Datter Møller                    Johan
 Anne A.N.D.M.  Nafne Mærche                  Busk        

Dernæst fremkom Christen Andersen i Kragelund og fordre
de efter i hænde hawende pante obligation Capital 80 Slette daller Med
3de Aars Resterende Renter 12 Slette daller er 92 Slette daller eller
61 rdr 2 mk som hannem imod obligationens Extradering blew betalt ===
     Christen Nielsen Rÿtter af Tulstrup fordrede her i stærfboen
effter følgende for hwis hand hafde tilgoede for hans giorte gang og
løb for sterfboen De Dato 27de 1738 formedelst aftenen paatrengte
og intet wiidere denne sinde effter tilspørgelse war at forwente blew
skiftet efter Samtligis wedtagende opsat til først kommende 7de aug:
da dend atter bliwer forretaget. Mens formedelst arwingerne
er fløttet fra sterfboen, og ingen lejlighed herudj gaarden findes
til Nogen Samling bliwer dend for fløttet at holdis udj Herrids
fogdens Lars Svanholms paaboende Bundgaard Kaldet som er herudj
Sognet strax herhos, Midler tiid besørger dend Eene arwing Niels
Nielsen at see afbetalt alt sit wed auctionen til kiøbte Jordegods og Wahre
eller og forinden paa forhen giorte Declaration det til auction
stille med de Conditioner at Skifte Rætten skal Nÿde betaling og
Wederlag til samme tiid Nemlj dend 27de aug. som hermed er
opsat til at saaleedis er Passeret slutted og indgaaed
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Testerer wi med egne hænders underskrift Actum Høÿrids
ut Supra dend 28de Junÿ 1738.

For saa wit min Caution for                           C. Teilmann  
Jørgen Nielsen og Niels Nielsen           
angaar underskriwer Hans Rosborg        Paa Christen Madsen   
                                        og Søn Christen Christensens
Paa Jørgen og Niels Nielsens            wegne underskriwer som
wegne som fuldmægtig                    fuldmægtig for hwis
underskriwer Johan Busk                 af Mig er Ventileret
                                             Mathias Bruun



Anno 1738 dend 7de Augustÿ blew Skiftet atter forre taget ef
ter forrige opsættelse udj Herridz foged Sr. Svanholms Huus
Bundgaard Kaldet hwor da Skifteforwalteren udj anledning af
Monsr. Hans Rosborgs udj Sidste Skiftesamling giorte Erindring ower
lewerede til hans Fuldmægtig Sr. Johan Busk som her war til
stede, de Documenter, som udj sterfboen war forrefunden, saa widt
det gods wedkommende Som Monsr Hans Rosborg sig hawer tilfor
handlet alt efter hosfølgende Specification og Reversal ===
     Hwor imod Skifteforwalteren begierrede ham sin for bemte
Documenter udgiwne bewiis udj sidste Snapsting Maatte worde til
bage leweret, helst Skifteforwalteren forrewiste 5 indfriede pante
forskrifninger, som det kiøbte gods war hæftet Med hwor af
de 4re ware Protocolerede og dend 5te u-Protocollered Men alle til
wedkommende Creditorer afbetalt og udtædskede af Pante Pro
tocolen udj Nørre Jÿllands Landsting, de fire som ware Protocolerede
saae ingen Meere hæftelse paa dette gods er at befrÿgte
enten kiøberen eller Sterfboen til Nogen last de øfrige qui
tterings bøgger og Fæste bræwe berættede Christen Madsen at findes
hos bønderne === Sr. Johan Busk indstoed paa Sr. Rosborgs wegne
og forsichrede wed første lejlighed at tilsænde welb Hr. Justice
Raad Teilmann sit bewiis for de i dag af Busk paa Monsr.
Rosborgs Wegne imodtager og Paa owenmælte Reversal
for qvitterede Protocoller, Reversaller qvitteringsbøgger og amt
stuens original qvittering Med dend erindring Skifteforwalteren
Welb. Hr. Justitz Raad Teilmann gunstigst wille paategne fæste
Protocollens første blad hworj indtet findis skrewen af fæste bræwe
eller dislige uden Midt i Protocollen hwor der findis paa 2de bla
de skrewen ungefæhr et half Archis fÿldelse 2to Skifte Proto
collen findis ligeleedis in blanco undtagen de 2de første
blade === Revers fæste brewene findis eendeel Af wedkom
mende underskreween og eendeel u-underskrewen === 3tio
befindis de saa kaldede Clade=Skifteforretninger, deels ulæ
sellige og deels af wedkommende iche underskrewne hwilchet
alt Busk bad skifte Rætten Med ham behagelig wilde erindre === Paa
Christen Madsens wegne og udj hans egen Nærwærelse war for
Skifte Rætten tilstæde Procurator Mattias Bruun fra Randrup   
(244a)
wed Viborg og da Christen Madsen Self personlig nu liige som sidste
Skifte Samling hafde Declarered at hand hafde for langet Matias
Bruun hans tarf og beste som Procurator i alle tilfælde her wed
Skiftet og hellers imod Sr. Rosborg eller i andre Maader at i agt tage
og udførre fandt Bruun fornøden hos Christen Christensen samme
Christen Madsens Søn, at fornemme om hand og for sin part
Bruuns tieneste som forhen forlanger hwar til Christen Christensen 
Swarede ja, hand forlangede at Bruun wilde hans gafn og beste
her og udj alle tilfælde observere == dernæst Procurator Bruun i
Henseende til Monsr Johan Busches tilførte i Prorocollen i dag paa
Christen Madsens og Christen Christensens wegne at erindre at alle 3 stkr.
Protocoller efter hans Maÿts allernaadigste bÿdende war indrætte
de og alle 3de af forrige amtmands fulds mægtig Monsr Christen
Pedersen Haae wed paaskrift aftoricerede alle fæste brewene
paa forornede papier og de benæfnte udkast Skifte forrættning
Saaleedis at den kand læsis;thi wilde Bruun wiide sine Principal
ler uden ald wiidere answar nu eller i fremtiiden for forbemte
Protocoller Reverser og fæste brewe med widere i saa Maade forhen Næfnet
og paastaaed efter som Sr. Rosborg wed fuldmægtig samme nu her for
Rætten har imodtaget og sig udwexlet imod qvittering paa Reversa
ler, samme brun begierede skifteacten Maatte tilførris som og
skeer == ÿdermeere Referede Procurator Bruun Sig til de wed denne
Skifte Rætt dends sidste holdelse paa Christen Madsens og Søns Christen
Christensens wegnegiorte forrestillinger ÿdmÿgst formodende at
hwad der af endnu u=Dedicered Maatte wære sat in suspenso nu endelig af
gunstig hr Skifteforwalteren til efter Rætning paa alle siider maatte
worde paakiendt særdeelis til at undgaae Sr. Rosborg Tenterede Præ
tentioner og til witløftighed sigtende paafundne paastaaed ower
alt saa paastoed Bruun og ÿdmÿst war bedende at denne Respective
Skifte Rætt i alle Maade gunst behagelig wilde See derhen, at alle
og een hwer blef paalagt og tilholt her i SKifte Rætten sine Præ
tensioner at Formere i hwad Nafn hawis kand og hwo wære Maa som
Noget der af dette Skifte kunde wære Dependerende, heller der under
forreholdende Maatte formeene at kunde eller wilde giøre Kraf
tiltale eller nogen slags optænchelig paastand for alt paa
det samtlig arwingerne bade kunde wære beredte paa og ogsaa forplig-
tede under et og boens fællis bekostning enten der imod at forsware
ekker og dend sig der til eÿ fortrøster af boens formue erstattning
til wedkommende at erlegge hwilchen paastand Bruun saa meget maare
wilde formode Naadgunstigst biefald som dend skal findis grundig udj
Rætt og billighed thi ellers kunde det tildrage sig, at Sr. Rosborg eller andre
alleene af ---- Moed een eller anden af arwingerne og for at
skaane de der af sine bæste wenner Som hellers Maatte wære liigeskÿl
dige eller u=skÿldige kunde angribe een og wed witløftig Proces see dend
udarmet Som siden Maatte Mangle erstattning under Sin regresis søgel
se hos dend der enten forhen forgieldet eller og siden wed øselhed
Ruinered iche kunde wære goed for at wederlægge een skilling naar dend  
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Første hawde bekommet sin arf af sterfboen Paa liige men
begierer at hwad sterfboen Maatte hawe tilgoede hos andre
udstaaende paa sterfboens bekostning under et inden deling
Maatte indsøgis, hwor til Bruun erbÿder sin billigste tieniste
om doms tagelse der ower skulde behøwis, paa det at enhwer
kand wiise wiid boens beholdne Midler. Med Mindre at
Christen Madsens og Christen Christensens Medarwinger wil
Samme tilstaaende gield for fulde i deris lod antage ===
     Johan Busk paa Jørgen og Nielsøners wegne og i dend
førstis Nærwærelsis her for Rætten indstoed iche i Nogen
udgift eller afgang for boen i de ting Monsr. Bruun eller
Nogen u-lowgrundet maatte Ventilere Men ÿdmÿgst wed
at Skiftets deeling og lodkastning efter lowen som Snarest
Maatte komme til ende, da skifteforwalteren welb. Hr.
Justice Raad Teilmann wel self finder hwor widt Med dend boen
tilhørende og endnu udestaaende wisse og u=wisse gield
Efter lowen bør handles === Dernæst gaf  Busk Skifte Rætten
tilkiende, at dend gaard i Nør Snee Niels Nielsens Møller for
hen wedholden auctioner sig hafde tilforhandlet, er nu til wel
bete. Hr. Lands=Dommer Envold Heug til Seil soldt og owerdragen
Med Samme Rætt og Rættighed, som Niels Møller der wed auction
blew tilslagen, for den Summa 220 rdr hworfor Busk forre
lagde hr. Landsdommer Heugs bewiis === Dend Busk ÿdmÿgst
wilde haabe hr. Justice Raaden, for owenbemte. Summa Accepte
rer, som og Naar betaling sker, til bemte. hr. Lands Dommer
Heug Extraderer skiøde og adkomst, liige som det kunde wære til
Niels Møller self. det øfrige af Niels Møllers giæld til sterf
boen wilde hr. Justice Raad lade beroe til Sluttning paa dend
af Sr. Rosborg for ham wed sidste Secion giorte forsichring og
hwis Niels Møller self det øwrige af Niels Møllers giæld til
sterfboen wilde hr. Justice Raad lade beroe til sluttning paa
dend af Sr. Rosborg for ham wed Sidste Session, og hwis Niels
Møller enda skulde bliwe wiidre skÿldig, som hand bliwer wed
Dend Solte gaard til hr. Lands=Dommer Heug, skal hand til Skif
tets forretagelse og forinden endelig Sluttning stille borgen
Og des foruden gaf Busk Skifte Rætten tilkiende at Chri
sten Madsen og Søn Christen Christensen tilliige Med Jørgen
Møller i Klode Mølle wed een skadisløs Revers har for
pligtet sig enhwer for sig dend eene med dend anden at be
tale sin deel i hwis Niels Møller, hand eller de wed samme kiøb
te Gorde kunde komme til forliis, Saa at Busk der wed wil
haabe Justice Raaden for owenmældte precavered og som Chri
sten Madsen og Søn er Nærwærendes wilde hr. Skifte
forwalteren behage at fornemme hos dem om de u
den lowmaal wil efterlewe samme deris af Busk paa
beraabte self goedwillig indgaaed og underskrewne ska
disløs Revers som Busk i dag iche hawer wed haanden
Procurator Bruun paa Christen Madsens og Christen Christensens 
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wegne her til swarede at Monsr Buschis forregiwende er uden
grund og bewiis samme blew wel af Sr. Rosborg wed Sidste Skifte
samling Mundelig liigesom nu af Hans fuldmægtig dristigere
wed tilsigelse i Protocollen ventilered men paastanden da som
----- og ubillig henfaldt Hworforre Sr. Rosborg Selw fandt
at med Niels Nielsen eene om det eene stæd i Suderbech og -----
---- Niels Nielsens wegne og Niels Nielsen med ham Declarerede det
i dag omtalte stæd paa Niels Nielsens egen Risico til ----------
ÿdermeere saa bewiiser Busch Self med dend i dag for hr Landsdom
mer Heug fremlagde bewiis at hand paa Niels Nielsens og ingen
andres wegne paa Niels Nielsens risico der om under haanden har
sluttet kiøb thi ombedis allerÿdmÿgst at denne Respective Skif
te Ræt wilde afskiære wedkommende Saadanne skifte Rætten til
ophold og sterfboen til bekostning fremførende --------------
og Mislige forrebringelser og derimod Self behage at see Sig
------- Saasom Bruun paa hans Principallers wegne Declarerer
de i omrørt tab iche forpligtis at tage nogen deel
     Busch Refered Sig til sit Forrige og underkaster sig Skif
te Rættens behagelige behandling med Reservation til
paatalle i det, Om Skifte Rætten iche wedkommer Bruuns
Declaration paa Christen Madsen og Søns wegne war Busch iche
--- --- ÿnskede gierne deris Egit Swar fra eller til
naar Justitz Raaden behager at befalle == Bruun Sware
de at Christen Madsens og Søns Swar er og bliwer hwad aller
reede af Bruun forhen tilført er == Skifte Rætten erklæ
rede wel ad interim at wilde imodtage hr. Landsdommer Heugs
bewiis for de 220 rdr paa dend kiøbte gaard udj Nør Snee
af Niels Nielsen dog iche paa anden Maade end af Niels Nielsen  
som kiøber enten betaller Skifteforwalteren paa Sterf
boens wegne dend øfrige Rest af kiøbe Summen skadis
løs med Rente pænge eller derforre stiller Nøÿagtig eller
Sufficant Caution om iche da forinden da i Seeniste til første
Skifte Samling == Nærwærende  arwinger til kiende gaf
at de endnu Erindrede tillige Med Christen Madsen at en
Mand i Holstein Nafnlig Anders Bredal er skyldig her til
Sterfboen 18 rdr og som arwingerne iche wiste hwor enten denne
Anders Bredal eller en af sterfboens gieldnere forhen
i Skifte-acten anført Nafnl Knud hafde derris Boepæl
lowede Nærwærende arwinger med første at skaffe Skifte Rætten
under Rættning herom == Johan Busch endnu til Stutning
bad at Justice Raaden om Mueligt war denne Session behage
lig wilde til ham udtalge af Anne Nielsdaaaaatters wentende
arf 5 rd og 5 sk som bemte Anne Nielsdaatter Self her for
Rætten tilstaaer at wære skÿldig til Kield Broemand i
Svenstrup broehuus for wognleje og laandt Reede penge
her til Skiftet at befordris hworudj Busch gunstigst
wentede Rettens biefald == Bruun anmældte paa Sr Jørgen
Schaltz i Wiborg hans wegne nærwærende atwinger Anne
Nielsdatter i Aalborg skÿldig at wære til Sr. Jørgen Schaltz pænge
7 mk 8 sk for hwilken betaæing Bruun hermed til sicherhed for 
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Schaltz giorde en inhibition udj dend Anne Nielsdaatter tilfaldne
arf og tilstod Anne Nielsdaatter Self for omkostning at
spare at Skifteforwalteren Maatte af hendis arf foruds
betale Sr. Jørgen Schaltz samme 1 rd 1 mk 8 s. Endnu anmeldte
Sr. bruun paa Christen faarbekes wegne af Wiborg at samme
Anne Nielsdatter er skÿldig til hannem 4 rd 4 mk 13 s. som bewises
med dom, Afsagt wed Wiborg byeting in April 1724 der
for Retten blew forrewiist og paategnet Saa som det befin
dis Anne Nielsdaatters Mand for Samme 4 rd 4 mk 13 s. Procurator
Bruun lod giøre inhibition til Skifteforwalteren paa samme
Anne Nielsdaatters tilfaldne arf med paastand at de Næst
efter forbemte 7 mk 4 s worder betalt === Christen Madsen i egen
Persohn ankom for Rætten og indlewerede Copie af dend bekien
delse hand for wærnetinget giort hawer om Sr. Hans Rosborgs og 
fuldmægtiges omgang med hannem og allerÿdmÿgst indbad
Sig under hr. Skifteforwalterens og amtmandens loulig beskier
melse Samme Christen Madsens forklaring blew lÿdelig for hannem
oplæst Som hand i alle Maader tilstoed Saa sandfærdig at wære ===
     Saa indstillede Bruun endnu som før de forhen Proponerede
Poster til Naadgunstig efter tanche og Decission ÿdmÿgst bedende
at Skifteforwalteren wilde til bewiis indkræffe af Sr. Rosborg
her for Skifte Rætten at forrewiisis til Næste Samling dend ham
paa Høÿriisgaard og Godset Meddeelte original auctions skiøde
hwis Copie der efter denne Act kunde til efter Rættning wor
de tilført; hworudj saawel som det øfrige Bruun begierede
Rættens Asistence Siden Skifteforwalteren det og wel Self fin
der fornøden low der af tilforladelig at Erfahre hwor wit
paa Sr. Rosborgs paastand kand wære at Regardere ===
     Foruden de forhen forrefundene og fremlagde Do
cumenter Sterfboetz bortsoldte gods wedkommende blew og iblant
revers fæste brewe paa hans beboende halwe gaard i Raun Holt
Dateret 24de Maÿ 1719 Som bemte gaards Sidste kiøbere Jørgen
Nielsen af Klod Mølle blew leweret === Skifteforwalteren til
Spurte Christen Mads: og Søn Christen Christens: om de hafde auctions
pengene for løsøerne Som de dels Self war skÿldig og deels af
andre skal hawe imodtaget; de Swarede de iche endnu hawde faaet
pengene indsamlet saa Som eendeel hos Medarwinger og endeel
hos andre indestaaer Men saa Snart mueligt er wilde bringe
det i Rigtighed og til Næste Samling aflegge saa mange de kand til
Samme tiid === Jørgen Nielsen af Kloed Mølle Self Personlig for
Sichrede Skifteforwalteren at betale ham Sine auctionspenge
til bemte tiid === Da som iche wiidere denne sinde efter tilspør
gelse war at for Rætte blew udj henseende til de u=ind=Cas
serede og u=betalte penge, som imidlertiid besørgis udj
Rigtighed Sambt wedkommende Debitorers Nærmere indkaldel
se, dette Skifte atter efter Samtlige parters Samtÿche opsat
til først kommende den 24de octbr her udj Bundgaard at forreta
gis; At Saaledis for denne sinde er Sluttet og Passeret be
kræftis Med wore hænders underskrift actum Bundgaard
dend 7de aug: 1738.
                         C. Teilmann 
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Paa Christen Madsens og Søns Christen Christensens wegne for saa
wit af Mig paa deris wegne Ventileret er underskriwer Mathias Bruun

Paa Sr. Hans Rosborgs Saawelsom Jørgen og Niels Nielsønners deris
wegne underskriwer som fuldmægtig  Johan Busk.



