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Horns-Vennebjerg herreder, skifteprotokol 1794-1810 

[fol. 196v] 

Anno 1803 den 19 Juli Kl. 11 Formiddag blev skiftet efter afg. Michel Sørensens 
Hustrue Kirsten Christensdatter af Snevre i Bierbye Sogn, foretaget paa Raadstuen i 
Hjøring af Cancellieraad Bye og Herredsfoged Brandt, som almindelig Skifteforvalter 
i Horns Wenneberg Herreder, overensstemmende med foregaaet Vedtægt imellem ham og 
Arvingerne. Som Vitterlighedsmænd var da nærværende Politiebetjenten Jørgen Holm af 
Hiøring og Sognefogden Niels Jensen Grøn i Saxstrup. Videre mødte Enkemanden Michel 
Sørensen tilligemed Arvingerne Laurs Michelsen af Snevre paa egne Vegne og som Værge 
for sin Søster Else Michelsdatter, Christen Michelsen af Bierbye paa egne Vegne og 
Anders Raundrup af Snevre paa sin Hustrues Vegne. 

Forløbig blev da anmærket at dette Skifte var behandlet af constitueret 
Skifteforvalter nu afdøde Procurator Gjertner til Egeberg, ved en særskilt dertil, 
af Amtmanden, authoriseret Protocol, bestaaende af 40 nummererede Blade og 
fuldskrevet indtil Fol. 31 inklusive, hvilken Protocol nu blev fremlagt ved denne, 
nemlig Horns Wenneberg Herreders Hovedskifteprotocol, item at ovennævnte ordentlige 
Skifteforvalter havde seet sig beføjet at tilendebringe Acten da den Husbonde eller 
Proprietair til Nørre Elkjer, hvis Pligt det nok havde været at holde Skiftet, ikke 
længere var Ejer af Godset, hvorfra Sterboestedet desuden nu var afhændet, dog 
frasigende sig alt Ansvar for Behandlingen til denne Tid.1 

Dernæst opfordrede Skifteforvalteren alle Tilstædeværende til at erklære: om eller 
hvorvidt de vidste noget som kunde hindre Skiftets endelige Slutning og især a) om 
noget kunde være at agte enten paa den under 8de Juni 1799 og til flere Tider berørte 
Fordring fra Anders Ravndrup eller hvad der er anmeldt som bortkommet fra Boet paa 
en ulovlig Maade, b) om de forresten vide noget enten til Indtægt eller Udgift videre 
end allereede er anført, item: om den under Acten den 26de April 1800 berørte 
Indstevning har fundet Sted uden blot med Hensyn paa Anders Raundrups formentlige 
Debit og hvad deraf, i al Fald, er udkommet, c) om de vide nogen grundet Indvending 
enten imod den producerede Restance, Regning eller nogen af de øvrige Fordringer som 
ey ere beskrevet, vedgiorde eller paakjendte. 

Hertil blev svaret af Enkemanden: han vidste endnu ikke rettere end at hans Opgivende 
under Skiftet angaaende Anders Raundrups Forhold med førde Rigtighed, men desuagtet 
frafaldt han nu alt hvad han desangaaende havde fremført og paastaaet saa meget 
hellere som han erfarede af sine øvrige Børn at de ønskede al videre Ventilation om 
denne Sag tilsidesat. Forresten vidste han intet at erindre enten imod de fremkomne 
Fordringer eller ang. Boets Indtægt og Udgift i det hele og han tilstod at den 
omspurgte Indstevning allene fandt Sted med Hensyn paa Anders Raundrup hvilket desuden 
blev bevist med et til Skifteforvalteren overleveret Tingsvidne passeret den 12te 
Maj 1800 der blev paategnet til Actens Vedhæftelse. Enkemanden havde saaledes intet 
imod Skiftets endelige Slutning. 

