
N O G L E  O P L Y S N I N G E R  O M  D E N  " I E L D R E  D E L  A F  D E N
B O R N H O L M S K E  S L . I E G T  > B I D S T R U P <

Bistrup er Navnet paa Biskop Absalons befestede Gaard ved Lejre.
senere er Navnet blevet et sregtsnavn for en Rekke forskelrige sregter,
hvoraf serlig den bornholmske sragt er ret udbredt. (over denne findes
en maskinskrevet stamtavle med over 101000 Navne.) Den aldste af denne
slegt, om hvem der havee oplysninger, er Herredscaptain, sandemand
Hans Jensen Bistrup (Bidstrup), fsdr i April 1645, begravet 21. Septem_
ber L729, 84 Aar 5 Maaneder 2 uger og 3 Dage g"--"i skiftet efter ham
giv_er ikke ret mange Oplysningero men anfsres dog he",

Bornholms Landdistrikters Skifteprotokol l?28_83. Fol: 16g:
Anno 1?29 dend 26 Oktober 

"" 
ufr"" Iovlig givende Tillysning for at

hol'de Registrering og vurdering samt skifte og Deeling efter veredle nu
sall ig Hr. capitain Hane Bidstrup, som boede og dra" pla Bie"egaarden i
vestermarie sogno og det imellem denne eailig Mand, uftu"r"o"ode Hustru
Ellen Nielsdaatter' for hende og efter hendes-Begiering paatog sig at vere
Laugvarge Daatter Manden Lare Monsen paa eene, og paa anden side er
denne sall ig Mands myndige Arfvinger af Bsrn og Bu*" Borno samt de
umyndige Born og Bsrne Born, hvor saa paa Ruttur* veigne var ti lstede
for at forrette bemerte Registrering, vurdering og skifie paa Herman
Bohne Mortensens veigne efter hans Begie" oelldl" ur. c"pi"in Gregers
chrestensen af Aaekierkerrye at forvarte J-n 

"lt" 
skifte saa og paa Konge-

lig Mayestetes skifte schrifuers veigne hans Fuldmegtig Friirich Hadse
tillige med 2de Vurderingsmend J"p A"irt"., og Niele Jorgensen er saa
passerede som efterforger nemrig hro" eaa skifteforvarteien tilspuerte
Enchen med forbemelte^hendes Lu,rgrnre"gu saa vel som Laugvergen paa
egene veigne som er Arfving paa ein Hilsiruee veigne efter ilendea sailig
Fader' og efter som her icke flere af Arfvingerne hafuer radet aig indfinde
efter den forhen giorte Tillysning at.da bemerte Enche med sin Laugverge
vilde angifve om de videte noget som burde anfsree dette Sterfgboee Mid-
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del t i l  Bedste, enten af Lsssre Goeds, Jorde Goeds, t i lstaaende eller bort-
skyldig Gield, Eom nogen kunde hafue at fordre, de det vilde angifve, som
de i sin Tid agter at tilsvare. Imidlertid msdte Jacob Pedersen af Aster-
larsker Sogen 6om er Arfving efter ommelte sall ig Mand paa sin Huustrues
Veigne som blef t i lspurt i l ige Maade af skifteforvalteren om hand vidste
noget som dette Sterfboe kunde komme ti l Indtegt eller Udgift 'hvorti l
hand svarede, at hand var ej noget derom beviist. Enchen ti l l ige med hen-
des Laugverge saavel som bemelte Jacob Pedersen svarede, at de iche
vidste noget Goeds dette Sterfboe tilhsrende at fremviise, som burde regi-
streres og vurderis eller komme til nogen Skifte eller Deeling heraf Sterf-
boet iche heller at v@re ti l  nogen bortskyldig som her af Sterfboet bsr
betalleso hvilchet Enchen med sin Laugvarge lovede at t i lgtaae oc gesten-
dig vere her og hver sted hvor fornsden giores. AIt saaledes er faret og
passered som forskrefuet staar testereE af Rettens Betiente.

ut supra.

Gregers Christensen. Fridrich Hasse. Jep Aristen.
Niels N. J. S. Jorgensen. Ellen E. N. D. Nielsdaatter
Til Vitterlighed som Laugverge og Arfving paa min
HustruesVeigne. LauritsMogensen.

