Anno 1750 d: 24de November indfandt sig paa Hans
Excellence Sl: Glr General Scholtens Høy Respective Arfvinggers Vegne Fuldmægtigen Peder Hansen fra Estrup med
Wurderings-mænd nafnl : Niels Knudsen og Peder Bertelsen
af Drostrup udj Sterfboen efter Lauridtz Nielsens hustrue ibid[em]
afgangne Birgitte Andersdaatter for Registering og Wurdering
samt Skifte og deeling at forretage imellem Encke-Manden
Lauridtz Nielsen paa dend eene, og Deres tvende sammen Auflede
Sønner nafnl: Niels Lauridtzen i 8dende Aar og Anders Lauridtzen
i 4de aar paa dend anden siide. For hvem Faderen efter Lofven
blefver formynder, hvorpaa blef forrettet, som følger Encke - Manden, for inden nogen Registering og Wurdering
blef forretaget, fremstod og gaf tilkiende, at Hans tilstand var
gandske Ringe, saa at hans Boes indtægt sig ej til udgiften
kunde beløbe, og følgelig at Hans Børn ej noget kunde
Arfve, dog vilde hand forpligte sig at være alle Hans Creditorer
ansvarlig til alt, hvad hand Dennem kand være skyldig- reedelig
og rigtig at Betale, saa og af Faderlig Kiærlighed til hans
U-myndige Sønner at udbetale eenhver af Dem 4re Rdr
Skrifver Fiire Rixdaller, naar de blifver Deres
myndige Aar, at De Dem fordeelagtig kand anvende. Saa
nyder de og 2de Faar af de beste hand har, som Drengene
blifver lige gode om, Hvilke Faderen udlefverer naar
forlanges, mens Ulden Beholder hand saa Lenge hand græsser
og forer dem. Da Encke-Manden haabede at ej nogen
Registering og Wurdering blef forretaget; mens var ydmyg
ventende at Skifte Retten foranførte udj alle sine ord /: Saa
-som hand formeendte at det var meget overmaade billigere
tilbuden :/ antog og approberede og altsaa lod dette Skiftes Be-handling beroe. - Skifte Retten saa vel
Vidste som det, og ellers over alt er Bekiendt, at Lauridtz
Nielsens tilstand efne er ickuns ringe, det og for værende
tiid kand sees at Bygningen har stor Brøst med viidere. Til
Gaardens forbedring feilende; Men icke desto mindre paa
dend Fundamente Lauridtz Nielsen har begieret at Registering
og Wurdering maatte ophøves neml: at hand svarer alle sine
Creditorer, og sit Høy Herskab alt skyldig værende, For
-bedrer Gaardens Bygning, Aufl og Besætning og det saaleedes
som Lof og Forordninger allernaadigst anordner og befaler.
Naar Lauritz Nielsen det giør tillod og approberede Skifte Retten
hans giorte propositioner, neml: at Hand maa gifve eenhver
af sine Tvende Sønner det som forhen i denne Forrettning er
ansatt, som er i alt 8te Skrifver Aatte Rixdaller, sampt 2de Faar
Saa skulde Lauridtz Nielsen og derfore den være forbunden at
holde Bemte hans Sønner til ære og Lære med skikelig ophold og
Klæder og i deres Christendoms og Confirmations Lærdom

saaleedes lade Dem Underviise og opliuse, som hand for Gud
og Øfrigheden alle tiider vil være gestendig og ansvarlig. Da Skifte Forvalteren endelig for icke at tilføye Lauridtz Nielsen
meere Bekostning ved at fortfare med Registering og Wurdering
sampt Skifte og deeling, Lod denne Behandling saaleedes forblive
og blef da udj Underskrefne Deres overværelse sluttet udj
Sterfboen i Drostrup Datum ut Supra [tid og sted som ovenfor]
Som Skifte Forvalter Paa hans Excellence Sl: Glr General Scholtens
Høy – Respective Arfvingers Vegne P: Hansen
Som overværende og Wurderings Mænd
Niels Knudsen Peder Bertelsen
Som Fader og Formynder
Lauridtz Nielsen

