
 
Inge Lise Bentsen  
Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 6, Bornholmske Landdistrikter  
(Først sidehenvisning til dette dokument, dernæst til protokolside)  
 
Nr.1.Side 1b. Walborig Mogensdatter, 62. Sg. Klemensker. 
Nr. 2.Side 3b. 1694. 28. Nov.Claus Hansen, 15. Vg. Nyker. Døde d. 20. Feb. 
Nr. 3.Side 9. 1694. 21. Dec.Boehl Pedersdatter, 32. Sg. Klemensker. 
Nr. 4.Side 11. 1695. 8. Jan. Margrethe, Hans Jensen Soedesdatter, barn, døde hos stiftfar, Albert 
Hartvig 
Nr. 5.Side 12b. 1695. 8. Jan.Jens Hansen Soede, Vellingsgård, Nyker. Døde d. 28. Marts 1694. 
Nr. 6.Side 16. 1695. 9. Jan.Boehl Pedersdatter, Kobbergård, Østerlars. Døde Juli 1686. 
Nr. 7.Side 18. 1694. 16. Nov.Hans Koefoed Ollufsen, 50. Sg. Klemensker. 
Nr. 8.Side 27. 1695. 18. Jan.Maren Emertsdatter, 64. Sg. Vestermarie. 
Nr. 9.Side 28b. 1695. 19. Jan.Barte Pedersdatter, 11. Vg. Ibsker. 
Nr. 10.Side 30. 1695. 28. Jan.Hans Jacobsen, 21. Sg. Nyker. 
Nr. 11.Side 30b. 1695. 6 og 7. Feb.Kirstene Jensdatter, 7. Sg. Rutsker. 
Nr. 12.Side 33. 1695. 8. Feb.Hans Madsen, udhus, Vallensgård grund, Aaker. 
Nr. 13.Side 34. 1695. 22. Feb.Karen Jacobsdatter, 23. Sg. Østerlars. 
Nr. 14.Side 35. 1695. 9. Marts.Hans Ibsen, 7. Vg. Bodilsker. 
Nr. 15.Side 36b. 1695. 16. April.Mogens Hansen Sommer, 33. Sg. Poulsker. 
Nr. 16.Side 38b. 1695. 17. April.Jep Hansen, 52. Sg. Østermarie. 
Nr. 17.Side 39b. 1695. 25. April.Mogens Erichsen, udhus, 34. Sg.g. Nylars. 
Nr. 18.Side 40. 1695. 26. April.Hans Hansen Køgge, udhus, 5. Sg.g. Aaker. 
Nr. 19.Side 40b. 1695. 29. april.Karen Jensdatter, ugift, udhus, Splitsgård grund, Klemensker. 
Nr. 20.Side 41. 1695. 3. Juni. Markus Hansen, 4. Sg. Rø. 
Nr. 21.Side 42b. 1695. 10. Juni. Hans Jensen, 24. Sg. Knudsker.   
Nr. 22.Side 44b. 1695. 11. Juni.Barbara Henrichsdatter, udhus, Vestergård grund, Vestermarie. 
Nr. 23.Side 45. 1695. 12. Juni.Jens Hansen, 13. Sg. Nylars. 
Nr. 24.Side 46b. 1695. 13. Juni.Jens Hansen, 34. Sg. Nylars. 
Nr. 25.Side 46b. 1695. 17. Juni.Hans Larsen, 6. Sg. Ibsker. 
Nr. 26.Side 48. 1695. 20. Juni.Jens Hansen Lou, barn, Bodilsker. 
Nr. 27.Side 49. 1695. 20. Juni.Birgitha Andersdatter, 15. Vg. Aaker 
Nr. 28.Side 50. 1695. 15. Juni.Thomas Michelsen, tjente, Vallensgård, Aaker. 
Nr. 29.Side 50b. 1695. 12. Juli.Elsebeth Jacobsdatter, 20. Sg. Ibsker. 
Nr. 30.Side 52b. 1695. 15. Juli.Hans Nielsen, forhenværende sandemand i Knudsker, 20. Sg. Nyker. 
Nr. 31.Side 56b. 1695. 20. Juli. Arist Ollufsen, 14. Sg. Pedersker.Vedr. dom afsagt d, 6. Juli 1695. 
Nr. 32.Side 57b. 1695. 8. Marts.Niels Hansen. Enkemand, 1. Sg. Bodilsker. 
Nr. 33.Side 58. 1695. 21. Juni.Margrethe Maccabeus, 3. Vg. Poulsker. 
Nr. 34.Side 59. 1695. 3. Okt.Niels Jensen, 8. Sg. Nylars. 
Nr. 35.Side 61b. 1695. 18. Okt.Anna Andersdatter, 4. Sg. Vestermarie. 
Nr. 36. Side 63b. 1695. 19. Okt.Karen Hansdatter, Tejn, Olsker. 
Nr. 37.Side 65. 1695. 23. Okt.Gjertrud Ollufsdatter, møllehus, Brandsgård grund, Aaker. 
Nr. 38.Side 66b. 1695. 25. Okt.Hans Andersen, 36. Sg. Klemensker. 
Nr. 39.Side 68. 1695. 28. Okt.Esper Pedersen, 4. Vg. Nyker. 
Nr. 40.Side 71. 1695. 4. Nov.Boehl Nielsdatter, 30. Sg. Østermarie. 
Nr. 41.Side 73b. 1695. 6 og 7. Nov.Peder Hansen, 29. Sg. Poulsker. 
Nr. 42.Side 76. 1695. 8. Nov.Hans Simmesen, Degnegård grund, Poulsker. 



Nr. 43.Side 76b. 1695. 8. Nov.Seigne Hansdatter, 12. Vg.g. Poulsker. 
Nr. 44.Side 77. 1695. 9. Juli.Jens Mogensen, 28. Sg. Rutsker. 
Nr. 45.Side 81b. 1695. 21. Nov.Jep Nielsen, enkemand, 9. Sg. Vestermarie. 
Nr. 46.Side 82. 1695. 22. Nov.Jens Abrahamsen, udhus, 20. Sg.g. Aaker. 
Nr. 47.Side 82b. 1695. 22. Nov.Karen Pedersdatter, udhus, 9. Vg.g. Aaker. 
Nr. 48.Side 83. 1695. 23. Nov.Claus Christophersen Møller, 19. Vg. Aaker. Og Margrethe 
Ollsdatter. 
Nr. 49.Side 84b. 1695. 3. Dec.Boel Ibsdatter, 19. Vg. Aaker. 
Nr. 50.Side 84b. 1695. 4. Dec.Henning Pedersen, barn, 28. Sg. Aaker. 
Nr. 51.Side 85b. 1695. 6. Dec.Sidsle Mogensdatter, 21. Sg. Øster Sogn. 
Nr. 52.Side 87. 1595. 18. Dec.Boehl Andersdatter, 30. Sg. Rutsker. 
Nr. 53.Side 89. 1695. 21. Dec.Anna Jacobsdatter, 4. Vg. Knudsker. 
Nr. 54.Side 89b. 1695. 15 april og 23. dec.Margrethe Ibsdatter, 9. Sg. Pedersker. 
Nr. 55.Side 91b. 1695. 26. Juni og 23. dec.Sidsele Pedersdatter. 6. Sg. Bodilsker. 
Nr. 56.Side 92b. 1695. 11. Juli.Jep Monsen, 27. Sg. Olsker. 
Nr. 57.Side 94. 1696. 9. Jan.Alhed Hansdatter, udhus, Østerlars. 
Nr. 58.Side 94b. 1696. 10. Jan.Maria Hansdatter, Præstegård grund, Rutsker. 
Nr. 59.Side 95. 1696. 15. Jan.Ellene Jensdatter, Udhus, Eskegård grund, Pedersker. 
Nr. 60.Side 96. 1696. 15. Jan.Dorethea Nielsdatter, Sømarken, Pedersker. 
Nr. 61.Side 96b. 1696. 15. Jan.Peder Mogensen Schaaning, Sømarken, Pedersker. 
Nr. 62.Side 97. 1696. 16. Jan.Haagen Christensen, Sømarken, Pedersker. 
Nr. 63.Side 97b. 1696. 20. Jan.Hans Hansen, 12. Sg. Olsker. 
Nr. 64.Side 99b. 1696. 3. Jan.Anna Hansdatter, 35. Sg. Klemensker. 
Nr. 65.Side 105. 1696. 25. Jan.Elsebeth Nielsdatter, 22. Sg. Østerlars. 
Nr. 66.Side 106b. 1696. 27. Jan.Kirstene Mogensdatter, udhus, 30. Sg.g. Øster Sogn. 
Nr. 67.Side 107b. 1696. 28. Jan.Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. 
Nr. 68.Side 111. 1696. 27. Feb.Elsebe Andersdatter, 55. Sg. Østermarie. 
Nr. 69.Side 112. 1696. 28. feb.Birgite Nielsdatter, 3. Sg. Øster Sogn. 
Nr. 70.Side 113. 1696. 12. Marts.Anders Ollsen, 20. Sg. Vestermarie. 
Nr. 71.Side 113b. 1696. 7. April.Willum Pedersen, 57. Sg. Vestermarie. 
Nr. 72.Side 115b. 1696. 21. April.Ingemar Jensen, udhus, Østerlars. 
Nr. 73.Side 116b. 1696. 4. Feb.Poul Hansen, Melsted, rømt fra Landet i egen båd. 
Nr. 74.Side 121b. 1696. 23. april.Karen Hansdatter, udhus, 77. Sg.g. Øster Sogn. 
Nr. 75.Side 122. 1696. 24. April.Bente Mortensdatter, 25. Sg. Østermarie. 
Nr. 76.Side 123. 1696. 25. April.Catrina Danielsdatter, 1. Sg. Ibsker. 
Nr. 77.Side 125. 1696. 27. April.Jens Andersen, enkemand, 28. Sg. Ibsker. 
Nr. 78.Side 127. 1696. 5. Maj.Jens Rasmusen, 26. Sg. Rø. 
Nr. 79.Side 128. 1696. 5. Maj.Svend Thuesen, 20. Sg. Rø. 
Nr. 80.Side 128b. 1696. 6. Maj.Peder Hansen, 13. Sg. Rø. 
Nr. 81. Side 130b. 1695. 2. Dec.Jens Hansen, 28. Sg. Olsker.Vedr. Dom. 
Nr. 82.Side 134. 1696. 22. Maj.Hans Hansen Holst, 62. Sg. Øster Sogn. 
Nr. 83.Side 137b. 1696. 25. Maj.Kirstene Carstensdatter, 37. Sg. Øster Sogn. 
Nr. 84.Side 142. 1696. 15. Juni.Knud Ollsen, 27. Sg. Bodilsker. 
Nr. 85.Side 143b. 1696. 16. Juni.Christian Poulsen, Snogebæk. 
Nr. 86.Side 144. 1696. 17. Juni.Gunnel Erichsdatter, 6. Sg. Pedersker. 
Nr. 87.Side 145b. 1696. 1. Juli.Rasmus Ollsen, 11. Vg. Østermarie. 
Nr. 88.Side 147b. 1696. 4. Juli. Mogens Clausen, 6. Sg. Vestermarie.  
Nr.89.Side 149b. 1696. 18. Sep.Morten Ollufsen, 16. Vg. Øster Sogn. 



Nr. 90.Side 150.1696. 21. Sep.Margreta Jensdatter, udhus, Kofodgård grund, Øster Sogn. 
Nr. 91.Side 151. 1696. 21. Sep.Jens Zacariasen, Listed, Ibsker. 
Nr. 92.Side 151. 1696. 21. Sep.Hans Lassen, Aarsdale. 
Nr. 93.Side 151b. 1696. 27. Maj.Hans Juhl,  Nørre Gildehus, Ibsker. 
Nr. 94.Side 153. 1696. 1. Okt.Dorethea Peder Koefoedsdatter, 22. Sg. Nyker. 
Nr. 95.Side 154. 1696. 14. Okt.Lodvig Laursen, 77. Sg. Østermarie. 
Nr. 96.Side 155b. 1696. 16. Okt.Marine Poulsdatter, 64. Sg. Aaker. 
Nr. 97.Side 156. 1696. 17. Okt.Kirstene Rasmusdatter, udhus, 1. Sg.g. Aaker. 
Nr. 98.Side 156b. 1696. 21. Okt.Niels Nielsen, Haslegård, Øster Sogn. 
Nr. 99.Side 158. 1696. 22. Okt.Esber Ibsen, 13. Sg. Rø. 
Nr. 100.Side 158b. 1696. 18. Juni.Olluf Andersen, 13. Sg. Pedersker. 
Nr. 101.Side 159b. 1696. 12. Nov.Peder Mortensen, 28. Sg. Knudsker. 
Nr. 102.Side 160b. 1696. 28. Nov.Karen Rasmusdatter, 3. Vg. Rutsker. 
Nr. 103.Side 162. 1696. 1. Dec. 14. dec.Margretha Nielsdatter, 1. Sg. Bodilsker.Og Jørgen 
Knudsen.  
Nr. 104.Side 164b. 1696. 18. Dec.Karne Hansdatter, 7. Vg. Nyker. 
Nr. 105.Side 165b. 1696. 19. Dec.Anna Hansdatter, 39. Sg. Poulsker. 
Nr. 106.Side 166. 1696. 15. Okt.Anders Erichsen, (”gamle”.), udhus, døde i stor armod, Randkløve, 
Øster Sogn. 
Nr. 107.Side 166. 1696. 19. Nov.Maren Larsdatter, 38. Sg. Aaker. 
Nr. 108.Side 168. 1697. 23. Jan.Kield Olsen, hus, 7. Vg.g. Pedersker. 
Nr. 109.Side 168. 1697. 1. Feb.Elisabeth Jensdatter, 29. Sg. Østerlars. 
Nr. 110.Side 169b. 1697. 3. Feb.Sidsele Andersdatter, 61. Sg. Østermarie. 
Nr. 111.Side 170b. 1697. 4. Feb.Hans Jensen, barn, 3. Sg. Bodilsker. Døde d. 23. Feb. 1691. 
Nr. 112.Side 171. 1697. 4. Feb. Claus Hansen, corporal, 3. Sg. Bodilsker. 
Nr. 113.Side 173b. 1697. 8. Feb.Hans Christophersen, udhus, Vestergård grund, Vestermarie. 
Nr. 114.Side 174. 1697. 10. Feb.Esper Jensen, 28. Sg. Klemensker. 
Nr. 115.Side 175b. 1697. 17. Feb.Gjertrud Nielsdatter, udhus, 7. Vg.g. Rø. 
Nr. 116.Side 176. 1697. 16. Feb.Lars Diderichsen, 15. Sg. Olsker. 
Nr. 117.Side 178. 1697. 19. Feb.Kirstene Andersdatter, 20. Sg. Rutsker. 
Nr. 118.Side 179. 1697. 22. Feb.Rasmus Andersen, udhus, 52. Sg.g. Aaker. 
Nr. 119.Side 180. 1697. 23. Feb. Ingeborig Persdatter, udhus, Smålyngen, Pedersker. 
 Nr. 120.Side 180b. 1697. 25. Feb.Anders Mortensen, 20. Sg. Pedersker. 
Nr. 121.Side 185. 1697. 2. Marts.Jep Jensen, 11. Sg. Bodilsker. 
Nr. 122.Side 186b. 1697. 3. Marts.Mads Pedersen, 2. Sg. Aaker. 
Nr. 123.Side 190. 1697. 10. Marts.Olle Henrichsen, 25. Sg.g. Vestermarie. 
Nr. 124.Side 190b. 1697. 11. Marts.Peder Svendsen, 12. Vg. Nyker. 
Nr. 125.Side 192b. 1697. 16. Marts.Olluf Laursen Svendsk, 23. Sg.g. Klemensker. 
Nr. 126.Side 193b. 1697. 19. Marts.Jens Pedersen Skomager, 3. Sg. Østermarie. 
Nr. 127.Side 195. 1697. 23. Marts. Olluf Andersen, 67. Sg. Aaker. Dom.. To personer til 
Bremerholm. 
Nr. 128.Side 197b. 1697. 24. Marts. Morten Hansen Tramre, 14. Vg. Ibsker.Dom. 
Nr. 129.Side 197b. 24. Marts. Jacob Ibsen, 12. Vg. Ibsker. Dom, ”Pidskes” 
Nr. 130.Side 198. 1697. 25. Marts.Seigne ?. 
Nr. 131.Side 198b. 1697. 15. April.Kirstene Hansdatter, Aarsdale, Ibsker. 
Nr. 132.Side 198b. 1697. 3. Maj.Johanne Pedersdatter, 9. Sg. Nyker. 
Nr. 133.Side 199b. 1697. 8. Maj.Bente Lauridsdatter, Gudhjem. 
Nr. 134.Side 202b. 1697. 10. Maj.Ellene Espersdatter, 21. Vg. Østerlars. 



Nr. 135.Side 203. 1697. 10. Maj.Karen Jespersdatter, 13. Vg. Østerlars. 
Nr. 136.Side 204. 1697. 14. Maj.Jens Andersen, udhus, Vestergård grund, Vestermarie. 
Nr. 137.Side 204b. 1697. 14. Maj.Greiers Gregersen Skomager, udhus, 53. Sg.g. Vestermarie. 
Nr. 138.Side 205. 1697. 17. Maj.Hans Madsen, ”44. Vg. eller fæsteboe i Østerlars” .  ( 44 sg.). 
Dom.. 
Nr. 139.Side 206b. 1697. 17. Maj.Heinrich Hansen, 48. Sg.g. Østerlars. Dom.. 
Nr. 140.Side 207. 1697. 18. Maj.Jens Ibsen, udhus, 14. Sg.g. Rø. 
Nr. 141.Side 208. 1697. 18. Maj.Jens Ollufsen, capitain, 24. Sg. Olsker. 
Nr. 142.Side 212b. 1697. 20. Maj. Hans Monsen, udb. 19. Sg.g. Klemensker. 
      ”den i Galgen den 26. april ophængte tyv”.. 
Nr. 143.Side 213. 1697. 26. Maj.Mads Ibsen, 13. Vg. Poulsker. 
Nr. 144.Side 216b. 1697. 28. Maj.Hans Laursen, 9. Sg. Aaker. 
Nr. 145.Side 219. 1697. 31. Maj.Poul Hansen, 2. Vg. Pedersker. 
Nr. 146.Side 220b. 1697. 2. Juni.Olluf Mortensen, 28. Sg. Nylars. 
Nr. 147.Side 222. 1697. 4. Juni.Peder Hansen. 7. Vg. Østerlars.OgKirstine Hindzesdatter.  
Nr. 148.Side 223b. 1697. 7. Juni.Peder Monsen, 36. Sg. Bodilsker.OgLeene Andersdatter.  
Nr. 149.Side 226b. 1697. 10. Juni.Olle Andersen, 5. Vg. Ibsker. 
Nr. 150.Side 228b. 1697. 14. Juni.Anna Lauridsdatter, 43. Sg. Østermarie.   
Nr. 151.Side 232. 1697. 16. Juni.Jens Jørgensen, 12. Sg. Aaker. 
Nr. 152.Side 233. 1697. 17. Juni.Sidsele Ottosdatter, 22. Vg. Aaker. 
Nr. 153.Side 233. 1697. 18. Juni.Jens Pedersen Munch, 47. Sg. Aaker. 
Nr. 154.Side 236b. 1697. 21. Juni.Margrethe Nielsdatter, enke, 44. Sg. Klemensker. 
Nr. 155.Side 238. 1697. 22. Juni.Peder Svendsen, 12. Vg. Nyker. 
Nr. 156.Side 239. 1697. 22. Juni.Jens Rasmusen, døde hos sin moder på 14. Sg. Vestermarie. 
Nr. 157.Side 239b. 1697. 25. Juni.Holger Pedersen, 54. Sg. Vestermarie. 
Nr. 158.Side 242b. 1697. 29. Juni.Jep Nielsen, 2. Sg. Ibsker. 
Nr. 159.Side 244. 1697. 30. Juni.Gjertrud Mortensdatter, 70. Sg. Østermarie. 
Nr. 160.Side 246b. 1697. 1. Juli. Ellene Olsdatter, 11. Sg. Østerlars. 
Nr. 161.Side 249. 1697. 3. Juli.Hans Thommesen, Lille Nyegård, Østerlars. 
Nr. 162.Side 249b. 1697. 5. Juli.Sidzele Monsdatter, 33. Sg. Rutsker. 
Nr. 163.Side 250b. 1697. 7. Juli.Peder Mogensen, 23. Sg. Knudsker. 
Nr. 164.Side 255. 1697. 9. Juli.Gjertrud Hansdatter, 1. Vg. Olsker. 
Nr. 165.Side 255b. 1697. 13. Juli.Simon Larsen, 25. Sg. Pedersker. 
Nr. 166.Side 257. 1697. 14. Juli.Boell Jensdatter, 33. Sg. Bodilsker. 
Nr. 167.Side 259b. 1697. 15. Juli.Svend Larsen, 39. Sg. Bodilsker. 
Nr. 168.Side 261. 1697. 16. Juli.Lars Hansen, 15. Sg. Ibsker. 
Nr. 169.Side 263b. 1697. 21. Juli.Svend Andersen, 32. Sg. Østerlars. 
Nr. 170.Side 265. 1697. 22. Juli.Peder Hansen Ridder, 39. Sg. Østerlars. 
Nr. 171.Side 266b. 1697. 31. Juli.Karen Joensdatter, 12. Sg. Vestermarie. 
Nr. 172.Side 267b. 1697. 2. Aug.Boell Hansdatter, møllehus, Tus vejrmølle, Poulsker. 
Nr. 173.Side 268. 1697. 3. Aug.Maren Hansdatter, 29. Sg. Bodilsker. 
Nr. 174.Side 269b. 1697. 6. Aug.Anders Persen, 61. Sg. Vestermarie. 
Nr. 175.Side 270b. 1697. 19. Juli.Kirstine ?, enke, 1. Vg. Rutsker. 
Nr. 176.Side 274. 1697. 12. Aug.Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø. 
Nr. 177.Side 277b. 1697. 7. Sep.Niels Olsen, enkemand, udhus, Præstegård grund, Rutsker. 
Nr. 178.Side 277b. 1697. 7. Sep.Peder Bohansen, hus, Simblegård grund, Klemensker. 
Nr. 179.Side 278. 1697. 8. Sep.Marite Laugsedatter, pige, ophold hos sin afg. Værge: Niels 
Henrichsen,  gift med Elisabeth Truedsdatter, 4. Sg. Knudsker. Vedr. Dødsdom. 



Nr. 180.Side 278. 1697. 8. Sep.Kirstine Pedersdatter, Knudsker. 
Nr. 181.Side 278b. 1697. 15. Sep.Dorothe Jacobsdatter, 11. Sg. Poulsker. 
Nr. 182.Side 281. 1697. 23. Sep.Jep Rasmusen, enkemand, 18. Sg. Pedersker. 
Nr. 183.Side 282. 1697. 23. Sep.Seigne Hansdatter, enke, 7. Sg. Pedersker. 
Nr. 184.Side 283b. 1697. 24. Sep.Jep Mogensen, 7. Sg. Pedersker. 
Nr. 185.Side 287b. 1697. 9. Okt.Peder Truidsen, Arnager, Nylars. 
Nr. 186.Side 288. 1697. 11. Okt.Else Joensdatter, Vang, Rutsker. 
Nr. 187.Side 288. 1697. 11. Okt.Mads Gudmansen, Vang, Rutsker. 
Nr. 188.Side 289. 1697. 12. Okt.Seigne Andersdatter, 26. Sg. Rutsker. 
Nr. 189.Side 290. 1697. 13. Okt.Boehl Jensdatter, 27. Sg. Rø. 
Nr. 190.Side 290b. 1697. 15. Okt.Hans Hansen Lau, barn, døde hos sin moder, 34. Sg. Åker.  
Nr. 191.Side 291b. 1697. 16. Okt.Oluf Jørgensen, 10. Sg. Aaker. 
Nr. 192.Side 293. 1697. 25. Okt. Rasmus Erichsen, udhus, 6. Sg.g. Rø.  
Nr. 193.Side 293b. 1697. 25. Okt.Laurs Jensen, qvartermester, 7. Vg. Rø.  
Nr. 194.Side 301. 1697. 30. Okt.Inger Knudsdatter, 8. Vg. Østerlars.  
Nr. 195.Side 301b. 1697. 8. Nov.Claus Michel Hartvig, barn,  
Nr. 196.Side 303.  1697. 9. Nov.Esper Monsen Plat, Listed, Ibsker. 
Nr. 197.Side 303. 1697. 29. Nov.Lars Larsen, 4. Vg. Rutsker. 
Nr. 198.Side 304b. 1697. 30. Nov.Hans Pedersen Høy, 24. Sg. Rutsker. 
Nr. 199.Side 305b. 1697. 15. Dec.Anna Andersdatter, 7. Vg. Nylars. 
Nr. 200.Side 306. 1697. 18. Dec.Peder Truedsen, Wallegård grund, Aaker. 
Nr. 201.Side 307. 1698. 11. Jan.Hellis Jensen, 51. Sg. Vestermarie. 
Nr. 202.Side 309. 1698. 13. Jan.Anna Albertsdatter, 32. Sg. Nylars. 
Nr. 203.Side 310. 1698. 17. Jan.Annike Terkelsdatter, enke, 20. Sg. Nyker. 
Nr. 204.Side 315b. 1698. 25. Jan.Maren Hansdatter, 3. Vg. Knudsker. 
Nr. 205.Side 316. 1698. 26. Jan.Hanna Olufsdatter, Brømmemøllen, Rø. 
Nr. 206.Side 317. 1698. 27. Jan.Jørgen Larsen, Møllegård, Østerlars. 
Nr. 207.Side 317b. 1698. 27. Jan.Svend Jørgensen, Nørre Gildesboe, Østermarie. 
Nr. 208.Side 318b. 1698. 28. Jan.Maren Ibsdatter, 1. Sg. Ibsker. 
Nr.209 Side 319b. 1698. 29. Jan. Albert Hansen, lidet barn, Nørre Gildesboe, Ibsker. 
Nr. 210.Side 320. 1698. 31. Jan.Karen Jensdatter, Skousholm, Ibsker. 
Nr. 211.Side 321. 1698. 3. Feb.Augustin Viole, løjtnant, 50. Sg. Vestermarie. 
Nr. 212.Side 322b. 1698. 9. Feb.Niels Mogensen, 13. Sg. Nylars. 
Nr. 213.Side 324. 1698. 14. Feb. Ingeborg Rasmusdatter, Vandmøllehus, Klemensker. 
Nr. 214.Side 325. 1698. 14. Feb.Lars Henrichsen Tysk, 23. Sg. Rutsker. 
Nr. 215.Side 325b. 1698. 15. Feb.Jeppe Madsen, 48. Sg. Rutsker. 
Nr. 216.Side 326. 1698. 16. Feb.Peder Nielsen, 18. Sg. Klemensker. 
Nr. 217.Side 326b. 1698. 16. Feb.Per Persen, udhus, 52. Sg.g. Klemensker. 
Nr. 218.Side 326b. 1698. 17. Feb.Peder Madsen, 31. Sg. Klemensker. 
Nr. 219.Side 327. 1698. 25. Feb.Margrethe Hansdatter, 40. Sg. Vestermarie. 
Nr. 220.Side 329. 1698. 26. Feb.Anna Rasmusdatter, 44. Sg. Vestermarie. 
Nr. 221.Side 329b. 1698. 3. Marts.Rasmus Pedersen, 8. Vg. Nyker. 
Nr. 222.Side 331. 1698. 4. Marts.Hans Pedersen, 1. Vg. Nyker. 
Nr. 223.Side 331b. 1698. 4. Marts.Olluf Olsen, lidet hus, 7. Sg.g. Nyker.Og Bendte Persdatter. 
Nr. 224.Side 332. 1698. 10. Marts.Mads Graae, Smed, Arnager, druknet i 1697. 
Nr. 225.Side 333. 1698. 17. Marts.Jep Andersen, 25. Sg. Rø. 
Nr. 226.Side 333b. 1698. 18. Marts.Lars Hansen, forhv. Kirkeværge, 12. Sg. Rø. 
Nr. 227.Side 334. 1698. 24. Marts.Peder Hansen, 6. Sg. Klemensker. 



Nr. 228.Side 335b. 1698. 26. Marts.Ellene Mogensdatter, Gudhjem, Østerlars. 
Nr. 229.Side 336. 1698. 30. Marts.Peder Jørgensen, enkemand, 46. Sg. Rutsker. 
Nr. 230.Side 337. 1698. 31. Marts.Henrich Laugesen, døde Niels Nielsen, den ældre, 4. Sg. Olsker. 
Nr. 231.Side 337b. 1698. 2. April.Svend Christensen, 7. Sg. Nylars. 
Nr. 232.Side 340. 1698. 7. April.Bent Nielsen, 60. Sg. Aaker. 
Nr. 233.Side 340b. 1698. 8. April.Mons Adsersen, 20. Sg. Aaker. 
Nr. 234.Side 341b. 1698. 13. April.Anna  ?, enke, 36. Sg. Aaker. 
Nr. 235.Side 343b. 1698. 14. April.Morten Ibsen, 7. Sg. Pedersker, druknet. 
Nr. 236.Side 344b. 1698. 18. April.Kirstene Truedsdatter, 18. Sg. Nylars. 
Nr. 237.Side 345. 1698. 29. April.Ellen Hansdatter, 28. Sg. Pedersker. 
Nr. 238.Side 347. 1698. 30. April.Lars Olsen, Snogebæk, Poulsker. Og Ellen Adsersdatter. 
Nr. 239.Side 348. 1698. 2. Maj.Peder Due, enkemand, 7. Vg. Poulsker. 
Nr. 240.Side 349b. 1698. 9. Maj.Dorthea Monsdatter, Smørhuset, 20. Sg.g. Knudsker. 
Nr. 241.Side 350. 1698. 13. Maj.Mogens Nielsen, 5. Vg. Rutsker. 
Nr. 242.Side 350b. 1698. 16. Maj.Kirstine Mogensdatter, enke. 27. Sg. Olsker. 
Nr. 243.Side 351b. 1698. 17. Marts. Boehl Markusdatter, døde hos sin værge23. Sg. Rø. 
Nr. 244.Side 352. 1698. 19. April.Niels Nielsen, Arnager, Nylars. 
Nr. 245.Side 353b. 1698. 24. Maj.Niels Persen, Arnager, Nylars. Druknet udfor Arnager. 
Nr. 246.Side 354. 1698. 24. Maj.Hans Larsen, Arnager, druknede forrige år. 
Nr. 247.Side 354b. 1698. 26. Maj.Hans Jensen, fenrich, 3. Vg. Poulsker. 
Nr. 248.Side 359. 1698. 28. Maj.Karen ?, enke, Pedersker. 
Nr. 249.Side 359. 1698. 30. Maj. Jf. Skifte d. 19. Jan. 1685.Mogens Jensen, 34. Sg. Bodilsker. 
Nr. 250.Side 359b. 1698. 1 Juni.Mons Hansen, 29. Sg. Øster Sogn. 
Nr. 251.Side 361b. 1698. 3. Juni.Barta Pedersdatter, 11. Vg. Ibsker. Døde d. 19. Jan. 1695. 
Nr. 252.Side 361b. 1698. 4. Juni.Lars Jensen, barn, døde hos sin stiftfar, 17. Vg. Ibsker. 
Nr. 253.Side 362b. 1698. 14. Maj og 6. Juni.Aarsle Christophersdatter, 2. Vg. Rutsker. 
Nr. 254.Side 364. 1698. 15. Juni.Jens Ibsen, 7. Sg. Aaker. 
Nr. 255.Side 366. 1698. 16. Juni.Kirstene Rasmusdatter, 13. Sg. Poulsker. 
Nr. 256.Side 367b. 1698. 17. Juni.Morten Lemmick, tjente, 17. Sg. Poulsker. 
Nr. 257.Side 368. 1698. 17. Juni.Morten Hansen, enkemand, 11. Sg. Poulsker. 
Nr. 258.Side 369b. 1698. 18. Juni. Kirstene Jensdatter, døde fos sin faster, Ellen     
Nr. 259.Side 370. 1698. 21. Juni.Hans Jensen, 10. Vg. Aaker. 
Nr. 260.Side 371. 1698. 8. Juli.Hans Pedersen, barn, døde hos sin Moder, 12. Vg. Nyker.  
Nr. 261.Side 371b. 1698. 8. Juli.Rasmus Hansen Ruedford, 31. Sg.g. Klemensker. 
Nr. 262.Side 371b. 1698. 14. Juli.Hans Pedersen, 24. Sg. Øster Sogn. 
Nr. 263.Side 373b. 1698. 22. Juli.Herman Cam, et af Firehusene, Pedersker. 
Nr. 264.Side 374. 1698. 22. Juli.Ingeborg ?, enke, et af Firehusene, Pedersker. 
Nr. 265.Side 374b. 1698. 23. Juli.Peder Andersen Gullender, 4. Vg. Pedersker. 
Nr. 266.Side 375b. 1698. 25. Juli.Jens Jensen, 27. Sg. Nylars. 
Nr. 267.Side 376b. 1698. 29. Juli.Jens Larsen, 33. Sg. Ibsker. 
Nr. 268.Side 378. 1698. 30. Juli.Engelike Larsdatter, Aarsdale, Ibsker. 
Nr. 269.Side 378b. 1698. 3. Sep.Seigne Hansdatter, 30. Sg. Vestermarie. 
Nr. 270.Side 378b. 1698. 6. Okt.Hans Persen, udhus, 67. Sg.g. Aaker. 
Nr. 271.Side 379. 1698. 7. Okt.Seigne Sørrensdatter, 13. Sg. Østerlars. 
Nr. 272.Side 380. 1698. 8. Okt.Ellene Nielsdatter, 24. Sg. Rø. 
Nr. 273.Side 381. 1698. 19. Okt.Boehl Pedersdatter, 48. Sg. Vestermarie. 
Nr. 274.Side 381b. 1698. 24. Okt.Lars Hansen, udhus, 46. Sg.g. Aaker. 
Nr. 275.Side 382. 1798. 2. Nov.Niels Persen, 64, Sg. Vestermarie. 



Nr. 276.Side 383b. 1698. 14. Nov.Olluf Pedersen Schaaning, 4. Vg. Rø. 
Nr. 277.Side 384b. 1698. 15. Nov.Hans Nielsen, barn. Olsker. Og Ingeborg Nielsdatter, 
Nr. 278.Side 384b. 1698. 19. Dec.Marta Andersdatter, 25. Sg. Aaker. 
Nr. 279.Side 385b. 1699. 10. Jan.Elsebeth Ollufsdatter, ugift. 17. Sg. Vestermarie.  
Nr. 280.Side 386. 1699. 11. Jan.Karen Monsdatter, 25. Sg. Pedersker. 
Nr. 281.Side 387b. 1699. 15. Jan.Mons Knudsen, 44. Sg. Østerlars. 
Nr. 282.Side 388. 1699. 3. Feb.Hans Andersen, 63. Sg. Klemensker. 
Nr. 283.Side 390b. 1699. 17. Feb.Karen ?, enke, 69. Sg. Klemensker. 
Nr. 284.Side 391b. 1699. 18. Feb.Jens Pedersen Møller, vejrmøllehus, 69. Sg.g. Klemensker. 
Nr. 285.Side 392. 1699. 13. Feb. Jacob Mathiasen, Rutsker. ” Rønne kælderen ved døden afgik.” 
Nr. 286.Side 396b. 1699. 24. Feb.Elsebeth Berrildsdatter, 15. Vg. Nyker. 
Nr. 287.Side 400. 1699. 27. Feb.Mons Sort, 3. Sg. Aaker. 
Nr. 288.Side 402b. 1699. 9. Marts.Christence Pedersdatter, 10. Sg. Klemensker. 
Nr. 289.Side 403. 1699. 16. Marts.Olluf Pedersen, Listed, Ibsker. 
Nr. 290.Side 404b. 1699. 17. Marts.Karen Gunnersdatter, Aarsdale, Ibsker. 
Nr. 291.Side 405. 1699. 18. Marts.Gjertrud Udbersdatter, 1. Vg. Pedersker. 
Nr. 292.Side 405. 1698. 21. Dec.Anna Lutzia Von Høflen, Simblegård, Klemensker. 
Nr. 293.Side 409. 1699. 23. Marts.Birgite Jensdatter, udhus, 16. Sg.g. Rutsker. 
Nr. 294.Side 410. 1699. 5. April.Hans Nielsen, 7. Sg. Bodilsker. 
Nr. 295.Side 413. 1699. 14. April.Hans Rasmusen, ungkarl, til huse på 12. Sg. Vestermarie. 
Nr. 296.Side 414. 1699. 1. Maj.Henrich Bertelsen, udb. 48. Sg.g. Klemensker. 
Nr. 297.Side 414b. 1699. 16. Maj.Hans Jørgensen, Præstegård, Rutsker. 
Nr. 298.Side 416b. 1699. 19. Maj.Rasmus Jensen, 40. Sg. Aaker. 
Nr. 299.Side 417b. 1699. 24. Maj.Hans Espersen, enkemand, 70. Sg. Øster Sogn. 
Nr. 300.Side 418. 1699. 5. Juni.Olluf Pedersen, udhus, Arnager Lyng, Arnager. 
Nr. 301.Side 418b. 1699. 6. Juni.Lars Jensen, udhus, Splidsgård grund, Klemensker. 
Nr. 302.Side 419. 1699. 12. Juni.Karen Ibsdatter, udhus, 6. Vg.g. Aaker. 
Nr. 303.Side 419b. 1699. 13. Juni.Elfuer Andersen, 7. Vg. Øster Sogn. 
Nr. 304.Side 420b. 1699. 14. Juni.Hans Laursen, døde hos sin moder på 15. Sg. Ibsker. 
Nr. 305.Side 421. 1699. 5. Juli.Lars Hansen Otte, 6. Vg. Østerlars.  
Nr. 306.Side 423. 1699. 19. Juli.Birgite Ollufsdatter, 9. Vg. Bodilsker. 
Nr. 307.Side 424. 1699. 20. Juli.Elise Larsdatter, 20. Sg. Poulsker. 
Nr. 308.Side 424b. 1699. 7. Aug.Sidsele Nielsdatter, 21. Vg.g. vejrmøllehus, Østerlars. 
Nr. 309.Side 425. 1699. 21. Aug.Anna Andersdatter, Arnager, Nylars. 
Nr. 310.Side 425. 1699. 6. Sep.Jørgen Folkman, 14. Vg. Ibsker. 
Nr. 311.Side 426. 1699. 20. Sep.Kirsten Hansdatter, udhus, Bakkegård grund, Aaker. 
Nr. 312.Side 426b. 1696 ( der står 1696), 22. Sep.Anna Erichsdatter, 66. Sg. Vestermarie. 
Nr. 313.Side 427. 1699. 26. Sep.Ingeborig Pedersdatter, udhus, 10. Sg.g. Vestermarie. 
Nr. 314.Side 427b. 1699. 3. Okt.Kirstene Hansdatter, 35. Sg. Nylars. 
Nr. 315.Side 428b. 1699. 10. Okt.Jep Andersen, 3. Sg. Østerlars.* 
 
 



 
Nr. 1 Side 1b. 1694.  Nov. 
Walborig Mogensdatter, 62. Sg. Klemensker. 
Jørgen Joensen, løjtnant. 
6 søn. 2 døt. 
A: Joen Jørgensen,            f. 1672. 
B: Mogens Jørgensen,       f. 1677. 
C: Bendt Jørgensen,          f. 1679. 
D: Herman Jørgensen,       f. 1685. 
E: Hans Jørgensen,            f. 1688. 
F: Olluf Jørgensen,            f. 1690. 
G: Walborg Jørgensdatter, f. 1674. 
H: Karen Jørgensdatter,     f. 1681. 
Værge: Far. Tilsynsv: Slægt,  Hans Christensen. 
 
Anno 1694 dend  November Er Efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registreing og Vurdering, 
Sampt Schifte, Og deehling efter Edle og Welagte og mandhafte Leiutnant  Jørgen Joensøns ved 
døden afgangene hustru Walborig Mogensdaatter, som boede og  døde  paa dend 62 Jord 
Eiendomsgaard beliggende udi  Clemmedskier sogn. Imellem denne Salige Qvindes efterlefvende 
hos bonde bemelte  Jørgen Joensen paa eene side, og paa anden side, deris sammen auflede børn, 
som er 6 sønner, og 2 døttre. Hvoraf 
 
Dend eldste søn Joen Jørgensen 22 aar gl.. 
Dend anden søn Mogens Jørgensen 17 aar gl.  
Dend tredje søn Bendt Jørgensen ungefehr 15 aar gl.  
Dend fierde søn Herman Jørgensen 9 aar gl.  
Dend femte søn Hans Jørgensen 6te aar gl. 
Dend yngste søn Olluf Jørgensen 4 aar gl.  
Dend eldste daatter Walborg Jørgensdaatter paa 20 aar gl.  
Dend yngste daatter Karne Jørgensdaatter paa 13 aar gl. 
For demmen er faderen self werge, og holdt forsteren Hans Christensen, at være som børnens 
nermeste slegt tilsiuns werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofververende Højedle og welbaarne Hr: Etatsraad, og amptmand 
Herre Hans Boefche, hans fuldmektige Jens Pedersen Meklenburg, og skifte  skriveren 
Henrich Brugman, paa samme skifte, er til wurderings mænd opmeldet,  Hans Jensen, og 
Anders Carstensen ibiden, da er forefunden og Pahseret som her efter følger, nemlig. 
 
I Stuen. 
It wraaeskab med tre rum udi for 2 Sld 2 mrk., it firkantted steen bord med lugt foed under for 10 
Sld., it anden træ bord med en laasfast skoffe under for 2 Sld. 2 mrk., en røed Benk med 2de kiste 
rum udi, hvor af den eene er laasfast for 4 Sld., it egesengested med sort indlagt, og dreiede stolper, 
med ramme oven om for 8 Sld., 4 rannede benkedynner, paa benkene i stuen, tilsammen sat for 10 
Sld., 2 bagstoele á 1 mrk er 2 mrk.,  
 
I Herberg Hused. 



It sengklæde for 1 Sld., en røe ranned Olmerdugs overdynne 5 Sld., en blaae ranned dito for 3 Sld., 
en anden blaae ranned overdynne for 2 Sld., en blaae ranned underdynne 4 Sld., en blaae hoved 
dynne 4 mrk., en blaae ranned hofveddynne 6 mrk., en stoer malled Ørk 6 Sld., it bord i hused 4 
Sld. 2 mrk., nok I Stuen, en agedynne for 6 mrk., 3 gl. hiønder for 3 mrk. 8 skl., it nyt hiønde vor 
for 3 mrk. 8 skl.,  
 
Widre sengeklæder. 
En gl. seildugs sengedynne 4 mrk., en sort ranned underdynne 4 mrk., en blaae ranned hoved dynne 
6 mrk., en anden linnen hofveddynne 3 mrk.,  
 
Kaabber Warre. 
En brøger kedel ungefehr paa 3 tønder, er sat for 18 Sld., en gl. brendevins pande paa 3 fieringer 
med brødelig hatte og pibber, er tilsammen sat for 6 Sld., en kaabber kedel paa en fiering for 4 Sld., 
En liden nye kaabber kedel for 9 mrk., en nye messing kedel for 10 mrk., it messing strygjern for 3 
mrk.,  
 
Thin. 
1½ lispund Thin mangut bestaaende udi 7 fade, smaa, og midelmaadige og 14 tallerken á 1 mrk., 
pundet er 6 Sld.,  
Adskeelige  boehave. 
It Øllkar paa 5 fieringer for 1 Sld., it anden gl. Øllkar 3 mrk., 2 standtønder á 1 mrk er 2 mrk., 
-------- slønder á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., it gl. siser Øllkar for 4 mrk.,  
Mangler en linie 
Med nye jern, og tilbehør 7 mrk., 2 harrer ------ 
Canne for 8 skl.,  8 Ege planker á 1 mrk er 2 skl., 4 lispund paa Borringholm, wopsen lind á lis 
punded 4 mrk er 4 Sld., it aar med bihl for 1 mrk 4 skl., it anded dito for 12 skl.,  
 
Heste og Hopper. 
En gl. graae gilling for 6 Sld., en brun ugilled Hest for 8 Sld., en soeded Hoppe for 5 Sld., en soed 
blised Hoppe med it øje 4 Sld. 2 mrk., en brun stierned Forle i 3 aar for 8 Sld., en ung brun Mehr 
følie for 3 Sld.,  
 
Qveg.  
En gl. sort braaged Koe for 4 Sld., en blak røgged Koe for 5 Sld., en røe herred Koe 5 Sld., en liden 
røe hielmed Koe 5 Sld., en bleg hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe belted Koe for 5 Sld., en røe 
braaged Qvige for 4 Sld., en sort braaged Qvige 3 Sld., en liden røe hielmed Qvige for 2 Sld., en 
blaked studnød 2 Sld., en brun hielmed stud for 5 Sld., en røe hvidmanked stud 4 Sld., en sort 
røgged studkalf for 5 mrk., en sort grimmed studkalf 5 mrk., en røe herret studkalf 5 mrk., en røe 
røgged studkalf for 5 mrk.,  
Faar og Lam.6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk.,  
Svin. En røe Soe for 3 mrk., en hvid Soe for 2 mrk. 8 skl.,  
Gies. 6 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 6 mrk.,  
It askebord blad for 4 mrk., endnu findes 2 puder med lin vor paa for 3 Sld.,  
Sæden i Laderne. 
Rugen i Syndre lade erkiendt for at være 24 tønder á 6 mrk er 36 Sld.,  
Biug i samme lade, er kiendt for at være 30 tønder á 4 mrk er 30 Sld.,  



Haure i samme lade er kiendt for at være 24 tønder á tønden 2 mrk er 12 Sld.,  
4 tønder wiker á tønden 4 mrk er 4 Sld.,  
Høe 12 les á 6 mrk er 18 Sld.,  
Er saaed i gødning, og de tre tønder foruden gødning, tønden agted som strøe korn, og sat for 6 mrk 
er 7 Sld. 2 mrk.,  
Jørgen Joensen beretted at hand efter afregning, er til beste bestaaende hos hans moder Karen Sal: 
Clemmed Rasmusens i  penge 50 Sld., 
Summa forskrefne anførte rørrendegods, og tilstaaende Gield andrager til penge 396 Sld. 1 mrk.,  
Foruden dette tilhørrer Sterfboet, dend 62. og 54, og dend 55 gaarders eiedommer, udi 
Clemmedskier sogn beliggende – hvor om paa Sterfboet blef afhandled, imellem parterne, nemlig 
Faderen Jørgen Joensen paa eene side, og børnens nermeste fren—Holdst forsteren Hans 
Christensen paa anden side som, og saa efter dend sætning, og taxt paa berd  gaarder i forige tider 
sat er, dernest gaardenis leilighed, som de nu bestaar udi anseer saa sluttedes demmen imellem at 
dend 62 ------------------- Jørgen Joensen self paaboer --- anslagen for 300 Sld., item den 54 og 55 
gaard er kaldis Risbye gaardene, er begge til boetrs middel anslagen for 300 Sld., 
Summarum 996 Sld. 1 mrk., 
Skifted Administerator tilspurde parterne, saa vel Faderen, børnens frende og Sønnen Joen 
Jørgensen, om de hafde meere til Sterfboets middel at angifve, hvor til de svarede ej videre at være, 
end angifved er, og for skrefved staar, hvor ved saa Boets middel hermed er slutted. 
 
Blef saa angifven efter skrefne Prætensioner, nemlig 
Mortten Bohne i Haslemark loed fordrer efter afreigning for Bog Gield 100 Sld.,  
Jørgen Joensen angaf at være skyldig til afgangne Jørgen Bohne Morttensens Sterfboe, i Rønne 
56 Sld.,  
Geirt Jacobsen Farfver boende i Rønne loed fordre 8 Sld. 1 mrk., 
Willum Jacobsen i Rønne, loed fordre efter afregning 24 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Sogne Præsten hederlig og wellærde mand Hr: Olluf Jensen Aalborg fordrerd efter for claring 
for denne Sal: Qvindes begrafvelse 8 Sld., en tønde Biug 4 mrk., en tønde Aure 2 mrk., er in allis 
11Sld.,  
Kirken tilkommer for Aa. 1693. tiende en tønde Biug 5 mrk., Item for Aa. 1694. en tønde Biug 4 
mrk., er 2 Sld. 1 mrk.,  
Sogne Deignen Peder Wier, tilkommer for en tønde Rug for begrafvelsen 6 mrk., item en skep. 
Biug 12 skl., Item tilkommer herrits fougden og for Aa 1694 en skep Biug 12 skl., er 7½ mrk.,  
Anders Fyen i Rønne loed fordrer 2 Sld. 2 mrk.,  
Hans Gødrik i Nyker sogn fordred som Jørgen Joensen vedgik 20 Sld.,  
Landa Prousten hederlig og wellærde Hr: Poul Anker lod fordrer efter afregning 8 Sld.,  
Olluf Joensen Klou i Kiøbenhavn, loed fordred efter afregning penge 61 Sld.,  
Jørgen Joensen angaf at være werge, tilordnet for sin broders daatter Anne Bendtsdaatter, for hendis 
fæderne arf, som Jørgen Joensen beretted, at bestaae hos  sin myndlings moder med Capital 102 
Sld. Og til dato forfalden rendte, og indted her i boet der af at være ind kommen, hvor om Jørgen 
Joensen i tide hafver at giøre riktighed, Saa fremt hand ej self de ---- 
Ibsen i Clemmedskier sogn fordrer Jorde penge – Sld., der af rente i femten aar, er naar werge 
penge afdragis, som Jørgen Joensen under wergemaal hafte hafver 14 mrk., er Capital og rendte 10 
Sld. 2 mrk.,  
Sønnen Joen Jørgensen fordred efter afregning 24 Sld., 



Anders Carstensen i Clemmedskier sogn fordred for en tønde Rugmeehl 3 Sld., og for en tønde 
Biug 6 mrk., er 4 Sld. 2 mrk.,  
Imod denne Sal: Qvindes begrafvelses bekostning, bekommer hendis efterlefvende hosbonde lige 
vederlaug 40 Sld., Og som alle ting hvis i Sterfboet fanttis er taxered, og anført. 
Saa blef Jørgen Joensen til sin mundering, og anden fornødenhed bevilged 26 Sld.,  
For skifted at forwalte bevilgedis 6 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 9 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 4 mrk er 8 mrk.,  
Summa forskrefne Prætensioner andrager In Allis 417 Sld. 6 skl.,  
Saa blef denne Sal: Qvindes Ifareklæder, eller gangklæder taxeret til Pige børnen til felleds deeling. 
Som demmen af faderen, og de andre børn blef bevilged, og er efterskrefne, en sort klædis kiol for 4 
Sld., en cortuns slop rok for 3 Sld. 2 mrk., it røt Zartes skiørt for 3 Sld. 2 mrk., en nye silke qvinde 
hufve for 3 Sld., Summa 14 Sld., hvor af hver daatter tilkommer 7 Sld.,  
Saa er Walborg Jørgensdaatter tillagt for sin anpart, en sort klædis kiol for 4 Sld., en nye silke 
Qvinde hufve for 3 Sld., 
Dend yngste daatter Karne Jørgensdaatter for sin anpart 7 Sld., er udlagt, en Cartuns slop rok 
for 14 mrk., it røt zartes skiørt for 14 mrk.,  
Her imod beholder faderen Jørgen Joensen sine egne Ifareklæder hvor med hand var tilfreds, og 
benøyet, og drengebørnen efter faderens død en hver at hafve  sin andeel af hans gangklæder. 
Liqvideret Sterfboets forskrefne Prætensioner Imod boets anførte middel,  
 
Blifver til endelig deeling penge 579 Sld. 10 skl.,  
Hvor af faderen Jørgen Joensen tilkommer den halfvepart som er 289 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem 6 sønner og 2 døttre. 
Er der af en broderlaad 41 Sld. 1 mrk. 7 4/7 skl., Og en søsterlaad er 20 Sld. 2 mrk. 11 11/14 skl.,  
Og som faderen efter lowen ---------- forskrefne børn, og ingen af Creditorerne her paa Sterfboet 
giør Prætension, udleg for sin fordring at vil hafve. Saa beholder Jørgen Joensen, de anførte 
Sterfboets midler, og der imod svarer Jørgen Joensen til en hver sine Creditorers fordring, og 
demmen for nøger, og  tilfreds stiller, saa og til en hver af sine børns tilfaldene arfvers andeel efter 
forskrefne Liqvidation, saa at en hver vorder foruden skade, hvor med børnens tilordnede tilsiuns 
werge holdts forsteren Hans Christensen hafver indseende, at alle ting der med efter lowen til gaar, 
skulllle, ellers nogen af Creditorerne med forskrefne anførte meening ej være for nøyet, da demmen 
betimmelig at gifne tilkiende, skal en hver efter Sterfboets tilstand skee for nøyelse til det sidste, er 
endnu de vedkommende af skifted Administrator til spurdt, om de hafde vidre Prætensioner at 
angive, hvor til de svarede, at der ej meere var at forregifve end angifved er og forskrefved staar, at 
saa er tilganged, og Pahseret Tehterer. Jens Pedersen Meklenburg.      Henrik Brugman.  
Jørgen Joensen Klou. Hans Christensen. Joen Jørgensen. 
Anders A:C: Castensen.  Hans H:J:S: Jensen. 
 
 



Nr. 2. Side 3b. 1694. 28. Nov.  
Claus Hansen, 15. Vg. Nyker. Døde d. 20. Feb. 
Elsebeth Berildsdatter. Laugv: Albert Hartvig, Vellingsgård, Nyker. 
 3 søn. 2 døt. 
A: Berild Clausen, Klemensker. 
B: Hans Clausen, egen værge. 
C: Mogens Clausen, myndig. 
D: Margrethe Clausdatter, f. 1664. Værge: Bror, Hans Clausen. 
E: Maren Clausdatter, f. 1670. Værge: Bror, Mogens Clausen og Hans Madsen, Nyker. 
 
Anno 1694 Den  28 November, er efter foregaaende tillysning,inden landsting, og Herretsting; 
Sampt Sognestesaene, Holden Registering, og Vurdering, Samt skifte og deeling,, efter  afgangne  
Claus Hansen, som boede, paa Wallegaard, som er ded 15 fri wornede, ligende udi Nyker sogn, 
og døde den 20 februar, nest afvigt, Imellem denne Sal: mands efterladte hustru, Elsebeth 
Berildsdatter, for hende paatog sig at laugwerge, Hr Albert Hartwig paa Wellingsgaard, ibiden, 
paa ene, og paa anden side, deris sammen auflede børn son ere 3 sønner og 2 døttre, Hvoraf  
 
Dend Eldste søn Berild Clausen i Clemmensker sogn. 
Dend anden søn Hans Clausen og sin egen werge . 
Dend yngste søn Mogens Clausen og fuld myndig efter loven. 
Dend Eldste daatter Margrethe Clausdatter paa 30 aar gammel, for hende werger hendes broder 
Hans Clausen. 
Dend yngste daatter Maren Clausdatter paa 24 aar gammel for hende er anordnet til werge 
hendes broder Mogens Clausen og Hans Madsen i Nyker sogn. 
 
Hvor paa Rettene  veigne var ofverværrende Højedle og Welbaarne Hr. Etatsraad, og amptmand 
Hans Bøheke, ved hans fuldmegtig  Jens Pedersen Meklenbourg, og skifte skriveren 
Henning Brugman, paa Skifted er til Vurderings mænd opmeldel, Tingbudene ibiden Poul 
Rasmusen, iligemaade Hans Monsen hvor da  er forre funden, og Pahseret som her efter følger 
Neml: 
 
I Stuen 
It askeskab med en laasfast skoffe under, og lugt foed 4 Sld., It førre bord i stuen med en laasfast 
skufte under 7 mrk., It gammel laasfast føreskrin for 3 mrk., 2 træ bagstoele á 1 mrk. 8 skl., er 3 
mrk., En dragsøms benkedÿnne 3 alen lang for 3 Sld., Item en flamsk benkedÿnne Begge for bord 
enden, for 3 Sld., En benkedÿnne paa nørre benk gameldragsøms 3 alen lang for 2 Sld., En gammel 
spolskaded benkedÿnne 6 alen lang for 1 Sld. 2 mrk., It gammel sÿed hiønde som er blaat og grønt 
for 2 mrk., It dragsømshiønde for 3 mrk., It grønt og blaat hiønde for 3 mrk.,  
2 nÿe wefved agedÿnne á 4 mrk. Er 2 Sld.,  
 
I Krobhused. 
It førre sengested I det nordreste hiørne med en fore skammel tilsammen for 3 mrk., I samme seng, 
sengeklæde en tueskefted blaae ranned overdÿnne for 3 Sld., En hvid linnen under dÿnne 7 mrk.,  
En hvid ullen hoved dÿnne 2 mrk., En hvid linnen dito 3 mrk., Den Sÿdwester kurfve sengested for 
3 mrk., En ullen under dÿnne 6 mrk., It sengedeike 1 mrk. 4 skl., It ege laasfast madskab, med 2 
døre forre for 4 mrk., 2 gl ege tønder á 10 skl. Er 1 mrk. 4 skl.,  En brendevins otting 8 skl.,  



 
I Westerhused. 
It gl sengested  2 mrk.,  I samme sengested, en linnen hvid over dÿnne 2 Sld. 2 mrk.,  
En ullen under dÿnne sort ranned for 6 mrk., En ullen hoved dÿnne 3 mrk., 2 gammel blaargarns 
lagen 3 mrk., It gl Øll kar for 10 mrk., I samme kar var 2 tønder rug á 6 mrk. Er 3 Sld., It gl. lang 
føre bord for 3 mrk., En gammel moskeet uden laas 1 mrk.,  
 
Paa Lofted i Nørre seng. 
En linnen tueskefted under dÿnne for 3 Sld., En blaae ranned linnen over dÿnne 2 Sld. 2 mrk.,  
En linnen hoved dÿnne 3 mrk., En dito 2 mrk. 8 skl., En pude med vor 4 mrk., It par blaargarns 
lagen 3 mrk., Samme nørre sengested for 2 mrk., Endnu it sengested nest op til, derudi er, en under 
dÿnne for 3 Sld., En danger vors over dÿnne for 3 Sld., En linnen hofved dÿnne 3 mrk., 2 pudder 
med lin vor paa begge for 2 Sld., It hampebruegarns lagen 6 mrk., It blaargarns lagen 4 mrk.,  
 
I Sÿnder seng. 
En linnen under dÿnne 2 Sld., En linnen over dÿnne  2 Sld.,  En linnen hofved dÿnne 3 mrk.,  
En sort ranned ullen hofved dÿnne for 1 mrk. 8 skl.,  2 blaaegarns lagen for 3 mrk., It sengeklæde 
for 3 mrk., Nok paa lofted, et førre bord med en lugt foed, og laasfast bord skofte, og aske bord blad 
for 2 Sld., En gammel koffert af eg, med førre laag, og laas forre 3 Sld. 2 mrk., It gl førre wraaeskab 
for 6 mrk., En gl ege kiste for 5 mrk.,  Udi samme kiste var 2 hiønder af forgÿlt læder á 5 mrk. Er 2 
Sld. 2 mrk.,  
 
I Kielderen under lofted. 
En ploug med sin tilbehør for 6 mrk.,  
 
Heste og Hopper. 
En sort blised gangere for 11 Sld.,  En graa foele for 7 Sld., En røe soedet Hest 8 Sld.,  
En brun hoppe for 8 Sld. 2 mrk.,    En sort snopped meer føllie i fredie aar for 5 Sld.,  
 
Qvæg. 
En sort koe med it hors for 6 Sld.,  En hvid koe med 2 blaked øren 6 Sld. 2 mrk., , 
En brun grimmed koe som er hvid manked for 6 Sld.,  En brun i kalfveqvige for 4 Sld. 2 mrk.,  
It røe hielmed Studnød for 5 Sld.,  
 
Faar. 
6 gamle faar á 4 mrk er 6 Sld.,  
 
Svin. 
2 søer á 4 mrk er 2 Sld., En hvid galt for 6 mrk .,  5 grise halft aar gammel á 1 mrk er 5 mrk.,  
 
Gies. 
4 gamle Geis og en gaasen á 20 skl. Er 5 mrk.,  
 
 I Gaarden 
 Er  en nÿe høe reeder vogn med behør for 6 Sld.,  Endnu en høe reeder vogn med behør for 4 Sld., 



En slibe steen med jern axsel for 1 mrk., En hugge benk for 1 mrk., én skierbenk for 4 skl., En stoer 
sleede uden jern vieder for 3 mrk., en gl. ruhl med jern tapper og skagler for 4 mrk., 3 harrer á 1 
mrk er 3 mrk.,  
 
I Nørrelade  
3 stolperum Biug til de ofverste læster á stolperummet sat for 6 tønder, er 18 tønder, tønden er sat 
for 4 mrk. Er 18 Sld.,  
 
I Westerlade, 
3 stolperum haure til liederen, stoplerum med er sat for otte tønder er 24 tønder á 2 mrk. Er 12 Sld.,  
I dend Øster ende i dend nørre lade   2 les høe for 4 Sld., 
I stue lengden i dend øster ende,  3 les høe er sat for 6 Sld.,  
 
Paa stuelofted. 
En bunke med Rug, er sat for 6 tønder, tønden for 6 mrk. Er 9 Sld.,  2 gres seiser med bom og ringe 
á 4 mrk. Er 2 Sld., 2 korn sieser med bom og ringe á 1 mrk. Er 2 mrk.,  It tørf jern for 12 skl.,  
 
Kaabber 
En brøgger keder paa 1½ tønde for 12 Sld., En gammel messing kedel for 5 mrk., En liden messing 
kedel for 1 mrk. 8 skl., En brendevins pande paa en fiering med hat og pibber, og tønde er sat for 8 
Sld.,  
 
I Brøghuset. 
It gammel Øllkar for 6 mrk., En hiem qvern for 2 Sld., En sinep qvern for 2 mrk.,  
It deigne trug for 2 mrk., It større deigne trug 3 mrk., 6 gamle tønder á 8 skl., er 3 mrk.,  
En Øll halftønde 1 mrk., En Ølltønde for 1 mrk. 8 skl.,  
 
I Melkecammered. 
6 sij bøtter á 34 skl er 1 mrk. 8 skl.,  En salte halftønde 8 skl., En salte tønde 12 skl.,  
En gl kierne for 12 skl., Endnu en saltetønde for 1 mrk.,  2 melke spanne á 6 skl. Er 12 skl.,  
2 koppe bord duge støked 4 mrk er 2 Sld.,  Fanttes ej meere Sølf end it Sølf beggere, som er med 
foed, paa en Peels stoerlighed, hvilked begger Enken er bevilged sin lifstiid at niude, og saafremt 
Enken det beholder til sin død, da skal de 4er Yngste børn det alene Proqvota beholde, og Hans 
Clausen at være Præoriteret samme begger fra de andre sødskende at indlæse   
Enken blef af sine børn med formyndernis samtøke for uden registering, og skifte, saa og imod sin 
Sal: Mands begravelsis bekostning bevilged, efter forskrefne; en Linwef med til behøring, en 
dragsøms benkedynne 6 alen lang, en himmelsengested i stuen, med derudi, en linnen under dÿnne, 
en lang hofved dÿnne, en linnen ofver dÿnne, 2 bruegarns lagen, 2 puder med linvor paa, en hofved 
dÿnne, it lesned Sengklæde, it blaargarns lagen, omkring sengen, en messing kedel paa 2 spanner, 4 
tønder Rug som er saaed, 4 Thinfade, og 6 smaa tallerken, en half gammel Karnevogn med træ juhl 
uden jern paa pheles,  
Summa  andrager forskrefne boets andrager forte løsøre middel til penge --- Sld.,  
der efter skifte Forvalteren tilspurte samptlige sterfboets arfvinger og werger, og ved kommende, 
om de hafde meere at angifve, af rørrende, og løsøre gods, som sterfboet kunde komme til beste, 
hvortil Enken og hendis laugverge svarede, at de ej viste meere end angivet er,  
Sønnerne  og tilsuns wergerne svarede og at de ej viste meere, som kunde være af nogen verdie, end 
angivet er, sterfboet af løsøre, og rørrende gods at komme til beste, Berrild Clausen svarede, og 



formente, at endnu meere rørrende, og løsøre gods var her i sterfboet, og begierte at Enken og sin 
laugverge med samptlige arfvingerne, vilde det alt sammen forrevise, og forskaffe, Enken med sin 
laugverge tilligemed samptlige arfvingerne svarede, saa velsom og saa til siuns wergerne, at de ej 
wiste videre at fremvise af rørrende gods som sterfboet tilhørde, end som allerede under pennen 
forfatted er, ved tagen en deel indgield, som herefter i skifte forvaltningen for claris skal, og i det 
øfrige formante at Berrild Clausen burde sei Prætension at navngive, om hand noged videre 
løsøre viste i sterfboet at være, som ikke registered var Berrild Clausen for blef ved sin forige 
indførte meening, wergerne samptlig, med de andre mÿndige arfvinger paastod, og saa deris 
forhend indførte meening, er saa forretningen i dag der ved slutted at saa er tilganged, og Pahseret 
som for skrefvet staar Tehterer. 
Jens Pedersen Meklenborgh,  Henrik Brugman,  Berrild Clausen,
 Hans Clausen,  Mogens Clausen, Hans H:M:S: Madsen,  
Joen J:J:S: Jørgensen,     Albert Hartwig,  Pouel Rasmusen,  Hans Monsen.  
 
