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Aar 1809 den 17 juni blev af Bye og Herredsfoged Jespersen som Skifteforvalter og Skifteskriver i
Sønder Herred foretaget Skifte paa Selvejergaard i Bodilsker sogn efter her afdøde Bonde Peder
Pedersen som Skifteretten viden og vurderingen
om være tilstede Sandmand Hans Knudsen og Anders Andersen begge her af Sognet.
Vedkommende arvinger, Værge Kriditorer og Debitorer være ved teillysningen paa sædvanlig
maade indkalden.
Enken Martha Clausdatter anmeldte at have antaget til Laugværge hendes Svoger Jens Eriksen 40
Selvejergaard i Østerlasker sogn, der var tilstede Arvingerne ere afdødes Børn af første ægteskab 2
sønner og 1 datter,
1.ældste søn Hans Pedersen, myndig og Bonde i Hasle, men for nærværende ei paa
Christianøe.2, yngste søn Peder Pedersen boende i København i Møllergade no. 253. For begge
disse sønner blev ansat til at paased deres Tarv her ved Skiftet Svogeren Lenut. Hans Kofoed af 35
selvejergaard i Poulsker sogn som var tilstede og fremlagde en
skrivelse til ham fra Forbendrete Peder Pedersen dateret 3 maii d. a. hvorved han anmoder om at
paasee dennes beste her ved Skifte.
3. Datteren Signe Marie Pedersdatter gift med bemeldte Liniet: Hans Kofoed.
C. af andet ægteskab men nu efterbeyende enke 4 sønner og 2 døtre,
4. ældste søn Claus Pedersen myndig og mødte.
5. anden søn Rasmus Pedersen ligeledes myndig og mødte.
6. 3 søn Andreas Pedersen paa den 24 aar gl. tilstede. For ham blev til Curator ansat
anførte broder Rasmus Pedersen.
7. yngste søn Jørgen Pedersen paa 21 aar gl. for ham som og var tilstede blev ældste
søn Claus Pedersen ansat som Curator.
8. Ældste datter Anne Pedersdatter , død og har efterladt 1. søn og 1. datter,
a. sønnen Anders Hansen 7 aar gl. og
b. datteren Elisabet Hansdatter 9 aar gl. for begge disse børn værge faderen Hans
Peter Hansen paa 8de verende gaards grund af V. sogn der var tilstede.
9. anden datter Karen Kirstine Pedersdatter paa 17 aar gl. for hende blev til værge ansat
Broderen Rasmus Pedersen her af Sognet der som valde var tilstede. Enken og Laugværge tillige
med samtlige myndige og mindreaariges Værger erklærede at imellem hinanden havde overregned
Gods og Gjeil og at de ifølge den beholdning som efter den summuarske overregning er udkommet,
men deligen havde fornent
sig om at Enken at halv aar fra dato betaler isteden for Arv som ved spreciel Registrering og
Vurdering kundefalde at beregn den summa 250 Sdr. til deling imellem samtlige arvinger.
Naar denne forening af Skifteretten beefaldes forpligter Enken sig at tilsvare al Gield og
Skifterettens omkostninger.
Skifteretten anfarede og det giorte summariske oversteg at den anførte forening ikke er til Arv for
arvingerne, da Boet er behæftet med gield og gaarden desuden fordeles ringe.Paa grund heraf og da
alle de myndige og mindreaarige arvinger ansee foreeningen fordelagtig og derfor begjærede den
ratihaberet vilde Skifteforvalteren ikke nægte samme biefald. Ifølge heraf og da ingen Kridetor
fordre de noget udlæg, men enhver ansaa Enken vederhoftig for Gjelden, bliver hun i besidelse af
Boet uden vidre Skiftebehandling ved registrering eller Vurdering, med hensyn til arveberettigelse
af sæde, udgang og Indløsnings rettighed til Stervboegaarden blev freml

agt et Dokument dateret 7 juni 1798 og Tinglæst 12 i /: tn: herved yngste søn /: af 1. ægteskab har
frakrevet sig dem ham tilkommende arverettigheder ved at ham betales 200 Sdr. der nu er gjeld her
paa Boet.Ved dette Dokument har han tillige overdraget afdøde og efterladende Enke fuld
Raadighed over Gaarden saaledes at Indløsnings Rettighed tilfalder disse yngste søn, med videre
efter Dokumentet Indeholder der blev paategnet og tilbageleveret.
Enken erklærede ifølge heraf at hun ikke indydger i Gaardens udskjendelse, da hun ejeir er
berettiget at lade samme henstaa intil hendes som (el ham) sidste med erhververs død.
Her bliver altsaa intet videre at afhandle om udkjendelse, da for øvrigt ikke vidre var at iagttage
bliver Skifte omkostningerne at beregne saaledes.
Stemplet papir til Skiftebrevet2 rd 1 mrk 8 skl
Til Registions kontoret af beholdningen som 3331 rd
11 skl
Skifteforvalterens Salarium3 rd 2 mrk
Til hans tjiener1 rd
Skifteskriveren i forhold til hvad ved Registrering og
Vurdering havde faldet at beregne6 rd
Til Justitsvestenet fond1 rd 1 mrk 12 skl
For Tillysningen1 rd 3 mrk
Skifterettens vidner og vuderings andel hver 4 1 rd 2 mrk - - - 17 rd 4 mrk 13 sklSkiftet blev saaledes efter at det passerede var oplæst befaldet og
følgeligen bliver den anførte sum 250 Sdr. at repatere eller Skifte imellem Arvingerne saaledes:
enhver søn faar 33 Sdr 1 mrk 5 5/15 skl der for 6 sønner udgjør for børnene
200 Sdr. og hver datter 16 Sdr 2 mrk 10 10/15skl. De 3 døttre udgjør 50 Sdr. tilsammen 250
SdrDen døde datter Anne Pedersdatters lod tilfalder hendes 2de børn 1. søn og 1. datter folyalig
tilfalder sønnen 11 Sdr 7½ skl. Og datteren 5 Sdr. 2 mrk 3 ¾ skl. Hvilke arvesummer Enken som
anført udbetaler et halv aar fra dato de mindreaarige modtager arven selv under deres Kurators
tilsyn, og den umyndige pige der er paa 17 aar modtager ligeledes selv arven under, hendes værges
tilsyn, da kapitalen for hende endnu udgjør 16 Sdr 2 mrk 10 10/15 skl eller 11- 10 10/15 /: saalede
s afseret bekræfter.
Datum Ut Supra.
Enken med Laugværge Martha Sal: Peder Pedersens arvinger og Værge
Jens Eriksen, Hans Kofoed, Claus Pedersen, Rasmus Pedersen, Anders Pedersen
Hans Peter Hansen alle med paaholden pen.
J. Jens Knudsen. Anders Sand Skifterettens Veder og Vedersyns mænd.
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