Der er foretaget nogle Undereogelser for om muligt at faa nogle Oplys-
ninger angaaende Hans Jensen Bistrups Forreldre, mulige soskende og
om, hvor han er fsdt. Hidtil er det ikke lykkedes at komme paa et eneste
spor i 'den Retning. Da der omkring 1645 findes Bidstrup-slegter bosatte
her i Landeto bl. a. Jens Jensen Bidstrupo student fra odense, sogneprast
ti l  sandager-Holevad i odense Amt, afsar 9/10 r63s, Rektor i Assens l2/3
1635, Nicolai christian Bidstrup, student fra Lund, sogneprest paa Hirts-
holmene, og sognepresten i seby christian Bidstrup, kunde den Mulig-
hed foreligge? at Hans Jensen Bistrup nedstammede fra en af disse Liniero
men tlette synes ikke at vere Tilfeldet.

Hans Jensen Bistrup blev omkring Aar 16?0 Degn i Klemensker, boede
paa Degnegaartlen, blev gift med Sognepr@sten Hagen Soneson Ronnebys
Datter Kirsten, sirm dode omkring den l. Februar 16?5, Moder ti l  2 Born,
Mette og Anna Marie.

(1) Mette l{ansdatter Bistrup, fsdt ca. 16?1, begravet 22. Marts l?3?,
66 Aar 2 Maaneder og 2 Uger $ammel, gift med Morten Madsen, Ejer af
2I' Sg. Klippegaard i Knudsker Sogn. Skiftet efter ham giver folgende
Oplysninger :
Bornlrolms Landdistrikters Skifteprotokol 17g7-4L. Fol: 2Slb:

Anno 1737 dend 20de December indfandt eig paa Rettene veigne hoj-
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adle og velbaarne Hr. Generalmajor Commendant og Amtmand paa Born-
holm Niels Westh som Skifteforvalter, og paa hans Veigne Lieutnant
Hans 

'Wilhelm 
Thieseno som er hans Kongl. Mayts. Skifteskriver paa Lan-

det Bornholm med sin Fuldmagtig Friderich Slache titlige med tvende
antagne Vurderingsmend Peder Nielsen og Niels Jensen, begge boende i
Knudscher Sogen, efter foregaaende lovlig giorde Tillysning at registere
og vurdere, saa og endelig Skifte og Deeling at holde efter salig Morteri
Madseno som boede og dode paa dend 21. Gaard selfejer i Knudsscher
Sogen, og det over dcnd salig Mands Efterladte Boe og Formue og efter-
giorde Udlag og Betaling til de fordrende Creditorer deraf, da det ovrige
og overblivende igen at deele imellem dend salig Mands Efterlevende
Bsrn som er 3 Ssnner og 3 Dottre deraf dend eldste Sono edle Cornet
Mads Mortensen, som er her i Landet og ti lotede og er sin egen Vergeo
dend anden Ssn Jens Mortenseno som er hjemme ved Gaarden og er sin
egen Vergeo dend 3die Ssn Hans Mortensen Bilthuger Svend udreist t i l
Amsterdam og udi hans Fraverelse ved dette Schifte blev anordnet hans
eldste Broder, edle Hr. Cornet Mads Mortensen, dend eldste denne sal.
Mands Daatter Kirstine Mortensdaatter, som er i ,lEgteskab med Herman
ssrensen i Ronne som msdte og for hende Evarere dend (nast) eldste Daat-
ter Sidzele Mortensdaatter, som er i , lEgteskab med Rasmus Jorgensen i
Ronne, som ligeledes mstte og for hende svarer, dend 3die og yngste Daat-
ter Anne Marie Mortensdaatter 20 Aar gl. for hende er til verge anord-
net hendes Broder Jens Mortensen, som bliver ved Gaarden, blev saa udi
Guds hellige og hans Mayts Navn samt een lovlig skifte Ret og befalles
enhver vedkommende og Narverelse at de skal efter Deris Allerunder-
danigste Pligt bevise Kongens Ret og dends Betiente sin tilborlige Lydig-
hed og Respect og ingen Arvesvig begaa i nogen Maade, saa skal enhver
baade creditorer og Debitorer og Arfving nyde hvad Ret er efter Lovens
Ord, derefter blev registered og vorderet som folger. . . . o. s. v.