Nest Paafølgende 29 November Aa. 1694  er berørte forretning udi for skrefne de ved kommendes 
nerverelse igien widere forre tagen, og er da Pahseret, og fore gifven som her efter følger, 
arfvingerne beretted at sterfboet endnu er til beste bestaaende hos Bendt Hansen i Clemmensker 
sogn af hvis udleg til Sal: Claus Hansen fordring paa skifted efter Bendt Hansens Sal: 
hustru in februar 1688, giort er penge 9 mrk.,  
Iligemaade  angaf arfvingerne at Hans Knudsen i Clemmensker sogn er skÿldig for sin andeel til 
kloken 5 mrk., for en tønde Biug som Hans Knudsen bekom Aa 1674. 6 mrk., for 2 skeppe Kolk 
Aa. 1675. 2 mrk 8 skl., for en tønde Biug  Aa. 1676. 7 mrk., nok har Sal: Claus Hansen efter 
Hans Knudsens begiering betalt til Hans Smed i Hasle 6 mrk., er 6 Sld. 2 mrk. 8 skl., 
Iligemaade beretted arfvingerne at ritmesteren Casper Henrik Westerwalt er skÿldig blefven for 
resterende kirke tiende af dend 53 gaard kaldis Smidiegaarden i Clemmensker sogn, for Aa. 1672, 
1673, 1674, 1675, og 1675. aarlig en tønde aure, og en skeppe Biug, som ansættes med rendten for 
penge 3 Sld. 3 mrk.,  
Item Hans Jensen Bistrup nu boende i westermarie sogn, er og skÿldig blefven for Aa. 1675 
først paa Sal: Mikel Hartwig veigne en fiering Øll paa gildes wallen 3 mrk., nok paa Jens 
Morttensens veigne for hand strekning 9 mrk. Er 3 Sld., der paa betalt med arbedsløn for it par vop 
bus  6 mrk., rester 6 mrk.,  
Summa andrager forskrefne anførte tilstaaende Gield, til penge 14 Sld. 8 skl.,  
om hvilked samptlig arfvingerne haver beste flid at anvende det at inddrifve, og naar saa noged der 
af ind kommer skal Enken og arfvingerne der af hver have sin andeel Proqvata, Endnu preig lagde 
Mogens Clausen it kiøb, og skiødebref no gifvet af hans Sal: fader Claus Hansen til hammen 
dateret dend 3 februar Aa. 1694 som med sin paaskrift foremelder saaleedis som herefter følger, og 
efter begiering ord, fra ord indføris nemlig;  
No 4. (5 toe Rixd: Krendis ieg Claus Hansen boendis paa Wallegaard i Nÿkier sogn, som er en fri 
Woened, og her med for alle witterligt giør, at ieg af fri villie og vel beraad huu, saa og med min 
kiere hustrus Elsebeth Berrildsdatter wille, og samtøke hafver Solt skiøt, og afhendt, og her 
med ved dette brefs kraftside komme ligen selger, skiøder, og afhender, til min yngste søn som 
vederhettig den welagte unge karl Mogens Clausen. Og hvis arfving berørte fri wornede Wallegaard 
i Nÿker sogn  ---  og som mig er til dømbt, af hans Kongl: Maÿst  Ret dend 4 september 1683 vere 
sig med ald sin tilliggende eiendom, hvis  bvigning, ager, eng, skov, mark, tørfve  Grøfte levig, slet, 
dam, og damsted, fægang, eenemark, og fællig, waadt, og turdt, inden, og uden giende, ved hvad 



navn det hafve, eller nehil kand, ganske, og aldeelis indled undertaget eller fraskildt, i nogen eller 
alle ringeste maader, af aldt hus der nu tilligger, og af arrilds tiid, tilligget hafver, desligeste gaar 
dens rette landgilde nemlig 4 Borringholms pund smør, efter gammel vegt, en tønde haure, it lam, 
en gaas, 2 høns, it foirnød, sampt egte og arbejds penge, og ald anden gaardsen frihed, og herlighed, 
for hvilken gaard, og ald sin forskrefne eiendom, og landgilde, og egtepenge, bemelte min søn skal 
give toe hundrede tiediesindtive, og fire Sld., toef. Og der af at betale til Hans Svendsen den eldre 
i Rÿdsker sogn som hand tilfore har mig fortragt, til at udføre Procehsen med, imod welb: Christian 
Gedde til Højesteret, og til hielp at indfri gaarden for nemlig. 134 Sld. 2 mrk., og min Obligation, 
og Pandtebref af dato den 19 November 1685. som livder om samme penge, saaleedis indfri, de 
øfrige penge som var 130 Sld., haver fodde min søn Mogens Clausen til mig self erlagt, og betalt 
med reede penge, og fornøgelighed, saa ieg paa egne, Og min hustrus vegne taker hammen for 
goed, og rigtig betaling, og Contentamente i alle maade i hvor for eig forde Claus Hansen 
bekiender for mig min hustru, og voris andre børn, og arfvinger, ingevidre laad, deel rettighed, eller 
adgang, efter denne dag at hafve udi eller til forskrefne gaard, eller nogen af dend tilliggelse heller 
landgilde, meins bemelte min kiere søn Mogens Clausen, og hans arfvinger nu det alt sammen at 
tilhøre, med lige gaardens frihed, og rettighed, som der til altid har været, for it fuldkommelig kiøbt 
kiøb til ovindelig arfve, og eie, at nÿde, og beholde, og sig saa nÿttig giør, som de best vil, og kand, 
ganske angerløs, hvor til eig er deris fri hiemmel, og tilstand, for allis paatale, være sig for føde, og 
Wfoede, og hermed til forbinder, og Obligerer, eig mig, ofte bend Claus Hansen for mig min 
hustru, og voris andre børn, og arfvinger, én for alle, og alle for én, at holde Mogens Clausen 
aldelis uden skade, og skadesløs udi alle optenkelige Occationer, maade og tilfelde, og det uden ald 
argelist, des til trÿg bekreftelse, at dette kiøb og skøde, ved rÿggeligen skal holdis, og saa ved sin 
fuldemagt, i alle sine ord og Puneter, hafver eig vel vidende, mit navn, og boemerke her under 
skrefved, og signet hos trøgt, og nemligen ombedet Hr. Peder Mikelsen Ko: Maÿ betalt er 
Archelie Mester her paa Borringholm paa vel som erlig agtbar, og velfornemme mand Henning 
Christensen Winter Borger og ind vaaner udi Svanike, saa velsom og desligeste, erlig og 
welforstandig mand Niels Morttensen udi Nÿker sogn med mig til witterlighed at under skrive, 
og beseigle, Og skal dette angifne ------- 
Og i Protocollen ind føris ,paa Mons Clausen det ---- Siunis, som skal være lige saa vitl, og kraftig 
som eig  Personlig tilstede var, om eig ikke self kand da møde paa Tinged, for svaghed eller anden 
forfald skyld, efter Som ieg dette fuldkommeligen ved staar paa tinge og hver sted, Actum 
Wallegaarden i Nÿker sogn dend 3 feb: Anno 1694. Claus C:H:S: Hansens Til witterlighed 
efter    Eged skrefne navn      
begiring Peder Mikel  Frederik Christensen Winter  
Niels N:M:S: Morttensen eged skrefne navn. 
Lest inden Borringholms Landsting onsdagen den 7 februarÿ  Aa. 1694 efter landsting bogens 
videre formelding Pag: 9 eri vorden indført, Testerer,  
Matthias Rask.    Mortten Jensen Klov. 
 
Lest paa wester herrits ting dend 1 Martÿ Aa 1694. Saaleedis som herrits tings Protocollen vidre ind 
viser, og om formelder, teht. Hans Ollufsen, Mads Pedersen Viborig som og nu i dag er 
blefven lest, og paa skrefven, og igien til Mons Clausen lefvered, derpaa fremlagde Enken ved 
sin laugwerge Hr. Albert Hartwig, en Obligation udgifven af Mons Clausen til sin Sal: Fader 
Claus Hansen datered dend 3 feb: Aa 1694 med indhold, at hand først Obligerer sig, imod det at 
Capitalen it Hundrede Sld., hos hammen Mons Clausen uden rente skal bestaae, vil beholde sine 



forældre hos sig paa Wallegaard, og af skoven niude fri ildebran, og der foruden Capitalen at betale 
som endnu resterer til betaling af Wallegaarden, og anføris penge 100 Sld., hvilken Obligation i dag 
ble flest og paaskrefven, og Enkens Laugwerge Hr. Albert Hartwig, igien lefvered. 
Berrild Clausen her tilstede var og imod det forhen indførte kiøb, og skiøde bref son hans fader 
afgangne Claus Hansen hafver indgifved til hans broder Mogens Clausen; formente, og paa 
tviflede, at hans Sal: Fader ikke vel videndis det hafde under skrefvet, efter som hand paa de tider, 
det er dateret, laa paa sin siuge seng og der efter bortdøde, mens til des bedre rigtighed, erbod 
Berrild Clausen sig, at vil gifve for Wallegaard fire hundrede Sld., og saa fremt nogen af de 
andre sødskende vil gifve det, eller der ofver, skal de gaarden der for beholde, og ald dend stund 
ingen af de andre sødskende  vil gifve saa meged for Wallegaarden , for mente Berrild Clausen til 
gaarden der for at være nermeste berettiged, gaarden fra de interehserende at indløse, Skifte 
Forwalteren til spurde Enken til ligemed hendes børn, og Laugwergen, og wergerne, om de ikke 
med forremelte, og indførte kiøbebref som Sal: Claus Hansen førend hans død til hans søn Mons 
Clausen udgifved haver, er tilfreds, særdeelis Berrild Clausen, om hand med en god 
samwittighed kand negte, som hand foregiver, joe, om samme ----- være hederlig Efter som det dog 
lovlig paa Landsting, og Herrits ting er lest, og paaskrefvet som skal være sked paa landstinged 
dend 7 febr: Aa. 1694 da den Sal: mand, end da var ved lifve hvor til Enken med hendis laugwærge, 
sampt børn mener med deris wærger, svarede, at de ej paa samme kiøbebref hafver udi ringeste 
maader noget at anke, mens der med i alle maader er tilfreds og for nøget efter brefvets indhold, 
hvilked af den S: mand Claus Hansen da hand var ved sin fulde fornuft, og forstand blef under 
skrefven, og formoder at deris broder Berrild Clausen der med lader sig nøje, Berrild Clausen her til 
svarede, at saa som alle sammen var udi fellig til sammen udi Sal; Claus Hansens Boe, og af boet er 
aufled hvis hver af demmen hafver, da paastod Berrild Clausen efter lowen, at maatte veder fohris 
reede, og ret som melt er, Idet øfrige bemelte Berrild Clausen, at hand aldrig hafver seet, eller 
væred tilkalded om disse oprettede brefve, angaaende Wallegaard, og var Berrild Clausen aldelis 
med berørte kiøbebref ikke for nøget med mindre gaarden kom til dend derfor vil højeste Summa 
betale, i de øfrige begeirede Berrild Clausen hvis opskifte efter, hans Sal: Fader udi boet kand findis 
Berrild Clausen angaaende, at maatte frem legges, om Berrild Clausen kand hafve noged 
bekommed saa er bød Berrild Clausen der for at vil giøre reede, og ret, Enken self Personlig og ved 
sin laugwerge benektede, at hendis hiemme værende sønner Mons Clausen, og Hans Clausen hafver 
ved sterfboets midler, eller paa Wallegaards grund, aufled hvis de sig hafver for hver frem til 
eiendom, mens hvis ringe midler de kand hafve, hafver de paa andre stæder aufled, og i det øfrige 
Rehererede demmen til deris forhen indførte meening og Mons Clausen formeente at det til 
hammen af sin Sal: Fader gifne kiøbe, og skiødebref paa Wallegaard bør i allemaader ved magt at 
stande, og der efter er bød sig til de ved kommende at giøre reede og ret skifte forvalteren tilspurde 
Berrild Clausen, og begierede at efter de hand i gaar ved denne forretnings endelse paastod, og 
formeente at her meere boet til beste, og arfvingerne til  nÿtte skulle befindis, end som angifved var; 
Hand da nu vilde det Prætensioner ---- ----  Skifted derefter uden store witløftighed kunde Komme 
til endskab,  
Berrild Clausen her til meldede, at laugwergen og de interehserede arfvinger som er udi boet i 
fellig, vel burde det self at fremvise eller ganske benekte at her inted videre er til beste, skifte 
forwalteren Reholverede at efter som Berrild Clausen ej med for indførte kiøbebref som Sal: 
Claus Hansen til hans søn Mons Clausen hafver, udgifved er til freds, da ind stillis det til lands 
lov og ret, derpaa at kindis, om samme gyldig, og ved magt kand blifve, og Berrild Clausen til 
neste, eller der efter kommende landsting, berørte kiøbebref at lade Approbere, og endelig dom 
derpaa erhverfve, at alting kand komme til rigtighed, Enken og de andre børn, med deris formÿnder 
begierede, at den anpart som demmen kand til komme af den rest som er til beste af Wallegaarden 



nemlig de 100 Sld., maatte den andeel de vilde nøges med, og ikke vil anwende noged der om ved 
nogen Procehs eller rettergang hvor for saa der med boets middel in Alles 
 andrager 362 Sld. 4 skl.,  
Saa blef efter Enkens  og arfvingernis ved gaaelse indført efter skrefne Prætensioner, og der til er 
giort udleg som her efter følger. 
Hans Svendsen i Rÿdsker sogn frem lagde en Obligation og pantebref datered Ingemarksgaard i 
Rÿdsker sogn dend 6 november Aa 1685 udgifved af Sal: Claus Hansen, nu der hans egen haand 
og signete, hvor efter Hans Svendsen til kommer udi Wallegaarden i alt Capital 134 Sld. 2 mrk.,  
Hvor af resterer rente siden aar 1689 naar  der paa af korttis, 3 Sld. 1 mrk., som for Aa 1690, er paa 
renten betalt, saa rester igien rente til november 1694 af zep Procento, 36 Sld. 3 mrk., hvor for af 
boets løsøre, og rørrende middel skeer udleg, for Capitalen de 134 Sld. 2 mrk., forblifver Hans 
Svendsen ved sit pandt Wallegaarden i Nÿker sogn, og der for var med Mons Clausen fornøget, 
saa blef for renten de 36 Sld. 3 mrk., udlagt, en En brøgger keder paa 1½ tønde for 12 Sld., En hvid 
koe med 2 blaked øren 6 Sld. 2 mrk., En brun grimmed koe som er hvid manked for 6 Sld., It røe 
hielmed Studnød for 5 Sld.,  It gl førre wraaeskab for 6 mrk., En sort snopped meer føllie i fredie 
aar for 5 Sld., 6 tomme  ------- 8 skl., er 3 mrk., hvor med Hans Svendsen og var til Freds, og 
benøget :/:  
Mons Monsen i Clemmensker sogn fordred paa sin mÿndling Mons Andersen veigne, som 
hammen efter sin Sal: Fader Anders Persen er tillagt, Capital og rente til dato 19 Sld.2 mrk. 7 
skl., hvor for er tillagt, En brendevins pande paa en fiering med hat og pibber, og tønde er sat for 8 
Sld., En graa foele for 7 Sld., en høe reeder vogn med behør for 4 Sld., It deigne trug for 2 mrk., En 
salte halftønde 8 skl., :/:  
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter afregning i alt 8 Sld.,tillagt 2 tønder Rug á 6 mrk. Er 3 
Sld., 4 tønder Biug á 4 mrk. Er 4 Sld., 2 tønnerhaure á 2 mrk. Er 1 Sld., :/: 
Nÿekirkes werge Ødber Hansen boende i Nÿker sogn fordred for Aa 1694 kirke tiende 1½ tønde 
haure 3 mrk., kloke ringens penge 2 mrk.,  er 5 mrk., tillagt 2½ tønde haure á 2 mrk er 5 mrk., :/:  
Berrild Clausen indlagde sin forteignelse formeldende som følger, Aa 1674 udi det aar, hafver 
min fader bekommet af mig som følger, en hat for 1 Rigsdaler, en tre fierings tønde med beg 
vedegryn der for 15 mrk., en tønde salt for 5 Sld., en tønde brum siuger humle 7 Sld.,  nok bekom 
penge 2 Rd., til en landstingsdom at indfri, item til beseiglingspenge som ieg gaf og betalte til 
eksteen 1 Rd.,  
Nok hafver ieg laant fader 20 Sld., og atter igien 12 skl., lateis 22 Sld. 1 mrk., Aa 1678 bekom fader 
2 litt pund og 6 skaalpund høe der for 4 Sld. 3 mrk., Otte unge bukskin berede der for 4 Sld. 2 mrk.,  
½ tønde Norsk sild 4 Sld., nok 3½ alen fint Hollands lærred for 3 Sld. 2 mrk., nok laant haure en 
tønde og da kaaste 2 mrk. 4 skl., lat: 17 Sld. 1 mrk. 4 skl., Aa 1678 haver ieg bekommed igien haure 
16 tønder 8 Sld., og en firing smør 4 Sld. 2 mrk., lat: 17 Sld. 2 mrk., Aa 1679 laante fader af mig 
penge til Marens snørlif 1 mrk. 9 skl.,  nok laante penge til en salketobvis hufve 6½ mrk., her paa er 
betalt 1½ mrk., rester 6 mrk 9 skl., nok lege af en koe udi 3 aar der for 9 mrk., Item bekom af mig, 
der ieg boede paa Rise Møllen 2 tønder Rug meehl á 10 mrk er 5 Sld., og en tønde skraad meehl 3 
Sld., 2de gange ad kiøbenhavn der for 20 Sld.,  2 tønder Rug saaed til Wallegaard der for 10 Sld., 
Summa 71 Sld. 13 skl.,  
Enken og de andre børn ganske bemekted denne Berrild Clausens fordring, at den ikke var rigtig, 
og hvad Sal: Claus Hansen af hammen hafver bekommed med erriktig betalt, i det øfrige for 
meeite de at Berrild Clausen ikke bør stedis udleg for Noged her af boet, meener at Jens Wes --
-------Til low og ret hvor til og skifte forvalteren denne Berrild Clausens Prætension 



Remitterede, skifte forvalteren, for sin umage i alt blef af ved kommende bevilged 6 Sld., og udlagt 
3 tønder biug á 4 mrk er 3 Sld., 6 tønder aure á 2 mrk. Er 3 Sld., :/:  
Skifteskriveren for sin umage i alt bevilged 6 Sld., og tillagt 2 tønder Rug á 6 mrk er 3 Sld., 3 
tønder Biug á 4 mrk. er 3 Sld., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 6 mrk., tillagt 3 tønder Haure á 2 mrk. er 1 Sld. 2 mrk., :I:  
Wurderings mendene for deris umage hver 4 mrk. er 2 Sld., og tillagt, en Øll halftønde 1 mrk., en 
Øll tønde 1 mrk. 8 skl., i wester hused, en ullen hofved dÿnne 3 mrk., i krob hused, i den nordwester 
seng, en hvid ullen hofved dÿnne 2 mrk., en brendevins otting 8 skl., :/:  
 
Summa forskrefne Prætensioner andrager 81 Sld. 8 skl., 
 
 Ligvideret bliver udi behold, og til deeling penge 280 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
 
Hvor af Enken tilkommer den halfve part som er penge 140 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Dend anden halfve part deelis udi 4de brødre, og 2 søstre laader , 
 efter som Enken tager en broder laad foruden sin hofved laad efter loven,  
er da en broder laad der af penge 28 Sld. 6 skl.,  og en søster laad 14 Sld. 3 skl.,  
 
for Enkens hofved laad 140 Sld. 1 mrk. 14 skl., og sin broder laad 28 Sld. 6 skl., er 168 Sld. 2 mrk. 
4 skl., er hende udlagt af den Obligation sonnm sønnen Mons Clausen har udgifved paa de 
hundrede Sld., her til er udlagt 60 Sld., 4 tønder Biug á 4 mrk. er 4 Sld., 2 tønder Rug á 6 mrk. er 3 
Sld., 20½ tønde Haure á 2 mrk. er 5 Sld. 1 mrk., I Stuen lengen i dend øster ende 3 les høe for 6 
Sld., it Aske bord i stuen med en laasfast skofte under og lugt foed for 4 Sld., en sort koe med it 
horn for 6 Sld., en brun kalfve qvige for 4 Sld. 2 mrk., en røe sodet hest for 8 Sld., en brun hoppe 
for 8 Sld. 2 mrk., en nÿe Høe reeder for 6 Sld., en ruhl med tapper og skagle 1 Sld., 3 Harre 3 mrk.,  
6 Faar á 4 mrk. er 6 Sld., 4 gl. gies med gaasen 5 mrk., en soe 4 mrk., en hvid galt 6 mrk., 5 grise 
haft aar gamle 5 mrk., en dragsøms benkedÿnne 3 alen lang for bord enden 3 Sld., en flamsk 
benkedÿnne 3 alen lang ibiden 3 Sld., en dragsøms benkedÿnne paa nørre benk 3 alen lang  2 Sld., it 
førre bord i stuen med en laasfast skofte 7 mrk., toe blaargarns koppe bord dug for 2 Sld., en stoke 
sleede uden jern videre 3 mrk., en sort blised gangere 11 Sld., en spol skadet benkedÿnne 6 alen 
lang paa benken under windue for 1 Sld. 2 mrk., en gl. koffert af Eg med førre laag paa lofted 14 
mrk., en salte tønde 12 skl., en kierne 12 skl., i øster ende i nørre lade 2 les Høe for 4 Sld., en 
dantsier vors ofverdÿnne 3 Sld., Clar legger fra sig 4 skl., :/:  
 
Dend eldste søn Berrild Clausen er tillagt for sin anpart 28 Sld. 6 skl., af Wallegaarden af Mons 
Clausen Obligation at hafve de 10 Sld., I dend nørre seng paa lofted, en linnen tveskefteds under 
dÿnne for 3 Sld., en blaae ranned Linnen under dÿnne for 10 mrk., en linnen hofved dÿnne  3 mrk., 
en dito  2 mrk. 8 skl., en pude med vor 4 mrk., it par blaargarns lagen 3 mrk., det nørre sengested  2 
mrk., 2 gres sieser med bom, og ringe á 4 mrk. er 2 Sld., 2 tønder Rug á 6 mrk. er 3 Sld., 4 tønder 
Biug á 4 mrk. er 4 Sld., til overs 2 skl., :/: 
 
Mons Clausen er bød sig straxsen her paa skifted at betale til Berrild Clausen, og fremviste 
heele Croner, for hvis anpart ham tilkom af Wallegaard, som sorskrefvet staar Berrild Clausen 
svarede at naar hand faar saa meget som hans paastaaelse er, vil hand være der med tilfreds, Mons 
Clausen sagde at hand efter denne dag ikke vil svare Berrild til rendte, efter som hand ikke vil tage 
nu sin reedelig betaling nemlig 10 heele Croner. :/:  



Dend anden søn Hans Clausen tilkommer  28 Sld. 6 skl., hvor for ham er tillagt,  af Wallegaarden 
af Mons Clausen Obligation at hafve 10 Sld., it laasfast førre skrin 3 mrk., en bag stoel for 1 mrk. 
8 skl., it dragsøms hiønde 3 mrk., it Øll kar i wester hus 10 mrk., I mellemste seng paa lofted, en 
underdÿnne 3 Sld., en linnen hofveddÿnne 3 mrk.,  2 puder med lin vor 8 mrk., it hampe bruegarns 
lagen 6 mrk., it blaargarns lagen 4 mrk., en førre bord med en lugt foed, og aske bord blad for 2 
Sld., en liden stie vogn 3 Sld., it sÿed hiønde som er blaat og grønt for 2 mrk., Clar til overs 2 skl., 
:/:  
Dend Yngste søn Mons Clausen tilkommer  28 Sld. 6 skl.,  er tillagt,  af Wallegaarden ,  10 Sld., 
It grønt og blaathiønde 3 mrk., en bag stoel 1 mrk. 8 skl., en soe 4 mrk., I sÿnder seng paa lofted, en 
linnen under dÿnne 2 Sld., en linnen over dÿnne 2 Sld., en linnen hofved dÿnne 3 mrk., en sort 
ranned ullen hofved dÿnne for 1 mrk. 8 skl., 2 blaargarns lagen 3 mrk., it sengklæde for 3 mrk., en 
Ege kiste paa lofted for 5 mrk.,  2 korn seiser 2 mrk., it tørf jern 12 skl., it Øll kar i brøghused 6 
mrk.,  6 siij bøtter i melke cammered á 4 skl. Er 1 mrk. 8 skl., en salte tønde 1 mrk., en slibesten 
med jern axsel 1 mrk., en hugge benk 1 mrk., en skierebenk 4 skl., 2 hiønder af forgÿlt læder á 5 
mrk er 10 mrk., en mousqvet uden leal for 1 mrk., it langt førre bord 3 mrk., it Ege laasfast madskab 
med 2 dørre for 4 mrk., hos Marine Clausdatter  1 mrk., Clar er saa til overs der af 2 skl., :/:  
Dend eldste datter Margrethe Clausdatter  for sin anpart 14 Sld. 3 skl., er udlagt af Wallegaard 
at have 5 Sld., i wester hused it gl. sengested 2 mrk., en linnen hvid over dÿnne 10 mrk., en sort 
ranned ullen under dÿnne i kurresengen 6 mrk., hos Berrild Clausen udleg 2 skl., hos Hans Clausen 
udleg 1 skl., :/:  
 
Dend Yngste daatter Marine Clausdaatter for sin anpart 14 Sld. 3 skl., er udlagt af Wallegaard 
at have 5 Sld., en nÿe wefved agedÿnne 1 Sld., Ikrobhused it førre sengested med skammel 3 mrk., 
en tue skefted blaae ranned overdÿnne 3 Sld.,en hvid linnen under dÿnne 7 mrk., en hvid linnen 
hofved dÿnne 3 mrk., it kurre sengested 3 mrk., it senge deke 1 mrk. 4 skl., 2 gl. Ege tønder á 10 
skl. Er 20 skl., en liden messing kedel 1 mrk. 8 skl., 2 melke spanner 12 skl., hos Enkens laad 4 skl., 
hos Mons Clausen 2 skl., hos Hans Clausen 1 skl., er 14 Sld. 1 mrk. 3 skl., og leger der af fra sig til 
Mons Clausen 1 mrk., :/:  
 
Brødrene Hans og Mons Clausen, sagde at vilde hos demmen beholde, deris søstris her udi til 
faldene arfvelaad, og svare der til, hvor til blef anordnet at for mÿnderne tilligemed eldste broder 
Berrild Clausen skal have indseende, til det sidste blef endnu mÿnderne til spurdte af skifte 
forwalteren om de meere at angifve som dette sterfboe kunde ,Ved komme, hvor til de svarede at ej 
videre var, end gifved er, og forskrefne staar, at saa er til ganged, og Pahseret, Testerer,  
Jens Pedersen, 
 Henrik Brugman,  Albert Hartwig,  Hans Clausen, Mogens 
Clausen, Hans H:M:S: Madsen,  Joen J:J:S: Jørgensen,  Poul Rasmusen,         
Hans Monsen. 



Nr. 3.Side 9. 1694. 21. Dec.  
Boehl Pedersdatter, 32. Sg. Klemensker. 
Anders Gregersen. 
 2 søn. 3 døt. 
A: Lars Andersen, egen værge, Klemensker. 
B: Herman Andersen, egen værge, Klemensker. 
C: Walborg Andersdatter, gm. Peder Jørgensen, Klemensker. 
D: Anne Andersdatter, gm. Aage Bendtsen, Klemensker. 
E: Ellene Andersdatter, f. 1673. Værge: Begge brødre. 
 
Anno 1694 Den 21 Decenber, er efter foregaaende Tillysning inden Landsting, og Herritstinged, 
Holden Registering, og Wurdering, Sampt Liqvidation efter Anders Greiersens afdøde hustru 
Bohl Pedersdaatter, som med hammen boede og hun ved døden afgik paa dend 32 gaard 
beliggende udi Clemmedskier sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efter latte mand berørte Anders 
Greiersen, og deris auflede børn som er 2 Sønner og 3 Døttre.Hvor af  
 
Dend eldste søn er Lars Andersen i Clemmedskier sogn sin egen werge. 
Dend anden søn Herman Andersen ibiden og sin egen werge. 
Dend eldste daatter Walborg Andersdaatter i ekteskab med Peder Jørgensen ibiden. 
Dend anden daatter Anne Andersdaatter i Ekteskab med Aage Bendtsen ibiden. 
Dend yngste daatter Ellene Andersdaatter 21 aar gl. for hende er faderen efter lowen self werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Etatsraad, og Amptmand 
Herre Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourg og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet ting budene ibiden. Da er 
forefunden og Pahseret som her efter følger nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En brun stierned Hest 8 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe som er stierned og snopped for 8 Sld. 2 mrk., en 
guhl Hoppe for 8 Sld. 2 mrk., en mørk brun stierned hoppe 8 Sld. 2 mrk.,    
 
Qveg. 
En røe røgged Koe for 6 Sld., en sort røgged Koe for 6 Sld., en sort Qvige 4 Sld.,en sort hielmed 
Qvige 3 Sld., it røt Tyrnød 2 Sld. 2 mrk., it sort hielmed Tyrnød 2 Sld. 2 mrk., endnu en sort røgged 
Koe for 5 Sld., it sort belted Tyrnød 6 mrk., it sort Qvigenød for 2 Sld., 
 
Faar. 10 støker á 3 mrk. 8 skl er 8 Sld. 3 mrk.,  
5 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 6 mrk. 4 skl.,  
Svin. It hvidt galt svin 4 mrk.,  
 
Kaabber. 
En gl. kaabber kedel paa en fiering stoer for 7 mrk., en span kaabber kedel for 6 mrk., it Ege bord i 
stuen 6 mrk., en bagstoel med røk paa 1 mrk., en Egekiste med laas for 2 mrk. 8 skl.,  



en arbieds wogn uden stier 2 Sld. 3 mrk., en gres seis med bom og ringe 5 mrk., en seis uden bom 1 
mrk. 8 skl., en jern gryde kraag for 3 mrk. 8 skl., en hand qvern 3 mrk., 2 messing lysestager 2 mrk., 
it pande jern for 3 mrk., it deigne trug 5 mrk., en stand tønde 1 mrk., 2 gl. benkedynner for 1 mrk., 
 
I Cammered. 
En linnen sengedynne 4 mrk., en linnen hoveddynne 1 mrk. 8 skl., en ploug knif og vidie 3 mrk., 
Sæden er anseet, og sat for 18 tønder Biug á 4 mrk er 18 Sld., 10 tønder Rug á 6 mrk er 15 Sld., 18 
tønder Aure á 2 mrk er 9 Sld., 3 les Høe á 6 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., Rug sæden er saaed med 2 
tønder Rug á 6 mrk er 3 Sld., 
 
Summa forskrefne løsøre andrager til penge 148 Sld. 4 skl.,  
Hvis ringe Ifareklæder som denne Sal: Qvinde sig kand have efterlat berettede at daatteren haver 
bekommed, Hvorimod brødrene, og de andre sødskende ej hafde noget at anke. 
Skifteforwalteren tilspurdte Anders Greiersen med sine børn, ogderis mænd, om de hafde meere at 
angifve til Sterfboets beste, hvor til de svarede, ej videre at være, undtagen hvis Huusbugning, som 
staar, saa vel paa denne 32 gaard, som udhused, hvor ved Anders Geriersen formente at have 
samme huusbugning til Eiendom forsig, og sine arfvinger, og for Anders Geriersen efter hans 
meening huusene at beboe sin Lifstid. 
Mourits Markman var her tilstede paa Sterfboet, og svarede, at hvad sig angaar de huuse Anders 
Geriersen i boer paa den 32 gaard i Clemmedskier sogn, saa vel som det udhuus paa bemelte 32 
gaards grund findis, formeener Mourits Markman paa sin egen weigne at de ikke kand til reignis,  
Anders Geriersen for sit eged at lade wurdere, saa som anden boens middeler til skifte, og deeling, 
efter som der findes, Anders Geriersens udgifne pandtebref, paa huus, gaard, og grund, og ald 
Eiendom intted under tagende, eller fra skildt i ringeste maader, at være udvinger, hvor om vil af de 
vedkommende i sin tiid tale Anders Geriersen, saavit det angaar, naar som helst endelig Dom er 
gaaen, Imellem arfvingerne, efter Sal: Willum Clausen, som nu staar under Procehs og er Mourits 
Markman skifteforwalterens kiendelse derom begierendis, Anders Geriersen benektede, at hand ej 
til Sal: Willum Clausen hafver udi pandtsat nogen huusbiugning, efter som paa dend tid pandte 
brefved er opretted, ingen huusbiugning her paa steden den 32 gaards Steehl stoed opreist, men 
siden af Anders Geriersen opbygt som hand sagde, og derfor meente biugningen at være hans egen 
eiendom, der nest formente Anders Geriersen at efter som, at Willum Clausen efter Anders 
Geriersens beretning skal hafve laded udsige hammen, og solt denne 32 gaard, at der for det 
oprettede pandtebref skal være død, og magtisløs og i det øvrige beretted Anders Geriersen hvert 
aar at have betalt leie af gaarden med 12 Sld., 
Mourits Markman tilspurde Anders Geriersen til hvem hand hafde betalt bemelte aarlig leje, af 
gaarden, for siden Willum Clausen, ved døden afgik, saa og siden S: Karen Sal: Willum Clausens 
ved døden afgik. Hvor til Anders Geriersen svarede, at saa lenge Karen S: Willum Clausen sad i sit 
Enke sæde, og til hendis døde dag lefverede Anders Geriersen, og siden hun er ved døden afgangen, 
haver Anders Geriersen aarlig f-ered til Mourits Markman, at renten en trediedeel, efter sin 
obligations formelding, og det til 1. maj 1693. Skifteforwalteren Reholverede, at saa som ingen 
riktig bevislighedder, om ermelte giørende Prætensioner, af Sr Mourits Markman heller 
vedkommende, ej heller af Anders Geriersen er fremlagt, videre end som deris egen her paa 
Sterfboet indførte muntlig Disputex, som vel burde at have vores fremlagt, i henseende lovlig 
tilliusning, paa behørigesteder er skeed, og berammed skifte som i dag, her i Anders Geriersen 
boelig, efter hans Sal: hustru at skulle holdis. Hvor fore, og paa det at arfvingerne kand faa sin 
tilbørlig fornøyelse, henvises denne tvistihed til hans Kongl: May: allernaadigste Lands low og Ret, 
Anders Geriersen og hans med arfvinger beretted at Sterfboet tilhørre udi den 17 gaard, som Lars 
Andersen paaboer i Clemmedskier sogn, efter ergangne ottemænd kiendelse penge 58 Sld., 



Summa Summarum andrager saa boets forskrefne anførte midler til penge 206 Sld. 4 
skl.,  
Her imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner. 
Hvor til er giort udleg som her efter følger. 
Kongl: May: amptskriver, og Ridefouged S: Hans Henrik Skor fordred efter sin indgivende sedel 
som melder at Anders Geriersen for Aa. 1692. rester i alt med omkostning 11 RD. 1 mrk. 9 skl., for 
Aa. Iligemaade 15 RD. 4 mrk. 15 skl., er til sammen 27 Rd. 8 skl.,  
Item tilkommer Anders Geriersen at betale for Aa, 1694. som rester Qviteringerens anleedning 1 ½ 
skaalpund smør 10 skl., en tønde biug som anføris efter forige sætning, og ydes in natura for 4 mrk.,  
Hauren en tønde 2 skepper ansat for 3 mrk., Bogclarings penge med en qvartalskat til nyt aar 1695 
efter Anders Geriersens beretning rester i alt 16 Sld. 1 mrk., er for Aa. 1694. 18 Sld. 10 skl., er saa 
hvis som saaleedis til amptstuen, efter som forskrefved staar betalis 58 Sld. 3 mrk. 2 skl., hvor for er 
tillagt, 7 tønder Biug á 4 mrk er 7 Sld., 6 tønder Rug á 6 mrk er 9 Sld., 10 tønder Aure á 2 mrk er 5 
Sld., 3 les Høe á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en brun stierned Hest for 8 Sld. 2 mrk., en brun stierned 
Hoppe 8 Sld. 2 mrk., 2 tønder strøe Rug á 6 mrk er 3 Sld., en røe røgged Koe 6 Sld., en sort røgged 
Koe 6 Sld., en span kaabber kedel 6 mrk., til overs 14 skl.,  
Sogne Præsten hederlig og wellærde mand Hr: Olluf Jensen Aalborg fordred med inde værende aars 
tiende, som andrager i alt til penge 5 Sld. 1 skl., tillagt, 2 tønder biug á 4 mrk er 2 Sld., it sort 
hielmed Tyrnød 10 mrk., en tønde aure 2 mrk., 
Til Herrits fougden, og deignen rester for Aa. 1694. hver en skep biug ansat for 2 mrk., tillagt en 
half tønde biug for 2 mrk., 
Til Kirken skal betalis for Aa. 1694.en tønde aure og 2 skep biug, ansat for 4 mrk., tillagt, en tønde 
aure, og en half tønde biug á 2 mrk er 4 mrk.,  
Herman Bohne i Rønne, fordred efter hans indskikkede sedel paa sin myndling Giertrud Willums 
daatter weigne, rendte i halftredie aar af Capital bog Gield 3 Sld. 2 mrk.,  
Hofved Summen vidgik Anders Geriersen, og renten vil hand ej være stendig, efter som det er 
boggield, hvor for den fordring om renten, er henvist til lov og ret. Nok fordred Herman Bohne 
rente eller leje af dend 32 gaard i Clemmedskier sogn for Aa. 1694. efter Anders Geriersens udgifne 
pandtbref, som Herman Bohne i sin sedel ommelder 18 Sld., og der paa afskrifver at være betalt 
med 2 les Høe 3 Sld., skulle saa reste 15 Sld.,  
Anders Geriersen svarede, at naar Herman Bohne bevislig giorde at hand rettighed hafde til at 
oppeberge ald leie  eller rendte som Anders Geriersen af sin beboendegaard bør at  gifve, efter den 
forlig som sked er, paa skiftestedet efter Karen S: Jens Jacobsens, da vil Anders Geriersen nu her af 
sit boes midler stede udleg, og ellers beretted Anders Geriersen at hand hafde betalt for dette 
indeværende aar 1694. rente til Herman Bohne med 2 les Høe. For hver les Prætenderis 2 Sld., og i 
det øfrige formeen  Geriersen ej videre at svare der af end de resterende 6 Sld., til imod demmen 
kand være berettiged. Mourits Markman i Rønne Prætenderet rente, efter en af Anders Geriersen 
udgifne Obligation og pandtebref paa dend 32 gaard i Clemmedskier sogn, som de nu med hinanden 
paa skiftesteded, efter forligening blef Accorderet paa 4 Sld., som er en frediedeel rente af berørte 
32 gaard; 
Skifteforwalteren meldede, at efter som Anders Geriersen nekter en deel af S: Herman Bohneis 
giørende fordring, nemlig i steden for de Prætenderende 18 Sld., at være Accorderet om 12 Sld., 
aarlig af gaarden til leie at betale, saa og at de berørte 2 les Høe at være foreened om 4 Sld., saa og 
Prætenderet Mourits Markman, der af en trediedeel leie, eller rente, som efter bemelte meening er 
foreened om 4 Sld., da tilstedes forde igien rester de 4 Sld., leie, eller fordrende rente tillige med de 
vedgaaende 14 mrk., boggield at skee for nøelig udleg, for resten kand Herman Bohne søge Anders 
Geriersen ved low og ret, hvor til det er Remiteret i saamaader tilkommer Herman Bohne her af 



boet udleg for 7 Sld. 2 mrk., hvor for er udlagt, en sort røgged Koe for 5 Sld., 2 Faar for 7 mrk., en 
ploug knif og vidie 3 mrk.,  
Og Mourits Markman tilkommer for berørte leie 4 Sld., der forende fordred Markman for resterende 
bog Gield 5 Sld., er 9 Sld., tillagt der for 6 Faar á 3 ½ skl., er 5 Sld. 1 mrk., it hvidt galt svin 4 mrk., 
it røt Tyrnød 20 mrk., en bogstoel 1 mrk., 
Jens Kielsen i Haslemark fordred efter af regning 13 mrk., udlagt it sort Qvigenød for 2 Sld., it Faar 
for 3 mrk. 8 skl., en seis uden bon 1 mrk. 8 skl.,  
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter en dom udsted af Nørre Herritsting datered den 16 febr: 
1694. resterende bog Gield, efter endelig af reigning 4 Sld. 1 mrk. 14 skl., Doms omkostning 5 mrk. 
4 skl., er 5 Sld. 3 mrk. 2 skl., Anders Geriersen her imod, at hand ikke har kunded faaet, eller 
bekommed regenskab med Willum Jacobsen, hvor for hand begierte endnu at bekommer regenskab, 
og der hos benekted ved eed sig at fra legge til Willum Jacobsen ej noged skyldig at være, Willum 
Jacobsen Rehererede sig til berørte Dom, og det der udi forfattede regn: hvor efter Willum Jacobsen 
var udleg begierende her om blef parterne indbiurdis foreened, at Willum Jacobsen loed falde sin 
Prætension at forblifve i alt paa udleg for penge 4 Sld. Og tillagt, en sort Qvige for 4 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage en 2de reisers bekostning til Sterfboet 3 Sld., udlagt 3 tønder Biug 
for 3 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med 3de reise til Sterfboet 3 Sld., tillagt, en sort hielmed Qvige for 3 
Sld.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., tillagt en haand qvern for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., 2 messing lysestager for 2 mrk.,  
Imod denne Sal: Qvindes begrafvelsis bekostning Prætenderet Anders Geriersen som hammen af 
sinne med arfvinger blef sted 14 Sld., og tillagt 4 tønder Rug á 6 mrk er 6 Sld. 5 tønder Biug for 5 
Sld., 6 tønder Aure á 2 mrk er 3 Sld.,  
Summa forskrefne Prætensioner andrager til penge 110 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
 
Liqvideret blifver udi behold, og til deehling 95 Sld. 3 mrk.,  
 
Der af tilkommer faderen den halfvepart hafver samptlige de myndige børn, med døtternismænd 
ofver draged, og bevilged, at deris  søster, den yngste daatter Ellene Andersdaatter, at hun maa fri, 
og uanked nyde, og beholde, til vederlaug imod en deel udflye og hiemgift som de myndige og 
forhen af boet udgifte børn bekommed hafver, til det sidste er Anders Geriersen og samptlig de  
vedkommende børn, og arfvinger af skifteforwalteren blefven tilspurdt, om de hafde meere at 
angifve som endten kunde komme Sterfboet til beste, eller fordrede Gield, hvor til de svarede, at der 
ej videre var end angifved er, og forskrefved staar, men var med hvis her saaleedis indført, og 
forretted er vel tilfreds, og benøyet i allemaader, og skal faderen Anders Geriersen beholde det af 
Sterfboet øfrige anførte midler, og der imod svare sin daatter bemelte Ellene Andersdaatter til den 
anpart hende som før ermelt tilkommer skadesløs hvor med hendis brødre skal hafve indseende at 
hun ej til kort kommer saa fremt de self ikke hende sin anpart vil betale, at saa er tilganged, og 
Pahseret Tehterer. Jens Pedersen Meklenbourg. Henrik Brugman. 
Anders  A:G: Geriersen     Herman H:A:S: Andersen. Per P:J:S: Jørgensen. 
         Bendt B:A:S: Andersen.   Aage A:B:S: Bendtsen. 
 



Nr. 4.Side 11. 1695. 8. Jan.     
Margrethe, Hans Jensen Soedesdatter, barn, døde hos stiftfar,  
Albert Hartvig, Vellingsgård, Nyker. Døde d. 11. Jan. 1690. 
Moder, 3 brødre og 2 ½ søstre. 
A: Kirstene Hans Koefoedsdatter, gm. Albert Hartvig, Vellingsgård, Nyker. 
B: Jens Hansen, myndig. 
C: Herman Hansen, myndig. 
D: Hans Hansen, f. 1676. Værge: Albert Hartvig. 
E: Elisabeth Hartvigsdatter. 
F: Barta Hartvigsdatter. 
  Værge: Far. 
 
Anno 1695 Den 8 January, er efter de Vedkommende Interessenters Begiering Holden Liqvidation 
og skifte efter afgangne  Margrete Hans Jensen Soedes daatter  som udi sine umyndige aar 
døde hos sin Stiffader S: Albert Hartwig , med sin moder Kirstine Hans Koefoedsdaatter 
paa Wellingsgaarden beliggende udi Nyker sogn, dend 11 January A: 1690. Imellem dette Sal: 
barns moder, sødskende, og half sødskende nemlig  
 
Moderen bemelte Kirstine Albert Hartwigs der arfver en broderlaad,3 fulde brødre, som er  
Den eldste broder Jens Hansen fuld myndig. 
Dend anden broder Herman Hansen og fuld myndig efter lowen. 
Dend yngste broder Hans Hansen paa 19de aar gl. for hammen er tilsiunswerge berørte Albert 
Hartwig. 
Item dette Sal: Barns 2de halfsødskende  
Elisabeth Hartwigsdaatter, Og  
Barta Hartwigsdaatter Som deris fader svarer for. 
 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Etatsraad, og Amptmand 
Herre Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourg og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, saa blef dette Sal: barn efter hendis Sal: Faders skiftebref dateret den 12 
Oktober 1685. Hendis tilfaldene arfvedeel Extraheret, som udi Summa bestaar af løsøre 88 Sld. 2 
mrk. 3 5/7 skl.,  
 
Udi efterskrefne Specier nemlig. 
En gl, brun stierned Hest for 2 Sld., en røe brun Koe for 6 Sld., 2 Faar á 3 ½ mek er 7 mrk., 5 Lam á 
2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., en aars gl. galt for 3 mrk., en arbiedswogn 2 Sld., en gl. Gaas 1 mrk. 4 skl., 2 
gl. Høestier 8 skl., it bord med Askeblad og lugt foed der under for 6 Sld., en nye himmel sengested 
foruden rammer, med aske stolper for 8 Sld., en bred skammel af føre for 1 mrk., it langt aske bord 
med en lugter foed udi forstuen for 6 Sld., en sij bøtte for 6 skl., en egetønde 1 mrk., en stand tønde 
1 mrk., en raahud for 1 Sld., en stok øpse for 3 mrk., 2 linnen seke 1 Sld. 2 mrk., en jern tyfve 8 
skl., en meel tønde 8 skl., en half tønde 12 skl., en bred bladet øpse 1 mrk., it gl. sengsted 12 skl., en 
nye wogn wehr 2 skl., en gl. tønde 6 skl., en half tønde 8 skl., en tøm tønde 6 skl., en hakelse kiste 
med en gl. knif 2 mrk., en salte half tønde 12 skl., 7 1/7 mark Tin for 7 mrk 2 1/7 skl., 13 laad 3 3/5 
Qcintin Sølf for 8 Sld. 1 mrk. 12 1/7 skl., it flamsk benkedynne vor 5 alen lang for 3 Sld. 3 mrk., en  
benkedynne nye wefved 4 alen lang med sort bon for 3 Sld. 2 mrk., it nye wefved sengklæde i 



rudwerk for 3 Sld., endnu it nye wefved sengklæde for 3 Sld., en ryg for 6 mrk., it dradsøms hiønde 
med skin under for 1 Sld., it flamsk hiønde med brun skin under 3 mrk., 2 dreiels bord dugge hver 
er 4 ½ allen lang á 18 mrk er 9 Sld., en dreiels dug 3 ½ alen lang 2 Sld. 2 mrk., it brue garns lagen 2 
Sld. 2 mrk., it par blaargarns lagen 2 Sld., Høe for 3 Sld., hos Hans Koefoed i Perskier sogn at have 
5 mrk. 4 2/7 skl., hos Morten Bohne i Haslemark 1 skl., hos Ernst Lauritsen Rytter de 4 skl.,  
Summa 88 Sld. 2 mrk. 3 4/7 skl.,  
Nok tilfaldt dette barn af Jordegodser andeel Summa 137 Rixdaler 2 mrk., er 206 Sld., 
Hvor for efter Ridemændenis forretning er giort indførsel den 9 April 1686 udi dend gaard i Aakier 
sogn Lille Myrregaard kaldet som nu beboes af Lars Nielsen Skomager, som i sig self er taxered 
tilliggende for it hundrede firesiundstyve Rixdaler. 
Summa Summarum over forskrefne dette Sal: Barns løsøre, og Jordegods  
er 294 Sld. 2 mrk. 3 4/7 skl.,  
Angaaende interessen ag hvis dette Sal: Barns tilfaldende arfve der til kunde ansees, da efter forer 
melte ergangne skiftebrefvis anleedning, eragtis hvis bekostning paa dette Sal: barns nødtørsttige 
underhold, med klæde, føede og skoleløn, hvorimod renten opgaar, som Albert Hartwig, og de 
andre interesserede arfvinger paa begge sider var tilfreds, og benøyet med. 
 
Blef saa angifven efterskrefne Prætensioner, som fra berørte Summa afgaar. Saaleedis nemlig. 
Seigr Albert Hartwig angaf, og der paa fremlagde, og Jordefred af hammen er til dette Sal: barns 
begrafvelse og Jordefred  af hammen er anvendt, og bekaasted som opløb til 42 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Her for er tillagt, en røe brun Koe for 6 Sld., 2 Faar á 3mrk. 8 skl er 7 mrk., 5 lam á 2 mrk er 2 Sld. 
2 mrk., it aars gl. galt for 3 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl., it bord med aske blad og lugt foed 6 
Sld., it nyt himmel sengested foruden rammer og aske stolper 8 Sld., 7 1/7 mrk. tin for 7 mrk. 1/7 
skl., 13 laad 3 3/7 Qvintin Sølf for 8 Sld. 1 mrk. 12 1/7 skl., it flamsk benkedynne vor 5 alen lang 
for 3 Sld. 3 mrk., Høe for 3 Sld., en salte half tønde 12 skl., en anden half tønde for 8 skl.,  
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., Hvor til er udlagt 2 linnen seke for 6 mrk.,  
 
Summa forskrefne Prætensioner andrager 44 Sld. 6 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 250 Sld. 1 mrk. 13 4/7 skl.,  
 
Som deelis udi 4 brødre, og en fuld søsterlaader, Hvilken søsterlaad begge halfsøstrene tilkommer, 
Er da der af en broderlaad penge 55 Sld. 2 mrk. 10 skl., Og en fuld søsterlaad 27 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Deraf en half søsterlaad er 13 Sld. 3 mrk. 10 ½ skl., 
Saa er da først sked udleg til moderen Kirstine Albert Hartwigs som annammer for sig self en 
broderlaad som er 55 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
 
Dernest tilkommer SR Hartwig paa begge sine døttres weigne, en fuld søsterlaad som er 27 Sld. 3 
mrk. 5 skl., er in allis 83 Sld. 1 mrk. 15 skl., Hvor for er udlagt følgende, en gl. brun stierned Hest 
for 8 mrk., en arbiedswogn for 2 Sld., it langt askebord med en lugt foed under 6 Sld., en sy bøtte 6 
skl., en egetønde 1 mrk., en stand tønde 1 mrk., en raaehud 1 Sld., en stokøpse 3 mrk., en dreiels 
bord dug 3 ½  alen lang 2 Sld. 2 mrk., en nye wogn wehr for 2 skl., en jern tyfve for 8 skl., en 
hakelse kiste med en gl. knif 2 mrk., for resten som er 68 Sld.,minder enstl. Er giort indførsel udi 
for berørte Lille Myrregaarden i Aakier sogn, 
 
For broderen Jens Hansen Soedes anpart som er 55 Sld. 2 mrk. 10 skl., er udlagt, en bred 
skammel af førre for 1 mrk., 2 dreield bord duge á 18 mrk er 9 Sld., it gl. sengested for 12 skl., hos 



Ernst Lauritsen Rytter 3 skl., for resten som er 46 Sld. 11 skl., er giort indførsel i for bereøte Lille 
Myrregaarden i Aakier sogn. 
 
Herman Hansen Soedes for sin anpart som er 55 Sld. 2 mrk. 10 skl., er udlagt it par blaargarns 
lagen 2 Sld., it bruegarns lagen 10 mrk., en nye wefved benkedynne 4 alen lang med sort bon 14 
mrk., enry for 6 mrk., for resten som er 46 Sld. 10 skl., er giort infførsel i forskrefne Lille 
Myrregaarden i Aakier sogn. 
 
For den yngste broder Hans Hansen Soede hans anpart som er 55 Sld. 2 mrk. 10 skl., er udlagt 2 
gl. Høestier for 8 skl., en meehl tønde for 8 skl., en half tønde for 12 skl., en bred bladed øpse 1 
mrk., en gl. tønde for 6 skl., en tom tønde 6 skl., it nye wefved sengklæde i Rudwerk for 3 Sld., 
endnu it nye wefved sengklæde for 3 Sld., it dragsøms hiønde med skin under 4 mrk., it flamsk 
hiønde med brun skin under for 3 mrk., hos Hans Koefoed i  Perskier sogn 5 mrk. 4 skl., hos 
Morten Bohne i Haslemark 1 skl., hos Ernst Lauritsen Rytter 1 skl., hos Albert Hartwigs laad 1 skl., 
for resten som er 45 Sld. 2 mrk. 11 skl., er giort indførsel i forskrefne Lille Myrregaard i Aakier 
sogn.  
 
Widere hafde de vedkommende ikke at forregifve som denne forretning kunde vedkomme men vare 
med hvis som forskrefved staar, og Liqvideret er, vel tilfreds, og benøyet i allemaader, hvilked vy 
samptlige som tilstede var, under vore hender og zigneters Testication her med Attesterer.  
Actum Anno Die Et Loco Ut Supra.  Henrik Brugman.  
Jens Pedersen Meklenbourg.  Albert Hartwig. Herman Hansen Soede.
 Hans Hansen Soede. 
 



Nr. 5.Side 12b. 1695. 8. Jan. 
Jens Hansen Soede, Vellingsgård, Nyker. Døde d. 28. Marts 1694. 
 Moder, 2 brøder og 1 ½ søster. 
A: Kirstine Hansdatter Koefoed, gm. Albert Hartvig, Vellingsgård. 
B: Herman Hansen Soede, egen værge. 
C: Hans Hansen Soede, f. 1676. Værge: Stiftfar, Albert Hansen. 
D: Barta Hartvigsdatter. Værge: Far. 
 
Anno 1695 Den 8 January, er efter de Vedkommende Interesserende Holden Liqvidation og skifte 
efter afgangne   Jens Hansen Soede  som hos sin Stiffader S: Albert Hartwig , med sin moder 
Kirstine Hans Koefoedsdaatter paa Wellingsgaarden beliggende udi Nyker sogn, Ved døden 
afgik dend 28 Marty 1694. Imellem dette Sal: Carls  moder, fulde og half  sødskende, Som er først 
 
Moderen bemelte Kirstine Albert Hartwigs  
2de fulde brødre, hvor af 
Dend eldste broder Herman Hansen Soede sin egen werge  
Dend yngste broder Hans Hansen Soede paa 19de aar gl. for hammen er tilsiunswerge berørte 
Albert Hartwig. 
En halfsøster  
Barta Hartwigsdaatter for hende svarer faderen bemelte  Albert Hartwig 
 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Etatsraad, og Amptmand 
Herre Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourg og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, Hvor da først Extrateret hvis middel er denne Sal: Carls sig efterlat haver som 
er udi Løsøre arf efter sin Sal: Fader Hederlig og Vellærde Hr: Hans Jensen Soede efter hammen 
ergangne skiftebref dateret den 12 Oktober Anno 1685. Udi  
 
Summa it hundrede half fierdesinds tyfve Sld. 1 mrk. 3 5/7 skl.,  
og er hammen da derfor Udlagt.Efterskrefne,  
en  guhl blised Hest for 10 Sld., en guhl blised ugilled Hest i 3de aar for 4 Sld., en brun stierned aal 
røgged Hoppe for 8 Sld., en brun baskit Hoppe for 6 Sld., it sort brun stierned Meerføll 2 Sld. 2 
mrk., en hvid Qvige sort om begge enderne for 10 mrk., 4 Faar á 3 ½ mrk er 14 mrk., en stor galt 
for 10 mrk., en gl. weder for 3 mrk. 8 skl., 2 aars gamle galte á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en nye 
ophuggen axel 6 skl., en sleede med jern widier 2 mrk., en seng med karm for uden himmel for 6 
Sld., it stoer bogskab af føre med  tvende dørrer, og laas for 8 Sld., en kistebenk med 2 rum udi i 
Krobhused for 2 Sld. 2 mrk., en sleede med jern widier 20 skl., en egekiste med laas, og hengsler i 
Brøgerhused 4 Sld., en haand qvern med hus 2 Sld., 3 sy bøtter á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., en bagstoel 
med røt skin for 1 Sld., en stoke sauf 6 mrk., it klov sauf for 6 mrk., en lang benk med skammel 2 
Sld.,nogle kabel reeb, og Høe wefvel 6 mrk., 2 raae huder for 2 Sld., 3 seke á 2 mrk er 1 Sld. 2 
mrk., 2 Jern tyfver á 8 skl er 1 mrk., 2 jern kejler á 1 mrk er 2 mrk., 2 salte half tønder á 12 skl er 1 
mrk. 8 skl., en stolpenaur 1 mrk., en liden gl. Dantier stoel 8 skl., 2 andre smaa stoele á 8 skl er 1 
mrk., it nyt winduis Car, med 2 bufver til for 2 mrk., 2 meel tønder á 8 skl er 1 mrk., 2 sleedmeeder 
for 12 skl., en nye saae 1 mrk., en seng af førre 4 mrk., it nyt Car baand 8 skl., it dito 8 skl., en tom 
bøgge tønde 1 mrk., 2 andre gl. tønder á 6 skl er 12 skl., en lang huus stige 1 mrk. 8 skl., en gl. half 
tønde 8 skl., en anden tom tønde 6 Sld.,  50 mark Thin der af er her til udlagt 14 2/7 mark Thin for 3 
Sld. 2 mrk. 4 4/7 skl., 97 laad Sølf der af er her til udlagt 27 laad 2 6/7 qvintin for 16 Sld. 3 mrk. 8 2/7 



skl., en messing kedel vog 6 mark  á 1 mrk er 6 mrk., en liden messing kedel vog 4 ½ mark á 12 skl 
er 3 mrk. 6 skl., 2 blaae ranned bolster hofved pudder lit: E for 2 Sld., toe blaae ranned bolster 
hofved dynner Lit: H. for 3 Sld., en blaaeranned linnen underdynne Lit: K. for 6 Sld., en blaae 
ranned hofved pude Lit: D. for 1 Sld., en blaae rannedlinnen underdynne Lit: P. for 6 Sld., en hvid 
ofverdynne Lit:F. udi Krobhused for 7 mrk., en nye wefved benkedynne 4 alen lang i studer 
Cammered for 3 Sld. 2 mrk., it flamsk sengeklæde i det øster Cammer 10 Sld., it gl. syed hiønde for 
2 Sld., en lang benkedynne 9 alen lang, nye wefved med borked skin under 6 Sld.,en senge ryg i 
drenge Cammered 6 mrk., it par pude vor med strik for, og guhlt adtlask til puderne for 3 Sld., en 
dreiels dug 4 ½ alen lang 4 Sld. 2 mrk., it par puders vor med røt fifskaft 3 Sld., en Damaskis dug 
med 2 bræder udi for 5 Sld., it handklæde med udfyldning for 3 Sld., en syed benkedynne med skin 
vor under for 3 Sld., Høet for 6 Sld.,  
Nok af dend tilstaaende Gield 11 mrk., 1 5/7 skl., tillagt der for hos Karen Sal: Hans 
Mogensens at have 2 Sld., hos Hans Koefoed i Perskier sogn 2 mrk. 8 4/7 skl., hos Hr: Jacob som 
hand legger fra sig de 8 1/7 skl., hos Hr: Rasmus 1 skl.,  
 
Summa forskrefne tilfaldne løsøre er in Allis penge 177 Sld. 6 4/7 skl.,  
Fra forskrefne Summa afgaar som denne Sal: Carl i sin welmagt og lefvende lif self haver af 
handled og sig nyttig giort efter skrefne Specier nemlig, en guhl blised Hest 10 Sld., en guhl blised 
ugilled Hoppe for 8 Sld., en brun Basked Hoppe for 6 Sld., it sort brun stierned Meehrføll 10 mrk., 
En nye ophuggen axel for 6 skl., en sleede med jern vidier for 2 mrk., nogle Cabel reeb og høe 
wefvel 6 mrk., toe salte halftønder á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., it nyt windues Car med 2 bufver 2 mrk., 
2 meehl tønder a 8 skl er 1 mrk., 2 nye Care bon a 8 skl er 1 mrk., en tom b’gge t’ned for 1 mrk., 2 
andre gl. t’nder a 6 skl er 12 skl., en gl. half t’ned 8 skl., en anden tom t’ned 6 skl., en liden messing 
kedel vog 4 1\2 mark a 12 skl er 3 mrk. 6 skl., en blaae ranned bolster hofved dynne lat. H. for 6 
mrk., en blaae ranned linnen underdynne lit. P. fot 6 Sld., H’et som er ansat for 6 Sld.,  
Summa hvis som saaleedis afgaar andrager 48 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
 
Blifver saa igien løsøre arf 128 Sld. 8 4/7 skl.,  
Angaaende hvis andeel arfve berørte Sal: Jens Hansen af Jordegoedsed, efter sin Sal: Fader, efter 
Ridemændenis forretning der er datered den 9 April 1686 tilkom som var 274 Rixdaler 4 mrk., 
derom fremlagde hans Stiffader Seig Albert Hartwig it regenskab under sin egen haand og 
zigneter, som Sal: Jens Hansens brødre tilligemed og er under skrefven og Accepteret hvilked med 
Debet og Credit formelder saaleedis nemlig. 
Rigtig Regenskab imellem min kiere Stifsøn nu afgangne Sal: Jens Hansen Soede, og mig 
angaaende hans tilstaaende Capital og rendte, nemlig 412 Sld.,  
hammen arfvelig efter hans Sal: Fader udi Jordegodset tilkom, hvilked hand udi Wellings gaard 
hafde bestaaende, af hvilken Capital bedrager aarlig rente, naar 5 procento regnis 20 Sld. 2 mrk. 6 
2/5 skl., foruden alt andet af hammen kand have bekommed, som her udi, regenskab Specification, 
og hvis ham saa der imod af mig har oppebaaret, saa vel som de aarlige kaastpenge hand mig skulle 
gifve, tillige med hvis der paa hans begravelse kand være anvendt som følger.  
 