Samtlig den Afdødes tilstædeværende Arvinger til a) de vidste ikke mindste Beføjelse 
til at agte paa ompurgte Fordring eller den passerede Anmeldelse angaaende Ting 
Anders Raundrup skulle have berøvet Boet, saameget mindre som de endog formeente at 
Boets Vilkaar vare forbedrede under hans Bestyrelse. Til b) de vidste ikke noget til 
Indtægt eller Udgift videre end det som allerede i Acten er benævnt og der var intet 
udkommet af den under 26de April 1800 omtalte Indstevning, der allene havde Hensyn 
paa Anders Raundrup. Til c) hvad Restancen, som Hosbonden har fordret, angaaer, da 
gientoge de den af Hr. Konnerup forhen anlagde Protest og modsagde ganske at den 
Restance som, i Overeensstemmelse med Lovens Anordning, retteligen burde ansees som 
forældet, og Ret til sammes Krav formeentlig preskriberet for saavidt de befalede 
lovlige Beviser ei ere for Haanden, ved Dødsfaldet. De øvrige Fordringer vare deels 
allereede tilstaaede og deels blev nu ikke noget derimod indvendet af Arvingerne 
hvilke tilstaaede at Tienestefolkene Jens Nielsen og Mette Jørgensdatter om hvilket 
der er meldet under Acten den 27de Nov. 1799 havde Løn tilgode som følger, Jens 
Nielsen 8rd og Mette Jørgensdatter 4rd alt for Tienesteaaret hvorudi Dødsfaldet 
indtraf. 

Anders Raundrup lod i Dag ved Fuldmægtig Niels Konnerup af Smersted anmelde en 
Fordring for Løn for sig og Kone hvilken Fordring han under een imod forrige Hosbonde 
til N. Elkier anlagt Sag har formeret og er følgende: Løn fra 13de Febr. 1797 indtil 

 
1 Denne protokol blev, blandt mange andre dokumenter og protokoller, fundet i en kuffert i 
Peder Gertners dødsbo 15.07.1801, og registreret som "en af Giertner begyndt men ej sluttet 
Protocoll førdt af ham som constitueret Skifteforvalter i Sterboet efter Michel Sørensens 
Huustrue i Snevre, samt en Deel af de i Protocollen registerede og indførdte Documenter". Det 
er uvist om protokollen eksisterer endnu. 



27de Apr. 1799 for sig og Kone aarlig 24rd hvilket de formeente at tilkomme af denne 
Ste[r]vboe for deres Arbejde ved Sterboegaarden i Snevre, hvilken den første nemlig 
Anders Raundrup havde bedrevet med Arbejde som Karl og den anden nemlig hans Kone 
som Pige. For samme havde de vel givet Fordring til Hr. Schmidt, men da han derfor 
var frifunden ved Dom, saa troede Anders Raundrup nu saa meget meere at have Grund 
til at henvende sig med denne Fordring til Sterboet. 

Enkemanden modsagde Anders Raundrups Fordring, hvorimod Medarvingerne vel kaldte det 
billigt at Anders Raundrup fik Løn for den Tid han havde bestyret Sterboegaarden, 
men protesterede dog imod sammes Beregning til Udgift for Boet for saavidt saadan 
Udgift kunde fornærme deres ellers lovlige Arveret. 

Da saa ingen meldte sig, som havde videre at erindre blev dette Skifte optaget til 
Decision og endelig Slutning og sammes Foretagelse fastsat til Tirsdagen den 30te 
Aug. næstkommende Kl. 11 Formiddag. Datum ut supra         M. Brandt 

M. S. S.    betyder Mikkel Sørensen 

J. Holm         Niels Grøn 

Niels Konnerup 

--------------- 

[fol. 204v] 

Anno 1803 den 30te Aug. Kl. 11 Formiddag blev Skiftet efter Michel Sørensens Hustrue 
af Snevre, navnlig Kirsten Christensdatter, foretaget paa Raadstuen i Hjørring efter 
Udsættelse fra 19de Julii sidst og for at befordres til endelig Slutning af 
Skifteforvalteren Canncelliraad Bye og Herredsfoged Brandt med Testes: 
Politibetjenten Jørgen Holm af bemeldte Hiøring og Sognefogden Niels Jensen Grøn af 
Saxstrup. 

Hvorda passerede som følger: Skifteforvalteren som blandt de af ham modtagne Papirer, 
Boet vedkommende, havde forefundet Enkemandens Fæsterevers uindført, men nævnt udi 
husbondens Indlæg af 16de October 1799 og fremlagt under Skiftet samme Dato, 
producerede nu dette Dokument til Indlemmelse, og samme var saal. [henvisning 
mangler]. Overeenstemmende med de ved sidste Skiftesamling, af Arvinger nedlagde 
Deklarationer, ansaae Skifteforvalteren alle, under Boets underlige og langvarige 
Behandling, opkastede Qvestioner og Tvivlsmaal, som frafaldne, og alle fremkomne 
Fordringer som antagne, undtaget: a) Spørgsmaalet om eller hvorvidt Husbondens Krav 
for Bygfæld, item Restance af Skatter og Landgilde bør komme Boet til Udgift?, og b) 
Anders Raundrups Paastand om Løn for sig og Kone i 2 Aar og 2 Maaneder à 24rd aarlig 
i alt 52rd? 