(2) Det andet Barn Anna Marie l lansdatter Bistrup, fsdt ca. 1623, dsd
1708, blev gift med Jens Koefoed Ollufsen, Ejer af 35' Sg. Ringebygaard
i Vestermarie Sogn., Skiftet efter hende giver folgende Oplysninger:

Eketrakt udskrift af Bornholms Landdistrikters skifteprotokol No. B.
1705-09. Fol: 379b:

Anno l?08. den lB July, er efter loulig giorde Til lysning holden Regi-
steringo sampt schifte og Liqvidation efter Jene Kofoed ollufssns sal.
Hustru ANNA MARE.IE HANSDAAITBR, som boede og dode paa trend
35 Jordejendomsgaard, beliggende i Ringebye udi vestermark sogn,
imellem denne sal. Quindes efterlefuende Mand bemrelte Jens Koefoed
Ollufsen paa dend eene Side og paa dend anden Sitle denne sal. euintles
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med bemalte sin Mand auflede Born, som er 3 Ssnner og 3 Dottreo huoraf
dend eldste Son er Ole Jensen Koefoed paa 11 Aar gl. dend anden Ssn er
Ifans Jensen Kofod paa 9 Aar gl. dend yngste Son Jorgen Jensen Kofod
paa 7 Aar gl. dend eldste Daatrer Giertrud Jensdaatter 13 Aar gl. dend 2
Daatter Kirstene Jensdaatter paa 5 Aar gl. dend yngste Daatten er Sidt-
zele Jensdaatter paa 2 Aar gl. for dem er Faderen Jens Koefoed efter
Loven self vrerge og blev forelagt Bsrnenes Moderfader captain Hans
Bidstrup paa Biergegaarden i Vestermark at veere Tilsiuns Vrcrge . . . .

Fol: 3B0b nederst paa Siden:
videre befindes dette Sterfboe at tilkomme efterschrefne tilstaaende

Gield nemligo efter it Pandte Bref udgifued af Jene Hansen Bidstrup
boende paa 40 Gaard i Ellebye i Vestermark Sogno datirit dend 15 Maj i
Aar 1704 til Jens Koefoed olgen med Forsiekring udi forbersrte 40 Gaard
lydende paa Hofued Summa 36 Slette Daler . . . .
Fol. 38I sverst paa Siden:

en obligation udgifued af Jens Madtzsn paa Klindt i vestermark sogrr
til Jens Koefoed Oelssn dateret den ll April IZ0B . . . .

en obligation udgifued af Hans Madssn boende paa 14 Gaard i Nyker
Sogn ti l  Jens Koefoed Olssn dateret den ? Sept. lZ03 . . . .

Efter schifte Bref opretted efter Hans Nielssns sal. Irustru paa 3l Jord.
ejendomsgaard i vrcstermark sogn, hauer Jens Koefod olufssn arfued
efter denne sal. Quinde, som var hans Soster, efter derom Skiftebrefueds
videre Formeldingo baade af. Lsssre Godeet og bemelte Gaard paa 40
Slette Daler, Bersrte Schiftebref efter sal. Kirstine Koefoedsdaatter er
dateret 22 May l?08 . . . .
Fol: 383 overst paa Siden:

. . . - til vidnesbiurd under vaare Hander og seegneter. skiftesteden
dend 19 July Aar l?08.

Gregers Christenssn. Henrich Brugman.
Jens IK Koefoed. Hane Bidstrup. Ariet lbssn.
Hans HMS Madtesn. Poul pIS Jenssn.

sognepresten Hagen sonesen Ronneby er fsdt ca. 1609 i Ronnebyo Ble-
kinge- Iran dsde Natten melleen den 2?. og 28. Februar 1665. Hane Huatru
sidsele tarsdaatter giftede sig igen med Efterfolgeren i Embedet, oluf
Jensen Aalborg. Mellem denne og lrans Jensen Bistrup kom det til en
Retssag angaaende Bsrnenee Arv; en udskrift af ringbogen forta[er:

Bornholmg Nsrre Herrede Tingbog 16ZB-84.
Tingdagen 2 Juni 1682.