Anno 1738 dend 24de october Mødte Skifteforwalterem i Egen persohn efter
Sidst giordte opsættelse udj Bundgaard for der wiidere At forretage skif
tet og See samme befordret om Mueligt til Endelig optagelse udj
owerwærelse af Welb. Hr. Lands dommer Heug paa Anne Niels Daatters
wegne Monsr. Busk paa Jørgen og Niels Nielsønners wegne Samt Mons.
Hiørring fra skiwe som fuldmægtig udj Monsr. Bruuns lowlige frawærelse
paa Christen Madsens og Søns Christen Christensens wegne; Hworda udj an
ledning af Skifte Rættens giordte løfte om wedkommendes Debit til sterf
boet at erindre wedkommende om, blew fremlagt først et brew under
13 aug: Sidst afwigte til hr. borgmester Rodenborg i Horsens. Hworudj
hr. borgmester Rodenborg efter sin wedføÿede Lequidations Regning iche wil til
staa at wære Noget skÿldig her til Sterfboen --- Arwingernis fuld
mægtiger henholt sig til Monsr. Rodenborgs fuldmægtiges tilstaaelse
forhen under Skifte acten som i dend Sag er Rettest og beste bewiis for
de til sterfboen skÿldige 22 rdr og i dend anledning bad Nærwærende
arwingers fuldmægtigers Hr. Justice=Raad Teilmann som skiftefor
walter gunstigst wilde behage at tildeele enhwer sin Arwepart
deraf som da Siden een for alle og alle for een kunde indtagis.
     Dernæst blew fremlagt et Copie brew til welbr Hr. Claus Rudol
phis Krabbe paa Mindstrup === Endelig blew og fremlagt et bref
til Jens Schierlund om hans Resterende til sterfboen der paa er
iche erholdt Noget Swar === Fuldmægtigerne blew wed derris for
hen tilførte og begierte disse 3de Sidste ligesom forrige wed skiftetz
Slutning at deelis paa arwingernis lodder === Welbte Hr. lands
dommer Heug anmældte sig med dend ower Jens Jensen og Søsters
arwe part erhwærwede dom afsagt dend 22de Septembr Sidst
som hand i følge af dend ham og denne Respective skifte
Ræt giwen afwiisnings kiendelse, har maattet lade erhwer
we, som hand tienstelig bad maatte bliwe af Retten paa
tegnet, at wære fremwiist og bad, at Hr. Justice Raad Teilmann
som skifteforwalter wilde udwirche Arwingernes Swar en
ten at holde sig dend efterrettelig eller samme at appellere,
som kand wære ham ligemeget, naar dend af ham
forhen giorte og Skifteforwalteren ham tilstanden
Inhibition maa bliwe i sin kraft, som hand iche
paatwiler Sr. Johan Busk paa Jørgen og Niels Nielsønners wegne
kunde iche for større udgift at i bringe sterfboen er klære Sig
til denne fremwiste Doms paa anche i henseende til een hwer af
Buskis Principaler iche kommer til afgang i deris wentende arf uden
een sextende deel af dommens Summa i hvor vel det med
billighed burde Disputeris i henseende Christen Madsen alleene
har bragt sterfboen den udgift wed hans Neglicense som
hosbonde wed dend dødis afgang med skifte og delings holdelse
hworfor Busk Reserverer sine Principaler Ald lowlig regres
til Christen Madsen og ÿdmÿgst wil wendte Skifte rætten
dem den wed sin Decision tilkiender === Monsr Christian Hjørring
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Refererende sig til det Beneficium Lowen giwer eenhwer til
Appelation inden hwilchen tiid det wedkommende wed Monsr
Bruuns Hiemkomst skal bliwe bekiendt giort hand heller
hand paa Sine Prinsipallers wegne agter at Appellere dend
af welbte hr. Lands=Dommer Heug fremwiste Dom eller iche
og wiidere kunde Hjørring som fremmed i dend post sig iche denne
Sinde indlade === Welbte hr. Lands Dommer Heug under gierne
wedkommende Appellationers Extension men wedkommende wil
iche paatrÿche at hand skierper sin i Rettelse efter hans udj
hans Sidste indlæg for under Rættens giordte erindring og
i stæden for Dommens indholdende Summa 101 rdr wil for
mode at finde og worde tildømt at Nÿde skadisløs be
taling med Rentis Rente og ald anden skadegiæld og des
Aarsage er benødiget at anmode skifteforwalteren
at inde holde af boens Massa foruden de omtalte 101 rdr
endnu 100 rdr Som Christen Madsen formodentlig wil bliwe
tilfunden at betale foruden at hand efter lowen skal
wære bekiendt af Sætte boen i saa goed en stand Som wedkom
mende ham derfor wil Sigte === Edle Sr. Rosborg Som war
tilstæde for denne Respective Skifte for Rættning og haf
hørt dend Prætension Som Hr. Lands Dommer Heug har
giordt paa Rosborgs bonde Christen Madsen Remme og Søn Christen
Christensen bemte Christen Madsen og Søn har indtet giordt Nogen
begiering til bemte Sin hosbond om forswar i denne Sag, amt
manden iche heller saa wit mand Endnu fornemmer har
ordineret Christen Madsen eller hans Søn Noget forswar alt
Saa staar det iche i bondens Magt At antage Procurator til
at føre Sig udj witløftig bekostning og udgifter Som hans
lejlighed hannem iche tillader hosbonden til allerstørste
skade; som har største fordring og Prioritets Rætt til Chri
sten Madsen Alt Saa finder Rosborg iche u-billigt at Christen
Madsen Saa fremt hand iche Med Nogen lowlig Skifte for
Rættning kand bewiise Sig uskÿldig for owerstaaende Præ
tencion at hand io pligtig er uden Nogen wiidere Proces at ef
terlewe owenmældte Dom === Sr. Busk Haabede
at Nÿde den forlangte regres hos de paagieldende ===
     End ÿdermeere intimerede Hr. Lands Dommer Heug til Skif
te Rættens behagelige efftertanche og erindring at hand
siden Siden Sidste Skifte Samling hawer tilforhandlet sig
Peder Pedersens gaard i Nør Snee Som Niels Møller for hen
Wed auctionen Sig har ladet tilslage for dend Capital
220 rdr som hand her og strax inpresenterer at giøre be
talt imod at auctions skiødet derpaa Maa bliwe ham
informa Extraderet eller og for at winde tiiden at Nÿde
skifte forwalterens ordre til wedkommende Samme
at udfærdige efterdj hand forinden iche kand giøre de Nø
dige og Nyttige anstalter Med gaardens Meliovation og
anden behøwende tilsiun udbad sig til Sluttning dend  goedhed
At bemte. penge Maa worde Modtaget og talt og ham som sagt
er forderligst expederet accordten om gaarden === Skifte
Rætten wedblef sin forhen udj Sidste Skifte Samling
(247a)
Om denne post giwne Resolution, Hr. Lands Dommer Heug
war anleediget at begiære, at i fald hand dend fulde Summa
betaler, hand da for det Manglende Som Niels Møller skÿldig bli
wer paa det kiøb samme forskud Som hr. Lands=Dommer Heug i 
Saa maade giør, Maa holdis hr. Lands Dommer Heug til goede af
Niels Møllers arwepart paa det hand kand worde skadis løs
holden === skifteforwalteren lowede at acceptere dette he. lands Dommer
Heugs tilbud og indeholde af hans arf Saa widt Som kand bliwe ham
tilgoede imod hr. Lands=Dommer Heug betaler dend fulde Summa efter
auctions skiødet Nemlig Capital 285 rdr 12 s Med Sine Renter til
Snapsting 1739 Samme twende aars Renter a 13 rdr 1 mk 8 s er
26 rdr 3 mk Som da Med Capital og Renter udj alt beløber Sig
til dend Summa 291 rdr 3 mk 12 s === Hr. Lands dommer Heug paa dend
forsichring at worde skadisløs holden af Niels Møllers arf Saa widt
--- iche war forhæftet sig paa Fundament at Samtlig arwing
erne skal hawe ---------- ------- Sig at holde hinanden skadisløs
wed deris fællis Jorde godses kiøb og Sal, begierte pengene  mod
tagen og talte og forpligter Lands dommer Heug Sig til skifte Rættens
skadisløs holdelse, at betalle imod skiødets udfærdigelse, de Manglen
de 71 rd og nu strax Contant 220 rd 3 mk og 12 s betalt hen
holdende Sig til hr. Amt Mandens og Monsr. Buskis giorte løf
ter og forsichringer bad Saa Monsr. Busr. Busk en forme wilde
udlade Sig hworleedis samme Connivense er og bewiis der for til
Næste Skifte Samling at Producere === Dend omtalte Conni
vation eller skadisløs Revers imellem denne sterfboes Mÿndige
arwinger oprætte ===  af dend indhold dend eene skulde holde dend
anden skadisløs af hwad kiøb enten af dem paa jordegodset wed dend
holte auction giorde oblicerede Sr. Busk Sig in originali at frem brin
ge til her lands=Dommer Heugs ÿdermeere Precaution for dend af ham i
dag forsichrede Caution for dend ------ og Tarra Snee=gaard nu ringere
hr. Lands Dommer Heug blewen ower draget i fald bemte Niels Nielsens
Mÿndige Medarwinger iche skulde findis Self willige efter bemte Revers
at See Niels Nielsens wed Samme gaards kiøb og  Tarra eenhwer
Med sin andeel skadisløs holden, skal omtalte Revers wed lowmaal
--- dem der til og Naar forlangis som Mælt er, skal dend hr.
Lands Dommer Heug bliwe ower leweret Med Condition at Busk i
fornødne tilfælde imellem arwingerne til bewiis dend igien
Maatte bekomme === Førend afskeed fra Rætten bad hr. lands
dommer Heug al skiødetz forderligste Expdititon paa forskrew
ne Maade at hand Mod de 71 rdrs betaling Nÿder skiødet in
Forma, Som hand i dag har leweret penge til Skifte Rætten erclæ
rede at Siden hr. lands=Dommer Heug nu hawer betalt
Contant 22 rdr 2 mk 12 s paa owen mælte gaard i Nør Snee og
har forpligted Sig her i Protocollen at betalle de Resterende
71 rd til Næste Snapsting, skal orderen bliwe Auction Directeur
rerne Hans Wildsted  Herrids fogged udj Tørsting Wrads Herred og
sktiweren Samme steds om auctions skiødetz Expidition hwor
efter dend in originali skal worde Extraderet imod de Rester
ende 71 rdrs betaling === E: Heug === Busk der næst
bad paa sine Principalers wegne at dend tilstaaende gield i
Holsteinligeledis Som de i dag omtalte Maatte worde
deel imellem arwingerne Pro Quota Siden Busk Sÿnis det
falder sterfboen alt for kostbar i dend wed lowmaal at und
sige inden skiftetz aabne anstalt === tillige Med ald
---- wis og u=wis giæld paa det skifte Som  ------
(247b)
Kand komme til ende === Monsr. Rosborg war begierende
Skifteforwalteren Hr. Justitz Raad Teilmann üdermere wilde
See ham forsÿned Med  Høÿriis Gaard
og gods Med attest fra Justitz Protocollen af bemte gaard
og gods til ingen anden er hæftet end til dem det Sid
ste Snapsting blew indfried fra. ligesaa war hand dend
til forlangte Restantz Dom ower godset forlangende til
ligge med Reserve Roullen ower det unge Mandskab ===
     Skifteforwalteren erclærede at forskaffe dend forlange
de attest fra Justitz Protocollen at godset Som Sr. Rosborg hawer koøbt
iche til Nogen er forhæftet Men af Skifte Rætten indfried ===
     Hwad angaar Reserve Roullen for høÿriis strølæg da blew sam
me under Hr. Justitz Raads Folsachs Widimering til Monsr. Ros
borg owerleweret === Men de forlangede Restantz Domme
kunde Skifteforwalteren iche Extradere Siden ingen udj sterf
boen er forrefunden === Monsr. Rosborg der til Swarede
at efterdj ingen Restantz Dom er tagen og ingen er funden
i sterfboen Saa fick Hans Rosborg at wære fornøÿed uden wii
dere Prætension der for og obligeret Sig til at lewere Hr. Justitz
Raad og Amtmand Teilmann Sin Revers for Dislige og andet
Meere Som hannem er giwet til førstkommende Snapsting 1739
mod dend forlangte attest fra Justitz Protocollen ham igien Maatte
worde leweret === Monsr. Christian Hiørring Refererede Sig til Procura
tor Mathias Bruuns Skifte Protocollen tilførte paastand og ind
sigelse Som alt insinueris dend Respective Skifte Rætt til gunstigst
eftertancke og lowlig behandling; i øwrigt Reserverede Hiørring
Bruun sin paa wedkommendes alle wegne Nødig Eragtning
indsigelse og Repliqve paa hwis i dag fremmed er ===
     Skifte Rætten tilspuerte tilstædewærende om Noget wiide
re denne Sinde til Skiftetz endelig befordring war at erindre
     Monsr Hans Rosborg  hafde intet wiidere at paastaae end at
Christen Madsen paa egne og Søns Christen Christensens wegne fÿl
dist giørrer dend foreening som hand hawer giort Med Hans
Rosborg wed Friis Holtz bircheting dend 10de Julÿ 1738 og 11te Julÿ
Næst efter deraf hr. Justitz Raad og Amtmand Teilmann er lewe
ret ligelÿdende Copie og i hwor wel det nu er ower tiiden at pen
gene 300 rdr skulde hawe Worren betalt, saa i dag i henseende
til Christen Madsens tilstand lader Rosborg det dog herwed hawe
Sit forbliwende saa fremt pengene uden længere ophold enten
af Christen Madsen eller Skifteforwalteren welb. hr. Justitz Raad
og Amtmand Teilmann imod de belowede 2de afskeder worder
betalt === Mens Maatte det imod forhaabning Mangle at
bemte Summa at u-opholdelig worder bemte Rosborg betalt
Saa Nødes hand til at brugge de Midler imod Christen Mad
sen og hans Søn Christen Christensen Som low og forordninger til
stæder allerhelst bemte. Rosborg wed fornæwnte Christen Madsen
og hans Søn har Maat taget imod een u-boedelig skade ===
Hwilcket Hr. Justitz Raad og Amtmand Teilmann gunstigst wille
behage At tage i Consideration === Monsr. Christian Hiørring
i anleedning af Sr. Rosborgs tilførte kunde iche undlade
at tilkiende giwe dend Respective Skifte Rætt at dend for
eening Sr. Rosborg Saa behager at kalde og Sig paaberaabe
Mellem hannem og Christen Madsen paa Friis Holt at wære skeed
skal Christen Madsen Saa snart hand er kommen i sin frie frelse
fra Frisholt til tinge hawe wedersagt paa tinge hworom og
Søgsmaal om dessen omgang wed andre Rætterer anhængig
giort og paa anckis, saa Hiørring  formeente det war 
(248a)
Denne Rætt som u-wedkommende Men wed ordentlig lands
low og Rætt som begÿndt er wil udgiøris === Mons Hans
Rosborg Swarede hand wilde strax hawe sine penge betalt uden ophold
alt efter forreningernis Jndhold og dersom Mons Christian
Hiørring eller hans Collegga, forlange paa CHristen Madsens wegne
Proces om samme penges betaling er det billigt hr. Justitz Raad og
amtmand Teilmann bewilger dem dend friehed efter lowen imod at
de først Mons Hiørring og hans Collegga stiller Nøÿagtig Caution for
alt hwis af Sagen kand Dependere efter forligets indhold inden
og uden for det samme Erbÿder Hans Rosborg tilstræckelig Som skifte
Rætten hannem wil forreskriwe i Caution og forsichring thi Hans Ros
borg med Reen forklaring at ---  holder aller Christen Madsens Pro
curatorer og Process Magerne in Sufficant og førend hr. Justitz Raad
og Amtmand Teilmann Consenterer derris paastand imod een
---- forskrifning Revers og forsichring friewillig indhold og for
sichred skulde Mand formoede høÿst bemte hr Justitz Raad og Amt
mand Teilmann tager ald dette i sin Egen ------ og paa
sin egen gunstige answar === Sr. Hiørring uden at indlade
Sig i widere beswaring paa Sr. Rosborgs tilførte som hand formeente eÿ wedkom
der Hiørring referede sig til Sit forrige og henwiste Sr. Rosborg til wedkom
mende paa behørige stæder === Sr. Rosborg begierte at hwis Hans Ros
borg har ----- Angaaende de 300 rdr Med Mons Hiørrings Swar derimod
maatte paa forlangende om fornøden giøtis Meddeelis der af et
udtog === Skifte=Rætten udsatte denne Post til paakiendelse i Næste
Samling Som formedelst eendeel af sterfboens arwinger og fleer
icke endnu udj Mindelighed hawer erlagt deris endnu Resterende auc
tions penge Men wil lowligen indtales er udsat indtil Næst Kom
mende Snapsting da dette Skifte atter forretagis udj Skifte for
walterens Logemente dend 11te Apriil 1739 udj Wiborg og som de efter
tilspørgelse intet widere denne Sinde war at for Rætte blew skiftet
til owen Mælte tiid opsat, og at Saaledis er Passeret tilstaaed og
ingaaed bekræfter wi med wores hænders underskrift Skifte ste
det udj Bondgaard ut Supra          C. Teilmann
                                     C. Hiørring      H. Rosborg      
                                                      J. Busch.
   


Anno 1739 dend 11te April blew skiftet atter efter forrige opsættel
se forretagget herudj mit Logemente udj Wiborg formidagen
Klochen 9 Slet hwor da allene war tilstæde Procurator Sr. Ma
thias Bruun paa Christen Madsens og Søns wegne og wilde formode
skifte=Rættens gunstige Decision paa forhen Moverede parter
     Dernæst Procurator Bruun paa Peder Tomæsen Reisig af Holste
broe hans wegne wed Rættens Middel lod giøre lowlig arrest paa
Niels Nielsens tilfaldne arf og tilgoede hawende efter ----
i følge af een wed Herm Ginding herridsting dend 23de Juni Sidst af
sagde dom paa Capital 40 rdr Med Sine intereser og omkost
ninger som blef forrewiist og paategnet og Sentensen deraf
til Protokolleering leweret, og Som denne --- ---- dend aller før
ste derpaa er skeed saa forhaabede Bruun for Saa widt som Samme
dom indholder og medfører at wære paa Sin Principals wegne til
dem faldende arf berrettiget formedelst ---- Sr Rosborg eller nogen
af Arwingerne Som ere her i byen war mødt her i Skifte=Ræt
ten nu klochen war 10 blew skiftet atter opsat til  i eftermiddag Klochen
3 Slæt da den atter worder forretaget udj wentende wedkommende
til bemte tiid her i Retten  uden widere ophold indfinder
Sig == 
(248b)
Til bestemte tiid blew Skifte Rætten atter forretaget da
Lands Dommer Heug imod det af Procurator Bruun anmelt
Søgsmaal og forbud eller tienstligt wilde wiide Skifteforwal
teren erindret den af ham giorte inhibition paa Niels Møllers
Arwemidler indtil hand som kiøber af gaarden i Nør Snee
hafde giort Skifte Rætten fÿldist for det Resterende paa
Samme gaards kiøb ower alt holte Sig til Samtlig arwingerne
allerhælst deris fuldmægtig Monsr. Busk har angiwet Niels
Møllers bud at wære Som et auctions bud paa Samtliges for
deel og skade Saa at lands Dommer Heug Som jetzige kiøber
og eiere formoder og paastaar ingen arf at bør udtælgis
til een eller Nogen af arfwingerne førend dito Restantz er
blewen erlagt === For Resten wilde hand hawe Sin paastand
under her Skifteforwalteren Retsindige betænchning og Decision
indstillet. Og Saa Som den af ham erhwerwede dom wed ham
merum Herrids ting angaaende hans bundes og Sødskin
dis arfwe Pretension udj Høÿriis sterfboe alt er Passeret indstew
nings Fatalitet Saa formoder hand der efter at nÿde skadis
løs betaling for dito Doms indhold. Og for Resten wilde wen
te Sig Maintenered i Sin Rætt og hafde Saa iche meere at
fremsætte hwor efter Skifteforwalteren owerlewerede til lands
dommer Heug skiødet paa dito gaard i Nør Snee Men holdt
Sig til Lands dommer Heugs ham giwne løfte i Protocol
len wed Sidste Samling som Lands dommer Heug i alt lowe
de at holde u-brødelig og Som Justitz Raad  Heug hand
fortrøstede Sig at Nÿde Rettens Medhold  at arwingerne
bør betalle eller Niels Nielsen Ligesom Skifteforwalte
ren finder det for gott bør betalle de 71 rdr Som til dette
Snapsting skulde wæret betalt af welb. Hr. Justitz
Raad Heug men som billigt er indeholt indtil hand Seer een
skilsmise kiendelse imellem ham og arwingerne om dend
fremsatte post og det Saa megett meere billigt Som
hand efter een i Sin krafs liggende Dom her i sterf
boen at fordre 100 rdr. === Procurator Bruun paa Chri
sten Madsens  og Søns wegne endnu udj aller ÿdmÿgst Chri
sten Madsens hos og owerwærelse endnu igien tog Sin
ofte giorte begiæringer og formodede at Skifteforwal
teren dog eengang endelig Dedicerer og dømmer hwor wit
auctionen ower Høÿris Gaard efter Dessen Conditioner bør
Ansees og formodede at Som Christen Madsen Selw ejede
Medens hans Hustrue lewede der i sterfboen efter hen
de blew solt uden beboere og besættning worder til
kiendt Sin friehed for Sig og Søn Christen Christensen
for de Prætensioner Rosborg for meener ---- ham
da hand paastaaer at wilde wære ejere af deris personer
fordj hand har kiøbt Høÿris hwilchet forhaabes
Af Alle Retsindige at findis uret og u-grundet
thi deels er det iche Næftnit eller tilstanden i Con
ditionerne og deels er det u-rimmeligt at Christen
Madsen og Søn skulde Sælgis fordj de tilbød derris
Gods og Ware at Sælgis og at Medarwingerne skul
for derris Personhner Som og Medarwingerne halwe pen
ge og begierede Bruun at gienparten af auctions Skiødet
Saaleedis Som Skiftefprwalteren har til stædet
det at udstædis Motte denne act tilførris Som
(249a)
og skeede === Naar Bruun faar ---- Skifteforwalterens Ret
sindige Kiendelse, herpaa wil hand wiidere fremsette hwad hand
hawer at Erindre Om Christen Madsen Dernæst Bruun Erin
drede At Skifteforwalteren wilde behage at i agt tage At
Hans Rosborg iche hawer fremlagt Noget gÿldigt bewis Som til for
pligter Christen Madsen og Søn Christen Christensen At
Sware Rosborg Noget hand og i dag self som forhen Disputerer
Rosborg hans paastand og der om her wed Rætten har giwet
Sin Declaration til kiende belangende end ÿdermeere At Rosborg ham
wed Nÿe stefne Maal til Friisholt bierche ting har angreben des
aarsage Bruun paastod at Rosborgs giordte Prætension for de
300 rdr Med wiidere Som u-grundet henfalder og At hand iche
worder berettiget Noget i Saa Maade af sterfboen At opberge
fremwiiste der forre Copie af det stefne maall hwormed Rosborg
hannem Sidst til Friisholts birche ting endskiønt det iche er hans
wærne ting hawer indkaldet foruden At der om er Rejst Proces
wed Hammerum Herrids ting === Paa Amtmandens wiidere anmodning
erklærede end wiidere Welb. Hr. Justitz Raad og lands dommer Heug Sig
til at holde ham skadisløs for de Resterende 71 rdr Paa gaardens kiøb
i Nør Snee Men ej des Mindre Reserverede Sig alle Reservanda imod
arwingerne een for alle eller alle for een for dito Restantz
Som hand i Saa Maade forskÿder og ower alt wilde intet Mindre
formode end Skifteforwalteren i følge af Sin Egne gifne kiendelse
holder inde dend deel af Niels Nielsens arwe  part til Welb. lands
dommer Heugs Skadisløs holdelse for dette hans giørende forskud 
eller i detz Mangel og om hans medarwinger iche skulde wilde Comtribuere
der til at wiide hr. Justitz Raad Heug skadisløs holden Som hand dog
formoder de ere pligtige til i henseende Niels Nielsens giorte
bud Som een Merarwing bliwer Anseet Som et auctions frit bud
(bliwer) der til sterfboens fordeel hafde hensigt og følgelig bør wære
sterfboens last i Almimdelighed at udreede bemte Restantz af de
ermelte 71 rdr hwor efter Hr. Justitz Raad heug tog Afskeed og
wentede Rættens forswarlige behandling === Sr. Poul Eggers
fra Wiborg war mødt wed Skifte Rætten og gaf tilkiende
at den dom Som af 7de Augustÿ 1738 Som er læst her Maa
te bliwe Creditor og om Mueligt war Bad Sr. Eggers gierne at betaling
en nu Maatte skee Allerheldst hand formoder det at wære een Ret
Messig kraf === Procurator Bruun her imod insinuerede paa Christen
Madsens og Søns Christen Christensens wegne at de Aldrig har
haft Nogen deel udj Niels Nielsens paa forbemte Gaard i Nør
Snee giorte bud ligesom de og iche har haft Nogen deel Med ham
i samme at bordselge thi hwad Busk har forregiwet
i Saa Maade er baade u-grundet og ej efter hans tilbud
og forsichring til i dag af ham har wæret at bewiise auctions
forretningerne og hwad Hwer har kiøbt og at Niels Niels
sen for Sin egen persohn Alleene har kiøbt det af ham
alleene uden de andres Raad og Samtÿche og uden auction
bort Soldt stæd i Nør Snee thi haabede Bruun at Skifte
Rætten Siden Christen Madsen Self Persohnlig Nægter Ald fællig
skab i dette bud og imodsiger Ald restand  og tilførsel som handler
om at Niels Nielsen skulde paa sterfboens wegne hawe giort bud
eller at Hans bud skulde wære  auctions bud som det iche er Men eget
kiøb Friefinder Christen Madsen og Søn Christensen for ald skadis lidelse
wed Niels Nielsens kiøb og handlinger for bemte Gaard og stæd
i Nør Snee angaaende Som hand nu til Welb. Hr. Justitz Raad
Heug har owerlat hwad de Huuse er angaaende Som Christen
Madsen og Søn Sig hawer tilkiøbt Saa Reserverede
Bruun Sig til forhen der om giorte erindringer Saawel i denne
(249b)
Som øwrige tilfælde === Dernæst paa Herrids skriweren
i Hammerum herridt Sr. Jens Mindsted Hans wegne blew
fremlagt 2de Domme Nemlig een afsagt wed Hammerum
Herredsting d. 20 Decbr. Sidst og een afsagt wed Herning
holms birche ting d. 13 Martÿ Sidst, Som begieredes Skifte
acten tilført der efter æskedis betaling af heele sterf
boens Massa 12 rdr 4 mk efter begge Dommenes formæld
ning === Der efter blew fremlagt Med forordnet stem
plet papier bielagt af Anne Nielsdaatter d. 11te augustÿ
Sidstleden Aar 1738 udgiwen bewiis til Anders Ber
telsen borger og indwaaner her i bÿn at wære skÿldig
7 Sld 3 mk Som begiæredes læst og paaskrewen og Skif
te acten tilført Med formodning at betaling worder
Præsteret af Anne Niels Daatters wentende Møderne arf
=== Formedelst aftenen paatrenget blew Skifte
Rætten opsat til owermorgen Som er dend 13de Apr:
da Skiftet atter worder forretaget herudj Mit Loge
mente formiddagen Klochen 6 Slæt og de forlangende
Poster skal worde Decideret: Wiborg ut Supra
            C: Teilmann        E: Heug