 
Aa. 1685. dend 12 Oktober, angaar Sal: Jens Hansen rente og er til aars dagen 1686 20 Sld. 2 
mrk. 6 2/5 skl., fra bemelte dato Aa. 1685 og til aarsdagen 1686. Kaastpenge ugentlig 3 mrk. 13 
7/13 skl., er aarlig 50 Sld., Aa. 1686 den 11 December, bekom Jens Hansen it sko for 1 Sld., dend 
18 dito bekom hand it par hoser for 1 mrk. 8 skl., dend 19 dito bekom hand en bruegarns skiorte for 
6 mrk., dend 29 dito bekom hand tifuld for 12 skl., nok talte jeg til Hans Hansen i Tophiem for Jord 



som Jens hafde leiet af – 3 mrk., og bekom hand somme tid 3 skepper Rug til at saae i Jorden for 4 
mrk., er 7 mrk., dend 19 January 1687 holdt Jens en treskemand en lige for kaasten til ham 3 mrk., 
dend 17 febraury bekom Jens en skiorte for 1 Sld. 2 mrk., og it  par hoser for 1 mrk. 8 skl., er 7 mrk. 
8 skl., samme tid solte Jens Hansen, mens jeg og moder var reist til Svaniche, adskeelig Slags af 
mine vare, og bekom for samme vare efter hans egen Specifications udvisning som følger, enEng 
for 8 mrk. 8 skl., nok it træ til Niels Murermester for 3 mrk., it les kappe for 14 skl., er 3 Sld. 6 skl., 
nok solte hand samme tid 5 tønder af mit Korn á 5 mrk er 6 Sld. 1 mrk., nok solte hand samme tid 
adskeelige skrammel vare nemlig en gl. tønde for 8 skl., nok en half tønde for 8 skl., 2 halfve salte 
tønder for 1 mrk. 4 skl., 2 meel tønder for 1 mrk. 4 skl., nok en bøgge tønde for 1 mrk., nok 2 gl. 
tønder for 1 mrk., er tilsammen 5 mrk. 8 skl., hvilke penge hand hos sig beholt. Hvor fore de her udi 
regenskabet anførris, Summa Debet 68 Sld. 10 skl.,  
Summa Kredit 20 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl.,  
Transport af forige Latris paa den anden side 68 Sld. 10 skl.,  
Kredit 20 Sld. 2 mrk. 6 2/6skl., 
Dend 19 April bekom jeg af Jens Hansen 3 tønder Aure for 6 mrk., den 9 maj, bekom Jens en tønde 
og 2 skepper Biug for 7 mrk., dend 18 dito bekom Jens it par sko for 1 Sld., Aa. 1686 dend 12 
Oktober angaar igen Jens Hansen rente, og er forfalden til aars Aa. 1687 er 20 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl.,  
Samme aars kaastpenge er 50 Sld., nok tilkom min dreng steffen en hat af Jens som jeg skulle betale 
forre 5 mrk., Samme tid bekom jeg en skeppe Aure for 6 skl., den 28 november, bekom jeg af Jens 
en tønde Rug for 6 mrk., dend 10 december bekom Jens it par hoser for 1 mrk. 8 skl., den 11 dito 
bekom jeg af Jens 3 tønder Biug á 4 mrk er 3 Sld., den 18 dito bekom Jens atter it par hoser for 1 
mrk. 8 skl.,  den 28 dito bekom Jens en skiorte for 6 mrk., samme tid bekom Jens  penge 6 skl.,  
aa. 1688 den 10 january bekom jeg af Jens Hansen en graa Hest for 18 Sld., dend 18 dito bekom 
Jens it par sko for 1 Sld., og 6 alen sort klæde for 10 Sld., er 11 Sld., dend 29 Febr: antog Jens en 
terske mand og hafde ham i 1 ½ uge og skulle gifve mig for kaasten for ham 4 mrk. 8 skl., strax der 
efter antog hand atter en terskemand, og hafde den en uge der for kaastpenge 3 mrk., dend 21 marty 
leide jeg af Hans Hansen i Tophiem 4 tønder Land AureJotd til Jens Hansen, og gaf der fore 4 mrk., 
den 23 maj bekom Jens en skiorte for 6 mrk., nok lagde jeg ud til Jacob Koefoed som Jens 1 tønde 4 
skepper Biug for 7 mrk. 4 skl., Nok skal jeg betale paa Niels Simmens weigne til Jens 2 allen slees 
læred for 4 mrk., fra Aa. 1687 dend 12 Oktober angaar atter hans rente, og blifver til aarsdagen 
1688. 20 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl.,  hans Kaastpenge som til oven melte dato og saa er forfalden for det 
aar 50 Sld., dend 11 December 1688 betalte jeg til Jacob Koefoed som hand skulle have til paa en 
hue Jens hafde kiøbt af ham 2 mrk.,  
Summa Debet 190 Sld. 2 mrk.,  
Summa Credit 90 Sld. 3 mrk. 13 1/5 skl.,  
 
Transport af forige Latris 190 Sld. 2 mrk., 
Credit 90 Sld. 3 mrk. 13 1/5 skl., 
aa. 1689 dend 6 marty bekom Jens it par Sko 1 Sld., den 26 dito bekom hand reede penge 1 Sld. 2 
mrk., dend 27 july var jeg med Jens udi Rønne, og af Jørgen Bohne bekom efterskrefne vare, som 
jeg siden betalte Jørgen Bohne paa Jensis wegne, nenlig 7 alen Bai for 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., it graas 
krappe for 4 mrk., 8 sjk., it laad silke for 1 mrk. 14 skl., er 6 mrk. 6 skl., dend 27 Augusty betalte 
fordkrefne paa Jenses wegne 4 mrk., Dend 20 dito, bekom Jens en alen bilefels læred for 3 mrk., og 
samme tid en bruegarns skiorte for 6 mrk., fra Aa. 1688 dend 12 Oktober angaar igien renten, og 
blifver til aarsdagen 1689 lige som forige aar 20 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl., hans kaastpenge er og saa til 
ovenmelte dato for hammen aar forfalden 50 Sld., Aa. 1690 den 11 febr. Bekom Jens it par 
Rysleders sko for 5 mek., den 23 dito bekom hand halfanden allen dobbeltred Kartun for 3 mrk. 6 
skl., dend 11 april bekom jeg en liden lesnig Høe af Jens for 2 Sld. 2 mrk., nok skal jeg betale til 



Jens paa Niels Sivers wegne for it par sko hand hafde til goede paa sin løn, hvilke hand overdrog til 
Jens 4 mrk., dend 17 dito bekom Jens it par sko for 1 Sld., dend 28 maj bekom Jens Halffemte allen 
brunt klæde for 9 Sld., samme tid bekom hand 7 alen bay der til a 1 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 1 mrk. 10 
skl., og betalt jeg samme tid for skrædder for hans kioel at sye 4 mrk., dend 30 may bekom Jens en 
Hatt af Jacob Koefoed som jeg paa hans wegne betalt forre 2 Sld., dend 28 july bekom Jens it par 
fine hoser for 2 mrk. 6 skl., Aa. 1689 dend 12 Oktober, angaar igien Jens Hansens rente, og blifver 
forfalden til aars dagen Aa. 1690 lige som forige aar 20 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl., hans kaastpenge for 
samme aar, er og saa til ofven melte dato forfalden 50 Sld., dend 29 September bekom jeg af Jens 
en al: nonnenskir for 2 mrk., dend 13 nov. Bekom jeg af Jens toe skepper humle for 1 Sld. 2 mrk., 
dend 20 dito bekom jeg 8te potter smaat salt á 3 skl er 1 mrk. 8 skl., dend 29 dito bekom jeg to 
potter salt for 6 skl., og to allen skier for 1 Sld er 4 mrk. 6 skl.,  
summa Debet 318 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Credit 139 Sld. 8 skl.,  
Transport, af forrige Lateis 318 Sld. 2 mrk. 4 skl.,   
Credit 139 Sld. 8 skl., 
Dend 19 December, bekom jeg to potter salt for 6 Sld., Aa. 1690. dend 12 Oktober angaar igien 
Jens Hansen rente og blifver til aars dagen forfalden ligesom forrige aar. 20 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl., 
Samme aars kaastpenge, er og saa til bemelte dato forfalden, og blifver lige som forige aar 50 Sld., 
aa. 1690 dend 12 december, giorde min Stifsøn Jens Hansen Accort med min broder Claus Hartwig, 
om en 3die part at skulle have udi hans skibberum, og bad mig samme tid, at jeg til min broder paa 
hans weigne wilde betale for dend ommelte  skibspart 67 Sld., dend 24 dito bekom jeg af Jens 4 
potter salt for 12 skl., Aa. 1691. dend 15 Febr: bekom Jens it par hoser for 2 mrk., dend 9 juny 
bekom Jens it par sko 1 Sld., dend 5 September, bekom Jens en skiorte for 6 Sld., dend 29 dito 
bekom hand atter en skiorte for 6 skl., Aa. 1692. dend 25 Febr. Bekom Jens it par sko for 4 mrk., 
dend 29 juny bekom Jens it par hoser for 2 mrk., dend 30 dito bekom hand atter it par sko for 4 
mrk., dend 12 september, bekom Jens 2 skiorter for 3 Sld., fra Aa. 1691 dend 12 Oktober, er atter it 
aars rente til aars dagen Aa. 1692. forfalden, og bereignis nu som forrige aar 20 Sld. 2 mrk. 6 2/5 
skl., Kaastpenge er og saa for samme aar til bemelte dato for falden er 50 Sld., Aa. 1693. den 29 
marty  bekom Jens it par sko for 1 Sld., Samme tid betalte jeg til Niels Sivertsen for 19 tønder Aure, 
hand for Jens Hansen hafde tersked 3 mrk. 9 skl., og for kaasten i 14 dage mens hand samme haver 
tersked 1 Sld. 2 mrk., den 30 marty bekom Hillebran Sivertsen af Jens Hansen 20 tønder haure og 
skulle gifve ham for tønden 3 mrk., som jeg lovede paa Hillebrans weigne at betale, er 15 Sld., dend 
28 September bekom Jens t0 skiorter for 3 Sld., Samme tid betalte jeg paa Jenses wegne til 
Hattemageren i Rønne for en Hat 4 mrk.,  
Summa 502 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Credit 195 Sld. 2 mrk. 6 skl., og 4/5 skl., som Transporteris dend 1 Oktober, bekom Jens 5 qvarte 
dobbel brede Cartum for 2 mrk. 3 skl., fra dend 12 Oktober 1692 angaar igien Jenses rente, og er 
forfalden til aars dagen Aa. 1693. og bereignis lige som forige aar 20 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl., Samme 
aars kaastpenge som til bemelte dato og saa er for falden er 50 Sld., fra dend 12 Oktober Aa. 1693. 
angaar atter Jens Hans rente, og var forfalden dend 12 Oktober sidst afwigt inde værende aar, og 
bereignis lige som forige aaringer 20 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl., Samme aar kand reignis it halftaars 
kaastpenge efter som Sal: Jens Hansen ved døden afgik sidst in April er saa 25 Sld., dend 25 
November bekom Jens it par sko for 1 Sld. Den 21 December, bekom HR: Svend paa mine wegne 
af Jens Hansen, en half tønde Spege Sild, og samme tid bekom jeg self en halftønde Spege Sild af 
Jens, tilsammen for 7 Sld., dend 19 Marty bekom jeg 6 tønder Biug for tønden 5 mrk. 8 skl., er 8 
Sld. 1 mrk., Samme tid bekom jeg 8 tønder Aure á tønden 2 mrk. 8 skl er 5 Sld., nok annammed jeg 
siden Jens Hansen Sodes var død, af Nirolaus Jacobsen i Rønne for nogen haver hand af Sal: Jens 
Hansen hafde bekommed reede penge 21 Sld. 1 mrk., endnu haver jeg annammed til mig reede 



penfe som var udi Sal: Jens hansen skrin, da jeg tillige med mine begge Stifsønner efter hans 
dødelig afgang, obnede hans skrin 10 Sld., der imod haver jeg anvendt, og bekostedt Sal: Jens 
Hansen begrafvelse, som i det aller ringeste bedrog til 60 Sld.,  
Summa Summarum 639 Sld. 2 mrk.,  
Credit 288 Sld. 1 mrk. 3 3/5 skl.,  
Som Transporteris her for uden anføris først dend ommelte Capital. Sal: Jens Hansen udi 
Wellingsgaard hafde bestaaende som var 412 Sld., er saa forskrefne udi alt som til Credit er anført 
700 Sld. 1 mrk. 3 3/5 skl., Naar nu Liqvideris, og bemelte Summa som til Debet er anført fradragis, 
Saa blifver endelig hos mig til goede, som jeg bliver skyldig. &0 Sld. 3 mrk. 3 3/5 skl.,  
Som bestaae udi Wellingdgaarden, Saaleedis at være riktig efter min regenskabs bog, saa welsom 
efter det for seiglede skiftebref Tehterer jeg med egen hand og Zigneter Datum  
Wellingdgaard dend 20 December. Albert Hartwig. Wed foregaaende regenskab er vi 
underskrefne wel fornøyet og med underskrifvene nafn Testerer det H:Hansen Soede.      
Hans Hansen Soede 
 
Blifver saaleedis denne Sal: Carls Jens Hansens arfvedeel in Allis beholning penge 188 Sld. 3 mrk. 
12 skl., endnu tilfaldt Sal: Jens Hansen efter sin afdøde søster Margrete Hans Jensen Soedes daatter 
i arf af løsøre, og Jordegods i alt 55 Sld. 2 mrk. 10 skl., Hvorfor er udlagt, en brun skammel af føre 
for 1 mrk., 2 dreiels bordduge á 18 mrk er 9 Sld., it gl. sengested for 12 skl., hos Ernst Lauritsen 
Rytter de 3 skl., Udi Lille Myrregaarden i Aakier sogn 46 Sld. 11 skl.,Nicolaj Jacobsen i Rønne er 
efter sin udgifne Obligation skyldig til Sal: Jens Hansen for en andeel udi it Skibsrum Capital 
trediesindtyfve, og Siuf Sld., der af resterer rente fra Obligationen dato dend 9 Augusty 1692 til 
dend 12 December 1693. at paa Capitalen er betalt tredje Sld., som er udi 1 ¼ aar af dend fulde 
Capital rente 4 Sld. 12 skl., Nok it aars rente af de 37 Sld., resterende Capital til dato 7 mrk. 6 skl., 
er saa Capital og rente som til dato resterer penge 43 Sld. 2 skl.,  
Summa ofver forskrefne denne Sal: Carls middeler er 287 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Fra bemelte Summa aggaar til stempled papir til denne forretning for 6 mrk., Hvor til er udlagt 2 
aars gl. galte for 6 mrk.,  
Bliver saa igien til deeling 286 Sld. 7 skl., 
Som deelis udi 3 Brødre og en half søsterlaad, er der af en broderlaad 88 Sld. 2 2/13 skl.,  
Og half søsterens laad 22 Sld. 7/13 skl.,  
 
For Moderen Kirstine Albert Hartwigs anpart, en broderlaad som er 88 Sld. 2 skl.,Og half søsteren 
Barta Hartwigsdaatters anpart som er 22 Sld., som til sammen er 110 Sld. 2 mrk., er udlagt Nicolaj 
Jacobsens obligation og pandtebref paa Capital og Rendte for 43 Sld. 2 mrk., udi Lille Myrregaard i 
Aakier sogn 42 Sld. 4 skl., en hvid Qvige for 2 Sld. 2 mrk., 4 Faar á 3 ½ mrk er 3 Sld. 2 mrk., en 
stoer galt for 2 Sld. 2 mrk., en gl. weder for 3 mrk. 8 skl., en seng med karm foruden himmel 6 Sld., 
it stort bogskab af fyhre med 2de døre, og laas for er for 8 Sld., it stoke sauf for 1 Sld. 2 mrk., en 
liden gl. dantier stohl for 8 skl., til overs 4 skl.,  
 
Hermand Hansen Soede tilkommer paa sin andeel arfve penge 88 Sld. 2 skl., hvor tillagt, udi 
Wellingsgaarden at have 30 Sld. 3 mrk. 3 skl., en kistebenk med 2 rum udi 2 Sld. 2 mrk., en sleede 
med jern vidier 1 mrk. 4 skl., en Ege kiste med laas, og hengsler 4 Sld., en hand Qvern 2 Sld., 3 Sey 
bøtter á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., en bagstoel med røt skin 4 mrk.,  it Kløf Sauf for 6 mrk., en lang benk 
med en skammel 8 mrk., 2 raae huder á 4 mrk er 2 Sld., 3 seke á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 jern tyfve 
á 8 skl er 1 mrk., 2 jern kiler á 1 mrk er 2 mrk., en stolpenaur for 1 mrk., en seng af føre for 4 mrk., 
en lang husstie 1 mrk. 8 skl., 14 2/7mark Thin for 14 mrk. 4 skl., Sølf for 8 Sld. 3 mrk. 8 skl., en 
messing kedel for 6 mrk., en blaae ranned linnen underdynne Lit: K: for 6 Sld., en blaae ranned 



bolster hofved dynne for 1 Sld. 2 mrk., en Damaskis bord dug for 5 Sld., en lang benkedynne 9 
allen lang nye wefved med barked skin under for 6 Sld., it gl. syed hiønde for 2 Sld., en blaae 
ranned hofved pude Lit: D: for 1 Sld., udi Lille Myrregaarden i Aakier sogn 8 mrk. 3 skl., legger fra 
sig 1 mrk. 10 skl.,  
 
Dend yngste broder Hans Hansen Soede tilkommer i arf 88 Sld. 2 mrk., Hvor for er tillagt af 
Willinggaarden i Nykier sogn 30 Sld., af Sølfved at have 8 Sld., 2 blaae rannede bolster hofved 
pudder Lit_ E: for 2 Sld., en hvid ofverdynne Lit: F: i krobhused for 7 mrk., en nye wefved 
benkedynne 4 alen lang i studeer Cammeret for 3 Sld. 2 mrk., it flamsk sengklæde i det Øster 
Cammer 10 Sld., en sengeryg i drenge Cammeret 6 mrk., it par pude vor med strik for og guhlt 
adtlask til puderne for 3 Sld., en dreiels dug 4 ½ alen lang 4 Sld. 2 mrk., en par pudes vor med røt 
fifskaft forenden for 3 Sld., it handklæde med udsydning for enden for 3 Sld., en syed benkedynne 
med skin vor under for 3 Sld., hos Karen Sal: Hans Monsens 2 Sld., hos Hans Koefoed i Perskier 
sogn 2 mrk. 8 skl., hos Jacob Jensen Soede 8 skl., hos Hr: Rasmus 1 skl., en bred skammel 12 skl., 
hos Ernst Lauritsen Rytter 3 skl., hos broderen Herman Hansens laad 1 mrk. 10 skl., hos Albert 
Hartwigs udleg 4 skl., udi Lille Myrregaard i Aakier sogn 2 Sld. 4 skl.,  
Widere hafde de vedkommende ikke at angifve, som denne Sal: Carls middeler kunne vedkomme, 
end forskrefved staar, men vare med dette som foran findes indført og forretted er, vel tilfreds og 
benøyet i allemaader, Og som de igen lefvende brødre ikke endnu hafver opnaaet sin fulde laug 
alder efter lowen, saa lofvede deris Stiffader bemelte Albert Hartwig, at hand eed nu med demmen 
wil hafve tilsiun, og deris gahn i allemaader at ramme efter lowens tilhold, at saa er tilganged, og 
Pahseret, som forskrefved staar Tehterer. Jens Pedersen Meklenbourg.  
Henrik Brugman. Albert Hartwig. H: Hansen Soede. Hans Hansen 
Soede. 
 
 



Nr. 6.Side 16. 1695. 9. Jan. 
Boehl Pedersdatter, Kobbergård, Østerlars. Døde Juli 1686. 
Hans Madvig. 
 3 søn. 2 døt. 
A: Olle Hansen, f. 1677. 
B: Peder Hansen, f. 1679. 
C: Hans Hansen, f. 1683. 
D: Karen Hansdatter, f. 1681. 
E: Anna Hansdatter, f. 1685. 
Værge: Far. 
 
Anno 1695 Den 9 January, er efter foregaaende Tillysning inden Landsting, og Herritsting, Saa og 
forfatted Registering,  holden  Liqvidation  Og Skifte efter  Erlig og Welakte mand, Kongl: May: 
Skov Rider Seig: Hans Madvigs afdøde Hustru Boehl Pedersdaatter, som med hammen 
boede, og hun ved døden afgik paa Kobbegaarden beliggende udi Østerlaurskier sogn. In July Aa. 
1686. Imellem denne Sal: Qvindes efterlefvende hosbunde ermelte  Hans Madvig paa eene, og 
deris sammen auflede børn, som er 3 sønner og 2 døttre paa dend anden side, hvor af  
 
Dend eldste søn er Olle Hansen paa 18de aar gl. 
Dend anden søn Peder Hansen 16 aar gl. 
Dend yngste søn Hans Hansen 12te aar gl. 
Dend eldste daatter Karne Hansdaatter paa 14tende aar gl.  
Dend yngste daatter Anna Hansdaatter 10de aar gl.  
For demmen er faderen self werge efter lowen. 
Og som disse forskrefne børn herpaa Landed, paa deris Moders weigne ingen slegt eller biured 
haver, Saa paa tog sig Capitain Casper Henrik Westerwalt boende paa Leensgaard ibiden. 
Saa og Eskild Hartwig paa Frendegaard i Ibskier sogn at være tilsiuns werge. 
 
Saa efter di dette skifte udi de førværende skifteforwalteres tider ikke er kommeb til endelighed i 
hvor wel Hans Madvig der om hos demmen ofte skal have giort ansøgning, da er efter de 
vedkommendis begiering berørte skiftes slutning, og forretning til i dag berammed at forretagis, og 
til ende bringes. 
 
Hvor ved paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Etatsraad, og 
Amptmand Herre Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourg og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er og did kalled de tvende mænd, som 
Sterfboets middel hafver med væred at Registrere og wurdere, nemlig Peder Hansen og Anders 
Hansen ibiden. Da er af Hans Madvig fremlagt og vestaaet efter skrefne Registering, paa 
Sterfboets midler, indgæld, og udgæld, som i sig formelder saaleedis som her efter følger. Nenlig. 
 
Anno 1686 dend 1.July. ere vi under skrefne efter SR. Hans Ollsen Madvigs begiering møtte 
paa Kobbegaarden at skulle Taxere, og Wurdere hvis midler Hans Ollsens Sal: afdøde hustru 
Boel Pedersdaatter haver sig efterlat, efter som Hans Ollsen Madvig hafde ded begieret af 
Hr: skifteforwalteren SR Augustus Deekner, at vi underskrefne midler skulle som før ermelt, og 
det opsætte, da er fremvist som følger, 



 
Sølf. 
En kande vog 38 ½ laad á 3 mrk er 28 Sld. 2 mrk. 8 skl., en kande vog 32 laad it Qvintin á 3 mrk er 
24 Sld. 12 skl., 49 laad bruded Sølf á 2 mrk. 8 skl., er 30 Sld. 2 mrk. 8 skl., 4 skee vog 17 laad á 3 
mrk er 12 Sld. 3 mrk., 54 Sølf Knapper vog 8 laad á 3 mrk er 6 Sld., 68 knapper vog 22 laad á 3 
mrk er 16 Sld. 2 mrk., 31 laad bruded Sølf á 2 mrk. 8 skl er 19 Sld. 1 mrk. 8 skl., 111 knapper 
filegran vog 32 laad á 4 mrk er 32 Sld., 22 knapper vog 4 laad á 2 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk., 33 
laad brudet Sølf á 2 mrk. 8 skl., er 20 Sld. 2 mrk. 8 skl., en stob vog 11 ½ laad á 3 mrk er 8 Sld. 2 
mrk. 8 skl., en stob vog 12 laad á 3 mrk er 9 Sld., en staab vog 12 laad á 3 mrk er 9 Sld., en staab 
vog 7 ½ laad á 3 mrk er 7 Sld. 8 skl.,  
 
Kaabber. 
En gl. brøgger kedel vog 2 pund á mark er 12 skl er 9 Sld., en grydde vog it pund á mark 12 skl er 4 
Sld. 2 mrk., en gryde vog it pund og 2 mark á mark 12 skl., er 4 Sld. 3 mrk, 8 skl., en gryde vog 18 
mark á 6 skl er 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., en brendevins pande vog 1 ½ pund a mark 1 mrk., er 13 Sld. 2 
mrk.,  
 
Thin. 
3 fade 4 tallerkener, en brinke for Sld., nok til sammen it pund a mark er 1 mrk., en tin kande og en 
skaal vog 7 mark a 1 mrk er 1 Sld. 3 mrk.,  
 
Messing. 
En kedel vog 14 mark á 10 skl er 2 Sld. 12 skl., en kedel vog 10 mark á 6 skl er 3 mrk. 12 skl., en 
morter vog 20 mark á skl er 3 Sld. 4 skl., 2 lysestager en bord krandt, og en lysesap nok tilsammen 
14 mark á 1 mrk er 3 Sld. 2 mrk.,  
 
Jern. 8 pund nyt jern 6 Sld., 
 
Køir. 
En blak braaged Koe 6 Sld., en blak hielmed Koe 6 Sld., en sort Koe for 6 Sld., en sort belted Koe 
for 6 Sld., en røe hielmed Koe 6 Sld., en røe Koe for 5 Sld., en blaked Qvige 3 Sld. 2 mrk., en dito 
10 mrk., en blaked Tyr for 10 mrk.,  
 
Heste. 
En sort Hest for 12 Sld., en røe Hest for 7 Sld., en brun hielmed Hest 7 Sld., en brun blised Hest 7 
Sld.,  
 
Faar og Lam. 11støker gl. Faar for 11 Sld., 14 Lam for 7 Sld.,  
Svin. 12 galte svin for 3 Sld. 3 Søer for 3 Sld., 5 Grise for 5 mrk.,  
 
Sengeklæder. 
En gl. bolster ofverdynne 2 Sld., en gl. bolster underdynne 1 Sld. 1 mrk., en bolster hofveddynne 4 
mrk., 4 Olmerdugs puder 4 mrk., en ullen, og linnen pude 8 skl., 2 Olmerdugs ofver dynne 4 Sld., 2 
gl. underdynner 2 mrk., en gl. hofved dynne 1 mrk., 
 
Linnet. 



It par bruegarns lagen 3 Sld. 2 mrk., it blaargarns lagen 3 mrk., it par pude vor foruden strik 10 
mrk., en koppedug 6 allen 10 mrk., en dradug med blommer 4 Sld., it dragsøm sengklæde 4 Sld., it 
dragsøms sengklæde 2 Sld., it sengklæde 2 mrk., en dradsøms benkedynne 2 Sld., it syed hiønde 1 
mrk., it syed hiønde 8 skl., it dito 8 skl.,  
 
Træ Ware. 
It jern bundet skrin 3 Sld., en half kiste laasfast 2 Sld., en half kiste foruden laas 1 Sld. 2 mrk., en en 
kuffert med laas for 2 Sld., it wraaskab med laas 2 Sld., 2 Øllkar for 4 Sld., 2 øll tønder for 1 Sld., 3 
øllfad for 6 mrk., 3 straabonds tønder for 1 mrk. 8 skl., toe balger for 1 mrk., 3 sie trug 1 mrk. 8 skl., 
11 støker smaa Egebræder 8 mrk., en wogn for 8 mrk., en ploug med jern 6 mrk., en nye karm 
foruden jern og juhl 8 mrk., en slee med Car 8 mrk., en nye rifled bøsse 6 Sld., en gl.Fyr bøsse 6 
mrk., en gl. flinte bøsse 6 mrk., 3 Hollandske leer fad 3 mrk., it half pund lød 1 mrk. 8 skl.,  9 mark 
lød 1 mrk. 2 skl., 20 mark uld 5 mrk., 1½ pund fier 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., 2 tønder Biug 2 Sld., 9 
tønder Biug sæd, strøe korned 9 Sld., 3 tønder Aure  sæd for 3 Sld., 8 skepper Rugsæd for 3 Sld. 1 
mrk., en skeppe hvede sæd for 2 mrk.,  
 
Tilstaaendis gield. 
Hans Christensen i Clemmedskier sogn Skyldid 5 Sld., 
Peder Mikelsen i Haslemark 7 Sld., 
Henrik Nielsen i Sandvich 4 Sld. 2 mrk.,  
Olle Hansen i Østerlaurskier sogn 1 Sld.,  
Jens Rasmusen i Gyllens gaarden 5 Sld.,  
Claus Horkar i Gudhiem 1 Sld. 1 mrk.,  
Jens Trevor i Gudhiem 14 Sld., 
Peder Ibsen i Clemmedskier sogn 4 mrk.,  
Mikel Hansen paaWestergaard 2 mrk.,  
Anders Hansen paa Kobbegaarden 12 Sld., 
Jacob Nielsen i Haslemark 5 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Peder Monsen i Kiøbenhavn 12 Sld.,  
Niels Ollesen Trevør 8 Sld.,  
Summa Summarum paa børns middel er 550 Sld. 2 mrk. 2 skl., 
Her imod fordredis efter Sal: Boehl Pedersdaatter som og Hans Olsen Madvig self vedgik 
Borgemester Olle Svendsen i Rønne fordrer 2 Sld.  
SR Jørgen Bohne i Rønne 12 Sld.,  
Hans Markman 16 Sld., 
Hr: Jørgen 8 Sld.,  
Hellis Mefvesen 45 Sld., 
Hans Rasmusen 8 mrk., 
Olle Deign 2 Sld., 
Hans Ryemand 1 Sld., 
Jonas Murerremester 1 Sld., 
Peder Bastian 20 Sld.,  
Inger Anders daatter 8 Sld., 
Nok imod Udfarten 20 Sld.,  
Summa forskrefne Gieldfordringer andrager 127 Sld.,  
At dette er saaleedis af os forretted bekre efter di med voris hender . 
Hans Olsen Madvig. Peder Hansen. Anders Hansen Boemerder. 



Forskrefne er Passeret i min nerværelse hvor for dette af mig til witterlighed 
underskrifver, Casper Henriksen Westerwalt. 
 
Forskrefne er Pahs til min nervyrelse hvor for dette af mig til witterlighed underskrifvis  
Eskild Hartwig. 
 
Skifteforwalteren for sin umage blef bevilged med reise bekostning 5 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage blef med reisens bekostning i alt bevilged 5 Sld., 
Stempled papir til Skiftebrefvet for 6 mrk.,  
Wurderingsmændene for deris umage hver 3 mrk., er 6 mrk.,  
 
Summa Summarum over forskrefne anførte Prætensioner, er 140 Sld., 
 
Liqvideret bliver udi behold,og til deeling penge 410 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Hvor af faderen Hans Madvig tilkommer dend halfve part som er 205 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Og dend yngste daatter Anna Hansdaatter strax efter sin fødsel er bleven Moderløs, at moderen ved 
døden er afgangen. Saa haver faderen til hendis opforstring saa vel som og til de andre børns 
fremtarf, en andeel bekostning anvendt, som hand begierde af børnens anpart igien at skee 
vederlaug for, og ansatte det alt sammen paa penge 20 Sld., hvilked hand igien til begge sine døttre 
hengaf og forærede, at hver af dem skal nyde deraf halfparten som er 10 Sld., til hielp til en 
klædning i fremtiden blifver saa igien samptlig børnen til deeling 185 Sld. 1 mrk. 1 skl., 
Som deelis imellem 3 sønner og 2 døttre. 
Der af er en broderlaad 46 Sld. 1 mrk. 4 ¼ skl., og en søsterlaad 23 Sld.10 1/8 skl., 
Hvor paa en hver broder tilkommer af Sølfved 38 laad, og hver søster 19 laad Sølf. 
For resten og det svarer faderen Hans Madwig efter som hand efter lowen self er sine børns werge, 
og ellers loved Hans Madwig, at stille sine Creditorer tilfreds at en hver skal være benøyet uden 
anke hvorimod Hans Madwig beholder det anførte, og registerede gods. Idet øvrige vil Hans 
Madwig holde tilsiuns wergerne, og andre vedkommende uden skade i alle maader. 
Hvis Ifareklæder denne Sal:Qvinde sig kand have efterlatt, er til begge døttrenes nødtørst anvendt, 
at der af ej noged videre, er til registering at anføre, at saa er til ganged og Pahseret som forskrefved 
staar Attesterer vi med vore hender, som paa samme tid, og sted tilfreds var. Saa lofved og Capis 
Casper Henrik Westerwalt, sampt Eskild Hartwig, at have indsende med faderen Hans 
Madwig, saa at de umyndige ej skal lide skade paa deris arfvepart i fremtiden Actum Anno Die Et 
Loco Ut Supra. Jens Persen Meklenbourg. Henrik Brugman. Eskild Hartwig. 
Hans Ollsen Madwig. Casper Henrik Westerwalt. Anders Hansen. 
Per Hansen. 
 



Nr. 7. 
Side 18. 1694. 16. Nov.     
Hans Koefoed Ollufsen, 50. Sg. Klemensker. 
Maren Ibsdatter. Laugv: Søstermand, Olluf Nielsen, Grødbye, Aaker. 
 8 søn. 2 døt. 
A: Olle Koefoed, egen værge, Vestermarie. 
B: Claus Koefoed, egen værge. 
C: Jens Koefoed, udenlands. Værge: Svoger, Henning Køller, Olsker. 
D: Peder Koefoed, f. 1678. Værge: Hans Bendtsen, Klemensker. 
E: Mathias Koefoed, f. 1681. Værge: Jørgen Svendsen, Aabye, Nyker. 
F: Jørgen Koefoed, f. 1682. Værge: Thobias Jochumsen, Aaker. 
G: Hans Koefoed, f. 1684. Værge: Bror, Claus Koefoed. 
H: Jacob Koefoed, f. 1687. Værge: Bror, Olle Koefoed. 
I: Sidzle Koefoedsdatter, f. 1674. Værge: Lars Hansen, Boesgård, Klemensker. 
J: Margrethe Koefoedsdatter, f. 1676. Værge, Hans Andersen, Nyker. 
 
Anno 1694 Den  16 November, Med paa følgende Dato er efter Lovlig Giorde tillysning, inden 
Herretsting; og landsting,Holden Registering, og Vurdering, Samt skifte og deeling,, efter  Erlig og 
Mandhafte nu  Sal: Corporal Hans Koefoed Ollufsen, som boede,og døde paa dend 50 
Jordeigendomsgaard kaldis Ladegaarden, beliggende udi Clemmedskier sogn. Imellem denne Sal: 
mands efterlefvende hustru, Marne Ibsdatter, for hende blef til laugwerge anordned med hendis 
søstermand Olluf Nielsen i Grødbye i Aakier sogn, paa ene, og paa anden side, deris sammen 
auflede børn son ere 8 sønner og 2 døttre, Hvor af  
 
Dend Eldste søn Olle Koefoed boende i Westermarie sogn. Sin egen werge 
Dend anden søn Claus Koefoed og sin egen werge . 
Dend tredie søn Jens Koefoed  som er udenlands i hans Absens er for hammen til werge anordned 
Henning Køller i Olskier sogn. hans svoger.  
Dend 4er søn Peder Koefoed 16 aar gl. for hammen er til wærge anordnet Hans Bendtsen i 
Clemmedskier sogn. 
Dend 5te søn Mathias Koefoed paa13de aar gl. for hammen er til wærge anordnet Jørgen Svendsen 
i Aabyen Nykier sogn. 
Dend 6te søn Jørgen Koefoed paa 12 aar gl. for hammen er til werge anordnet  
Thobias Jokumsen i Aakier sogn. 
Dend 7 søn Hans Koefoed paa 10de aar gl. for hammen er til werge anordnet hans broder Claus 
Koefoed i Clemmedskier sogn. 
Dend yngste søn Jacob Koefoed paa 7de aar gl for hammen er til werge anordnet hans broder 
Olle Koefoed i Westermarie sogn. 
Dend Eldste daatter Sidzele  Koefoedsdatter paa 20 aar gammel, for hende werger Lars Hansen i 
Boesgaard i Clemmedskier sogn.  
Dend yngste daatter Margrete Koefoedsdatter paa 18 aar gammel for hende werge Hans 
Andersen i Skovgaarden i Nykier sogn. 
 
Hvor paa Rettene  veigne var ofverværrende Højedle og Welbaarne Hr. Etatsraad, og amptmand 
Herren Hans Bøheke, ved hans fuldmegtig  Jens Pedersen Meklenbourg, og skifte skriveren 
Henning Brugman, paa Skifte er til Vurderings mænd opmeldel, Peder Hansen og Jens Svensen  



da  er forre funden, og Pahseret som her efter følger  
en brun stud, og en brun hielmed stud begge 16 Sld., en bleged Koe for 6 Sld., en brun hielmed Koe 
6 Sld., en røe røgged Koe 6 Sld., en røe belted Koe 5 Sld., en røe Koe 6 Sld., endnu en  brun 
hielmed Koe for 5 Sld., en røe stud 5 Sld., 2 brune studde á 4 Sld er 8 Sld., en bleg hielmed stud 4 
Sld., en bleged stud 2 Sld. 2 mrk., endnu en brun stud for 3 Sld., en røe Qvige kalf 2 Sld., en røe 
herred Qvigekalf 5 mrk., en røe hielmed Qvigekalf 3 mrk.,  
Heste. Og Hopper. 
En røe blised ugilled Hest for 12 Sld., en soed blised gilling 8 Sld., en røed Hoppe 12 Sld., en sort 
brun stierned Hoppe 12 Sld., en gl. røed Hoppe 4 Sld., myng er røed Hoppe fo 9 Sld.,  
 
Faar 8 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 Sld., 
Svin. En graae soe for 5 mrk.,3 unge svin á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., endnu 4 støker ung svin á 1½ 
mrk er 6 mrk., en hvid Orne 2 mrk., 3 unge Soe svin á 3 mrk., er er 9 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies med Gaasen á20 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Dend ind auflede Sæd. 
Biug i syndre lade fem stolperum med Biug nesten fulde, er sat paa 60 tønder, tønden er sat for 4 
mrk er 60 Sld.,  
I Wester lade 4 stolperum Biug nesten fulde, er sat for at være 40 tønder á 4 mrk er 40 Sld.,  
I wester lade 3 stolperum haure sampt it les med hafre paa gaarden er sat for 70 tønder á tønden 2 
mrk er 35 Sld.,  
I syndre lade Rug i fem stolperum er sat for 20 tønder á 6 mrk er 30 Sld., 
4 tønder Rug som er saaed, er agted som strøe korn, for tønden 6 mrk er 6 Sld.,  
Udi  Synder i Øster ende, 2 stolperum Høe, fra jorden nesten fulde, er sat for 14 les á 6 mrk er 21 
Sld.,  
I stue lengden i dend østre ende 6 stolperum paa stenged med høe udi er sat for 14 les á 6 mrk er 21 
Sld., 
 
Boehave. 
En gl. ploug med knif og skier for 2 mrk. 8 skl., en ploug bøsse, og 2 nye juhl plougløbere, og 
lenker 3 mrk., en arbieds wogn med 2 stier og en brake hammel, og 2 halseeler for 3 sld., endnu 2 
gl. juhl for 3 mrk., it aar med bihl for 1 mrk. 8 skl., en salte olde 6 mrk., en hand qvern med hus og 
seil 3 Sld. 2 mrk., en lin wef med behør 4 Sld., it gl. Øllkar for 2 mrk., it winfad, med en bon udi 2 
mrk., en stand tønde 1 mrk., en ballig 12 skl., it deigne trug 2 mrk., it gl. deigne trug 6 skl.,  
 
I Meel Hused. 
En gl. tiere tønde 1 mrk., en lynnebord salt tønde 12 skl., en gl. meel tønde 8 skl., en smaal half 
tønde 4 skl.,  
 
I krobhuser. 
It kandebræ 2 mrk., it brød bende 8 skl., 2 tønder á 8 skl er 1 mrk., en kierne for 8 skl., en sej bøtte 
10 skl., 2 andre sy bøtter á 4 skl er 8 skl., en jern hand stang 4 mrk.,  
I Lille stuen. 
En himmel sengsted 3 Sld., it halft sengested 5 mrk., it gl. bord af aske 1 mrk. 8 skl., en stoer 
laasfast panneled Ørk for 10 Sld., i stuen. It stoer askebord med en oben foed 6 mrk., it aske bord 
med en lugt foed 10 mrk., en bagstoel med røke 1 mrk. 8 skl., it lided ege skrin uden laas for 12 
skl., en føre benk synden til i lillestuen, med en skammel til for 6 mrk., en benk ibiden for bord 
enden 3 mrk.8 skl., 2 sengesteder i drenge Cammered for 1 mrk. 8 skl., endnu i lille stuen 



sengeklæder i himmelsengen, en bolster underdynne 3 Sld. En hiemme giort ullen og linnen 
ofverdynne 5 mrk., en linnen hofved dynne 2 mrk., 2 pudder uden vor á 3 mrk er 6 mrk.,  
I Den anden seng indfor dørren ibiden, en gl. linnen underdynne 6 mrk., en blaae ranned olmerdugs 
overdynne 2 Sld., en sort ranned ullen hoveddynne 1 mrk., en linnen pude uden vor 1 mrk. 8 skl., it 
blaargarns lagen 2 mrk., it dito 3 mrk., en gl. lesned agedynne 1 mrk. 8 skl.,  
Konning Chrihtian dend tridenes Damskel  3 ibel in folio med sort bin for 3 Sld., en køllert 
felbereed er taxered for 8 Sld.,  
 
Kaabber. 
En brøger kedel i mur paa 1 ¾ tønde sat for 14 Sld., en fierings kedel 3 Sld., en jern gryde 10 mrk., 
en messing lysestage 1 mrk., en sinnerps qvern 1 mrk., 2 bruegarns lagen á 4 mrk er 2 Sld., en 
blaargarns borddug 3 mrk., en stoke sleede med træ vidier 2 mrk., en anden liden sleede med træ 
vidier 1 mrk. 8 skl.,  
 
Tilstaaende Gield. 
Hans Ibsen i Mejbye i Nyker sogn er skyldig for 3 lees torn er efter arfningernis foregifvende á 8 
skl er 1 mrk. 8 skl.,  
Nok beretted arfvingerne at Henrik Persen nu boende i Aakier sogn er skyldig for anpart af it huus i 
Nyebye som nestedt penge 3 Sld. 13 skl.,  
Nok som Olluf Jensen udi Rydskier sogn skal skyldig være for ektepenge af dend gaard Hans 
Jensen nu paaboer i Clemmedskier sogn 4 Sld.,  
Item Poul Aristsen er og skyldig af ded 15 Worned i Westermarie sogn 4 mrk., som Enken og 
arfvingerne indfordrer til felled deeling. 
Olle Koefoed i Westermarie sogn er skyldig blefven for Aa. 1694, af ded 15 Worned i Westermarie 
sogns Landgilde 4 Sld. 4 skl.,  
Summa forskrefne  boets rørrende middel andrager til penge 457 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurde Enken med sin Laugwerge sampt børnene, og vedkommende, om de 
hafde meere at angifve Sterfboet af rørrende gods at komme til beste, hvor til de svarede samptlige, 
indted videre at være, uden hvis kand blifve til beste af denne 50 gaard i Clemmedskier sogn, og det 
15 Wornede i Westermarie sogn, naar pandthaverne der af bekommer deris fornøyelse, efter de taxt 
som der paa af mænd sat vorder, som fordreligst skee skal,  
Saa blef angifven efter skrefne Prætensioner, hvor til er giort udleg som følger. 
Byefougden Hans Ollufsen Skov i Rønne, her paa skiftesteded Compareret, og pp Sal: Jørgen 
Bohne ibiden,hans arfvinger, og Creditorers weigne, loed her i skifte forhandlingen Protocollere en 
udskrift af Sal: Barbra Sal: Borgmester Herman Bohne Morttensens skifte forhandling, saa vel som 
udskrift af dend skifte forhandling, efter Sal: forti Jørgen Bohne Morttensen som indeholder set som 
denne Sal: Mand Hans Koefoed Ollufsen, som boede og døde her paa Ladegaarden er skyldig 
blefven hvilken lyder ord efter andet som her efter følger. 
No. 26. (5)fire og tyve Søkeseng, udskrift, af  
 It skiftebrefved gangned efter dend Sallige Matrone Barbra Sal: Borgmester Hermand Bohne 
Morttensens, af dato, dend 2 april 1685. Hans Koefoed paa Ladegaarden udi Clemmedskier sogn, 
efter afreigning, og riktig regenskab, dend 5 febr. 1685. blef skyldig til boet, bog Gield som hand 
vedstaaet retat være, 200 Sld. 3 mrk. 10 skl., 
No. 7 Olluf Staalles obligation, og forsikrings bref som Hans Koefoed haver med underskrifvet paa 
en Wornede gaard, udi Westermarie sogn som Jørgen Ollufsen paa boede, daterit dend 19 April 
1674 paa Capital 70 Sld., Hvilken Obligation, og Pandtebref er lest inden wester Herritsting dend 
14 January 1675, og daa af Olluf Staalle, og Hans Koefoed Ollesen paa Ladegaarden i 
Clemmedskier sogn forretten i alle sine indeholdende ord, og pundter i allemaader ved staaed, efter 



derom ting bogens videre formelding, der af restende rente til dend 19 April nest kommende udi 11 
aar 46 Sld. 3 mrk.,  
No. 15 nok Hans Koefoed udgifne Obligation og pandtebref paa forde Wornede gaard dateret dend 
19 April 1674 for meldende paa hofvedstoel 200 Sld., resterende rente til dato dend 5 febr. 1685 9 
Sld. 2 mrk.,  beløbber tilsammens ald forskrefne rente, af begge forsikrings og pandtebrefve, med 
bog Gielden til 257 Sld. 10 skl.,  og pandte brefvenis hofvedstoel bedrager 270 Sld., ertilsammen 
527 Sld. 10 skl., Hvilked jeg Hans Koefoed flud kommet igen med egen haand her under bekrefter 
saaleedis ret at være, som jeg lofver at tilsvare, og betale, til de vedkommende, og skadesløs 
demmen at holde udi allemaader herudi den, Hans Koefoed Ollesen til Witterlighed Tehterer, 
Jørgen Jørgensen, Hans Tidemand. 
Udschrift, af Schifte forhandlingen som iblandt andet er Passerit udi Sal: Jørgen Bohnis Sterfboe, 
paa skiftestedet den 20 Juny Anno 1692.  
Hans Koefoed paa Ladegaarden i Clemmedskier sogn, efter afregning, og riktig regenskab blef 
skyldig til dato, dend 20 juny 1692, først rente, og bog gield hvor om er giort af regning, om mekel 
1689. 45 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Nok efter Obligation, og pandtebref som bestaar i dend Lille fri Wornede gaard, som er beliggende i  
Westermarie sogn, og forde Hans Koefoed tilhørrer penge 70 Sld., endog er skyldig Capital, som er 
tilfalden Sal: Claus Bohnis børn penge 165 Sld. 1 mrk. 4 skl., der af rente i trei aar til først 
kommende Mikelsdag indeværende aar i 1692 beløbber efter afregning penge 16 Sld. 3 mrk.,  
Iigemaade resterer rente af de obenstaaende 70 Sld., fra Aa: 1689. og til Mikelsdag 1692 penge 10 
Sld. 2 mrk., endnu rester bog Gield 5 mrk., der paa er betalt, en tønde Biug for 4 ½ mrk og en tønde 
haure 2 mrk., beløbber saa in Allis Capitan tente, jeg bog gield til oben bemelte Mikels 1692 penge 
307 Sld. 9 mrk. 8 skl., som jeg lover skadesløs i allemaader til vedkommende at betale, hvilked jeg 
Tehterer med min egen haand, Datum skiftestedet dend 20 Juny 1692. 
 Hans Koefoed Ollesen, til  
Witterlighed Mads Jensen B Rosning. 
At sig saaleedis befindis, som ofven skrefved staar. Clemmedskier sogn. Tehterer  
Hans Ollufsen Slov. Mads Pedersen Wiborg. Morten Bohne. 
 
Endnu resterer rente først af de 70 Sld., Capital fra Mikels 1692 og til Mikelsdag 1694, som beløber 
7 Sld., Nok rester rente af 165 Sld. 1 mrk. 4 skl., Capital fra Mikel 1692. og til Mikels 94. aarlig 5 
procento, beløbber aarlig 8 Sld. 1 mrk., penge 16 Sld. 2 mrk.,  
Hans Ollufsen Skov, Mads Pedersen Wiborg, Mortten Bohne,  
saaleedis blifver Summen 331 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
 
Hvor efter Byefougden paastoed, og formeente, at efter di forskrefne Udskrifts Summa er en riktig 
fordring, som Sal: Hans Koefoed Ollesen under hans haand i skifte forhandlingen, ganged efter Sal: 
Jørgen Bohne Morttensen haver vedgaaet og bekrefted, aom alle reede igien paa skifted efter forde 
S: Jørgen Bohne er udlagt til børne gods nemlig til Elisabeth Sal: Claus Bohnis børn som Sal: 
Jørgen Bohne var werge for, om ikke der for forskrefne nu fordrende Summa Capital og Rente ikke 
bør at betalis af dette Sterfboe, af det redeste og beste, som formeenis bør at være med 
Jordegoedsed nemlig i Ladegaarden at maatte indvises, hvilked saaleedis indstiledes til Hr: 
skifteforwalterens goede betenkende. 
Enken med sin laugwerge, og de andre arfvinger svarede her til, og formeente at forrestaaende Sal: 
Jørgen Bohnis fordring ej bør skee anded udleg til, end løsøre, og rørrende gods saalenge det kand 
tilstreke, undtagen hvis det pandtebref kand angaae paa de 70 Sld., Som er forsikred ind det 15 
Wornet i Westermarie sogn;  



Mortten Bohne i Haslemark lefvered til Enken, og hendis laugwerge, en taxt af Sigart Gage til 
Myrregaard i Aakier sogn, og hans med følgere giort til sig annammede, dernest fordrede Mortten 
Bohne efter en obligation, og pandtebref dateret dend 19 April 1674. Udgived af Hans Koefoed 
Ollsen under hans egen haand og lest paa skifted efter Barbra Sal: Borgmester Herman Bohne 
Morttensens dend 5 febr. 1685, lest paa skifted efter Sal: Gudber Terkelsen paa 15 Worned i 
Westermarie sogn dend 4 Dec: 1691, Item lest paa Wester Herredsting dend 15 Nov: 94. lydende 
paa Capital toe hundrede Sld., som til Mette Sal: Claus Bohnis daatter for hvilken Mortten Bohne er 
werge er udlagt, med forsikring, og under pandt udi den 15 Worned gaard i Westermarie sogn. Nok 
fordrede Morten Bohne efter en Dom udsted af Nørre Herritsting dend 20de Marty A: 1691. af 
Herrits fougden Henrik Johansen pop afsagt, hvor ved Hans Koefoed er til Dømt til bemelte hans 
myndling at betale dend resterende rente som af de berørte 200 Sld., er forfalden til dend 5 febr. 
1691. otte Sld. 6 skl., der for uden tilfunden at betale til bemelte myndling it hundrede Sld., med 6 
aars rente som er 30 Sld., som er tilsammen 138 Sld. 6 skl.,  
Endnu fordrede Mortten Bohne rente af berørte 200 Sld., som rester fra 5 febr. A: 1691. til dend 5. 
febr. A. 1695. 4 Sld. 4 skl., for hvilken rente tilligemed de 8 Sld. 6 skl., Mortten Bohne formente, 
efter for skifningen, at forblive ved sit pandt. 
Nok fordrede Mortten Bohne rente af berørte 100 Sld., som Dommen om    formelder fra 5 febr. 
1691. til 5 febr. A: 1695. er 20 Sld., der paa haver Mortten Bohne høst en eng udi 2 aar som er 
1692. og 1694 aarlig for 5 Sld er 10 Sld., for 2 stude af foere. 6 Sld., Nok for 2de les brendsel 3 
mrk. 8 skl., saa rester endnu  af de 20 Sld., fordrende rente 3 Sld. 8 skl., beløber sig saa i alt Mortten 
Bohnis forskrefne fordring. 345 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Her til svarede Enken med sin laugwerge, og samptlig arfvingerne, og formente ingen rente af de 
100 Sld., i Dommen om meldis Strefboet kunde pliktig være at svare til, og betale, efter som 
Summen i begyndelsen er reist af Boggield, og helst siden Dommen inden Nørre Herritsting er 
afsagt, men de 16 Sld. 3 mrk. 8 skl., Mortten Bohne som melt er, bekom med hafver, formente 
arfvingerne at burde korttis paa den anden hans fordring.  
Mortten Bohne Referede sig til den Dom som før ommeldis, og af ham er fremvist, og formoeded, 
at som det er en Capital, og Børnegods, som hand self aarlig maa for rente, at og der af bør gives 
rente til hammen igien, og nest efter pandt haverne at bekomme udleg, af de reedeste begierte at 
samme Dom her i skifte forhandlingen maatte ord fra ord indføris, som efter begiering blef sted, og 
formelder saa leedis, Henrich Johansen Pop. Kongl. May. Byefouget usi Haslemark, og Herritsfoug, 
udi Nørre Herred, Giør witterligt, at aar efter Gud bived Aa 1691. Fredagen dend 13 February, 
inden forskrefne Nørre Herritsting, var skiked Hans Clausen paa wel vise og welfornehme mand, 
SR Borgmester Mortten Bohnes wegne udi Haslemark som beviste med tingbudene i Clemmedskier 
sogn, nemlig Hans Knudsen og Peder Hansen, lovlig til i dag, at hans laded indstefne Corporal 
Hans Koefoed paa Ladegaarden for resterende rente af 300 Sld., Capital til nu afvigste sidst den 5 
febr. 1691. som hand til hans myndling melte Sal: Claus Bohnis daatter er skyldig, med vardere, 
som hammen efter indstefning til neste ting wil forclare, og paa kiendt have, Hans Koefoed 
Absenterede, blef forelagt at møede under samme stefnemaal til neste ting, A: 1691 dend 20 febr. 
Der Nørre Herretsting igien nest efter holtis, hvor da welermelte HR: Borgmester Mortten Bohne af 
Haslemark lod ved Mads Hansen angifve sin fordring efter sidste tings af hiemlede kald, og warsel 
hos Hans Koefoed paa Ladegaarden i Clemmedskier sogn. nemlig resterende rente af de 200 Sld., 
som Mortten Bohnis myndling melte Claus Bohnisdaatter hafver bestaaende udi den 15 Fri 
Wornedegaard i Westermarie sogn, og samme restende rente til dend 5 febr. 1691. 8 Sld. 6 skl., 
dernest fordrede Mortten Bohne paa samme sin myndlings weigne foruden den forige Capital, 
endnu Capital 100 Sld., med rente aarlig 5 procento fra dend 5 february 1685. til dend 5 febr. 1691. 
beløber sig udi de 6 aar 30 Sld., og som Hans Koefoed ingen pandt, eller forsikring hafver sat for 
disse 100 Sld., og paadragne rente, saa lod Mortten Bohne sætte i rette, om Hans Koefoed ikke joe 



demmen uden ophold bør med reedepenge at betale, eller giøre forsikring udi saa dan goeds som 
Capital, og rendte kand for nøjes med i henseende det er  Børnegoeds som skal holdes skadesløs, 
hvilked Hans Koefoed, og saa den 5 febr. 1685. har belofved, som skiftebreved videre skal udvise 
her paa Morten Bohne lod Eske Dom, og Processens Restitusion, Hans Koefoed lod ved Gudber 
Terkelsen begiere Delation, da at føre skriftlig svar, Aa 1691 dend 6 Marty, der tinged igien holtis, 
hvor da Hr; Borgmester Mortten Bohne lod ved Mads Hansen Eske Dom ofver Hans Koefoed, paa 
Ladegaarden i Clemmedskier sogn efter sidste tings i Rettelsellelse, Hans Koefoed Vedgik Gielden, 
og hafde der imod indted at indvende, mens vil gierne betale med hvis som hand kand af sted 
komme, da blef Sagen optagen til Doms, dend 20 Marty 1691. er her udi denne Sag saaleedis 
Dømbt, og afskeen gifven som følger. 
Udi den for mig indsefnte Sag af Borgmester Mortten Bohne ved fuldmektig Mads Hansen Rødbye, 
paa den Eene, og Hans Koefoed af Clemmedskier sogn paa dend anden side, angaaende Børne 
penge kiendes saaleedis efter den for mig giorde i rettesettelse inden Nørre Herrits ting ved Mads 
Hansen Røedbye paa Borgmester Mortten Bohneis wegne som hand fordrer først paa sin myndling 
melte Claus Bohnes daatter, for resterende rente af 200 Sld., som bestaar udi det 15 Fri Wornede i 
Westermarie sogn som beløber sig 8 Sld. 6 skl., der for uden fordrer Mortten Bohne paa sin 
myndlings weigne Capit: 100 Sld., med resterende rente fra dend 5 febr. 1685. til dend 5 febr. 1691. 
nemlig 5 procento aarlig, som bedrager sig udi de 6 aar 30 Sld., og efter giorde for leggelse, var 
Hans Koefoed til Vedermælle, og vedgik Gielden, hvor fore Hans Koefoed  efter denne sags 
beskaffenhed, til findes først at betale den resterende rente som er 8 Sld. 6 skl.,  af de 200 Sld., 
Capital, dernest tilfindes Hans Koefoed at betale 100 Sld., Capital med 6 aars rente som er 30 Sld., 
udi reede penge, eller og nøyagtig forsikring at gifve, for meldelst det er Børnegods som bør holdis 
skadesløs, eller og at lide nam efter lowen i sit beste hofvende gods, hovr det findes, tilligemed 
Processens anvende bekostning dette til vidnisbiurd under mit Zigneter. 
 Actum Anno Die Loco Ut Supra (L: S:) 
 
Arfvingerne formente at Mortten Bohne bør at tage løsøre for de 100 Sld., som Dommen om 
melder, og for resten af renten, samptlig formente for rendtis gifvelse siden Dommens dato at være 
fri, hvilked Parterne henstilled til skifteforwalterens paa kiendelse, skifteforwalteren foregaf, at som 
med dette skifte, ikke nu blifver nogen endelig slutning før end bemelte 15tende Wornedegaard, og 
Ladegaarden bliver sat, hvor for ej noged paa de forte Protestatsioner Sensureres kand, mens der 
ved indtil videre at beroe? 
Jens Ollufsen i Ibskier sogn fordred efter Obligation, og pandtebref udgifved af Sal: Hans 
Koefoed Olludsen dateret dend 20 April A: 1683. lydende paa Capital 226 Sld., hvor for 
Ladegaarden med ald sin tilliggende er til under pandt, med der af resterende rente til dend 20 April 
1697. i alt 30 Sld., er saa Capital og rente 256 Sld., hvilked pandtebref er lest inden Nørre 
Herritsting dend 20 April 1683. Og paa skifted efter HR: Olluf Jensen Aalborg Sal: Hustru i St: 
Clemmeds kirkes Præstegaard fremvist dend 4 july 1687 med vidre paaskrefne Transport under den 
hederlige mand HR; Olluf Jensen Aalborgs egen haand datered dend 12 january 1688. som berørte 
pandtebref i sig self videre udviser, og formelder, hvor efter Jens Ollufsen fornente at forblibe ved 
sit pandt, berørte Ladegaarden, saavel for Capital som paa løbende rente, hvilked hand indstillede til 
Skifteforwalterens goede betenkende; 
Hans Markman i Rønne fordred efter sin sedel for 2 skepper Salt á 5½ mrk er 2 Sld. 3 mrk., for 
en half tølt deeler 6 mrk., som skal være bekommed anno 1681 den 4 september, item A: 1687. 
dend 21 juny for ¼ Sild 6 mrk., er 5 Sld. 3 mrk., der paa opskriver at have bekommed it les teke 
rafter, ungefehr otte snees, dette vilde Enken og arfvingerne ej vedgaae, hvorfor det til bevis er 
henvist til Low og Ret; 



Iligemaade fordred Jens Kieldsen 3 mrk. 4 skl., hvor paa hand siger at have bekommed it les 
brende, som og Enken, og arfvingerne benekted, hvor for det med bevis vil søges ved low og Ret, 
hvortil det er henvist. 
Jens Pedersen Sadelmager boende i Røe sogn fordred paa sin myndling Giertrud 
Larsdaatters wegne for en tønde Rug som er til hende udlagt, paa skifted efter Bendt Hansens 
Sal: Hustru i Clemmedskier sogn, 2 Sld. 1 mrk.,  
Enken angaf at være skyldig til Ingeborg Sal: Olluf Jensens i Rønne 7 Sld. 6 skl.,  
Else Sal: Jens Larsens i Rønne, lod og fordre som Enken angaf 3 mrk. 12 skl.,  
Christopher Hansen i Rønne fordred efter afregning 5 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Jens Ibsen i Aakier sogn fordred paa sin myndling, og søsters Birgite Ibsdaatters wegne, efter 
Sal: Jep Larsens skiftebrefs indhold, der er datered dend 19 December 1687. som rester med Capital 
og rente 6 mrk.,  
Hermand Bohne i Rønne fordred efter afreigning 5 mrk.,  
Henrik Bugman fordred efter ergangne Dom, som inden Nørre Herritsting imellem hammen, og 
Sal: Hans Koefoed ergangen, hvor paa rester omkostning 3 Sld.,  
Tienden for A: 1694. er til kirken en tønde Biug for 4 mrk., til Præsten en tønde Rug 6 mrk., en 
tønde en skeppe Biug 5 mrk., en tønde Aure 2 mrk., Herritsfougden 1 skep: Biug ansat for 1 mrk., 
Deignen en skeppe Biug 1 mrk., giør 4 Sld. 3 mrk.,  
Olluf Nielsen i Grødbye i Aakier sogn fordred som rester paa alt hvis hammen og denne Sal: 
Mand imellem væred haver, angaaende sin egen og sin søsters andeel af Blyekobbergaard, og den 
15 Wornedegaard i Westermarie sogn i alt 6 Sld., er saa skifted til videre gaardenis Taxcering 
hermed opsat. At saaleedis i voris nervørelse tilganged og Pahseret er, som forskrefved staar, des til 
vidnesbiurd, under vore hender, og Zigneter, Actum Anno Die Loco Ut Supra  
Jens Pedersen Meklenbourg. Henrik Brugman. Claus Koefoed Hansen. 
Olluf Nielsen egen haand.  Olluf Koefoed Hansen. Peder P:J:S: Hansen. 
 Jens Svendsen. 
 