54



DoM' Eftersom Hans Jensen Bistrup af vestermarie sogn efter heder-
lig hojlarde Mester claus predbjorrrr"o Langstedo sogrr"i"*rt til Nekss
og st. Bodilsker Kirker og Landprovst over Bornholm, hans Tilladerse.
seddel af Dato 16 Marts Anno l6b2 herfor Rerten haver Iadet indstrevne
hederlige vellarde Mand Hr. oruf Jensen Aarborg, sogneprast til st. -Klemens Kirke, for 12 srettedaler, den haderrige Mand 

-. 
. Hans Jensen

paa sine Bsrns vegne for nogre deres sarig Moders Ifare-Kleder skal
skyldig vere, hvorimod den hederrige Mand Hr. oluf udi sit Indreg fore-
giver, at hannem samme Klreder efter Hans Jensen efter sin llustrus Dsd
skal vare ham overdragne udi Betaring for Gerdo endog rader den heder-
lige Mand ved sin Fuldmegtig Be""rJ crausen udi Reiten fremregge et
-u-dtrn 

af hane Regnskabsbog merdende om adskilrigr, H"* j"o."o af Hr.
Oluf skulde have bekommet, saa IIr Oluf formenede llane Jensen at skulle
b_live hannem skyldig og ikke han Hans Jensen, imod hvilken Opskrift
Hans Jensen ganske benagter, ikke videre af Hr. oluf at have bekommet
end som han til hannem Tid efter anden haver betarto tilmed formener
rrans Jenseno at'det aldeles ej kan komme denne sag ved, eftersom det er
hane umyndige Smaaborn, deres som han soger Hr. Oluf for, og derom udi
rettelegger en Skifte-Kontrakt, som lfane Jeneen havde oprettet imellem
tvende sine smaaborn, dateret 4 Febr. Anno r6zs, hvilken Kontrakt er
underskrevet og beseglet af Hans Jensen, sal. Hr. Jes Lauridsen, forrige
I.'andsprovst, og Hr. Oluf Jensen, eaavel som begge . . . . udi Klemengker
s-ogn Hans... lson (Teulson?) og sar. H"o, H""-uirsen, som samme skifte-
Kontrakt udi sig selv udviser ol forklarer, hvorefter Hans Jensen asker
og begerer Dom med videre, pio"uesun udi sig serv udviser og forkrarer.
Da efterdi skifteretten befindes, at Hr. orur iil sig haver annammet en
Del af Hane Jensens sal. Hustrues rfarekreder, de uiyndige Bsrn til Gavn
og Fremtarv, og eftersom bemeldte Kleder udi Skifte-Klntrakten ej be-
findes at vere vurderet og paa penge sat, hvorfor Hr. Oluf bsr samme
Kleder fra sig at levere l ige saa godi ,o* han dennem annammet haver,
heller og derfor at betale til Hans Jensen med rede penge efter Opskrif-
ten 12 Slettedalero paa_ det de umyndige Bsrn kan blive uden Skadeo ogdet inden 15 Dage, heuerderfor da" si"r,a, udi sit Bo og Gods efter Re-cessen med al anvendt- Bekostning. Berangende Hr. orufs opskrift imodHans Jeneen, da efterdi Hans Jensen b.gretter ikke noget til IIr. Oluf atvere skyldig, hvorfor Hr. Oluf haver H"r, J"rrr"r, 

", 

"rugu 
og tiltale for'vis Pretentionero han ti l  hannem kan have, t 'eit verneting, hvor en-hver kan vederfares hvis Ret er. Det til Vidneebvrd etc.
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Efter Hustruens Dod flyttede Hans Jensen Bistrup til 33. & 34. Sg. So'

gaard i Vestermarie Sogn. Han blev 2' Gang gift med Ellen Nielsdatter,

der er fsdt Aar 1655 og begravet 2618 L743, BB Aar gammel. Hun er Dat-

ter af Niels Ilansen og Hustru Karen Hansdatter i Allinge. I dette Bgte-

skab er 8 Born; af disse Bsrn navner jeg her forst
(3) Kirsten Hansdatter Bistrup, som berer hans fsrste Hustrus Navn

og antagelig er den fsrste Datter i dette ,lEgteskab. Jeg ved ikke, naar hun

er fodt, og har heller ikke fundet hendes Dodsdag, men har msdt hendes

Navn som Fadder ved Ssskendebsrns Daab.
(4) Jens Hansen Bistrup, fsdt ca. 1680, dod November 1720. Ejer af

40. Sg. Sondre Ellebygaard, senere 49. Sg, Nomegaard i Vestermarie Sogn,
gift med Giertrud Hintzedatter fra 40. Sg. i Vestermarie Sogn. Skiftet
efter ham lyder:

Bornholms Landdistrikters Skifteprotokol 17lB-21. Fol: 401:
Anno 1720. dend 20. November efter lauglig giorde Tillysning holden