Herover havde Skifteforvalteren forfattet sin Decision der blev fremlagt og afsagt 
saal. [bilag]. Dernæst blev givet saadan Beregning: 
 Rd Sk 
1. Som Indtægt var at anføre alene Auctionsbeløbet efter den 
     fremlagde Forretning nemlig .........................................  159-78 
   Tilligemed 4sk pr. Rd. for Auctions-Omkostning ........................  6-64 
                                                        Tilsammen ........  166-46 

2. Udgift derimod: 
   A. Omkostningen som forlods bør udlægges: 
      Til Rettens Betiente for Auctionen efter de ved 
        Indkassations Regnskabet fremlagde 2de Reg. ......................  9-33 
      Auctionsrettens Vidner .............................................  0-64 
      Proclamaets Publication og de i Anledning af samme udgivne .........  2-24 
        Postgangs Salarium ...............................................  1- 0  
      For de under Handlingen den 26de April 1800 anmeldte Indkaldelser 
        at forkynde ......................................................  1-36 
      Skriversalarium for Skifteactens Udstedelse paa 36 Ark .............  18- 0  
      For stemplet Papir til Skifteacten .................................  0-72 
      Slet Papir til ditto ...............................................  0-54 
      Skiftesalarium .....................................................  1-64 
      Revisionsafgift ....................................................  0-54 
      De af Retten brugte Mænd: for Vurderingsforretningen ...............  1- 0 
        Item for 11 andre Møder ..........................................  5-48 
      For Budskikning i Anledning af Samlingerne .........................  0-32 
      Sognefogdens Douceur ...............................................  1- 0 
   B. Lønne som tilkiendes Prioritet fremfor Husbondens Fordringer: 
        til Pigen Anne Cathrine ..........................................  2-48 
        til Karlen Jens Nielsen ..........................................  8- 0 
        til Pigen Mette Jørgensdatter ....................................  4- 0 



   C. Den af Præsten og Degnen fordrede Tiende m.m., der ogsaa, efter 
        efter Omstændighederne, ansees som tilstaaet Prioritet af 
        Husbonden, og deels virkelig Prioritet, neml.: 
          til Præsten ....................................................  6-24 
          til Degnen for 4 Skpr. Rug og 4 Skpr. Byg beregnet efter 
            Capiteltaxten for 1798 til ...................................  2-68 
   D. Husbondens ved Decisionen fastsatte Tilkommende for Bygfæld og 
        Restance i alt 153rd 68sk kunde følgeligen ikke fyldestgiøres 
        men derfor blev at udlægge .......................................  99- 1 
                                                 Var saa Udgift ..........  166-46 
som med Indtægten ballancerer. 

Skifteforvalteren som giorde sig betalt i afg. Prokurator Giertners Sterboe for dette 
Boes Indtægt blev altsaa derimod ansvarlig for alle ovenanførte Udlæg som af ham 
betales til enhver især. 

I øvrigt blev Husbondens lovlige Ret reserveret for den Deel af hans gyldigkjendte 
Fordring som ej har kundet vorde betalt af Boets, under dette Skifte, behandlede 
Formue. 

Ligesaa blev alle Vedkommendes lovlige Ret reserveret til enhver som ifølge de under 
Behandlingen passerede Yttringer maatte have fornærmet Boet ved nogen virkelig Svig 
for saavidt sammes private P...nke ej kan siges at være frafalden. 

I øvrigt gientog Skifteforvalteren sin Protest mod Ansvar for Boets Behandling indtil 
19de Juli sidst. 

Enkemanden Michel Sørensen samt Arvingerne, Laurs Michelsen, Christen Michelsen og 
Anders Raundrup hvilke vare tilstede under Dagsforhandlingen, fra først til sidst, 
erklærede paa Skifteforvalterens Spørgende: at de ikke forlangte noget videre tilført 
denne Skifteact, hvorpaa de forlode Skiftestedet uden at ville underskrive. 

Denne Skifteforretning blev derpaa sluttet til Udstedelse i lovlig Form.  Datum ut 
supra.     M. Brandt 

Til Vitterlighed som Overværende       J. Holm        Niels Jensen Grøn 
                                                      med paaholdt Pen 

 