Anno 1695 den 16 January er efter foregaaende Tillysning og Advarsel til de Vedkommende møt 
paa Sterfboet Ladegaarden i Clemmedskier sogn, efter afgangne Corporal Hans Koefoed Ollufsen, 
for at giøre endelig udleg, og Liqvidation, efter de giorde satninger, og taxter, som nu først kort 
siden er slutted paa det Jordegoeds som af Bende Sal: Hans Koefoed er udi pandtsat som er berørte 
Ladegaarden dend 50 gaard beliggende i Clemmedskier sogn sampt og det 15 Fri Wornede 
beliggende udi Westermarie sogn. 
Saa vel imellem Sterfboet Creditorer som arfvingerne, saa var derved paa Rettens weigne 
overværende, Høy Edle og Welbaarne HR: Etatsraad, og Amptman HR: Hans Boefeke ved hans 
fuldmegtik Jens Pedersen Meklenbourg, og skifteskrifveren Henrik Brugman, med Enkens 
Laugwerge Olluf Nielsen Vedkommende og taxserings mændene Peder Hansen og Jens Svendsen i 
Clemmedskier sogn, hvor da først er fremlagt til Sterfboets beste, den giorde sætning paa 
Ladegaarden, som er dend 50 gaard i Clemmedskier sogn berørte Hans Koefoed paa boede. Og fra 
døde, som formelder saaleedis, 
Anno 1694 dend 28 November erre vi under  schrefne otte mænd, nemlig gamle Mons Momsen i 
som i hans svaghed fremskikede hans søn Peder Monsen i Bedegade, Peder Hansen paa Tyndekuld, 
Anders Hansen i Kiørsegaarden og Anders Charstensen i Clemmedskier sogn, Hans Pedersen paa 
Uglehols og Mons Ollsen i Rydskier sogn, af Olskier sogn, West Pedersen, og unge Niels Nielsen 
mødt paa Ladegaarden den 50. I tallet, den at granske, syfne, og besigtige sampt og penge at sætte, 
men eftersom forde Niels Nielsen i dag er forhindred formedelst hand staar under Capitain 



Westerwalt Compagnie som er i dag munstring, men ikke møtte. Saa haver vi 7 mænd foretaged os 
som følger, formanden som var Peder Monsen i hans faders sted, tilspurde Enken Marne Sal: Hans 
Koefoeds med hendes laugwerge, om hun viste nogle brefve, entten tolfmænds Dom, eller anded 
som paa samme gaard tilfore haver væred taged, hvor til Enken svarede at hun ikke viste vidre, 
uden den til Anders Hansens, som er af de opmelte mænd, paa Kiørsegaarden kunde findes, her til 
svarede forde Anders Hansen at hand ikke viste vidre brefve af at sige, end som en Landstingsdom, 
hvor udi er indført, gaardens sætning, udi en Summa; Saa haver vi taxeret først Huus og Biugning 
nemlig Stufve lengden, 3 stolperum paa den wester ende, som haver væred it gammel Herberghus 
med gammelt tille paa, og en dør som henger i Jern, lyngtag paa den ene side, og nye straatag paa 
den anden side, á stolperum 3 Sld er 9 Sld., Nest op til 2 stolperum traphuus, med en trappe udi 
sampt gammel tag á 6 mrk er 3 Sld., Nok tu stolperum kaldes Kielderen med 2 dørre, med it 
gammelt vindue sat hver stolperum for 7 mrk er 3 Sld. 2 mrk.,  Nest op til 2 stolperum med flage 
tille, og tu halfdørre som henger i Jern, og en mellem dør, og it windue á stolperummed 2 Sld er 4 
Sld., Stuen som er fire stolperum med Kakelovn, dørre winduer, Benk og Panneel som er 9 smaa 
vinduer sat ofver alt for 16 Sld., Krobhused 2 stolperum med it Cammer, og en gammel dør for, 
med 2 smaa gammel vinduer, á stolperummed sat for 4 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 1 mrk.,  Paa den Øster 
ende udi stufve lengden laadehuus med tou gamle dørre á stolperum 1 Sld er 2 Sld., Stegershuused  
norden til 4 stolperum med bager ovn, og kølne og tvende dørre sat hver stolperum for 7 mrk., er 7 
Sld.,  
Summa stufve lengden beløb er til sammen 46 Sld. 3 mrk.,  
Den wester lengde som er á 8 stolperum med tvende deehle gaule, Sønden til udi samme lengde er 
trie stolperum kaldes lillestuen, og er it Cammer udi samme stolperum, og udi stuen er fem vinduer, 
og 2 dørre, og 2 lister, og en kakel ovn af tagsteen say tilsammen for 11 Sld., Nok 2 stolperum som 
er forstue med en skaatsteen, og it vindue udi, med en heel, og 2de halfve dørre sat for 7 Sld., Nok it 
stolperum med en dør for, og it vindue som er gammelt sat for 2 Sld., Endnu 2 stolperum i samme 
lenges Nørre ende hvor udi henger en dør udi jern foruden tille, med en laage ved gaulen, hver 
stolperum sat for 7 mrk er 3 Sld. 2 mrk., Dend søndre ladelenge som er 14 stolperum, Østen til i 
samme lenge 9 stolperum med straatag, og tree dørre, og en port á 1 Sld er 9 Sld., Westen udi 
samme lenge er fem stolperum lyngtag á stolperum 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., den wester lenge 12 
stolperum, med 3 dørre sat hver stolperum for 3 mrk er 9 Sld., det nordeste udhuus, som er 4 
stolperum, og en røste sat for 3 Sld., det middelste som er tvende stolperum, og i legemaade en røste 
sat for 2 Sld., det Synderste som er 5 stolperum sat for 10 mrk., beløber alle huusene tilligemed de 
46 Sld. 3 mrk., som stie lengen er taxeret for In Alles 99 Sld. 2 mrk.,  
Sædes Jord. 
Den syndre wang som er tolf tønder land 12 Sld., item norden veien 6 tønder land biug jord 6 Sld., 
Ludselyke 2½ tønde land 2 Sld. 2 mrk., Stegers huuslyken 3½ tønde land 3 Sld. 2 mrk., Halle Wang 
6 tønder land 6 Sld., Summa Biug Jord 30 tønder land for 30 Sld., 
Haure Jord 9 tønder land, først et støke norden vest fra gaarden, nok westen til ligger tvende støke 
nest westen op til ermelte støke tilsammen 3½ tønde land for 3 Sld. 2 mrk., Nok et støke westen for 
høje reen 6 tønder land for 6 Sld., nok en skeppe land norden op til for 10½ skl., et støke kaldes 
kirke briageren 4 tønder land for 4 Sld., Nok et støke paa kirke briy  i sønder og nørre 3 tønder land 
for 3 Sld., norden op til it støke 6 skepper land 1 Sld., endnu en gl. ager 6 skep. Land for 1 Sld., nok 
en ager 2 tønder land for 2 Sld., it støke norden myrren ½ tønde land 2 mrk., it støke paa hallewang 
4½ tønde land for 4 Sld. 2 mrk., it tønde land syed vest i skoven for 1 Sld., øster fra gaarden ved 
huusene 18 tønder land haure jord for 18 Sld., østen gaarden under barken et tønde land for 1 Sld.,  
Summa 46 tønder land for 46 Sld., 
Enges Baand. 



Myrren 10 lees Enges 10 Sld., nok en liden Eng norden Myrren 1 les for 1 Sld., Smaa damme 2 les 
2 Sld.,Elles enges it les 1 Sld., store eng 6 les norden skoven 6 Sld., stoere galte buske engen 2 les 
for 2 Sld., den mimdre galte engen it les 1 Sld., Sletten op fra galte buske til aggeren som Enken 
beretter at være 12 les for 12 Sld., Sletterne i Skoven 4 les Enges for 4 Sld., Sønden skoven 
sletterne til walle Engen efter Enkens beretning at være 12 les er 12 Sld., en eng tæt hos for 1 Sld., 
wiis engen 3 les for 3 Sld., nok en liden eng som er lille walle eng it les for 1 Sld.,Grave sletterne 2 
les for 2 Sld., norden veien i skoven 2 les enges for 2 Sld., Synden veien 2 les enges for 2 Sld., eges 
reen it les enges for 1 Sld.,  
Summa 63 Sld., 
De aattemænd tilspurde Enken saa vel som hendis Børn, om de anker paa denne opreigning paa 
Engen som gaarden til hørrer, i nogen maader, hvor paa Enken og hendis Børn svarede, at hun og 
de ej udi nogen maader der paa anker, men der med er benøyet, beløbber sig i alt foruden gaardens 
herlighed 238 Sld. 2 mrk., Hvad sig gaardens tilliggende Eiendom og herlighed, det være sig skov 
og skovs baand dam og damsteder, gaards plads, kalfgaars rum, brøn og tørfve grøft, og fægang, og 
fortoug. Sampt alt anded som kand reignis til gaardens Eiendom og tilliggende sat for 115 Sld.,  
Summa Summarum 353 Sld. 2 mrk.,  
At saaleedis som forskrefved staar, haver vi oben bemelte saaleedis forrefunden taxeret og 
wurdered, det retigste som vi syntis best at være kunde, efter voris medgifne udskrift af ting bogen. 
Testerer. Anders Hansen. Peder Monsen. Peder P:H:S: Hansen. Mons M:O:S: Ollsen. 
Anders A:C:S: Carstensen. Hans H:P:S: Pedersen.  Wefst Pedersen. 
Lest inden Nørre Herritsting den 30 Nov. 1694. 
 
Dernest fremlagdes, den taxt, og sætning, som er opretted og sat paa det berørte fentende Fri 
Wornede i Westermarie sogn, som og i sig self formelder som følger; 
Wii efterskrefne fire mænd Laurids Hansen Kirkewerge i Westermarie sogn, Hans Jensen, og Niels 
Carstensen af Knudskier sogn. og Arist Ibsen i bemelte Westermarie sogn, kiendis og witterlig giør, 
at efter som wi paa Borringholms Landsting dend 21 November 1694. erre af weledle, og welbyrdig 
Her Lands Dommer Mathias Rasch opmeldt at skulle begifve os til dend 15 fri wornede gaard, 
liggende i Westermarie sogn, som Sal: Hans Koefoed tilfore hafver tilhørt dend at Taxcere, 
Wurdere, og paa penge sætte, med sin biugning og ald dens tilliggende, Sampt og Landsgilden, saa 
meged som fornefne Hans Koefoed der af tilkommer, saaleedis som den os af welbend well. Her, 
Lands Dommer tilstillede beseiglede befaling videre formelder, Lydendes ord efter anded som 
følger. Mathias Rasch Landsdommer paa Bprringholms Landstings befaling udsted inden 
Borringholms Landsting Onsdagen dend 21 November 1694. som saa er lydende. 
Efter afgangne Hans Koefoeds arfvinger deris begiering ved Olluf Nielsen Opmeldis disse 
efterskrefne fire mænd, nemlig Laurits Hansen Kirkewerge, og Arist Ibsen begge Westermarie 
sogn, Hans Jensen og Niels Carstensen af Knudskier sogn.  
Som paa først kommende Onsdag dend 28 November skal begifve sig til den 15 Fri Wornede gaard 
liggende i Westermarie sogn, og forde Hans Koefoed til fore hafver tilhørt, den at taxcere, wurdere 
og paa penge at sætte, med sin  biugning, og ald dends tilliggelse, sampt og Landgielden, saa meged 
som Hans Koefoed der af tilkommer, og arfvingerne tilsamme Taxcering lade kalde, Panthaverne 
Capitain Mortten Bohne i Hasle, og Taxcerings mændene til neste Landsting for mig deris 
forretning saadant som de den agter at forsvare, under deris hender beskrefven indlefvere, dets til 
widnesbiurd under mit Zigneter Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. (L:S:) 
Saa hafde wi efter samme Welb; Hr: Landsdommers opkiefvelse, og befaling tilhold mødt dend 28 
November berærte aar 1694. paa forskrefne 15 Fri Wornede gaard, dends biugning, og desen 



tilliggelse, og Eiendom besigtiged, og det sampt landgilden hvis fornefne Hans Koefoed der af 
kunde tilhørre efter hart korns maade, Sat og Taxceret der retteste vi kunde, og blef os fremlagt, 
 Én for Retning som Sal: Zigvart Gagge til Myrregaard, Mads Koefoed Madsen til Eskes gaard, 
Svend Ollsen paa Baggegaard, Berild Hansen paa Bieregaarden hafver giort, og paa Hartkorn 
beregned og sat berørte 15 Wornede og dens Landgielde, som er skeed den 8 November 1654. som 
er af følgende indhold. 
Wii efterschrene Zigvart Gagge til Myrregaard udi Aakier sogn, Mads Koefoed Madsen til 
Eskisgaarden i Pederskier sogn,  Svend Ollsen paa Baggegaarden i Clemmedskier sogn, og 
Berrild Hansen paa Bieregaarden udi Aakier sogn, kiendis, og giør witterligt, at efter som wi erre 
opmelt inden Wester Herritsting, at wille wurdere og taxsere en wornede gaard udi forde Herrit som 
Sal: Olluf Koefoed til Blyekobbergaard i Nøker sogn tilhørde og Laurits Lassen udi boede, saa 
hafver vi da efter Hans Koefoed Ollsens begiering, paa hans egen, og hans sødskendes wegne, 
begifved os der paa Aastedet dend 8 November 1654, og da erfaret hvad samme wornedegaard 
aarligen gifver til lands skyld, og det anslagen udi Hartkorn og siden sat paa penge, reignet sexs 
skepper paa tønden, og hver tønde paa førgetiufge Rixdaler, som os sinfntis at samme wornede gods 
nest kunde taale, og verre verdt, og er beregnet som efter følger. 
Forskrefne gaard skylder aarlig landgilde smør ni pund paa – tønde hartkorn, beløber 180 Rixdaler  
Én tønde hafve er iy skepper Hartkorn beløber penge 20 Rixdaler 1 Lamb er 1 skeppe Hartkorn 
beløber penge 6½ Rixdaler 1 mrk., en Gaas er 1 skep. Hartkorn beløber penge 3 Rixdaler 2 mrk., 2 
Høns er 1. skep: Hartkorn, beløber penge 3 Rixdaler 2 mrk., 1 forenø er iy skep. Hartkorn beløber 
20 Rixdaler. 
Summa Landgielde beløber smør ni pund hafre en tønde, Lamb 1 , Gaas 1. Høns 7 . forenød 1. 
anslagen udi Hartkorn beløber efter forskrefne taxt, udi Hartkorn ny tønder y skep: hver tønde paa 
40 Rixdaler beløbber udi pendinge 233 Rixdaler 2 mrk., 
Som os siufntis det kunde nest taale, des til witterlighed hafver vi vorre Zegneter her under trøgt 
Datum Ut Supra.(L:S ) 
Da som forskrefne Fri Wornedegaard befindes at være og er efter bemelte forige 4 mands taxst, 
efter landgieldens udreigning og gaardens beskaffenhed sat paa 5½ tønder og 2 skepper Hartkorn, 
og hver tønde da anslagen for 40 Rixdaler. Som disse forde fire goede mænds forretning, og 
Taxcering udviser, mens efter samme gaards nu befindende efter siun, og besigtelse, paa dens 
Biugning, og i andre maader, saa og formedelst nu tidernis tilstand kand vi ikke understaae os, nu at 
sætte, eller anslaae hver tønde Hartkorn høyere end paa tredifve og tov Rixdaler, beløber saa 
forskrefne gaard. Og dens landgielde efter Hartkorns beriegning paa penge 186 Rixdaler 4 mrk., Att 
vi saaleedis hafver weledle, og welb: Hr: Landsdommers befalning skyldigste udi ald ydmyghed 
efter lefved og med største flid forretted som ofven skrefved staar, hvilked vi bekræfte med voris 
egne hender her neden under Actum Westermarie Sogn dend 12 December Aa. 1694.  
Laurits Hansen egen haand.  Hans Jensen egen haand.  
 Niels Castensen egen haand.  Arist Ibsen egen haand. 
 Lest inden Borringholms Landsting Onsdagen den 19 December 1694. 
 
Som andrager og til Sterfboets middel anføris 280 Sld., 
Summa Summarum ofver det heele Boets anførte midler Rørrende gods, og 
Jordegods med tilstaaende Gield. Andrager In Allis til penge 1090 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
 
Der imod afgaar efterskrefne Prætensioner som af arfvingerne er vedtagen, og 
vedgaaet, hvor til er giort udleg, og indførsel som her efter følger. 



Først fordred Jens Olufsen boende i Ibskier sogn efter formelte pandtebref der er datered dend 20 
April A. 1683, Capital 226 Sld., hvor for af Sal: Hans Koefoed er giort forsikring udi Ladegaarden 
dend 50 gaard i Clemmedskier sogn efter der om pantebrefvet vidre indhold, saa er Jens Ollufsen og 
derfor forberørte Capital 226 Sld.l i Ladegaarden, den 50 i Clemmedskier sogn nu her paa skifted 
giort indførsel efter den taxt som der paa af de formelte mænd sat er at forblifve ved sit pandt, saa 
lenge indtil arfvingerne det efter lowen med reedepenge eller fornøyelse, indløser, og til hammen 
betaler, for dend resterende rente, som Jens Ollufsen Prætenderet og tilkommer til dend 20 April 
1695. som af bemelte Capital resterer, som er 30 Sld., er af Boets rørrende midler giort udleg efter 
som pandtebrefved i sig self alleene formelder om forsikring paa Capitalen, saaleedis som her efter 
følger, 4 støker Faar á 3 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 2 mrk., en graae Soe for 5 mrk., en brun stud, og en 
brun hielmed stud begge for 16 Sld., dend yngste røede Hoppe fpr 9 Sld., en stand tønde 1 mrk.,  
Sahl: Jørgen Bohne Morttensens Sterfboe, og arfvingerne, fordrer først efter it pandtebref af 
Sal: Hans Koefoed tillige med Olluf Staale under skrefven, datered dend 19 April 1674. Lydende 
paa Capital 70 Sld., hvor for er giort forsikring udi det 15 Wornede i Westermarie sogn som og nu 
der udi efter formelte taxt er giort indførsel for, nok er Sal: Hans Koefoed efter afreigning dend 20 
juny 1692 til Sal: Jørgen Bohne skyldig blefven for rendte og Boggield, hvor om er giort afreigning 
om mekaeli 1689. 45 Sld. 2 mrk. 12 skl., foruden det  fordris paa bemelte Sal: Jørgen Bohnis 
Sterfboes weigne som hand inde hafde at werge for Sal: Claus Bohnis Børn, Capital 165 Sld. 1 mrk. 
4 skl., der af rendte i trei aar til først kommende Mikelsdag efter berørte udskrefts indhold, Anno 
1692, beløber efter afreigning penge 16 Sld. 3 mrk., Iligemaade rester rente af de obenstaaende 70 
Sld., fra A. 1689. og til Mikelsdag 1692 penge 10 Sld. 2 mrk., endnu rester boggield 5 mrk., der paa 
er betalt, en tønde Biug for 4½ mrk., og en tønde haure for 2 mrk.,  
 beløber saa In Allis Capital og Rente 307 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
endnu rester rente først af de Obenmelte 70 Sld., Capital fra Mikaelj 1692  og til Mikaelj 1694 som 
beløber 7 Sld., Nok rester rente af de 165 Sld. 1 mrk. 4 skl., Capital fra Mikaelj 1692. og til Mikaelj 
1694, aarlig 5 procento, beløber aarlig 8 Sld. 1 mrk., penge 16 Sld. 2 mrk., blifver saaleedis 
Summen 331 Sld. 1 mrk. 8 skl., som videre formelte udskrift for Claring udviser hvor paa er til 
afkortning det pandtebref og indførsel i forskrefne taxserede 15 Wornede for 70 Sld., Capital blifver 
saa igien Capital og rendte 261 Sld. 1 mrk. 8 skl., af denne Summa skal Sal: Hans Koefoed til 
berørte afgangne Jørgen Bohne Mortensen hafve ofver lefvered adkomst brefvene paa denne 50 
gaard i Clemmedskier sogn til forsikring for Capital it hundrede Sld., Og som boet tilstand i sij self 
bestaar i witløftighed, at ei meere af Ladegaarden efter de otte mænds taxering blifver til ofvers 
foruden det pandtebref Jens Ollufsen der paa hafver, end 127 Sld. 2 mrk., Saa er Sal: Jørgen Bohnis 
Sterfboe, eller arfvingerne til betalning paa berørte Summa giort indførsel udi forskrefne 
Ladegaarden den 50 i Clemmedskier sogn paa dend ofver blefne rest. 127 Sld. 2 mrk., indtil 
arfvingerne det med reede penge efter lowen udløser, og betaler, blifver saa igien af berørte Summa 
som af boets middel skal udlegges penge 133 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
hvor for er tillagt, en blegged Koe for 6 Sld., en brun hielmed Koe for 6 Sld., endnu en brun 
hielmed Koe 5 Sld., it bleged studnød for 2 Sld. 2 mrk., en røe blised ugilled Hest 12 Sld., Biug i 
syndrelade i fem stolperum, er sat for trediesindstyfve tønder á 4 mrk. er 60 Sld., 3 ung svin á 2 mrk 
er 6 mrk., i Syndre lade i Øster ende 2 stolperum Høe fra Jorden nesten fulde, er sat for 14 les á 6 
mrk er 21 Sld., en gammel ploug med knif og skier for 2 mrk. 8 skl., en ploug bøsse og 2 nye juhl, 
Ploug løbere og lenke 3 mrk., 2 gl. juhl for 3 mrk., it aar med bihl 20 skl., 2 harrer 1 mrk. 8 skl., en 
salte olde 6 mrk., en lin wef med sin tilbehør 4 Sld., it gl. Øllkar 2 mrk., it winfad med en bon udi 2 
mrk., it deigne trug 2 mrk., en stoer laasfast panelled Ørk 10 Sld., hos Henrik Persens i Aakier sogn 
4 skl.,  
Mortten Bohne i Haslemark for sin fordring som er In Allis 345 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  Hvoraf 
Mortten Bohne efter ermelte sit pandtebrefs indhold, er forsikred udi det 15 Wornede i Westermarie 



sogn for Capital 200 Sld., Og som de 4er mænd taxt udi sætning opdrager til 10 Sld., Høyere, end 
den der udi ved begge pandtebrefvene giorde forsikring, Saa tillegges Mortten Bohne videre, og 
giøris her ved indførsel i berørte 15 Wornede paa den resterende rentis afbetalning, de udi taxten 
ofver blefne 10 Sld., bliver saa igien til rest 135 Sld. 1 mrk. 2 skl., Hvor for er tillagt, en røe røgged 
Koe for 6 Sld., en røed Koe 6 Sld., en bleg hielmed stud 4 Sld., en røe hielmed Qvigekalf for 3 
mrk., en røed Hoppe for 12 Sld., endnu en gl. røed Hoppe 4 Sld., 2 grise ´a 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., 
3 unge soesvin 9 mrk.,  i westerlade 4 stolperum Biug nesten fulde, er sat for at være 40 tønder á 4 
mrk er 40 Sld., i westerlade haure sampt it hest med hofre paa gaarden er sat for 70 tønder á 2 mrk 
er 35 Sld., it himmel sengested for 3 Sld., i meelhused en tiere tønde for 1 mrk., en lynneborg salt 
tønde 12 skl., en meeltønde for 8 skl., en smal half tønde 4 skl., i Krobhused, it kandebræ for 2 
mrk., it brød bende 8 skl., 2 tomme tønder 1 mrk., en kierne 8 skl., 2 sybøtter 8 skl., it gl. askebord i 
lillestuen 1 mrk. 8 skl., it askebord med en lugt foed i stuen 10 mrk., en bag stoel med røke 1½ 
mrk., it lided wgeskrin 12 skl., uden laas, en føre benk synden til i lille stuen med en skammel til for 
6 mrk., Kong Christian dend 3die Danske Bibel In Folio med sort bind 3 Sld., en helberred køllert 
for 8 Sld., en blaae ranned Olmerdugs overdynne i den anden seng indfor dørren i lillestuen for 2 
Sld., it blaargarns lagen for 2 mrk., hos Henrik Persen i Aakier sogn affordres 5 mrk. 6 skl.,  
Siden løsøre godsed blef registrered, og ind til nu at taxserings mændene hafde slutted deris 
forretning er paa bæsterne og Qvæged anvendt og opfoered det støke Høe i stufve lengden der er 
taxered for 21 Sld.,  
Stempled papir til dette skiftebref 3 Rixort er 4 mrk 8 skl., der for er giort indførsel udi forskrefne 
brøger kedel for disse 4 mrk. 8 skl.,  
 
Jens Pedersen Sadelmager i Røe sogn for sin fordring 9 mrk., er udlagt it stoer askebord i stuen 
med en oben foed for 6 mrk., i dend anden seng indfor dørren i Herberghused it blaargarns lagen for 
3 mrk.,  
Ingeborg Sal: Olluf Jensens i  Rønne for sin fordring 7 Sld. 6 skl., er udlagt 4 tønder Rug á 6 
mrk er 6 Sld., 3 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 3 mrk. 12 skl., en sy bøtte for 10 skl.,  
Else Sal: Jens Larsens i Rønne for sin fordring 3 mrk. 12 skl., er udlagt, en blaargarns borddug 
for 3 mrk., en ballig 12 skl.,  
Christopher Hansen i Rønne for sin fordring som er 5 Sld. 2 mrk. 2 skl., er udlagt, en røe belted 
Koe for 5 Sld., en hud orve for 2 mrk., it aar uden bihl 4 skl., til ofvers 2 skl.,  
Jens Ibsen i Aakier sogn for sin fordring som er 6 mrk., er udlagt, at affordre hos Henrik Persen i 
Aakier sogn af hvis hand skyldig befindes at betale disse 6 mrk.,  
Herman Bohne i Rønne for sin fordring som er 5 mrk., er tillagt, en røe herred Qvigekalf som er 
sat for 5 mrk.,  
Henrik Brugman for sin fordring som er 3 Sld., er udlagt, en røe stud for 5 Sld., til overs  2 Sld.,  
Den anførte tiende som for A. 1694 er penge 4 Sld. 3 mrk., der for udlagt, 3 tønder Rug á 6 mrk er 4 
Sld. 2 mrk., i den anden seng nest indfor dørren i Herberghused, en sort ranned ullen hofved dynne 
for 1 mrk.,  
Olluf Nielsen i Grødbye i Aakier sogn for sin fordring 6 Sld., er udlagt 2 brune stude á 4 Sld er 8 
skl., til overs 8 mrk.,  
Mads Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel resterende 2 Sld., og tillagt en røe Qvigekalf for 
2 Sld.,  
Hans Sigwartsen i Rønne fordred eftersin sedel for en skeppe homle som skal være bekommed 
dend 7 december 1686. 3 mrk. 8 skl., der for er tillagt en benk for bordenden i lillestuen for 3 mrk. 8 
skl.,  



Efter Liqvidation em den halfve afgift som til Corporal tienesten af dend 60 gaard i Clemmedskier 
sogn som Hans Jensen paaboer, er Ahsigneret befindis Hans Jensen at blive skyldig for A: 1694. 
femten mrk., toe skl., som Hans Jensen betaler til Islige Corporal Claus Hansen boende i Boelskier 
sogn, foruden det tilkommer Sterfboet at betale til berørte Claus Hansen af de 4 Rd., 2 skl., som 
hammen af 1694 aars Gage tilkommer penge 9 mrk., der for er tillagt, 1½ tønde Rug for 9 mrk., 
forskrefne udlagde Rug annammer bend Hans Jensen, og der imod svarer Claus Hansen til sin fulde 
fordring nemlig 4 Rix daler 2 skl.,  
Enken hafver udlagt, og bekaasted paa de fire mænds forretning paa ded 15 Worned i Westermarie 
sogn, Stempled papir til opgræfvelsen for 3 mrk., forsiegling sp. 6 mrk., Skrifver penge 6 mrk., 
Stempled papir til de 4er mænds forretning for 6 mrk., skriverpenge og anden bekaastning for ben. 
Forretning 6 mrk., er 6 Sld. 3 mrk., til de otte mænds forretning, stempled papir for 3 mrk., for 
opkræfvelsen til Herritsfougden beseiglings penge 20 skl., skriver penge i alt 2 Sld., de otte mænds 
tilkommer efter lowen for ladegaarden at taxere 6 Sld., giør 15 Sld. 3 mrk. 4 skl., Her for er udlagt 
en sort brun stierned Hoppe for 12 Sld., 2½ tønde Rug á 6 mrk., er 3 Sld. 3 mrk., it deigne trug 
skoel for 6 skl., til overs 2 skl.,  
De 4er mænd som haver taxered det 15 Wornede i Westermarie sogn tilkommer efter lowen 2 
Rixdaler der paa er til afkortning som de hafver bekommed 4 mrk., rester 8 mrk., der for er tillagt, 
ved Olluf Nielsen i Grødbye hans udleg af en stud disse 8 mrk.,  
Kongl: May: Amptskrifvers fordring formelder saaleedis, dend 50 gaard i Clemmedskier sogn som  
Corporal Hans Koefoed paaboede, og fra døde, anslaas saaleedis i penge, desen landgielde smør 6 
lispund 15 pund 3 fiering á 4 mrk er 4 Rixdaler 3 mrk. 15 skl., Biug 1 tønde og 1 fiering opbod 4 
mrk. 2 skl., Aure 1 tønde 3 skep. 1 fiering 2 p.  2 mrk. 13½ skl., opboed 1½ fiering 1½ skl., en Koe 
fierring, en svin fiering 2 Rixdaler, it faar, en gaas 12 høns 1 Rd., 4 mrk. 7 les ved 1 Rd.1 mrk. 14 
skl., 2 les Høe 2 Rd., jordebogs penge 4 mrk. 13 skl., Egte penge 2 Rd., er 15 Rd. 3 mrk. 11 skl., af 
ald bemelte Specificerede landgielde, nyder bemelte afgangne Hans Koefoed, efter det Kongl: 
allernaadigste Reglement, hvis hammen Advenant kand tilkomme til dend 30 September 1694. da 
hand ved døden afgik, mens fra 1. Oktober nest efter, og til først kommende 1 may 1695. som er 
aarsdagen, skal Sterfboet svare 7 maaneder, beløber efter bemelte Summens rigtig udreigning, om 
maaneden 7 mrk. 13 skl., er imidlertid penge 9 Sld. 11 skl., Oktober qvartals Contribution for A: 
1694. 5 mrk. 12 skl., Summa 10 RD. 7 skl., Nok knektepenge 1694 1 mrk. 15 skl.,  for hvilke 10 
Rixdaler 2 mrk. 6 skl., jeg tienstlig er begierende at Skiftes Administrator, vilde legge mig got og 
forsvarlig udleg, hvad den 60 gaards landgilde kunde beløbe sig, hvor af bemelte afgangne Hans 
Koefoed helften var Ahsigneret, der paa har jeg Aparte gifved adzige Corporal Claus Hansen en 
Special Restans, som wel formoedes der fore søger udleg, i det øfrige er jeg Hr: Skifte forwalters 
tienstwillig tienstp H:H:Skor. 
Rønne d. 15 January 1695. for disse obenstaaende 15 Sld. 2 mrk. 6 skl., Amptskrifveren fordrer, er 
udlagt 9 tønder Rug á 6 mrk er 13 Sld. 2 mrk., en fierings kaabberkedel for 3 Sld., legger fra sig 3 
mrk. 10 skl.,  
Claus Koefoed Hansen fordrer 3 Sld., tillagt it brunt studnød for 3 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage med skifted, og reisens bekaastning i alt 9 Sld., hvor for er giort 
indførsel i forde Brøggerkedel. 
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastninger og Sletpapir til skifted fornødenhed i alt 
10 Sld. 3 mrk. hvor for er tillagt en soed blised Hest for 8 Sld., af en røed stud 2 Sld., 2 Grise 3 
mrk.,   Wurderings mendene for deris umage hver 4 mrk er 2 Sld., udlagt en jern hand stang for 4 
mrk., it bruegarns lagen 4 mrk.,  
Imod denne Sal: Mands begrafvelses bekaastning saa og i henseende til Enkens fattige efne og 
wilkaar med hendis mange smaa børns opfødning, og fremtarf, blef Enken bevilged,  
resten af boets løsøre middel som opdrager til penge 40 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  



som er  4 Faar á 3½ mrk er 3 Sld. 2 mrk., 4 tønder Rug som er saaed der af strøe korned sat for 6 
Sld., en arbieds wogn med 2 stier en brake hammel og 2 halseeler for 3 Sld., en hand qvern med hus 
og seil for 3 Sld. 2 mrk., it halft sengested for 5 mrk., 2 sengesteder i Drenge Cammered 1 mrk. 8 
skl., i lille stuen, en bolster underdynne 3 Sld., en hiemmegiort ullen og linnen ofver dynne for 5 
mrk., en linnen hofveddynne 2 mrk., 2 pudder uden vor á 3 mrk er 6 mrk., i den anden seng indfor 
dørren en gl. linnen underdynne 6 mrk., en linnen pude uden vor 1 mrk. 8 skl., en lesned agedynne 
for 1½ mrk., af brøger kedelen  at haver 3 Sld. 3 mrk. 8 skl., en jern grydde 10 mrk., en messing 
lysestage 1 mrk., en sennerps qvern 1 mrk., it bruegarns lagen 4 mrk., en stoke sleede med træ 
vidier 2 mrk., hos Hans Ibsen i Majbye 1 mrk. 8 skl., Hos Henrik i Aakier sogn 1 mrk. 3 skl., hos 
Olle Koefoed i Westermarie sogn 4 Sld. 4 skl., hos Amptskrifverens udleg af en kaabberkedel 3 
mrk. 10 skl., En liden slæde med træ vidier for 1 mrk. 8 skl.,  
Saaleedis er da intted til overs blefven børnen til arf, og deeling, mens den 
forrestaaende Prætension opdrager lige Summa penge 1090 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Til det sidste blef Enken og de tilstede værende vedkommende af Skifteforwalteren tilspurdt, om 
dehafde noged meere at foregifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, hvor til de svarede ej 
videre at være, en angifved er og forskrefved staar, at saa er tilganged, og Pahseret Tehterer  
Jens Pedersen Meklenbourgh, Henrik Brugman. Claus Koefoed Hansen. 
Olluf Nielsen egen haand. Peder Koefoed Hansen. Jens Svendsen. 
Olluf Koefoed Hansen.  Peder P:H:S: Hansen. 
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Nr. 46. 
Side 82. 1695. 22. Nov. 
Jens Abrahamsen, udhus, 20. Sg.g. Aaker. 
Seigne Larsdatter. Laugv: Far, Lars Hansen, Lynggård, Aaker. 
 3 søn. 1 dat. 
A: Lars Jensen, f. 1683. Værge: Hans Nielsen, Bodilsker. 
B: Rasmus Jensen, f. 1686. Værge: Morbror, Hans Larsen, Aaker. 
C: Anders Jensen, f. 1694. Værge: Morbror, Svend Larsen, Aaker. 
D: Birgite Jensdatter, f. 1690. Værge: Mons Persen, Aaker. 
 
Anno 1695 den 22 November , er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og 
Wurdering. Sampt Liqvidation efter S: Jens Abrahamsen som boede, og døde i it Udhus 
liggende paa den 20 gaards grund i Aakier sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru  
Seigne Larsdaatter for hende laugwerger anordned hendis Fader Lars Hansen i Lynggaarden 
Ibiden. Paa  eene, og paa anden side  deris sammen auflede  børn som er 3. Sønner, og en daatter. 
hvor af  
 
Dend eldste søn Lars Jensen paa 12te aar gl. for hammen werger  Hans Nielsen i Boelskier 
sogn. 
Dend anden søn Rasmus Jensen paa 9de aar gl. for hammen  werger  Mor broderen Hans 
Larsen i Aakier sogn. 
Dend yngste søn Anders Jensen paa 1. aar gl. for hammen er til werger mor broderen  Svend 
Larsen ibiden. 
Daatteren Birgitte Jensdaatter paa 5 aar gl. for hende werger Mons Persen i Aakier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende bemelte Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Peder 
Hansen, og Mons Ibsen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
En røe braaged Foele for 4 Sld. 2 mrk., en deel Haure i it stolperum er sat for 4 tønder á 2 mrk er 2 
Sld., en sleede med dret for 1 mrk. 8 skl., en straabonds tønde for 6 skl., it gl. førre bord med foed 
foruden skaft for 4 mrk., en tønde i forstuen for 8 skl.,  
Efter anfordring af skifteforwalteren sagde Enken at hun ej hafde meere til boets middel at anføre, 
Ellers foregaf Enken at Atzer Persen som boer i Perskier sogn i Kellingebye haver bekommed, it 
røe blised Meer Øeg som wurderings mændene er agted af 4 Sld., verdie, og sagde Enken at Adzer 
Persen self hafde at fordre, der imod for landgielde 7 mrk., og skal hand efter Enkens begiering 
betale en deel bekaastning, som er anvendt til denne S: Mands begrafvelse, men som formeenis at 
Adzer Persen haver bekommed samme Meer Øeg siden denne S: Mands død, saa forelagde 
skifteforwalteren Adzer Persen at hand giører de andre her udi indførte Creditorer ligeret, og 
Iefning af de 4 Sld., verdie som her til 1 Sld., kand udkomme, naar hand Proqvota bekommer deel 
for den retmessie fordring de 7 mrk., hand haver som Enken vedgaar, hvilked saa fremt hand ej 
dette efterkommer, da at lide tale for berørte Meer Øegs imodtagelse, som den der handler med 
umyndige efter lowen; 
Summa andrager forskrefne boets anførte midler til penge 8 Sld. 6 skl.,  
 
Bort skyldige Gield. 
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Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter sin sedel 7 Sld., hvor om hand formeente 
at hvis hand ikke her i boet sin fulde betalning kunde bekomme, da at have Regres, hos Abraham 
Jensen som for gielden hafver goedsagt, for resten af denne hans fordring, kand tilkomme Proqvota 
8 mrk 8 skl., og tillagt af en røed braaged Foele 5 mrk. 8 skl., 1½ tønde Aure for 3 mrk.,  
Edvart Ollufsen i Aakier sogn fordrer for skattens betaling penge 10 mrk. 4 skl., kand tilkomme af 
boets middel proqvota 3 mrk., og tillagt af en røe braaged Foele de 3 mrk.,  
Mons Adzersen i Aakier sogn fordrer som Enken angaf 4 mrk. 8 skl., Proqvota 1 mrk. 6 skl., og 
tillagt af borred i stuen 1 mrk. 6 skl.,  
Peder Ravn sogne deignen for lig tieneste tilkommer efter Enkens angivende 4 mrk., tillagt 
Proqvota 1 mrk. 3 skl., hvor for betalis af borred 1 mrk. 3 skl.,  
Hans Larsen i Aakier sogn fordrer for forstrekning til begrafvelsen som opdrager 6 Sld. 1 mrk. 8 
skl., Proqvota 7 mrk. 13 skl., udlagt 2½ tønde Aure for 5 mrk., af borred 1 mrk. 7 skl., 2 tomme 
tønder for 14 skl., af en slee 8 skl.,  
Skifteforwalteren og skrifveren for deris umage med reisens bekaastning hver 4 mrk er 8 mrk., som 
betalis af en røe braaged Foele 8 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk., udlagt en sleede for 1 mrk. 8 skl., til 
overs 8 skl.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl., udlagt af en røe braaged Foele disse 1 mrk. 8 skl.,  
 
Summa forskrefne Prætensioner andrager til 20 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Hvor af til fuld betalninger udlagt for 10 mrk. 8 skl., til resten kand udkomme til en Sld., betalning 
1 mrk. 3 skl., At saa er Pahseret Tehterer  Jens Pedersen Mekelbourgh, 
H: Brugman. Lars L:H: Hansen. Peder Hansen egen haand. 
Mons Ibsen Egen Haand.  Hans H:L: Larsen. 
 



Nr. 9. 
Side 28b. 1695. 19. Jan. 
Barte Pedersdatter, 11. Vg. Ibsker. 
Valentin Dechner. 
 2 søn. 1 dat. 
A: Tobias Valentinsen, f. 1686. 
B: Peder Valentinsen, f. 1694. ( 22 uger.). 
C: Anne Valentinsdatter, f. 1690. 
Værge: Far. Tilsynsv: Moders søstermand, Hans Jensen og Diderich Funch. 
 
 
Anno 1695 den 19 January er efter Lovlig giorde Tillysning, paa sine tilbørlige stæder efter lowen, 
halden Registering, og Wurdering, Sampt Liqvidation, efter Erlig og Welagte mand  Valentin 
Dechners  Sal: hustru Barta  Pedersdaatter som boede og døde paa det 11 Worned, 
beliggende udi Ibskier sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efterlatte hosbonde  ermelte Valentin 
Dechner  paa eene side, og paa anden siide deris sammen auflede børn, som er 2 sønner  og 1 
daatter, hvor  
 
Dend eldste Søn Tobias Valentinsen paa 9de aar gl. 
Dend anden søn Peder Valentinsen 22 uger gl. 
Daatteren Anne Valentinsdaatter paa 5te aar gl. 
For demmen er faderen self werge efter lowen, og forrelagt, børnens moder søstermand  
Hans Jensen og Diderik Funk at være tilsiuns werge.  
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
Amptmand Heren Hans Boefecke, ved hans fuldmektig Jens Pedersen Meklenburgh, og 
skifte skrifveren Henrik Brugman. Paa samme skifte er til Wurderingsmænd opmelded Mikel 
Hop og Hans Larsen Tingbudene ibiden. Da er forre funden, og Pahseret som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En brun Hest for 15 Sld., en gulbrun Hoppe for 15 Sld., en sort brun gilling for 9 Sld., en sort brun 
snopped, og stierned Hest for 7 Sld., en ung guhl Hoppe 10 Sld., en brun blised Hoppr for 9 Sld., en 
sort brun Hoppe 6 Sld., e3n ung sort Hoppe for 6 Sld., it guhl brun ungt Horsføll 14 mrk., en brun 
blised hest for 4 Sld.,  
 
Qveg. 
En blaae herred Koe 4 skl., en blak skiolded koe 5 Sld., en blak røgged Koe 5 Sld., en sort stierned 
Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort koe 4 Sld. 2 mrk., en hvid Koe med 
blaae øren 6 Sld., en sort braaged koe 4 Sld., en sort hiemed Koe 4 Sld., en graae herred Qvige 4 
Sld., 4 sorte Qvigenød á 2 Sld er 8 Sld., it hvidt Qvigenød 2 Sld., it røt Qvigenød 2 sld., it sort 
røgged studnød 4 Sld., it røt studnød 4 Sld., it røe braaged studnød 4 Sld., it sort studnød 2 Sld., it 
dito 2 Sld., it sort hielmed studnød for 2 Sld., 4 kalfve som er føed i afvigte aar á 3 mrk er 3 Sld.,  
 
Faar. 24 støker gl. Faar á 3 mrk er 18 Sld.,  
Svin 7 støker á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk.,  
Gies, 5 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 5 mrk.,  



Sølf. 60 laad á 3 mrk er 45 Sld.,  
Kaabber, brøgger kedel paa 1½ tønde er sat for 15 Sld.,en brendevins pande med hat og pibber og 
tønden for 15 Sld., en half tønde kedel for 6 Sld., en 2 spanne kedel for 3 Sld., en gl. grydde for 2 
mrk., endnu en gl. grydde for 1 mrk., en messing kedel for 1 mrk.,  
Mæssing. 4 messing lysestager á 4 mrk er 4 Sld., endnu en messing lysestage for 3 mrk., it 
messing fyrbeken for 4 mrk.,  
Thin. 12 Thin fade 33 tallerken vegtig 40 staalpund á 1 mrk er 10 Sld.,  
I Herberghused, 
I en seng norren til, 2 underdynner, en ofverdynne, 2 hofvedpuder, 2 hofveddynner, 2 bruegarns 
lagen, er til sammen sat for 14 Sld., i en seng synden til, 2 underdynner, en ofverdynne, 2 
hofveddynner, en hofved pude, 2 bruegarns lagen er tilsammen sat for 12 Sld.,  
I Drengehused sengeklæder. 
2 sengeklæder for 6 Sld., i Krobhused, 2 sengklæder er sat for 6 Sld.,  
Benkeklæder. 
En flamsk benkedynne for 3 Sld., en syed benkedynne 3 allen lang for 2 Sld., en gl. benkedynne for 
1 Sld., nok en gl benkedynne for 2 Sld., end en benkedynne for 1 Sld., en agedynne for 1 Sld., 2 
hiønder á 2 mrk er 4 mrk., 2 sengesteder i Herberghused, it bord i stuen, og it bord i Herberghused 
for 8 Sld., it Ølkar, en ølltønde, bøtter, og spanne er sat for 3 Sld., en arbieds wogn med stier for 2 
Sld., en gl. wogn for 6 mrk., endnu en wogn uden stier for 2 Sld.,  
Jern. Til 2 plouge er sat for 6 mrk., 4 gl. harrer á 1 mrk er 4 mrk., en hakelse kiste med staal og knif 
3 mrk.,  
I Herberghused. 
En egekiste for 14 mrk., en førekiste for 10 mrk., 2 tønder Rug som er saaed, agted som strøe korn 
for tønden 6 mrk., er 3 Sld., Biug i Laden er sat for 24 tønder á 4 mrk er 24 Sld., Haure i laden er sat 
for 10 tønder á 2 mrk er 5 Sld., befindes i 2 stolperum Høe paa stenged, er sat for 5 Sld.,  
 
Summa forskrefne anførte boets middel andrager 398 Sld. 1 mrk.,  
 
Saa blef Valentin Dechner og tilstede værende børnens moder søstermænd som er Hans Jensen, 
Diderik Funk, og Mortten Joensen Klov Lands tingsskrifver tilspurdt af skifteforwalteren, om de 
viste videre til boets beste at angifve, hvor til de svarede at ej videre var, end angifvet er, og 
forskrefved staar.  
Saa blef angifven efter skrefne bort Skyldige Gield. 
Valentin Dekner angaf at være skyldig for A: 1694 for dette 11 Wornedes afgift til Amptstuen bog 
Claring penge 3 Sld. 2 mrk.,  
Welb: Hr: Vicelands dommer Ancher Müller fordred efter afregning, og sin sedel 17 Sld., og nie 
skaalpund smør som Valentin Dekner lofved Aparte at betale Mads Koefoed Poulsen i Svaniche var 
self her til stede, og fordred som Valentin Dekner vedgik penge 52 Sld., 
Hans Koefoed Povelsen i Svaniche fordred som Valentin Dekner vidgik 20 Sld.,  
Mads Bohn Hermansen i Nexøe fordrede efter afregning penge 21 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Petter Gødiek tilkommer her i boet som Valentin Dekner svarer til penge33 Sld. 14 skl.,  Mads 
Bohne Hermansen her af paa boet hans veigne Prætenderet rente, her imod fremlagde Valentin 
Dekner it skiftebref datered Nexøe den 30 Marty 1683. for walted ag borgmester Christen 
Thommesen i Nexøe, og Raadmand sammested, hvor udi findes indført Summen at bestaa uden 
rente imod Contributionernis af Clarring. 



Claus Thiesen i Svaniche fordred efter afregning 7 Sld. 2 mrk.,  
Valentin Dekner angaf at være skyldig for adtskeelige vare til Sal: Jørgen Bohnis Sterfboe i Rønne 
10 Sld. 2 mrk.,  
Jacob Koefoed i Svaniche hafver her i boet at fordre efter Valentin Dekners angigggfvende penge 
8 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Jacob Laursen skrædder i Svaniche fordred efter sin sedel og afregning 9 mrk. 8 skl., dette 
Valentin Dekner med Contra regenskab vil af bevise at det er betalt, og erbød sig videre der til ved 
low, og Ret at svare, hvor til det er Remitteret. 
Imod denne  Sal: Qvindes begrafvelses bekaastning, samtøkte børnens freder, at Valentin Dekner 
skulle nyde en wogn, og der for uden vederlaug for 20 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekostning 3 Sld., 
Skifteskrefveren for sin umage med reisens bekostning i alt 3 Sld.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefvet 3 Rixort er 4 mrk. 8 skl.,  
 
Summa andrager forskrefne anførte Prætensioner til 202 Sld. 14 skl.,  
Skulle saa blive Valentin Dekner, og hans børn igien til deeling 196 Sld. 2 mrk.,  
Men som hand Valentin Dekner angifver at være anteigned udi det Sterboe efter afgangne Augustus 
Dekner for en andeel Summa, Hvor om hand ingen vished sagde at have,da Seqestreris, bemelte 
ofver blefne Summa saalenge at være udeelt indtil der om nogen endelig efter retning erlangis, 
imidlertid lofved børnenens Moder søstermænd, nemlig Hans Jensen i Rønne, Diderik Funk i 
Nexøe, og Mortten Joensen Landstings skrifver, at til børnens beste, Saa at ej nogen Prætension, 
Paa entten siderne, ej heller skadis lidelse der ved sig  skal tildrage, eller paa vopse, entten for 
Creditorerne , eller hvis som for børnen til deeling ved endelig slutning. 
Kand ofver blive, og hvis de anførte Creditorers fordringer belanger, da som de med Valentin 
Dekner var tilfreds og fornøyet, og ej begierte udleg af boets middel. Saa forblifver det der ved at 
hand Valentin Dekner demmen tilfreds stiller, og fornøyer, Saa blef og denne Sal: Qvindes 
gangklæder taxsered som opdrager til 21 Sld., hvor om faderen med børnenes moder søstermænd 
blef Accorderet. Saaleedis, at saa vel Søn som daatter, skal der af nyde lige andeel som er 7 Sld., 
Hvortil faderen demmen skal svare i fremtiden, at saa er tilganged og Pahseret des til vinis biurd, 
under vorre hender, og zigneter, Actum it Anno Die Et Loco Ut Supra. 
Jens Pedersen Meklenbourgh. Henrik Brugman. Valentin Dekner 
Hans Jensen.  Diderik Funk. M: Joensen Klou. 
 Mikel Hop.  Hans H:L: Larsen . 
 
Ved denne forretning skal Observeres den her paa Endelige giorde Slutning datered 
den 3 Juny 1698. Som her efter findes antegnet paa folio 361. Hvilken her til skal 
føris, om forretningen oftere beskrefven tages, 
 
 



Nr. 10. 
Side 30. 1695. 28. Jan. 
Hans Jacobsen, 21. Sg. Nyker. 
Anne Rasmusdatter. Laugv: Far, Rasmus Persen, Nyker. For han mødte: Hans søn, Peder 
Rasmusen, Nyker. 
 2 søn. 3 døt. 
A: Per Hansen, f. 1681. Værge: Peder Hansen, Nyker. 
B: Jacob Hansen, f. 1684. Værge: Farbror, Morten Jacobsen, Klemensker. 
C: Karen Hansdatter, f. 1674. Værge: Samsing Buch, Aaker. 
D: Boel Hansdatter, f. 1689. Værge: Hans Gødrich, Nyker. 
E: Anna Hansdatter, f. 1693. Værge: Mons Hansen, Nyker. 
 
Anno 1695 den 28 January er efter Lovlig giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation, efter Hans Jacobsen som var til hus værelse, og døde paa den 21 
Jordeiendoms gaard som Mons Hansen paaboer i Nyskier sogn. Imellem denne Sal: Mands  
efterlatte hustru  Anne Rasmusdaatter  for hende blef til laugwerge anordned hendis fader 
Rasmus Persen i Nykier sogn, som skikede sin søn Peder Rasmusen ibiden paa sine wegne at 
være ogver værende, og deris auflede børn, som er 2 sønner  og 3 døttre, hvor af  
 
Dend eldste Søn Per Hansen paa 14 aar gl. for hammen paatog sig at werge Peder Hansen i 
Nykier sogn. 
Dend anden søn Jacob Hansen 11 aar gl. for hammen werger faderbroderen Mortten Jacobsen 
i Clemmedskier sogn 
Dend eldste daatter Karne Hanssdaatter paa 21 aar gl. for hende werger Samsing Buk i Aakier 
sogn. 
Dend anden daatter Boel Hansdaatter 6 aar gl. for hende werger Hans Gødik i Nykier sogn 
Dend yngste daatter Anna Hansdaatter paa 2de aar gl. for hende werger Mons Hansen her 
ibiden. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
Amptmand Heren Hans Boefecke, ved hans fuldmektig Jens Pedersen Meklenburgh, hans 
Absens  skifte skrifveren Henrik Brugman. Paa samme skifte er til Wurderingsmænd opmeldet 
Tingbudene ibiden, Poul Rasmusen og Mons Pedersen. Da er forre funden, og Pahseret som 
her efter følger. 
 
It tønde stomme 6 skl., en liden gl. øpse 6 skl., 2 stie fuld grov Rug halm 8 skl., en bord skoffe 8 
skl., it gl. Hiønde 4 skl., en gl. stoke benk 4 skl., en gl. ørebøtte 2 skl.,  
Summa 2 mrk. 6 skl.,  
Skiftebetientene tilspurde samptlig tilstede værende, om de viste meere til boets beste at anføre, 
hvor til de svarede ej videre at være efter som denne Sal: mand for nogen tid siden, blef gangske 
udpandted for Landgille af det 9 W. her ibiden som S: Hans Jacobsen stoed tilbage med, der imod 
blef angifven efterskrefne Gield, Enken beretted at være skyldig til Sal: Jørgen Bohne Morttensens 
Sterfboe, 5 Sld.,  
Peder Hansen i Nykier sogn fordred 10 mrk.,. 
Ødber Hansen i Nykier sogn fordred 5 Sld., klokepenge 1 mrk., Kirkeskat 8 skl., for A: 94. for 
skifted at for walte og skrifve 2 mrk., bekom der for ej meere end en gl. øpse for 6 skl., og lided 



halm for 8 skl., desten beholte Enken, wurderings mendene for deris umage 6 skl., Udlagt it tønde 
stomme for 6 skl.,  
Summa Gield 13 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Videre viste arfvingernes og de vedkommende som tilstede var ikke at foregifve, end angifved er, 
og forskrefved staar, at saa er tilganged og Pahseret. Jens Pedersen Meklenburgh,  
H:Brugman. Poul Rasmusen.    Mons Persen.        Per P:R:S: Rasmusen. 
Per Hansen. Mons Hansen. 
 
 
 



Nr. 11. 
Side 30b. 1695. 6 og 7. Feb.   
Kirstene Jensdatter, 7. Sg. Rutsker. 
Mads Ibsen. 
 7 søn. 1 dat. 
A: Mogens Madsen, sergiant, egen værge, Olsker. 
B: Jep Madsen, egen værge. 
C: Anders Madsen, egen værge. 
D: Niels Madsen, myndig. 
E: Jørgen Madsen, egen værge. 
F: Mads Madsen, f. 1678. Værge: Hans Svendsen, Rutsker. 
G: Jens Madsen, f. 1683. Værge: Bror, Niels Madsen. 
H: Boehl Madsdatter, f. 1680. Værge: Far . Tilsynsv: Moders søstermand, Hans Mogensen, Skorbe, 
Klemensker. 
 
Anno 1695 den 6 og 7  Febr: er efter Foregaaende Lovlig giorde Tillysning, Indenlands og 
Herritsting sampt Sogne stefnerne, Holden Registering og wurdering sampt  skifte og Deeling efter 
Mads Ibsen Sal: hustru Kirstine Jensdaatter som boede og døde paa den 7 
Jordeiendomsgaard beliggende udi Rydskier sogn. Imellem denne Sal: Qvindes  efterlatte mand 
bemelte Mads Ibsen paa eene, og paa anden side deris sammen auflede børn som er 7 sønner og 
en daatter. Hvor af  
 
Dend eldste Søn er Sergiant  Mogens  Madsen boende i Olskier sogn sin egen werge 
Dend anden søn  Jep Madsen og sin egen werge 
Dend tredje søn Anders Madsen og sin egen werge saavit løsøre angaar, og for hammen som 
tilsiuns werge anordnet Broderen Mons Madsen. 
Dend 4er søn Niels Madsen fuldmyndig efter lowen. 
Dend femte søn Jørgen Madsen og sin egen werge. 
Dend 6de søn Mads Madsen 17 aar gl. for hammen er til werge anordnet Kirkewergen Hans 
Svendsen i Rydskier sogn. 
Dend yngste søn Jens Madsen 12 aar gl. for hammen er til werge anordnet broderen Niels 
Madsen. 
Daatteren Boehl Madsdaatter paa 15 aar gl. for hende er til werge anordnet efter lowen faderen 
bemelte Mads Ibsen og moder søstermand Hans Mogensen i Skiobe i Clemmedskier sogn efter 
faderens død, og med faderen at være tilsiuns werge, og paatage barnets gavn og beste, Saa og var 
paa børnens weigne ofver værende og tilstede deris moder Qvertermesteren ved Cavalleriet Laurs 
Jensen boende i Røe sogn.  
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
Amptmand Heren Hans Boefecke, ved hans fuldmektig Jens Pedersen Meklenburgh,  skifte 
skrifveren Henrik Brugman. Paa samme skifte er til Wurderingsmænd opmeldet Lars Monsen 
og Mons Olsen. Ibiden Da er forre funden, og Pahseret som her efter følger. 
 
Heste og Hopper  



En brun stierned Hest for 6 Sld., en mørk brun Hest for 6 Sld.,en sort blised Hest for 4 Sld.,en graae 
Hoppe for 6 Sld., en brun Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., en røe blised Hoppe 5 Sld., en ung brun Hoppe 4 
Sld., en ung brun stierned Hoppe 3 Sld., en brun Foele 4 Sld., en graae Foele 4 Sld., 
 
Qveg. 
En røe braaged stud 6 Sld., en brun stierned stud 6 Sld., en hvid stud 6 Sld., en sort stud 5 Sld., en 
sort røgged stud 5 Sld., it blaae Herred studnød 10 mrk., it brunt Tyrnød 2 mrk., en brun gl. Koe 10 
mrk., en røe herred Koe 5 Sld., en røe skimled Koe 4 Sld., en blod røe Koe 5 Sld., en brun hielmed 
Koe 3 Sld. 2 mrk., en hvid herred Koe 4 Sld., en røe snopped Koe 5 Sld., en røe hielmed Koe 4 Sld. 
2 mrk., en sort hielmed Qvige 3 Sld. 1 mrk., en sort skiolded Qvige 10 mrk., en røe Qvige 9 mrk.,  
En brun hielmed Qvige 2 Sld., en brun grimmed Studkalf 6 mrk., en brun belted studkalf 6 mrk., en 
røe hielmed Qvigekalf 5 mrk.,  
 
Faar og Lam. 17 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 14 Sld. 3 mrk. 8 skl., 4 Lam á 2 mrk er 2 Sld., 2 Wehr 
á 2 mrk er 4 mrk.,  
Svin. 2 sorte Soe svin á 3 mrk er 6 mrk., it brun galt svin 3 mrk., it graat galt svin 3 mrk., it graae 
belted soe svin 4 mrk., 4 unge svin á 1½ mrk er 6 mrk., 3 andre grise á 12 skl er 2 mrk. 4 skl.,  
Gies. 6 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 7½ mrk., 
 
Kaabber. 
En kaabber kedel vegtig 8 skaalpund á 28 skl er 3 Sld. 2 mrk., en messing kedel vegtig 3 ¼ 
skaalpund er sat for 6 mrk., en messing grydde nog it lispund 5 skaalpund á pundet 12 skl er 3 Sld. 
3 mrk. 12 skl., en kaabber kedel for 6 mrk., en brendevins pande paa en half tønde med hat og 
pibber er vegtig 2 lispund punded 24 skl er 12 Sld., en gl. ubruelig kaabber kedel vog 7½ skaalpund 
á 12 skl er 7 mrk. 8 skl., en brøgger kedel paa 2 ¼ tønde er sat for 14 Sld.,  
 
Messing.   2 messing lysestager for 4 mrk., 
 
Jern Ware. 
It tuer sauf for 5 mrk., en firkantted jernstang 4 mrk., en stokøpse 2 mrk., en wogn uden stier med 
nogle ringe uden til paa nauen for 2 mrk. 8 skl., en wogn uden forgaarden uden stier 2 mrk. 8 skl., 
en ploug med jern og behør 4 mrk. 8 skl., Juhl bøsse løbere, og ringe for 3 mrk., endnu 2 ploug juhl 
med bøsse løbere og ringe 2 mrk. 8 skl., it langt giestebuds bord 4 mrk., 3 harrer á 1 mrk er 3 mrk., 
8 gl. førre deeler i den lille lenge mit i gaarden á 8 skl er 4 mrk., ofver stalden sex gl. førre deeler á 
6 skl er 2 mrk. 4 skl., ½ aar med bihl paa á 1½ mrk er 3 mrk., en sleede med jern vidier stier 
hammel tøm, og halseeler og jern nagle 4 mrk., en gl. sleede med jern vidier med en stie, og en fiel 
for 20 skl., 2 par Høestier á 1 mrk er 2 mrk., it sengested i Herberghused 1 mrk. 8 skl., it steen 
skrifveblad 4 Sld., en gl. Egekiste uden laas 2 mrk. 8 skl., en kiste af Asketræ med laas forre 4 mrk., 
2 bagstoele 1 mrk. 8 skl.,  
 
I Drenge Hused. 
Den westerste sengested 6 mrk., den nordeste sengested 1 mrk. 8 skl., med en skammel der til, den 
synderste sengested med skammel 1 mrk. 8 skl., en haand qvern med hus 9 mrk., it Ølkar paa en 
tønde 2 mrk.,  it deignetrug 1 mrk., 3 gl. tønder á 4 skl er 12 skl., en gl. kierne 8 skl., it bord i lille 
stuen 2 mrk., it ølkar i Sterhused 3 mrk., it ølkar paa en tønde 2 mrk., it steen bord i krobhused 14 
mrk., en saae 1 mrk. 8 skl., 2 førre tønder á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en straabonds tønde 4 skl., en 
dito 6 skl., en nye ølltønde 1 mrk. 12 skl., 2 gl. øltønder á 12 skl er 1 mrk.  