Regestering og Vurdering samt Skifte og Liqvidation efter sal. Jens Bi-
Etrup? som boede og dode paa den 49 Ejendomsgaard i Vestermarie Sogno
og det imellem den sal. Mands efterlevende Kieriste Giertrud Hintzedaat-
ter; for hendes Laugverger efter hentles Begiering Capitain Hans Bistrup
paa eene, og paa den anden Side denne sal. Mand med sin Hustrue sam-
menaflede Born, som er 5. Ssnner og Een Daatter; den elste Ssn er ved
Nafn Hintze Jensen paa I8. Aar gl., for hannem er Tilsyns Verge anord-
net Morbroderen Hans Hintze boende i Nyeker Sogno den anden Ssn er

Jesper Jensen Bistrup paa 14. Aar gl. for hannem er ti l  Varge anordnet
Moderbroderen Rasmus Hintze boende i bemeldte Westermarie Sogno den
3die Ssn Nicolaj Jensen paa 11. Aar gl. for hannem ti l Verge anordnet
Hans Jensen boende i Knudsker Sogn, som sig det godvil l ig paatog, den
4de Ssn Hans Jensen paa 9. Aar gl. for hannem varger Jep Larsen i Ohls-
ker Sogn, Myndlingens Faders Ssetermando den Ste og yngste Son Chri-
stian Jensen Bidstrup paa 4de Aar gl. for hannem paatog sig Myndlingens
Fader Fader Capitain Hans Bistrup, Daatteren Anna Elisabeth Jensdaat-
ter Bistrup nesten Aar gl. for hende verger Altrrecht Dich troende i Al-
l inge, Myndlingens Faders Moster Mand; hvorfor paa Rettens Vegne var
oververende Hojedle og Velbaarne Hr. Brigadier Ober Commendant og
Amptmand Hr. Johan Henrich vJn Bippen ved sin Fuldmagtig Jes Rash
boende i Ronneo saa og paa Kongl. Majestaets Skifte Skrifvers Vegne sin
Fuldmagtig Erich Slache, blef t i l  Wurderings Mend opmeldet Povel Jen-
sen og Jep Aristsen begge boende i Westermarie Sogn, hvor saa er frem.
v i is t  og passered som fo lger .  .  .  .

56



(5) Hans Hansen Bistrup, fsdt ca. 1682o begravet 19/l l?ll. Ejer a[24.
Sg. Blemmegaard i Nylarsker Sogn, gift ca. !702 med Kristine Rasmus-
dattero fsdt ca. 1689, begravet 23/B l?3?. skiftet efter ham har folgende
Ordlyd:

Bornholms Landdistrikters Skifteprotokol f?10-fS. Fol: 4?b o. f lg.:
Anno 17Il dend 26 Januari, er efter i gaar giorde Til lysning og holden

Registering og vurdering samt schifte og Liqvidation efter sal. Hans
Hansen Bistrup paa 24 jordejer-gaard paa Blemme i Nilarscher sogn og
det mellem denne sal. Mands efterlefvende Hustru Kierstine Rasmusdaat.
ter for hendis begiering til Laugvarge anordnet hendis salige Mands Fa-
der capitain Hans Bistrup paa Bierregaarden i vestermarie sogno der paa
dend eene Side og paa dend anden side'denne sal. Mands bemeldte Efter-
lefvende avlede Hustrus Born som ere 2 Ssnner og I Daatter hvoraf den
eldste ssn er Niels Hanseno ? Aar gl. for ham er til varge anordnet hans
sal. Faders Sostermand Lars Monseno boende paa Skrutrtregaarden i Clem.
mendscher sogn som sig ded og godvil l ig Paatoego dend anden ssn er Jsr-
gen Hansen 4 Aar gl. for ham er til verge anordnet Jens Hansen Bistrup
som er hans Faderbroder og boende i Vestermarie Sogn. Daatteren er
Anne Marie Hansdaatter icke fuldt I Aar gl. for hende er t i lordnet ald
varge hendis Faders ssstermand Morten Madssn boende udi Knudscher
Sogn, som sig ded og godvil l ig paatoeg o. s. v.

. Hans Birlstrup. Laurits Monsen. J. Bistrup.
Morten M. M. Madtsen. m. fl.