Anno 1739 d: 13 Apriil blew Skiftet atter til bestemte tiid
Hworda Skifteforwalteren begiærede Sr. Mattias Bruun
wilde behage at fremlegge dend i forgaars paa be
Raabte stefning Som Sr. Rosborg skulde hawe udtaget
wed Friisholtz birche ting Contra Christen Madsen og at
hand wilde behage Samme Copie stefning at Vidimere ===
     Procurator Matthias Bruun war tilstæde og strax frem
lagde Copie verificeret og lige lÿdende med dend Copie Som
Rosborgs udskichede stefnings Mænd har aflagt Som hand
da formodede acten tilført === Dernæst blew af Skif
te Rætten paa forhen anførte poster Saaleedis
                    Resolveret
1. Siden de til dette Snapsting Resterende 71 rd for stædet
udj Nør Snee Som welbte hr. Justitz Raad og lands
Dommer Heug hawer afkiøbt Niels Nielsen Møller
iche er blewen betalt beroer dend post paa welbte
Hr. Justitz Raad Heugs derfor i forgaars udj Skifte Rætten
gifne skadisløsse forsichring; Men som dend for hen under 
skiftet dend 24de october 1738 af Sr. Busk paa bemelte
Convention og skadisløsse Revers der skulle wære oprettet
imellem arwingerne Om at holde hinanden Skadisløs wed
Hwad kiøb enten af dem paa Jordegodset Maatte giøre
iche udj Skifte Rætten er worden Produceret Men twert imod
af Procurator Mathias Bruun paa wedkommendes wegne
aldelis imodsagt === Saa kunde Skifte Rætten iche an
tage dend post til paakiendelse Men henwiste det til wed
kommendes forum lowligen at afgiøris jnden skiftetz
Endelig Sluttning og deeling udj widrig fald bliwer ta
bet Som er giort wed owen Mældte gaards afstaaelse udj
Nør Snee paa kiøberens Niels Nielsen Møllers Egen
Risico og iche sterfboens Massa til beswæring 2. Det paa
Procurator Sr. Mathias Bruuns tilførte Mældis at Samme
(250a)
Det klarligen erfaris Saawel af dend i forgaars udj Rætten
fremlagde Aproberede Concept til Skiødets Expidition ower Høÿris gaard
Og Gods Som af de bekiendt giordte auctions Placater, Conditioner og ud
stædde Forretning at Høÿris Gaard er blewen Solt uden besætning af 
folch Creaturer og anden Løsøhrer det og striider imod een sund
fornuft at en Herligheds Eiere eller dend eene Arwing frem
for andre medarwinger skulde wære forbunden at Selge
Sin egen Persohn Saa sees iche Christen Madsen eller Nogen
af Medarwingerne Som forige Ejere og beboere af Høÿris
gaard for deris Personer enten bør eller kand wære indbegreben
under gaardens kiøb Men skulde Christen Madsen Som forrige
beboere Med Nogen anden Slags foreening hawe Engageret Sig med
Sr. Rosborg Som itzige ejere af bemte Høÿris er det en Post
denne Skifte Rætt aldelis u-wedkommende og i Saa Maader
til Sit Rætte Forum og anden lowlig Angang henwises ===
     3die Angaaende Sr. Rosborgs forhen under 24de october 1738
udj Rætten giort Prætension og fordring for 300 rdr Som Christen
Madsen efter det imellem Sr. Rosborg og ham wed Friisholtz bircheting
d: 10 Julÿ 1738 oprettede og alleene til forrewisning her i Rætten
Producerede Dokumente Skal wære skÿldig da Som Christen Madsen og
fuldmægtig udj Skifte Rætten hawer tilkiende giort at bemte Docu
mente til tinge er blewen Modsagt, Saa Snart Christen Madsen
war kommen udj Sin frie frelse, det og af dend her udj Rætten Pro
ducerede Copie stefning udtagen af Sr. Rosborg wed Friisholt birche ting
erfarer at bemte Sag wed anden Rætt er anhengig giordt; Saa kunde
denne fordring iche til Nogen betaling af Skifte Rætten imodtages før
end dend Post wed Sit Rette Forum efter lowlig  omgang worder afgiort ===
Midlertiid hawe Sr. Rosborg Sin Regres for beholden til Christen
Madsen for Saa widt hand efter owenmælte Documente formeener Sig
efter lowlig omgang til hammen at kand hawe === Da Siden efter til
Spørgelse indtet wiidere denne Sinde war at for Rætte, Christen
Madsen og erklærede hand iche kunde her udj Snapsting Præs
stere betalingen for de Resterende auctions Penge efter de her
udj Retten Producerede og ower ham her hvervede Domme iche heller er ble
wen betalt Noget af de øwrige Som til sterfboed Resterer
     Saa fandt Skifteforwalteren fornøden at opsætte Skiftet indtil
engang iommer Naar tilstædewærende eragtede det belejligt.
     Sr. Johan Busk war Nÿelig ankommen til Skifte Samlgn:
og Mueligt Kunde wære beføÿet paa Jørgen og Niels Nielsønners
Wegne Adskillige poster at Ventilere Hwilchet Busck for
Meener Sig paa egne og Principal Sr. Rosborgs wegne Saa widt i
denne Sesion iche er paa kiendt af Skifte Rætten til Næstkom
mende Samling og Slutning forbeholden Reserveret og til
dend ende war til kundschab Naar welbte Hr. justitz Raaden igien
behager at Sætte Skifte Samling da Busk for Sine Principaller war
tilfreds med hwad udi Sommer der Maatte Settis === Christen
Madsen Remme war tilstædde og beswærged Sig for Skifte Rætten
ower Welbemte Hr. Olluf Rudolph Krabbe paa Mindstrup at samme
endnu iche hawer betalt Sin til sterfboen Skÿldige fordring
der forlængst i Skiftet er angiwet paa Summa 34 rd 3 mk Som
dog wist i dette Snapsting war wentende af ham Skulde ble
wet betalt og Som befrÿgtes at Samme iche uden Proces
bliwer at erholde forrewiste Christen Madsen bemte
Hr. Krabbis udgiwne bewiis for Samme penge af
Dato 1te october 1735 Som hand lewerede Skifteforwalteren
Med begiering hand Samme gunstigst wille behage at be
Sørge Med stempling paa Rente Cammeret paa det hr.
Krabbe der efter wed lowmaal kand worde Søgt til 
(250b)
Skadisløs betaling === Christen Madsens begiering lowede
Skifte forwalteren at lade besørge === Og Som intet wii
dere denne Sinde war at forrette blew Skiftet opsat til først
kommende 21de Julÿ da dend atter forre tagis udj Sr. Simon
Saxilds Huus udj Laulund Herrning Sogn, for Saa meget Mee
re at See Sterfboen for befordrings bekostning forskaa
net Siden det er Nærmere wej for Skifteforwalteren
end de forrige stædder Saa Skiftet er blewen holdet paa
At Saaleedis denne Sinde er Passeret tilstaais under wore
Hænders underskrift; Wiiborg dend 13de April 1739
Christen Madsen Remme                C: Teilmann.
                                                 Johan Busck



Anno 1739 dend 21de Julÿ blew Skiftet atter efter forrige op
Sættelse forretaget udj Sr. Simon Saxilds Huus i Laulund af Sør
ren Steen til Wiumgaard paa Høÿædle og welb. hr. Justice Raad
og Amtmand Teilmans wegne, efter hans fuldmægtig Monsr. Hiortes begiæ
ring udj Skriwelse af 19de Hujus; da Jndfandt sig paa Procurator Bruuns
wegne, som fuldmægtig for Christen Madsen Remme og Søn Christen Christensen
bemelte Bruuns fuldmægtig Monsr Niels Heug, og paa Jørgen 
og Niels Nielssønner deris wegne Monsr. Johan Busck === Niels Heug
fra Randrup, som for denne Høÿ-Respective Skifte Rætt war mødt
paa hans Principals Procurator Bruuns wegne, som fuldmægtig
og forswar for Christen Madsen og søn Christen Christensen 
Referede Sig til alt hwis hans Principal ermelte Monsr Bruun
paa deris weigne Proponeret og fremført hawer. Og Som
Christen Madsen Self her for Retten i dag er tilstæde Saa
Maatte Høg for wisse Arsagers skÿld hos hannem for
nemme Og erfare om Sr. Bruun Nogensinde har forleed
Og forlockked hannem til at førre Proces imod Sr. Hans Ros
borg Og om hand iche derimod tillige med hans paarørende har
formaaed og ombedet Bruun at forsware hans Sager
Mod Sr. Rosborg. Og endelig wilde Heug fornemme hos hannem
om Bruun derfor Noget wiidere Hafde bekommet end som en hest
Som skulde koste 19 rdr og om hand iche er skÿldig for Resten
for hans hafde u-Mage === Johan Busk Haabede Skif
te Retten iche tillod Christen Madsen at giøre Nogen De
claration eller tilstaaelse ower frawærende og til denne
Samling u-indkaldede Mænd, Naar Mons. Rosborg exiperes
finder wel Skifte Rætten at tage Swar paa det øwrige Som
low forswarligt kand Agtis === Høg bad tienstl: Monsr. Busk
hand wilde Minagere ald u-fornøden witløftighed, og bad Ret
ten wilde tage Swar paa det frem førte for ald u-Nÿttig
ophold at forre bÿgge === Skifte Rætten bad begge par
ter wilde Miragere udj at witløftige Skifteacten med hwad der samme
iche wedkommer ower alt bør Christen Madsens Swar om hand
Nogen giwer paa Monsr. Heugs Spørsmaal iche Præjudicere  u-ind
kaldet Mand === Christen Madsen Remme Fremkom og Swared
paa Monsr. Høgs 1ste Spørsmaal, at Procurator Mathias Bruun iche
har forloched ham til at føre Proces imod Sr. Hans Rosborg og
paa det andet at bemte Procurator Bruun iche hafde faaet   
(251a)
Meere af hannem for Sin hidtil hafte Møÿe end dend omte hæst for
de 19 rdr widste iche hwad Meere hand kunde bliwe hannem skÿldig førend
endelig afrechning jmellem dem === Endnu war Mødt Niels Høg fra
Randrup i Procurator Bruuns forfald paa Peder Tomasen Rejsig af Hol
stebroe Hans wegne og allerÿdmÿgst erindrede Skifte Rætten dend Arest 
og beslag hand wed Sidste Skifte Sessions Samling i Wiiborg lod giøre
paa dend Arf Niels Nielsen Møller kunde tilfalde Med wiidere udj
Sterfboen efter hans afdøde Moder Anne Andersdaatter kunde tilfal
de, til Hwilchen ende hand forewiiste Arest Dommen af 21de April Sidst
Som wed Wiiborg bÿetings Rætt der paa er dømbt og afsagt, og
een domb fra Hierm Ginding Herridtz ting afsagt ower Niels Nielsen
dend 23 Nest forhen forrettede Samme Arest er giort og endelig
een udlægs forretning af 26de Maÿ Nest afwigte Passeret i læ
gaard Mølle Hwor Niels Nielsen nu dend tiid boede og nu efter Sparge
ment er bortrømt; Hwilche 3de Documenter efter af samme
af Retten war gienem seet Høg begierede Med paaskrift til
bage leweret === Og Som det lidet Peder Tomasen til udlæg
Hawer bekomet efter forretningens Jndhold Snart er intet og det lidet
det war; Hand der med har wæret  Saa u-forskamet at hand iche har und
seet Sig for at borttage wed Sin Spargerende bortrømelse det beste af
det udlagde Hwilchet Høg  er owerbødig at bewiise Med auctions forretnin
gen; om Retten hannem det paaliger === Saa formodede Høg og ÿd
mÿgst paastod at ald dend arf Med hwad wiidre Niels Nielsen wed Skiftet
kand tilfalde, det Peder Tomsen Rejsig bør udj Same wære Preoritered
og ingen anden Med Mindre de bewiser derudj bedre at wære berettiget og
dersom Saa skulle wære At Nogen penge i dag blew udtalt Høg da
Saa Mange Matte bliwe leweret efter Hans paastand og de Mentionerede
Domes Jndhold hworimod Høg wedbørlig qvittering extraderer paa
Peder Tomsens Wegne === Busk Protesterede imod de af Høg fore
wist Arest  Dombs og udlægs Prætensioner Saaleedis at disse worder
antagen dem til hinder, Som forhen hawer giort heft paa hans wenten
de arf Nembl: Niels Nielsen Møller === De forrewiste Documenter
for Peter Tomasens Rejsigs fordring loed Sterm forbliwe wed Skif
teforetningen til Skifteforwalterens eftersiun wed Skiftetz endel
lig afhandling === Johan Busk der efter Producerede en fra Mons.
Rosborg ergangen Reqvisition til Høÿædle og Welbr hr. Justice Raad
og Amtmand Teilmann af Dato 20de Julÿ Sidst Hwilchen Busk
begiærede paategnet og sig igien tilstilles Siden der af følger Copie at
bliwe i Retten === Hwilchen Fremlagde Reqvisition udj Skifte Rætten
blew læst paaskrewet og Monsr: Busk igien tilbagge lewered
imod at dend indgifne Copie wed Skifte for Rætningen for bliwer
=== Johan Busk paastod i kraftigste Maader paa Jørgen
og Niels Niels Sønners wegne dette Skifte tilende bragt uden 
Wiidere og lengere ophold og bekostning === Paa Christen
Madsen Høÿriis hans Søns Christen Christensens wegne Mødte for
denne Høÿ Respective Skifte Rætt Thomas Christensen tienen
des hos Hr. forwalter Rasch paa Londenis og allerÿdmÿgst war 
begierende paa bemte Christen og allerÿdmÿgst war be
gierende at hannem dend arwepart hannem efter denne Skif
te brew kand tilfalde Maatte enten wed lodseddel til Samme
anwisning eller i Rede penge betalis, allerheldst hwis Contrac
ten der imellem bemte Christen Christensens fader Christen
Madsen og Sr. Rosborg er giort er hannem gandske u-wedkommende
(251b)
=== De foran 2de fuldmægtiger Messieurs Busk og Høg erklæ
rede paa Spørsmaal At de for denne Sinde intet wiidere
wed Skiftet hafde at forrette hworefter Søren Sterm i føl
ge Monsr. Hiortes til ham om denne Samlig giort begiering
gaf Monsr. Busk til gienswar udj Sin paastand om Skif
tets endelige behandlimg følgende der udj for denne
Sinde at wære hinderlig. 1te At hos dend eene arfwing
Niels Møller Rester eendeel Auctions penge Som amt
Manden alt har giwet i Commission wed domb at indtalle
2det war nu Her wed haanden Welbte olaus Rudolphiis
Kraabes bewiis for 34 rdr 3 mk Som hand til Sterfboen
er skÿldig og til Dato ubetalt der nu efter Christen Madsens
begiering udj Skifte Retten dend 13 Apriil Sidst i det Høÿ loflige
Rente Cammer er blewen stemplet med bekostning efter Welb
Borgemester Lund udj Riibe hans Skrifwelse til her Justice
Raad Teilmann af 7de Hujus. foruden og for det 3die eendeel
fleere af auctions pengenis Mislige betaling hwilchet aldt
er aarsag at Skiftet iche denne Gang Saa gierne Som amtmanden
ønsket endelig kand Slutis Med Mindre det Maatte tilladis 
Som iche er wendtelig at anwiise wedkommende deris betal
ning hos de uwillige betallere og wilde da Sterm hos bemte
Messieurs Busch og Høg tienstl: fornemme om de iche endnu
agtede det tienligst efter Christen Madsens forrige begiering
paa fællis bekostning at lade de penge hos welbaarne
Olaus Krabbe wed Retten indtalle === Busch holdt det
billigt at ald sterfboens beløb war wis førend dend delis
og derfor indstillede til Retten; hwem dend til Samme
Pengis inddrifwelse antager og beskicher Høg lod det an
komme paa Retten Hworleedis dend derudj behager og
lowforswarlig i Sin tiid kand eragtis === Da Siden een
lang tiid wil medgaae inden de fornødne Domme kand
erhwerwis og Execution efter Samme paafølge Saa blew
Skiftet med ind bemte fuldmægtigers Samtÿche opsat til
dend 18de Novembr førstkommende herudj Laulund igien
at forretagis; At Saaledis er Passeret bekræftis Med
Samtliges underskrift; ut Supra
                          S Sterm    Johan Busch   Niels Høg



