
Skifteprotokol for Møltrup Gods 1776-1793

Protokol: G 434-20 Opslag  118, 119 & 120

Resume

65 Jens Rasmussen Møller i Grimstrup Mølle i Timring sogn. 23.4.1790, fol.119, 120.
E: Else Madsdatter. LV: Jens Jensen i Havnstrup i Snejbjerg sogn. B: Mads 37, der har møllen i 
fæste, Rasmus 30, Laurids 28, hosekræmmer i København, men flyttet for 4 år siden, uvist hvorhen,
Anders 25. FM: Mads Jensen Mølsted i Timring sogn. 
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Kommetarer, rettelser o. l. modtages med tak chrisjuul@tdcadsl.dk

[folio 119 recto]

Forseglings Forretning
Efter afg: aftægtsmand Jens Rasmusen Møller som boede og

døde i Grimstrup Mølle udi Timmering Sogn.
 

     Anno 1790 Fredagen den 23 April strax efter at Döds faldet var anmelt paa Møltrup, at aftægts
Mand Jens Rasmusen Møller som boede og døde i  Grimstrup Mølle ved døden var afgangen, ind
fandt sig i stervboed paa Skifte Forvalteren Høÿædle og Velbaarne Hr r Captain de Linde til Møltrup
hands vegne Fogden Søren Grønbech fra ermelte Møltrup, med Tiltagne 2de vitterligheds Mænd
Navnlig  Thomas Hansen Hiortzballe  og Hans Pedersen  Ting bege af  Timmering Sogn,  for  udi
bemelte stervboe at foretage lovlig Registrering og Vurderings Forretning – til vidre paa følgende
skifte behandling og slutning imellem den afdødes efterladte Enke Else Mads Datter og hendes med
den afdøde udi ægteskab sammenaulede børn som er 4 Sønner. Ved denne Forretning var Tilstæde
Enken bemelte Else Mads Datter og den ældste Søn Mads Jensen, som er Fæster af Møllen. hvorda
udi overværelse af ommelte blev forretted som følger, - Enken og den ældste Søn foreviste et lidet
Egeskrin med hængsler Laas og Nøgel som blev forseglet, dernæst een blaae hiemgiort Kiol, 1 Brun
Klæde vest, 1 hat, 1 pr sorte skind Buxer, 1 Callemankes underTrøÿe, 1 pr støvler, 1 hvid vadmels
Trøÿe, 1 skind Trøÿe, 1 pr Træskoe. Videre ærklærede Enken og den ældste Søn Mads Jensen, at de
jcke var bevidst meere dette stervboe Tilhørende, og Beror samme da til 30 dagen som er Løverdag
den 22 Maji først kommende.
     Da ingen videre med denne forretning havde noget at erindre blev det i dag passerede under
foreskrevnes hænder |: her i Protocollen i aller underdanigst følge den for faae dage siden aller-
naadist Publicerede Forordning af dato 12 Februari sidst, angaaende skifters holdelse :| Tilstaaet og
bekræftet.  Datum Grimstrup Mølle ut supra.    Paa Høÿbemelte Herskabets vegne.
                                                                                                                            S. Grønbech
Enken og den ældste Søn,
                                             Else Mads Datter    Mads Jensen

De 2de Vitterligheds Mænd, 
                                            Thomas Hansen,    Hans Pedersen Ting
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[folio 120 recto]

Skifte-Forretning

Holden paa 30te dagen efter Jens Rasmusen i Grimstrup Mølle.

     Anno 1790 Løverdagen den 22 Maji som rette 30 te dagen efter aftægtmand Jens Rasmusen Møl-
ler, indfandt sig udi stervboed i  Grimstrup [folio 120 verso] Mølle,  paa Herskabet Høÿædle og
Velbaarne Hr Captain til Møltrup hands vegne, Fogden Søren Grønbech fra ermelte Møltrup med
tiltagne 2de Vitterligheds Mænd Navnlig Hans Pedersen og Søren Christensen for udi bemte stervboe
at  foretage lovlig Registrering og Vurdering til  vidre paa følgende skifte  slutning,  imellem den
afdødes efterladte Enke Else Mads Datter og hendes med ham udi ægteskab sammenavlede børn
som er 4 Sønner, 1. Mads Jensen gl. 37 aar, Fæster her i Møllen. 2. Rasmus Jensen gl. 30 aar
hiemme her i stervboed, er svagelig og taabelig, 3. Laurs Jensen gl. 28 aar, har forhen i nogle aar
været hoese kræmer i Kiøbenhaun, men forladt samme og nu paa een Tid af 4 a 5 aar været usynlig,
saa ingen vidste endten hand var levende eller død, langt mindre hvor hand sig opholder. og 4de