(6) Holger Bistrupo fodt i Maj 1685, dod 3UZ IZIB. Ejer af 34. Sg. Sme-
degaard i Rutsker sogn, sandemand. I 'Gang gift r?12 med seigne An.ders-
datter, fotlt i  April 1691, begravet 24ls l7]'s.2'Gang gift 26112 1716 med
Magdalene Mortensdatter. Skiftet meddeler folgende:

Bornholms Landdistrikters Skifteprotokol IZIB-21. Fol: 49:
Anno l7l8 dend B Aug.: er efter lovligiort Til lysning holden Registe-

ring og Vurdering sampt Skifte og Deeling efter sl. Holger Bistrup, som
af et udadigt Menniske blev myrdet med en Knif og var boende i Rydsker
Sogn paa dend 34. Jord Ejendomsgaard beliggende udi bemeldte Sogn og
det efter denne sal. Mand efterlatte Huetrue Malene Mortenedaatter for
hende blev efter hendes Begiering tilJaug Verge anordnet hendee Fader
Morten Davidsen boende i Rydsker Sogno de paa dend eene, og paa dend
anden side forbemeldte sl. Mands Borno som er fsrst at reigne hand haver
avled med hans fsrste sl. Hustrue Seigne Andersdaatter, som er en Daat-
ter ved Navn Karen Holgersdaatter paa 6te Aar gl. for hende blev Far-
faderen Capit: Hans Bistrop boende i Veetermarie Sogn, saa og aufled
med denne forermelte hans efterleventle Hustrue, en Daatter ved Navn
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Keirsten Holgersdaatter: for hende verger Moder Faderen bemeldte Mor-
ten Dav-idsen, hvor paa Rettens Veigne var overv&rende Hojadle og Vel.
baarne Hr. Brigadier Obercommandant og Amptmand Hr. Johan Hinrich
von Bippen ved sin Fuldmegtig Laurs veilse, saa og skifteskrifveren
Nicolaj Beugman, paa samme skifte er til vurderingsmand opmeldet
Hans svendsen og Jorgen Haneen begge boende i bemeldte Rydsker sogn,
mens som denne sal. Mands Fader og Broder protesterede imod at Hans
Svendsen ej lcunde vere Vurderingsmand her i Boed som er oved paa
denne sal. Ma'do saa er i hans sted anordnis Anders Laursen i Bagergaar-
den i Rydsker Sogno hvor da er forrefunden fremviist og passered som her
e f t e r f o l g e r . . . .

(7) Karen Hansdarter Bistrup, fsdt ca. 16g?. I '  Gang gift med Lars
Monseno Bjer af 1. sg. Nordre skrubbegaard i Klemensker sogn. 2'Gang
gift med rhor Larsen, Ejer af I' Sg. Nordre skrubbegaard, Klemensker
Sogn. I Skiftet efter hendee to Mend fremkommer folgende:

Bornholms Landdistrikters Skifteprotokol l?28-33. Fol: 59:
Anno 1729 dend 23de Marti er efter lovlig giorde Tillysning holden Re-

gistering og vurdering samt'skifte og Deeling efter salig Lars Monsen
som boede og tlode paa den lste Jordejendomsgaard i skrube, beliggende
*di clemmensker sogen, og'det imellem denne salig Mand efterrevende
I{ustru Karen Hansdatter Bidstrup, for hende efter hendes Begiering til
Laugverge anordnet hendes Broder capit. Niels Iransen Bistrup boende i
Hasle paa den eene Side og paa den anden Side med sin Ifustru Eammen-
avlede Bsrn sorn er 3 ssnner og 4 Dottre deraf den eldste ssn Hans Lar-
sen J6 Aar gammel for hannem er til Verge anordnet Myndlingens So-
skendebarn Jeppe Larseno boende i Olsker Sogen, dend anden Ssn er
Mons Larsen 12 Aar gammel foi hannem er til varge anordnet Morbro-
deren Niels Bitlstrup sorn m6tte og for hannem svarer, dend 3die Ssrr Jens
Larsen 9 Aar gammel for hannem er ti l  verge anordnet Fader Brocleren
Raemus Monsen boencle i skrubbe i clemmensker sogen som modte og for
hannem svarer, dend eldste Datter Margrethe Larsdatter som er i ,rEgte-
skab med Anders Pedersen boende i oleker sogen Eom motte og for hende
svarer' dend anden Datter Else cathrine Larsdatter 14 Aar gammel for
hende er t i l  verge anordnet Myndlingens ssskendebarn Mons Anderse'
boende paa Ladegaartlen i clemmeneker sogen,.dend tretl ie Datter Ellen
Larsdatter 6 Aar gamrnel for hende er t i l  verge anordnet Myndlingens
Faderbroder Mone Monsen boende i Frigaarden i Rutsker sogn, tlen fierde
og yngste Datter walborig Laredatter 6 Aar gammel for hende er t i l  varge
anordnet Myndlingene Fader Bro'der Jens Monseno boende i Ruteker sogen
og for hende 6varer, hvorpaa Retten o. s. v. . . . .
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Bornholms Nsrre Herreds skifteprotokol l?61-?J. Fol: lg1. Nr. ?3:
Anno 1765 Torsdagen den 9de Maj indfandt sig paa Rettens veigne Hoj-