 
Benke og Sengeklæder i Herberghused. 
It nye wefved sengklæde for 6 Sld., it gl. lesned sengklæde 6 mrk., en nye wefved benkedynne 5½ 
alen lang for 5 Sld., 2 flamske hiønder á 5 mrk er 10 mrk., it syed hiønde vor 2 mrk., it gl. wefved 
agedynne vor 1 mrk., i den nørre seng, en blaae ranned bolster overdynne 4 Sld., en linnen 
underdynne 3 Sld., it hørgarns lagen med knipling om 2 Sld., it hørgarns lagen 6 mrk., en ranned 
ullen hofveddynne 3 mrk., 2 puder med lin vor og strik á 6 mrk er 3 Sld., i den syndre seng, en 
olmerdugs ofverdynne for 4 Sld., en linnen underdynne 2 Sld., en ullen hoveddynne 2 mrk., it 
bruegarns lagen med knipling om 2 Sld., endnu it bruegarns lagen 4 mrk., I Wester seng, en linnen 
underdynne 2 Sld. It blaargarns lagen 1 mrk., 2 puder med lin vor for 6 mrk., en hørgarns borddug 
med rammer for 6 mrk., 2 koppe handklæde for 4 mrk., 
 
 I Drengehused i den Syndre seng. En ulen underdynne 2 mrk., en ulen ofverdynne 6 mrk., en 
linnen hodved dynne 2 mrk., it blaagarns lagen 1 mrk. 8 skl.,  
I Nørre seng, en ulen underdynne 2 mrk., en ulen overdynne 2 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en 
ulen hofveddynne 1 mrk.,  
I Wester seng. En ulen underdynne 2 mrk., en ulen overdynne 2 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., 
en linnen hoveddynne 4 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en ulen hoveddynne 1 mrk.,  en dito 1 
mrk., i Holsengen i stuen, en gl. olmerdugs overdynne 5 mrk., it blaargarns lagen 12 skl., it dito 1 
mrk., en  linnen hoveddynne 2 mrk., en linnen underdynne 2 mrk., en linnen pude 2 mrk., 
 
I stuen Benkeklæder. 
En nye wefved benkedynne 7 alen lang 2 Sld. 2 mrk., en nye wefved benkedynne 3½ alen lang for 2 
mrk. 8 skl., en syed agedynne 4 mrk., it gl. syed hiønde 12 skl., en wefved agedynne 3 mrk.,  
Faderen beholte sin seng i stuen, som hammen blef bevilged, hvor udi var, en olmerdugs 
overdynne, en linnen underdynne, 2 ulen hoveddynner, toe puder, med vor og strik, 2 puder uden 
vor, it lesned sengklæde, toe bruegarns lagen, og it blaargarns lagen,  
en blaargarns bord dug er sat for 3 mrk., en kaappe dug 4 mrk., en gl. drield bord dug 2 mrk., en 
borddug i pandt fra Per Hansen i Kirkeboet i Rydskier sogn. for 2 mrk. 8 skl., 6 pude vor med strik 
á 3 mrk. 8 skl er 5 Sld. 1 mrk., it enkel pude vor for 3 mrk.,  
 
paa lofted. 
En jern stang vegtig til 6 mrk., en stang jern vegtig til 8 mrk., en jern stang vegtig til 9 mrk., en 
stang jern vegtig til 8 mrk. 8 skl., en stang jern vegtig  til 6 mrk. 8 skl., endnu en stang jern vegtig til 
8 mrk. 8 skl., 2 gres seiser med bom og ringe á 2 mrk er 4 mrk., 3 gl. seiser med bom og ringe á 12 
skl er 2 mrk. 8 skl., it gl. bord i stuen 1½ mrk., en forbenk 2 mrk., it førebord i stuen er faderen 
bevilged, sampt it ege wraaeskab i stuen, en jern tree foed vog it lispund á 3 skl er 3 mrk., endnu en 
tree foed vog 8 pund á 3 skl er 1 mrk. 8 skl., it gl. madskab for 2 mrk., it gl. ølkar paa tilled 20 skl., 
endnu it ølkar ibiden 1 mrk.,  
 
I Hugehused. 
En spade for 1 mrk. 8 skl., en skar øpse 1 mrk., en lund støke naur 6 skl., en lette naur 8 skl., en 
liden jern kihl 9 skl., it rive tine bord med skofte 4 skl., it hug jern 4 skl., en torn skier 6 skl., en 
baane knif 3 skl., en jern tyfve med en phael 1 mrk., en anden jern tyve 12 skl., en liden jern tyve 4 
skl.,  
Sæden er anseet og befindes udi syndre lade i 6 stolperum en deel Biug er sat for 14 tønder á 4 mrk 
er 14 Sld., i wester lade Haure udi 3 stolperum er i alt sat for 13 tønder á 2 mrk. er 6 Sld. 2 mrk., 



Hvis Høe som findes ni i gaarden huuse er anseet, og sat for 6 Sld., en deel fier i Krobhused 
saaende i 3 tønder for 3 Sld.,  
 
Tilstaaende Gield. 
Qvartermester Lars Jensen i Røe sogn vedstoed self at være skyldig 14 mrk.,  
Sønnen Mons Madsen vedstoed og skyldig at være penge 10 mrk.,  
Mads Pedersen Finne boende i it Udhus, beliggende paa dend 7 gaards grund her i Rydskier 
sogn, er endnu skyldig som rester paa berørte udhus i sig self penge 3 Sld. 3 mrk., Nok her 
wurdered, en gl. grydekraag for 3mrk., Rug Sæden er anseet, og der af er sat strøe korned som er 4 
tønder Rug á 6 mrk er 6 Sld.,  
 
Summa andrager forskrefne boets rørrende middel til penge 364 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Denne Sal: Qvindes Ifareklæder blef alle sammen bevilged hendis efterlatte daatter Bohl 
Madsdaatter som er toe klædis kaabber, hvor af den eene kaabe er vendt,en pollemettis half kioel og 
it pollemettis skiørt, it røt klædis skiørt, en sort klædis trøye, it brunt floeret snørlif med 10 par sølf 
maller udi, og en sølf lenke med en sølf naal, og der for uden  hafver bemelte Bohl Madsdaatter 
Sølfmaller, til it snørlif, som hendes moder hafde foræred hende for ind hun døde, nok blef Bohl 
Madsdaatter bevilged en laasfast førre Ørk er i Registeringen anført for 4 Sld.,  
 
Blef  saa angifven efterskrefne Prætensioner, hvor til er giort udleg, som her efter 
følger. 
Mads Ibsen angaf at skal betale til bog claring penge for A. 1694. ungefehr 16 Sld., qvartel skatten 
for Jan: Febr: og Marty 1695. 5 mrk. 8 skl., her for er udlagt 14 tønder Biug á 4 mrk er 14 Sld., 7 
tønder Aure á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk., til overs 8 skl.,  
Mads Ibsen angaf at være skyldig til Sal: Jørgen Bohnis arfvinger ungefehr 4 Sld. 1 mrk., som er 
udlagt at betalis af forde Høe. 
Sidzele Christensdaatter tilkommer tienesteløn 4 Sld. 1 mrk., tillagt af forde Høe 7 mrk., 5 
tønder Haure á 2 mrk er 10 mrk.,  
Anna Nielsdaatter fordred tienesteløn fra forleeden aar 2 Sld., nok tilkommer forfalden til 
Paaske 1695. 3 Sld., tillagt for de 5 Sld., en røe blised Hoppe for 5 Sld.,  
Hans Smid i Haslemark tilkommer 2 mrk., tillagt it syed hiøndis vor for 2 mrk.,  
Christen Rasmusen i Rydskier sogn fordred 2 mrk., tillagt en stok øpse for 2 mrk.,  
Kirkewergen Hans Svendsen i Rydskier sogn fordred klokeringens penge 2 mrk., tillagt en tønde 
Aure for 2 mrk.,  
Kirstine Peder Jensens fordred for sin umage 2 mrk., som Mads Ibsen loved at vil self betale, 
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning 6 Sld., tillagt en Olmerdugs overdynne i 
Syndre seng i Herbreghused for 4 Sld., en stang jern for 2 Sld., 
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning i alt 6 Sld.,em stang jern for 6 mrk., en gl. 
kaabber kedel 6 mrk., en dito for 7 mrk. 8 skl., 2 weere 4 mrk., af it gl. sengklæde i drengesengen 8 
skl.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 6 mrk., tillagt en stang jern for 6 mrk. 8 skl., til overs 8 skl.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 3 mrk., er 6 mrk., tillagt en stang jern for 8 mrk. 8 skl., 
til overs 2 mrk. 8 skl.,  
Imod denne Sal: Qvindes Udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Mads Ibsen bevilged efter som 
denneSal: Qvindes begrafvelse efter Specification kaasted haver som er 30 Sld., og tillagt en 
brendevins pande med hat og pibber for 12 Sld., en mørk brun Hest for 6 Sld., en graae Hoppe for 6 



Sld., en blod røed Koe for 5 Sld., it graae belted Soe svin 1 Sld., foruden skifte bevilgedis Mads 
Ibsen en 2 spanne kaabber kedel af werdie 9 mrk. 10 skl., sampt en half tønde kedel af kaabber af 
verdie 6 Sld., 
Summa forskrefne Prætensioner andrager til penge 81 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
 
Liqvideret blifver udi behold og til deeling 283 Sld. 10 skl.,  
der af tilkommer faderen den halfve part som er penge 141 Sld. 2 mrk. 5 skl., 
Hvor for Mads Ibsen er tillagt, en brun stierned Hest for 6 Sld., en brun Folle 4 Sld., en sort blised 
Hest 4 Sld., en hvid stud 6 Sld., en sort stud 5 Sld., it blaae herred studnød 2 Sld. 2 mrk., it brunt 
Tyrnød 8 mrk., en gl. brun Koe 10 mrk., en røe herred Koe 5 Sld., en røe skimled Koe 4 Sld., en røe 
Qvige 9 mrk.,en brun hielmed Qvige 2 Sld., en brun grimmed studkalf 6 mrk., 10 faar á 3½ mrk er 
8 Sld. 3 mrk., it brunt galt svin 3 mrk., it graat galt svin 3 mrk., 4 grise á 1½ mrk er 6 mrk., 6 gl. 
Gies med Gaasen for 7 mrk. 8 skl., hos Qvartermesteren Laurs Jensen at fordre 10 mrk., en kaabber 
kedel vegtig 8 pund á 28 skl er 3 Sld. 2 mrk., en messing kedel vog 3 ¼ skaalpund for 6 mrk., en 
metal grydde vog it lispund 5 skaalpund á 12 skl er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., 2 messing lysestager 4 
mrk., it tver sauf for 5 mrk., en jern arbieds stang 4 mrk., 2 gl. wogne for 5 mrk., en ploug med jern 
og behør 4 mrk. 8 skl., 2 ploug juhl bøsse og ringe for 3 mrk., endnu 2 ploug løbere og ringe for 2 
mrk. 8 skl., it langt giestebuds bord 4 mrk., 3 harrer á 1 mrk er 3 mrk., 8 gl. førre deeler i den 
lillelenge mit i gaarden for 4 mrk., ofver stalden 6 gl. bræder for 2 mrk. 4 skl., 2 aar med  bihle for 3 
mrk., en sleede med jern videre hammel tøm og halseeler og stier for 4 mrk., en sleede med en stie, 
og en fiel, og jern vidier 20 skl., 2 par Høe stier for 2 mrk., it sengested i Herberghused 1 mrk. 8 
skl., it steen skifve blad i krobhused for 14 mrk., en gl. ege kiste uden laas 2 mrk. 8 skl., i 
Herberghused it nye wefved sengklæde for 6 skl., en linnen hoveddynne i Holsengen 2 mrk., it gl. 
lesned sengklæde for 6 mrk., en nye wefved benkedynne 5½ alen lang for 5 Sld., 2 flamske hiønder 
for 10 mrk., it gl. wefved agedynne vor 1 mrk., i den nørre seng i Herberg hused, en blaae ranned 
bolster ofverdynne for 4 Sld., en linnen underdynne 3 Sld., it hørgarns lagen med knipling om for 2 
Sld.,endnu it hørgarns lagen 6 mrk., en ranned ulen hoveddynne 3 mrk., 2 puder med lin vor og 
strik for 3 Sld., den syndre seng i Drengehused, en ulen underdynne 2 mrk., en ulen overdynne 6 
mrk., en linnen hoveddynne 2 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., pige sengen en ulen 
underdynne 2 mrk., en ulen overdynne 4 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en ullen hofved dynne 1 
mrk., en dito 1 mrk., i stuen en nye wefved benkedynne 7 alen lang for 10 mrk., en blaargarns 
borddug for 3 mrk., en kaapedug for 4 mrk., en stang jern for 9 mrk., en deel fier i tree tønder for 3 
Sld., 4 tønder strøe Rug tønden 6 mrk er 6 Sld., hos Mads Pedersen Finne af hvis hand er skyldig 
paa forde hus at have 2 Sld., til ofvers 15 skl.,  
 
Dend anden halfve part som er i alt 141 Sld. 2 mrk. 5 skl., skulle wel deelis imellem forde denne S: 
Qvindes efter lefvende børn, men som den fra boet udgifte søn Mogens Madsen hafver bekommed 
en deel udfly til hiemgift saa der imod tilkommer de andre hans sødskende lige wederlaug som det 
kand af verdie /: efter faderens, og de andre børnens angifvelse, og Mogens Madsens egen 
vedstaaelse :/ wæred hafver i penge 20 Sld., saa anførris da først nest den eldste søn Jep Madsens 
anpart, hvor paa hand hafver bekommed, en Hoppe saa goed som 6 Sld., og en tønde Rug for 6 
mrk., saa tilkommer ham da igien af boet udleg for 12 Sld. 2 mrk., og tillagt en røe braaged stud for 
6 Sld., en røe hielmed Qvigekalf 5 mrk., i drengehused det wester sengested for 6 mrk., den wester 
sengsklæder ibiden, en ulen underdynne 2 mrk., en ulen ofverdynne 2 mrk., it blaargarns lagen 1 
mrk., en linnen hoved dynne 1 mrk., en kiste af asketræ med laas for 4 mrk., i Holseng en 
olmerdugs overdynne for 5 mrk.,  
 



Anders Madsen som broderen Mogens Madsen er werge for er tillagt for de 20 Sld., hiemgift, en 
brun stierned stud for 6 Sld., en brun Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., hos Lars Jensen Qvartermesteren at 
hafve 4 mrk., it steen bord i Herberghused for 4 Sld., Mons Madsen er skyldig som her til udlegges 
10 mrk.,  
Dend 4er Niels Madsen for sin anpart hiemgift 20 Sld., er udlagt en sort røgged stud for 5 Sld., en 
røe hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., 2 Faar á 3½ mrk er 7 mrk., I Syndre seng i Herberghused, en 
linnen underdynne for 2 Sld., en ulen hofveddynne 2 mrk., it bruegarns lagen med knipling om 2 
Sld.,  anded bruegarns lagen for 4 mrk., i nørre seng i drengehused en ulen  underdynne 2 mrk., en 
ulen ofverdynne 2 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en ulen hofved dynne 1 mrk. hos Mads Finne 7 
mrk.,  
 
Dend 5. søn Jørgen Madsen for sin anpart hiemgift er tillagt som er 20 Sld., en ung brun Hoppe 4 
Sld., en røe snopped Koe 5 Sld., 2 Faar 7 mrk., 3 smaa grise 2 mrk. 4 skl., af brøgger kedel at hafve 
7 Sld., it enkel pude vor 3 mrk., it anded pude vor med strik for 3 mrk. 8 skl., hos faderen af it 
sengklæde 4 skl.,  
 
Dend 6te søn Mads Madsen som Hans Svendsen er werge for, for sin anpart 20 Sld., hiemgift er 
tillagt en graae Foelle for 4 Sld., en sort hielmed Qvige for 3 Sld 1 mrk., en brun hielmed Koe for 3 
Sld. 2 mrk., en stang jern 2 Sld. 8 skl., 2 gres seiser med bom og ringe á 2 mrk er 4 mrk., it gl. bord 
i stuen 24 skl., en for benk 2 mrk., en jern tree foed 3 mrk., en grydde kraag 3 mrk., it par pude vor 
med strik 7 mrk., en syed agedynne 4 mrk., 2 koppe hand klæde for 4 mrk.,  
 
Dend yngste søn Jens Madsen for sin anpart hiemgift som er 20 Sld., er tillagt af  brøgger kedelen 
at hafve de 7 Sld., en hvid Herred Koe 4 Sld., en ung brun stierned Hoppe for 3 Sld., 4 Lam á 2 mrk 
er 8 mrk., it sort svin 3 mrk., 2 bagstoele for 1 mrk. 8 skl., en hiem Qvern med hus 9 mrk., it Ølkar 
paa en tønde 2 mrk., en gl. kierne 8 skl.,  
 
Daatteren Bohl Madsdaatter som af faderen og sine brødre er bevilged at have lige hiemgift 20 
Sld., er der for tillagt en sort skiolded Qvige 10 mrk., en brun belted studkalf for 6 mrk., 3 Faar á 
3½ mrk er 10 mrk., it sort Soesvin for 3 mrk., it bord i lillestuen 2 mrk., it Ølkar i steerhused 3 mrk., 
3 pude vor med strik á 3 mrk. 8 skl., er 10 mrk. 8 skl., en gl. dreiels bord dug 2 mrk., i wester seng i 
Herberghused, en linnen underdynne 2 Sld., it blaargarns lagen 1 mrk., 2 puder med lin vor 6 mrk., 
en Hørgarns borddug med rammer for 6 mrk., i Holsengen 2 blaargarns lagen for 1 mrk. 12 skl., en 
linnen underdynne 2 mrk., en linnen pude 2 mrk., en wefved agedynne 3 mrk., ofen jern stang ved 
wurderings mændendenis udleg 2 mrk. 8 skl., ved det stempled papir 8 skl., en straabonds tønde 4 
skl.,  
 
Bliver saa endelig til deeling imellem forskrefne 7 sønner og en daatter i alt penge 9 Sld., og som 
daatteren af sønnerne, og faderen er bevilged at gaae i ligelaad med brødrene, saa deelis det udi 8te 
lige laader, er paa hver part 4 mrk. 8 skl.,  
Saa er der udlagt til dend eldste søn Mons Madsens anpart som hand til sin søster forærede, en 
nye wefved benkedynne 3½ alen lang for 2 mrk. 8 skl., it Øllkar paa en tønde for 2 mrk.,  
Dend anden søn Jep Madsen er tillagt, den nordeste sengested med skammel i drenge hused 1 
mrk. 8 skl., it deigne trug 1 mrk., 3 straabonds tønder 12 skl., en føre tønde 12 skl., en straabonds 
tønde for 8 skl.,  
Dend tredje Søn Anders Madsen er tillagt, en saae 1 mrk. 8 skl., en føre tønde 12 skl., en nye 
Øltønde 1 mrk. 12 skl., en tree fierings tønde 8 skl.,  



Dend 4er søn Niels Madsen tillagt, 3 gl. seiser 2 mrk. 4 skl., it gl. madskab 2 mrk., it rifve tinne 
bord med skaft for 4 skl.,  
Dend 5te søn Jørgen Madsen er tillagt, en spade for 1 mrk. 8 skl., en borddug i pandt fra Per 
Hansen i Kirkeboet i Rydskier sogn for 2 mrk. 8 skl., en straabonds tønde for 8 skl.,  
Dend 6te søn Mads Madsen er tillagt, 2 gl. Ølltønder for 1 mrk. 8 skl., den synderste sengested 
med skammel i drenge hused for 1 mrk. 8 skl., it gl. syed hiønde 12 skl., en jern tyfve 12 skl.,  
Dend yngste søn Jens Madsen er tillagt en tree foed for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. Øllkar 2 mrk. 4 skl., en 
skar øpse 1 mrk., til overs 4 skl.,  
Daatteren er tillagt en lund støke naur 6 skl., en lette naur 8 skl., en liden jern kihl 9 skl., it hug 
jern 4 skl., en torn skier 6 skl., en bon knif 3 skl., en jern tyfve med en phael 1 mrk ., en liden jern 
tyfve 4 skl., ved skattens udleg 8 skl., af en skar øpse 4 skl., en straabonds tønde 4 skl.,  
 
Angaaende Jordegoedsed som er denne 7 gaard i Rydskier sogn sampt den 30 gaard kaldis 
Lynggaarden i Olskier sogn, hvor om faderen, og børnen er saaleedis foreenede, at Mads Ibsen 
beholder denne hans paaboende 7 gaard i Rydskier sogn, hvorimod børnens skal beholde berørte 
30te gaard med ald sin tilliggelse for 204 Sld. Efter derom oprettede bref og Document udvisning at 
betale til sine sødskende hver sin anpart, og søsteren ligelaad med brødrene, efter Skifteforwalterens 
anfordring hafde ej arfvingerne, og vedkomme, end angifved er, og forskrefved staar, men var med 
denne forretning vel tilfreds, og fornøyet, at saa er tilganged, og Pahseret Tehterer. 
 Jens Pedersen Mekelbourgh.  Henrik Brugman.  Jep J:M:S: Madsen.
 Mads M:I:  Ibsen.   Mogens Madsen. 
Jørgen J:M: Madsen.  Niels N:M: Madsen.  Mons M:O:S: Ollsen.  
 Lars L:M:S: Monsen  Hans Svendsen. 
 



Nr. 12. 
Side 33. 1695. 8. Feb. 
Hans Madsen, udhus, Vallensgård grund, Aaker. 
Hanna Monsdatter. Laugv: Bendt Nielsen. 
 2 søn. 2 døt. 
A: Mads Hansen, f. 1682. Værge: Morbror, Mons Mogensen, Aaker. 
B: Mons Hansen, f. 1690. Værge: Mons Persen, Aaker. 
C: Karen Hansdatter, f. 1679. Værge: Lars Michelsen, Øster Sogn. 
D: Sidsele Hansdatter, f. 1683. Værge: Laurs Hansen, Kurergård, Klemensker. 
 
Anno 1695 den 8  February er efter Lovlig giorde Tillysning, Holden Registering og wurdering 
sampt  skifte og Deeling efter Sal: Hans Madsen som boede og døde udi it Udhus liggende paa 
Wallensgaards grunden i Aaskier sogn. Imellem den Sal: Mands  efterlatte hustru Hanna 
Monsdaatter for hendeblef til laugwerge anordned Bendt Nielsen Saufskier paa eene side og 
paa anden side deris sammen auflede børn som er 2 sønner og 2 døttre.  Hvor af  
 
Dend eldste Søn  Mads Hansen  paa 13 aar gl. for hammen er til werge anordned Morbroderen 
Mons Mogensen i Aakier sogn. 
Dend yngste søn Mons Hansen 5te aar gl. for hammen er til werge anordnet  Mons Persen. I 
Aakier sogn. 
Dend eldste daatter Karne Hansdaatter paa 16 aar gl. for hende er til werge anordned Lars 
Mikelsen i Østermarie sogn. 
Dend yngste daatter Sidzele Hansdaatter paa 12 aar gl. for hende er til anordnet Laurs Hansen 
Kurregaarden i Clemmedskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Vice Landsdommer Seig 
Ancher Müller som hosbund efter lowen, og skifte skrifveren Henrik Brugman. Paa samme 
skifte er til Wurderingsmænd opmeldet Bendt Nielsen og Jens Christensen. Da er forre 
funden, og Pahseret som her efter følger. 
 
Qveg. 
En røe braaged stud for 6 Sld., en dito 5 Sld., it brunt studnød 10 mrk., en sort Koe 5 Sld. 2 mrk., en 
blegged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe nye baarren Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe Koe for 4 Sld. 2 
mrk., en blak stierned Koe 4 Sld., en blak braaged Koe 3 Sld. 2 mrk., it blod røt studnød 8 mrk., en 
bloed røed Qvigekalf for 6 mrk.,  
 
Heste og Hopper. 
En brun stierned og snopped Hest for 8 Sld., en brun Hoppe for 6 Sld., en gl. brun Hoppe 5 Sld., en 
ung brun Hoppe i anded aar for 14 mrk.,  
Faar. It gl. sort snopped og stierned Faar for 3 mrk., 3 andre sorte Faará 3 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 2 
mrk. 8 skl., 3 hvide Faar á 3 mrk. 8 skl., er 10 mrk. 8 skl., it graaet Faar for 3 mrk. 8 skl., 3 Lam á 2 
mrk er 6 mrk.,  
Svin, eb sort Soe for 3 mrk., 2 hvide galt grise á 20 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
 
Boehave. 



En wogn med stier hammel, tøm, og halseeler for 3 Sld. 2 mrk., en ploug med til behør for 6 mrk., 
en hiem Qvern, med hus og seil 6 mrk., it lided gl. wraaeskab for 3 mrk., en gl korn seis med bom 
og ringe 1 mrk. 8 skl.,  
 
Summa forskrefne boets løsøre goeds andrager til penge 84 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
 
Denne Sal: Mands Ifareklæder var ikun af ringe vendt, som Enken beholte til at paaklæde børnen 
efter haanden at forslides, 
Blef saa angifven efter skrefne bort skyldige Gield. 
Hvor til er giort udleg som her efter følger nemlig; 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordred efter afreigning penge 6 Sld. 10 skl., for 
skifted at forwalte 2 Sld.,  
Skifteskrifveren sin umage i alt 2 Sld.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., for disse forestaaende 19 Sld. 3 mrk. 10 skl., er udlagt 2 
røe braagede studde begge for 11 Sld., er til overs 6 skl.,  
Imod denne Sal: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning tilkommer Enken 14 Sld., for disse 14 
Sld., er udlagt, en røe nyebaarren Koe for 4 Sld. 2 mrk., endnu en røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., en brun 
Hoppe for 6 Sld., til overs 4 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk.,  
 
Summa forskrefne Prætensioner andrager til penge 25 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
 
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 58 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
 
Hvoraf Enken tilkommer den halfve part som er 29 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
Den anden halfve part deelis imellem 2 sønner, og 2 døttre,  
er der af en broderlaad 9 Sld. 3 mrk. 5 skl., og en søsterlaad 4 Sld. 3 mrk. 10½ skl.,  
 
for Enkens anpart som er 29 Sld. 1 mrk. 15 skl., er hende udlagt, en brun stierned Hest 8 Sld., 
ved Udfarten 4 mrk., en wogn med stier hammel tøm og halseeler for 3 Sld. 2 mrk., en ploug med 
behør 6 mrk., en blak stierned Koe for 4 Sld., en blak braaged Koe 3 Sld. 2 mrk., it gl. sort snopped 
og stierned Faar for 3 mrk., 3 hvide Faar á 3 mrk 8 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en hiem qvern med 
hus og seil for 6 mrk., it brun studnød 10 mrk., it lided gl. wraaeskal for 3 mrk., til ofvers 9 skl.,  
 
for den eldste søn Mads Hansens om Mons Monsen i Aakier sogn, er werge for hans anpart 9 
Sld. 3 mrk. 5 skl., er udlagt, en gl. brun Hoppe for 5 Sld., en sort Koe 5 Sld. 2 mrk., leger fra sig 2 
mrk. 11 skl., 
 
for den yngste søn Mons Hansen som Mons Persen i aakier sogn, er werge for hans anpart 9 Sld. 
3 mrk. 5 skl., Udlagt, en ung brun Hoppe i anded aar for 3 Sld. 2 mrk., en bleged Koe for 5 Sld. 2 
mrk., hos broderen Mads Hansens werge Mons Monsen 2 mrk. 11 skl., hos Enkens laad 9 skl., af en 
røe braaged stud 1 skl.,  
 
den eldste daatter Karne Hansdaatter som Lars Mikelsen i Østermarie sogn er werge for hendis 
anpart som er 4 Sld. 3 mrk. 10½ skl., udlagt it bloed røt studnød for 8 mrk., 2 sorte Faar á 3½ mrk 
er 7 mrk., it Lam 2 mrk., 2 hvide galt grise á20 skl., er 2 mrk. 8 skl., af en røe braaged stud 2½ skl.,  



 
for den yngste daatter Sidzele Hansdaatter som Lars Hansen i Clemmedskier sogn er werge for, 
fot hendis anpart som er 4 Sld. 3 mrk. 10½ skl.,  er udlagt, it bloed røt Qvigenød 6 mrk., it sort Faar 
3 mrk. 8 skl., it graat Faar 3 mrk. 8 skl., it Lam 2 mrk., en sort Soe 3 mrk., en korn seis med bom og 
ringe 1 mrk. 8 skl., af en røe braaged stud 2½ skl.,  
 
efter anfordring af skifte for walteren, hafde Enken og vedkommende ej meere at angive som 
Sterfboet entten kunde komme til beste eller fordrende Gield, end angifved er og forskrefved staar, 
at saa er tilganged, og Pahseret Tehterer. 
Ancher Müller.  Henrik Brugman.  BendtB:N:S: Nielsen. 
Jens J:C:S: Christensen.  Mons M:M:S: Monsen   Mons M:P:S: 
Persen. 



Nr. 13. 
Side 34. 1695. 22. Feb. 
Karen Jacobsdatter, 23. Sg. Østerlars. 
Terkel Jensen. 
 1 søn. 3 døt. 
A: Jens Terkelsen, f. 1691. 
B: Sidzle Terkelsdatter, f. 1684. 
C: Margrethe Terkelsdatter, f. 1688. 
D: Karen Terkelsdatter, f. 1694. ( 10 uger.). 
Værge: Far. Tilsynsv: Morbrødre, Bendix Jacobsen, Østerlars og Hans Jacobsen, Knudsker. 
 
Anno 1695 den 22 February, er efter foregaaende Lovlig Giorde Tilysning, inden Landstings 
Retten, og Sogne Stefnerne, Saa og paa Tingene, holden Registrering, og Wurdering. Sampt skifte 
og deeling efter Terkel Jensens Sal: Hustru Karne Jacobsdaatter, som boede, og døde paa 
den 23 Jord Eiendoms gaard, beliggende udi Østerlaurskier sogn. Imellem denne Sal: Qvindes 
efterlatte Mand bemelte Terkel Jensen paa eene side, og paa anden side deris sammen auflede 
børn, som er 1. søn og 3 døttre. 
 
Sønnen Jens Terkelsen paa 4de aar gl. 
Dend eldstedaatter Sidzele Terkelsdaatter paa 11te aar gl. 
Den anden daatter Margrte Terkelsdaatter paa 7de aar gl.  
Den yngste daatter Karne Terkelsdaatter paa 10 ugger gl.  
For demmen er faderen Terkel Jensen self werge efter lowen, og forrelagt, Morbrødrene Bendix 
Jacobsen i Østerlaurskier sogn, og Hans Jacobsen i Knudskier sogn med faderen paa børnens 
weigne at have indsende,  
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
amptmand. Herren Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Jep 
Hansen, og Peder Haagensen ibiden. Hvor da er forrefunden og Pahseret som her efter følger 
nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En røe stierned Hoppe for 6 Sld., en brun Hoppe 5 Sld., en sort brun stierned ugilled Hest 7 Sld., en 
ung sort brun stierned gilling for 7 Sld.,  
 
Qveg. 
En røe røgged grimmed Koe 5 Sld., en røe stierned Koe 4 Sld. 2 mrk., en blaked Koe 4 Sld. 2 mrk., 
en røe Herred Qvige 4 Sld. 2 mrk., en blaked Qvige 10 mrk., en sort Qvige 8 mrk., en røe braaged 
stud 3 Sld. 2 mrk., en sort stud kalf 6 mrk., en blaked studkalf 4 mrk.,  
 
Faar og Lam. 
7 støker Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 4 mrk.,  
Gies 3 gl. Gies á 20 skl er 3 mrk. 12 skl., en Gaase for 1 mrk. 4 skl., 
En graae belted Soe for 3 mrk.,  
 



Boehave. 
En gl. wogn med stier hammel tøm, og halseeler for 10 mrk., en gl. sleede med jern vidier 2 mrk., 
en nye sleede med jern vidier 3 mrk., en brødde 12 skl., en lin wef foruden jern 3 Sld.,  
Sæden i Laden. Er anseet, og saaleedis 5 tønder Biug á 4 mrk er 5 Sld., 3 tønder Haure á 2 mrk er 6 
mrk., er saaed 3 skepper Rug ansat for strøe korned der af 4 mrk., 2 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., it gl. 
aar med bihl for 1 mrk., en gl. stand tønde 12 skl., 2 straaebonds tønder 12 skl., en Ølltønde for 1 
mrk. 8 skl.,  
 
Sengklæder i Herberghused. 
En nye ullen sort ranned ofverdynne for 3 Sld., en linnen underdynne 6 mrk., it blaargarns lagen 1 
mrk. 8 skl., en ullen pude uden lin vor 1 mrk., endnu en pude 12 skl., en sort ranned hofveddynne 8 
Sld. En hvid ullen ofverdynne 6 mrk.,  
 
Bencheklæder. 
En nye wefved benkedynne 5 alen lang 3 mrk., en flamsk agedynne 4 mrk., it flamsk hiønde 3 mrk., 
en laasfast førre kiste for 3 Sld., 
 
Summa Andrager forskrefne boets løsøre middel til penge 92 Sld. 2 mrk.,  
Nok blef wurdered denne Sal: Qvindes gangklæder som er, en sort fifskaftes trøye for 6 mrk., it sort 
fifskaftes skiørt for 10 mrk., it røt wadmels skiørt 5 mrk., it grønt wadmels skiørt 2 mrk., endnu en 
sort fifskaftes trøye 4 mrk., en gl. sort klædis trøye 2 mrk., it blaat floret snørlif med 5 par Sølf 
Maller udi er tilsammen sat for 10 mrk., en gl. sort kasses hue 6 mrk., en deel gl. lin klæder er sat 
for 4 mrk., en sort klædis kaabbe for 12 Sld.,  
 
Summa Andrager forskrefne denne Sal: Qvindes Ifareklæder til penge 24 Sld. 1 mrk., 
Her imod var faderen Terkel Jensen fornøyet, og tilfreds med sinne egne Ifareklæder, og ej 
begierede noged af sin Sal: Hustruis Ifareklæder, end dog hans egne gangklæder ej vare saa goede 
af werdie, mens begierede at forskrefne sin Sal: Qvindes klæder skulle deelis imellem hendis børn 
efter lowen; Saaleedis forskrefne 24 Sld. 1 mrk., Imellem denne Sal: Qvindes efter lefvende børn en 
søn, og 3 døttre er der af en broderlaad 9 Sld. 2 mrk. 12 4/5 skl., Og en søsterlaad 4 Sld. 3 mrk. 6 
2/5 skl.,  
For sønnens anpart 9 Sld. 2 mrk. 12 skl., er udlagt en sort klædis Kaabbe for 12 Sld., leger fra sig 9 
mrk. 4 skl.,  
Dend eldste daatter for sin anpart 4 Sld. 3 mrk. 6 skl., er tillagt af forde kaabbe de 9 mrk. 4 skl., it 
blaat floreret snørlif med 5 par Sølf maller udi 10 mrk.,hos sin anden søsterslaad 2 skl.,  
Den anden daatter for sin anpart 4 Sld. 3 mrk. 6 skl., er udlagt en sort fifskaftes trøyeog it sort 
fifskaftes skiørt begge for 4 Sld., en deel gl- lin klæder 4 mrk., legger fra sig 10 skl.,  
Dend yngste daatter for sin anpart 4 Sld. 3 mrk. 6 skl., er udlagt it røt wadmels skiørt for 5 mrk., it 
grønt wadmels skiørt 2 mrk., en sort fifskaftes trøye 4 mrk., en gl. sort klædes trøye 2 mrk., en gl. 
sort kassis hue 6 mrk., hos sin anden søsters laad 6 Sld.,  
 
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield.  
Hvor til er giort udleg som her efter følger. 
Terkel Jensen angaf at skal betale til bog clarings penge for A. 1694. penge 14 mrk., udlagt, af en 
røe stierned Koe sat for 3 Sld., der af disse 14 mrk.,  
Nok angaf Terkel Jensen at være werge for sin søster Ellene Jensdaatter, som tilkommer Capital 
10 Sld., og deraf rente i 17 aar, er naar werge penge afdragis 5 Sld. 2 mrk. 10 skl., er saa capital og 



rente penge 15 Sld. 2 mrk. 10 skl., tillagt der for, en røe stierned Hoppe for 6 Sld., en blaked Koe 4 
Sld. 2 mrk., en brun Hoppe 5 Sld., en stand tønde 12 skl., til ofvers 2 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred for forstrekning til denne Sal: Qvindes begrafvelse 6 Sld. 2 
mrk. 4 skl., tillagt en røe herrit Qvige for 4 Sld. 2 mrk., en sort Qvige 2 Sld., en straaebonds tønde 6 
Skl., til ofvers 2 skl.,  
Elsen Sal: Jens Larsens i Rønne haver her i boet at fordre som Terkel Jensen vedgik 14 Sld. 
Udlagt af en røe stierned Koe 4 mrk., en sort studkalf for 6 mrk., en blaked studkalf 4 mrk., 7 Faar á 
3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., en lin wef for 3 Sld., 4 gl. Gies for 5 mrk., 3 skep. Strøe Rug 4 mrk.,  
Anders Pedersen Fyhn i Rønne fordred efter sin sedel 4 Sld., Terkel Jensen her imod forregaf at 
have betalt til ampt skrifveren Dekner efter rente Cammer taxter for 2 tønder 2 Skep. Skattebiug, 
saa hand formeen at have noged hos Anders Fyhn tilgoede, hvis aarsage denne fordring er til low og 
ret henwist. 
Willum Jacobsen i Rønne fordrer efter sin sedel 10 mrk. 12 skl., Terkel Jensen vedgaar her af ej 
meere at være ham skyldig end 6 mrk., resten vil søgis med bevis ved low og ret. Hvor hen det er 
Remitteret, efter som Terkel Jensen det Disputerer, forde 6 mrk., er tillagt en linnen underdynne for 
6 mrk.,  
Anders Jensen i Østerlaurskier sogn fordrer 6 mrk., tillagt en nye sleede med Jern vidier for 3 
mrk. 8 skl., en graae belted Soe 3 mrk., til overs 8 skl., 
Imod denne Sal: Qvindes udfart, eller begrafvelsis bekaastning tilkommer Terkel Jensen 14 Sld., 
tillagt, en sort brun stierned ugilled Hest for 7 Sld., en ung sort brun stierned gilling 7 Sld.,  
Og som børnen er saa ganske smaa tillagdis for demmen ti opforstring og boens middel 12 Sld., og 
udlagt der for en røe røgged og grimmed Koe for 5 Sld., 5 tønder Biug á 4 mrk er 5 Sld. 3 tønder 
Aure 6 mrk., en slee med jern vidier 2 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekostning blef tillagt, en blaked Qvige for 10 mrk., og 
it Lam for 2 mrk., her for bekommed af Terkel Jensen ikun penge 8 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin reisens bekostning blef tillagt  3 Sld., af en røe braaged stud. 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt der til af en røe braaged stud 2 mrk., en ullen 
pude uden lin vor for 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage begge tillagt it lam for 2 mrk.,  
 
Summa Andrager forskrefne Prætenhioner til penge 76 Sld.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 16 Sld. 2 mrk.,  
Der af tilkommer faderen dend halfvepart som er 8 Sld. 1 mrk.,  
Den anden halfvepart deelis imellem en søn og 3 døttre, 
Er der af en broderlaad 13 mrk. 3 1/5 skl., Og en søsterlaad 6 mrk. 9 3/5 skl.,  
For faderen Terkel Jensens anpart 8 Sld. 1 mrk., en udlagt, en wogn med stier hammel tøm og 
halseeler for 10 mrk., en gl. ploug med jern for uden anden behør for 4 mrk., en gl. Karm fading 4 
mrk., en brødde for 12 skl., 2 harrer 1 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en staaebonds tønde 6 skl., en 
øltønde 1 mrk. 8 skl., en nye wefved benkedynne 5 allen lang 3 mrk., en flamsk agedynne 4 mrk., it 
flamsk hiønde 3 mrk., en sort ranned hofveddynne for 8 skl., til overs 2 skl.,  
 
Sønnen Jens Terkelsen for sin anpart 13 mrk. 3 skl., er tillagt en nye ullen sort ranned ofverdynne 
for 3 Sld., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., til overs 5 skl.,  
 
Dend eldste daatter Sidzele Terkelsdaatter er tillagt for sin anpart 6 mrk. 9 skl., en hvid ullen 
ofverdynne for 6 mrk., hos Anders Jensens udleg 8 skl., hos faderen 1 skl.,  
 



For begge de yngste døttres anparter som er 3 Sld. 1 mrk. 3 skl., er udlagt en laasfast førrekiste for 3 
Sld., en pude 12 skl., hos broderen 5 skl., hos faderen 1 skl.,  
 
Efter anfordring af skifte betientene hafde Terkel Jensen, og de vedkommende ej meere at angifve, 
som Sterfboet entten kunde komme til beste, eller fordrende Gield end som angifved og forskrefved 
staar, at saa er tilganged, og Pahseret. Tehterer.          Jens Pedersen Mekelburg.  
Henrik Brugman. Jep Hansen. Terkel T:J:Jensen. Per P:H:S: Haagensen. 
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Nr. 14. 
Side 35. 1695. 9. Marts. 
Hans Ibsen, 7. Vg. Bodilsker. 
Gunnel Nielsdatter. Laugv: Bror, Hans Nielsen, Bodilsker. 
 3 døt. 
A: Anna Hansdatter, gm. Erland Nielsen, Nexø. 
B: Margrethe Hansdatter, gm. Erich Nielsen, Bodilsker. 
C: Karen Hansdatter, gm. Mogens Jørgensen, 7. Vg. Bodilsker. 
 
Bornholmske Landsognes skifteprotokol   Bog 6   1694 - 1699   side 35a 
Anno 1695 den 9 Marti er efter foregaaende Louglig giorde Tillysning holden Registrering og 
Vurdering sampt Schifte og deeling efter Sal Hans Ibsen, som boede og døde paa det 7de Vornede 
beliggende i Langedeby udi Boelskier sogn. Imellem denne Sal. Mands efterladte Hustrue Gunnel 
Niels Datter for hende blef til laugverge anordnet hendis broder Hans Nielsen i bemeldte 
Boelskiersogn paa eene side og paa anden side deris sammen auflede børn som er 3 døttre, huoraf  
 
den Eldste daatter er Anna Hansdaatter i Egteskab med Erland Nielsen boende i Nexø som var her 
tilstede,  
den anden daatter Margrethe Hansdatter i Egteskab bed Erich Nielsen i Boelskiersogn som og var 
her tilstede,  
den yngste daatter Karen Hansdatter i Egteskab med Mogens Jørgensen som nu bor paa berørte 7 
Vornede,  
huorpaa Rettens Veigne var ouer Værende Høiedelige og velbaarne Hr. Etatsraad og amptman 
Herre Hans Boefehl, Ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Mechlenbourgh og skifteskrifueren 
Henrich Brugman, saa og var tilstede Seig Morten Bohne boende i Hasle, som en deel opbørsel 
(modtage) af berørte 7de Vornede berettiged, paa samme skifte er til vurderingsmænd opmelde 
Hans Larsen og Anders Ollsen ibidem, huor da er fremuist, forefunden og Passeret som herefter 
følger.  
QUEG, en Røe Koe for 6 sld, en Røe Røged Koe for 5 sld, en Røe herred Koe 4 sld, en sort Koe for 
2 sld, en Blackhielmed Stud for 6 sld.  
HESTE og HOPPER, en gl. Sortbrun Hest for 4 sld, en gl. lysbrun Hest for 3 sld, en gl. Sort Hest 
10 mark, en gl. Brun Hoppe for 2 sld, 
FAAR, 8 gamle og unge faar á 3 mark er 6 sld. 
SUIN, en huid galt 4 mark, it ungt Sortblissed Soe Suin for 2 mark, 3 fiorgamle griese, 2 graae, og 
en huid á 24 skill er 4 mark 8 skill. 
GIES 5 gamle Gies med gaasen a 24 skill er 7 mark 8 skill. En liden messing Kedel for 3 mark.  
I Krobhused, en huid Ullen sengedynne 6 mark, en graae Ullen sengedynne 3 mark, en gl. huid 
hofueddynne 1 mark, it gl. lesned seng Klæde 2 mark,  
Buig i laden U-tersked, var sat for 3 tønder á 4 mark er 3 sld, en gammel Vogn med hammeltøm og 
halseeler for 6 mark, en anden gl. Vogn for 20 skill, 2 stoke med bier a 6 mark er 3 sld, en gl. Ege 
Kiste uden Laas og Hengsler for 4 mark, en gl. Haand Quern med Huus og Seil for 2 mark, it gl. øll 
Kar paa en tønde stoer for 20 skill, en Saae 12 skill, it deignetrug 2 mark, en gl. øll halftønde 4 skill, 
it førre bord i stuen 6 mark, it gl. Vraaeskab i stuen 2 sld, en laasfast Egeørkersol (kiste) for sld, it 
Hus i Nexø som daatterens mand Erland Nielsen nu i boer med behørig pladtz, er nu efter 
arfuingernis samtøke sat for 5 sld, endnu it hus i Nexø som Christian Skomager nu i boer med 
behørrig Pladtz, er og sat efter arfuingernes samtøke for 6 sld. 
SUMMA andrager forskrefne boets Rørrende middel til Penge 76 sld 2 mark 8 skill. 
Saa blef angifuen efterskrefne bortskyldige Gield, huortil er giort Udleg som herefter følger. 
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Rester til Amptstuen for.. 1694 bogclarings penge 4 sld 11 skill, Aulfspenge for 1693 og 1694 6 sld, 
Huortil giøris Udleg, og som der om er Process Ved Landstings Retten er giort anhengig, da saa 
fremt det vindis af arfuingerne, er det dem til deehling, for disse 7 sld 11 skill er Udlagt en Røe Koe 
for 6 sld, en huid galt for 4 mark en Sooe for 12 skill, til ofuer 1 skill. 
Seig. Mortten Bohne af Haslef fordrer efter afregning for Resterende landgield til 1 mai 1695 penge 
15 sld, Udlagt en blak hielmed stud for 6 sld, it huus i Nexøe som Christian Skoemager nu i boer 
for 6 sld, 3 tønder Biug 3 sld,  
Efter en laad Sedel af det skiftebref ganged efter Sal. Pouel Hiort i Boelskier sogn dateret den 27 
januari 1690, befindes denne Sal. mand Hans Ibsen at være tilordnet verge for Karen 
Thomasdaatter, som tilkommer arfue 9 sld 3 mark, deraf Rente udi 3 ¾ aar til den tid at Reigne 
martini 1694, at myndlingen nu en Koe for 6 sld derpaa bekommed hafuer, naar vergepengene fra 
dragen 4 mark 8 skill, og Rester paa en deel tienesteløn 3 mark blifuer sa.g.en til rest 5 sld 2 mark 8 
skill, der for er Udlagt en laasfast egeørek (kiste) 3 sld, en huid Ullen Sengedynne 6 mark, it lesned 
seng Klæde 2 mark, en gl gaas for 1 mark 8 skill, it deignetroug 2 mark, til ouers 1 mark. 
Quarteermesteren Rasmus Nielsen paa stoere Kanikgaarden i Boelskiersogn fordred for til 
begravfuelsen giørende forstrekning 6 mark, Udlagt derfor en bistoek for 6 mark.  
Mads Larsen i Nexøe lod fordre bog gield 9 mark, til lagt en lysbrun gl hest for 3 sld, til ouers 3 
mark. 
Schipper Biørn Pettersen i Nexøe fordrer boggield 3 mark, som betalis af for. hest. 
Johan Pedersen i Nexøe fordrer arbeidsløn og anded for 10 mark, Udlagt en gl brun hoppe for 8 
mark, en haand quern med huus for 2 mark.  
Johan Pedersen Skræder i Nexøe fordrer 3 mark, tillagt 2 ungsuin á 1 mark 8 skil er 3 mark. 
Morten Koefoed i Suanike lod fordre ved Quartermesteren Rasmus Nielsen 10 mark, Udlagt en Røe 
herred Koe for 4 sld, til ofuers 6 mark. 
Anders Ollsen i Boelskiersogn Hafuer en brendeuins pande her fra boet i pant som hand hauer 
Udlaant paa til Sal. Hans Ibsen 7 sld 2 mark 12 skill, nu er brenneuins panden med hat og Pibber 
Veiet og opdrager til penge 8 sld 1 mark 14 skill, huorpaa Anders Ollsen da bliuer skyldig til 
sterfboet tre mark 2 skill, Huilken Rest efterlod arfuingerne til Anders Ollsen for sin Umage her i 
Sterfboet tre mark 2 skill, for at hand vurderede boets middel efter som hand ei anderledis Vilde, 
med Esked ellers sine Udlaante Penge i saa maader beholder Anders Ollsen fornævnte brenneuins 
panne for sin Egen uden anke. 
Skifteforvalteren for sin Umage med Reisens bekostning 11 mark, Skifteskrifueren for sin Umage 
med Reisens bekostning i alt 11 mark, der for tillagt en bii stoek for 6 mark, 4 gl gies á 1 mark 8 
skill er 6 mark, en sort hest for 10 mark. Stempled papir til skiftebrefued for 3 mark, tillagt en graae 
Ullen sengedynne for 3 mark, dend Eene vurderingsmand Hans Larsen for sin Umage 2 mark, 
tillagt it øll Kar for 2 mark.  
Ved Karen Thomasdatters Udleg 12 skill. 
SUMMA forskrefne Prætentioner andrager til penge 44 sld 3 mark 5 skill. 
Imod denne Sal. Mands begrafuelsis bekostning tilkommer Enken Vederlag for 16 sld, huorfor 
hende er udlagt en Røe Røgged Koe for 5 sld, 8 faar á 3 mark er 6 sld, it Sort blised Soe Suin 2 
mark, it ungt Soe Suin 1 mark 8 skill, hos Mortten Koefoed udleg 6 mark, en gl huid hofueddynne 1 
mark, en gl Messing Kedel 3 mark, en øllhalftønde 4 skill, hos Karen Thomasdaatter udleg de 4 
skill, it førre bord i stuen 6 mark. 
Blifuer da summen af Gielden in Alles Penge 60 sld 3 mark 5 skill. 
Liquideret blifuer udi behold og til deeling 15 sld 3 mark 2 skill. Huoraf moderen tilkommer den 
halfue part som er 7 sld 3 mark 9 skill, dend anden halfue part deelis Imellem fornævnte 3 døttre, er 
deraf enhuer søster laad 10 mark 8 1/3 skill. 
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For Enkens anpart er udlagt en gl sort Koe for 2 sld, en gl sortbrun hest 4 sld, it Ege vraaeskab med 
laas og hengsler i stuen for 2 sld, til ofuers 7 skill. 
Dend Eldste daatter Anna Erland Nielsens for sin anpart 10 mark 8 skill, udlagt og giort indførsel i 
det hus og pladtz som Erland Nielsen self i boer i Nexøe for de 10 mark, og af en gl Vogn de 8 skill. 
Dend anden daatter Margrethe Erich Nielsens for sin anpart 10 mark 8 skill, er giort indførsel i 
fornævnte hus og pladtz i Nexøe for de 10 mark af em gl Vogn de 8 skill. 
For den yngste daatter Karen Mons Jørgensens for sin anpart 10 mark 8 skill, er Udlagt en gl 
Egekiste uden laas og hengsler for 4 mark, en gl Vogn med hammel tøm, og halseler for 6 mark, af 
en anden gl Vogn de 4 skill, hos moderens laad de 4 skill.  
Til det sidste blef samptlig arfuingerne af skifteforvalteren tilspurgt om de hafde meere at angifue, 
som sterfboet kunde Ved Komme, huortil de suarede at Videre at Være end angifued er og 
forskrefued staar og saa er tilganged, og Passeret Testerer Mortten Bohne, Jens Pedersen, Henrich 
Brugman, Erland EN Nielsen, Meklenbourgh, Hans HN Nielsen, Erich EN Nielsen, Mons MI 
Jørgensen, Anders AOS Ollsen, Hans Larsen Egen handt 
 
Skrefvet af Bendt Andersen. 
 



Nr. 15. 
Side 36b. 1695. 16. April. 
Mogens Hansen Sommer, 33. Sg. Poulsker. 
Karen Mortensdatter. Laugv: Ødber Pedersen, Poulsker. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Olluf Mogensen, f. 1690. Værge: Peder Ibsen, Poulsker. 
B: Ingeborg Mogensdatter, f. 1679. Værge: Peder Jørgensen, Poulsker. 
 
Anno 1695 den 16 April, er efter foregaaende Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og 
Wurdering. Sampt skifte og deeling efter Sal:  Mogens Hansen Sommer  som boede, og døde 
paa den 33 Jord Eiendoms gaard, beliggende udi Poulskier sogn. Imellem denne Sal: Mands 
efterlatte hustru Karne Morttensdaatter for hende blef efter dendis begiering til laugwerge 
anordnet   Ødber Pedersen ibiden.paa eene side, og paa anden side deris sammen auflede børn, 
som er 1. søn og 1. datter. 
 
Sønnen Jens Olluf Mogensen paa 5 aar gl.for hammen werger Peder Ibsen i Povelskier sogn. 
Daatteren Ingeborg Monsdaatter paa 16 aar gl. for hende er til werge anordned Peder 
Jørgensen i bemelte Povelskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
amptmand. Herren Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Thomas 
Folkman, og Jep Ollufsen . da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En brun gilled Hest for 8 Sld., en liden brun stierned gilling for 4 Sld., en gl. brun Hoppe for 5 Sld., 
en sort brun Hoppe 4 Sld., en gl. sort brun Hoppe 10 mrk., en gl. brun skimled Hest 6 mrk., en røe 
braaged Hoppe 2 Sld., it røe blised Hestføl 6 mrk., it brunt Horsføll 1 mrk., en ung sort brun Hoppe 
4 Sld., it Røe blised fior gl. Hestføl 3 Sld., it dito brunt for 3 Sld., 
 
Qveg. 
En ung sort Koe 14 mrk., en røe braaged Koe 3 Sld., en sort stierned Qvige 4 Sld., en  sort Qvige 10 
mrk., en røe braaged Qvige 10 mrk., it sort belted studnød 10 mrk., it bleg røgged Tyrnød 7 mrk., it 
sort stierned Tyrnød 8 mrk., it sort røgged Tyrnød 6 mrk., en graae hielmed Qvigekalf for 3 mrk., en 
sort Qvigekalf 3 mrk., 2 sorte spede Qvige kalfve á 1 mrk er 2 mrk., en røe stierned Koe 4 Sld. 2 
mrk., en sort braaged Koe 4 Sld. 2 mrk., en hvid Koe 3 Sld. 2 mrk., en sort røgged Koe 4 Sld. 2 
mrk.,  
 
Kiør paa Leje. 
Hos Hans Køgge i Aakier sogn er paa leje en sort Koe taxeret for 4 Sld. 2 mrk., hos Sørren 
Rasmusen i Boelse sogn er paa leje en bleg braaged Koe taxeret for 3 Sld. Hos Anders Andersen i 
Poulskier sogn, er en bleg røgged Koe paa leie nu sat for 3 Sld., 
 
Faar. 30 støker gl Faar á 3 mrk er 22 Sld. 2 mrk.,  
Svin. En sort belted galt for 3 mrk., en sort Soe 3 mrk., 2 graae Soesvin á 3 mrk er 6 mrk., en røed 
Soe 3 mrk., 2 sorte skioldede Soe Svin á 3 mrk er 6 mrk., 4 Orne grise á 20 skl er 5 mrk., 



 
Bencheklæder. 
En nye wefved benkedynne med guhl wadmels under 6 mands sæde for 2 Sld., en tryggeskaftes 
benkedynne med guhl wadmels under foer 6 mands sæde for 5 mrk., en gl. syed benkedynne for 
bordenden 1 mrk., it gl. wefved hiønde 1 mrk., it gl. syed hiønde for 1 mrk.,  
Kornet i Laden og paa lofted. 
Biug er anset og sat for 6 tønder á 4 mrk er 6 Sld., paa lofted 4 tønder Biug á 4 mrk er 4 Sld., Biug 
paa lofted 7 tønder Rug á 6 mrk er 10 Sld. 2 mrk., paa lofted 6 tønder Aure á 2 mrk er 3 Sld.,  
 
Kaabber Warre. 
En fierings kedel er sat for 5 Sld., en gl. jern grydde for 1 mrk.,  
Sengeklæder i Krobhused. 
En énskefted ullen og linnen underdynne 3 mrk., en ullen enskefted ofverdynne 1 mrk. 8 skl., en 
ullen hovedpude 8 skl., en pude med vor og strik 1 mrk. 8 skl., 2 blaargarns lagen á 1 mrk er 2 mrk., 
en kopped borddug 4 mrk.,  
 
Boehave. 
En gl. wogn med stier hammel. Tøm, og halseeler 6 mrk., en ploug med tilbehør 4 mrk., 2 gl. harrer 
á 8 skl er 1 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en ruhl 2 mrk., it bord i stuen 2 mrk., it gl. skab i stuen med 
en dør 1 mrk., it bord blad i Krobhused 1 mrk., en Øl ½ tønde 12 skl., 2 tønder stomme á 2 skl er 4 
skl.,  
Strøe Korned af Rug sæden er 2 tønder á 6 mrk er 3 Sld., en Gres seis med bom og ringe 2 mrk., 2 
gl. Korn seiser med bom og ringe á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en gl. handøpse for 8 skl.,  
 
Summa forskrefne anførte løsøre andrager til penge 165 Sld. 8 skl.,  
 
Nok blef angifven efter skrefne tilstaaende Gield. 
Efter it pandtebref dateret den 2 juny 1694. og inden syndre Herritsting bekrefted d.12 juny 1694 
udgifved af Jep Rasmusen i Perskier sogn med forsikring i den 12 Jord Eiendomsgaard i Perskier 
sogn, befindes Sal: Mons Hansen Sommer at have udlaant til bemelte Jep Rasmusen paa forskrefne 
Pandt sættelse 50 Sld., af hvilken Summa Sal: Mons Sommer haver laant hos Jens Rasmusen 
boende i Pederskier sogn 40 Sld., hvor for Mogens Sommer til ydermeere forsikring til Jens 
Rasmusen berørte adkomstbref over levered haver som Enken og de andre vedkommende nu her 
paa skifted stendig var, hvor forre saa her ved berørte Jens Rasmusen i oben ermelte pandt 
tilkommer og anwisning, og indførsel giøres for berørte sine udlaante penge 40 Sld., og resten til 
dette Sterfboets middel anføris som er 10 Sld., den forfaldene rente til 1. maj 1695. er afbetalt til 
bemelte Jens Rasmusen og ellers, og er Jens Rasmusen der for uden her til Sterfboet skyldig 
resterende 4 mrk.,  
Efter it kiøb, og skiødebref, datered den 18 Sept: 1694. Udgifved ag Olluf Jensen i Pederskier 
sogn befindes dette Sterfboe at tilhøre den halfve Weier Mølleport med tilbehør, bestaaende paa den 
14 gaards grund i Perskier sogn kalded Stran Møllen som ved samme kiøb forblifver som er penge 
66 Sld., Hans Pedersen Udde boede paa 12 gaard i Perskier sogn, er her til boet skyldig blefven 
for adtskelige forstrekninger, og Landgielders afbetalning, som Hans Pedersen Udde self her paa 
Sterfboet vedgik, og stendig var, at det saa riktig er, at hand skyldig bliver efter regenskab i alt 
penge 37 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  



Jørgen Knudsen i Boelskier sogn, er efter Enken og arfvingernis angivelse skyldig for 2 tønder 
Biug 2 Sld.,  
Hans Hansen i Poulskier sogn paa 12 Worned, er og skyldig for en tønde biug 4 mrk.,  
Mortten Berrildsen er skyldig 4 mrk.,  
Hans Jensen i Perskier sogn er skyldig 4 mrk. 2 skl.,  
Knud Jensen i Poulskier sogn er skyldig her til boet for 2 juhl 6 mrk., for 3 skep. Rug 5 mrk. 4 
skl., Koe leie 2 mrk., der paa betalt 12 skl rester 3 Sld. 8 skl.,  
Niels Gage i Perskier sogn er skyldig paa det hus hand boer udi 10 mrk.,  
Efter det Kiøb, og skiødebref som Mons Hansen Sommer, med videre adkomst, sig paa denne 
ommelte 33 gaard forhverfved hafver, befindes dette Sterfboe at tilhørre berørte gaard eiendom som 
S: Mons Hansen Sommer sig for ungefehr ti aar siden til forhandled haver, og der for betalt to 
hundrede, og thi Sld., Og som gaarden med sin eiendom siden dend tid ikke er forringered, mens 
heller forbedred, saa er samme 33 gaard ved berørte pris forblefven og deelis forskrefne 210 Sld., 
der for imellem Enken, og hendis børn hvor af Enken nyder den halfve part som er 105 Sld., den 
anden halfve part deelis imellem en søn og en daatter, er der af broderens laad 70 Sld., og daatterens 
laad er 35 Sld., Skulle ellers nogen af de vedkommende paa berørte Summa eller des deeling i sin 
tid ej være fornøyet, da kand de derom i lowlig tid giøre ansøgning, og en taxt der paa forskrefne 
Summa 118 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Summa Summarum over det heele boets middel undtagen bemelte 33 gaard som 
imellem arfvingerne deelt er, er penge 284 Sld. 6 skl.,  
Saa blef angifven efter skrefne Prætensioner, og der til er giort udleg som følger. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin sedel 2 Sld. 8 skl., udlagt en sort 
Qvige for 10 mrk., til overs 1 mrk. 8 skl.,  
Anders Hansen i Poulskier sogn, angaf at have til denne Sal: Mand i pandtsat en kaabber kedel 
paa fire spander stoer, og derpaa vedgaar at have bekommed verdier for 2 Sld., nu er samme kedel 
igien til pandt lefvered til Hans Truelsen Mølleris for oppebørsel af 4 Sld., i saa maader tilleggis 
Anders Hansen Kedelen med at indløse for de sidste 2 Sld., Og tillag en røe braaged Hoppe for 2 
Sld.,  
Lars Monsen i Poulskier sogn fordred Capital 6 mrk., og rente i fire aar, saa forblef det om sider 
ved de 6 mrk., hvor for er tillagt it sort røgged Tyrnød for 6 mrk.,  
Anders Terkelsen i Perskier sogn fordred 4 mrk. 8 skl., tillagt it bleg røgged Tyrnød for 7 mrk., 
til overs 2 mrk. 8 skl.,  
Hans Larsen i Boelskier sogn fordred 1 mrk., tillagt it gl. wefved hiønde for 1 mrk.,  
Rasmus Hansen i Nexøe fordred for smede arbiedsløn 5 mrk. 8 skl., tillagt en sort belted galt for 3 
mrk., af it bleg røgged Tyrnød med Anders Terkelsen 2 mrk. 8 skl.,  
Mads Bohne Hermansen i Nexøe tilkommer efter Enkens angivende 4 mrk., tillagt en tønde 
Biug for 4 mrk.,  
Hans Eriksen i Nexøe fordred for humle 2 mrk. 4 skl., tillagt en gres seis med bom og ringe for 2 
mrk. 2 tønderstomme for 4 skl.,  
Mads Koefoed i Svaniche tilkommer 2 mrk., tillagt 2 blaargarns lagen for 2 mrk.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche tilkommer 1 mrk. 8 skl., som affordris ved Hr: Landsdommers udleg 
Peder Andersen i Poulskier sogn fordred 2 mrk., tillagt en ullen hofved pude for 8 skl., en pude 
med vor og strik 1 mrk. 8 skl.,  
Tienestedrengen Poul Haagensen fordrer tienesteløn til Michelsdag 1694 i alt 6 Sld. 3 mrk., nok 
løn ti paaske nest afvigt som ansættis for 5 Sld., for disse 11 Sld. 3 mrk., udlagt en sort brun Hoppe 



for 5 Sld., en gl. sort brun Hoppe for 2 Sld. 2 mrk., hos Sørren Rasmusen i Boelskier sogn en bleg 
braaged Koe paa leje for 3 Sld., en tryggeskefted benkedynne med guhl wadmels under 6 mands 
sæde under winduen i stuen for 5 mrk.,  
Anders Andersen i Poulskier sogn fordred 2 mrk. 10 skl., tillagt en røe Soe dor 3 mrk., til overs 6 
skl.,   
Jørgen Jørgensen i Poulskier sogn fordred efter endelig regenskab i alt 4 mrk., tillagt en kaaped 
borddug for 4 mrk.,  
Hans Gudbersen i Pederskier sogn fremkom her paa skifted og angaf at den 5 gaard i Perskier 
sogn er ham arvelig tilfalden, hvor for hand sig sammegaards Eiendom til eigner, og der imod vil 
Hans Gudbersen svare til den gl. afgift og landgilde som reste kand, hvad angaar den Biugning som 
Sal: Mons Hansen Sommer paa berørte 5te gaard anvendt haver, da blef Enken med Hans 
Gudbersen foreened derom, at den buigning imod huus leie der af aarlig for egendommen kunde 
gaae, skal være død, og magtisløs, og Sterfboet at være angerløs der for, mens hvis leien angaar her 
efter skal de som paa gaarden boer svare Hans Gudbersen til som ret er, Om sider vil Hans 
Gudbersen ikke være fornøyet med denne indførte meening saavit leien og biugningen angaar 
imellem ham, og Sterfboet, hvor for deris imellem værende Prætensioner er henvist til low og ret; 
Sogne deignen Mogens Madsen fordred 2 Sld., tillag it sort stierned Tyrnød for 8 mrk.,  
Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged 26 Sld. 2 mrk., 
tillagt n brun gilling for 8 Sld., en brun stierned gilling 4 Sld., en sort brun Hoppe 4 Sld., en sort 
braaged Koe 18 mrk., en hvid Koe for 3 Sld. 2 mrk., af 2 tønder strøe Rug 10 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning 4 Sld 2 mrk., tillagt af en fierings kedel 18 
mrk.,   Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning 4 Sld. 2 mrk., og tillagt af en fierings 
kedel 2 mrk., 2 tønder biug for 2 Sld., 2 tønder Haure 4 mrk., hos Jens Rasmusen i Perskier sogn 4 
mrk.,   Stempled papir til skiftebrefved for 6 mrk., tillagt 3 tønder Aure á 2 mrk er 6 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., tillagt en graae hielmed Qvigekalf for 
3 mrk., en sort Qvigekalf 3 mrk.,  
Mads Jørgensen i Nexøe fordred 5 mrk., tillagt en tønde Aure for 2 mrk., en sort Soe for 3 mrk.,  
 
Summa forskrefne Prætensioner andrager til penge 66 Sld. 2 mrk.,  
 
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 217 Sld. 2mrk., 6 skl.,  
 
Deraf tilkommer Enken den Halfve part som er penge 108 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Den anden halfve part deelis imellem en søn og en daatter. 
Er der af en broderlaad 72 Sld. 2 mrk. 2 skl., Og en søsterlaad er 36 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
 
For Enkens anpart som er 108 Sld. 3 mrk. 3 skl., er til hende udlagt en ung sort brun Hoppe for 4 
Sld.,en gl. brun skimled Hest 6 mrk., it røe blised Hestføll 6 mrk., i brunt Horsføll 1 mrk., en ung 
sort Koe 3 Sld. 2 mrk., en røe braaged Koe 3 Sld., en sort stierned Qvige 4 Sld., 2 sorte spede 
Qvigekalfve 2 mrk., en røe stierned Koe 4 Sld. 2 mrk., hos Anders Andersen i Poulskier sogn en 
bleg røgged Koe paa leie, er sat for 3 Sld., 15 Faar á 3 mrk er 11 Sld. 1 mrk., 2 graae Soesvin for 6 
mrk., 4 Ornegrise á 20 skl er 5 mrk., en nye wefved benkedynne med guhl wadmels under paa nørre 
benk 1 mrk., it gl. syd hiønde 1 mrk., 6 tønder Biug á 4 mrk er 6 Sld., en ploug med behør 4 mrk., 2 
gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en ruhl for 2 mrk., en wognmed behør 6 mrk., en 
røe braaged Qvige 10 mrk., it sort belted studnød 10 mrk., en sort røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., hos 
Hans Køgge i Aakier sogn en sort Koe 4 Sld. 2 mrk., nok 15 Faar for 11 Sld. 1 mrk., 2 sort skiolded 
Soe svin 6 mrk., 7 tønder Rug á 6 mrk er 10 Sld. 2 mrk., en gl. jern grydde 1 mrk., en overdynne 3 



mrk., en underdynne 1 mrk. 8 skl., it bord i stuen 2 mrk., it skab i stuen 1 mrk., it bord 3 mrk.., en 
underdynne 1 mrk. 8 skl., it bord i stuen 2 mrk., it skab i stuen 1 mrk., it bord blad i koobhused 1 
mrk., en ølhalf tønde 12 skl., af 2 tønder strøe Rug 2 mrk., 2 korn seiser 1 mrk. 8 skl., nok en tønde 
biug 4 mrk.,  en gl hand øpse 8 skl., hod Jørgen knudsen i Boelskier sogn 2 mrk. 1 skl., hos Hans 
Hansen i Poulskier sogn 4 mrk., hos Mortten Berrildsen ibiden 4 mrk., hos Hans Jensen i Perskier 
sogn 4 mrk. 2 skl., hos Knud Jensen i Poulskier sogn 3 Sld. 8 skl., hos Niels Gage i Perskier sogn 
10 mrk., ved Anders Andersens udleg 6 skl., it røe blised fior gl Hestføll for 3 Sld., it brunt dito 3 
Sld., 
 
For sønnens anpart som er 72 Sld. 2 mrk, 2 skl., en ham udlagt, den halfve part med tilbehør af dend 
Weier Mølle som staar paa den 14 gaards grund i Perskier sogn, som samptlig de vedkommende 
bevilgede at sønnen skulle tilleggis, en deel fordi at møllen behøfver Reparation, og en deel fordi at 
Enken kunde beholde sine andre indhafvende midler i boet, hvilken halfvepart er kiøbt for 60 Slod., 
hos Hans Pedersen udde at have 12 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
 
For daatterens anpart 36 Sld. 1 mrk. 1 skl., er hende udlagt, udi den 12 gaard i Perskier sogn; pandte 
penge og bref at have 10 Sld., hos Hans Pedersen Udde at have 24 Sld. 3 mrk. 2 skl., hos Jørgen 
Knudsen i Boelskier sogn 1 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
 
Enken og de vedkommende samptlige af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere at angive 
som Sterfboet kunde komme til beste og fordrende Gield, hvor til de svarede ej videre at være end 
angifved er, og forskrefved staar, at saa er tilganged og Pahseret, Tehterer.  
Jens Pedersen Meklenbourg. H: Brugman. Ødber Pedersen. 
Peder P:I: Ibsen. Per P:J: Jørgensen.    Thomas Folkman. Jep Ollsen. 
 