Anders Jensen gl. 25 aar Tienende i Skierum Mølle udi Ulfborg Sogn, saa var og Tilstæde ved
denne Forretning Enken Else Mads Datter med selv udvalgt Lauværge Jens Jensen fra Haunstrup i
Snejberg Sogn, paa egne vegne var tilstæde Mads Jensen som tilkiendegav at hand paa hands 2de

Brødres vegne Nemlig Rasmus og Anders, og paa Laurs Jensens vegne Beskikede skifte Retten
Mads Jensen Mølsted af Timering Sogn, som blev paalagt at observere hands Ret med dette skifte
hvorda udi overværelse af ommelte Blev foretaget og forretted som følger 

Rdl M ß

1 Eege skrin med hængsler laas og Nøgel, som ved forseglings 
forretningen blev forseglet, og seglet i dag befandtes ubeskadiget, 
vurderet for 1

 derudi 1 pr skind Buxer 1

1 pr strømper 1 8

1 ulden Bind Trøje 12

1 skind bryst dug 1

2de huer og 1 pr vanter 10

1 Broget Tørkklæde 4

1 æske med Ragels 6

derudi fandtes ey mere,

1 Blaae hiemgiort Kiol 1

en brun Klædes vest 4

1 hat 1 4

1 pr sorte skind Buxer 2 8

1 Callemankes undertrøÿe 3

1 pr støvler 2 8

1 hvid vadmels Trøÿe 4

1 skind Trøÿe 2

1 pr Træskoe 4

1 pr skiorter 2 8

[Summa] [5] [4] [8]
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      Paa Tilspørgende erklærede Enken med Lauværgen, og samtlige Tilstedeværende at de i Navn-
lige  Maader  jcke  vidste  meere  dette  stervboe  til  Indtægt  at  beregne,  end  hvis  allerede  forhen
Registreret og vurderet er, og erfares da at dette stervboeds Indtægt Bliver den Summa 5rd 4 M 8 ß. 
      Dernæst fremstod Enken med Lauværge og den ældste søn Mads Jensen som eenstemmig ær-
klærede, at den salig afdødes Begravelse og henfart i et og aldt havde kostet dem 10rd hvilked Mads
Jensen Mølsted  paa  den fraværende arvings  vegne Tilstod  at  være  Rimmelig,  naar  dette  sterv-
boeds Indtægt og udgift med hinanden Liquideres erfares at udgiften Langt overstiger Indtægten
følgelig Bliver indted til skifte og deeling imellem Enken og avingerne, Enken og Lauværge og den
ældste arving Mads Jensen declarerede at holde skifte Retten frie og Kravesløs baade nu og i Tiden
for  alt  hvis  af  dette  skifte  i  Navnlige Maader  Dependere efter  [folio  121 recto]  saa dan givne
declaration fandt Grønbech u for nøden, at  opsætte  dette  skifte,  men holdt  for Bedst at  optage
samme i dag til slutning, og da indtet videre med dette skift var at observere og ingen meldte sig
som noget havde at erindre, Blev samme hermed sluttet og Til ende ført, hvilket saaledes hermed
under foreskrevnes hænder Tilstaaes og Bekræftes. 
     Datum stervboe stædet i Grimstrup Mølle ut Supra

                                                          Paa Høÿbemelte Herskabets vegne S. Grønbech
     Enken og Lavværge

                                    Else Madsdatter  Jens Jensen

          Paa egne og mine 2de Brødres vegne  Mads Jensen

          Paa den fra værende arvings vegne  Mads jensen Mølsted

          De 2de vitterligheds mænd – Hans Pedersen  Søren Christensen
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