redle og welbaarne Hr. Etatsraad og Amtmand over Landet Bornhorm Hr.
Johan christian IJrne, som skifteforvalter, og paa hans veigne msder
hans Fuldmegtig Mons Peder Damo saavel som Kongelig Mayst Byefoged
i Hasle, Herretsfoged i Norre Herred og Birkefoged ved Hammershus
Birk, Edle og Vel-Wise Hans Jsrgen Schougaard, som Skifte Skriver udi
bemeldte Nsrre lrerret, og paa hans veigne m6tte hands Fuldmagtig Ms
Hans Lerche schousboe tilligemed de udi clemmenskier sogn anordnede
2de vurderingsmaend edle og Mandhafte Hr. Lieutnant Jorgen Evartsen
Sonne og Hans Koefoedo begge boende i bemelte Sogn, for efter fore-
gaaende Beramelse og Forlig giorde Tillysning at Registere og vurdere,
saa og endelig skifte og Deeling at holde efter afgangne Thoer Larsen som
boede og dode paa den I'selvejergaard i clemensker sogno og efter ald-
eenne og sig paaheftede Greld og Pretensioner er bleven anfsrt og dertil
udlag giort, da det ovrige og overbleveude igien at deele imeilem denne
salig Mands efterlevende Enke ved Navn Karen Hansdatter Bidstrupo som
til Laugvrrge hafde formaaed Hans Jensen boende herpea rete selv Ejer-
gaard i Clemmenskir Sogn som msdte paa den eene Side og paa den an-
den side denne sal. Mands efterradte 2 Barn, som er een ssn og een Daat-
ter, Sonnen ved Navn Lars Thoersen myndig og boende paa den (lB) Selv-
ejergaard i Aaker sogn som ei modte, Daatteren ved Navn Anna catha.
rina Thoersdattero som var i agteskab med Jens Jorgen pedersen, boende
paa den 48 Selvejergaard i Aaker Sogno som ved Dsden er afgangen, og
har efterladt sig 3 Bsrn een son og 2Dattre, ssnnen ved Navn Lars Jen-
sen (?) Aar gammel, den eldste Daatter.ved Navn Karen Jensdaatter (?)
Aar gammel, den tredie (?) (anden) og yngste Daatter ved Navn Else Mar-
grethe Jensdaatter (?) Aar gammel, for sine Born verger Faderen selv
efter Loven hvorpaa Retten blev sat i hande kongl. Mayts hoje Navn og
passerede som folger o. s. v. . . . .

(B) Niels Bistrup, fsdt ca. 1690, begravet l i l2 l??8. Captain, boende i
Hasle. I 'Gang gift med Andorrit (Ane Dorte), fodt ca. 1669, begravet
2Ol5 1714, ?5 Aar gammel. 2o Gang gift Z6/f l l?44 med Christiane Jsr-
gensdatter Sandby, fsdt ca. l?14, dod 20lIZ l7g1, 7lr/z A.ar gammel. I
sidste ,lEgteskab var 5 Born. (skifte efter captain Niels Bis*up er ikke
fundet.)

(9) vibeche Hansdatter Bidstrrpo fstlt ca. 1693, begravet 22fg L729,
gift med Jep Larsen, fsdt ca. 1696, begravetB[2 ]?86, B9 Aar 5 Md. gam.
mel, Ejer af 27' Sg. Rieegaard i Olsker Sogn. Skiftet efter hende oplyeer
folgerrde:
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Bornlrolms Landdistrikters skifteprotokol rTzg_BB. For: r og flg:
Schifte efter Jep Larsens Sal. Hustru udi Olschersogen.