Anno 1739 dend 18de Novembr. blew Skiftet af mig
undertegnede atter forretaget udj owerwærelse  af
Monsr. Johan Busk paa Sr. Rosborgs Wegne Saawel og
hen Mældende Jørgen og Niels Niels Sønners Wegne
begge arwinger udj sterfboen og Monsr. Jens Schiærup
paa Sr. Mathias Bruuns wegne Som forswar paa Chri
sten Madsens og Søns Christen CHristensens wegne og da paastod
hr. Busch først paa Sin Principal hr. Hans Rosborg
dette Maatte behage Skifte Rætten at giwe Sin 
(252a)
Erklæring paa bemte Sr. Rosborgs requirerede Af 2de Julÿ 1739
Hworpaa Skifte Rætten Resolverede angaaende besættning til
Høÿrisgaard kunde Skifteforwalteren iche der til af sterfboe
boets Massa iche giøre Noged udlæg inden Høÿris Gaard wed auction
blew Solt uden besætning og der hos tillige erklærede iche at kunde
giøre Nogen wis beregning førend wed skiftetz endelig Slutning
Hwormeged Christen Madsen og Søn egentlig kand tilfalde ===
     Allerhelst ingen af dem hawer betalt til Dato de penge Som
de Self hawer kiøbt for paa auctionerne der beløber Sig til een
anseelig Summa efter de ower dennem forhen Producerede og erhwerwede
dommes formælding --- dernæst fremwiste Sr. Busch i Skifte Retten
en fra Friisholtz bircheting udstædet dom ower Christen Mad
sen og Søn Christen Christensen af Dato 4 Junÿ Sidst angde
Høÿris Gaards besætming og skade in allis Som Sr. Rosborg wed bemte
Christen Madsens og Søn Christen Christensens kiøb paa Høÿriis
gaard og Gods kand wære tilføjet; Hwilken dom Sr. Busch
begierede Skifteforwalteren Høÿædle og welbte Hr. Justitz Raad
og Amtmand Teilmann behagelig wilde eftersee og paa tegne paa
det den i Sin tiid kand hawe Sin lowlig kraft mod andre
Som Maatte giøre Prætensioner paa Christen Madsens wed
Skiftetz Slutning  tilfaldne Arf; Endelig erklærede Sr. Busch
og at dend fordring sterfboen tilkommer hos welbte Hr.
Olluf Krabbe til Mindstrup hwis bewiis bemte Sr. Busch ihænde
er lewered til indriwelse efter at dend i Rente Cammered Med
stempling og paaskrift er forsÿnet hwis betaling tildags iche
er skeed eÿ heller med lowmaal af Aarsag iche war wented
Skiftets Slutning i dag og om Saa Skeede Som iche er
wentelig; Erklærer Busch for fuld betaling i Jørgen Nielsen
Møllers arwelod at antage Samme hr. Krabbes Debit Men hwis Skift
tet i dag iche falder til ende frafalder Busch dend post og wed
lowlig Søgsmaal ind Casserer Hr. Krabbes Debet til Sterfboen
og derfor giør Regnskab til førstkommende Session, wiidere uden
aarsage giwes hafde Busch iche === Sr. Jens Schiærup fra Ran
drup wed Wiborg war tilstæde udj Sin Principal welædle hr. land
Fischal og Procurator Matthias Bruun hans forfald Som
forswar for Christen Madsen og Søn forhen boende paa
bort Solde høÿris, og wilde Saa gandske erbødig begiære
at hwad af bemte Sr. Bruun paa deris wegne først og Sidst
Saawelsom Andre i hans sted er worden for Skifte Retten
Proponeret Maatte gunstigst i agt tage til Skiftets low
formlig Endskab og befordring Som nu uden wiidere ophold
Forwentis, allerheldst det i Saa langsommelig tiid hawer hen
staad.     Fremwiiste og en stefning udstæd fra Nørre
Jÿllands Landsting af Dato 9de Nowember 1739 hwis Copie
Vidmeret     Sr. Jens Schierup owerlewerede til indførsel i acten
og Som der af erfares at Sr. Hans Rosborg for een anden
Skiønt uwedkommende Ret hawer Formeret Sin Præten
sioner.      Hans Saa kaldet erhwerwede dom og er Appellered
Saa paastaaes at Skiftet for Saadan Aarsag bør liide
Nogen ophold og Protesteris i kraftigste Maader imod ald   
(252b)
Anstand Som Sr. Schierup allerÿdmÿgst indstillede til
Skifte Rættens indgang Som den wil forsware ===
     Dernæst Saa war Sr. Schierup og i Samme Prin
cipals forfald Som fuldmægtig for Sr. Peder Tomasen
Reisig af Holstebroe tilstæde og Erklærede at de Arresterede
penge Som Niels Møller forhen udj Lægaard Mølle kand tilkom
me at Nÿde her af sterfboen Maatte til Schierup efter
ergangne domme worde udbetalt da der for skal
worde fornøÿelig qvittering meddelt og pengene paa dom
mene afskrewen. War og allerÿdmÿgst begiærende
at de her i Retten til Samme Prætensions Retmæs
sige bestÿrchning fremlagde Documenter domme og ud
lægs forretning Maatte nu strax bliwe Schierup ud
lewerede Siden de absolut behøwis at brugge andensteds
udj Hwilcket Alt hand wentede Rettens Asistence ===
     Sr. Johan Busch wilde hawe Skifte Retten Recommenderet
Alle de af Monsr. Rosborg og fuldmægtig giort indsigelse for
nemelig de hæftelser der for længst er giort baade paa
Christen Madsen og Søns Christen Christensøn Saawel Som stif
Søn Niels Nielsen dem i denne sterfboe tilfaldne arf for
nemelig Naar pengene Skal telgis det da Maatte behage
Skifte forwalteren til ingen uden lowmæssige berettiget
dem at udtælge --- Sr. Schierup owerlod Sin for indførte
paastand til Skifte Rettens lowforswarlige behandling ===
     Skifte Retten Erklærede paa Mons. Schierups foran
tilførte at indtet hellere ønskedes end Skiftetz endelig
befordring og Afgiørelse Som icke heller paa Skifte for
walterens side enten er fejlet eller for hans part i
Nogen Maader skal Mangle, saa snart mueligt er al
ting kand komme dermed til Rigtighed, som efter lowen skee
bør, formodende af Skifte acten klarlig kand sees ingen anden
har wæret Aarsag til dette Skiftes langwarige Ophold
uden medarfwingerne self wed deris brugte Witløftighed;
Hwad Angaaer dend betaling Mons. Schierup forlan
ger nu udbetalt for Peder Tomsens giordte Prætention
og fordring, da kunde derefter endnu iche Giøris No
gen fornøÿelig betaling, Allerheldst Niels Nielsen
Møller udi Lægaard mølle Hawer kiøbt eendeel
Løsøhre og Jordegods paa Auctionerne efter hans
Sal: moder, og iche derfor endnu til Datum Præsteret
nogen betaling, Hworudower Skifteforwalteren hawer
Wæret beføÿet, at lade bemelte Niels Møller Lowligen
tiltale og dom ower Ham forhwerwe wed Hierm - Ginding
Herredsting sidst afwigt 26de Junj, som herhos in 
Originali Produceres === Hworwed Skifteforwalteren
Gaf tilkiende, at Samme dom som forhen war taget 
(253a)
Beskrewen, war tilligemed sin Paaskrift blewen for
wildet og bortkommen imellem Holstebroe og Schromsager,
da dend fra Sr. Deborthel war blewen leweret en mand
til Sicher befordring, hwilket war Aarsag at samme med
sin behørige Paaskrift iche udi siste Skiftesamling blew
Produceret, hworower dend i dag fremlagde Gienpart
paa nÿe er blewen bekostet; hwad  omkostning derwed er paa
gaaed skal efter dend af Skifteforwalteres derfor betalte
Regning, bliwe acten tilført --- Endelig Gaf og Skifte
Retten tilkiende, at udi Afgne Sal. Justitz Raad og
Lands dommer Heugs Sterfboe war Jndgiwet et Jndlæg
paa behørig Stemplet papier af 6te Octbr sidst, til Skifte
forwalteren, Høÿædle og Welbaarne Hr. Justitz Raad og
Amtmand Trappeau Angaaende de 71 Rdr som Niels Møl
ler udi Lægaard Mølle blef Skÿldig paa dend udi Nør
Snee kiøbt Gaard, og Welbemelte afgne Justits Raad og
Landsdommer Heug hafde Caveret og lowet betaling
for til sidst afwigte Snapsting, da Skiødet paa bemte
Gaard udi Nør Snee blew ham Extraderet --- Thi
som bemelt Niels Møller efter berætning skal wæ
re bort Rømt, og iche kand betale hwis hand Sterboet er
Skÿldig, fich Skifteforwalteren og i saa maader war beføÿet
at holde sig til Sr. Hans Rosborg for de 60 rdr hand for han
nem hawer Caveret udi Skiftesamlingen dend 28de Junj 1738, af
hwilche Aarsager iche forend Skiftetz Endelig Slutning Egent
lig kand wiidis hwormeget bemte Niels Møller Egentlig enten
Kand arwe eller bliwe Sterfboet Skÿldig.    Hwad Angaar
de 3de Original Documenter som Monsr. Schierup hawer for
langet at Extraderis ham da kand samme Gierne bliwe
ham paa hans Ansøgning leweret tilbage, imod At hand
udi Skifte Protocollen tilstaar samme at hawe bekommet,
om derhos forsichrer dennem inden Skiftets Endelig Slutning
enten in Originali eller Vidimered Copie mig igien til
stiller til wedbørlig efter Retning wed Liqvidationens Slut
ning for der at see og i fremtiden bewiise baade hwor
der for giordte udlæg kunde udgaae, samt og med hwad Ret
tighed Hannem dend øfrige Reste kand worde tildeelet ---
(253b)
Sr. Jens Schierup Erklærede at hand paa forlangende
hafde bekommet de 3de Original Documenter som under sidste
Skiftesamling blew fremlagt Angaaende Sr. Peder Tomsen
Reisig i Holstebroe hans fordring, Neml: en Arrest dom af
27de April sidst, en Howed dom af 23 Janvr 1739, og en udlægs
forretning af 26 Maj sidst, og derhos forsichrede at de
enten in Originali eller og Vidimered Copie deraf skal
Worde Skifteforwalteren igien tilstilled med forderligst
til behørig Protocollering under denne Skifte Act --- For denne
Respective Skifte Ræt mødte Sr. Christian Votman fra Silcke
borg efter  ordre fra Høÿædle og Welbaarne hr. Justice Raad
og Amtmand Ditlef Trappeaud som Skiftets forwalter i
Afgangne Sal: hr. Justitz Raad og Landsdommer Envold Heugs
Sterfboe samt paa samme Sterfboes og dends fæstebonde
Jens Jensen af Nør Sneede deris wegne og Producerede en
dom afsagt d: 22de Septbr. 1738, hworudi Jens Jensen 
og hans 2de Søstre i Nør Snede er tildømt 91 Rdr fæ
drene Arf, hwilcken dom hand begiærede Læst, paaskrewen
og Skifte Rætten saa widt Sententzen Angaar tilført,
hwormed Sr. Voetmann bewiser at denne fordring er børne
penge, som er Prioriteret Gield for alle amdre fordringer,
Til hwilken ende hand  wilde formode at dend Høÿ Respective
Skifteforwalter Giører udleg i de Reedeste midler og Auc
tions pænge, med sin Rente til betalingen skeer; og som
Sal: hr. Justice Raad og Landsdommer Heug hawer Ca
veret for 71 Rdr for dend Gaard i Nør Sneede som Peder
Pedersen beboer, saa maatte dette behage denne Respective
Skifteforwalter, at giøre sig betalt i de 91 Rdr børnepenge
som Jens Jensen og 2de Søstre er Berættiget, og hwis da
bliwer til owers at maatte som for  er meldt, Af de Reedeste
midler udtalgis imod dommens Extradition, som med
wedbørlig paaskrift skal worde forsiunet, saa wel som af
kald for disse børnepenge forwendter ÿdmÿgst Skifte
forwalterens Assistence herudi ---  Sr. Johan Busch
paa sine Principalers wegne Henholdt sig saawidt denne
Kraf Angaaer, til sin og deris forhen under Acten
Giordt Jndsigelse -- Sr. Wotmann Haabede at naar
de 71 Rdr kommer denne Sterfboe til Jndtægt af de Redeste  
(254a)
Midler, som Kunde Wære in Cassa, Resten da til Jens Jensen
og hans 2de Søsterer worder udbetalt imod wedbørlig afkald og
Qvittering -- For Resten wilde Sr. Wotmann ÿdmÿgst afwente Skifte
forwalterens gunstige Resolution paa det Seil Sterfboen efter Af
gangne Sal: Hr. Justitz Raad og Landsdommer Heug, Kunde Naar
Skiftet da der foretagis komme i Rigtighed helst ingen imod en
Uswæched dom, der er ower sin Fatalie kand hawe noget at imod
sige, hworfor hand ÿdmÿgst haaber at det denne sinde maatte
Komme til Endelighed -- Sr. Jens Schierup, som war gandske
ukÿndig i hwad som helst forhen under denne Skifte Act er Be
handlet, tog sig paa sin Principals og wedkommendis Wegne
Ald lowlig Rett forbeholden i fald noget imod dend fremlagde
dom herefter kand bliwe At Erindre -- Siden ingen af
Parterne Disputerede dend idag fremlagde dom af 22de Septbr
1738 og denom forhen dend 24de Octbr 1738, udsættis denne Post
til Jndbemelte doms Nærmere eftersÿn og Endelig afgiørelse
til Næste Skiftesamling -- Skifteforwalteren tilspurte Herreds
skrifweren Sr. Jens Mindsted om hand hafde faaet dend dom
beskrewen, som hand war befuldmægtiget at Erhwerwe ower de
Debitorer Nemlig Jens Jørgensen i Bondgaard for 5 Rdr 4 Mk
Og Jens Ørschou udi Tulstrup for 3 r 3 mk 4 s. Dertil swarede
Sr. Jens Mindsted at hand bemelte sag Anhængig giør, mens
formedelst de derunder faldne Dispute, hwiler samme endnu
til førstkommende Løwerdag dend 21de Novbr under opsættelse ---
Ellers som fornemmis at de 2de forhen erhwerwede og Pro
ducerede domme ower Christen Madsen og Søn Christen Chri
stensen med fleere, Nemlig dend Eene af 20 Decbr 1738, dend
Anden af 13de Martj 1739, iche efter mindelig Anmodninger
ere blewen afbetalt saa blewe samme domme som under
Acten er tilført Herwed owerlewerede Herreds skriweren
Sr. Mindsted for at søge uden Ringeste ophold og tiidsspilde
udlæg derefter hos wedkommende til Sumenes afbetaling.
Til dend Ende erindres Herreds skriweren Mindsted At
forsÿne sig med Udtog af Auctions forretningerne ower
hwis Enhwer har kiøbt paa det saa wel derudi som
deris øfrige Effecter kand giøris udlæg til Skadisløs Afbe
taling --- Mindsted Erklærede at hand disse 2de domme nu
her i Skifte Rætten hafde Anammet og lowede at besørge
(254b)
Udlæg derefter første Mueligt at Skee, saa welsom og
at see sagen Contra Jens Jørgensen og Jens Ørskow udi
Tulstrup med første til endebragt til derefter Ligeledis
Giørende udlæg --- Efter owenmeldte omstændigheder
fandt Skifteforwalteren og tilstæde wærende det fornøden
at opsette Skiftet, i hwor gierne Mand denne Gang
hafde ønsket dessens Endelig Slutning, og blew i saa maa
der opsadt til førstkommende dend 9de Martj 1740 herudi
Laulund, at saaledis i dag er Passeret bekræftis med
wore Hænders Underskrift. Skifte Stædet udi Laulund
dend 18de Novbr 1739  
                              C. Teilmann
C Wotmann      Johann Busch     Jens Schierup        J Mindsted