 
 



Nr. 16. 
Side 38b. 1695. 17. April. 
Jep Hansen, 52. Sg. Østermarie. 
Dorethea Ollufsdatter. Laugv: Anders Weideman, Østermarie. 
 3 søn. 3 døt. 
A: Anders Ibsen, egen værge, Østermarie. 
B: Olluf Ibsen, f. 1679. Værge: Farbror, Michel Hansen, Østermarie. 
C: Hans Ibsen, f. 1692. Værge: Bror, Anders Ibsen. 
D: Karen Ibsdatter, f. 1682. Værge: Michel Hansen, 64. Sg. Øster Sogn. 
E: Margrethe Ibsdatter, f. 1685. Værge: Peder Espersen. Øster Sogn. 
F: Kirstene Ibsdatter, f. 1689. Værge: Hans Jensen, 60. Sg. Øster Sogn. 
 
Anno 1695 den 17 April, er efter foregaaende Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og 
Wurdering. Sampt schifte og deeling efter Sal:  Jep Hansen  som boede, og døde paa den 52 Jord 
Eiendoms gaard, beliggende udi Østermarie sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru 
Dorethea Ollufsdaatter for hende er efter hendis begiering til laugwerge anordnet   Anders  
Weideman  ibiden. paa eene side, og paa anden side deris sammen auflede børn, som er 3. sønner 
og 3. døttre hvor af  
 
Den eldste søn Jep Ibsen ibiden sin egen werge . 
Den anden søn Olluf Ibsen paa 16 aar gl. for hammen er til werge anordnet fader broderen Mikel 
Hansen i biden. 
Den yngste søn Hans Ibsen paa 3 aar gl. for hammen werger broderen forde Anders Ibsen. 
Den eldste daatter Karne Ibsdaatter paa 13 aar gl. for hende blef til werge anordnet Mikel 
Hansen paa 64 gaard i Østermarie sogn. 
Den anden daatter Margrete Ibsdaatter pa 10de aar gl. for hende er til werge anordned Peder 
Espersen i Østermarie sogn.  
Den yngste daatter Kirstine Ibsdaatter paa 6te aar gl. for hende er til werge anordned Hans 
Jensen paa 60 gaard i Østermarie sogn.  
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
amptmand. Herren Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Lodwig 
Larsen, og Esper Pedersen Ibiden. da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
I Stuen. 
It førre bord for 6 mrk., it gl. wraae skab 6 mrk., en gl. spoelskaded benkedynne 6 mands sæde 
under winduen for 2 mrk., en nye wefved agedynne 2 mrk., en dito for 2 mrk. 8 skl., i en seng Øster 
i stuen, en ullen overdynne 2 mrk., en ullen underdynne 2 mrk., en linnen hofveddynne 8 skl., it gl. 
blaargarns lagen 4 skl., it lided brøger Kar 1 mrk. 8 skl., it lided laasfast førre skrin 3 mrk., en 
sengested i Krobhused 1 mrk. 8 skl., 3 tønder ibiden á 8 skl er 1½ mrk., en stand tønde 1 mrk., en 
øll tønde 1 mrk., en øll half tønde 8 skl., it deigne trug 1 mrk. 8 skl.,  
 
Heste og Hopper. 
En sort brun Hest 7 Sld. 2 mrk., en gl. sort brun Hest 4 Sld., en guhl brun Hest 5½ Sld., en brun 
stierned Hoppe 8 Sld., en slet brun Hoppe 5 Sld., it brunt Horsføll 2 Sld., 



Qveg.  
En gl. sort stierned Koe 3 Sld. 2 mrk., en bleg røe Koe 4 Sld. 2 mrk., en guhl brun hvid manked Koe 
4 Sld., en røe hielmed Koe 6 Sld., en ung stierned Koe 3 Sld. 2 mrk., en røe hilmed hvid manked 
Koe 3 Sld., en sort braaged Tyr 4 Sld., en røe braaged stud 4 Sld 2 mrk.,en sort grimmed Qvige 9 
mrk., it røt Qvigenød 7 mrk., it røe hielmed studnød 7 mrk.,  en røe studekalf 5 mrk., it røe braaged 
Qvigenød7 mrk., en røe hielmed studkalf 4 mrk., it røe braaged magtløs stude 1 mrk. 8 skl., en blak 
røgged Tyrkalf 3 mrk., en røe stierned Qvigekalf 2 mrk. 8 skl., 3 røe hielmed Qvigekslfe á 2 mrk er 
6 mrk., en brun studkalf for 2 mrk.,  
 
Faar. 16 gl. Faar som er nesten fior Lam á 3 mrk er 12 Sld., 
Svin en hvid Soe for 4 mrk., en hvid galt 3 mrk., en Soe gris 1 mrk. 12 skl., en galt gris 1 mrk. 12 
skl.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 20 Skl er 5 mrk.,  
 
Kaabber Ware. 
En kaabber kedel vegtig 8 skaalpund á 18 Skl er 2 Sld. 1 mrk., en metal Gryde vegtig 11 pund á 1 
mrk er 2 Sld. 3 mrk.,  
 
Sengeklæder i Drengehused. 
En blaae ranned wadmels sengedyne 4 mrk., en overdynne 4 mrk., en gl. underdynne 2 mrk., en sort 
ranned wadmels hofveddynne 1 mrk. 8 skl., en ullen og linnen hofved pude 20 skl., it blaargarns 
lagen 1 mrk. 8 skl., en hand Qvern med Hus 1 mrk. 8 skl.,  
En ploug med behørig jern, juhl og hamle for 2 Sld. 8 Skl., en jern tyfve 12 skl., en lyngrifve 12 
skl., en stokøpse 2 mrk., en hold trengsel 1 mrk., it hug jern 4 skl., en naur 8 skl., it tørf jern 1 mrk., 
en straabonds tønde 8 skl.,  
 
I Sterhused. 
It Ølkar paa 2 tønder for 3 mrk., en stand tønde 1 mrk., en kalke tønde 10 skl., en straabonds tønde 
4 skl., en half tønde 6 skl., en jern gryde kraag 20 skl., en tønde i Cammered der hos 4 skl., it bord 
ibiden 1 mrk., en sengested i Østerhus 1 mrk. 8 skl.,  
 
paa Stufve lofted. 
En straabonds tønde 6 skl., en wogn med stier 10 mrk., en wogn i gaarden med 2 gl. stier 4 mrk., en 
sleede 1 mrk., en harre 8 skl., it par høestier 1 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en seis paa lofted med 
bom og ringe 1 mrk., 
Hvis Ifareklæder som denne Sal: Mand efterlod sig. Da var de af ringe vendt som Sønnerne blef 
bevilged til at paa klæde sig med, fanttis ellers en gl. Ride sadel og it gl bidzel som sønnen Olluf 
Ibsen blef bevilged 
 
Summa andrager forskrefne boets anførte middel til penge 122 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
 
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield.Hvor til er giort Udleg som følger. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller hafver at fordre 2 Sld., udlagt it sort grimmed 
Qvigenød for 9 mrk., til overs 1 mrk.,  



Elsebeth S: Peder Koefoed i Svaniche sampt Jacob Koefoed haver at fordre 3 Sld. 2 mrk. 10 
skl., tillagt en ung røe stierned Koe for 3 Sld. 2 mrk., i steden for en kalketønde betaler Enken de 10 
skl.,  
Hans Dik Kirkewergen i Svaniche haver at fordre 6 mrk., tillagt en røed studkalf for 5 mrk., ved 
Landsdommers udleg 1 mrk.,  
Olle Nielsen Smed i Svaniche haver at fordre 2 mrk. 8 skl., tillagt en hold trengsel 1 mrk., it tørf 
jern 1 mrk., en straabonds tønde 8 skl.,  
Claus Køller i Østermarie sogn fordred for lig kisten arbiedsløn 3 mrk., tillagt en hvid galt for 3 
mrk.,  
Sogne deignen Geirt Philip Simmensen tilkommer for Udfarten 4 mrk., tillagt en hvid Soe for 4 
mrk.,  
Marine Andersdaatter som Sal: Jep Hansen var werge for tilkommer sin fæderne arf her af 
Boet, løsøre arfve 11 mrk. 11 skl., der for uden tilkom af den 60 gaard i Østermarie sogn som er af 
S: Jep Hansen opbaared 3 mrk. 12 skl er 15 mrk. 7 skl., Saa er nu for myndlingen ved denne Sal: 
Mands dødelig afgang tilordnet at werge, Mons Lasse paa den 73 gaard i Østermarie sogn som til 
wergemaal efter lowen haver at forrestaae, og for Summen er Udlagt it bord i Cammered for 1 mrk., 
en stand tønde for 1 mrk., it sengested i Østerhused 1 mrk. 8 skl., it røe braaged Qvigenød for 7 
mrk., en røe hielmed studkalf 4 mrk., en seis med bom og ringe 1 mrk.,  
For en deel fæstens gave som denne S: mand Jep Hansen har gifved berørte sin hustru bevilgede 
med arfvingerne hende en lin wef og der foruden en u wurderede kaabber kedel ungefehr paa ½ 
tønde stoer, Imod denne Sal: mands udfart eller begrafvelsis bekaastning tilkommer Enkenlige 
wederlaug, som med arfvingerne hende bevilged udleg for 20 Sld., og tillagt en sort brun Hest for 7 
Sld. 2 mrk., en brun stierned Hoppe for 8 Sld., en wogn med stier paa lofted for 2 Sld. 2 mrk., en 
ploug med behørig jern juhl og hamle for 2 Sld. 8 skl., til overs 8 skl.,  
Temme Imedsen i Svaniche fordred 2 mrk., tillagt en stok øpse 2 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning bevilged arfvingerne 10 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning bevilgede arfvingerne 14 mrk., Udlagt en 
gl. sort brun Hest for 4 Sld., it brunt Horsføll for 2 Sld.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., tillagt en Soegris for 1 mrk. 12 skl., en 
galt gris for 1 mrk. 12 skl., en naur 8 skl.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., tillagt en blak røgged Tyrkalf for 3 mrk.,  
Til forsterløn for det mindste barn blef Enken bevilged en røe hielmed Koe for 6 Sld.,  
 
Summa forskrefne anførte Prætensioner andrager til penge 47 Sld 2 mrk. 10 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold og til deeling 75 Sld. 12 skl.,  
 
Der af tilkommer Enken den halfvepart som er penge 37 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem 3 sønner og 3 døttre. 
Er der af en broderlaad 8 Sld. 1 mrk. 6 1/3 skl., og en søsterlaad er 4 Sld. 11 1/3 skl.,  
 
For Enkens anpart 37 Sld. 2 mrk. 6 skl., er udlagt en guhl brun Hest for 5 Sld. 2 mrk., it bord i stuen 
6 mrk., it gl. wraaeskab 6 mrk., en bleg røed Koe 4 Sld. 2 mrk., en guhl brun hvid manked Koe 4 
Sld., en sort stierned gl. Koe 3 Sld. 2 mrk., 3 røe hielmed Qvigekalfve á 2 mrk er 6 mrk., 12 gl. Faar 
á 3 mrk er 9 Sld., 4 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 5 mrk., en kaabber kedel vegtig 8 skaalpund á 
18 skl er 9 mrk., en metal gryde vegtig 11 pund á 1 mrk er 2 Sld. 3 mrk., en nye wefved med 



benkedynne 2 mrk., 2 ullen sengedynne 4 mrk., en linnen hofdynne 8 skl., en Øll halftønde 8 skl., 
leger fra sig af forde gryde 5 mrk. 10 skl.,  
 
For den eldste søn Anders Ibsens anpart som er 8 Sld 1 mrk. 6 skl., er udlagt en røe braaged stud 
for 4 Sld. 2 mrk., i drengehused en blaar ranned wadmels sengedynne for 4 mrk., en ofverdynne 4 
mrk., en gl. underdyne 2 mrk., en sort ranned wadmels hoveddynne 1 mrk. 8 skl., en ullen og linnen 
hofved pude 20 skl., it sengested i Krobhused 1 mrk. 8 skl., en jern gryde kraag 20 skl., til overs 2 
skl.,  
 
Dend anden søn Olle Ibsen som Mikel Hansen er werge for er tillagt for sin anpart 8 Sld. 1 mrk. 6 
skl., en sort braaged Tyr for 4 Sld., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en hand qvern med hus for 
1 mrk. 8 skl., it Øllkar i steer hused paa 2 tønder for 3 mrk., en brun studkalf for 2 mrk., 3 
straabonds tønder i krobhused for 1 mrk. 8 skl., en nye wefved agedynne for 2 mrk. 8 skl., 2 Faar á 
3 mrk er 6 mrk., til overs 10 skl.,  
 
Dend yngste søn Hans Ibsen som broderen Anders Ibsen er werge for, for sin anpart 8 Sld. 1 mrk. 
6 skl., er tillagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., en røe hielmed hvid manked Koe for 3 Sld., it røe braaged 
magt læs studnød for 1 mrk. 8 skl., it aar med bihl 1 mrk., it par Høestier 1 mrk., en harrer 8 skl., en 
wogn i gaarden med 2 gl. stier 4 mrk., en sleede for 1 mrk., hos moderen 3 mrk. 10 skl., en jern tyve 
og en lyng rifve 1 mrk. 8 skl., en Øltønde 1 mrk., it blaargarns lagen 4 skl.,  
 
Dend eldste  Daatter Karne Ibsdaatter som Mikel Hansen paa 64 gaard er werge for, for sin 
anpart som er 4 Sld. 11 skl., er udlagt it røt Qvigenød for 7 mrk., en nye wefved agedynne 2 mrk., it 
hug jern 4 skl., en straabonds tønde og en halftønde 10 skl., endnu en tønde 4 skl., en røe stierned 
qvigekalf for 2 mrk. 8 skl., en tønde paa lofted 6 skl., hos Enkens laad 2 mrk. 2 skl., en stand tønde 
1 mrk., hos Olle Ibs werge 9 skl.,  
 
Dend yngste daatter Kirstine Ibsdaatter som Hans Jensen er werge for, for sin anpart 4 Sld. 11 
skl., er tillagt it lided laasfast skrin 3 mrk., hos Peder Espersens laad 3 mrk. 5 skl., it lided brøgger 
Car 1 mrk. 8 skl., it deigne trug 1 mrk. 8 skl., hos moderen de 6 skl., it røe hielmed studnød for 7 
mrk.,  
 
Dend anden daatter Margrete Ibsdaatter som Per Persen er werge for, for sin anpart 4 Sld. 11 
skl., er tillagt en slet brun Hoppe 5 Sld., leger fra sig 3 mrk. 5 skl.,  
 
Arfvingerne angaf at denne 52 Jord Eiendomsgaard, er for rum tid siden kiøbt, af denne S: Mand 
Jep Hansen, hvor for den ikke nu kunde med skiftes og deelis førend der paa mænd inden retten 
opmeldes samme gaard at taxere, at den kand blive Enken og børnen til deeling, til det sidste blef 
Enken og samptlig de vedkommende af skifteforwalteren til spurdt, om de hafde meere til 
Sterfboets beste at angifve, hvor til de svarede ej videre at være, end angifved er, og forskrefved 
staar at saa er Pahseret Tehterer. Jens Pedersen Mekelbourgh. H: Brugman. 
Lodwig Laursen. Esper E:P: Persen. Anders A:I:S: Ibsen. 
Per P:E:S: Espersen.  Mikel M:H:S: Hansen. Mikel M:H: Hansen.  
 
 



Nr. 17. 
Side 39b. 1695. 25. April. 
Mogens Erichsen, udhus, 34. Sg.g. Nylars. 
Margrethe Larsdatter. Laugv: Bror, Hans Larsen, Nylars. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Erich Monsen, f. 1695. ( 4 uger.). Værge: Farbror, Jens Erichsen, Nylars. 
B: Seigne Monsdatter, f. 1687. Værge: Farbror, Peder Erichsen, Vestermarie. 
 
Anno 1695 den 25 April, er efter foregaaende Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og 
Wurdering. Sampt Udleg  efter Sal:  Mogens Eriksen  som boede, og døde i it Udhus liggende 
paa den 34 gaards grund i Nyelaurskier sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru 
Margrete Larsdaatter for hende blef til laugwerge anordnet hendis broder   Hans Larsen  
ibiden. paa eene side, og paa anden side Sterfboets Creditorer, og den Sal: Mands børn,  
som er 1. søn og 1. daatter. 
 
Sønnen Erik Monsen 4 ugger gl. for hammen er til werge anordnet fader broderen Jens Eriksen 
i Nyelaurskier sogn. 
Daatteren Seigne  Monsdaatter paa 8tende aar gl. for hende er til werge anordnet fader broderen 
Peder Eriksen i Westermarie sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
amptmand. Herren Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Mikel 
Madsen, og unge Hans Jensen. da er Pahseret som følger. 
 
En gl. føre kiste med it hengsel uden laas for 2 mrk., en gl. Egekiste uden laas og hengsler 1 mrk., 
en gl. tom tønde 4 skl., 2 gl. wogn juhl 1 mrk., it gl. wogn ree 6 skl., en gl. husstie 4 skl.,  
 
Summa forskrefne Boets middel andrager 4 mrk. 14 skl.,  
Af Ifareklæderne er til ofvers blefven fra begrafvelsens bekaastning, en gl. sort wadmelskiol som 
forskrefne efter lefvende daatter skal have at paaklæde sig, 
 
Bort skyldig Gield som blef angiven er følgende. 
Else S: Jens Larsens i Rønne fordrede efter sin sedel som er bekommed A: 1686 for øl og anden 
vare 14 mrk., hvor paa er betalt 3 mrk., rester 11 mrk., hvor for en Koe var til underpandt, som 
samme sedel formelte, og beretted Enken at den Koe døde samme dag Mons Eriksen døde. 
Skifteforwalteren her om Rehseverede at som Else Jens Lars denne fordring ikke tilfore har søgt, da 
er fordringen saaleedis imod henanden oplefved; 
Capitain Hans Koefoed Hansen fordred 6 mrk., kand bekomme it wogn ree for 6 skl., 
Jens Terkelsen fordred kirkepenge for A: 1693. 8 skl.,  
Mikel Madsen fordred kirkepenge for A: 1694 8 skl., tillagt 2 gl. juhl for 1 mrk.,  
Skifteforwalteren og skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastninger tillagt hver 24 skl og 
udlagt forde 2 gl. kister for 3 mrk., bekommed 2 mrk., penge og en hare 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage begge 8 skl., tillagt en tønde for 4 skl., en gl. husstie for 4 
skl.,  
Summa Gield 10 mrk.,  



Hvor til er giort udleg som forskrefved staar, 
Efter skifteforwalterens anfordring hafde Enken, og de vedkommende ej meere at angifve, entten 
boet til beste, eller fordrende Gield, at saa er Pahseret, Tehterer Jens Pedersen Mekelbourgh. 
Henrik Brugman, Hans Lauritsen. Mikel M:M:S: Madsen. 
Hans H:J:S: Jensen. 
 
 
 
 



Nr. 18. 
Side 40. 1695. 26. April. 
Hans Hansen Køgge, udhus, 5. Sg.g. Aaker. 
Walborg Larsdatter. Laugv: Lars Monsen, Poulsker. 
 2 søn. 3 døt. 
A: Lars Hansen, f. 1686. Værge: Per Knudsen, Poulsker. 
B: Hans Hansen, f. 1689. Værge: Hans Nielsen Køgge. 
C: Elsebeth Hansdatter, f. 1684. Værge: Hans Hansen Skomager, Aaker. 
D: Margrethe Hansdatter, f. 1682. Værge: Per Madsen, Aaker. 
E: Gjertrud Hansdatter, f. 1694. Værge: Per Sørensen, Pedersker. 
 
Anno 1695 den 26 April, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter Sal:  Hans HansenKøge  som boede, og døde i it Udhuse  
liggegde paa den 5. Gaards Grund, Aakier sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru 
Walborg Larsdaatter for hende blef til laugwerge anordnet   Lars Monsen  i Poulskier sogn. 
paa eene side, og paa anden side deris sammen auflede børn, som er 2. sønner og 3. døttre   
 
Den eldste søn Lars Hansen  paa 9 aar gl. for hammen er til werger Per Knudsen i Poulskier 
sogn  anordnet 
Den yngste søn Hans Hansen paa 6te aar gl. for hammen werger Hans Nielsen Køgge 
Den eldste daatter Elisabeth Hansdaatter paa 11 aar gl. for hende er til werge Hans Hansen 
Skomager i Aakier sogn 
Dend anden daatter Margrete Hansdaatter paa 3 aar gl. for hende werger Per Madsen i Aakier 
sogn. 
Den yngste daatter Giertrud Hansdaatter paa ½ aar gl. for hende er til werger Per Sørrensen i 
Perskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende bemelte  Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Anders 
Rasmusen, og Per Andersen, da er Pahseret som følger. 
 
En gl. kiste uden laad og hengsler 1 mrk., en gl. halftønde stomme 4 skl., en gl. ølfiering 4 skl., en 
gl. kierne 4 skl., en gl. sadel 6 skl., en hammel med seeler 1 mrk.,  
It Faar 3 mrk., it Lam 1 mrk. 8 skl., Gies 2 mrk., 
It gl sengested 8 skl., en gl. stie 4 skl.,  
Daniel Mikelsen i Aakiekebye er skyldig blefven for en brun blised Hest 11 mrk.,  
 
Summa 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., 
 
Bort schyldig Gield.  Som Enken angaf og Vedgik. 
Christen Jensen Jyde i Aakier sogn fordrer 2 Sld. 2 mrk., kand Proqvota tilkommer 5 mrk. 2 
skl., og tillagt hos Daniel Mikelsen af hvis hand befindes skyldig at være, og betaler disse 5 mrk. 2 
skl.,  
Ingeborg Olle Jensen i Rønne 2 mrk., Proqvota 1 mrk., og tillagt en gl. kiste uden laas og hengsler 
for 8 skl., hos Daniel Mikelsen 8 skl.,  



Per Nielsen i Perskier sogn fordred 2 Sld. 1 mrk. 8 skl., Proqvota 5 mrk., og tillagt at affordre hos 
Daniel Mikelsen af hvis ham er skyldig disse 5 mrk.,  
Anders Terkelsen ibiden fordred 1 mrk. 8 skl., Proqvota 12 skl., og tillagt en gl. halftønde 
stomme 4 skl., en Ølfiering 4 skl., en gl. kierne 4 skl.,  
Engelsk Hr: Mathias Lusters efter lefverske i Poulskier sogn fordred 1 mrk. 8 skl., Proqvota 12 
skl., af it Lam. 
Jens Rasmusen i Perskier sogn fordrer 1 mrk. 8 skl., Proqvota 12 skl., af it Lam. 
Hans Hansen Skomager fordrer 3 mrk., Proqvota 1 mrk. 8 skl., yillagt en gl sadel 6 skl., it 
sengested 8 skl., en stie 4 skl., hos Daniel Mikelsen 6 skl.,  
Skifteforwalteren og skifteskrifveren for deris umage og reisens bekaastning tillagt it Faar for 3 
mrk.,  2 Gies for 2 mrk., der for bekom hver 2 mrk er 4 mrk.,  
Stempled papir til skiftefrefved for 1 mrk. 8 skl., tillagt en hamel for 1 mrk., af en kiste 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage begierte ej noged  
Summa forskrefne Gield andrager til penge 8 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Deraf er til fuld betaling udlagt 6 mrk. 8 skl., for resten som er 7 Sld. 1 mrk. er Proqvota til reignet  
Og udkommer til hver Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Til det sidste blef Enken og vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere at 
angifve som Sterfboet entten kunde komme til beste, eller fordrende Gield, hvor til de svarede ej 
videre at være, end angifvet er og forskrefved staar, at saa er Pahseret Tehterer. 
Jens Pedersen Mekelbourgh, H: Brugman. Per P:A: Andersen. 
Anders Rasmusen . 
 
 



Nr. 19. 
Side 40b. 1695. 29. april. 
Karen Jensdatter, ugift, udhus, Splitsgård grund, Klemensker. 
 1 bror. 1 søster. 
A: Lars Jensen, Rønne. 
B: Maren Jensdatter, gm. Lars Pedersen, Bodilsker. 
 
Anno 1695 den 29 April, er efter Lovlig Giorde Tilysning, Og Advarsel til de kommende, holden 
Registrering, og Wurdering. Sampt Udleg efter Sal:  Karne Jensdaatter  som boede, og døde i it 
Udhus,  liggende paa  Splids  Gaards Grund, i  Clemmedskier sogn. og er efter hende som hende 
skulle arfve,  
 
Hendis Broder Lars Jensen boende i Rønne, og 
Hendis søster Marne Jensdaatter i Ekteskab med Lars Piber udi Boelskier sogn. 
 
Hvor ved paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Extats Raad, og 
Amptmand Heren Hans Boefeche, ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Saa var tilstede Amptskrifveren og Ridefougdens S: Hans 
Henrik Skor, hans fuldmegtig Hans Pedersen som søgte Kongl: May: Bøder, for lejermaal som 
berørte S: Qvinde med Peder Madsen haver begaaet, sammested er til wurderings mænd 
opmelded, Hans Morttensen, og Peder Rasmusen, i bemelte Clemmedskier sogn. da er 
forefunden og  Pahseret som her efter følger. 
 
En sort brun Hoppe for 8 Sld., en æld gl. røe hielmed magtløs Koe er sat for 4 mrk., en ung Soe 
med 2 grise 2 mrk., en Gaas og enGase á 1 mrk er 2 mrk., en gl. Olmerdugs overdynne 4 mrk., 2 gl. 
puder á 1 mrk er 2 mrk., it nye wefved sengeklæde 4 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., en pollemettis 
sort half kioel 6 mrk., it sort pollemettis skiørt 8 mrk., en sort pollemettis hue 4 mrk., it lided gl 
skrin 8 skl.,  
Jacob Andersen i Clemmedskier sogn er skyldig her til efter S: Jørgen Hansens skiftebref 
formelding 3 mrk.,  
Jens Persen tilværelse hos Arist Larsen i Aaegaarden er skyldig til denne Sal: Qvinde 2 mrk.,  
Hvis videre af denne S: Qvindes klæder kunde have væred, bekom Jordemoder, og andre som hafde 
umage med hende i sin svaghed. 
 
Summa Boets middel andrager 18 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne Prætensioner, og der til er giort Udleg som følger. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged S: Hans Henrik Skor ved sin fuldmegtig Hans Persen 
fordred Kongl: May: Leiermaals bøder som er 9 Sld., her for er tillagt, en sort brun Hoppe 8 Sld.,  
Hos Hans Morttensen af it sort pollemettis skiørt 4 mrk.,  
Welb: Hr: Landsdommer Mathias Rasch fordred efter regnskab foruden forestaaende bøder til 
Kongen, som hand anførrer at vil svare amptskrifveren til 11 Sld. 2 mrk., kand her for efter boets 
tilstand Proqvota bekomme 15 mrk. 2 skl., og der for er udlagt, en sort pollemettis half kioel 6 mrk., 
en sort dito hue 4 mrk., it blaargarns 2 mrk., en ung Soe med 2 grise 2 mrk., en gl. Gaas 1 mrk., hos 
Jacob Andersen 2 skl.,  
For skifted at forwalte med reisens bekaastning udlagt it sengklæde for 4 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning i alt udlagt en sengedynne for 4 mrk.,  



Stempled papir til skiftebrefved 1 mrk. 8 skl., udlagt en gl. Gaas 1 mrk. it lided skrin 8 skl.,  
Sognemændene som wurderede for deris umage 1 mrk., tillagt en pude for 1 mrk.,  
Sogne Præsten Hr: Olluf Jensen Aalborg for sin ligtieneste efter beretning paa Sterfboet 
tilkommer 5 Sld., kand Proqvota tilkomme 6 mrk. 9 skl., og tilagt forde røe herrede gl Koe for 4 
mrk., hos Jens Persen de 2 mrk., hos Jacob Andersen 9 skl.,  
Deigne Peder Jacobsen wier for begrafvelsen tilkommer og efter beretning 6 mrk., kand 
Proqvota tilkomme 2 mrk. 2 skl., og affordris hos Jacob Andersen af hvis han skyldig er. 
Hans Morttensen i Clemmedskier sogn tilkommer først af berørte Hoppe 4 mrk., for laante penge 
fordred 1 mrk. 8 skl.,, it sort pollemettis skiørt sat for 2 Sld., der af bekommer Hans Morttensen 
berørte før i Hoppen paa skifted efter Sal: Jørgen Hansen indførte 4 mrk., og betaler resten til 
amptskrifveren som melt er, for de 1 mrk. 8 skl., kand Proqvota tilkomme 8 skl., tillagt, en pude for 
1 mrk., til ofvers 8 skl.,  
Anna Lassisdaatter fordred laante penge 2 mrk. 4 skl., Proqvota 11 skl., tillagt hos Hans 
Morttensen 8 skl., hos Jacob Andersen 3 skl.,  
Summa forskrefne anførte Prætensioner andrager til penge In Allis 31 Sld. 2 mrk. 4 
skl.,  
Der af er til fuld betalning udlagt 12 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
For resten 18 Sld. 3 mrk. 12 skl., er Proqvota udlagt, kommer af boets middel dertil isteden for 4 
Sld., en mrk 5 skl., som saaleedis er udlagt efter anfordring hafde vedkommende ej meere at angifve 
til Sterfboets beste, og videre Bort skyldig Gield blef ej angifved, at saa er Pahseret Tehterer. 
Jens Pedersen Mekelbourgh. H: Brugman. Paa Kongl: May: Amptskrifverens 
veigne Hans Persen. Hans Morttensen. Per P:R:S: Rasmusen  
 
 



Nr. 20. 
Side 41. 1695. 3. Juni. 
Markus Hansen, 4. Sg. Rø. 
Anna Ibsdatter. Laugv: Bror, Esper Ibsen, corporal, Nyker. 
 2 søn. 1 dat. 
A: Hans Markusen, f. 1688. Værge: Jep Køller, Rø. 
B: Jep Markusen, f. 1692. Værge: Morbror, Peder Ibsen, Olsker. 
C: Boehl Markusdatter, f. 1682. Værge: Morbror, Hans Ibsen, Rø. 
 
Anno 1695 Den 3 Junÿ, er efter Loulig Giorde Tillÿsning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Deeling, eftter Sal: Markus Hansen, som boede, og døde, paa den 4 
Jordeiendoms gaard beliggende udi Røe sogn, Imellem denne S: Mands eftterlatte hustru Anna 
Ibsdaatter, for hende er tilLaugwerge, efter hendis begering anordnet Corporal Esper Ibsen 
Enkens broder, boende i Nÿkier sogn, paa Ene side, og paa anden side deris som neen auflede børn, 
som er 2 sønner, og en daatter, hvoraf  
 
Den Eldste søn er Hans Markusen paa 7de aar gammel for hammen er til werge anordnet Jep 
Køller udi Røe sogn, 
Den anden søn Jep Markusen 3 aar gammel for hammen er til werge anordnet Moderbroderen 
Peder Ibsen i Olskier sogn,  
Daatteren Boehl Markusdaatter paa 13 aar gammel for hende er til werge anordnet hendis 
Morbroder Hans Ibsen boende i Røe sogn ,  
 
Hvor paa Retten viegne var overværende, Høÿ Edle og Velb: Hr. Etats Raad, og Amptman Hr. 
Hans Boesake, Ved sin fuldmeihtig Jens Pedersen Meklenbourgh, og Skiftteskriverne 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til wourderings mænd opmelded Laurs Hansen og 
Frederich Hansen i bemelte Røe sogn, hvorda er forrefunden, og Pahseret som her eftter følger, 
  
Nemlig i en halfpart af en gl. Fiskebaad med aarne, og tofter 3 mrk., 2 m eser Sillegarn 4 mrk., en 
Dito  1 mrk. 
 
Heste og Hopper. 
En graae skieled Gilling  8 Sdr., en mørkbrun hielmed og braaged under bügen Gilling  9 Sdr., en 
Røe skieled, og hielmed Gilling  9 Sdr., en sort brun Gilled foeler som er noget stiermed  5 Sdr., en 
guhlbrun ung Hoppe for  4 Sdr., et brunt Hestføl saagot som  6 mrk. som Sønnen Hans Markusen er 
bevilged, it brun Horsføl saagot som  6 mrk. er Sønnen Jep Markusen bevilged. 
 
Qveg. 
En Røe stiermed, og en blak hielmed Studde begge sat for, 16 Sdr. i pantsat til Peder Rasman i 
Rønne, en gammel sort graae Koe 4 sdr. 2 mrk., en Røed Koe  5 Sdr., en bleg Røed Koe  4 Sdr., en 
stoer Røe Røged gl. Koe  5 Sdr.2 mrk., en sortbrun Stud 4 Sdr., 2 sorte Qviger á 3 Sdr. er 6 Sdr., en 
Røe Røgged Tyr  2 Sdr., 4 gam stamne á 6 mrk. er 6 Sdr. 
 
Faar og  Lam 10 støker Faar á 3 mrk. er 7 Sdr. 2 mrk., 6 smaa Lam á 8 skl. er 3 mrk. 
 



Boehave  
En Ploug med behørig Jern og Juhl 5 mrk., en gl: Vogn  1 mrk, en arbieds Vogn med behørig Jern  
4 Sdr., en Ruhl med tappe og skogte  4 mrk., it aar med Bihl  1 mrk., it Dito  12 skl., en Harre  1 
mrk., en Sleede  1 mrk.4 skl., en Tekestie  2 mrk., it brøger Kar paa en tønde  2 mrk., it Dito  1 
mrk.8 skl.,en hand Qvern med hus og seil  3 mrk., it Deignetrug  1 mrk., Høestie  1 mrk. 8 skl., 
Svin. 
En Røe sandet ung Soe  2 mrk., en hvid Soe  2 mrk., en graaebelted ung galt  2 mrk., en graae ung 
galt  2 mrk., en sort Soe  3 mrk., en hvid galt  4 mrk. 
Gies. 
4 gamle Gies med Gaasen á 1 mrk. er 4 mrk., Sengeklæder paa Lofted i øster seng, en Ulen, og 
linnen blaaekanned overdÿne 6 mrk., en linnen underdÿne for 4 mrk., it blaaegarns lagn 2 mrk., en 
Pude uden Vor  8 skl., en blaaekanned dito  12 skl., en linnen Hoveddÿne  1 mrk.,  
I Vester seng, en gl. blaaekanned Ulen, og linnen ofverdÿne  3 mrk., en linnen Hofveddÿne  1 
mrk., en Hvid Ulen pude uden vor  12 skl., en gammel linnen underdÿne  2 mrk.8 skl., it blaaegarns 
lagn  1 mrk.12 skl.,  
 
I en seng i Krobhused. 
En gammel linnen underdÿne  1 mrk. 8 skl., en gl. linnen overdÿne 2 mrk., it blaaegarn lagn  1 mrk. 
12 skl., en pude uden vor  6 skl., Bencke Klæder, en gammel Vefved Benkedÿne for bordenden i 
stuen 3 alen lang for  2 mrk. 8 skl., en Benkedÿne under Vinduen meged gammel for 8 skl., it 
gammel Røt Hiønde for  1 mrk., it gammel Sÿed  Hiønde for  8 skl., it aske bord i stuen for  5 mrk., 
Enken ved eed for Gared at haeve kiøbt, for sin fæstens, eller Jagave, en gl. Brøger Kedel paa en 
Tønde stoer, hvilked saaleedis forblef, en span Kedel af Kaabber Vegtig til penge  6 mrk., en gl. 
liden Grÿde  1 mrk., en gl. stok øpse, en liden Vaur  4 skl., Enken angaf at bevilged self at ind 
forde, Hartvig Willumsen i Allinge er skÿldig eftter sin Sedel penge  7 mrk. 12 skl., Peder Hansen i 
Valbÿe, er skÿldig eftter Enkens beretning for Kierkesmør enf, og for en Seik  1 mrk., som hende er 
bevilged at ind for der, forrigeKirkevergen, Hartvig Andersen i Røe sogn, en nu eftter endelig af 
Regning til delte ser floe skÿldig blive i alt med Kapital og Rente penge  28 Sdr. 3 mrk. 3 skl., Strøe 
Korned som er saaed, er en Tønde Rug for  6 mrk., 4 Tønder Bing á 4 mrk. er 4 Sdr. 4 Tønder 
Havre á 2 mrk. er 2 Sdr., 
 
Summa forskrefne Boed anførte middeler andrager til penge 181 Sdr. 2 mrk. 9 skl.  
 
hans Ifare Klæder som denne Sal: mand sig eftterlat haver som var ganske ringe, derom blef aftalt 
paa Sterfboet, at de skulle forblive til børnene, at omgiøre eftter skaanden at forslides, blef saa 
angiven  
 
Efter skrefne bortskyldig Gield, hvor til er giort Udleg som følger, 
Trompeteren, Hans Larsen som denne gaards afgift Prooffitio er Afsigheret, fordred for Resterende 
Jordbogs penge for A: 1694; 2 Sdr. 2 mrk. Udlagte, en Røe Røged Tÿr  2 Sdr. en ung graae Galt  2 
mrk.:/: Kirkevergen Lars Hansen i Røe sogn, fordred eftter giorde afregning, Imellem hannes, og 
denne Sal: Mand, hvorda Lars Hansen tilkommer paa Kirkens Viegne, af dette Boe i alt Capital og 
Rente, til denne tid, penge 67 Sdr.3 mrk. 9 skl. Udlagt hos Hartvig Andersen i Røe sogn, som hand 
er skÿldig her til Boet, 28 Sdr. 3 mrk. 3 skl., en  tønde strøe Rug 6 mrk. 4: tønder Biug á 4 mrk er 4 
Sdr., 4 tønder Aure á 2 mrk. er 2 Sdr., en arbeids Vogn med behørig Jern  4 Sdr., en Røe Koe  5 
Sdr., en sort graae Koe  4 Sdr. 2 mrk.,En guhlbrun ung Hoppe  4 Sdr., I øster seng paa Lofted, en 
Ulen og Linnen blaae Kanned overdÿne  1 Sdr.2 mrk., en Linnen underdÿne 1 Sdr., it blaargarns 



lagen  2 mrk., en pude uden Vor  8 skl., en Linnen hofveddÿne  12 skl., endnu en Linnen Hofved 
dÿne  1 mrk., en Span Kedel  6 mrk., 10 støkerFaar á 3 mrk. er 7 Sdr. 2 mrk., 6 Lam á 8 skl. er 3 
mrk., it brøger Kar paa en tønde  2 mrk., en liden Grÿde  1 mrk., Ved Helvig Hansen Udleg  2 skl. 
:/: Christopher Hansen i Rønne fordred eftter sin Sedel penge 10 Sdr.1 mrk. 7 skl. Udlagt, en 
bleg Røed Koe 5 Sdr., en sort grimmed Koe  5 Sdr., it  brøger Kar  1 mrk. 8 skl. tilovers 1 mrk. 
:/: Hans Svendsen i Rÿdsker sogn, fordred laante penge  5 mrk. Udlagt, en Ruhe med tappe og 
skagle for 4 mrk., it deegne trug  1 mrk., 
:/: Anders Pedersen Fÿhn paa sin Prineipalis Wel Edle og Welb: Hr. Justits og Cammerraad 
Edvart Krustis veigne, eftter ordre, lod fremlegge en Dom, aflagt inden Nørre Herretsting den 13 
april 1694 over Markus Hansen; som herpaa skiftted ble flest, og paa skrefven hvor udi den S: 
Mand Markus Hansen til findes at betale 4 mrk. Danske for hver lispund Jern af 64 støker Jern 
bolter, som hand hafde udhugged af en Vrag Sue, hvilken hand sig uden Hr. Justits Raads 
Fuldmektiges Anders Pedersens forlof paa Kongl: Maÿ forstrand skal have bemehtiged, og bort 
taged, af hvilke 64 Jern bolter Markus Hansen skal have laded lefvere i Anders Pedersens Hus 28 
støker, som nog eftter en udi Bÿefougden Hans Ollufsen Skovs nerværelse af tvende mænd giorde 
forretning 5 lisp: og som der Resterer til de 64 bolters fÿlist giørelse, 36 stk saa om Reignis de eftter 
Proportion af de  lefverede 28 bolters Vegt for 6 lispund 7 skoild á lispundet  4 mrk. eftter 
Dommens indholden 6 Sdr.1 mrk. 12 skl., Noeh Dommens bekaastning, er stehnings penge 8 skl. 
Stempled papir til Dommen 3 mrk. Skrifver penge 4 mrk. beteiglings penge 20 skl., for sine 4de 
Reister til Nørre Herretsting J: midlertid sagen stoed udi Procehs imod Markus Hansen, som sees af 
Dommen, for hver Riese 2 mrk. er 8 mrk. bedrager sig til sammens 10 Sdr. 2 mrk. 8 skl., hvor for 
Anders Pedersen formoedede got udleg, eftter som hand skal svare til Dommens indhold, sin 
Principal med Reedepenge, arfvingerne herimod formeente at som Markus Hansen til sagen nidted 
haver svarede, og ej hafde alleene bekommed det Jern som, var i berørte Vrag Sue, saa var hand og 
ej pligtig til derfopr vider at stande til Rette, og angaaende de 2 Sdr. opskrift for Reiserne Anders 
Pedersen til tinge udgiort haver, Dehputeret arfvingerne aldelis, og eftter arfvingernis formeering vil 
de hertil vider svare ved Lov og Ret; hvorpaa Skiftteforvalteren Reholverede at eftter Dommens 
anledning tilleggis af Sterfboet, saa meged goede som for det Resterende Jern skal betales tillige 
med omkaastningen, som tilsammen er 8 Sdr. 2 mrk. 8 skl. og Udlagt, en sortbrun Stud for 4 Sdr.,2 
gamstamme á 6 mrk. er 3 Sdr., en hand Qvern 3 mrk., en sort Soe 3 Sdr.,it gl. Sÿed Hiønde 8 skl., I 
det øfrige Remitteris arfvingernis Prætension til Lov og Ret. 
:/: Enken angaf at være skÿldig til Peder Rasmussen i Rønne 22 Sdr. 2 mrk. Udlagt, en Røe 
stiermed, og en blak hielmed Stude 16 Sdr., en brun blised Gilling 8 Sdr., til ofvers 6 mrk. 
:/: Giert Jacobsen Von Kempes Farver boende i Rønne, haver her i Boet at fordre eftter 
Enkens angivende 4 Sdr., Udlagt, en bleg Røe Røged Koe 4 Sdr. 2 mrk. til ofvers 2 mrk. 
:/: Henrich Albertsen fordred som Vedgikes 5 Sdr. Udlagt, ved Giert Farfvens udleg 2 mrk., en 
blaaeranned Ulen og Linnen overdÿne  i wester seng paa lofted for 3 mrk. 
:/: Hans Ibsen i Røe sogn fordred for deeler til ligkiste 2 Sdr. 2 mrk. Udlagt, ved Peder 
Rasmussens udleg 6 mrk. en Røe stended ung Soe 2 mrk., en hvid Soe 2 mrk. 
:/: Jørgen Henrichsen fordred tienisteløn 3 Sdr. 2 mrk. Udlagt, it Askebord i stuen for 5 mrk., 
hos Hartvig Willumsen i Allinge 7 mrk. 12 skl., nu Sleede for 1 mrk. 4 skl. 
:/: Mads Snedker i Olsker sogn fordred for ligkiste arbiedsløn 5 mrk. Udlagt, en graae Galt for 2 
mrk., 3 gl. Gies á 1 mrk. er 3 mrk. 
:/: Jens Larsen Smed i Røe sogn fordred arbeidsløn 5 mrk.,Udlagt, en Ploug med behørig Jern og 
Juhl for 5 mrk. 



:/: Deignen Claus Pettersen for sin umage ved denne S: Mands lig begengelse tilkommer 2 Sdr. 
Udlagt, 2 aar med Bihl for 1 mrk. 12 skl., en Harre 1 mrk., en teke stie 2 mrk., en gl. Vogn 1 mrk., 
en Benkedÿne for bordenden nÿe vefved 3 alen lang for 2 mrk. 8 skl. tilovers 4 skl. 
:/: Enken ved goih at være skÿldig til Kirstine Jensdaatter tieniste løn 3 mrk, Udlagt , i Vester 
seng paa lofted, en Linnen underdÿne 2 mrk. 8 skl., en gl. Benkedÿne under Vindue 8 skl.foruden 
dette vil Enken self betale en deel læred som fodel Kirstine Jensdaatter tilkommer: 
:/: Peder Ollufsen i Gudhiem fordred 3 mrk. Udlagt, en Linnen overdÿne  i Krobhuset for 2 mrk., 
it gammel Røt Hiønde for 1 mrk. 
:/: Hans Rÿman i Gudhiem fordrer 1 mrk.7 skl. Udlagt 2 Høestier for 1 mrk. 8 skl. tilovers 1 skl.  
:/: Joenas Christopfersen i Gudhiem fordrer laante penge og anded 2 mrk. 4 skl. Udlagt, en 
Manse Sillegaarn for 2 mrk. hos Claus Pettersen udleg 4 skl. 
:/: Hilleborig Espersdaatter fordred løn 2 Sdr. Udlagt, Helften af en graae skinled Gilling sat 
for 4 Sdr. der af disse 2 Sdr.  
:/: Peder Espersen i Røe sogn fordred for en deel omkaastning som i alt er 5 Sdr. der af betale 
dette Sterfboe, den Sieltepart, som er 3 mrk. 6 skl. Udlagt, derfor en half Baadepart med ford til 
behør for 3 mrk., en hvid Ulen pude uden Vor i wester seng paa loftted for 12 skl. tilovers 6 skl. 
:/: Hans Søfrensen i Røe sogn fordred Tømmer mandsløn 6 mrk. Udlagt, af en graaskinled 
Gilling med Hilleborg Espersdaatter disse 6 mrk. 
:/: Jens Pedersen skrædder fordred arbeidsløn 10 skl. Udlagt, en gl. Manse Sillegarn for 1 mrk. 
tilovers 4 skl. Welb: Hr. Vicelands Dommer Anker Muller fordred eftter sin Sedel i alt 16 Sdr. 
Mads Koefoed Povelsen i Svanike fordred laante penge 10 mrk. Niels Pedersen i Svanike 
fordred 5 mrk. 8 skl.  
Mourit Markman i Rønne fordred laante penge 5 mrk. giør 21 Sdr. 8 skl. Her for er giort 
indførsel i ford 4 gaard i Røe sogn, eftter som Enken vilde beholde eftter skrefne løsøre for 
udeforlten 
:/: Helvig Hansdaatter, som S: Markus Hansen var Werge for, tilkommer sin arfvepart, til den 
15 sept: 1684 Capital, og Rente 17 Sdr. 1 mrk. 8 skl. Rente siden tid til nu, er naar Wærgepenge er 
fradragen 6 Sdr. 12 skl. er saa Capital og Rente 23 Sdr. 2 mrk. 4 skl. Herpaa afkorttis som for 
Helvig Hansdaatters lære, er betalt af Markus Hansen 4 Sdr. 1 mrk. 2 skl. Reste saa igien 19 Sdr. 1 
mrk. 2 skl. udlagt 2 sorte Qviger á 3 Sdr. er 6 Sdr. en Røe skinled og hielmed Gilling 9 Sdr., en hvid 
Galt 4 mrk. ,2 gamstamne á 6 mrk. er 3 Sdr., en stoekøpse for 1 mrk., en liden Navr 4 skl., tilovers 2 
skl.  :/: for denne Mÿndling paa tog sig nu Laurs Jensen Qvarteermester boende i Røe sogn, at 
werge for; 
:/: Skiftte forvalteren for sin umage bevilged 4 Sdr. Udlagt, en ung Røed Koe 4 Sdr. 
:/: Skiftte skriveren for sin umage i alt bevilged 5 Sdr. Udlagt, en sortbrun stiemed Foele for 5 Sdr. 
:/: Stempled papir til Skiftte brefved for 4 mrk. 8 skl. Udlagt, en gl. Gaas 1 mrk., en Manse 
Sillegarn 2 mrk., en Linnen underdÿne i Krobhuset 1 mrk. 8 skl. 
:/: Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk. er 4 mrk. er Udlagt, Linnen 
hofveddÿne i vester seng paa Lofted 1 mrk.,it blaargarns lagn 1 mrk. 12 skl., it blaargarns lagn i 
Krobhuset 1 mrk. 12 skl. tilovers 8 skl.  
:/: Christen Herlofsen fordred for lekeløn 1 mrk. Udlagt  ” sidste linie side 42.” 
pude uden Vor 6 skl. hos udleg  hos Peder Espersen i Røe sogn 12 skl. 
:/: Jep Mogensen i Wester sogn fordrerfor it klæde over liged beir 2 mrk. Udlagt at betalis af en 
graae skuled Gilling de 2 mrk. 



:/: Povel Hansen i Meelsted, fordred paa Peder Nielsen i Gudhiem hans veigne, for it spansk rør 2 
mrk., som Enken med sin Laugverge ganske benektede, og erer for denne fordring til Lov og Ret 
beviste; 
:/: Imod denne S: Mands udfart, eller begravelsis bekaastning, blef Enken til sin begrafvelse 
bevilged 14 Sdr. 2 mrk. 12 skl. Udlagt, en mørk brun hielmed, og braaged under bugen Gilling for 9 
Sdr. en stoer Røe Røgged Koe for 5 Sdr. 2 mrk. hos Jens Skræders udleg 6 mrk. Peder Espers udleg  
4 skl. Ved Christopfer Hans. Udleg 1 skl. hos Hans Ryeman 1 skl. 
:/: Belangende denne 4 Gaard i Røe sogn, da befinder at S: Markus Hansen samme gaard haver 
indløst fra sin Moder, og én deel stie sødskende, og igien skal have udsat, til sin hustrus fader Jep 
Monsen i Olsker sogn, eftter derom opretted pantebref udvisning for Capital 100 Sdr. med sin 
forfalden Rente, hvilked pantebref Markus Hansens eftterlefvende hustru, Anna Ibsdaatter, eftter sin 
S: fader siden hendis mands døde afgang arfvef skal være til falden, Saa og Renten af forskrefne 4 
de gaard hus endnu S: Markus Hansen søster Helvig og Kirstine Hansdaatter tilkommer eftter deris 
S: fader, og 2 deris afdøde søstre, med Capit: og Rente som ved sin fremdees paa gaarden giørende 
Taxering, og udreigning til videre forbliver, Summa andrager den forestaaende Prætenhion In Alles 
til penge 202 Sdr. 3 mrk. 1 skl. hvortil det Løsøre goedt som er anført i Rigister ingen er udlagt, 
som opdrager til penge 181 Sdr. 2 mrk. 9 skl., og der for uden eftter forhen indførte Speciate for 
Claring, er paa denne forske 4 gaards Indfrielse giort anvisning, og indførsel for 21 Sdr. 8 skl., og 
som Enken forre giever at være fruihtsommelig eftter sin S: mand Markus Hansen, og indted Løsøre 
er ved denne forretning over bliven, saa vilde som frenderne, saadan Enkens tilstand, Ved deris 
giørende Deeling med redegoedhed, have i paaagt, at i falden arfving tilkom, foruden de som 
herude er anførte, den ej fra sin andeel i gaarden udelukes, Til det sidste blef Enken, og de andre 
vedkommende af skiftte betientene tilspurdte, om de hafde meere at angive, som dette Sterfboe 
endten kunde komme til beste eller fordrend Geild, hvor til de svarede ej vider at være, end angivet 
er og forskrefved staar, at saa er Pahseret Tehteret.  
Jens Pedersen, Meklenbourgh., Henrich Brugman, Per P:I:S: Ibsen,  
paa Enkens viegne Esper Ibsen,  Hans H:I:S: Ibsen,      Frederich Hansen,  
Lars L:H:S: Hansen 
 
 
 
 
 



Nr. 21. 
Side 42b. 1695. 10. Juni. 
Hans Jensen, 24. Sg. Knudsker. 
Elisabeth Seiersdatter. Laugv: Mads Koefoed, Almegård, Knudsker. 
 3 søn. 2 døt. 
A: Mads Hansen, f. 1677. Værge: Morbror, Peder Seiersen, Rønne. 
B: Jens Hansen, f. 1683. Værge: Farbror, Niels Jensen, Knudsker. 
C: Michel Hansen, f. 1689. Værge: Peder Monsen, Knudsker. 
D: Elisabeth Hansdatter, f. 1680. Værge: Farbror, Jens Jensen, Nylars. 
E: Barbro Hansdatter, f. 1688. Værge: Mads Koefoed. 
 
Anno 1695 den 10 Juny, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter Sal: Hans Jensen  som boede, og døde paa den 24 Jord Eiendoms 
gaard i Knudskier sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Elisabeth Seiersdaatter for 
hende blef til laugwerge anordnet   Mads Koefoed  paa Almegaard ibiden, som sig det efter 
Enkens begiering godvillig paatog de paa eene side, og paa anden side deris sammen auflede børn, 
som er 3. sønner og 2. døttre hvor af  
 
Den eldste søn Mads Hansen paa 18 aar gl. for hammen blef som tilsiuns werge anordned hans 
mor broder Peder Seiersen i Rønne. 
Den anden søn Jens Hansen paa 12 aar gl. for hammen er  Niels Jensen fader broderen boende i 
Knudskier sogn.til werge anordnet  
Den yngste søn Mikel Hansen paa 6te aar gl. for hammen er til werge anordnet Peder Monsen i 
Knudskier sogn   
Den eldste daatter Elisabeth Hansdaatter paa 15 aar gl. for hende fader broderen Jens Jensen i 
Nyelaurskier sogn  
Den yngste daatter Barbro Hansdaatter paa 7 aar gl. for hende er tilordnet at werge bemelte 
Mads Koefoed 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
amptmand. Herren Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Jens 
Pedersen, og Christen Pedersen i bemelte Knudskier sogn. Hvor da er forrefunden og Pahseret 
som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En sort brun Hoppe for 4 Sld. En sort brun snopped og stierned Hoppe for 7 Sld., en sort brun 
Hoppe 5 Sld. 2 mrk., en dito 5 Sld. 2 mrk., en gl. sort gilling 6 mrk., en ung brun snopped Hoppe 3 
Sld., som sønnen Mikel Hansen skal tilleggis, en brun Foele 2 Sld., som Jens Hansen til leggis, en 
mørk brun Foele 3 Sld., som Mads Hansen skal til leggis, en røe blised hest, og en brun snopped 
Hest, sampt en arbiedswogn,en kiste, en sengsklæder, en liden gl. kaabber kedel paa en span stoer, 
en sort Koe, blef Enken foruden skifte, og imod sin S: Mands begrafvelsis bekaastning bevilged. 
 
