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Anno 1766 den 8. april indfandt sig atter ridefogden Erich Sødring fra Bratschou paa sit høy 
og velbaarne herskabs vegne, som skifte forvalter med tiltagne 2de mænd forhen nafnlig Jacob 
Jensen af Bleegbrynd og Peder Laursen af Blegbrynd i bemt. Beystrup sogn, i stærfboen i 
Holme i bemt. Beystrup sogn, efter afgangne Jens Christophersen for hands efterladende ef-
fecter at registere og vurdere, til viidere skifte behandling imellem arvingerne, efter at samme 
strax efter dødsfaldet nemblig de forefundne effecter var beskrevne og forsegled; som paa den 
ene siide er den efterladte enke Anne Jacobsdatter; Paa den anden (siden ingen livsarvinger 
er) den afgangnes sødskende, som er 

1ste er Anders Christophersen; opholdende sig i Broust hos sin daatter, 
2de er Iver Christophersen  boende i Niibe 
3die er Niels Christophersen boende i Tranum, 
4de er Lars Christophersen boende i Skræm, 
5te Morten Christophersen, ved døden afgangen, og boede i Hiortdalls sogn paa Sanden 

efterladt sig 4re børn nemblig 
1 Christopher Mortensen gammel 9 aar, 
1en Anders Mortensen 7 aar 
1en Niels Mortensen 6 aar, og 
1 daatter Inger Mortensdaatter 3 aar, 

6te Christen Christophersen, boende i Nør Thorup, 
7de en søster Anna Christophersdaatter ved døden afgangen i Tranum bye, efterladt sig 

en søn nafnlig Lars Hansen gammel 36 aar, 
1 daatter 38 aar, der har indladt sig i ægteskab med Jens Væver i Attrup, 

8te 1en Karen Christophersdaatter ved døden afgangen, efterladt sig 
en søn nafnlig Morten Christensen gammel 26 aar og 
1en Søren Christensen 24 aar, 

som alle var tilstede personlig uden alleene Morten Christophersens børn som er umyndig, 
men paa deres veigne saavel som egne deres farbroder Lars Christophersen af Schræm og paa 
afgangne Karen Christophersdaatters børns veigne Niels Christophersen nærværende saavel-
som paa egne veigne, deres arverettighed at observere, blev da saaledes imellem arvingerne 
indgaaed og da saaledes foreened; at eftersom de anseer boens formue og tilstand saaledes at 
være naar gaardens besætning, brøstfældighed, folkelønne med viidere, som af boen bør udre-
des bliver udtagen, da ei seer eller kand arve noget, ikke heller herefter agter at paa staae no-
get, af hvad nafn nævnes kand, men herved med hænders underskrift tilstaaer at holde enken 
fri for tiltale, saavel vedkommende der med dette skifte haver haft at forrette; 
Enken derfore overladt det registede, imod at hun skaffer husene i forsvarlig bygnings stand, 
og betaler hvad af gaarden bør udredes, og skiftet saaledes sluttet, siden benævnte arvinger ei 
havde eller ville have nogen prætention1; 
 Stærboen ut supra 
  Paa høy ov velbaarne herskabeds veigne 

  Erich Sødring 
 
Overværende mænd 
Jacob Jensen 
Peder Laursen 
 
 

                                                 
1 Krav, fordring. 
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Udanseet som mældt, arvingerne ei kunde tilkomme noget, har dog enken af kiærlighed til 
hendes salig mands arvinger overladt dem hendes salig mands klæder og kiste, som blev deelt 
efter lodkastning og af en hver modtagen udentagen det umyndiges og fraværende, som Lars 
Chrisophersen af Schræm paa Morten Christophersens børns veigne modtoeg, og bestaar af 1 
brun klædes væst, 1 blaargarns skiordt, 1 pahr hørgarns under buxer, 2de pahr luf vanter, 1 
hørgarns hals klud, og 1 pahr sorte vadmels buxer, samt 1 pahr skoe; 
Niels Christophersen modtog endvidere paa Karen Christophersdaatters børns veigne nemblig 
1 blaae vadmels vest med thin knapper udi, 1 callemanques2 brøstdug3 med metal knapper 
udi, 1 pahr blaae strømper, 1 ditto hue, 1 hvid kram lærrets hals klud, hvilke vi 2de under-
skrevne skal være ansvarlig for og levere vedkommende og desuden at holde skifteforvalteren 
frie for tiltale i alle optænkelige maader som vi samtlig efter anførsel tilstaaer og bekræfter og 
afkald derfor at meddeele om forlanges og fornødiges enhver for sig. 
 Paa min hustrues veigne   Anders Christophersen 
 Jens Nielsen Væver   Iver Christophersen 
 Paa enkens veigne   Niels Christophersen 
 af Svendstrup   Lars Christophersen 
 Jens Jacobsen   Chresten Christophersen 

Svendstrup    Laurs Hansen. 
 
 
Kilde:  Bratskov godsarkiv  1763-86 
           G 53-2 s.37b-38. 

                                                 
2 Halvuldent, atlaskvævet, (oftest stribet), stof med blank overflade 
3 Ærmeløs undertrøje til mænd, ofte af kostbart stof. Oprindelig åben i den ene side, senere lukket fortil som en 
vest. 