Anno 1740 dend 9de Martÿ blew Skiftet af mig under
tegnede efter foregaaende opsettelse atter foretaget
her udi Laulund, hwor da war tilstæde Monsr. Johan Busch
paa Jørgen og Niels Nielssønners wegne tillige og Christen
Madsen self, hworda Skifteforwalteren tilkiendegaf at hawe
afbetalt til Jens Jensen udi Nør Sneede Jndholden af
Hiemtings dommen udstæd paa Hammerum Herredsting d:
22de Septbr 1738 Angaaende Nogen børne Pænge, som Christen
Madsen og Medarwinger war tilfunden at betale bemelte
Jens Jensen og 2de Søstre saa dend Post er tilende efter
wedføÿede bewiis, saa wel wed dommens Paaskrift, som og dend
derwed fuldt Originale afkald af 12te Decbr sidst afwigte,
Hworwed tillige blew Liqvideret de 71 Rdr Sal: hr. Justitz Raad og
Landsdommer Heug hafde Caveret for, dog hawer bemelte
Jens Jensen Reserveret sig dend Paastand som bemelte af
gangen Landsdommer Heug hawer giordt paa hans weg
ne for det tab som Niels Nielsen Møller hafde tilstaaed
wed Gaardens owerladelse, som wiidere forhen findis for
klaret, hwilchet tab hand Paastod at nÿde worde gotgiordt
udi Niels Nielsen Møllers arwepart som dommen er tilført ---
(255a)
Sr. Johann Busch war og Mødt i dag for at Erwarte Skiftets
slutning om skee kunde, og til dend Ende angaf sin fordring i Skiftet
som hand hos sine Principaler wendtede at hawe tient med sine
mange Reÿser og omkostninger til dette Skifte fra først til
sidst, som Skifte Acten udwiser, J aller Ringeste 50 rdr hwilket
Busch ÿdmÿgst Jnsinuerer til Skifteforwalteren welædle og
Welbe hr. Justice Raad Teilmanns Approbation ÿdmÿgst be
dende at samme wed deeling og Loddernis udtælning, af Jørgen
og Niels Nielssønners arwelodder maatte Jndholdes, og hos
bemelte Hr. Justitz Raad Teilmann forbliwe til Sr. Busch dem
self wed Leÿlighed mod Qvittering kand Erlange J fald
Busch wed deelings tiiden iche skulle kunde Comparere, derj
Busch wentede Skifteforwalteren war ham Assisteerlig og Saa
ledis denne sinde Paastod Skiftetz Slutning --- Sr. Jens Mind
sted mødte og Refererede sig til en fra Høÿædle og Welbaarne hr.
Justice Raad Teilmann wed Expresse bud Jndhændiged Missive
hworefter hand allerÿdmÿgst formoder at de 2de domme Neml:
dend Eene af 20de Decbr 1738, og dend Anden af 13de Martj 1739
begge med paategnede udlægs forretninger, som mig Wed
seeniste Skiftesamling af Hr. Justitz Raaden blew Extraderet
er worden Hr. Justice Raad Jndhændiged -- Derefter frem
lagde Sr. Mindsted En dom af Dato 30te Janv 1740 afsagt
ower Herredsfogden Sr. Swanholm udi dend sag Jens Pedersen
Ørskow, og Jens Jørgensen begge i Tulstrup Jkast Sogn war
Jndstefnet for Angde Resterende Auctions penge til denne
Sterfboe med paategnede udlægs forrætning Af 7de Martj sidst,
Ower hwilke 3de domme og udlægs forretningers bekostnin
ger Mindsted fremlagde en Skriftlig forfatted Regning Af
dags Dato der beløber til 30 Rdr 1/3 s som hand aller
ÿdmÿgst formodede af denne Sterfboes Midler worder
hannem gotgiordt og betalt --- Niels Pedersen Nÿegaard
af Jkast Sogn Jndlewerede sin Regning paa hwor meget hand
formeener at tilkomme som Wurderings Mand wed første
samlinger --- Dernest fremlagde Busch paa sin Principals
bonde Peder Nielsen af Suderbeck en Regning paa hans wegne
af Summa 1 Rdr 4 Mk som hand for hafte umage som wurderings
Mand Paastoed sig betalt --- Peder Pedersen af Giellerup
bÿe fremlagde ligeledis sin Regning for til goede hawende 
(255b)
Som wed Taxations forrætningen tilligemed Herredsfog
den war owerwærende -- Sr. Ole Hierm fra Randrup
wed Wiborg fremkom for denne Respective Skifte rætt
udi sin Principal Land Fischal og Procurator Matthias Brun
Hans Absence og lowlig forfald paa Peder Tomsen Rej
siigs wegne udi Holstebroe og fremlagde 3de Copier
Neml: en hiemtings Dom udstæd af Hierm-Ginding Herreds
tings Rætt dend 23de Janv 1739 -- Dernest Een Arrest Dom ud
stæd fra Wiborg bÿe tings Rætt dend 27de April 1739, Noch en
udlægs forretning Af Dato 26de Maÿ 1739 lÿder under 67
og 68 === Hwilcke Copier ere af de originale Documenter
Som udj Sidste Skifte Samling paa forlangende
blew Extraderet til Mons: Schierup -- Dernest Paa
stoed Hierm Skiftetz slutning og at nøÿe maatte i Agt tagis
hwad Sr. Brun derunder Har Proponeret. Jligemaade begiæ
res udtalt Hwad som Niels Nielsen Møller  J Lægaard
Mølle kunde tilkomme siden Peder Tomasen Reisig Penge
ne ere berættiget og Hierm derfor udgiwer wedbørlig
Qvittering, Protesterede alt saa imod Længere Henstand i
dette Skifte -- Skifteforwalteren tilspurte Ole Hierm som
i dag war mødt paa Sr. Fischal Bruns Wegne om hand
ingen Ordre Hafde til at obagte Christen Madsens og Søn
Christen Christensen tarf og bæste til Skiftetz Endelige be
fordring denne sinde, siden hans Principal hr: Fischal Brun
forhen i Skiftet hawer alle tiider mødt og anmeldet sig, som fuld
mægtig og forswar for dennem, hwilket særdelis denne sinde
hafde wæret fornøden -- Saasom Skifteforwalteren aldelis
umuelig paa nogen Low-forswarlig maade kand slutte
Skiftet førend der kand Erholdis en Endelig og forklarlig
Special Regning fra Christen Madsen  paa Jndtægt og ud
gift fra dødsfaldet skede og indtil Højris gaard og gods, wed
Auction blew bortforhandlet, hwilken Regning bemte Christen Mad
sen forlængst under Skifte-Acten hawer Erklæred og belowed siden
dend 1te Junj 1736 At skulle bliwe udi Skifte Rætten indlewered
førend Skiftetz Endelig Slutning, Men iche endnu til Datum er
Sked, Særdelis behøwis oplÿslig Underrætning, 1. om Kornet
som d. 1te Junj 1736 er blewen Sterfboen ført til Jndtægt, 2.
Naar de af Sr. Simon Saxild til Debet anført 22 rdr 1 mk
(256a)
Er blewen ham betalt, og hwor til er udgiwet, siden Msr. Saxild be
rætter bemte Penge, af ham at wære betalt, som Christen Madsen
og tilstode --- 3. om folk lønnen som udi bemte Skifte sam
ling er Anført af Christen Madsen er blewen betalt eller iche
4. om Skatternis Rigtig afbetaling i da Wærende tiid ---
5.hworledes skal forholdes med Sølf bæggeret og de 2de skeer som
Sønnen Christen Christensen med Wiidere hawer paastaad -- 6. om No
get imod de i Rætten fremlagde Regninger og fordringer kand
wære at Protestere eller iche -- 7. om Nogen Wiidere oplÿsning
er at wendte om Unafngifne Debitorer udi Holstein eller
iche. Med wiidere som for witløftigheds Skÿld denne sinde for
bigaais Men Ufejlbarlig af de antagne fuldmægtiger Nøje
wil undersøgis og i agttagis siden Christen Madsen hawer Er
klæred i dag derom iche self at kand giøre tilstrækkelig forklaring
     Sr. Hierm Erklærede, at hand ej hafde Nogen ordre
denne sinde af hans Principal at obagte Christen Madsen og
Søns tarf og bæste, siden at ingen af dem har anmældet dem
har anmældet dem hos Min Principal om Nogen forswar
i dette tilfælde, Mens Hierm derjmod Declarerede, at saa snart
hans hiemkomst kunde skee Skulde tilkiendegiwe hans Prin
cipal det, og Naar Næste Skiftesamling Skeede, som hand begiære
de Maatte bliwe opsat til at faae Endelig Rigtighed og forkla
ring om det som Hierm war ubewidst, skal Nærmere Regning
og oplÿsning derom bliwe fremlagt, hwilket Hierm ÿdmÿgst for
wentede at hand herudj Maatte faae bifald -- Fuldmægti-
ger Msr. Simon Saxild wed Herningsholm paa sine Prin
cipalers Welb. Hr. Justitz Raad Tøger Lassen saawelsom
Bonde enke Maren Pallisdaatter af Jkast Sogn, Hold, der
ris wegne Mødte og gaf Skifte forwalteren Welædle og Welb.
hr. Justitz Raad og Amtmand Teilmann Allerÿdmÿgst tilkien
de, at dend Eene af forindførte Sterfboes Arwinger Nemlig
Niels Nielsen som sidst boede udi Lægaard Mølle wed Holste
broe er ermelte Enke Skÿldig 10 Rdr, hwilke Sr. Saxild wiidere
bewiislig giorde med 2de forberørte Niels Nielsens udgifne
Missiwe dend Eene af 17de Nov. 1736 da hand hawer begiært
og bekom samme 10 Rdr, dend anden af 17de Maij 1739
da hand tilstaar, hwis hand i saa Maader bemte Enke i Hold skÿl
dig er Rigtig at betale Men som ermelte Stackels Enke Nu
hawer spurt at for berørte Niels Nielsen skal wære af Rejst fra
Lægaard Mølle af Landet, og iche Egentlig wiides hworhen, Muelig
at befrÿgte, at iche saa hastig hiem kommer, alt saa Wilde Saxild
Allerÿdmÿgst saa wel paa sin hr. Principals som bemte Enke hawe
(256b)
Welbemte høj Respective Skifte Ræt til det bæste Recommen
deret, om wendtelig Mere bemte Niels Nielsen wed Skiftetz Endeli
ge Slutning Noget arfwelig kunde tilfalde, da behagelig allerÿd
mÿgst bedes Maatte tagis i Consideration om det kunde wære giør
lig at Mere bemte Enke kunde Nÿde sin i saa Maader udlaante
Reede pænger, hwilke til det bæste som før er Mælt Jnsinueris
dend høÿ Respective Skifte Rætt -- Madame Swanholm
fremlagde Een Regning af 8de hujus hwor efter hun Prætenderer
betaling af Sterfboen for de udi hendes Huus holdte Skiftesam
linger med dessen paagaaende omkostninger for Mad og
Tractemente for Alle tilstædewærende, Hwilken Regning beløber
sig udj alt til 30 Rdr efter indlewerede Special Regnings for
klaring -- Hierm war ÿdmÿgst begiærende et ud
tog af Skifteforrætningen Angde: at Christen Madsen fragaar dend
paaskrift som Sr. Rosborg hawde Twungen ham til at underskri
we, sampt med Rosborgs tilstaaelse om hand hafde Noget wæred
der  -- Skifte Rætten tilspurte tilstedewærende om Noget wiidere
denne sinde hafde at Erindre og til hwad tiid og Stæd de forlangede
Skiftet opsat -- Sr. Busch forblew wed sit forrige indførte og alle
ne ønskede Skiftetz Endskab som snarist Mueligt skee kand, siden det
i dag sees det iche for foranførte Aarsager kand Sluttes, Henstillede 
saa tiden og Stæden Naar foretagis skal til Welb. Hr. Justitz
Raad og Amtmandens Egen gotfindende med kraftigst paastand
At saadan ophold og Skiftetz witløftighed iche kommer Buschis Prin
cipaller i deris wentende Arfwelodder til Nogen afgang, Mens Allene
kommer dem til Last og afgang som samme Witløftighed og ophold for
aarsager der allene er Christen Madsen og Søn Christen Christensen med
deris i saadanne og liige beskafne Sager Uendelige og witløftige
fuldmægtig Mathias Brun der med sine witløftigheder og dette
Skifte uwedkommende Sager hawer forwoldet Mesten alle de opsæt
telser og forlængelser som Nu Næsten i 2de skeed er -- Alt saa som før
Protesterede Busch for ald dend afgang og udgift bemte Jørgen og Niels
Nielssønner af deris Arwelod J saa Maader kunde worde fradragen
det Busch iche Mindre wendte Skifteforwalterens bjfald udi ---
     Og som jntet wiidere denne sinde efter tilspørgelse war at forrætte
blew Skiftet udi Anledning af owenførte omstændigheder opsat indtil
først kommende dend 30 Apr. udi Wiborg Snapsting at foretagis udj
Mit Logemente Formiddagen kl. 8 slet -- At Saaledes for denne sinde
er Passeret tilstaais med wore Hænders Underskrift -- Skiftestædet udi
Laulund d. 9de Martj 1740       C Teilmann
     Johan Busch       Ole Hierm   Christen Madsen


(257a)
Anno 1740 dend 30te Aprilÿ blew Skiftet atter efter
forregaaende opsættelse her udi Wiborg foretaged eftermidda
gen kl. 3 slet siden jngen af Parterne i Formiddags til bestem
te tid war Mødt, og blew da Msr. Brun  af Rætten tilspurt om i
de forhen Requirerede Poster kunde giwis Nogen oplÿsning
til Skiftetz Endelig befordring, samt om Christen Madsens
forhen belowede Rgb ware forfatted til Jndlewering her
udi Rætten --- Monsr. Brun Swarede paa Christen Mad
sens wegne at hand Nogle gange forhen wed sin Ringe Nær
wærelse og Møde har indstændig forlanged og paastaaed Skiftet
til forswarlig Endskab befordret, Ligesom og wed fornøden Jnd
sigelser og Skede forestillinger Mowered alt hwad hand kunde
Observere til Christen Madsens og Søns Rætte i agttagelse
Maa eftersom hand Maae Erfare sterfboen at Wære Underlø
ben saa som Witløftighed og at der Requireris Swar og be
tænkning paa Een stor deel poster der iche Wiides hwad enten
af det som Ventilered er er Decidered eller u-Decidered, saa
Maatte Sr. brun begiære for at søge Samtale med Christen
Madsen, at Skiftet Maatte hawe anstand til førstkommende
Mandag eftermiddag, og at de opskrefne poster ham jmid
lertid Maatte Laanis --- Monsr. Johan Busch
 war tilstæde paa de forhen Mæltes wegne og Erwartede Skif
tetz Eengang Endelig Slutning, med ÿdmÿgst begiæring, at
Skifte Rætten wilde tage i betænkning fra først til sidst Saa Wel
i dag, at Land Fischals Mathias Bruns hensigt som fuld
mægtig for Christen Madsen og Søn Christen Christensens Wegne
Allene sigter til wed ophold og Utiidige bekostninger at spilde
dend Arf wedkommende Buschis Principaler med Matias
Bruns som Merarwinger kunde wente sig og i saa Maade lod
Busch Alting dette Skifte wedkommende hwile paa Skifteforwal
terens Eget answar om sterfboen indnu formedelst Bruns udflug
ter skulle foraarsagis Meere udgift end skeet er --- Efter Monsr.
Bruns forlangende kunde Skifteforwalteren iche Nægte Skiftetz
opsættelse til paa Manddag førstkommende, Mens J henseen
de til Tiidens Kostbarhed og for at faae Noget forrættet til Skiftetz
befordring, bliwer opsættelsen berammed til førstk. Mandag formid
dag d. 2den Maÿ kl 9 slet om parterne til dend tid wilde
behage igien Præcise at Møde, Til bekræftelse under Min
Haands underskrift. Skiftestædet ut Supra.
                                             C. Teilmann 


(257b)
Anno 1740 dend 2den Maÿ blew Skifte Rætten efter forrige wed
tegt atter foretaged, og da Jndfandt sig bemelte Land Fischal Sr.
Brun som i alle Maade Wedblew hwad hand først og sidst paa Chri
sten Madsens og Søns Wegne Erindret og paastaaed hawer 
Protesterende imod ald ubewiislig krauf og fordringer, som af
Nogen først eller sidst Under Skiftet Maatte wære indwændet
ligesom og imod hwad der siden dend i lowen Determinerede tiid
er Prætenderet, thi saadanne Regninger som hr. Herredsfoged Swan
holms og andre der imod Lowen Maatte wære indrættede, haaber
Bruun iche wed Retsindig Decision, at Nÿde Nogen biefald.
     Jligemaade Protesterede Sr. Bruun imod ald dend Ventila
tion som Nogen Maatte hawe fremkommed med eller herefter
Anbÿde som iche Egentlig Dependerer af Sterfboen i sig self eller
wed beskriwelse bør komme dend til bekostning og Præjudice.
Hwad dend af Christen Madsen Prætenderede Rgb angaar, da
Erklæres, at hand paa Gaardens, Creaturers og desmeere wed
ligeholdelse paa Auflingens fortsættelse og folks underhold
hawer Anwendt 15 Rdr 2 Mk 8 S. som hand i sin Eenfoldighed hawer
hos sig tid efter anden antegned og udgiwet, uden der paa at kun
de giwe Nogen Special opskrift Meere end hwad Auflingen
og det saaledes i gaarden bekomne kunde udbringe hwilke hand
formoder worder hannem gotgiort, indstillende til Rætten
hwad hand for sin tilsÿn og tiids spilde wed gaarden bør Wære
Nÿdende, og altsaa wentede gunstig Hr. Skifteforwalters
lowlige og sig forsikkrede gode Assistence, til Endelig Skiftetz
Slutning -- thi Wiidere oplÿsning war som umuelig at gi
we endnu end forhen Allerede Sked er, og Skifte Rætten beha
gelig self af hwad Acten er tilført wil lade sig udlede -- Aller
helst hand er gl. og Skrøbelig i Alting --- hwad dend paastand be
træffer som forhen paa Peder Tomsen Reisig af Holstebroe hans
Wegne er Jnsinueret da formodede Bruun, at Rætten holdt
sig derom Ergangen forbud og paafuldt Dom efterrætlig, og
iche ansaae eller antog Nogen siden uforwisset og i sig self
denne Skifte Ræt u-wedkommende siden formeeret eller 
fremført Prætention til Nogen hinder eller Præjudice
udi Peder Tomsen Reisigs lowlige Rætt, og efter som
Welb. Nu Sal. Hr. Justitz R. og Landsdommer Heug wed
døden er Afgangen der hafde antagen sig at wære arwingen
Anne Nielsdaatters Lauwærge, saa lod Sr. Christen Heug
af Aalborg her wed til kiende, at hand i hans broders stæd
dette Curatel har antaged og der fore baade formodede at hende  
(258a)
Udi hendis Rætt og Arwepart ingen Afgang skeede,
Ligesom hand og lod Protestere imod Alt hwad derimod
stridende af nogen maatte wære eller bliwe forlanget
eller Paastaaet, saa og Jnsinuerede Rætten at hand
Neml: bemte Heug eÿ tillader at nogen Skilling af
hendis tilfaldne Arf til anden end hannem worder ud
betalt, saa hand derimod lower at forskaffe Rætten ald
wedbørlig afkald af dend dom som wed Wiborg bÿeting
er Erhwerwed og for Commissionen er fremwiist og frem
lagt er til Peder Tomsen Reisigs her for Commissionen frem
førte Paastands Legimitation -- Wiidere hafde og kunde
Bruun iche efter omstændighederne Erindre men Aller
ÿdmÿgst Recommenderede Aldting til forswarlig Endskab --
     Skifteforwalteren fandt sig aarsaget at forlange Hr.
Fischal Bruns ÿderligere Catagorische Swar og forklar
lige oplÿsning til Skiftets Endelige befordring saa wel
udi de wed forrige Session og Skiftesamling forlangede
Poster efter hans fuldmægtiges da giordte Bæste, som og an
gaaende de Regninger hand udi sit foran tilførte for
blommed wiis Protesterer imod uden at Specificere hwor
meget wedkommende derudi bør afgaae, og hworudi af
gangen samt de paa Christen Madsens wegne Prætenderede
15 Rdr 2 Mk 8 S. Egentlig bør bestaae som dog formeenis ud
førligen skee bør førend Rætten derudi enten nu eller
wed Slutningen kand Decidere eller Giøre udlæg for,
hwilket aldt med wiidere som for witløftigheds Skÿld iche
her Anføris men formodis af hr. Fischalen som fuld
mægtig for Christen Madsen og Søn Nærmere efter
tænckis og Positive beswaris siden arwingerne Jche
self begriber at Giøre nogen forklaring derom, og som
dend Største deel der forlangis Rigtighed og oplÿsning
om Reÿser sig særdelis af hwis som er Passeret og Acten
tilført førend hand nogen sinde blef Antagen til
fuldmægtig for Arfwingerne, hawer Skifteforwalteren
til sin egen og wedkommendis efter Rætning Ladet Acten
Extrahere hwilken Extract gierne om forlangis skal
bliwe owerladt til giennemlæsning og Punctuelle
beswaring saawidt de endnu uafgiorte Poster kand
(258b)
Angaae; Thi førend dend Erfordrende Rigtighed kand
Erholdis er det iche nogen Skifte Rætt mueligt enten at
forfatte nogen Rigtig Liqvidation Langt mimdre Deci
dere udi de Poster som iche af Parterne udtrÿkkeligen
bliwer Wentilered Eller Disputeret ---
Monsr. Johan Busch hafde hørt Land Fischal Matthias Bruns
Angiwende paa Christen Madsens wegne Neml: 15 r 2 m 8 s
uden at Specificere hwortil ald Høÿriisgaards aufling
og beholne korn er forbrugt fra Registering, Vor
dering og til sidst Endelig Auctions Dato er forbrugt saa
wel og hwad tilstaaende Giæld der findis under Christen
Madsens tilstaaelse i Skifte Acten at wære af ham op
pebaared og endnu iche af ham eller fuldmægtig giort
nogen Rigtighed for til Skifte Rætten, alt saa Protesterede
Busch imod bemte Rwgnings Antagelse i Skifte Rætten
og i kraftigste maader Paastaaer at Christen Madsen og
fuldmægtig worder tilholdt at giøre Rigtig Regnskab
baade for gaardens aufling og ald dend af ham oppe
baarne og Sterfboen tilhørende tilstaaende Giæld eller
og om samme skulle Mangle da wed Loddelingen hannem
i sin Arwelod at Decourteris,  Hwad Angaar Peder
Tomsen Rejsigs Angifne fordring efter Arfwingen Niels
Nielsen Møller, da haaber Busch Skifte Rætten wed Endelig
Slutning noch Observerer, enten dend paa hans wendtende
Arf første eller sidste heftelse Skal giælde, thi J det mindste
tæncker Busch Sterfboens Giæld hos bemte Niels Møller
Præfererer hwis andre og siden som enhwer i tiide hawer
Observeret sin fordring, at Monsr. Bruun Melder  Edle
Sr. Christen Heug paa sin afdøde Hr. Broders Wegne, som
fuldmægtig eller Curator for Arfwingen Anne Nielsdttr
Wiiser Acten, Mens Bruun til saadant Endnu icke har
wiist sig befuldmægtiged, alt saa falder dend Paastand
Af sig self og Allene Dependerer af Skifte Rætten om iche
enhwer der har giordt Lowlig hæfte og Prætention paa
hendis wendtende Arf, bør forlods af hendis deel udbe
talis og hun eller befuldmægtiget siden at nÿde Resten
og J saa maade Erwartede Busch Skifte Rættens Assistance
og wis tiid til Skiftets slutning og deeling J fald Skifte Rætten
(259a)
J dag iche er betængt paa at Skifte og dele ---
     Siden Land Fischalen Monsr. Absenterede sig og iche mødte nu
Kl. Næsten er 8te og Christen Madsen paa til spørgelse iche kunde
Giøre Rigtighed for de Reqvirerede uafgiordte Poster blew paa
hans forlangende Skiftet igien opsadt til J Morgen formid
dag Klochen 8te slet for at foretagis udi tanke at faae
Monsr. Bruun opspurt og formaae ham at møde udi Rætten
At saaledis i dag er Passeret tilstaais med wore hænders
underskrift - Skiftestædet ut Supra
                                       C. Teilmann.