Qveg. 
Paa gaden, er, en sort braaged Qvige for 3 Sld. 2 mrk., en liden sort stud 2 Sld, 2 mrk., it blaked 
Qvigenød 2 Sld., it røe belted Qvigenød 6 mrk., it røe Qvigenød 6 mrk., en kolsort stud 6 Sld., en 



røe røgged stud 6 Sld., en røe Koe 4 Sld., en sort belted Koe 4 Sld., en sort kalfved Qvige 3 Sld. 2 
mrk., en sort skiolded Koe 5 Sld., en kolsort Koe 5 Sld., en sort røgged Koe 5 Sld., endnu en røe 
røgged Koe 5 Sld., en blaked Tyrkalf for 1 mrk.,  
 
Svin. 
2 hvide galte med sorte plætter á 4 mrk er 2 Sld., en hvid Soe 3 mrk., en dito 2 mrk. 8 skl., en liden 
graae belted galt 2 mrk., en røe sodet soe 2 mrk.,  
Faar og Lam. 12 støker Faar á 3 mrk er 9 Sld., 12 Lam á 1 mrk er 3 Sld.,  
Gies 5 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 6 mrk. 4 skl., 10 Gieslinfe á 6 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
 
Kaabber. 
En brendevins pande paa ½ tønde, med hat og piber er sat for 15 Sld., en gl. brøgger kedel for 3 
Sld., en kaabber grydde paa en liden span stoer for 6 mrk., en liden gl. messing kedel for 1 mrk., 
nok en messing kedel paa en liden span for 4 mrk.,  
 
Jern Warre. 
En staur øpse for 1 mrk. 8 skl., en jern tyve med en ring 10 skl., en gl. tengsel 8 skl., it hug jern 6 
skl., en seis med bom og ringe for 2 mrk., 2 gl. dito á 1 mrk er 2 mrk., it tørf jern 12 skl., it deigne 
trug 4 mrk., it lidet deigne trug 2 mrk., 2 gl. hamle med seeler á 8 skl er 1 mrk., en gl. jern stang af 
it bøsse løb 12 skl., en ruhl med tapper, og skogle 6 mrk., en ploug med jern og behør 6 mrk., 2 
harrer á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., 2 aar med bihl paa á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk.,  en karm wogn med 
hammel for 4 Sld., en sleede med Car 5 mrk., en gl. sleede med jern vidier 1 mrk. 4 skl., en arbieds 
wogn med smaa stier 3 Sld., en gl. arbieds wogn uden stier 4 mrk., en hand qvern med hus 3 mrk., 4 
straabonds tønder á 12 skl er 3 mrk., en gl. kierne 1 mrk., it gl. madskab 1 mrk., en gl. kiste uden 
laag 8 skl., it ledet brøgger car 4 mrk.,  
 
I Herberghused i det wester hiørne. 
En blaae ranned olmerdugs overdynne 4 Sld., en blaae ranned linnen underdynne 4 Sld., en dito 
hofdynne 4 mrk., 2 puder med lin vor og strik á 4 mrk er 2 Sld., 2 brugarns lagen á 6 mrk er 3 Sld.,  
I Øster hiørne, en blaae ranned ulen ofverdynne 6 mrk., en blaae ranned linnen underdynne for 5 
Sld., en hvid linnen hoved dynne 1 mrk. 8 skl., 2 puder med lin vor, og strik á 4 mrk er 2 Sld., 2 
brue garns lagen á 6 mrk er 3 Sld., 4 blaargarns lagen á 2 mrk er 2 Sld., en nye wefved benkedynne 
med Allunnet skin under siuf alen lang for 4 Sld. En nye wefved benkedynne 3 alen lang med skin 
under 4 mrk.,  
 
I Stuen. 
En syed benkedynne 5 alen lang 6 mrk., en gl. wefved Agedynne 2 mrk., it gl. syed hiønde 1 mrk., 
en liden syed benkedynne for bordenden for 5 mrk., it røt syed hiønde for 1 mrk. 4 skl., it grønt og 
gult syed hiønde 1 mrk., it wraaeskab i stuen 4 mrk., it langt askebord i stuen med lugt foed for 10 
mrk., it gl. askebord i stuen 6 mrk., 
 
I  herberg hused. 
Det wester sengested uden skammel 4 mrk., den østerste sengested med skammel for 2 Sld.,  
Per Jensen i per Isaksløs i Westermarie sogn. er skyldig paa leie af den 17 gaard i Nyelaurskier 
sogn penge 2 mrk. 8 skl.,  
Per Terkelsen i Nyelaurskier sogn er skyldig for træ 1 mrk. 8 skl.,  
Jens Jensen ibiden er skyldig som hand vedgik 3 mrk. 2 skl.,  



Niels Jensen i Knudskier sogn er skyldig som hand self vedgik 10 mrk.,  
Efter en fremlagte ottemænds forretning, med formand Peder Andersen i Nyelaurskier sognsidst 
dateret den 23 April A: 1691 Pahseret paa den 17 gaard i bemelte nyelaurskier sogn, befindes at S: 
Hans Jensen, som der udi har tilhandled sig adgangen i bemelte gaard, at have indløst efterskrefne 
indførsel nemlig betalt til Esper Andersen som kom i ekteskab med Mikel Jens hustru efter samme 
doms formelding, paa de fattiges i Rønnes weigne som hand til fore hafde betalt tyve, og fire Sld., 
og for som frender holdet 6 Sld., Item berørte Esper Andersens hustruis arfvepart i gaarden som var 
15 Sld. 13 skl., er tilsammen penge 45 Sld. 13 skl., Og til hans moder Barbro S: Jens Jensens paa 
hendis Summa betalt i alt 27 Sld., Og som S: Hans Jensen haver Solt, og afhendt, berørte 17de 
gaard til Joen Jensen som nu boer paa forde gaard, for it hundrede, og firesindstyve Sld., hvor paa 
af Joen Jensen til S: Hans Jensen er betalt efter Kiøbebrefvets indhold, de firesindstyve Sld., rester 
saa igien it hundrede Sld., hvor paa Joen Jensen sin Obligation med forsikring i berørte 17 gaard 
udgived haver, af hvilke hundrede Sld., bemelte Joen Jensen hafver at betale, som endnu resterer, 
og Hans Jensen ellers self skulle have betalt, og resterende, som i den 17 gaard endnu ubetalt 
bestaar, nemlig til Barbro S: Jens Jensens 50 Sld. 2 mrk. 8 skl., til Niels Jensen i Knudskier sogn, 
11 Sld. 3 mrk. 12 skl., og til S: Mikel Jensens daatter Boehl Mikelsdaatter, som alt sammen efter 
forhen anførte Samfrender Dom kand erfaris 15 Sld. 13 skl., I saa maader er af forskrefne Joen 
Jensens Obligation, og pandtebref som til dette boets middeler kand anføris til beste penge 22 Sld. 
15 skl.,  
Summa andrager forskrefne boets middel In Allis 223 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Denne S:Mands Ifareklæder er efter skrefne, en sort fifskaftis kioel for 4 Sld., 2 sorte klædis bopser 
for 6 mrk., en røe fore skiorte med tin knapper udi 5 mrk., her imod beholder moderen sine Egne 
Ifareklæder, og deelis disse 6 Sld. 3 mrk., Imellem 3 sønner og 2 døttre, er der af brodernis laad 6 
mrk. 12 skl., og en søsterlaad 3 mrk. 6 skl., for 
Den eldste søn Mads og den anden søn Jens Hansens anparter, som er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., er 
udlagt, en Sort fifskaftes kioel for 4 Sld., til overs 2 mrk. 8 skl.,  
For den yngste søn Mikel Hansens anpart 6 mrk. 12 skl., er udlagt it par sorte klædis bopser for 6 
mrk., af den sorte fifskaftes kioel 12 skl.,  
Begge døttrene for deris anparter 6 mrk. 12 skl., er udlagt en røe fore skiorte for 5 mrk., af en sort 
fifskaftes kioel 1 mrk. 12 skl.,  
Korned som i dette aar er saaed der af til boets beste at anføris strøe korned som er en tønde Rug for 
6 mrk., 3½ tønde biug á 4 mrk er 3 Sld, 2 mrk., 4 tønder haure á 2 mrk er 2 Sld., afgrøden forblifver 
efter aftale paa Sterfboet til indeværende aars afgift for gaarden, 
Summa Summarum andrager forskrefne boets middel til penge 230 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
 
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og der til er giort Udleg som 
følger. 
Indeværende Qvartalskat for April Maj og Juny 1695. er 6 mrk., en tønde strøe Rug for 6 mrk., 
Efter det skiftebref ganged efter S: Mads Jensen paa 24 gaard i Knudskier sogn datered den 19 juny 
1677, tilkommer den S: Mands daatter Kirstine Madsdaatter som Esper Ibsen i Nyekier sogn er 
werge for i arf 12 Sld. 1 mrk 8 skl., som efter samme skiftebrefs udvisning bestaar foruden rente, 
for summen er udlagt, en sort brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en blaae ranbned linnen underdynne i 
det Øster sengested for 5 Sld., 2 puder med lin vor og strik á 4 mrk er 2 Sld., til overs 8 skl.,  
Enken foreened sig med wergen Esper Ibsen at hun vilde hos sig beholde, forskrefne udlagte goeds, 
og der imod svare myndlingen til sin andeel. 
Item tilkom den anden daatter Margrete Madsdaatter, /: og er nu for hende til werge forordnet Joen 
Jensen i Nyelaurskier sogn :/ udi arf efter faderen 12 Sld. 1 mrk. 8 skl., her for er med samptlig 



arfvingernis villie, og samtøke giort indførsel udi den 17 gaard i Nyelaurskier sogn /: efter som 
denne myndling en svaghed er paakommen, for 12 Sld. 1 mrk. 8 skl., :/ Nok tilkom Jens Madsen 
efter sin Sal: Fader efter berørte skiftebref i alt 24 Sld. 3 mrk., hvor paa hand haver opbaared og 
bekommed 12 Sld., rester saa igien 12 Sld. 3 mrk., Nok resterer til hammen paa hans S:Faders 
Ifareklæder som var 7 Sld. 2 mrk., hvor af hand har opbaared 2 Sld., saa rester 7 Sld. 2 mrk., er saa 
hvis ham tilkommer 18 Sld. 1 mrk., hvor for ham er tillagt, en kolsort stud for 6 Sld., en røe røged 
stud 6 Sld., en blaae ranned linnen underdynne for 4 Sld., it deigne trug 4 mrk., en gl.arbieds wogn 
uden stier 4 mrk., en gl. kierne 1 mrk.,  
Jens Nielsen i Knudskier sogn tilkommer som rester paa hans hustruis arfvepart, naar der er 
afdragen hvis hand der paa har bekommet, penge 2 mrk. 11 skl., udlagt 2 gl. seiser med bom og 
ringe for 2 mrk., it tørf jern for 12 skl., til overs 1 skl.,  
Sogne Præsten hederlig og wellærde mand Hr: Henrik Hiort tilkommer for denne Sal: Mands 
begrafvelse, lig Prædieken og anded i alt 6 Sld., udlagt en røe røgged Koe for 5 Sld., it røe røgged 
Qvigenød 6 mrk., til overs 2 mrk.,  
Skolemesteren i Rønne Christian Skreil tilkommer 2 mrk. udlagt ved Præstens udleg 2 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 5 Sld. 2 mrk., udlagt en sort braaged Qvige for 14 mrk., 2 hvide 
galte 2 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld. 2 mrk., udlagt, en gl. kaabber kedel for 3 Sld., it graae 
belted galt svin 2 mrk., it røe sanded Soe svin 2 mrk., 3 Lam 3 mrk., it Faar 3 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 6 mrk., udlagt it askebord i stuen for 6 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt it røe belted Qvigenød for 6 
mrk.,  
Niels Jensen i Knudskier sogn fordred paa sin myndling, og broder daatters weigne rente af hendis 
andeel udi den 17 gaard i Nyelaurskier sogn som er Capital 15 Sld. 13 skl., i 4 aar, aarlig 19 skl er 
efter bemelte Samfrender doms indhold 4 mrk. 12 skl., foruden dette angaf Niels Jensen at hand 
haver forstragt sin moder Barbro Sal: Jens Jensens som denne Sal: Mand Hans Jensen for var 
werge for, og Niels Jensen nu paatog sig at werge fore penge 5 Sld., som hand kand giøre sig betalt 
fore, udi de jordepenge hende tilkommer i den 17 gaard i Nyelaurskier sogn. 
Ilige maade angaf Jens Jensen, at hand og haver forstragt sin bemelte moder med under holdning i 
fire aar til nu, hvor for hand aarlig begier 5 Sld., er 20 Sld., hvorimod hende tilkommer igien hos 
Jens Jensen 9 Sld. 3 mrk., som der paa afkortis, nok har hun bekommed, en tønde 2½ skeppe Aure 
for 2 mrl 12 skl., rester saa som Jens Jensen tilgoede kommer 11 Sld. 4 skl., hvor for hand og kand 
giøre sig betalt af forde 17 gaards beholdning hende tilkommer, for de 4 mrk. 12 skl., rente, er til 
Niels Jensen udlagt, og Decourteret paa hvis hand her til Sterfboet skyldig er disse 4 mrk. 12 skl.,  
 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 66 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  
 
Liqvideret blifver udi behold og til deeling 163 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Hvor af moderen tilkommer den halfvepart som er 81 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Den anden halfve part deelis imellem 3 sønner og 2 døttre. 
Der af en broderlaad 20 Sld. 1 mrk. 12 skl., Og en søsterlaad er 10 Sld. 14 skl.,  
 
For Enkens anpart er udlagt, 3½ tønde strøe biug á 4 mrk er 3 Sld. 2 mrk., 4 tønder Haure á 2 mrk 
er 2 Sld., en sort brun snopped og stierned Hoppe for 7 Sld., en sort brun Hoppe 5 Sld. 2 mrk., en 
gl. sort giling for 6 mrk., en sortskiolded Koe for 5 Sld., en kolsort Koe 5 Sld., en sort røgged Koe 5 
Sld., en røe røgged Koe 5 Sld.,  en brendevins pande med hat og pibber 15 Sld., 9 Faar á 3 mrk er 6 
Sld. 3 mrk., 9 Lam á 1 mrk er 9 mrk., 5 gl. Gies á 20 skl er 6 mrk. 4 skl., 10 Gieslinge á 6 skl er 3 
mrk. 12 skl., en kaabber grydde 6 mrk., en ruhl med tappe og skogle 6 mrk., en ploug med jern og 



behør 6 mrk., 2 harrer á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., 2 aar med bihl paa 3 mrk., en karm wogn med 
hammel 4 Sld., en blaae ranned olmerdugs overdynne i wester sengested 4 Sld., it blaked Qvigenød 
2 Sld., til overs 15 skl.,  
 
Den eldste søn Mads Hansen for sin anpart 20 Sld.1 mrk. 12 skl., er udlagt en mørk brun Foele 
for 3 Sld., en røed Koe 4 Sld., i øster sengested en blaae ranned ulen ofverdynne for 6 mrk., en hvid 
linnen hofveddynne 1 mrk. 8 skl., 2 bruegarns lagen 3 Sld., en arbieds wogn med smaa stier 3 Sld., 
en nye wefved benkedynne med skin under 7 alen lang 4 Sld., en staur øpse 1 mrk. 8 skl., en seis 
med bom og ringe 2 mrk., it deignetrug 2 mrk., hos moderens laad 12 skl.,  
 
Den anden søn Jens Hansen som Niels Jensen er werge for sin anpart 20 Sld. 1 mrk. 12 skl., er 
udlagt en sort brun Hoppe for 4 Sld., en brun Foele 2 Sld., en sort belted Koe 4 Sld., en hvid Soe 3 
mrk., en nye wefved benkedynne 3 alen lang i hused 4 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., it blaargarns 
lagen 2 mrk., 2 straabonds tønder 1 mrk. 8 skl., hos Niels Jensen i Knudskier sogn 5 mrk. 4 skl., 2 
bruegarns lagen i det wester sengested 3 Sld., 2 puder med lin vor og strik 2 Sld., 
 
 
Den yngste søn Mikel Hansen for sin anpart 20 Sld.1 mrk. 12 skl., er tillagt, en ung brun snopped 
Hoppe for 3 Sld., en sort i kolhoved Qvige 3 Sld. 2 mrk., en hvid Soe 2 mrk. 8 skl., en messing 
kedel 4 mrk., en liden gl. benkedynne 5 alen lang i stuen 6 mrk., it langt askebord i stuen med en 
lugt foed 10 mrk., it wraaskab 4 mrk., it sengested med skammel 2 Sld., it anded sengested 4 mrk., 
hos Per Jensen i Westermarie sogn2 mrk. 8 skl., en jern tyve med ring 10 skl., en tengsel 8 skl., it 
hug jern 6 skl., 2 gl. hamle med seeler 1 mrk., en gl. sleede med jern vidier 1 mrk. 4 skl., 
 
Den eldste daatter Elisabeth Hansdaatter tilkommer for sin anpart 10 Sld. 14 skl., efter samptlig 
med arfvingernis villie og samtøke udi den 17 gaard i Nyelaurskier sogn at have 9 Sld. 3 mrk.,7 
skl., hos Jens Jensen som er werge for hende 1 mrk. 7 skl.,   
 
Den yngste daatter Barbro Hansdaatter tilkommer for sin anpart 10 Sld. 14 skl., og tillagt hos 
forde Jens Jensen 1 mrk. 11 skl., hos Peder Terkelsen i Nyelaurskier sogn 1 mrk. 8 skl., en liden 
sort stud 10 mrk., en blaket Tyrkalf 1 mrk., en jern stang af it bøsse læb 12 skl., en sleede med Car 5 
mrk., en hiem qvern 3 mrk., 2 straabonds tønder er 1 mrk. 8 skl., it madskab 1 mrk., en gl. kiste 8 
skl., en hofved dynne i wester seng 4 mrk., en wefved agedynne 2 mrk., it syed hiønde 1 mrk., en 
liden syed benkedynne for bord enden 5 mrk., it røt syed hiønde 1 mrk. 4 skl., it grønt syed hiønde 1 
mrk., ved Per Ibsens udleg 8 skl., hos Enken 3 skl.,  
 
Og som af de 100 Sld., som Joen Jensen efter sit Udgifved pandtebref skyldig er, til aarlig rente udi 
pandtebrefved findes, 2 Enge og 4 Sld. Penge, saa til aarlig rente kand de andre interesserende 
opberge de 4 Sld., penge mindre 6 skl., Og Enken Elisabeth Sal: Hans Jensens at beholde begge 
engens aarlig at høste /: indtil pantebrefvets indhold fuldkommes :/ for renten af de her til sterfboets 
middel anførte 22 Sld. 15 skl., udi den 17 gaard i Nyelaurskier sogn som til Enkens 2de døttre som 
foran findes indført er udlagt i henseende til at Engene ej høyere end for 4 mrk., til rente kand 
anreignis, som der ved forblifver ald den stund Enken beholder børnen hos sig, og demmen med 
nødtørsttighed underholder, Thi som den eldste er en Svaghed paakommen, og den yngste daatter er 
ringe af alder, Saa kand de ej moderens nerværelse undvære anlangende den anpart som Sal: Mikel 
Jensens daatter ved navn Boehl Mikelsdaatter 15 Sld. 13 skl., udi berørte 17 gaard tilkommer, da 
efter bemelte samfrender dom, saavelsom efter det regenskab, der er Pahseret imellem S: Hans 



Jensen og Esper Andersen, des anleedning skal barnet Boehl Mikelsdaatter paa sin Qvota betale for 
Samfrender dommens bekaastning 14 mrk. 4 skl., Hvilked ikke nu kand tagis af hendis hofved 
Summa i gaarden, men skal af Sal: Hans Jensen efterlatte Enke hos Joen Jensen aarlig af renten 
opbæris indtil disse 14 mrk. 4 skl., vorder afbetalt som aarlig kand beløbe 3 mrk., Og der som 
entten barned skulle hende ved døden at afgaae, eller og Joen Jensen ikke vil have den Capital  
barned tilkommer hos sig saa lenge bestaaende, indtil Elisabeth S: Hans Jensens disse obenmelte 14 
mrk. 4 skl., af renten blef betalt, da skal det som rester deraf tagis først af hoved Summen som 
bemelte Boel Mikelsdaatter til kommer, foruden dette tilkommer og Enken aarlig rente penge 6 skl., 
tillige med Engene af renten som i berørte pandtebref af Joen Jensen er loved at betale aarlig; 
Hvilken rentis opbørsel Enken igien til sine børns frentarf hafver at anvende; Belangende  denne 
forskrefne 24 gaard, da er den kiøbt og betalt, af denne Sal: Mand Hans Jensen for 160 Sld., men 
som gaarden siden den tid at den er kiøbt udi   adtskeelige maader er forbedred, sær udi Hus 
biugning, saa og udi Skovens ophegning, saa vil den vedtaxserings mænd efter sees, og sættes som 
Enken fordeligst hafver af retten at lade udmelde at den og kand imellem hende og arfvingerne 
skiftes og deelis, til det sidste blef Enken og de vedkommemde af skifteforwalteren tilspurdt, om de 
hafde meere at angifve som dette Sterfboe entten kunde komme til beste, eller fordrende Gield, hvor 
til de svarede at  ej videre var, end angifved er, og forskrefved staar, at saa er tilganged og Pahseret 
Tehterer. Jens Pedersen Mekelbourgh, H: Brugman. M:H: Koefoed. 
Esper Ibsen. Joen J:J:S; Jensen. JensJ:J:S: Jensen. 
Niels N:J: Jensen. Peder Seiersen.     Jens Persen.   Christen C:P:S: Persen. 
 
 



Nr. 22. 
Barbara Henrichsdatter, udhus, Vestergård grund, Vestermarie. 
Hans Christophersen. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Christopher Hansen, f. 1689. 
B: Elisabeth Hansdatter, f. 1683. 
Værge: Far. Tilsynsv: Nabo, Jens Pedersen., Vestermarie. 
 
Anno 1695 den 11 Juny, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter  Hans Christophers S: hustru Barbare Henriksdaatter,  som 
boede, og døde i it Udhus liggende paa Westergaards grund i Westermarie Imellem denne Sal: 
Qvindes efterlatte Mand bemelte  Hans Christophersen  paa eene side, og paa anden side deris 
sammen auflede børn, som er 1. søn og 1. daatter  
 
Sønnen Christopher Hansen paa 6te aar gl.  
Daatteren Elisabeth Hansdaatter 12 aar gl. 
For demmen er faderen self werge Og forrelagt Naboen Jens Mikelsen at være tilsiuns werge, 
 
Var  ofver værende forde  Jens Pedersen Mekelbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Arist Ibsen, og Jens Madsen i 
bemelte Knudskier sogn. Hvor da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
En liden røed ung Koe 4 Sld. 2 mrk., en gl. kiste med laas 1 mrk., nogle gl. kiste bræder 4 skl., it gl. 
førre bord 1 mrk., it gl. hiønde 4 skl., Rug som er saaed er en skep. Er sat for 1 mrk. 4 skl., Biug 
som er saaed en skep. For 1 mrk., Aure som er saaed en skep. 8 skl., en straabonds tønde 4 skl., en 
gl. hand qvern 1 mrk., en gl. ubrugelig gryde 8 skl., en gl. kierne 2 skl., 2 gl. bøtter á 1 skl er 2 skl.,  
 it gl. aar med bihl paa 4 skl., en forpart af en wogn for 2 mrk., it tørf jern 8 skl., en lyng tifve 4 skl., 
en haar tøm, og halseeler 6 skl., en træ brak hammel med seeler for 4 skl.,  
Summa 7 Sld. 14 skl.,  
Bort Skyldig Gield. 
Kirstine S: Hans Christensen i Rønne fordrer 2 mrk. udlagt en forpart af en wogn for 2 mrk.,  
Niels Staale i Rønne fordrer 2 mrk., udlagt en haand qvern for 1 mrk., en ubrugelig grydde 8 skl., en 
gl. kierne 2 skl., 2 gl. bøtter 2 skl., it gl. aar med bihl 4 skl.,  
Carl Nielsen i Westermarie sogn fordrer 12 skl., udlagt en skeppe Aure sæd for 8 skl., en tønde 4 
skl.,  
Skifteforwalteren og skifteskreiveren for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., hvor af Hans Christophersen self vil betale 1 mrk. 8 skl., 
for de andre 1 mrk. 8 skl., og Salatio som tilsammen er 5 mrk. 8 skl., er giort indførsel i forde røede 
Koe. 
Kirkewergen Lars Hansen fordrer kirkepenge 8 skl., udlagt it tørf jern for 8 skl.,  
Deignen Alexandre Ecoman fordrer 2 mrk., udlagt it bord i stuen for 1 mrk., en skep. Buig sæd for 1 
mrk.,  
Wurderings mendene bevilged hver 1 mrk er 2 mrk., som betalis af forde Koe. 
Imod denne Sal: Qvindes udfart var Hans Christophersen fornøyet med 6 mrk.,  og tillagt der for af 
forde Koe 2 mrk. 8 skl., en gk. Kiste med laas 1 mrk., nogle kiste bræ 4 skl., it gl. hiønde 4 skl., en 
skep. Rug sæd 1 mrk. 4 skl., en lyng rifve 4 skl., en haar tøm oh halsseeler 6 skl., en træ brake 
hammel 4 skl.,  



Summa Prætension 5 Sld. 4 skl.,  
Blifver i behold 8 mrk.,   
der af faderen tilkommer 4 mrk., den anden halfve part deelis imellem en søn og en daatter, er der af 
broderens laad 2 mrk., 10 2/3 skl., og søsterenslaad er 1 mrk. 5 1/3 skl., hvor for hver haver 
indførsel i forskrefne røede Koe. 
Hans Christophersen blef af skifte betientene til spurdt, om hand hafde meere at angive til 
Sterfboets beste, eller fordrende Gield. Hvor til han svarede at ej videre var, end angived er, og 
forskrefvet staar, efter som denne Sal: Qvindes Ifareklæder var saa ringe af verdie, at de ej kunde 
ansees til wurdering, mens paa børnen blef de anvendt, og omgiort at paaklæde, at saa er Pahseret 
Tehterer. Jens Pedersen Mekelbourgh, H: Brugman. Hans H:C:S: Christophersen. 
Arist Ibsen. Jens Madsen. 
 
 



Nr. 23. 
Side 45. 1695. 12. Juni. 
Jens Hansen, 13. Sg. Nylars.    
Karen Jensdatter. Laugv: Far, Jens Terkelsen, Nylars. 
 1 dat. 
A: Ellene Jensdatter, f. 1693. Værge: Farfar, Hans Jensen, Nylars. 
 
Anno 1695 den 12 Juny, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter Sal: Jens Hansen  som boede, og døde paa den 13 Jord Eiendoms 
gaard beliggende udi Nyelaurskier sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Karne 
Jensdaatter for hende blef til laugwerge anordnet hendis Fader Jens Terkelsen  ibiden. Paa  
eene side, og paa anden side it deris sammen auflede lided pigebarn 
 
Ellene Jensdaatter lided paa anded aar gl. for hende er til werge anordnet Fader faderen Hans 
Jensen i bemelte Nyelaurskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
amptmand. Herren Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Mikel 
Madsen, og  Peder Andersen  ibiden. Hvor da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Qveg. 
En røed stud for 7 Sld., 2 blak røggedde stude á 6½ Sld. Er 13 Sld., en liden blak grimmed stud 4 
Sld., en sort røgged Koe 6 Sld., en brun braaged Koe 5½ Sld., en sort Koe 5 Sld., en sort grimmed 
Koe 5 Sld., en blod røed Koe 5 Sld., en røe hielmed Koe 18 mrk., en sort hielmed Koe 4 Sld., en røe 
Qvige 10 mrk., en sort Qvige 8 mrk., en røe hielmed Qvige 8 mrk.,en sort hielmed Qvige 8 mrk., 2 
røe hielmed studenød á 7 mrk er 3 Sld. 2 mrk., it røe røgged studnød for 2 Sld., en sort stierned 
Tyrkalf 3 mrk. 8 skl., en sort stierned Tyrklaf 2 mrk. 8 skl., en røe røgged Tyrkalf 2 mrk. 8 skl., en 
sort røgged Qvigekalf 2 mrk.,  
 
Heste og Hopper. 
En sort gilling 9 Sld.,en brun stierned gilled Foele i 2ded aar 3 Sld., en sort stierned Hoppe 7 Sld., 
en stoer sort Hoppe og it brunt stierned Hestføll for 12 Sld., en sort Hoppe 6 Sld. 2 mrk.,it sort brun 
stierned Hors follie 10 mrk.,  
 
Faar og Lam. 8 støker gl. faar á 3 mrk er 6 Sld., 4 Lam á 1 mrk er 1 Sld.,  
Svin. En hvid Soe 2 mrk. 8 skl., en hvid galt 2 mrk., en liden hvid Soe gris 1 mrk. 8 skl., 4 grise á 8 
skl er 2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk.,  
 
Kaabber. 
En brøgger kedel i mur paa 3 fiering for 16 Sld., en fierings kedel 5 Sld., en gl. span kedel for 1 
Sld., 
 
Bochave. 
En ploug med behørig jern 6 mrk., it aar uden bihl for 8 skl., it stude aag med tiste og en liden drag 
lenke 12 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk. 8 skl., en dito 1 mrk., en staur øpse 8 skl., en jern 



tyfve 8 skl., en arbieds wogn med Høestier, jerned hammel, halseeler og tøm 5 Sld., endnu en 
arbiedsvogn med Høestier for 4 Sld., 2 Harrer á 8 skl er 1 mrk.,  
 
I Krobhused. 
En straabonds tønde 12 skl., 2 dito 1 mrk., 2 dito 8 skl., en half tønde 4 skl., en sengested med 
skammel 6 mrk., it deigne trug 1 mrk., it bord i stuen med askeblad og dreiede stolper for 7 Sld.,  
Jens Terkelsen blef bevilged for sin hafde umage med Sterfboet, en gl. ride sadel, og it gl. bidsel.  
Belangede sæden, da er der af strøe korned til boets middel at anføre som er 1½ tønde Rug á 6 mrk 
er 2 Sld. 1 mrk., 4½ tønde Biug á 4 mrk er 4 Sld.2 mrk., 6 tønder Haure á 2 mrk er 3 Sld., afgrøden 
forbliver til forestaaende aars afgift for gaarden. 
 
I Herberghused. 
I wester seng en blaae ranned olmerdugs overdynne 3 Sld., en linnen underdynne 6 mrk., en linnen 
hoveddynne 2 mrk., it nyt blaargarns lagen 3 mrk., it dito 2 mrk. 8 skl., I Øster seng, en graae 
ranned overdynne 5 mrk., en sort ranned underdynne 4 mrk. 8 skl., en linnen hofveddynne 1 mrk. 4 
skl., 2 blaargarns lagen á 2 mrk. 8 skl  er 5 mrk., 
I Krobhused.   It sengklæde for 3 mrk.,  
 
Benche Klæder. 
En nye wefved benkedynne 3 alen lang for bord enden 2 Sld., en gl. vefved benkedynne 7 alen lang 
under winduen for 7 mrk., en grøn wefved agedynne 2 mrk. 8 skl., som Niels Nielsen i Arnager har 
her i boet i pandtsat, en syed agedynne 1 mrk. 6 skl., en nye syed agedynne 4 mrk. 8 skl., Jens 
Larsen i Arnager som har loft for sin broder Johan Larsen til Sal: Jens Hansen paa Mourits 
Markmand weigne en Summa at betale, efter Accordering, befindes paa samme summa skyldig at 
være som hand self her paa Sterfboet nu vedgik 2 Sld., 
Summa andrager forskrefne Boets middel til penge 197 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
 
Denne Sal: Mands Ifareklæder. Er efter skrefne sampt en kiste af føre, med laas fore for 10 mrk., en 
sort klædis kioel 10 Sld.,en brun fifskaftes kioel 6 mrk., en sort fifskaftes kioel 8 mrk., er 16 Sld., 
som denne Sal: Mands daatter beholder, og der imod beholder Enken sine Egne Ifareklæder, og 
kiste, hvorimod hun var fornøyet, for uden dette loved Enken med sin laug werge Jens Terkelsen at 
vil gifve til forde sin daatter Ellene Jensdaatter, imod 24 Sølf Knapper som er smaa og gl. 12 poffel 
maller, og der for uden til hielp til en klædning penge 4 Sld.,  
 
Blef sa angifven efterskrefne bort skyldige Gield. Og der til er giort udleg som følger. 
Til Amptskrifveren S: Hans Henrik Skor rester efter giorde afreigning den 11 juny 1695. 8 Sld. 1 
mrk. 7 skl., udlagt en blodrøed Koe for 5 Sld., en brun stierned gilling Foele i 2det aar 3 Sld.. 2 Lam 
á 1 mrk er 2 mrk., til overs 9 skl.,  
Inde værende qvartalskat for April, maj og juny 1695. er 5 mrk. 15 skl., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 
mrk., til overs 1 skl.,  
Vice Prousten som og er sogne Præst i Nyelaurskier sogn HR: Jens Morssing fordrer efter 
afreigning 5 Sld., udlagt en kohl sort Koe for 5 Sld.,  
Mourits Markman i Rønne fordred efter afreigning resterende penge 12 Sld., Jens Terkelsen lofver 
dette til fisked at betale, entten i penge, eller nøjagtig vare, og udlagt, en røe stud for 7 Sld., og en 
sort grimmed Koe for 5 Sld.,  
Hans Jensen i Nyelaurskier sogn fordred it hundrede Sld., som hand sagde at have laant sin søn 
denne Sal: Mand Jens Hansen hvor med Hans Jensen sagde at hans søn Jens Hansen giorde 
indfrielse paa denne 13 gaard, hvorimod Jens Terkelsen svarede at hand ikke vil tilstaae Hans 



Jensen nogen penge udi berørte gaard, efter som det af Peder Terkelsen udgivne kiøbe bref paa den 
13 gaard,Udtrøkelig for melder om at Jens Terkelsen og S: Jens Hansen en hver haver betalt den 
halfve part af gaardens betalning som til  sammen er 430 Sld., Hans Jensen begierede at hammen 
maatte skee udleg af rørrende goeds som i Sterfboet findes, efter som Jens Terkelsen wegrer ham 
for pengene indførsel i den 13 gaard, hvor om skifteforwalteren til sagens opliusning Remitteret 
parternis stridighed til low og ret.  
Jørgen Rosman i Rønne fordred efter afreigning 18 Sld. Udlagt 2 blak røggede studde á 6 Sld. 2 
mrk er 13 Sld., en blak grimmed stud for 4 Sld., en span kedel 4 mrk.,  
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter afreigning 2 Sld., udlagt en sort Qvige for 2 Sld.,  
Nyelaurskiers kirke tilkommer her af boet 2 Sld., udlagt en røe hielmed Qvige for 2 Sld.,  
Hans Svendsen i Arnager fordred for ligkisten arbiedsløn 4 mrk., tillagt af en sort hielmed Qvige 4 
mrk.,  
Herman Smed i Rønne hand grefverne til ligkisten fordrer 4 mrk., tillagt af en sort hielmed Qvige 4 
mrk.,  
Mikel Madsen fordred 3 mrk., tillagt it Faar for 3 mrk.,  
Jens Terkelsen i Nyelaurskier sogn fordrer for laante penge til Gields betalning 8 Sld., nok fordred 
rente af 115 Sld., som Jens Terkelsen vil have forrented af den Summa de 215 Sld., der bestaar i 
forde 13de gaard som til midfaste 1695. er 2 aar, og udlofvet aarlig 4 Sld., er 8 Sld., endnu fordred 
for 2 tønder Malt forstrekning á 5 mrk. 8 skl. Er 2 Sld. 3 mrk., nok  den halfvepart af Rug Sæden, 
som til denne 13 gaard erlagt det aar 1692. da gaarden er kiøbt som inporteret, 9½ tønde Rug á 7 
mrk er 16 Sld. 2 mrk. 8 skl., er tilsammen 35 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt der for, en sort brun stierned 
Horsføllie for 10 mrk., en røe Qvige 10 mrk., en stoer sort Hoppe, og it brun stierned Hestføll for 12 
Sld., en sort hielmed Koe 4 Sld., 2 røe hielmed studnød á 7 mrk er 3 Sld. 2 mrk., en sort Hoppe 6 
Sld. 2 mrk., en blaae ranned olmerdugs overdynne i wester seng for 3 Sld., en seis med bom og 
ringe 1 mrk. 8 skl., it Faar ig it Lam for 4 mrk.,  
Imod denne S:Mands begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged 30 Sld., her for uden bevilgedes 
Enken sin sengs klæder, og sin kiste, for de 30 Sld., er udlagt en sort gilling for 9 Sld., en sort 
stierned Hoppe 7 Sld., en sort røgged Koe 6 Sld., af brøgger kedelen 6 Sld., it røe røgged studnød 2 
Sld.,  
Og som denne Sal: Mands efterlatte daatter er saa ringe af alder, saa blef Enken for det til 
opforstring forundt, og bevilged udleg for 10 Sld., udlagt en brun braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., 4 
Faar á 3 mrk er 3 Sld., it Lam for 1 mrk., en tønde strøe biug 4 mrk., en seis med bom og ringe 1 
mrk.,  
Hellis Jensen fordred terskeløn 12 skl., udlagt en straaebondstønde 12 skl.,  
Mortten Olsen Corporal fordred 1 mrk. 8 skl., udlagt it deigne trug 1 mrk., en stur øpse 8 skl.,  
Sal. Jens Hansen var tilordnet at werge for it drengebarn ved navn Hans Eriksen efter Sal: Erik 
Persen i Nyelaurskier sogn den 3 febr. 1694 som Trued Nielsen ibiden nu skal være werge for, og 
tilkommer myndlingen af 8 Sld. 2 skl., hofved summa som rester her af boet 1 mrk. 2 skl., for resten 
svarer bemelte Truid Nielsen efter lowen, og for de 1 mrk. 2 skl., er udlagt en linnen hofved dynne i 
Øster seng i Herberghused for 20 skl., er til overs 2 skl.,  
Af de penge Sal: Jens Hansen gaf sin hustru tilfæstens gave beviste Enken at hendis Sal: Mand 
optagen til sin landgieldes betalning 10 Sld., hvor for er udlagt, en fieringskedel for 5 Sld., en wogn 
med Høestiger Jerned hammel halseeler, og tøm for 5 Sld., 
Skifte for walteren for sin umage med dette skifte bevilged 5 Sld., 
Skifteskifteskrifveren for sin umage med skifted i alt bevilged 5 Sld., er 10 Sld., som betalis af 
forde brøger kedel  
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt 3 gl. Gies med Gaasen for 3 mrk.,  



Wurderings mendene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt it nyt blaargarns lagen for 3 
mrk., it sengklæde i krobhused for 3 mrk.,  
 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 150 Sld. 3 skl.,  
 
Liqvideret blifver udi behold og til deeling 47 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Der af moderen tilkommer den halfvepart som er 23 Sld. 2 mrk. 9½ skl.,  
Og daatteren ligesaa 23 Sld. 2 mrk. 9½ skl.,  
 
For Enkens anpart er udlagt efterskrefne, en røe røgged Tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., en sort røgged 
Qvigekalf 2 mrk., halfanden tønde strøe Rug á 6 mrk er 9 mrk., 3½ tønde biug á 4 mrk er 3 Sld. 2 
mrk., 6 tønder Aure á 2 mrk er 3 Sld., en liden hvid Soe gris 1 mrk. 8 skl., 4 andre grise á 8 skl er 2 
mrk., en ploug med behørig jern 6 mrk., it aar med bihl 8 skl., it aag medtiste og en liden draglenke 
12 skl., en jern tyve 6 skl., en arbieds wogn med høestier for 4 Sld., 2 harrer á 8 skl er 1 mrk., I 
Wester seng paa lofted, en linnen underdynne 6 mrk., en linnen hoved dynne 2 mrk., it blaargarns 
lagen 2 mrk. 8 skl., hos Jens Larsen i Arnager at have 8 mrk., en nye wefved benkedynne 3 alen 
lang for bordenden i stuen for 2 Sld., ved skattens udleg 7½ skl., Clar. 
 
For Daatterens anpart som er 23 Sld. 2 mrk. 9½ skl., er udlagt en røe hielmed Koe for 4 Sld. 2 
mrk., en sort stierned Tyrkalf for 3 mrk. 8 skl., en dito for 2 mrk. 8 skl., en hvid galt Soe for 2 mrk. 
8 skl., en hvid galt for 2 mrk., 2 straabonds tønder 1 mrk., 2 andre dito for 8 skl., en half tønde for 4 
skl., it sengested med skammel for 6 mrk.,  it bord i stuen med aske blad og dreiede stolper for 7 
Sld., i Øster seng paa lofted, en graae ranned overdynne for 5 mrk., en sort ranned underdynne for 4 
mrk. 8 skl., 3 blaargarns lagen for 5 mrk., en wefved benkedynne under winduen i stuen 7 alen lang 
for 7 mrk.,en grøn wefved agedynne i pandtsat fra Niels Nielsen i Arnager nu sat for 2 mrk. 8 skl., 
en syed agedynne 1 mrk. 8 skl., en nye syed agedynne for 4 mrk. 8 skl., Enken betaler af de  andre 
udlegger som hun annammer hvis der endnu findes til overs her til 5½ skl., Clar. 
 
Udi denne forde 13 gaard i Nyelaurskier sogn befindes efter det oprettede kiøbebref Anno 1692 
dend 26 Nov. Pahseret, at Sahl: Jens Hansen, og hans hustru fader Jens Terkelsen hafver 
begge væred lige om at betale gaardens verdie med 430 Sld., Mens som Hans Jensen som før hen 
her udi ommeldis siger at hafve af den halfvepart til gaardens indfrielse sin søn Jens Hansen 
forstragt it hundrede Sld., som til bevis og til low og ret er henvist. Saa er resten 115 Sld., om de 
hundrede Sld., ej tilkommer Moderen, og S: Jens Hansen efterlatte daatter til lige deeling; 
Videre viste ej arfvingerne dette Sterfboe at kunde vedkomme at forregifve som de efter anfordring 
benegtede, at saa er Pahseret Tehterer. Jens Pedersen Mekelbourgh,  Henrik Brugman. 
Jens Terkelsen. HansJensen. Mikel M:M:S: Madsen. 
Peder Andersen  
 
 
 



Nr. 24. 
Side 46b. 1695. 13. Juni. 
Jens Hansen, 34. Sg. Nylars. 
Kirstene Hansdatter. Laugv: Hans Jensen, Nylars. 
 Ved ægt med afg. ?. 5 søn. 1 dat. 
A: Rasmus Jensen, egen værge, Aakirkeby. 
B: Niels Jensen, egen værge, Nyker. 
C: Hans Jensen, egen værge, Rutsker. 
D: Per Jensen, egen værge, Vestermarie. 
E: Anders Jensen, egen værge, Aakirkeby. 
F: Anna Jensdatter. Værge: Bror, Rasmus Jensen. 
 Ved andet ægt. 2 søn. 
G: Hans Jensen, f. 1688. Værge: ½ bror, Niels Jensen. 
H: Lars Jensen, f. 1691. Værge: ½ bror, Hans Jensen. 
 
Anno 1695 den 13 Juny, er efter Lovlig Giorde Tilysning, berammet at holde schifte og Liqcidation, 
efter Sal: Jens Hansen  som var til huse paa den 34 gaard i Nyelaurskier sogn. Imellem denne 
Sal: Mands efterlatte hustru Kirstine Hansdaatter for hende blef til laugwerge anordnet   Hans 
Jensen  ibiden, paa eene side, og paa anden side deris sammen auflede børn, saa og de børn, hand 
tilfore med sin forhen afdøde hustru aufled,haver som tilsammen er med første kuhl 5 sønner og en 
daatter hvor af 
 
Den eldste søn Rasmus Jensen i aakirkebye sin egen werge. 
Den anden søn Niels Jensen i Nyeker sogn og sin egen werge  
Den 3. søn Hans Jensen i Rydskier sogn og sin egen werge  
Den 4 søn Per Jensen i Westermarie sogn og sin egen werge  
Den 5 søn Anders Jensen i Aakirkebye og sin egen werge. 
Daatteren Anna Jensdaatter for hende werger hendis broder Rasmus Jensen. 
Og paa den anden kuhl er 2 sønner hvor af  
Den eldste søn er Hans Jensen 7 aar gl. for hammen er til werge anordnet forde halfbroder Niels 
Jensen. 
Den yngste søn Lars Jensen paa 4er aar gl. for hammen er til werge anordnet forde halfbroderen 
Hans Jensen. 
 
Var ofver værende forde  Jens Pedersen Mekelbourgh, og skifteskrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Mikel Madsen, og Per Andersen ibiden. 
Hvor da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
It gl. madskab for 2 mrk., en gl. kiste 1 mrk., 
Summa 3 mrk.,  
Som Enken og vedkommende med eed beretted ar der ej var meere til boets middel at anføre, og at 
de ej var til nogen noged skyldig, saa blef de 3 mrk., til skifterettighed, stempled papir, og 
wurderings mend anvendt paa fet at arfvingerne kand se at der ingen arf efter denne Sal: Mandfolt, 
at saa er Pahseret Tehterer. Jens Pedersen Mekelbourgh, Henrik Brugman, 
Mikel M:M:S:Madsen, og Per Andersen. Hans H:J:S: Jensen. 



Nr. 25. 
Side 46b. 1695. 17. Juni. 
Hans Larsen, 6. Sg. Ibsker. 
Kirstene Pedersdatter. Laugv: Dattermand, Hans Holst, Østermarie. 
 Far. 
A: Lars Hansen, Møllegård, Nylars. 
 
Anno 1695 den 17 Juny, er efter Forregaaende Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og 
Wurdering. Sampt schifte og deeling efter Sal: Hans Larsen  som boede, og døde paa den 6 Jord 
Eiendoms gaard beliggende i Ibskier sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Kirstine 
Pedersdaatter for hende blef efter hendis begiering til laugwerge anordnet hendis daatter mand    
Hans Holst. I Østermarie sogn.  paa eene side, og paa anden side den S: Mands Fader Lars 
Hansen boende paa Møllegaarden i Østerlaurskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
amptmand. Herren Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Jens 
Nielsen, og Mikel Hop i Ibskier sogn. Hvor da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Qveg. 
En blak belted Koe for 5 Sld., en sort røgged Koe 5 Sld., en røe røgged hielmed Koe 5 Sld., en røe 
hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort røgged Koe 4 Sld. 2 mrk.,en sort Koe 4 
Sld. 1 mrk. endnu en sort Koe 4 Sld., en gl. røe skiolded Koe  4 Sld., en hvid stud 6 Sld. 2 mrk., en 
sort hielmed stud 6 Sld., it røt studnød 2 Sld. 2 mrk., it røe hielmed studnød 2 Sld. 2 mrk., it røt 
studnød 2 Sld. 2 mrk., it sort røgged og hielmed Qvigenød for 2 Sld. 2 mrk., it sort Hielmed 
Qvigenød 6 mrk.,it sort røgged studnød 6 mrk.,  
 
Heste og Hopper. 
En brun hielmed gilling for 11 Sld., en brun hielmed Foele 6 Sld.,en gl. brun Hest 4 Sld.,  en brun 
stierned Hest 7 Sld., en dito 8 Sld., en brun stierned Hoppe med it patte føll for 7 Sld., en mørk brun 
blised Hoppe med patte føll 8 Sld., en mørk brun Hoppe med it patte føll for 5 Sld.,  
 
Faar og Lam. 
15 støker gl. Faar á 3 mrk er 11 Sld. 1 mrk., 18 smaa Lam á 20 skl er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Svin. 3 hvide galt svin á 3 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 2 andre hvide galt svin á 3 mrk er 6 
mrk., en hvid Soe for 3 mrk. 8 skl.,  
Gies. 7 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 2 Sld. 12 skl., 12 unge Gies´á 6 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
 
Kaabber. 
En gl. brøger kedel ungefehr paa en tønde 5 Sld.,en gl. fierings kedel af kaabber for 2 mrk., en gl. 
brendevins pande med hat og pibber for 10 Sld.,  
 
Thin. 4 Thin fade og 8 tallerken mangut Thin for 4 Sld., 
 
Den nordeste sengs klæder paa lofted 3 pudder med linnen vor paa á 2 Sld. Er 6 Sld., 2 bruegarns 
lagen 4 Sld., en nye linnen underdynne 3 Sld., en olmer dugs overdynne 4 Sld., it nye wefved seng 
klæde 3 Sld., en ploug med behørig jern 6 mrk., en arbieds wogn med stier 3 Sld., med hammel tøm 



og halseeler, 2 harrer á 8 skl er 1 mrk., 2 aar á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en gl. ruhl for 2 mrk., it bord i 
stuen 6 mrk., en benkedynne for bord enden 6 mrk., en benkedynne under winduen 2 Sld., it gl. 
Ølkar 20 skl., 4 straabonds tønder 1 mrk., it deigne trug 1 mrk., en bagstoel 12 skl.,  
Af sæden anføris strøe korned som er 2 tønder Rug tønden sat for 6 mrk., er 3 Sld., 6 tønder Biug á 
4 mrk er 6 Sld., 8 tønder Haure á 2 mrk er 4 Sld., hvis afgrøde som der af kand blive beholder 
Enken med Engen imod hvis skat og landgilde for denne 6te gaard for A: 1695. ydes og betalis bør 
ved navn det nefnis kand. 
 
Hans Holst angaf at have paa sin hustruis weigne bestaaende her i boet paa lofted en førre sengested 
og en førrebenk som hammen tilhørrer i efter it udgifne pandtebref af Daniel Hansen paa 18 gaard i 
Østerlaurskier sogn datered den 25 juny 1694. befindes hand her til boet skyldig at være Capital 
penge 40 Sld., forfalden rente til 25 juny 1695, it aar 2 Sld., 
Hans Lassen iAarsdale er endnu skyldig efter sin udgifne obligations formelding datered den 2 Okt. 
1682, med forsikring i it støke biug land som er 4 skep. Land, sampt hus og plads i Aarsdale penge 
4 Sld., 
Udi dend 37 gaard som Lars Hansen paaboer i Østerlaurskier sogn tilfaldt Sal: Hans Larsen for sin 
mæderne arf penge 28 Sld.,  
Olluf Munk i Østerlaurskier sogn er skyldig her til boet laante penge 12 Sld.,  
Efter en Landstings Dom, datered den 6 Augusty 1690. tilkommer Enken udi denne 6te gaard 
Capital penge 69 Sld.,  
Nok tilkommer Enken efter samme landstings dom for de 8 mands hold 4 Rixdaler. Og for 
dommens bekaastning 4 RD er 12 Sld.,  
Summa Summarum andrager forskrefne anført Sterfboets middel til 
penge 382 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
 
Blef saa angiven efterskrefne Prætensioner, og der til er giort udleg som her efter 
følger. 
Efter det skiftebref ganged efter S: Jep Morttensen den 20 marty A: 1685 tilkommer den S: Mands 
daatter Boehl Ibsdaatter som S: Hans Larsen var werge for, og nu ved hans dødelig afgang igien for 
werge tilordnet hendis søstermand Hans Holst boende i Østermarie sogn udi løsøre arf penge 77 
Sld. 2 mrk. 11½ skl., af sin Sal.Faders Ifareklæder tilkommer hende 5 Sld 2 mrk., giør 82 Sld. 3 
mrk. 11½ skl., her foruden er denne myndling blefven foræred en blaae herred Qvigekalf af sin 
stiffader S: Hans Larrsen S: afdøde moder, som er i Sterfboet opføed, og nu en Koe, som har føed 
en graae herred Qvigekalf, og bliver myndlingen i fremtiden saaleedis tilgoede, belangende rente af 
forskrefne løsøre goeds da hafver Enken der imod opfoed, og klæd bemelte sin daatter, og derfor 
kand af ingen rente hid indtil reignis, men af den Capital som er 34 Sld. 2 mrk., efter en landstinge 
doms indhold datered den 6 augusty 1690. som i denne 6 gaard bestaar, er renten aarlig 6 mrk., er til 
augusty 1695. 7 Sld. 2 mrk., Er saa hvis her af boet til bemelte myndling udleggis 90 Sld. 11½ skl., 
hvor for er udlagt hos Daniel Hansen i Østerlaurskier sogn, som hand her til boet efter sin 
Obligation skyldig er Capital 40 Sld., it aars rente der af 2 Sld., den nørre seng paa lofted, 3 puder 
med vor á 2 Sld er 6 Sld., 2 bruegarns lagen for 4 Sld., en nye linnen underdynne 3 Sld., en 
olmerdugs ofverdynne 5 Sld., it nyt wefved sengklæde 3 Sld., en sort røgged Koe 5 Sld., en røe 
røgged hielmed Koe 5 Sld., en brun stierned Hest for 8 Sld., en mørk brun blised Hoppe med it 
patteføll for 8 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., en bagstoel 12 skl.,  
Welb. Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter afreigning som Enken vedgik i alt  penge 
95 Sld. 12 skl., som hand vil endnu Creditere Enken Og ej var noged udleg begierendis. 
Jens Seiersen i Østermarie sogn fordred laante penge 3 Sld. 2 mrk.,  



Olle Andersen i Ibskier sogn fordred som i forige skifte, efter S: Jep Morttensen findes indført 3 
mrk.,  
Jens Henriksen i Aarsdale fordred for ligkisten arbiedsløn 4 mrk.,  
Hans Dik i Svaniche fordred udlagt, it røt studnød for 10 mrk., af Lammene 2 mrk. 4 skl.,  
Imod denne Sal: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged 30 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage blef bevilged 3 Sld. 2 mrk., der for er giort indførsel i brendevins 
panden. Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilged 3 RD.,der for er giort indførsel i forde 
brendevins panden.  Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt derfor, it Faar for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk.,  
Deignen David Hansen tilkommer efter Enken beretning for sin tieneste ofver denne S:Mands lig 4 
Sld., som udleggis at betalis af  Hans Lassen i Aarsdale efter sin Obligations indhold disse 5 Sld., 
Hans Holst i Østermarie sogn fordred paa sin hustru Karne Ibsdaatters weigne rente af 34 Sld. 2 
mrk., Capital som hun hafver bestaaende udi den 6 gaard i Ibskier sogn efter formelte 
Landstingsdoms udvisning aarlig 6 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 
Enken angaf, og beviste at Sal: Hans Larsen hafde foræret hende til fæstens gafve i penge 10 RD.,  
Som Hans Larsen siden laante af hende, og udgaf til Gields betalning, hvor for Enken nu begier 
vederlaug, og anføris 15 Sld., 
Enken angaf og at være skyldig for en deel bekaastning 2 mrk. 8 skl.,  
Herrits skrifveren Morten Henriksen Kok fordred resterende skrifver penge  6 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Prætensioner In Allis til penge 2 62 Sld.3 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 120 Sld.,  
Den anden halfvepart tilkommer Sal: Hans Larsens Fader Lars Hansen som og er 60 Sld.,  
 
For Enkens anpart begierte hun ikke særdeehlis at tilleggis, efter som de fleste af Creditorerne vil 
betroe hende for hvis fordring de som foran findes indført halfver, hvor fore saa Enken beholder det 
andet af boens middeler, saa vel af løsøre, som tilstaaende Gield og Jordegoedsed indførsels penge, 
Hvilked ej findes udlagt, hvorimod Enken svarer og af Clarerer en hver Creditor for sin anførte 
fordring saaleedis at en hver vorder fornøyet og tilfredsstilt, uden uden anke, og holde med 
arfvingen Lars Hansen der fore fri, og krafvesløs i allemaader; 
Foe Lars Hansens anpart som hand arfver efter sin Søn beafgangne Hans Larsen som i alt er. 
For uden Ifareklæderne som Lars Hansen uden wurdering, imod det at Enken sine egne Ifareklæder 
beholder, til sig annammede, undtagen en denne Sal: Mands laasfaste Egekiste som Lars Hansen til 
Enkens daatter  Boehl Ibsdaatter forærende. 
 
Penge 60 Sld., er Lars Hansen tillagt efterskrefne først som bestaar udi den 37 gaard som kaldis 
Møllegaarden i Østerlaurskier sogn hand self paaboer, og bør svare til som er denne Sal: Mands 
Hans Larsens Møderne arfve i bemelte gaard penge 28 Sld. Nok som Olluf Munk i Østerlaurskier 
sogn er til denne S: Mand skyldig blefven penge 12 Sld., en hvid stud for 6 Sld. 2 mrk., en brun 
hielmed Foele 6 Sld., en blak belted Koe 5 Sld., it røe hielmed studnød for 10 mrk., 
Videre viste Enken med sin laugwerge, saa vel som Lars Hansen efter anfordring ikke at foregifve, 
som dette Sterfboe kunde vedkomme, men vare med hvis som forretted er, vel tilfreds, og fornøyet i 
allemaader, des til bekreftelse at saaleedis som forskrefved staar tilganged, og Pahseret er under 
vore hender, og Zigneter. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. Jens Pedersen Mekelbourgh, 
H: Brugman. Lars L:H: Hansen. Hans H:H: Holst.  
Til Witterlighed efter begiering paa Lars Hansens weigne Jep Hansen. 
Jens J:N: Nielsen. Mikel Hop.  Jens Seiersen. 
 



 



Bornholmske gårde opdateringsbase 2016.accdb Nr. 26. 
Side 48. 1695. 20. Juni.     
Jens Hansen Lou, barn, Bodilsker. 
 Afg. Fader; Hans Lou. Skiftet d. 22. Nov. 1692. 
 Moder, 2 brødre, 4 søstre. 
A: Kirstene Hansdatter, nu gm. Christian Hansen, 34. Sg. Aaker. 
B: Hans Hansen Lou, f. 1677. Værge: Farbror, Peder Lou, Øster Sogn. 
C: Poul Hansen Lou, f. 1684. Værge: Anders Poulsen, Aaker. 
D: Karen Hansdatter, f. 1674. Værge: Mons Ibsen, Aaker. 
E: Elsebeth Hansdatter, f. 1676. Værge: Peder Andersen, Poulsker. 
F: Kirstene Hansdatter, f. 1679. Værge: Jens Munch, Stenesbye, Bodilsker. 
G: Ellene Hansdatter, f. 1687. Værge: Jep Ollsen, Øster Sogn. 
 
Anno 1695 den 20 Juny, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Liqvidation og schifte efter 
afgangne  Hans Lous liden Søn, ved navn Jensen Lov som Rasmus Køller i Boelskier 
sogn var werge for, imellem dette S: barns efterlatte Moder og sødskende, Moderen Kirstine 
Hansdaatter, som nu er i ekteskab, med Corporal Christian Hansen som for hende svarede, og 
boer paa den 34 Jord Eiendoms gaard i Aakier sogn. Hvor dette skifte er holded, der arfver en 
broderlaad, Item dette Sal: barns Sødskende som nu igien lefver, som er 2 brødre, og 4 søstre. Hvor 
af  
Den eldste broder er Hans Hansen Low nu paa 18 aar gl. for hammen werger hans fader broder 
Peder Low i Østermarie sogn. 
Dernest broderen Povel Hansen Low nu paa 11 aar gl. for hammen werger Anders Povelsen i 
Aakier sogn. 
Dend eldste søster Karen Hansdaatter nu paa 21 aar gl. for hende werger Mons Ibseb i Aakier 
sogn. 
Den anden søster Elsebeth Hansdaatter nu paa 19 aar gl. for hende werger Peder Andersen i 
Povelskier sogn. 
Den 3 søster Kirstine Hansdaatter nu paa 16 aar gl. for hende werger Jens Munk boende i 
Steenisebye i Boelskier sogn. 
Den yngste søster Ellene Hansdaatter nu paa 8tende aar gl. for hende werger Jep Ollsen i 
Østermarie sogn.  
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
amptmand. Herren Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, ved samme forretning vattttttr tilstede  2de ordiineret 
wurderings mænd Peder Hansen, og Hans Mortensen .Hvor da er forrefunden og Pahseret 
som her efter følger. 
Først er af dette S: Barns faders skiftebref, der er dateret den 22 November 1692 EXtraheret, hvis 
arf hammen tilfaldt efter sin S: Fader Hans Low i løsøre, penge 7 Sld. 15 skl., bestaaende i efter 
følgende Specier nemlig, en fyhr Carbiener for 6 mrk., I wester hus it føre bord med skamler for 10 
mrk., en harrer 2 mrk., it nyt stude aag med ringe og reeb 2 mrk. 8 skl., en skier benk 1 mrk. 4 skl., 
it par halseeler og en tøm 2 mrk., en juhl benk 1 mrk. 4 skl., it flamsk hiønde 3½ mrk., hos Enkens 
laad 7 skl., 



Der nest er dette S: Barn tilfalden, paa skifted efter sin afdøde broder Peder Hansen Low den 17 
January Aa. 1694. udi løsøre arf som moderen tilligemed forestaaende arfve foruden rente Imod det 
at hun børnen hos sig hafver beholt, og demmen med nødtørsttig under hold for siunet haver at 
svare til i alt penge 4 mrk. 13 skl., Nok tilfalt dette Sal: barn efter en otte mands indreigning, af 
sagte forretning inden synder Herrits ting den 30 jan: 1694. først for sin anpart efter sin S: fader i 
den berørte 34 gaard arf. 14 mrk. 4 skl., der nest arfved efter sin berørte S: Broder i bemelte 34 
gaard penge 2 mrk. 6 skl., 
Summa Andrager dette Sal: Barns tilfaldene arfve i alt 12 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Her fra afdrages efterskrefne Prætensioner hvor til er udlagt som følger. 
Dette Sal: Barns begrafvelse er bekaasted af hans formelte Stiffader og moder, som efter 
forteignelse opløb, og efter Accourdering for blef paa 8 Sld., Hvor for tilleggis af forskrefne løsøre 
goeds som Enken her for beholder. 
Skifteforwalteren for sin umage 2 mrk., Skifteskrifveren for sin umage 3 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., wurderings mendene for deris umage hver 3 skl er 6 
skl., er 2 Sld. 6 skl.,  Hvor for Enken beholder resten af forde løsøre som er 1 mrk. 12 skl., for 
resten 6 mrk. 10 skl., er giort indførsel i forde 34 gaard, hvorimod Enken forskrefne bekaastning til 
de vedkommende betaler. 
Summa andrager forskrefne Prætensioner i alt til 10 Sld. 2 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling 10 mrk.,  
som deelis i 3 brødre og 4 søster laader, er der af en broderlaad, hvor af Enken tager en broderlaad 2 
mrk., og en sæsterlaad er 1 mrk., hvor for en hver bekommer betalning i forskrefne 34 gaards Jorde 
penge, som demmen her ved er giort indførsel fore og er saa Rasmus Køller for dette Sal: barns 
formynder skal her ved fri og kravesløs i allemaader, videre viste de vedkommende ikke dette Sal: 
barns middel at vedkomme kunde at forregifne, end forskrefved staar, at saa er tilganged og 
Pahseret. Tehterer.  
Jens Pedersen Mekelbourgh, H: Brugman. Rasmus Køller. 
Mons Ibsen. Peder Hansen. Peder Andersen. Jep J:O:S: Ollsen. 
  Egen haand. 



Nr. 27. 
Side 49. 1695. 20. Juni. 
Birgitha Andersdatter, 15. Vg. Aaker 
Jens Vinter, corporal. 
 2 søn. 
A: Mandrup Vinter, egen værge. 
B: Hans Vinter, Kong. Tj. København. 
 
Anno 1695 den 20 Juny, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt Liqvidation Erlig og Mandhafte Cornet Jens Wintters Sal: hustru Birgethea 
Andersdaatter,  som boede, og døde paa Store Hallegaard som er ded 15 Wornede beliggende udi 
Aakier sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efterlatte husbonde bemelte  Cornet Jens Winter  
 Og deris sammen auflede børn, som nu igien lefver, som er 2 sønner hvor af  
 
Den eldste søn Mandrop Winter sin egen werge, 
Den anden søn  Hans Winter nu i kongen tieneste, og meenis at være i København. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende berørte Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Peder 
Hansen, og Mons Ibsen. Hvor da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
2 brune Hopper for 16 Sld. 2 mrk., en liden blised Hoppe 4 Sld., it dyrfaarred Hestføll i 3de aar for 
6 Sld., it sort blised Horsføll 2 Sld., it blaked fior gl. Horsføll for 2 Sld., endnu it sort blised 
Horsføll 4 mrk., 
 
Qveg. 
En sort røgged Koe for 4 Sld., en brun røgged Koe 4 Sld., en blaked røgged Koe 4 Sld., en røe Koe 
4 Sld., en dito 4 Sld., en røe hielmed Qvige for 4 Sld., en røe stierned Qvige 4 Sld., en røe stud for 7 
Sld., it sort tyrnød 6 mrk., it blaked studnød 6 mrk., it røt qvigenød 6 mrk.,  
 
Faar. 15 støker Faar med weeren og afgrøden á mrkmrk er 15 Sld., 
Svin. 3 unge galt Svin á 3 mrk er 9 mrk., 2 unge Soesvin á 3 mrk er 6 mrk., en gris for 1 mrk.,  
Gies. 6 gl. gies med Gaasená 1 mrk er 6 mrk., 2 Kalkunske Høns støked 2 mrk.,  
En arbieds wogn med stier hammel tøm og halseeler for 3 Sld.,en anden gl. arbieds wogn 6 mrk.,en 
ploug med jern og juhl 2 Sld., en ruhl med tappe  og skogle 4 mrk., 2 sleeder for 2 mrk., en hus stie 
2 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en harre 1 mrk.,  
 
Kaabber. 
En 2 spanne kaabber kedel som er gl. for 6 mrk., en messing kedel med grefve udi for 2 Sld., it 
Øllkar paa 2 tønder som ikke er tet 4 mrk., en ølhalf tønde for 1 mrk., en salte half tønde  12 skl., en 
straabonds tønde for 8 skl., en salte half tønde 12 skl., en salte tønde 1 mrk., en straabonds tønde 4 
skl., it tønde stomme 4 skl., en hiem qvern med hus og seil 5 mrk., en røste ballig 8 skl., en liden 
ballig 4 skl., 2 tønder Rugmeel á 8 mrk er 4 Sld., 3 straabonds tønder á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., en 
dito 4 skl., 2 fierings á 4 skl er 8 skl., 
 
Paa øster hus tiled. 



