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Skifte efter Henrich Jensen og hustru Anne Jensdatter i Gamtofte 

Ao 1772 d. 26. octbr. var hos mig underskrevne Forvalter Hans Bagger paa Brahesborg Skrivestue mødt 

underskrevne arvinger efter afgangne Hendrik Jensen og Hustru i Gamtofte med een Søn Jørgen 

Hendriksen Levende i bemelte Gamtofte, een datter Maren Hendriksdatter gift med Rasmus Nielsen i 

Aborre, der for hende var mødt, og endnu een datter Kirsten Hendriksdatter gift med Hendrik Andersen 

boende i Ebberup, derfor var mødt. Som vidnesbyrd var mødt 2de Mænd Mikkel Jensen af Brahesborg 

Hollænderie og Laurs Jensen af Grimstrup. Hvor da efter at disse som Myndige arvinger havde tilkiende 

givet at de selv ville deele, ders Sal. Forældres efterladte Boe og midler imellem dem selv, og følgelig 

udbetale Stervboens Gield, Skifte Forvalteren i alle maader uden Skade og ansvar. Saa i henseende at 

gaarden, af det Høye Herskab er Bortfæstet til Peder Kock af Lundagger, der og ved Forretningen var 

tilstæde, blev derpaa foretagen afhandling, om det Høye Herskabs Pretention, som med gaarden til 

benævnte Fæster skal overleveres, saasom Besætning Besætning, Sædekorn eet aars tiente Folkes Løn og 

den paa gaarden værende Bygfæld, alt efter De Kongl. allernaadigste anordninger og bestaae da samme i 

de udfordrende Beester, eet af hver tønde Hartkorn, Plov og Harve, 1 Bestlagen vogn og een træe Dito med 

Dræte tøy og tilbehør, men i steden at derover ved uvillige Mænd skulle have sked Taxation, saa blev 

derimod arvingerne med Fæsteren bemelte Peder Kok saaledes foreenet at hand imodtager de i gaarden 

befindende Beester, nemlig 1 Hviid Foedet Hæst 8 aar, 1 brun Hoppe 10 aar, 1 Sort 10 aar, 1 graae 5 aar, 1 

Sort Stiørned 2 aar, 1 Plov, 2 Harver, 1 Beslagen vogn, 2 træe vogne, 4 seeler til Beesterne, 1 pr. gl. Plov, 

Dito 2de tømmer, 3 pr. Høe Harver, 3 Læst Træer, 6 Møy Fiælle, For og bag Reeb til vognen, 1 Skiære Kiste 

med Kniv, med hvilket hand er fornøyed for Besætningen, dernæst imodtager Fæsteren alt det i gaarden nu 

værende og forefundne terskne og uterskne korn, hvor med Hand er fornøyed, for Bygfæld Folkeløn og 

Sæde korn, hvorpaa Fæsteren ærklærede, at antage gaarden med det oven anført for fulde i alle maader og 

deraf fra denne dag at betale, og udreede hvad skee bør til Kongen og Herskabet, og arvingerne ærklærede 

derpaa at giøre Gaarden Rydelig, og udføre alt det øvrige som er den tilhørende i seeniste inden Martini 

Førstkommende. 

Saaledes er denne forretning indgaaed og Slutted som bekræftes ved underskrift. 

Datum ut Supra H Bagger 

Jørgen JHS Hendriksen, Rasmus RNS Nielsen, Hendrik HAS Andersen, Peder Pedersen. 

Til vitterlighed som overværende Michel Jensen, Laurs Jensen. 