Formedelst ingen af Parterne fich tiid at møde i dag
formiddag blew forrætningen opsadt til i Eftermiddag
Kl.3 slet. Hworda Jndfandt sig Land Fischal Mattis Brun
efter at det war blewen ham bekiendtgiort at Skifte Rætten
Endnu forlangede af hannem Nærmere Gienswar og for
klaring og da tilkiendegaf at hwad de anførte 15 r 2 mk 8 s
Angaar som Christen Madsen siger sig at komme tilgoede
da er det saaledis af forstaae, at naar bliwer fra
Regned hwad korn og Creature som Christen Madsen wed
Stædet hawer siden dødsfaldet haft og brugt dessen Verdie
og beløb /: iche derunder at forstaa hwad wed Auctionen
hannem er tilslagen :/ fra hans i forbemte Maade wed
Stædet giordte bekostning og udgifter bliwer ham forbemte
Summa tilgoede og hwad af høebieringen er medgaaed
er alt  under det som fortæred er, thi det er at observere
At der er betalt Resterende Kongl: Skatter 18 Rdr Skattekorn
8 Rdr. det i gaarden wærende Korn fortæred hummel, Salt
og Tiære, træe til huus og gaards fornøden Redskab udgiør
i Alt dend øfrige Rest bliwer som ofte  Meldt er Chri
sten Madsen at tilgoede komme 15 r 2 mk 8 s. - 3de boldede
Stude som J Skifte Rætten igien skal wære omrørt hawer det  sig
saaledis med de 2de ere slagtede til Huusholdning og dend
3die døde af sig self, dend anførte folkeløn er af Christen 
Madsen betalt og derfore formeenis samme ham igien
At tilgoede komme, wiidere forklaring eller under Rætning
widste Busch iche at kunde giwe efter Christen Madsens berætning
for ham men owerlod alting til Skifteforwalterens Egen
(259b)
Goede Owerweÿende og Decision, og Jgien tog Brun
hwad som Sal: Landsdommer Heug om Anne Nielsdaatters
Arwepart hawer omrørt og Paastaaed, formodende at
iche nogen penge deraf til anden end Sr. Christen Heug
blew udbetalt, baade J henseende til det Skifte Rætten
Engang har funden for got saa og fordi Sal: Landsdommer
Heug med samme wærgemaals Paatagelse hawer haft
Møge og Reÿsers bekostninger, og Endelig fordi hun
er i Giæld til Sr. Christen Heug og hannem betalingen
Af denne hendis Arf hawer lowet og tilstaaed J saa maade
Welermte Christen Heug paa samme hendis Arwepart
Lod Herwed for Rætten giøre Lowlig Arrest og inhibition.
     Christen Madsens Søn Lod endnu Paastaae sin til
goede hawende 62 Rdr for tilstandene Løn som iche
Under forrige Betalte folkeløn er begreben af dend
tilstandne Giæld hawer Christen Madsen iche oppebaaret
uden Allene af Simon Saxild som forhen er forklaret
og om det øfrige widste icke nogen forklaring at kunde
giøre wiidere end allereede forhen skeed er og Endnu
som ofte Paastaaed Endelig Skiftets Slutning
Da som efter tilspørgelse indtet wiidere war at Erindre
denne Gang og Eendeel Poster under Skiftet endnu er Ube
swaret og uafgiordt formedelst Christen Madsen og Niels
Nielsen med flere iche er Jndkommed med deris belo
wede Regninger, iche heller weed nu at kand giwe fuld
mægtigen Monsr. Bruun saa tilforladelig oplÿsning
som skee bør, saa bliwer bemte Christen Madsen og øfrige
medarfwinger med tiltagne fuldmægtiger herwed Paalagt
til Næste Skiftesamling at giøre Wedbørlig Reede og Rig
tighed for hwis som endnu er uafgiordt og Skifte Rætten
behøwer Endelig og tilforladelig Underrætning Om til en
Reen Liqvidations forfærdigelse og Arfwingernis egen
Befrielse for i fremtiiden At bliwe Jndwiklet med hin
anden udi witløftige Processer som deraf ellers ufeil
barlig wed deris efterladenhed i widrig fald maatte Paa
følge, Til dend Ende blew Skiftet opsadt til førstkom
mende dend 28de Junÿ At foretagis udi Laulund til
da forwentende Endelig Slutning -- At Saaledis
(260a)
For denne Sinde er Passeret tilstaais hermed Skifte
stædet udi Wiborg dend 3die Maÿ 1740.
                                        C. Teilmann



Anno 1740 dend 28de Junÿ blew Skiftet efter
foregaaende opsættelse Af mig undertegnede Atter fore
taget, Her udi Laulund om Eftermiddagen Kl. 2 slet siden
Jngen Af Parterne J formiddags war mødt, og war nu
Allene tilstæde Enkemanden Christen Madsen self, Saawelsom
Monsr. Busch paa Jørgen og Niels NielsSønners Wegne.
     Hworda Rætten tilspurte Christen Madsen om hand enten
self kunde giøre nogen tilstræchelig under Rætning og be
swarelse paa de Poster som iche Paatwiledis for hannem
med Posten war Rigtig blewen Jndhændiget og Jnden
Skiftets Endelig slutning behøwis Rigtighed for, eller og
om hand wendtede eller wilde hawe anden fuldmægtig paa
sine Wegne, til dessen beswarelse, og om hand meente  Hr.
Fischal Brun meere paa hans wegne herudi Skifte Rætten
Skulde wilde Møde --- Christen Madsen fremstoed og Erklæ
rede at ham Rigtig war Jndhændiget de fra Skifteforwal
teren, til beswarelse Hannem Jndsændte Poster J dag, som hand
Jche Anderleedis weed at besware end som for Eendel wed
hans fuldmægtig Sr. Brun sidste samling er Skeed og for
Eendeel saa widt hand self weed og Erindrer neml: Tieniste
Folkenis Løn fra dødsfaldet og til Auctionen war holdt
Har Christen Madsen Rigtig betalt Enhwer sin Løn efter
som forhen i Skifte Acten da tiid findis Jndført, til hwis
Rigtighed hand fremwiiste Qvittering fra hans da hawende
Auflskarl og 2de Andre karle, som Alle 3de for dem self
Qvitterer og J samme bewidner at hawe wedwæred og seet
de øfrige af Christen Madsens da hawende Tieniste folk at
wære blewen afbetalt, hwilken Qvittering Christen Madsen
blew tilbage Lewered --
Skatternis Rigtige Afbetaling for Høÿriisgaard og Gods
fra dødsfaldet og til Auctions Dato Erklærer Christen
Madsen og at hawe giordt dend Kiøbende fornøÿelse for,
Neml: Monsr. Rosborg som Christen Madsen iche mindre
haaber hans fuldmægtig Johan Busch i dag Nærwærende
(260b)
Hannem tilstaaer, Hwilken Post Sr. Johan Busch og
tilstaaed Christen Madsen at hawe fuldkommed --
     Dend Restance til de fattige i Jkast Sogn wiiste Chri
sten Madsen Ligeledis Qvittering for, som hannem blew
tilbage leweret -- Angde det Sølf Niels Nielsen og
Christen Christensen under Skifte Acten har Paastaaed
Dem af deris Sal:  Moder i Lewende Liwe At wære giwet,
Weed Christen Madsen iche Rættere end samme forhen
under Acten er Afgiordt, Allerheldst samme sølf
med det Andet paa Auctionen blew bortsoldt --
     De 30 Rdr Niels Nielsen har fordret tilligemed de
50 r hwilket sidste Arfwingerne hannem har tilstaaed,
da er Christen Madsen af dend meening, samme 30 r
er Jndbegreben under de 50 Rdr og samme fordring
Saaledis i Alt ichun ansees af ham at wære 50 Rdr,
siden hand icke weed derefter Niels Nielsens Løfte
endnu til dags er Jndkommen nogen Regning derfor --
     Hwad Protester og Disputer der kunde Wentileris
Jmod hwad Regning og fordringer der U-Disputered
kand wære Jndkommen forstod Christen Madsen sig
iche Paa enten dit kunde agtis Lowlig eller ulowlig,
Men Jndstiller til Skifteforwalteren Alle saadanne
Posters Lowforswarlig Afhandling  wiidere oplÿsning
widste Christen Madsen iche at giøre, som det i hans
tanker iche er Wentelig at hans sidst hawende fuld
mægtig Land Fischal Brun meere med hans Sags
Obagtelse wil hawe At forrette -- Johan Busch
Paastod og forwendtede Skiftetz Slutning i dag, der hos
tilkiendegiwende dette Stæds Skifteforwalter at dend
Eene af arwingerne  herudi Sterfboen Neml: Jørgen
Nielsen af Klod Mølle wed døden er Afgangen sidst
leden dend 16de Junÿ, som foraarsager Busch i Kraf
tigste maader at Jgientage Alle sine Under dette Skifte
giordte Begiæringer, Protester og Exceptioner, forneml:
de til Skiftets slutning og Endskabs sigtende Poster
Paa det Enken og Arfwingerne i Klod Mølle iche med dette
Skiftes ophold hos dem skulle for Ulejligis og opholdis --
Allerheldst det er Skifte Rætten bekiendt dend Afdøde
(261a)
Jørgen Møller Her i Sterfboen er en Debitor saawelsom Arf
wing -- Til hwilken Ende hans Debet i forwendtning af hans wen
tende Arf til dags er Jndholdt -- Angde. de 30 Rdr Arwingen
Niels Nielsen tilligemed de 50 Rdr under Skifte Acten hawer
Paastaaed som i alt giør 80 Rdr, da finder Skifte Rætten
Under Acten, som og for lowbilligt at hwad saadanne
fordringer Angaaer som af Arfwingerne Jche Ere Dispu
terede men tilstaaed at de bør forlods til de wedkommende
udtalgis og betalis, og som det er bekiendt at samme Niels
Nielsen er bort Reÿst Af Provincen og Riget, saa ud
bad Busch sig dend Godhed hos Skifteforwalteren at samme
80 Rdr hos hannem maatte bliwe Staaendis og Jndeholdt til
Nærmere foranstaltning Af bemte Niels Nielsen eller
fuldmægtig efter Giørende Ansøgning og Wendtende Resolu
tion fra wedkommende Øfrighed hwori Busch som mældt
wentede Skifte Rættens gunstige biefald, og i saa maader
som Mældet er, wendtede og Paastoed Busch Skiftet Sluttet
og Endet, Hwilket Christen Madsen og Ligeledis Endnu
Nærwærende for Skifte Rætten Paastoed og begiærede, siden
hand iche weed eller kand giøre Anden for klaring end
Skeed er, men Erklærer sig fornøÿet med hwad Skifte Rætten
self wil Lade og Giøre -- Siden Skifteforwalteren
Jche kunde Erholde wiidere Oplÿsning og Parterne forlan
gede Skiftetz Endelige Slutning, samt at wedkommende
Nu efter tilspørgelse indtet wiidere hafde ar Erindre
saa, for iche at beswærge Sterfboet med fleere Reÿsers
Større bekostning, blew Skiftet paa forlangende optaged
til Endelig Slutning og Liqvidations Afhandling med
Reservation at siden Eendeel af de Ventilerede Poster iche saa
Udførlig og forklarlig er blewen beswared og oplÿst
som Skee burde, at sligt wil ankomme for Sterfboets
Eget answar som i fremtiden maae tilskriwe sig hwad
Uleÿlighed deraf kand falde, helst Enhwer Proqvota efter
lowen faaer tage deel udi det wisse og Uwisse som Jche
til Datum er Jndkommen, men som fornemmis dend
Eene Arfwing Neml: Jørgen Nielsen udi Klod Mølle
wed døden er Afgangen og udi hans Sterfboe wil giøris
Erindring om hans her til Sterfboed Skÿldig wærende  
(261b)
Auctions Pænge, og iche kand wiides naar samme
fra hans Sterfboe kand Erholdis, denne Skifte Act
desforuden er af Stor Witløftighed og behøwer nogen
tiid til Reenskrifning og Endelig Afregning Jmellem
Alle wedkommende Arfwinger og Creditorer -- Saa
blew denne forrætning Nu optaget til Endelig Slutning
Jndtil førstkommende dend 24de Novbr da Skiftebrewet
formeenis at kand bliwe udfærdiget og Extraderet
Udi Schiernbroe huus om Arfwingerne der wil
behage at imodtage dend tilligemed Enhwers Lod
sæddel -- Skulle Acten her forinden kunde bliwe Expe
deret Skal wedkommende derom wed Skriwelse
bliwe betiids under Rætted -- At saaledis J dag er
Afhandlet og Sluttet tilstaaes med wore hænders
Underskrift -- Skiftestædet udi Laulund dend 28de
Junÿ 1740 --
                         C Teilmann
     Johann Busch                       Christen  Madsen



Efter forregaaende Skiftets behandling, samt optagelse
til Endelig Slutning, følger nu samme Endelig Afgiørelse, og
Efter giældens og paagaaende omkostningers fradragelse, Lod
og deeling Saaledis; Da forinden følgende Poster bliwer
saaledis Decideret --
1. Angaaende det sølf som pag: 37 af Christen Christensen og
Pag. 11 af Niels Nielsen forlods er Prætenderet, da kunde samme
siden deri fandtis iche Jche de Andre Arfwingers Samtÿcke, Jn
genlunde af Skifte Rætten billiges, med mindre de Andre Arfwin
ger derimod skulle Skee wederlæg og Jewnet efter Lowen, Aller
heldst samme fordring wed foreeningen imellem Arfwingerne
Pag. 122 sÿnis at wære afgiordt og frafalden. --
2. Angde. det afkald, som i Skifte Rætten Pag. 76 er Produceret
Contra Hr. Hans Cramers Mÿndling, udgiwen af Mÿndlingens
forældre Afgne. Christen Hansen og Hustrue Bodil Nielsdatter,
Af 6te April 1723, da Jhworwel samme afkald føres i munde,
At bemelte Christen Hansen paa sin Hustrues wegne har faaed
(262a)
Fÿldist og Gotgiørelse for hendis Møderne Arf, som nu Paastaais,
saa kunde dog Skifte Rætten efter samme iche udeluche Hr. Hans Kramers
Mÿndling fra dend Arf som for Mÿndlingen nu Paastaais, thi
Uanseet, at der iche kand arfwis før Arf falder, saa har bemte
Hr. Cramer Pag: 156 des foruden Produceret et udtog af Skiftebrewet
efter hans Mÿndlings fader Christen Hansen af 11te Junÿ 1732,
hworaf sees at Christen Madsen for samme Skifte Rætt har efter
giwet og Annulleret ald hans Kraf og Prætentioner til bemte
Christen Hansen, med hwad nafn Næfnis kand, siden hand derfor
war skeed fÿldist -- J Kraft af denne Christen Madsens tilstaaelse,
som da war wærge for Høÿriis boe kunde Skifte Rætten iche ansee
owenmeldte Afkald, som noged der kunde Præjudicere Hr. Hans
Cramers Mÿndling i sin Arf, men som et Jnstrument, der af 
Christen Madsen self war giordt død og Magtisløs --
3.J Kraft af samme Christen Madsens Egen tilstaaelse
for forbenefnte Skifte Rætt efter Christen Hansen, falder og 
dend Prætention som pag: 159 er Specificeret ower hwis hr. Hans
Cramers Mÿndlings moder forlids Skulle hawe bekommed --
4. Angde Anne Nielsdatters forlods Prætention Pag: 125 og
Pag: 139 for tilgoede hawende og forstragte Her til Sterfboen,
da siden samme fordringer Pag: 40 af alle arfwinger, som en
ting dem Gandske uwitterlig er imodsagt, Christen Madsen des
uden Pag: 163 twert imod har Jndgiwet Specification paa hwis
Anne Nielsdatter forlods skal hawe bekommed, som af Weldb:
hr. Justitz Raad og Landsdommer Heug, hendis da wærende forswar,
er Jmodsagt, og Ligesom wist urimmelig med 3de brewis Produ
cering Pag: 193 hwilke brewe Pag: 203 af Christen Madsen igien
er modsagt og benægtet, alt saa kunde Skifte Rætten icke
Biefalde Nogen af Anne Nielsdatters og Christen Madsens
owenmeldte Pro og Contra Prætentioner, paa Fundamente de
af hinanden ere modsagt og benægtet og paa begge siider
Mangler det bewiis, som bør at følge en lowmæssig fordring ---
5te. Angde: dend Post om Gadehusene som Christen Madsen
Pag. 399 har begiæret maatte Afgiøris Jnden Skiftetz Slutning,
som en ting heele Sterfboet wedkommende. da war Skifte Rætten
i dend tanke, at Sr. Rosborg wel iche Paastaaed wiidere, end
hand hannem war soldt og Skiødt, og J fald bemte Sr. Rosborg
Skulle derfor nogen Prætention formere hworwed omkostninger
(262b)
Kunde foraarsagis, da samme at komme paa Sterfboets
fællig Risico ---
                  Jndtægt
1. De Auctionerede Løsøhre Soldt wed Auctionen dend 4de
Febr: 1737 Pag: 248, item wed Auctionen paa besætningen Pag:
294, som hos følgende er i Cassa --
Skifteforwalteren self oppebaared Af Christen Madsen
Ind Casserede Auctions Penge dend 25de October 1738
Nemlig                               10   4   10
item af Christen Madsen paa hans Egen
Rest for Løsøhre                      -   1    -
Endnu Oppebaared af Knud Linneborg    -   2   15
Mads Wøÿe                             -   -   10
Christen Smedegaard                   1   4    3
Christen Madsen for Kiøbte wahre paa
begge Auctioner Pag: 510 efter Liqvi 
dation for owen anført 1 mk bliwer
Skÿldig                              37   2    8
Christen Christensen Ligeleedis for
Kiøbte wahre wed bemte Auctioner
Pag: 508                            148   5   10 11/12
Niels Møller for Kiøbte wahre        17   4   12  1/6
Jørgen Møller for Kiøbte wahre       33   1   13  2/3
Herredsfoged Swanholm for Kiøbte
wahre wed samme Auctioner 
                    52 r 2 m 13 1/2 s
Endnu oppebaared
Auctions Penge 
Af Jens Jørgensen    5    -     1
Af Jens Ørskou       3    3     4
                     -------------   61   -    2 1/2
Herredsskriwer Mindsted self kiøbt
wahre for            6    5    10
Oppebaared Auctions
Penge af andre Pag:
503 og 586           4    1     1
                    ---------------  11   -   11
Hiort for Kiøbte Wahre paa Auctioen   .   2   10
Monsr: Busch Ligeleedis               -   4    8
Msr: Schøning i Sneede Ligeleedis     4   2    -
Mar: Ulrich Bræmer i Mattrup Mølle    9   -    4
Herredsskriwer Ørting                 2   -   15
                                      ----------
                                               Summa           339   3   8 1/4           
(263a)
                                               Transport       339   3   8 1/4
2de. Jordegodset som blew soldt wed Auctionen d. 4de Febr
1737 hworaf beregnis Sterfboen Rente fra Snapsting
1737 til 1740, thi som de Kiøbende J dend tiid har draget
Revenuer af Godset er det og billigt Sterfboen drager
Rente af sin Capital; Som er hos følgende i Cassa saa
ledis: --
Niels Møller for et Sted i Sudder
bech Pag: 246                        57   1    -
Rente fra Snapsting 1737 til 1740
er for 3 Aar                          8   3    7 1/5
Christen Madsen for et Gadehuus i
Hestlund bÿe                         25   1    -
Rente Aarlig 1 r 1 m 8 s er           3   4    8
Christen Christensen 2de Gadehuuse
ibidem                               29   4    -
Rente                                 4   2   10
Jørgen Nielsen for et Stæd i 
Raunholt                            241   1    7 1/2
Rente fra 1737 til 1740              36   1    1
Skifteforwalteren self Annammede be
taling for et Stæd i Nør Snee 
Capital               265   -   12
2de Aars Rente         26   3    -
                    er ------------ 291   3   12
                                    --------------------       697   4  13 7/10
3die Høÿriis med øfrige Jordegods som wed auctionen dend
20de Maÿ 1737 Pag: 282 blef tilslagen Sr: Rosborg er betalt
til Skifteforwalteren self i Snapsting 1738 Med
Capital                            2120   -    -
Et Aars Rente                       106   -    -
                               er -----------------           2226   -   -
4de: Tilstaaende som er betalt --
Simon Saxild Debet, Pag: 49 betalt til Christen Madsen          22   1   -
5te: Anden Tilstaaende Giæld --
Hr: Krabbe paa Minstrup Pag: 49                                 34   3   - 
Anders Bredal i Holsten Pag: 49 anført at wære
Skÿldig 22 Rdr som Pag: 430 af Arfwingerne Alleene
er anført for                                                   18   -   -
Jens Schierlund pag: 50                                          4   -   -
Frands Lauridsen i Kierbøl Pag: 50                              50   -   -
Peder Pedersen i Nør Snee Pag: 72                               10   4   -
En Mand Sÿnder Colding Naunl: Knud for 2de kiør
                                                                ---------------
                                               Latris         3402   4   5 19/20                       
(263b)
                                                 Transport    3402   4   5 19/20
Og en hest Pag 118                                              15   -   -
Sr. Rodenborgs udsendt Naunl: Kalle Nielsen
har Pag: 138 tilstaaed at wære betalt paa 1735
Aars Rente 22 Rdr, og derower, hwilket pag: 450, af
Rodenborg er modsagt, og derfor leweret Liqvide
Regning, men siden Arfwingerne Pag: 454 med samme
Regning iche ere fornøÿede, men begiærdte deri at bliwe
Jnddeelt pro qvota, saa bliwer samme Debet her
Anført til Jndtægt                                              22   -   -
                                                               ----------------
                           Summa Summarum Jndtægt             3389   4   5 19/20
Hworaf følgende Eragtis for uwis
Frands Lauridsen i Kiærbøl                                      50   -   -
                                                               ----------------
Som fradragis owenmeldte Sterfboens Jnd
tægts Summa, da Sterfboens wisse Jndtægt bliwer               3389   4   5 19/20                            
                          Udgiæld
Forhen Afgiordt og betalt af de ind Casserede
Midler af Skifteforwalteren til følgende
Christen Andersen i Kragelund efter Obligation
Pag: 55 Capital                      53   2    -
3 Aars Rente                          8   -    -
                                     ------------
som Pag: 405 er betalt med                                      61   2   -
Sr: Rodenborg efter Panteforskrifning Pag: 61 et 130
Capital                             533   2    -
som med Renter efter Afskrifning paa
Obligationen er                                                620   1   2
Jens Andersen Krøÿgaard efter Pante forskrifning
Pag: 62 ef 172 Capital              200   -    -
4 Aars Rente                         40   -    -
                                    --------------
                                                               240   -   -
Jens Sørrensen i Engesvang efter 2de Obligationer
vide pag: 62 og 172 som bedrager 
Capital                             140   -    -
Af dend Eene 8te Aars Rente          32   -    -
Af dend Anden 3de Aars Rente          9   -    -
                                    -------------
som pag: 402 er betalt med                                     181   -   -
                                                               ----------------
                                                    Latris    1102   3   2                                        
(264a)
                                            Transport         1102   3   2
Sin fordring                                                    10   -   -
Inger Ottesdaaters fordring Pag: 340 og 401 betalt med
Jens Jensens og Søstris Arf efter dommen, betalt
Pag: 579 med Capital og Renter       91   -    -
omkostninger                         10   -    -
                                 er  ----------------------    101   -   -
                        2.
Endnu giordt følgende fordringer som ansees og bør
betalis saaledis:
Fendrich Brahe Pag: 51, et aars Rente paa Kiøbe
Summen for Bundgaard i Jkast sogn                                5   -   -
Præsten i Jkast hr. Niels Brøndum for 1735 aars
Korntiende, som er tilstaaed af Arwingerne Pag: 52              12   5   8
Jens Krøÿgaard for en Stud pag: 172 som Pag: 173 af
Christen Madsen er tilstaaed                                     6   2   -
Christen Larsens Enke i Reffel Wendersløf sogn Pag: 66
for Afkiøbt Stud tilstaaet af Arfwingerne                       26   4   -
Jacob Uhr i Jkast Sogn for Stude tid efter anden  
Pag: 66 Ligeledis tilstaaet af Arfwingerne                      33   2   -
Erich Andersen i Sudderbech efter Christen Madsens
og Søns Christen Christensens Angiwende Pag: 67. har
tilgoede som bør betalis                                         4   -   -
Peder Jørgensen i Hestlund, efter forbemte angiwende
Pag: 67 har tilgoede                                             2   4   -
Clemmen Mickelsen efter sammis angiwende Pag: 67
Ligeledis tilgoede paa Stude                                     4   -   -
Jens Sørrensen i Jsenvang efter sammis angiwende
Pag: 67 Ligeledis tilgoede for Stude                             5   2   -
Folkløn Pag: 68, som af Christen Madsen er betalt
efter forewiiste Qvitering Pag: 623 og 624 bedrager i alt       26   2   -  
Sønnen Christen Christensens Løn som Pag: 70 ham er
tilstaaet                                                       62   -   -
                                                                -------------- 
                                                  Latris      1556   4   5        
                                    