Anno 1729' d' lBde sept. er Efter Louglig giorde t 'rylning, horden Re-gistering og Vordering, Samt Skifte og deeling efte" Jep Larsene Sal. Hu_stru wibiche Hans-datt. Bidstrup, ,ori bo"du-og dode p"" a. 27de Jord-ejendomsgaard beliggende i orscher sogn og det imellem denne sl. Qvin-dis efterlevende Mand bemte Jep Larsen paa Eene side og paa anden side,med sin Mand Sammenauflede Brrrr, ,o* er 2. Ssnne r og 2. Dotre, derafden Elste ssn Lars lbs,en paa 6te aar gl. den 2den ssn Hans rbsen paa3die aar gl. Den Elste dattlr Ellen Ibsiatter paa r0de aar gr. den yndste
{a-tter 

Yalborg Ibsdatter paa Bde aar gl. for disse anfsrte Bsrn er Faderenself verge efter Loven, og bref til tirsiuns v*ge, paa skifted bsrnenisMostermand Lars Monseno . . . . o. s. v.

(10) Margrethe Hansdatrer Bidstrup, fodt ca. L697, begravet 26/101770' Gift med Lars Monsen, fsdt rz0r, begravet 26rr r7zL. sandemandoKirkevmrge, Ejer af 9 vg. store Bjerregaard i vestermarie sogn. skiftetforteller videre:

Bornholms Vester Herreds Skifteprotokol IZ6l_82, Fol: lglb:
Anno l?70 d' l? Nov_. indfandi sig foranforte skifte-Betiente og vur-derings Mrend af v. M.sogn for at RJgistere og vurdere efter sandemantrLars Monsens Hustrue Marg"et" Hansiatter Bidstrup, som boe.de og dodepaa den 9de vorned" G""td i w. M. sogn t' dering ime'em Enckeman-den ogBsrnene som er I Son og 4Dsttre.ssnnen li"o, L""r"n Bidstrup,

Qaptain Lieutnant ved r Natio.i"t" co*p"gni paa Bornholm boende her.paa Gaardeno den elste datter M"tgr"t" Larsdatter gift med Hr. peder
Kofod Lieutnant ved samme Compalni bo"" p". 5?. Selvejergaard i v/. M.Sogno den 2'Bllen gift med V"g;;rt", Hane pedersen paa 23 Selvejer-gaard i w' M' sogno den 3' vihike Larsdatter har varet gift metr vagt-mester Lars Hansen paa 12. Selvejergaard i V. M. Sogn er dsd og harefterladt sig en Son og 2de Dsttre: S^rr". Hans Bidstrup Larsen 12 Aar,den elste Datter Karen sophie Larsdatter r? Aar gl. den yngste Dattersidsel catrine Larsdatter g Au" gL ro" air." Born verger Faderen selvefter Loven' Den 4'Datter EIse ca'trine Larsdatter gift med Hang Blemmepaa 19. Selvejergaard i 

'W. 
M. Sogn. Hvorfor Skifteretten blev sat o. s. v.

Arvinger o5; verger, il;LT;',,"".. i.t.Tlff;.
vurderingsmentr. ill*T:"" f,lT"?lj:J;.
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Ved Siden af sin Stilling som llerredscaptain, Sandemand og Kirke-
varge var Hans Jensen Bistrup en Del benyttet som Laugverge i Skifte-
sager, var ogsaa Forsvarer i Retssager, og konstitueret Dommer (Sette.
dommer) i Hammershus Birk, hvilket bekraftes med efterfolgende:

D.3121696 holdiss Hammers Huusses Birketing, huer da Hanss Jensen
Bistrop af Vestermarker Sogen producerede en Veledle flr. Vice Amt-
mann Mns. Christian Tuxen Udgifne Ordere at Hanns Jensen som Dom-
mer ober tilmeldte Birke tings Ret skal betiene, dsmme og agt tage Hanss
kongl Maytt Allernaadigste Lon oc forordning til Hold.

Rsnne d. 7. Januar 1696.
Udj Hojedle Veelerverdige Hr. Etats Raads Amptmandens fravrerelse.

Christian Tuxen.

Saavidt vides, har Hans Jensen Bistrup ogsaa v&ret Settedommer
Nsrre Herred, men Beviset herfor har jeg ikke fundet.

Til Slut skal gengives hans Autograf.

Kr. Kure.


