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No. 17. Skifteforhandling i Stervboet efter forhenværende Værtshuus
holder Hans Jørgen Sonne
Aar 1838 den 20de Maii, mødte paa Skifteforvalterns Comptoir Politie‐
betjent Frederik Sonne, og anmeldte, at hans Fader, forhenværende Værts‐
huusholder Hans Jørgen Sonne af Kjøge, i dag ved Døden er afgaaet i Enke‐
mandsstand.
Comparenten producerede en imellem ham og hans afgangne Fader under 27
Maii 1835 oprettet og den 20de Julii s. A. tinglæst Fledføringscontract*, hvor‐
efter Hans Jørgen Sonne har overdraget Comparenten sine Eiendele mod at
denne, for Livstid, skulde forsyneham med Spise, Drikke, Klæder, Beboelse, Lys, Var
me og Opvartning etc. samt efter hans Død bekoste hans Begravelse.
Paa Grund af Forestaaende bliver Behandlingen af dette Boe den ordi
naire Skifteret uvedkommende og overdrages Politibetjent F. Sonne til fri og
uindskrænket Raadighed, imod at han afholder Omkostningerne ved den Afdø‐
des Begravelsen, og uden Ansvar for Skifteretten, paatager sig al den Gield hvor‐
med dette Dødsboe muligen kunde være behæftet, hvilket han anlovede.
Som en Følge af, at der i dette Tilfælde ikke tilfalder Comparenten nogen Arv,
kan der eiheller blive Spørgsmaal om den ved fgn. af 8de Februar 1810 bestal
‐lede Arveanmeldeses Afgivelse.
Efter at Fledføringscontracten, ved Foreviisningspaategning, var bleven
Producenten tilbageleveret, blev Forhandlingen sluttet og det Passerede
med Underskrifter bekræftet.
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*I. Fled‐føring, en. [‐ fø?re ] (nu sj.: Flæd‐. VSO.II.92. Lund. Ordb.34. Fleg‐. Leth.(1800). jf.
(?)sdjy. flækføre. Feilb.I.311.IV.147). flt. ‐er ell. (l. br.) ‐e (Gravl.KongTjod.
(1921).22).(æda. flætføring; til fledføre; jur., foræld.) person, som (p. gr. af alder, fattigdom olgn.) lader sig
optage i en andens husstand (med ret til livsvarigt underhold) mod at opgive raadigheden over sin formue
(arveret olgn.). Moth. F131. VSO. TAlgreen‐Ussing.Anm.tilTingsretten.I.(1825).304. de
sindssyge (blev)behandlede . . som Fledføringer i et fattigt Hjem i Sognet.DanmRigHist.VI1.87. din stakkels
Farbroder er ikke bedre end en uselig Fledføring eller Stavkarl. Baud.KK. 83. Heller ikke Fledføringen er
umyndig, men hans Formue tilhører som Helhed Husbonden. Lassen.AO.135. uegl. om den, der er i en
ynkelig, hjælpeløs tilstand. Den nye Morgen, den nye Ungdoms Sejrstog, fra Leipzig til Frederiksstad,
oplevede han (dvs.: krigsinvaliden)kun her i sin Stol, en Fledføring, med stift Ben. Kidde.J.184. overf. (jf. ‐
føre slutn.) om den, der har opgivet sin (aandelige) selvstændighed, er (slavisk) afhængig af andre olgn. den
Samling af aandelige Fattiglemmer og intellektuelle Fledføringer, som fører det store Ord i
Lovgivningsværket her til Lands.VortLand.8/101903.1.sp.4.