(364b)
                                            Transport         1556   4  10    
De af Sønnen Niels Nielsen Pag: 67 paastandne
30 Rdr kand iche ansees for til a parte betaling, siden
hand under samme Angiwende beraaber sig paa at
giwe Regning derfor, som iche er skeed, maa Allene siden
derefter Pag: 175, i en samlet Sum giordt sin fordring
hworunder owenmeldte 30 Rdr efter Christen Madsens
forklaring Pag: 624 maae wære indbegreben,
saa efter Arfwingernis tilstaaelse her Allene
Anføris Niels Nielsen til Jndtægt og Sterfboen
til udgift                                                      50   -   -
Herredsfoged Swanholm pag: 296 indgiwet Reg
ning for Taxationen ower Jordegodset paa 20 r 7 s
Hworudi kommer til Afgang ubillig
anført for at owerwære Skiftet            2 r
Saa hans fordring derfor Allene bliwer                          18   -   7
Pag: 703 Herredsfogdernis Regning for Auctions
Salarium med wiidere Jndgiwen af Swanholm
paa Summa                            41   3   10
Derudi kommer til Afgang for Auc
tions Placater og Wogn Leÿe for
meget Opført            1 r 3 mk 7 s
Jtem for Jordegodset soldt
wed Auctionen d 20de Maÿ
som betalis af dend kiø
bende                  10 - 3 - 11 - 12   1    5     
                         --------------   
End Ydermeere for dend af Mindsted  
ower ham Erhwerwede dom for oppebaaren
Auctiona Pænge 6 r 6 s som siden i hans Regning fra
dragis; Saa hand nÿder Allene for samme Regning                 29   -   2
  Pag: 307 Mindsteds Regning paa     30   1    -
hworudi kommer til afgang for Auc
tions Regninger at udstædde for meget
opført                       4 mk
2de for wog Leÿe fra Auctio
nen d 4de Febr formeget op
ført Pro Retour              1 mk 2 s
3. Salarium for Jordegodset
soldt wed Auctionen d 20de Maÿ
---- samme efter Auctions
                             --------------------------------------------------
                              5 mk 2 s              Latris    1653   5   3                          
(365a)
Transport                                                     1653   5   3
Conditionerne bør betalis af dend     -   5    2
Kiøbende og kommer her til Afgang    10   3   11
4de. For Auctions Sædler at udstædde
ower besætningen, for meget Anført,
som fra Rabateris                     -   2    3
                                      ----------
                                Er   11   5    -
Saa hans Regning naar owenmeldte fra
dragis, bliwer Alleene som bør betalis                          18   2   -
Pag: 314 Bÿe og Herredsskriwerens Regning i Holstebroe           3   2   8
Pag: 315 Herredsskriwerens Regning i Tørsting Wrads Herred       4   4   2
Pag: 334 Jndkaldelse til Creditorer og wedkommende
med Postpænge og Stemplet papier                                 -   -  12
Pag: 406 Christen Rÿtters Regning                                1   4   4
Pag. 415 4re Panteforskrifninger at udtæske af Lands
tings Protocollen                                                1   4   -            
Pag. 549 Omkostninger med Postpænge At Stemple
hr. Krabbis Bewiis, hworfor igien giwer arfwingerne
Regres til bemte hr. Crabbe                                      6   3   -
Pag: 584: Mindsted Jndlewered Regning, som pag: 510
i Skifte Acten forhen til deels er anført, men iche
før nu beregnet til udgift, paa de omkostninger
som ere foraarsagede wed Dommens tagelse ower
Christen Madsen og Søn Christen Christensen, item Her
redsfoged Swanholm for Resterende Auctions Pænge,
hworaf de 2de førstis Anpart fradragis Eenhwer i
sin wed Slutning tildelede Arwelod, og dend sidstes
i hans pag: 665 indlewerete Regning, siden samme
omkostninger er Skiftet i Almindelighed uwedkommende
   Pag: 587 Niels Pedersen Nÿegaard, som wurde
ringsmand Jndgiwet Regning for hafte umage                       1   4   -
   Pag: 588 dend anden Wurderings Mand Peder Nielsen
Af Sudderbech hans Regning                                       1   4   -
   Peder Pedersen af Giellerup fordrer 1 Rd 4 Mk, som
af Swanholm under Taxations forrætningen er
anført og derfor her udelukes:
   Pag: 602 Madame Swanholm Jndleweret Regn:
Paa hwad bekostning kand wære tilgaaed, baade med
At Logere og spisse Skifteforwalteren /: siden slet eller
Jngen Leÿlighed war J Sterfboen :/ samt med Skiftis
                                                                 --------------
                                               Latris         1693   3   13   
(365b)
Transport                                                     1693   3  13
Holdelse i hendis huus hworfor Allene gotgiøris                 20   -   -
Pag: 610 og 618 giordte fordring paa Christen
Madsens Wegne, til wederlag og tidsspilde wed
Gaardens tilsÿn, item giordte bekostninger                      15   2   8                         
    Følger nu Dette Skiftis Bekostninger
      som saaledis bliwer at beregne.
1: Stemplet Papier                    4   -    -
2. Skifteforwalterens Salarium
1 Pro Cto efter Lowen                12   3    -
3die. Skriwerløn for 172 ark a 3 mk
arket er                             86   -    -
4re. Reÿsernis bekostning som af
Skifteforwalteren eller fuldmægtig
er giort i dette Skifte, Saaledis
anført.
       Skifteforwalteren self giordt
            følgende Reiser.                                      
Dend 19de Apr. 1738 Skiftet foreta
get i Wiborg, som er frem og tilbage
28we Miile, a Miilen med 4 hæste 
3 mk er                              14   -    -
Dend 19de Apr ophold udi 5 dage ind
til pængenis betaling, som Skeede 
dend 23de Apr, med Logemente 
a 1 Rdr er                   5 mk 
Kost og tæring a 2 Rdr      10 -
                        er ------    15   -    -
Dend 28de Junÿ Skiftet foretaget i
Høÿriis, som er 18 Miile frem og
tilbage; Ligeledis a Miilen 3 mk er   9   -    -
Dend 7de Aug. foretaget i Bondgaard
som er frem og tilbage 18 Miile, Li
geledis a Miilen 3 mk er              9   -    -
Dend 24de Octb Skiftet atter fore
taget i Bondgaard, 18 Miile a 3 mk 
8 s formedelst winteren              10   3    -
Dend 11te Apr. 1739 Skiftet foreta
ged i WIborg, der atter bedrager Li
geledis som owen er Anført           14   -    -
Dend 11te Apr. ophold udi Snapstin
ged 3de dage til dend 13de Apr for
Logemente a 1 Rdr             3 mk
kost og tæring a 2 r er       6 -
                        er   ------   9   -    -
                                      -----------
                            Latris  183   -    -              1729   -   5                   
(366a)
Transport                                                     1729   -   5   
Dend 18de Novbr Skiftet foretaget   183   -    -
udi Laulund i Simon Saxilds huus
frem og tilbage er 16 Miile a 3 mk
8 s, formedelst winterens og Weÿenis
Wanskelighed                          9   2    -
Dend 18de Novbr kost og tæring med
Reÿsen Allene 3 dage a 2 r er         6   -    -
Dend 9de Martÿ Skiftet foretaget i
Laulund der Ligesom forhen Bedrager
a 3 mk 8 s.                           9   2    -
Dend 9de Martÿ kost og tæring med 
Reÿsen Allene 3 dage a 2 Rd er        6   -    -
Dend 30te Apr. Skiftet foretaget i
Wiborg der Ligesom forhen Bedrager   14   -    -
Ligeleedis holdit Skifte paa min 
Egen bekostning, og derfor Anføris 
kost og tæring udi 3de dage med
Reÿsen a 2 Rdr er                     6   -    -
Dend 28de Junÿ Skiftet foretaget i
Laulund der Ligesom forhen Bedrager   8   -    -
Kost og tæring i 3de dage             6   -    -
Dend 24de Novbr Skiftet At owerlewere
samt Arfwen At udtalge i Schiernbroe
der frem og tilbage er 5 Miile a 3 mk
8 s giør                              3   3    -
Kost og tæring i 2de dage             4   -    -
     Skifteforwalterens fuldmægtig
       gjordt følgende Reiser.
Dend 6te Maÿ 1736 Skiftet foretaget 
i Høÿriis, som frem og tilbage er 
18ten Mile a Miilen 1 mk 8 s er       4   3    -
Dend 1te Junÿ Skiftet foretaget ibd 
som Ligeleedis anføris for            4   3    -
Dend 13de Julÿ Skiftet foretaget ibd
som atter er                          4   3    -
Dend 11te Septb: Skiftet foretaget
ibd, som er                           4   3    -
Dend 26de Octb: Skiftet atter fore
taget ibm som er a 28 s Miilen        5   1    8
Dend 20de Decb: Ligeledis foretaget
Skiftesamling ibd som er a 28 s       5   1    8
Dend 4de Feb 1737 Hiort mødt i Høÿ
riis wed første Auction a 28 s        5   1    8
                                      ----------
                          Latrix    228   5    8              1729   -   5                  
(366b)
Transport                           288   5    8              1729   -   5
Dend 18de Martj Mødte ibm wed anden 
auction a 28 s                        5   1    8
Dend 20de Maj Mødte ibm wed 3die
auction                               4   3    -
Dend 21 Julÿ Skiftet foretaget i
Laulund der frem og tilbage er 16 
Miile a  1 mk 6 s                     4   -    -
Post Pænge for bref wexling med
hr. Crabbe og til Jens Schierlund     -   1   12
Skifteforwalteren Jnd Casseret af
Sterfboens Midler ower 2350 r 5 m 2 s
for samme Pænge at Jnd Cassere og ud-
talge samt hazard at føre fra Wiborg
og hiem samt til Skiftestæderne a
3 Pro cto er                         75   5    -
Attest fra Landstings Protokollen,
til bewiis for dend Kiøbende, at
godset som blew soldt wed Auction er
uden heftelse og Jndfried af Sterf-
boen                                  5   -    -
Og siden Skifteforwalteren har giwet
Sr Rosborg tilladelse samme Attest at
tage imod betaling af Sterfboen, og
derom Jngen Notice Endnu er Giwet, har
Skifteforwalteren samme dend 8de hujus
Maattet lade afhendte fra Wiborg wed
en Expresse for at beregne Sterfboen
dend Jnden Skiftets slutning, samme bud
for 28 Miile frem og tilbage          2   2    -
Catalogi til anden Auction            1   -    -
Catalogi til tredie Auction           1   -    -
Slet Papier til Skiftebrewet in Origi-
nali, samt Concepten med wiidere, udj
Alt 12 bøgger er                      2   -    -
Skifteforwalterens tiener efter lowen 2   -    -
Christen Madsen Skræder som wurde
rings Mand for 4re dage               4   -    -
Erich Andersen og Mads Andersen i
Grøde hwer for en dag                 -   2    -
Christen Jensen for 2de dage          -   2    -
                                      ----------
Summa Skiftets bekostning                                      396   2  12
                                                               ---------------
                                      Summa Udgift            2125   3   1           
(367a)
For hwilke forestaaende fordringer Enhwer
Nÿder udlæg og betaling som følger:
Skifteforwalteren af sine Pag: 635, 638 og 639 ind Cas
serede Pænge 2530 Rdr 5 Mk 2 S, betalt pag: 405 til Christen
Andersen J Kragelund                                            61   2   -
Til Sr: Rodenborg efter Qvittering paa obligationen
Pag: 130                                                       620   1   2
Til Jens Andersen Krøÿgaard Pag: 402                           240   -   -
Til Jens Sørrensen i Jngesvang Pag: 402                        181   -   -
Til Jørgen Stochholm Pag: 338                                   50   4   -
Til Svanholm betalt Jnger Ottesdatters fordring
efter Pag: 340 og 401 med                                       10   -   -
Gl: Fendrich Brahe Nÿder sin fordring betalt af
Sterfboens Reede midler med                                      5   -   -
Præsten i Jkast hr. Niels Brøndum Nÿder sin pag:
52 ommeldte fordring betalt saaledis.         
1. Liqvideris de til hans Søn Sr: Peder Brøndum af
Skifteforwalteren forhen betalt      10   -    -
2. Nÿder hand af Sterfboets Reede  
Pænge                                 2   1    -
3. Hos hr. Busch Pag: 636             -   4    8
                                 er  -------------              12   5   8
Jens Krøÿgaard for sin Pag: 172 anmeldte fordring
Nÿder af Sterfboens Reede Midler                                 6   2   -
Christen Lassens Enke af Reffel,  Nÿder sin fordring
betalt af Sterfboens Reede Midler med                           26   4   -
Jacob Uhr i Jkast Sogn Nÿder sin fordring betalt
               Saaleedis.
Hos Hr. Schiønning i Nør Snee         4   2    -
og af Sterfboens Reede midler        29   -    -
                               er    ------------               33   2   -
Niels Madsen i Nederbølle, Nÿder sin fordring
betalt saaleedis:
Hos Mølleren i Mattrup Mølle          6   3    1
Og af Sterfboens Reede Midler        64   -   15
                                     -----------                70   4   -
Og Jens Pallesen af lille Toftlund i Jkast Sogn
Nÿder sin fordring betalt af Sterfboens Reede
midler                                                          33   2   -
Erich Andersen i Suderbech Nÿder Ligeleedis
af Sterfboens midler                                             4   -   -
                                      -----------------------------------------
                                               Latris         1456   2  10                                
(367b)
                                               Transport      1456   2  10
Peder Jørgensen i Hestlund Nÿder Ligeledis sin
fordring betalt af Sterfboets Reede Midler med                   2   4   -
Clemen Nielsen Nÿder Ligeledis af Sterfboens
Reede Midler                                                     4   -   -
Jens Sørrensen i Jsenvad betalis af Sterfboens
Reede Midler med                                                 5   2   -
Christem Madsen nÿder sin betaling for folkelønnen
Jtem for Giordte bekostninger wed Høÿriis udi de hos
ham self Resterende Auctions med                                41   4   8
Christen Christensen nÿder ligeleedis sin tilgodehawende
Løn betalt hos sig self i de af ham Resterende Løsøre med       62   -   -
Niels Møller mÿder ligeledis sin fordring betalt
hos sig self i de af ham Resterende Auctions Pænge med          50   -   -
Herredsfoged Swanholm Nÿder de af ham og hustrues
Jndgifne Regninger, betalt hos sig self i Egen Reste
rende og af Andre oppebaarne Auctions pænge
med                                  61   -    3
Til Mindsted for dommen               6   -    6
                                 Er  -------------              67   -   9
Herredsskriwer Mindsted Nÿder sine 2de Jndgifne
Regninger, saa widt heele Sterfboen wedkommer betalt
Saaledis: Hos sig self for kiøbt 
wahre paa Auctionen                   6   5   10
Oppebaarne af Andre Auctions 
Pænge Pag: 503 og 586                 4   1    1
bekommed af Skifteforwalteren Pag:586 6   -    -
Af Sterfboens Reede pænge             4   3   13
                                  er  ------------              21   4   8
Herredsskriwerens Regning i Tørsting Wrads Herred
betalt saaledis
Hand tager hos sig self for Kiøbte wahre paa
Auctionen                             2   -   15
og hos Sr: Ulrice Bræmer i Matterup
Mølle                                 2   3    3
                                      ----------                 4   4   2
Jndkaldelse til Creditorerne med Stemplet Papier
og Postpenge betalis af Sterfboens Reede Midler med              -   -  12
Christen Rÿtters Regning betalis saaledis
forhen bekommed af Hiort              -   3    -
og bekommer nu af Sterfboens Reede
pænge                                 1   1    4
                                er --------------                1   4   4
Panteskrifningerne at udtæske         1   4    -
Samt hr. Krabbis at lade Stemple med
Postpenge, betalis af Sterfboens 
Reede Midler med                      6   3    ---               8   1   -
                                      -----------------------------------------
                                      Latris                  1725   4   5                               
(368a)
                                               Transport      1725   4   5
Niels Pedersen Nÿegaard Nÿder som wurderings Mand
og owerwærende i Sterfboen Reede penge                           1    4  -
Peder Nielsen i Sudderbech Ligeleedis                            1   4   -
Peder Pedersen af Gjellerup Annammer betaling for
sin fordring hos Herredsfoged Svanholm
Skiftets bekostning betalis saaledis
Hos Hiort for Resterende Auctions Pænge   2   10
Af Sterfboens Reede Pænge           396   -    -
                                Er --------------              396   2  12
                                  ---------------------------------------------
Som Giør Atter owenmeldte udgifter Summa                      2125   3   1
    Som fradragis Sterfboens Jndtægt og bliwer der
Øfrig til deeling imellem Enkemanden Christen Madsen
og Arfwingerne følgende
Af det Jndkomne                                               1194   3   5
Af det tilstaaende, som Arfwingerne er begiært
At deelis paa Lodder                                            69   4   -
Af det uwisse                                                   50   -   -
                   1ste Lodsæddel
1. Tager Christen Madsen en howedlod efter lowen, som
er halfparten af det indkomne       597   1   10 1/2             
item en broderlod som er            119   2   11 7/10
                                   ------------------                                      
                                     Summa                     716   4   6 1/5
     Hworudi kommer til Afgang følgende
1: Anpart omkostninger af Mindsteds pag: 584 Jnd
gifne Regning paa 9 r 3 mk 2 17/20 s, hworaf siden Mind
sted sig tillige har beregned de i dommens tillagde
omkostninger, Allene beregnis Xsten Madsen til
Udgift                                7   3    2 17/20
2. De Penge som Skifteforwalteren i
Snapsting 1738 paa hans wegne
betalt til Herredsfoged Svanholm
som da af ham antagne fuldmægtig
efter hans derfor udgifne bewiis paa 12   -    -
3. et udtog som er tagen af hans fuld
mægtig Procurator Brun, paa
hans og Søns Xsten Xstensens wegne
paa 5 ark med Stemplet papier
par L'adrenant                        -   4    8
                                    -------------
           Bliwer igien             606   2    ------      
(368b)
     Som bliwer udlagt saaledes
1. Annammer Csten Madsen hos sig self de af
ham Resterende auntions penge for Løsøhre
og Gadehuus, saa widt forhen i hans 2de
fordringer Pag 664 iche ere udlagde som er
                                    24 r  3 mk  8 s 
2de. Annammer hand for sig self
de af Simon Saxild oppebaaren       22 -  1 -   - -
3. Wdlæggis ham i de hos hans Søn
Csten Cstensen Resterende Auc
tions Pænge for de Kiøbte Gade
huuse i Hestlund                    25 -  4 -  8 -
4. hos Jørgen Møller i Klod Mølle  170 -  4 - 12 37/60 -
5. Af Sterfboen Reede Midler       453 -  - - 13 14/15 -
                                   -----------------------
     Som giør owenmeldte Summa     696 -  2 - 11 17/20 -
2de. Arfwer Csten Madsen en Howedlod af
det tilstaaende saasom:
Hos Anders Bredal                    9 -  - -  - -
Jens Schierlund                      2 -  - -  - -
Peder Pedersen i Nør Sneede          5 -  2 -  - -
Knud sÿnden Colding                  7 -  3 -  - -
Sr. Rodenborg                       11 -  - -  - -
                                 Er -----------------           34 - 5 -  - -
Jtem en broderlod af samme saasom
Hos Anders Bredal                    1 -  4 -  12 2/5
Jens Schierlund                           2 -   6 2/5
Peder i Nør Sneede                   1 -  - -   6
Knud sÿnden Colding                  1 -  3 -   -
Sr. Rodenborg                        2 -  1 -   2 1/5
                                Er   ------------------          6 - 5 - 12 2/5
3. Af det uwisse en howedlod        25 -  - -   -
Jtem en broderlod                    5 -  - -     
                                   -------------------          30 - - -  - -
         2den Lodsæddel
Jørgen Møller arwer en broderlod som
er af det Jndkomne                                             119 - 2 -  11
     Som udlæggis saaledis
1. tager hand hos sig self Resterende Pænge for
Kiøbt Løsøhre                       23 - 1 -  13 2/3
2. Wdlæggis hannem hos Hr. Krabbe                                
(369a)
                               33 r 1 mk 13    s
Paa Mindstrup, hworfor bewiis
eller pænge er i Monsr. Buschis 
hænder                         34   3    14 1/20
3. hos sig self i de Resterende
penge i Gaarden i Raunholt     51   2    14 1/20
                               -----------------
                        Er    119   2    11 7/20
Hworudi afgaaer for Monsr:
Buschis hafde umage paa hans egen
wed dette Skifte som fuldmægtig
efter Jndgifne Regning        25   -     -
                             --------------------
                    Bliwer igien     94   2   11 7/20
2. Af det tilstaaende tager hand hos 
Anders Bredal                         1   4   12 4/5
Jens Schierlund                       -   2    6 2/5
Peder Pedersen i Nør Snee             1   -    6 2/5
Knud Sÿnden Colding                   1   3    -
Sr: Rodenborg                         2   1    3 1/5
                               Er     ---------------            6   5  12 4/5
3. Af det uwisse                                                 5   -   -
                   3die Lodsæddel
Niels Nielsen arfwer en broderlod som er
1. Af det Jndkomne                                             119   2  11 7/10
        Som udlæggis saaledis
1.Tager hand hos sig self de for Løsøre og Gaarden
i Sudderbech /: saawidt forhen i hans fordring Pag: 664
iche er udlagt, Resterende 
Auctions penge                       33   3    7
2. De omkostninger som er Skiftefor
walteren  foraarsaget wed Doms ta
gelse ower ham for Resterende Auc
tions Penge, som kand sees Pag: 560   3   3    2
item for Dommen Anden Gang at
tage beskrewen, siden dend første
Gang war blewen forwildet             2   3    -
Et stk Stemplet papier til et Jndlæg
Jndgiwet i Hr. Justice Raad Heugs
Sterfboe, som Causionist for Niels
Nielsen                               -   1    8
3. De paa Kiøbet for Gaarden i Nør
snee Resterende Auctions penge efter
                                    -------------
                                     39   5    1             
(369b)
                                     39 r 5 mk 1 s
     Owenmeldte dom, som kommer paa
Niels Nielsens Risico Allene, siden dend
Af Busch Pag: 427 og 472 paaberaabte
Skadesløs Revers eller Conpireance imel
lem de 4re Mÿndige Arfwinger, Anglde hwis
de kiøbte paa Auctionen, iche endnu for skifte
Retten er forewiist, saa denne saawelsom
foranførte Niels Nielsens Giæld for
Resterende Auctions penge til Sterfboen bil
ligen Decourteris, for noget ham i Arf
kand tillæggis, Allerheldst bemte Niels Nielsen
saa wel self, som wed fuldmægtig har begiærdt og
tilstaaed samme Decourtering, og i samme
maade frasagt sig dend arf, for nogen Low
lig Arrest derpaa war Giordt; samme
beløber                              71   -    -
                                     --------------
                             Er     110   5    1
     Bliwer igien                     8   3   10 7/10 
Arfwer Niels Nielsen en broderlod af
det tilstaaende saasom
Hos Anders Bredal                     1   4   14 4/5
Jens Schierlund                       -   2    6 2/5
Peder Pedersen i Nør Snee             1   -    6 2/5
Knud sÿnden Colding                   1   3    -
Sr. Rodenborg                         2   1    3 1/5
                                  Er ---------------             6   5   12 4/5    
                        3
Af det uwisse                                                    5   -   -
                                                                     
     Hwilke owenmeldte 8 r 3 mk 10 7/20 s. af det Jnd
komne samt 6 r 5 mk 12 4/5 s. af det tilstaaende, og 5 Rdr
Af det Uwisse udlæggis Sr. Peder Tomasen Reisig af Holste
broe i betaling for hans fordring efter de ower Niels Møl
ler Erhwerwede domme, saawidt tilstræche kand, og for
Resten Giwer bemelte Reisig, samt Sr: Hans Rosborg
saa welsom Sr: Busch for sin her wed Skiftet hafte
umage paa Niels Nielsens wegne, tilligemed
Maren Pallisdatter af Jkast Sogn /: Enhwer efter sin
Prioritet og Ræt :/ Regress til bemte Niels Nielsen
(370a)
Eller hwis hannem Kand tilhøre, som forhen iche er
udlagt til betaling i hans Debet - Der at søge
sin betaling og Skadesløs holdelse som de best weed og kand
                  4de Lodsæddel
Christen Christensen arwer en broderlod saasom
                        1
Af det Jndkomne                                                119   2   11 7/10
Hworudi kommer til afgang følgende:
En anpart omkostning af Mindsted pag: 584 ind
gifne Regning 14 r 2 mk 7 1/2 s. Hworaf siden de wed Dommen
tilfundne omkostninger ere Mindsted beregnende iche
meere beregnis Christen Xstensen til udgift end
                                     11   2    7 1/2
2. De Penge, som Skifteforwalteren i Snaps
ting 1738 paa hans weigne betalt til
Herredsfoged Swanholm, som da af ham
Antagne fuldmægtig, efter hans derfor
udgifne bewiis                       12   -    -
3. Anpart Af at udtog taget paa hans
og faders Xsten Madsen wegne Af Procu
rator Bruun paa 5 ark med Stemplet papier 4    8
                                       -------------
                                er   24   -   15 1/2
                                      ---------------
                 Bliwer igien        95   1   12 1/5
    Som betaling udlæggis saaleedis
1. Tager hand hos sig self Resterende Auctions Penge /: saa
widt forhen i hans fordring Pag: 664 iche er udlagt :/
for Løsøre            86 r 5 mk 11 s.
2. Tager hand for sig self Resterende
Auctions Penge for de 2 gade
huuse i Sudderbeck, som hand kiøbte
wed Auctionen dend 4 Febr 1737
saawidt hans fader Xsten Madsen
forhen deri Pag: 670 iche er
udlagt                 8 r 2 mk 1 1/5 s.
                       -----------------
                       Som Giør      98   1   12 1/5
                        2de
Af det tilstaaende saaledis
Hos Bredal                            1   4    12 4/5
                                      ---------------
                                      1   4    12 4/5                                                
(370b)
                                      1 r 4 mk 12 4/5 s
Jens Schierlund                           2     6 4/5
Peder i Nør Sneede                    1        6 4/5
Knud sÿnder Colding                   1   3
Sr. Rodenborg                         2   1    3 1/5
                                    ------------------           6   5   12 4/5
                        3
Af det uwisse                                                    5   -   -
                        5te Lodsæddel
Datteren Anne Nielsdatter arwer en Søsterlod
1te af det Jndkomne                                             59   4   5 12/20
    Som udlæggis og betalis Saaledis
1te Af Sterfboens Reede Midler        4   4    8
2 Tager hun for hendis broder Jørgen
Nielsen af de Auctions penge hand Re
sterer for kiøbte gaard i Raunholt   54   5   13 12/20
                                    -------------------
                              Er     59   4    5 17/20
Hwortil Kommer til afgang dend Debet som
forhen i Acten paa Anne Datters Arf er hæftet
og angiwet saasom.
Pag: 405 faaed af Skifteforwalteren   4   -    -
Endnu Kommer til afgang for et ud
tog tagen af hr: Landsdommer Heug
paa Anne Nielsdatters wegne paa 3 ark -   4    8
                                     ------------------
                                 er   4   4    8
Som udlæggis og betalis Af Sterf
boens Reede Midler: Dernest føl
gende fordringer.
Pag 141 Peder Lund i Sæbÿe for en
Kiortel                               6   4    -
Pag: 174 og 432 Jørgen Schaltz i Wibg.1   1    8
ibd. Jens Jensen i Raunholt           -   3    -
ibm Poul Jensen i Flamstrup           2   4    -
Pag: 175 Niels Nielsen                4   2    -
ibm Christen Xstensen                 3   4    -
Pag: 431 Kield Broemand i Svend-
strup broehuus                        5   -    5
Pag: 432 Xsten Forsbæk                4   4   13
Pag 520 Anders Bertelsen i Wiborg     8   1   11
                                      ----------
                                 Er  37   1    5                                                               
(371a)
Hwilke Jndbemelte fordringer først betalis af
hindes Arf udlagt hos Jørgen Nielsen og Resten som er
17 r 4 mk 8 14/20 s. tilligemed det tilstaaende og uwisse imod
tager hendis Lauwærge Sr. Christen Heug udi Olborg til
Lowforswarlig behandling ---                                         
                       2det
     Af det tilstaaende Saasom
Hos Bredal                                5 mk 6 2/5 s
Jens Schierlund                           1 -  3 1/5 -
Peder i Nør Sneede                        3 -  3 1/5 -
Knud sÿnder Colding                       4 -  8     -
Sr. Rodenberg                         1 r      9 4/5 -           3 r 2 m 14 2/5 s
                       3.
Af det uwisse                                                    2   3   -
                       6te Lodsæddel
Hr. Hans Cramers Mÿndling arwer en Søsterlod
Saasom                1. af det Jndkomne                        59 - 4 - 15 17/20 -
Som udlæggis og betalis Mÿndlingen af Sterfboens
Reede Midler, og imod wedbørlig forsichring Extraderis
til formÿnderen Hr. Cramer paa forlangende
                       2
Af det tilstaaende Saaledis
Hos Bredal                                5 - 6 2/5
Jens Schierlund                           1   3 1/5
Peder i Nør Snee                          3   3 1/5
Knud sÿnden Colding                       4   8
Sr.Rodenborg                          1   -   9 3/5              3   2   14 2/5
                       3
Af det Uwisse                                                    2   3    -
                                                                ----------------
Som giør atter owenanførte Jndtægter Summa
                  Af det Jndkomne                             1194   3   5
                  Af det tilstaaende                            69   4   -
                  Af det Uwisse                                 50   -   -                                                                  
Angaaende de 5 rdr som Pag 659 er anført
for Attester af Landstings Ptotocollen Jordegodset betræf
fende, har Skifteforwalteren iche kundet undlade her at
Giwe denne Erindring At i hworwel hand i disse
dage har haft en Expresse bud i Wiborg, som har wæret
borte i 8te dage har hand dog wed budets hiemkomst
hwerken kunde faaed bemte Attest eÿ heller underretning     
(371b)
Om dend til Sr. Rosborg war udstæd formedelst Landstings
høreren eÿ war hiemme, eÿ heller wendtedis hiem saa hastig, at
budet derefter kunde bliwe liggendis des Aarsage Skifteforwalte
ren har Anført til udgift og Jndeholdt owenmeldte 5 Rdr for der
med bemte Attest at Jndløse, Da hwis deraf kand bliwe til ower
skud som nu iche wiides Skal komme Arwingerne tilgoede, og
J fald meere skulde behøwis til samme Attestes udtagelse wedkom
mende derfor at hawe Regres Pro Qvota til arwingerne ---
     Anbelangende hwad udlæg Skifteforwalteren hos en eller
Anden af Arwingerne kand hawe Giordt for Resterende Aucti
ons penge, som forhen i Acten er Producerit, Da bliwer samme 
herwed Af Skifteforwalteren frafalden, siden derfor er skeed
fÿldist i deris arwelod --- Endelig wilde Skifteforwalteren
til slutning, hawe dette Erindret, at hwis Enten boet skÿldig el
ler tilstaaende Giæld for eller imod Sterfboen efter dags
maatte opdagis enhwer af Arwingerne Da enten giælder
eller Annammer pro Qvota ligesom enhwer har arwet til ---
     Hwormed dette Skifte har naaed sin Endelige Slutning
deeling og Afgiørelse og at Saaledis er Passeret tilstaaed
og Jndgaaed, som owen og forhen Skrewet Staar, bekræfter
ieg Arfwingerne eller wedkommende med wore hænders
Underskrift og hostrÿgte Zignetter  Schiern broe
dend 24de Novbr 1740 
                                    C. Teilmann  (LS)
          Christen Madsen (LS)

Efter at dette Skiftis slutning udi Enkemandens Xsten
Madsens Egen og flere tilstædewærendes owerwærelse lÿ
deligen war blewen oplæst og tilstaaet tilbøed Skifteforwal
teren Ermeldte Christen Madsen dend Andeel Reede Penge, som
hennem udi hans Lodsæddel war tillagt og kand tilfalde Neml:
dend Summa 453 Rdr 13 S hworimod forhaabedis at Ermte
Christen Madsen widste sig forsichret om Sr. Rosborgs tiltale
At wære befriet for saa widt ermte Sr. Rosborg forhen under
Skiftet giordte inhibition paa hans arwe udtælning Angaaer. --- 
(372a)
Paa det Skifteforwalteren i saa maade kand wiide sig for ald
Answar og tiltale J fremtiden befriet, hworom Skifteforwalteren
begiærede Monsr. Busch, som herpaa bemte Monsr. Rosborg wegne war
tilstæde, wilde behage at giwe sin Erklæring til oplÿsning ---
     Monsr: Busch Erklærede ÿdmÿgst at Christen Madsen til
Dato paa ingen slags maade har seet Sr: Rosborg fornøÿet
for de Prætentioner hand i saa maade paa og til Christen Madsen
kand hawe for Høÿriis gaards Kiøb og brug, Alt saa wilde Sr: 
Busch formode Skifteforwalteren Gunstigst i Agt tager Sr: Ros
borgs første giordte hæfte paa Ermte Christen Madsens Arf udi
Høÿriis Sterfboe saa fremt Skifteforwalteren derfor J frem
tiiden Jche self wil Staae til answar for dend tab Sr: Rosborg
kunde Liide Naar siidst og Endelig Dom engang Skiller Rosborg
og Christen Madsen i saa maade fra hwer andre, af dend aarsag
sÿnis Busch iche at Skifteforwalteren til Christen Madsen kand
udlewere enten Arf eller Skiftebrew --- Enkemanden
Christen Madsen fremstod og ÿdmÿgst bad Skifteforwalteren
At hannem Dog i Det Mindste Maatte Leweris Af sin Arf
150 Rdr, som hand høÿnødwendig trænger til, Diels til sin giælds
Afbetaling og Deels til underholdning med føde og klæde, siden
Skifte Rætten self Kiender Der kand wære beholden saa meget af
hans øfrige Arf, som Monsr: Rosborg kand wære forsichret med,
naar bemte Rosborgs Prætentioner paa Christen  Madsen enten
wed Dom eller Mindelig Afhandling worder Afgiordt, hwori hand
iche Alleniste udbad sig Skifte Rættens Assistence, mens Endog
Arfwingernis og Monsr: Rosborgs tilstædewærende fuldmægtig
Sr: Buschis tilstaaelse eller tilladelse --- Monsr: Busch
Jndstillede Christen Madsens begiæring til hr. Skifteforwalterens
Eget gotfindende og holdt for billigt, At Christen Madsen blew
Assisteret med de forlangte 150 Rdr siden Busch seer derhos
Skifteforwalteren og J Skiftebrewet Jndført forbliwer saa
Stor Summa som Sr: Rosborg wentelig kand bliwe fornøÿet udi Naar
som tit er meldt hand med Christen Madsen wed Dom eller Mindelig
Afhandling worder Accorderet --- Skifte Rætten Erklærede
herpaa efter foregaaende begiæring og tilstaaelse fra Msr:
Busch at wil udtælge til Christen Madsen imod hans herpaa tegnede
Qvittering af owenmeldte Sterfboe Reede Midler 153 Rdr 13 S.
som hanem og blew betalt da de øfrige 300 Rdr bliwer 
(372b)
Jn Deposito hos Skifteforwalteren Jndtil Nærmere Afhandling
imellem Welbemte Sr Rosborg og Christen Madsen ---
     Sluttelig begiærede Christen Madsen at Skifteforwalteren i
saa maader wilde hos sig beholde Original Skifte Acten indtil
bemelte forrening war skeed og sidste Arfwe Skilling blew indbetalt,
     At Saaledis er Passeret Testerer wi med Egne hænders
Underskrift -- Schiernbroe dend 24de Novb: 1740.
                                                  C. Teilmann
     Johan Busch         Christen Madsen

Foruden owenmeldte 153 Rdr 13 S hawer Skifteforwalteren
betalt mig for Jens Høÿgaards fordring 6 Rdr 2 Mk og for
Jens Jissens i Jngesvangs fordring 5 Rdr 2 Mk hworfor qvitteris
for bemelte 11 Rdr 4 Mk Som forhen til wedkommende er
udbetalt af mig under tegnede
                              Christen Madsen

Og til Sr: Peder Thomsen Reisigs fordring udlagde Reede
penge efter Skiftebrewets formelding 8 Rdr 3 Mk 10 S hworfor
hermed Paa min Principal Land-Fischal Bruuns wegne
wedbørlig Qvitteris, Schiernbroe dend 24d Novbr 1740
                              Oluf Hierm

1740 dend 24de Novb: er mig underskrefne af Høÿædle
og Welbaarne hr. Justice Raad Teilmann som Skifteforwalter
i Høÿriis Sterfboe betalt paa Efterskrefne deris wegne af
Sterfboen Reede Midler Saasom: --- 
     Jacob Uhr udi Jkast                29 Rdr
     Niels Madsen Nederfald ibm         64 -      15 s
     Jens Pallesen i Lille Toftlund     33 -  2 Mk
     Niels Nÿegaard                      1 -  4 -
     Prousten udi Jkast                  2 -  1 -
                                      -----------------
     Giør dend Summa                   130 -  1 -  15 - 
Hwilke Hundrede og Tredewe Rixdaler En Mark og
Femten skilling Af mig paa wedkommendis wegne ÿdmÿgst
wedbørlig og Tacknemmelig qvitteris
                                   Simon Saxild
Ligeledis Qvitterer Johann Busch
for 1 r 4 mk paa Peder Nielsens wegne af Sudderbeck
(373a)
Anno 1741 dend 29de Martÿ hawer Welbte. Hr. Justice Raad
og Amtmand Teilmann til mig undertegnede paa min forlan
gende Extraderet Original Skiftebrewet som Ydermeere med
min Egen hændig underskrift hermed tilstaaes og for Qvitteres.
                                             Christen Madsen
Herforuden er mig J dag betalt af Skifteforwalteren be
talt følgende fordringer --- for
     1. Erich Andersen i Sudderbech               4 Rdr
     2. Clemmen Michelsen i Hestlund              4  -
     3. Peder Jørgensen i db                      2  - 4 Mk
                                            Ere  10  - 4  -
For hwilke mig betalte 10 Rdr 4 Mk hermed tilbørlig qvitteris
Schromsager dend 29 Martj 1741
                              Christen Madsen.
     Nock betalt Erich og Mads Andersen
     udi Grøde som wurderings Mænd a 1 Mk er 2 Mk

                              ENDE.
------------------------------------------------------------------