2 half tønder á 4 skl er 8 skl.,2 fierings á 4 skl er 8 skl.,2 seiser med bom og ringe á 20 skl er 2 mrk. 
8 skl., en spin rok for 1 mrk. 8 skl., en tønde rug ungefehr for 5 mrk., it deigne trug stoel for 1 mrk. 
4 skl., en tiere tønde 1 mrk., en segt for 1 mrk., it gryne sold 12 skl., en bagstoel for 12 skl., en 
sennerps qvern 14 skl., it lided førre bord i Syndre Cammer for 1 mrk., it gl. sengested for 12 skl., 
en Ølhalf tønde 1 mrk., en liden sidde stoel 8 skl., en gl. laasfast føre kiste 2 mrk.,  
 
I Spis Cammered. 
En ølfiering 8 skl., en øl otting 4 skl., en bonne med haspe 2 mrk., en straabonds halftønde 3 skl., en 
saltere ballig 6 skl., 3 smale fieringer á 3 skl er 9 skl., en liden kierne 6 skl., 7 sy bøtter á 3 skl er 15 
skl., en liden laage bøtte 4 skl., en bære kande 6 skl., it træfad 4 skl., en hammel og seeler 1 mrk., en 
gl. karm fading 5 mrk., en kabel tøm for 1 mrk., en hammel og seeler 1 mrk., en bag stoel i stuen 12 
skl., 2 smaa side stole á 8 skl er 1 mrk., it lided gl. drengebord 1 mrk., it anded førrebord med en 
lugt foed, og 2 skuffer for 8 mrk., it lided skrin uden laas 12 skl., it lided Ege laasfast wraaeskab 6 
mrk., en staurøpse med skaft 1 mrk., en jern tyve 8 skl., en gl. spade 6 skl., it træ sped 6 skl., en jern 
kille 6 skl., it mæssing stryg jern 3 mrk., 4 Thin fade og 7 tallerken mangut vegtig it lispund sat for 
4 Sld., en nye wefved blaae bonds agedynne 5 mrk., en syed agedynne for 3 mrk. 8 skl., it nye 
wefved hiønde med guhle rasmiger for 1 mrk. 8 skl., it dragsøms hiønde 2 mrk., it sengklæde paa 
røed bon for 6 mrk.,  
Den  lagde Sæd, der af sættes strøe korned som er 4 tønder Rug á 6 mrk er 6 Sld., 8 tønder Biug á 4 
mrk er 8 Sld., 2 tønder Haure 4 mrk en tønde viker for 4 mrk., en  skeppe Erter 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne boets anførte middel til penge 154 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
Hvad denne Sal: Qvindes Ifareklæder belanger; da var faders med sine børn der om indbiurdes 
foreened; 
Blef saa angifven efterskrefne Gield  
som Corneten Jens Winter vedgik Kongl: May. Amptskrifver, og Ridefouged Seig: Hans Henrik 
Skor har at fordrer 36 Sld., 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller haver at fordre 28 Sld. 3 mrk.,  
Ingeborg S: Olluf Jensens i Rønne 6 Sld., 
Barbro Sal: Hans Markmans i Rønne 6 Sld.,  
Else Sal: Jens Larsens i  Rønne 3 Sld., 
Anders Pedersen Fyhn i Rønne fordred 4 Sld. 4 skl.,  
Willum Jacobsen i Rønne fordrer 4 Sld., 
Peder Rosman i Rønne fordrer 3 Sld., 
Niels Frost i Rønne fordrer 3 mrk., for en seis. 
Til Jørgen Bohne Morttensens arfvinger 3 mrk.,  
Giert Farfver i Rønne fordrer 3 mrk.,  
Niels Nielsen i sosse fordrer 4 Sld.,  
Olluf Laursen i Westermarie sogn 4 Sld. 2 mrk.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordred 8 mrk., 
Lars Jensen Qvartermester 6 mrk., 
Claus Hansen Corporal i Boelskier sogn 6 mrk.,  
Sal: Mons Sommers arfvinger 6 mrk.,  
Niels Juhlmager i Aakier sogn fordred 2 Sld., 
S: Peder Willumsens arfvinger fordrer 4 Sld.,  
Giertrug Sal: Jep Persens ibiden fordred 10 mrk.,  
Hans Jensen i Juhlegaard i Aakier sogn fordred 4 Sld. 2 mrk., 
Jens Persen i Graugierded fordrer 4 Sld.,  
Erland Ollsen i Westermarie sogn fordred 6 mrk.,  



Mikel Skomager i aakier sogn fordrer 2 mrk.,  
Edvart Ollsen ibiden fordrer 4 Sld.,  
Qvarteermesteren Rasmus Nielsen i Boelskier sogn fordrer 3 Sld.,  
Fiskerier i Arnager har at fordre i alt 5 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld., 
Skifteskrifveren for sin umage 3 Sld.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 4 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene hver 2 mrk., er 4 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 177 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
Liqvideret blifver saa Gielden høyere end den anførte Sterfboets middel penge 23 
Sld., og som Corneten self erbiuder sig at vil svare, og fornøye en hver af sine Creditorer, hvor ved 
de ogsaa loed det forblifve, og ej begierte udleg af Sterfboets middel. Saa beholder Corneten det 
anførte boets middels goeds, og der imod svarer, og fornøyer sine Creditorer, at en hver vorder 
skadesløs holden i allemaader. Efter anfordring hafde faderen, saavel som den tilstede værende søn 
Mandrup Winter, ej meere at angifve som Sterfboet kunde komme til beste, eller fordrende Gield. 
End forskrefved staar, at saa er Pahseret. Tehterer. Jens Pedersen Mekelbourgh, H: 
Brugman. 
Jens Wintter. Mandrup Jensen Winter.      Peder Hansen.egen haand. 
Mons Ibsen egen haand. 
 
 



Nr. 28. 
Side 50. 1695. 15. Juni. 
Thomas Michelsen, tjente, Vallensgård, Aaker. 
 1 søn. Født udenfor ægteskab. 
A: Michel Thomasen, f. 1685. 
 
Anno 1695 den 25 Juny, er efter foregaaende Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og 
Wurdering. Sampt Liqvidation efter  afgangne  Thomas Mikelsen, som døde i sin tieneste paa 
Wallensgaarden som Welb: hr: Vice  Landsdommer Ancher Müller  tilhører, og her ved paa  
 Rettens weigne var ofver værende skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til 
wurderings mænd sammested opmeldet,  Peder Hansen, og Mons Ibsen i  Aaskier sogn. Og 
hafde denne  
Sal Carl efterlat sig en liden søn ved navn Mikel Thomasen paa 10de aar gl.  
hvilken søn hans sig haver haft, og er kiendt hannem for sti barn til sin døde dag, end dog hand 
sammen barn uden ekteskab hafde aufled, for hvilken aarsage, nemlig at hand haver holt hammen 
for sit barn. Skifteforwalteren er kiendte forde Mikel Thomasen for sin afgange faders rette 
arfving efter lowens anledning, da er forefunden af hans efterlatte gods, og tilstaaende løn, som 
følger, nemlig først fremlagde de ermelte denne Sal: Carls hosbunde Vice landsdommeren Ancher 
Müller sin Special regning, hvoraf saaes at hand hafde tient hammen udi 6 aar, og skulle hand have 
aarlig til løn 20 Sld., er 120 Sld., der paa opbaared for 94 Sld. 14 skl., rester saa som hand af sin løn 
haver til beste penge 25 Sld. 3 mrk. 2 skl., en graae fifskafts kiol for 3 Sld., en graae klædes kioel 6 
mrk., en røe kirskis fore skiorte med messing knapper udi, og hud lærred under 8 mrk., en felbereed 
skin trøye med lærred under, og mæssing knapper udi 4 mrk., it par felbereed skin bopser med 
læred under forred for 2 mrk., en gl. felbreed skin trøye med læred under, og messing knapper for 1 
mrk. 4 skl., en graa wadmels kiol, med gl. blaae fore under oh messing knapper for 3 mrk., en hvid 
graa hat med bon for 2 mrk., en gl. skin hue for 8 skl., it par gl føtte støfle 4 mrk., it par nye svine 
læders sko 4 mrk., it par gl. sko 8 skl., en half slit blaargarns skiorte for 1 mrk. 4 skl., en nye hør 
garns skiorte 4 mrk., en gl. hørgarns skiorte 1 mrk.,en laasfast Egekiste for 3 Sld., it laasfast Ege 
skrin for 2 mrk., en flintebøsse med messing kappe paa 2 Sld., en gl. bøste pibe 8 skl., 2 gl. fyr 
pistoler 4 mrk., en gl.ridesadel, med rompe og forhøhl, sti bøyle, og sadel jord for 6 mrk., it gl. 
bidsel med hoved laug, og tøyel for 2 mrk.,  
Hans Gudbersen i Pederskier sogn er her til skyldig 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne anførte midler til 48 Sld. 2 skl.,  
Her imod er giort bekaastning og anvendt til denne S: Carls begrafvelse 20 Sld., 
 herfor er giort anvisning paa den til denne S: Carl resterende tienesteløn for berørte 20 Sld.,  
Mortten Koefoef i Svaniche fordrer som witterligt 4 Sld.,  
Mads Koefoed Povelsen fordrer for ware 4 mrk., er 5 Sld.,herfor er og giort indførsel paa den 
bemelte tienesteløn for disse 5 Sld.,  
Mester Simmen Holst balber fordred for medicamenter, 4 mrk. 8 skl., udlagt af den resterende 
tienesteløn 2 mrk. 8 skl., it laasfast Egeskrin 2 mrk.,  
Jacob Andersen Felberreder  boende i Rønne fordrer 6 mrk., udlagt, en gl. ride sadel med rompe 
ogforhøfl. Stybøyele og sadel jord for 6 mrk.,  
Anders Ollsen i Aakier sogn fordred arbiedsløn 6 mrk., udlagt, 2 fyhr pistoler for 4 mrk., en hvid 
graae hat med bon for 2 mrk.,  
Mortten Pedersen Skrædder af Svaniche fordred 1 Sld., udlagt en nye hørgarns skiorte for 4 mrk.,  
Jacob Povelsen Skomager ibiden fordred 4 mrk., uflagt it par nye snør læders sko for 4 mrk.,  



Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning 2 Sld., udlagt en flinte bøsse med mæssing 
kappe for 8 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt af den resterende tienesteløn 10 
skl., en halslit blaargarns skiorte got 1 mrk. 4 skl., en gl. skab skins hufve 8 skl., til overs der af 6 
skl.,  
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., Udlagt, en graae wadmels kioel med gl. blaae foer 
under, og messing knapper udi for 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 34 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold penge 13 Sld. 2 mrk. 10 skl., 
Foruden dette befanttis denne Sal: Carl Thomas Mikelsen at have bekommed i betalning med for 
sin tienesteløn af Weledle og Welb: Hr: Lands Dommer Mathias Rasch, en handskrift Udgifved af 
Christen Christensen Lamberg fordum byefouged i Rønne datered i sig self den 31 Marty 1686 med 
paaskrefne Transport dend 16 Augusty berørte aar A: 1686 lydende paa penge 34 Rixdaler. Og som 
berørte byefouged siden den tid hen døde i armod, at indted efter hammen for berørte Summa var at 
bekomme, Saa kand den nu ikke regnis for noged, men skulle i sin tid der for noged kunde 
bekommes, skal det forde denne Sal: Carls Barn tilgoede komme, Hvad forde ofverblefne 13 Sld. 2 
mrk. 10 skl., Angaar, de belofvede HR: Vice Landsdommeren at forde barn det efter haanden som 
hand det kand behøve, skal bekomme, og vil fremdeelis for hans S:Faders troe tienestes skyld, 
beholde ham hos sig, indtil hand self sit brød kand fortiene. Og bestaar forskrefne 13 Sld. 2 mrk. 10 
skl., Udi efterskrefne, en graae fifskaftes kioel for 3 Sld., en graae klædis kioel for 6 mrk., en røed 
kirstens fore skiorte med messing knapper udi, og hvidt læred under for 2 Sld., en felberred skin 
trøye, med læred under, og mæssing knapper udi for 4 mrk., it par felberred skin bopser. Med 
lærred under for 2 mrk., en gl. felberred skin trøye, med lærred under, og messing knapper udi for 1 
mrk. 4 skl., it par gl. for føtte støfle for 4 mrk., it par gl. sko for 8 skl., en gl. hørgarns skiorte for 1 
mrk., en laasfast Egekiste for 3 Sld., en gl. bøsse pibe 8 skl., it gl. bidzel med hoved lau og tøyel for 
2 mrk., Hans Gudbergsen i Perskier sogn er her til skyldig, som og er her til udlagt 1 mrk., Ved 
wurderings mendenis udleg de ovenblevne 6 skl.,  
 
Thomas Truedsen, og Jens Monsen af Østerlaurskier sogn kom om sider her tilstede, og angaf at 
Sal: Thomas Mikelsen var tilordnet werge for sin broder Willum Mikelsen, mens ikke hafde nogen 
bevis der om med sig, hvor af forclaring kunne bekommis, Saa beroer det derved, til endelig 
oplysning af skiftebref, eller laad sedel af dem forskaffes. De vedkommende som tilstede var, blef 
af skifted Administrator tilspurdt, om de hafde meere at forregifve, som denne S: Carl kunde entten 
tilhørre, eller og skyldig være der til de svarede ej videre at være, end angifved er, og forskrefved 
staar, at saa er tilganged, og Pahseret, des til vidnisbiurd, under vore hender, og Zigneter. Actum 
Anno Die Et Loco Ut Supra. Ancher Müller. Henrik Brugman. 
Peder Hansen egen haand.   Mons Ibsen egen haand. 
 
 



Nr. 29. 
Side 50b. 1695. 12. Juli.     
Elsebeth Jacobsdatter, 20. Sg. Ibsker. 
Jens Ibsen. 
 3 søn. 2 døt. 
A: Peder Rytter, egen værge, Ibsker. 
B: Staffen Rytter, egen værge, Nexø. 
C: Jacob Rytter, egen Værge, Ibsker. 
D: Hanna Jens Ryttersdatter, død. 1 dat. 
 1: Sophia Olsdatter, f. 1685. Værge: Jens Ibsen, Ibsker. 
E: Dorethea Jensdatter, f. 1670. Værge: Olle Andersen, Ibsker og Stiftfar Jens Ibsen. 
 
Anno 1695 den 12 July, er efter Forregaaende Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og 
Wurdering. Sampt schifte og deeling efter   Jens Ibsens S: hustru Elsebeth Jacobsdaatter 
 som boede, og døde paa den 20 Jord Eiendoms gaard beliggende udi Ibskier i sogn.  
Imellem denne Sal: Qvindes efterlatte husbonde ermelte Jens Ibsen 
paa eene side, og paa anden side denne S: Qvindes børn, som er 3 sønner og 2 døttre.nemlig  
 
Den eldste søn Peder Rytter  i Ibskier sogn sin egen werge. 
Den anden søn Staffen Rytter  i Nexøe og sin egen werge. 
Den yngste søn Jacob Rytter  i Ibskier sogn, og sin egen werge. 
Den eldste daatter var S: Hanna Jens Rytters daatter efter hende igien lever en daatter ved 
navn Sophia Olsdaatter paa 10de aar gl. for hende werger nu som tilfore er anordned Jens Ibsen i 
Ibskier sogn.  
I stæden for Jens Ibsen der er tilordnet at werge for Sophia Olsdaatter, er hendis mor broder Jacob 
Jensen i Ibskier sogn tilordnet for hende at værge den 25 augusty 1703. 
 
Den yngste daatter Dorethea Jensdaatter paa 25 aar gl. for hende werger Olle Andersen i Ibskier 
sogn og Jens Ibsen hendis stiffader at beholde det rørrende goeds hende tilkommer, som dette 
skiftebref om formelder hos sig, og svarer der til, 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
amptmand. Herren Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Mikel 
Hop og Jens Nielsen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Qveg. 
En blaked Koe for 5 Sld., en røe røgged Koe for 5 Sld., en sort røgged Koe4 Sld. 2 mek., en dito 4 
Sld. 2 mrk., en sort hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe 4 Sld. 1 mrk., en blak belted Koe 4 Sld. 
3 mrk., en sort røgged Koe 4 Sld., en røe blised Koe 4 Sld., en røe bleged Tyr 4 Sld. 3 mrk., en sort 
braaged Qvige 3 Sld. 3 mrk., en sort røgged Qvige 3 Sld. 2 mrk., en blaked qvige 3 Sld., en røe 
hiemled Qvige for 3 Sld., en røe braaged Qvige 3 Sld., en sort røgged Qvige 2 Sld. 3 mrk., en røe 
blised Qvige 2 Sld. 3 mrk., it sort hielmed studnød 2 Sld. 3 mrk., it røe hielmed studnød 2 Sld. 1 
mrk., it røe blised Qvigenød 2 Sld., it røe belted Qvigenød 7 mrk., it røe røgged Qvigenød 7 mrk., it 
brun hielmed Tyrnød for 7 mrk., it sort hielmed tyrnød 7 mrk., 2 sorte studenød á 4 Sld. Er 8 Sld., it 
blak studnød, og it røe hielmed studnød 6 Sld.,  
 



Fior Kalfve. 
En røe Tyrkalf 3 mrk., en sort Qvigekalf 2 Sld. 8 skl., en sort hielmed Tyrkalf 3 mrk., en sort 
braaged Tyrkalf 3 mrk., en sort stierned Qvigekalf 2 mrk. 8 skl., en røe braaged Tyrkalf 3 mrk., en 
røe braaged Qvigekalf 2 mrk. 8 skl., en røe Qvigekalf 2 mrk. 8 skl.,  
 
Heste og Hopper. 
En brun stierned Hest 9 Sld., en røe blised ugilled Hest 8 Sld.,en røe blised gilling 4 Sld., en blak 
stierned Hoppe 5 Sld. 2 mrk., en brun stierned Hoppe for 8 Sld., en rør Hoppe med it røe Horsføll 7 
Sld., en brun Fohle 3 Sld., en dito 10 mrk., en sort stierned ugilled Hest for 8 Sld.,  
 
Faar og Lam. 20 Faar á 3 mrk er 15 Sld., 20 Lam á 1 mrk er 5 Sld., 
Gies. 7 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 7 mrk., 27 unge Gies á 8 skl er 13½ mrk.,  
Svin. 5 galt svin á 4 mrk er 5 Sld., 2 soesvin á 4 mrk er 8 mrk ., 
 
Boehave. 
24 stolpetræ á 12 skl er 4 Sld. 2 mrk., 11 løsholt á 6 skl er 4 mrk. 2 skl., 2 bielketræ á 1 mrk. 8 skl., 
er 3 mrk., 2 sparretræ á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 asketræ á 2 mrk. 8 skl  er 5 mrk., en karm wogn 2 
Sld., en anden gl. wogn uden stier 12 skl., en sleede med jern vidier 12 skl., en høe reeder wogn 4 
Sld., med tøm hammel og halseeler, en dito 3 Sld., en ploug med hammel og seeler 4 mrk., en dito 6 
mrk., en harre med 36 jern timmer 5 mrk., en dito 4 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en ruhl med tapper 
og skogle for 6 mrk., it Øllkar paa 2 tønder 6 mrk., endnu it Ølkar paa 5 fieringer for 4 mrk., 2 
Ølltønder á 1½ mrk er 3 mrk., en stand tønde for 1 mrk., it deigne trug 2 mrk., it dito 1 mrk. 8 skl., 
10 straabonds tønder  á 8 skl er 5 mrk., en kierne 2 mrk., en dito 1 mrk., en salte tønde 1½ mrk., 3 
kalke tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 salte halftønder á 6 skl er 12 skl., it ølfad for 2 mrk., en ølhalf 
tønde 1 mrk., en ølfiering 14 skl., en deel sie bøtter stoere, og smaa spanne 5 mrk., en hand qvern 
med hus og seil 3 mrk., en sennerps qvern 1 mrk., 2 wogn stier for 1 mrk.,  
 
Kaabber. 
En brøgger kedel paa en tønde for 10 Sld., en gl. span kedel 5 mrk., en messing kedel 2 mrk. 8 skl., 
en malm gryde 5 mrk., it pande jern 2 mrk., en gryde kraag 2 mrk., en dito 1½ mrk., it sengested 
paa lofted westen til 2 mrk., en gl. kiste i krobhused for 12 skl., en sengested østen til paa lofted 
med en skammel for 2 mrk. 8 skl., it sengested i drengehused 8 skl., en gl. kiste westen til paa lofted 
for 2 mrk. 8 skl., en anden gl. kiste for 8 skl.,  
I Krobhused. En laasfast førre kiste for 7 mrk., it lided skrin med en hengelaas for 12 skl.,  
Summa Andrager forskrefne anførte middeler til penge 240 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Er saa denne forretning i dag formedelst dagens endelse saavit slutted, og at saa er Pahseret som 
forskrefved staar Attesteris af. Jens Pedersen Mekelbourgh, H: Brugman. 
Per P:R: Jensen Rytter. Jens J;I;S; Ibsen. Steffen S:R: Rytter. 
Olle O:A:S: Andersen.     Jacob J:R: Rytter. Mikel Hop.     Jens J:N:S: Nielsen. 
 
Nest Paa følgende Den 13 July 1695 er efter udi forschrefne de vedkommendis nerværelse 
forretagen med denne forretning efterskrefne nemlig. 
Nok er wurderet it aske bord i stuen for 3 Sld., it dito 2 Sld., it førre wraaeskab 6 mrk., it Ege 
madskab i krobhused 6 mrk., en hakelse kiste med stoel og knif 3 mrk., 4 bage ratter á 6 skl er 1 
mrk. 8 skl., en liden stoel for 12 skl., en bord foed 6 skl., 2 andre bord føder á 6 skl er 12 skl., en 
skettelfoed 4 Sld., 3 drøfte trug ´8 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 gl. brøder á 6 skl er 12 skl.,  
Sengeklæder paa lofted. 



En ullen overdynne 10 mrk., en linnen underdynne 6 mrk., 2 ullen hoved dynner á 2 mrk er 4 mrk., 
en dito 3 mrk., en linnen underdynne 6 mrk., 2 blaargarns lagen á 2 mrk er 4 mrk., en linnen 
underdynne 3 Sld.,  
I drenge sengen. En ullen overdyne 7 mrk., en ullen underdynne 2 mrk. 8 skl., 2 ullen hoveddynne á 
1 mrk er 2 mrk., 
I Krobhused. 
2 ullen sengedynner á 5 mrk er 10 mrk., en ullen hoved dynne for 2 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., 
Benche Klæder. 
En trygge skefted bebkedynne for bord enden i stuen 2½ alen lang for 2 mrk. 8 skl., en benkedynne 
under winduen i stuen 4 mrk., en liden gl. benkedynne 1 mrk., 3 wefved Agedynner á 1 mrk. 8 skl 
er 4 mrk. 8 skl., 3 gl. hiønder á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., itgl. Syed hiønde 8 skl.,  
Jern Ware. 
En jern stang 1 mrk. 4 skl., 2 jern tyfve for 8 skl., it tørf jern for 8 skl., en lyngrifve 8 skl., it gl. 
bufve sauf for 8 skl., belangende Sæden som ved denne 20de gaard i indeværende aar er saaet, da 
som denne Sal: Qvinde døde før end sæden er kommen til sin fulde grøde, som til dato endnu ikke 
er at see, hvad der af i Høstens tiid vil blifve, des aarsage til Sterfboet nytte anføris strøe korned, og 
for afgrøden son Jens Ibsen tilligemed Engen skal beholde, skal hand for gaarden betale, hvis 
skatter Landgielde, og tiende som for  berørte gaard for A: 1695. ydis, og betalis bør, og er der 
saaed, 2½ tønde Rug á 6 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 7 tønder Biug ´a 4 mrk er 7 Sld.,16 tønder Aure á 2 
mrk er 8 Sld., Nok er wurdired en gl. blaargarns bord dug 2 mrk. 8 skl., 2 andre gl. bord duge á 1½ 
mrk er 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets anførte middeler til penge 293 Sld. 1 mrk. 2 
skl.,  
Denne Sal: Qvindes Ifareklæder er efterskrefne, en sort klædis trøye 3 mrk., en sort vendt klædis 
kaabe 4 Sld., it blaaet uled. Og linned skiørt for 7 mrk., it sort fifskaftes skiørt med 6 breder udi for 
4 Sld.,en sort fifskaftes trøye 3 mrk., it røt klædis snørlif 2 mrk., en silke grofgrøns Qvinde hufve 6 
mrk., en sort klædis hufve 3 mrk., Summa 14 Sld., en sort wadmels kappe som steffen rytter 
bevilged, st hans brødre Peder og Jacob Rytter skulle beholde, wurdered for 3 mrk., der nest blef af 
samptlig brøderne bevilged at deb igien lefvende søster, og søsterdaatteren skal Imellem deelis, og 
skiftes de over blefne Ifareklæder som opdrager til 13 Sld. 1 mrk., hvor af en hver yilkommer 6 Sld. 
2 mrk. 8 skl., saa blef Dorethes Jensdaatters anpart udlagt følgende  
En silke grofgrøn hufve 6 mrk., it sort fifskaftes skiørt med 6 breder udi for 4 Sld., en sort klædis 
trøye 3 mrk., it røt klædis snørlif for 2 mrk., til overs 8 skl.,  
Daatter daatteren Sopfia Olsdaatter tilkommer 6 Sld. 2 mrk. 8 skl., der for er udlagt en sort vendt 
klædis kaabbe for 4 Sld., it blaaet uled og linned skiørt for 7 mrk., en sort fifskaftes trøye for 3 mrk., 
hos sin moder søster Doretheas laad 8 akl., 
Blef saa angifven efterskrefne Bort skyldige Gield. Og Prætensioner, nemlig. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller loed fordre 7 Sld., 
Mads Koefoed Povelsen i Svaniche fordred 8 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hans Koefoef Povelsen i Svaniche fordred efter sin sedel som arfvingerne vedgik 73 Sld. 2 mrk. 12 
skl.,  
Byefougden i Svaniche og Herrits fouged i Øster herred Christian Hansen Kalle indlefverede sin 
sedel, Saalydende, den 20 Jens Rytter er mig skyldig for A: 1693. 1694 og 1695. 3 skepper korn er 
3 Rix mrk., og en Rixmrk Dom penge, og 10 skl., Testificer penge NB, 2 mrk. 4 skl., er 7 mrk. 14 
skl., for hvilke 7 mrk. 14 skl., jeg begierte got Udleg for udi Sterfboed efter Jens Rytters Sal: 
Qvinde; saa og arest penge en Rixdaler, for det jeg giorde for S: Mads Kofod i Svaniche den 12 july 
1695. Christian Hansen Kalle; af denne fordring vedgik Jens Ibsen alleeniste den skep: Biug for A: 
1695. resten benektede Jens Ibsen og samptlig arfvingerne og sagde at de ej skyldig var til Herrits 



fougden nogen skilling at betale, des aarsage Remitteret skifteforwalteren denne tvistighed til low 
og ret; 
Herman Bohne i Rønne fordred for sig og sin hustru moder Barbra S: Jokum Sigwart paa hendis 
wegne i alt 6 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Christian Funk i Nexøe fordred efter sin Sedel 4 Sld. 11 skl.,  
Jens Bran i Nexøe fordred efter afreigning 17 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Sogne Præsten Hederlig og Wellærde Mand Hr: Hans Dominici fordred som vedgikes 12 Sld.,  
Rasmus Bran i Nexøe fordrer 13 mrk. 3 skl.,  
Peder Torbensen i Ibskier sogn fordrer 6 Sld. 8 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordrer efter sin sedel 4 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Diderik Funk i Nexøe fordrer 3 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter sin sedel 4 mrk. 6 skl.,  
Mads Larsen i Nexøe fordred efter sin sedel 6 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Jokum Fik i Ibskier sogn fordred paa Sild resterende 7 mrk.,  
Theme Imedsen i Svaniche fordrer 10 mrk. 5 skl.,  
Jens Pedersen i Rabekegaarden i Ibskier fordrer laante penge 20 Sld. 1 mrk., 
Mortten Jensen Smid boende i Ibskier sogn fordrer 9 mrk. 4 skl.,  
Staffen Rytter i Nexøe fordred efter regenskab 7 Sld. 4 skl., Efter begiering udlagt, af en brun 
stierned Hest ved sin arfve 4 Sld.,en sort braaged Qvige 3 Sld. 3 mrk., leger fra sig 2 mrk. 12 skl.,  
Deignen David Hansen tilkommer for udfarten 2 Sld., 
Imod denne S: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekaastning, som opløb til penge 39 Sld. 2 mrk., 
blef Jens Ibsen bevilged vederlaug forre, og der foruden bevilged sin sengs klæder. 
Efter det skiftebref ganged efter S: Jens Rytter i Ibskier sogn dateret den 10 Oktober 1683, 
tilkommer daatteren Dorethea Jensdaatter sin arfvepart efter sin S: Fader 10 mrk. 4 skl., udlagt her 
for af en blaked Koe at betalis de 10 mrk., ved Staffen Rytters udleg de 4 skl.,  
Jens Ibsen er tilordnet at werge for berørte Sophia Ollsdaatter paa skifted efter Sal: Olle Andersen i 
Listed den 3 febr. 1692 som tilkommer fæderne arfve 16 Sld., og forblifver Jens Ibsen fremdeelis 
dette barns werge og forsvar. 
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning er bevilged 6 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning 6 Sld., 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., 
Wurderings mændene hver 3 mrk er 6 mrk.,  
Dorethea Jensdaatter er af sine med arfvinger bevilged, en ringe sengs klæder, sampt en røe røgged 
Koe, hvilked her saaleedis efter retning er optegnet. 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til Penge 262 Sld. 2 mrk.,  
 
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling af rørende Goeds penge 30 Sld. 3 mrk. 2 
skl.,  
Til det sidste kom samptlig arfvingerne indbiurdis til foreening saaleedis, at Jens Ibsen skal antage 
og svare alle sine Creditorer, og holde med arfvingerne fri, og krafvesløs for alt hvis her udi som 
forskrefvet staar er kræfved og indført, hvorimod hand beholder det anførte rørrende Gods som i 
denne Registering findes indført saavit som til Prætensionerne eller burde udlegges, dernest lovede 
Jens Ibsen at vil af fri willighed til arfve efter moderen sin Sal: hustru imellem samptlig børnene til 
deeling gifve demmen i alt af løsøre arf tyve Sld., hvilked deelis imellem 3 sønner, og 2 døttre, er 
der af en broderlaad 5 Sld. Og en søsterlaad 2 Sld. 2 mrk., 
 
Og bekom Peder Jensen Rytter for sin anpart de 5 Sld., en blak belted Koe for 4 Sld. 3 mrk., en 
Ølhalf tønde for 1 mrk.,  



 
Staffen Rytter for sin anpart 5 Sld., bekom en brun stierned Hest for 9 Sld., der af legger hand fra 
sig, eller afkorter paa sin forskrefne fordring som før ermelt de 5 Sld.,  
 
Jacob Rytter bekom for sin anpart de 5 Sld., en Høereeder wogn med hammel tøm og halseeler 
Accourderet for 5 Sld.,  
 
De sidste 5 Sld., som begge pigebørn er tilfalden derfor er udlagt til Dorethea Jensdaatter, en 
blaker Koe for 5 Sld., Og de øvrige 10 mrk., er hende forhen her udi tillagt for hendis fæderne arf.  
Sophia Olsdaatter for de 10 mrk., er tillagt it røe blised Qvigenød for 2 Sld. 3 mrk., der af er til 
overs 1 mrk.,  
 
Belangende denne 20de gaard med sin biugning da er den siden den er taxered efter Jens Rytter, og 
skifted arfvingerne imellem, en deel forbedred sær udi husenes biugning, saa og udi Skoven 
ophegning, hvor for arfvingerne ikke nu wi nøyes med samme giorde sætning, des aarsage det til 
mænds sætning henstaar, Saa fremt at arfvingerne ikke self derom i mindelighed kand foreenis, 
ellers blef arfvingerne samptligen af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere at angive, som 
dette Sterfboe entten kunde komme til beste, eller fordrende Gield, hvor til de svarede ej videre at 
være, end angived er og forskrefvet staar, at saa er tilganged, og Pahseret som melter, og 
arfvingerne med dette indførte i allemaader var vel tilfreds og benøyet til bekreftelse under vore 
hender Actum Anno Die Et Loco Ut Suora. Jens Pedersen Mekelbourgh, H: Brugman. 
Per P:R: Jensen Rytter. Jens J;I;S; Ibsen. Steffen S:R: Rytter. 
Olle O:A:S: Andersen.     Jacob J:R: Rytter. Mikel Hop.     Jens J:N:S: Nielsen. 
 
 
 
 



Nr. 30. 
Side 52b. 1695. 15. Juli. 
Hans Nielsen, forhenværende sandemand i Knudsker, 20. Sg. Nyker. 
Anniche Terkelsdatter. Laugv: Bror, Claus Terkelsen, Nyker. 
 5 søn. 2 døt. 
A: Peder Hansen, Blykoppegård, Nyker. 
B: Niels Hansen, Rutsker. 
C: Claus Hansen, Bodilsker. 
D: Terkel Hansen, Knudsker. 
E: Hans Hansen, f. 1670. ungkarl, hjemme. 
F: Karen Hansdatter, gm. Esper Ibsen, Nyker. 
G: Elsebeth Hansdatter, død, var gm. Afg. Michel Hartvig, sergiant, Knudsker. 3 søn. 1 dat. 
 1: Mads Michelsen Hartvig. Værge: Albert Hartvig, Vellingsgård, Nyker. 
 2: Hans Michelsen Hartvig. Værge: Morbror, Peder Hansen. 
 3: Claus Michelsen Hartvig. Værge: Eske Hartvig, Frendegård, Ibsker. 
 4: Anniche Michelsdatter. Værge: Morbror, Hans Hansen. 
 
Anno 1695 dend 15 Julÿ  Er efter lovlig giorde Tillysning holden Registreing og Vurdering Sampt 
og Deeling  efter Erlig, og Welagte nu Salige mand Hans Nielsen forhen værende Sandeman udi 
Knudsker sogn. Som boede og døde paa dend 20de jord Eiendoms gaard, beliggende udi Nÿker sogn 
Imellem denne Sal: mand efterlatte hustru Annike Terkelsdaatter for hende blef efter hendes 
begiering til laugverge anordnet, hendis broder Claus Terkelsen som boede i bemelte Nÿker 
sogn, de paa Eene side, og paa anden side deris sammen auflede børn som er 5 sønner, og 2 døttre, 
med den Eene daatters efter latte børn, nemlig,  
 
Den eldste søn Peder Hansen paa Blÿekoppergaarden i Nÿker sogn. 
Dend anden søn Niels Hansen boende i Rÿdsker sogn. 
Dend 3 søn Claus Hansen boende i Boehlsker sogn. 
Dend 4 søn Terkel Hansen i Knudsker sogn. 
Dend Yngste søn Hans Hansen undkarl som er hiemme værende hos sin moder 25 aar gammel. 
 Alle Egne Werger. 
Dend eldste daatter Karen Hansdatter som er i egteskab med Esper Ibsen i bemelte Nÿker sogn. 
Dend Yngste daatter Elsebeth Hansdatter der var i egteskab med afgangene Sergiant Michel 
Hartvig, og ved døden afgik i Knudsker sogn, efter hende igien lefver 4 børn som er 3 sønner, og en 
daatter. 
 Dend eldste søn Mads Michelsen Hartvig for hammen er forhen til werge anordnet  
 S: Albert Hartvig paa Wellingsgaard i Nÿker sogn  
 Dend anden søn Hans Michelsen Hartvig for hammen er forhen til werge anordnet 
 forde Peder Hansen paa Blÿekoppergaarden i Nÿker sogn. 
 Dend 3 søn Claus Michelsen Hartvig for hammen er forhen til werge anordnet  
 Eske Hartvig, paa Frendegård i  Ibsker sogn. 
 Daatteren Anniche Michelsdatter som denne S: mand Hans Nielsen var til ordnet at 
 werge for, og nu ved hans dødelig afgang er til werge anordnet denne mÿndlings  
 Moder broder Hans Hansen . 
 
 
Hvor paa Rettens viegne var ofver verende Høÿ Edle Welb: Herre H: Etatsraad, og Amptman Hans 
Boefekel ved sin fuldmektig Jens Pedersen Meklenbourgh, og skifte skriveren Henrik Brugman paa 



samme skifte er til wuderings mend opmeldet Hans Ibsen, og Jacob Castensen ibiden,  da er forre 
funden, og Pahseret som her efter følger, 
 
Heste og Hopper. 
En slet brun Hest 10 Sld., En brun Forle i 4 aar for 6 Sld., En brun Forle i 3 aar for 5 Sld., 
En sort stierned Forle i 7de aar for 3 Sld. 2 mrk., En gl. guhlbrun Hoppe for 4 Sld., En ung brun 
stierned Hoppe i 4de aar for 4 Sld., En liden brun sort Følle i 2de aar for 3 Sld.,En sort blised Hoppe 
med it sort blised Horsføll begge 7 Sld., En guhl blised kraag beened Hoppe, med it guhl blised 
Horsføl begge for 5 Sld.,  
 
Qveg. 
En blaked Koe for 5 Sld., En røe røgged Koe  5 Sld., En gl. bleged Koe 3 Sld., En kolsort Koe 5 
Sld., En røe braaged Koe 4 Sld. 2 mrk., En blak hielmed Koe 4 Sld., Paa Doubierg hos Jens 
Andersen er i geir det, en blak røgged stud for 6 Sld., En brun stud for 6 Sld., En røe hielmed tÿr for 
4 Sld., en brun tÿr 3 Sld., 2 smaa brune tÿre, hvor af den eene er brun stiermed for 1 Sld. 3 mrk.,  
En slet brun tÿr 7 mrk., It røe røgged studnød 6 mrk., It røt studnød for 6 mrk., En brun Qvige for 3 
Sld., It brun hielmed Qvigenød 6 mrk., It røe braaged Qvigenød for 6 mrk., It røt brunt studnød 6 
mrk., It sort studnød hvidt under bugen for 6 mrk., 2 røe hielmed studenød á 4 mrk, er 2 Sld., It hvid 
Qvigenød 4 mrk., It røt studnød 4 mrk., It sort hielmed Qvigenød 4 mrk., It sort Qvigenød 4 mrk.,  
8 fior kalfve á 2 mrk er 4 Sld.,  
 
Faar og Lam. 20 støker Faar á 3 mrk er 15 Sld., 16 Lam á 1 mrk. er 4 Sld.,  
 
Sviin.  10 støker svin á 6 skl. er 4 mrk. 8 skl.,  
 
Kaabber. 
En fierings Kedel udi mur staaende for 3 Sld., En span kaabber kedel for 1 Sld., En liden 
kaabberkedel vog 3 pund á 12 skl. er 2 mrk. 4 skl., En liden messing kedel vog 2 apund á 1 mrk.er 2 
mrk., En brendevins pande paa 1½ fiering stor med hat, og pibber er Enken den skifted bevilged, 
sampt 2 sorte gildende Heste, en Karmvogn, med behørrig Hestetøj, og hendes seng med klæder 
udi, findes i sterfboet en brøger kedel, som er ungefehr paa 2 tønder, paa hvilken kedel sønnen Niels 
Hansen hafver udlaant til moderen penge 20 Sld., og skal Niels Hansen have samme kedel derfor til 
under pandt, indtil hand sine penge igien bekommer, der for er der af ej noged til sterfboet beste at 
anføre;  
 
Thin Mangut, 
En Thin kande paa en pot vog 3 pund á 12 skl. er 2 mrk.4 skl., En halfpotte kande vog 1½ pund á  
12 skl., er 1 mrk. 2 skl., 2 dÿbbe og it flat Thin fade vog 8 pund á 12 skl., er 6 mrk.,2 mindre flade 
Thin fade vog 7 pund á 12 skl., er 5 mrk. 4 skl.,  9 Thin tallerken vog 8 pund á 12 skl. er 6 mrk.,  
 
Boehave. 
En Høe reeder vogn med stier, og Høe reeb  3 Sld., En Høe reeder vogn med stier, og Høe reeb  3 
Sld., En vogn med smaa stier hammel og halsseler for 2 Sld., En ploug med gl. jern og juhl for 4 
mrk., 2 gl. harrer á 1 mrk er 2 mrk., En skov sleede med jern vider 2 mrk., En gl.opskod sleede med 
jern videre 1 mrk. 8 skl., 2 gl. aar med bihl á 1 mrk.er 2 mrk., En gres sies med bom og ringe 2 
mrk., En korn seis med bom og ringe for 2 mrk., En gl. ørk med laas for 5 mrk.,  
 



Paa wester hus tilled i nørre lenge. 
It gl. ølkar paa 3 tønder for 3 mrk., It lidet gl. ølkar paa 2 tønder for 2 mrk., En laas fast sort førre 
kiste øster hus for 5 mrk., It lidet førre bord for 4 mrk., 9 lille sten it gl. førre bord for 4 mrk.,  
En laasfast sort ege kiste for 8 mrk., It deigne trug 1 mrk., It gl. deigne trug 4 skl., En bagstoel 1 
mrk., 2 straaebonds tønder á 8 skl. er 1 mrk., 2 andre gl. tønder á 4 skl er 8 skl.,  
 
I det øster meel hus  
7 tomme tønder á 10 skl. er 4 mrk. 6 skl., En laas fast ege ørk med 2 handgrever udi for 2 Sld.,  
Paa øster hus tilled. 
It gl. madskab for 2 mrk., En gl. kiste uden laas og hengsker for 1 mrk., En gl. tønde for 8 skl.,  
3 gl. half tønder á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., 2 fieringer á 4 skl er 8 skl., 2 gl. fieringer á 2 skl er 4 skl.,  
3 gl. tønde stomme á 4 skl. er 12 skl.,  
 
I sterhused. 
It ølkar paa 2½ tønde stoer for 5 mrk., En gl. kierne 12 skl., 2 stoer sÿbøtter  á 4 skl. er 8 skl.,  
3 smaa sÿbøtter á 3 skl er 9 skl., 2 gl. spanner á 4 skl er 8 skl.,2 smaa spanner á 3 skl er 6 skl.,   
En bære kande 4 skl., En leiel 4 skl., En brendevins alting 4 skl., En saae 6 skl., 2 drøfte trug á 8 
skl. er 1 mrk., 2 øl tønder i krobhused á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., En øl fiering 12 skl., It gl. lided skrir 
uden laas 10 skl., En gl. kiste med laas, og jern beslag 4 mrk., It himmel sengested i nÿehused som 
sønnen Hans Hansen er bevilged.It madskab i forstuen med laas for 6 mrk., It lided skab dekos for 3 
mrk., En slibesten med jern apel i gaarden 1 mrk. 8 skl., It steen bord i stuen med en lugtfoed, er 
Enken uden skifte bevilged, En bagstoel med røke 1 mrk.,  
 
Sengeklæder i Nÿe hused i wester seng. 
En hvid ullen og linnen ofver dÿnne 2 Sld., En blaae ranned under dÿnne 4 Sld.,  
En hvid linnen hofved dÿnne 5 mrk., En pude uden vor 3 mrk.,  
 
I bemelte nÿe hused i øster seng. 
En linnen overdÿnne 8 mrk., En linnen underdÿnne 10 mrk., En linnen hoved dÿnne 3 mrk.,  
En pude uden vor 3 mrk., En nÿe blaae ranned overdÿnne 14 mrk.,  
 
 
I samme nÿehus. 
En flamsk benkedÿnne 4 mands sæde med røt vadmel under for 4 Sld.,  
En trÿgge skifted benkedÿnne 4 mands sæde 6 mrk.,  
 
I wester hused  
En wefved agedÿnne 2 mrk., It wefved hiønde 2 mrk., Noken wefved og edgiie 2 mrk.,  
En sÿed agedÿnne 2 mrk., En wefved agedÿnne 3 mrk.,  
 
I wester hused I nørre seng. 
En linnen under dÿnne 3 Sld., En ullen overdÿnne 7 mrk., 2 linnen hoved dÿnner á 2 mrk. 8 skl. er 5 
mrk., En liden linnen pude 2 mrk.,  
I mellemste seng. 
En linnen under dÿnne 14 mrk., En linnen over dÿnne 9 mrk., 2 linnen hoved dÿnne á 3 mrk 8 skl. 
er 7 mrk., En blaae ranned hoved dÿnne 5 mrk., En pude med vor 3 mrk.,  
 



Den wester seng sÿnden til i wester hused.  
En blaae ranned under dÿnne 3 Sld., En hvid linnen over dÿnne 9 mrk., En gl. linnen hoved dÿnne 1 
mrk. 8 skl., En anden linnen hoved dÿnne 2 mrk., It par blaae garns lagen i wester hused i 
mellemste seng for 5 mrk., Endnu It par blaae garns lagen i wester hused i mellemste seng á 20 
skl.er 2 mrk. 8 skl., It par blaae garns lagen i nordeste seng for 3 mrk.,  
 
Benche klæder i stuen. 
En gl. wefved benkedÿnne paa nørrebenk 7 alen lang for 2 Sld. 2 mrk.,  
En spoel skaded benkedÿnne 4 alen lang under windue i stuen for 6 mrk.,  
En guhl benke dÿnne med gult under foer under windue i stuen 4 alen lang for 6 mrk.,  
En nÿe wefved benke dÿnne 2½ alen lang for bord enden for 9 mrk.,  
 
Sølf. 
En Sølf kande paa spelle vog 98 laad á 3 mrk. er 73 Sld. 2 mrk.,  
En liden Sølf skaal vog 11½ laad á 3 mrk. er 8 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
It lided 6 kantted begger vog 6 laad og 3½ Qvintin á 3 mrk er 5 Sld. 10 skl.,  
2 flad skafted skeer med de bogstaber paa teignede C H D  1652 hver vog 2 laad 1 Qvintin er til 
sammen 4½ laad á 3 mrk. er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
En flad skafted skee vog 2½ laad ½ Qvintin med det paa teigned C M S A T D S á 3 mrk er 7 mrk. 
14 skl.,  
En skee med en windrue kanp paa hvor paa staar teigned 1638 ACTHE FEDERS vog 3 laad á 3 
mrk. er 9 mrk.,  
En lang skafted skee med det paa teigned 1652 per stristrres Dorithea Jensdaatter ATI vog og 2 laad 
1½ Qvintin á 3 mrk er 7 mrk. 2 skl.,  
Summa Andrager forskrefne anførte middel 351 Sld. 3 mrk. 15 skl.,   
Er saa forretningen i dag ved dagens endelse slutted, og at saa er Registered, og wurderet. 
Attehterer   
Jens Pedersen Meklenbourgh, Hans Boefekel Henrik Brugman 
Albert Hartvig,  Claus Terkelsen,  Eske Hartvig,  Peder Hansen, 
Niels Hansen,      Hans Hansen,               Hans Ibsen,  Jacob Castensen. 
 
Nest Paafølgende den 16 Julÿ  berørte aar 1695 er atter udi forskrefne de ved kommendes over 
værelse igien paa dette skifte anfanged, og da er fore tagen, og Pahseret efter er følgende nemlig 
belangende den sæd som ved denne 20de gaard er saaed udi dette indeværende aar 1695. da blef der 
om paa skifted aftalt at afgrøden skal for blive til berørte aars afgift for gaarden, som Enken skal 
lade ind høst og svare til afgiften, saa skal strøe kornet til sterfboets middel anføres som er Rug 6 
tønder sat efter som det kaasted i efter høst, da det er saaed tønden for 6 mrk. er 9 Sld., Biug 12 
tønder, sat efter som det kaasted i foraared, da det er saaed tønden 4 mrk. er 12 Sld., Haure 16 
tønder, tønden sat for 2 mrk. er 8 Sld., En mand Mølle med ald sin til behør maalferdig beliggende 
paa dend 25 gaards grund her udi  Nÿker sogn, som Sal: Hans Nielsen, og nu hans efter latte 
arfvinger til hører, er af forskrefne wurderingsmænd taxeret for 50 Sld., Befindes sterfboet at til 
hørre 2 stolperum straatags hus, med hode til, og der ved ligger de gaards plads, og tilhørende 
Eiendom, efter der om det fra Sal; Jep Hansen gifne ofverdrags bref til S: Hans Nielsen datered den 
3 Junÿ 1689. Beliggende paa Mortten Morttensens gaard i Rønne, des videre udvisning for 20 Sld., 
Summa Summarum over forskrefne sterfboet anførte løsøre, og rørrende gods er in Alles 451 Sld. 
Belangende denne S: Mands Ifareklæder, da blef der om paa skifted aftalt at sønnerne skulle deele 
demmen sig self indbÿrdes imellem, hvorimod da den igien lefvende daatter, saa og den afdøde 



daatters børn skal naar moderen ved døden afgaar, alleene have moderens ifareklæder imellem 
demmen til deeling, og sønnerne ej nogen laad deraf at skal hafve eller tillegges; Saa blef angifven 
efter skrefne Gield, og Prætenhioner, hvor til er giort udleg som følger, efter det skiftebref ganged 
efter S: Mikel Hartvig i Knudsker sogn, den 3 April 1694: Til kommer denne S: Mands daatter 
Annike Mikelsdaatter først sin møderne arf af løsøre 24 Sld. 12 skl., nok efter sin S: Fader udi 
løsøre arf 7 mrk., er tilsammen 25 Sld. 3 mrk 1 skl., hvor af ej kand reignes rente efter som for 
Summen ringe løsøre af S: Hans Nielsen er bekom med for uden drtte tilkommer denne mÿndling 
sin andeel af den 22 gaard i Knudsker sogn, som efter den pris hendes S: Fader kiøbte gaarden for 
paa skifterne efter hendis S: Fader, og moder er blefven anslagen og udregned, og var denne 
mÿndlings anpart der af 9 Sld. 1 mrk. 9½ Skl., men som berørte gaard siden faderens død 
formeldest husenes forfaldning, og skovenes formindskning i sin verdie er for ringe ret, at den ved 
sin afhendelse til de interehserendis af betalning er solt for 40 Sld., mindre end som 280 Sld., S: 
Mikel Hartvig kiøbte gaarden for, tillige og med omkostning, paa en loug bivdelse som ved 
afhendelsen for aarsagedes at tage beskrefven, saa blifver denne mÿndlings anpart nu af berørte 22 
gaard i Knudsker sogn, 3 Sld. 1 mrk. 3½ skl., Hvad angaar de Ifareklæder som denne Mÿndling 
efter sin S: Fader og Moder efter bemelte skiftebrefs indhold tilkommer, da nøjedes Hans Hansen 
med den satning der paa forhen er sat, at holde sin mÿndling forde Annike Mikelsdaatter, som hand 
nu er tilordnet at werge for, demmen tilgode i fremtiden, og som der af er i S: Hans Nielsens 
lefvende lif Solt, en sort blommed silke kioel, under foer med sort Cartve for hen taxered for 12 
Sld., saa til kommer werge Hans Hansen der for udleg her af boet, er saa hvis her boet skal ske 
udleg for i alt 41 Sld. 5 skl., Hvorfor er udlagt, hos Jens Andersen paa Daugbierg i gierdet er, en 
blak røgged stud for 6 Sld., I øster seng i Nÿehused en linnen overdÿnne for 2 Sld., en linnen 
underdÿnne 10 mrk., en linnen hoved dÿnne for 3 mrk., en pude uden vor 3 mrk., en Nÿe blaae 
ranned overdÿnne  3 Sld. 2 mrk., En sort blised Hoppe med it sort blised Horsføl for 7 Sld., en ung 
brun stierned Hoppe i 4de aar 4 Sld., en fiernies kedel i mur for 3 Sld., it røe røgged studnød for 1 
Sld. 2 mrk., it røt studnød 6 mrk., it brun hielmed Qvigenød 6 mrk., it hvidt Qvigenød 4 mrk., en 
straabonds tønde for 5 skl., :/: 
Christopher Hansen i Rønne lod fordre 4 mrk., udlagt it røt studnød for 1 Sld., :/:  
Henning Bohne Henningsen i Rønne lod fordre 4 mrk., udlagt it sort hielmed Qvigenød for 4 mrk., 
:/: 
Giert Jacobsen Von Kenpen farfver i Rønne lod fordre 6 Sld., udlagt 6 tønder biug á 4 mrk. er 6 
Sld., :/: 
Peder Homan i Gudhiem haver her i boet at fordre for en halftønde Spegesild penge 3 Sld. 2 mrk., 
udlagt 2 tønder Rug 3 Sld., en tønde Haure 2 mrk., :/:  
Sønnen Hans Hansen fordrer laante penge 6 Sld., udlagt en brun Foele i 4de aar for 6 Sld., :/:  
Imod denne S: mands udfart eller begrafvelses bekostning, bevilgede med arfvingerne at Enken til 
sin begrafvelse skal nÿde udleg for 50 Sld., her for er til Enken udlagt, den anførte Vandmølle med 
sin tilbehør som til sammen er taxersd for 50 Sld., :/: 
Skifte forvalteren for sin umage med skifted blef bevilged 15 Sld., udlagt en liden Sølfskaal vog 
11½ laad á 3 mrk. er 8 Sld. 2 mrk. 8 skl., en Sølfskee merked med P:H:D: 1652 vog 2 laad 1 
Qvintin á 3 mrk er 6 mrk. 12 skl., en skee med in vindrie knap 9 mrk., indført i Sølfkanden for 9 
mrk. 12 skl., :/:  
Skifte skriveren for sin umage i alt bevilged 10 Sld., og udlagt, it 6 kanted Sølfbegger vog 6 laad 
3½ Qvintin á 3 mrk. er 5 mrk. 10 skl., en skee med P:H:D: 1652 6 mrk. 12 skl., I Sølfkanden indført 
3 Sld. 10 skl., :/:  
Stempled papir til skiftebref for 9 mrk. hvor for er giort indførsel i forde Sølfkande :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 6 mrk. er 3 Sld., udlagt en gl. wefved benkedÿnne paa 
nørrebenk i stuen for 10 mrk., en kalf for 2 mrk.,  



 
Summa Andrager forskrefne Prætensioner i alt penge 138 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 312 Sld. 11 skl.,  
Hvoraf moderen tilkommer den halfve part som er 156 Sld. 5½ skl., den anden halfve part skulle 
vel deelis imellem 5 sønner og 2 døttre, men som Enken er begierende at til legges sin broder laad 
efter lover saa deelis den øfrige halfve part udi 6 brødre, og 2 søstre laader,  
er der af en broder laad 22 Sld. 1 mrk. 3 skl., og en søstre laad 11 Sld. 9½ skl., for moderens hoved 
laad som er 156 Sld. 5½ skl., og den til hende udriegnet broder laad som er 22 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
 
som tilsammen er penge 178 Sld. 1 mrk. 81/5  skl., er hende udlagt 4 tønder Rug á 6 mrk. er 6 Sld., 
6 tønder Biug á 4 mrk er 6 Sld., 15 tønder Aure á 2 mrk er 7 Sld. 2 mrk., Heltten af den berørte 
Sølfkande som til boets middel er anført af hvis der af er i behold som andrager 32 Sld. 3 mrk. 13 
skl., Nok af berørte Sølfkande i broders laad at reigne udlagt 5 Sld. 2 mrk. 13 skl., en slet brun Hest 
for 10 Sld., en guhl blised kraag beened Hoppe, med it guhl blised Horsføl for 5 Sld., en blaked Koe 
5 Sld., en røe røgged Koe 5 Sld., en gl. bleged Koe 3 mrk., en kolsort røe 5 Sld., en røe braaged Koe 
for 4 Sld. 2 mrk., en blaked hielmed Koe 4 Sld., 20 støkker Faar á 3 mrk er 15 Sld., 16 Lam á 1 
mrk. er 4 Sld., 8 gl. Gies med Gaasen 2 Sld., 12 unge Gies á 6 skl. er 4 mrk. 8 skl., en hiem Qvern 
med behør for 6 Sld., En span kaabber kedel 4 mrk., en liden kaabber kedel for 2 mrk. 4 skl., en 
liden messing kedel 2 mrk., en Thin kande paa en pot vog 3 pund á 12 skl., er 2 mrk. 4 skl., en half 
potte kande 2 mrk. 2 skl., 2 Dÿbe og it flat Thin fade vog 8 pund á 12 skl., er 6 mrk., 2 mindre flade 
Thin fade vog 7 pund á er 5 mrk. 4 skl., 9 Thin tallerken vog 8 pund á 12 skl er 6 mrk., en 
fladskafted Sølfskee vog 2½ laad ½ Qvintin med det paa teigned CMP:ATD. á 3 mrk. er 7 mrk. 14 
skl., en lang skafted Sløfskee med det paa teigned 1652 ATD vog 2 laad 1½ Qvintin á 3 mrk. er 7 
mrk. 2 skl., en høe reeder vogn med stier og reeb 3 Sld., en vogn med smaa stier hammel og 
halsseler for 2 Sld., en ploug med gl. jern og juhl for 4 mrk., 2 harrer á 1 mrk. er 2 mrk., en 
skovsleede med jern vidier 2 mrk., en opsked dite 1 mrk. 8 skl., 2 aar med bihl á 1 mrk er 2 mrk., en 
gressies med bom og ringe 2 mrk., en korn sies med bom og ringe 1 mrk., it madskab i forstuen 6 
mrk., it lided dito 3 mrk., i det øster hus 7 tonne tønder á 10 skl., er 4 mrk. 6 skl., it diegne trug for 1 
mrk., it gl. diegne trug for 4 skl., i Sterfhused it øllkar paa 2½ tønde for 5 mrk., en kierne 12 skl., 2 
store sij bøtter á 4 skl. er 8 skl., 3 smaa sijbøtter á 3 skl. er 9 skl., 2 gl.spanne á 4 skl er 8 skl., 2 
smaa spanne á 3 skl er 6 skl., en bære kande 4 skl., en teil 4 skl., en brendevins otting 4 skl., en saae 
6 skl., 2 drøfte trug á 8 skl. er 1 mrk., 2 øll tønder á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., i wester seng i nÿehused, 
en hvid ullen og linnen over dÿnne 2 Sld., en blaae ranned under dÿnne 4 Sld., en hvid linnen 
hofved dÿnne 5 mrk., en pude uden vor 3 mrk., i wester hus i nørre seng, en linnen under dÿnne 3 
Sld., en ullen ofver dÿnne 7 mrk., 2 linnen hoved dÿnne 5 mrk., en liden linnen pude 2 mrk., en 
spoel skaded benkedÿnne 4 alen lang, under windue i stuen 6 mrk., en guhl bonds benkedÿnne, med 
guhl under vor under windue i stuen 4 alen lang for 6 mrk., en nÿewefved benkedÿnne 2½ alen lang  
for bord enden i stuen 9 mrk., 6 støker Svin á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., hos sønnen Peder Hansens 
laad 1½ skl., :/:  
 
For dend eldste søn Peder Hansens anpart som er 22 Sld. 1 mrk. 3 skl., er udlagt, en gl. guhl brun 
Hoppe for 4 Sld. Af forde Sølfkande  4 Sld. 2 mrk., en brun Qvige 3 mrk., en fior kalf 2 mrk., it 
Svin for 3 mrk., af det forde hus paa Morten Mortensen 3de gaard i Rønne at have den halfve part 
som er penge 10 Sld., er saa her af til overs 1 mrk. 13 skl., :/: 
 
Dend anden søn Niels Hansen for sin anpart udlagt i Nÿehused en flamsk benkedÿnne 4 mands 
sæde med røt wadmels under for 4 Sld., I Wester drengehused it gl. førre bord 2 mrk., en gl. ørk 



med laas 5 mrk., paa øster hus tillel it madskab for 2 mrk., ad forde Sølfkande 4 Sld. 2 mrk., Helten 
af forberørte hus paa Morten Mortensen 3de gaard i Rønne for 10 Sld., it  røe braared Qvigenød 6 
mrk.,  2 fieringer paa østerhus tilled 4 skl., tilovers 1 skl., :/:  
 
Dend 3 søn Claus Hansen for sin anpart som er 22 Sld. 1 mrk. 3 skl., er udlagt, en sort stierned 
Foele i anded aar 3 Sld. 2 mrk., af forde Sølfkande 4 Sld. 2 mrk., en brun Tÿr 3 Sld., it sort 
Qvigenød for 4 mrk., en fior kalf 2 mrk., paa wester hus tilled i den nørre lenge, it gl. Ølkar paa 3 
tønder for 3 mrk., en laasfast sort førrekiste i østerhus for 5 mrk., it lided førrebord 4 mrk., paa tilled 
en straabonds tønde 8 skl., 3 half tønder á 6 skl. er 1 mrk. 2 skl., en Trÿgeskefted benkedÿnne 4 
mands sæde i Nÿehused 6 mrk., en linnen underdÿnne i mellemste seng i wester hused 3 Sld. 2 
mrk., en blaaeranned hofved dÿnne 5 mrk., 2 fieringer paa øster hus tilled 9 skl., :/: 
 
Dend 4de søn Terkel Hansen for sin anpart som er 22 Sld. 1 mrk. 3 skl., er udlagt, en brun Foele i 3 
aar for 5 Sld. af forde Sølfkande 4 Sld. 2 mrk., 2 røe hielmed studnød á 4 mrk. er 2 Sld., it Svin 3 
mrk., 2 fior kalfve á 2 mrk. er 4 mrk., it lided gl. Ølkar paa 2 tønder paa wester hus tilled i nørre 
lenge for 2 mrk., i lille stue it gl. førrebord for 4 mrk., En laas fast ege ørk med 2 handgrever udi for 
2 Sld., En gl. kiste uden laas og hengsker for 1 mrk., 3 tønde stramme for 12 skl., en slibesten med 
jern axsel 1 mrk., en bagstoel med røke 1 mrk., it par blaae garns lagen i mellemste seng i wester 
hused for 5 mrk., i samme seng en linnen overdÿnne for 2 Sld. 1mrk., en hoveddÿnne 3 mrk. 8 skl., 
it lided gammel skrin uden laas for 10 skl., til overs 3 skl., :/: 
 
Dend Yngste søn Hans Hansen for sin anpart som er 22 Sld. 1 mrk. 3 skl., er udlagt it røe brunt 
studnød 6 mrk., it sort studnød hvidt under bugen for 6 mrk., af forde Sølfkande 4 Sld. 2 mrk., en 
Høe reeder vogn for 3 Sld., i lille stue en bagstoel 1 mrk., 2 straabonds tønder 1 mrk., 2 andre gl. 
tønder á 4 skl er 8 skl., en Ølfiering 12 skl., en gl. kiste med laas og jern beslag i krobhused 4 mrk., 
2 wefvede agedÿnne 4 mrk., imellemste seng en linnen hofved dÿnne for 9 mrk. 8 skl., en pude med 
vor 3 mrk., I sÿndre seng i wester hused, en hvid linnen overdÿnne 2 Sld. 1 mrk., en gl. linnen 
hofved dÿnne 1 mrk 8 skl., en dito 2 mrk., 2 blaargarns lagen 2 mrk. 8 skl., it par blaargarns lagen i 
nordeste seng i wester hused 3 mrk., en slet brun Tÿr 7 mrk., en hior kalf 2 mrk., it svin for 3 mrk., 
til ofvers  9 skl., :/: 
 
Dend eldste daatter Karne, Esper Ibsen for sin anpart 11 Sld. 9 skl., er udlagt, en røe hielmed Tÿr 
for 4 Sld., 2 fior kalfve 4 mrk., af forde Sølfkande 2 Sld. 1 mrk., it svin for 3 mrk., en blaae ranned 
under dÿnne 3 Sld., i wester seng sÿnden til i wester hus, hos Hans Hansens udleg 9 skl., :/:  
 
Dend Yngste daatter afganne Elsebeth S: Mikel Hartvigs  anpart er 11 Sld. 9 skl., hvilked deelis 
imellem hendis efterlatte 3 sønner og en daatter, er der af hver søns laad penge 3 Sld. 12 skl., og 
daatterens laad 6 mrk. 6 skl., for  
 Dend eldste søn Mads Michelsen Hartvig anpart 3 Sld. 12 skl., er udlagt, it brun 
 stierned Tÿrnød for 7 mrk., af forde Sølfkande 2  mrk.12 skl., en wefved agedÿnne for 
 3 mrk., :/: 
 Dend anden søn Hans Michelsen Hartvig som Peder Hansen paa Blÿekopper 
 gaarden i Nÿker sogn. Er werge for, for sin anpart 3 Sld. 12 skl., er udlagt, en laasfast 
 sort Egekiste i lille stuen for 2 Sld., af forde Sølfkande 1  mrk.5 skl., ved forige udleg 
1  mrk. 7 skl., en sÿed agedÿnne 2 mrk., :/: 
 Dend Yngste søn Claus Michelsen Hartvig som Eske Hartvig, er werge for, for sin 
 anpart 3 Sld. 12 skl., er udlagt, en liden brun Horsføllie i anded aar for 3 Sld., af forde 
 Sølfkande 12 skl., :/:  



 Daatteren Anniche Michelsdatter som Hans Hansen er werge for, for sin anpart 6 
 mrk. 6 skl., er udlagt af forde Sølfkande 4  mrk. 3 skl., it ved hiønde 2 mrk., hos 
 Terkel Hansens laad 3 skl., :/: 
Angaaende Jordegodset da blef der om imellem samptlig arfvingerne ind biurdis aftalt og for eened 
saaleedis at denne foske 20de gaard som S: Hans Nielsen i Nÿker sogn paa boede og fra døde, blef 
anslagen for 300 Sld., og den 25 gaard kaldet Mullebÿegaarden i bemelte Nÿker sogn. Som og dette 
Sterfboe til hørre skal forblive ved 20de  Sætning som der paa efter en som frender forretning dateret 
den 3 Martÿ Aa 1681 giorter som i alt er penge 140 Sld. 8 skl., Summa 440 Sld. 8 skl., hvor af 
moderen Annika S: Hans Nielsens først tager den halfve part som er 220 Sld. 4 skl., den anden 
halfve part efter som moderen og her af til kommer en broder laad deelis udi 6 brødre, og 2 søstre 
laader, er der af en broder laad 31 Sld. 1 mrk. 12 skl., og en søster laad 15 Sld. 2 mrk. 14 skl., for 
moderens hoved laad som er 220 Sld. 4 skl., og den til hende udriegnede broder laad 31 Sld. 1 mrk. 
12 skl., sampt den Yngste søn Hans Hansens anpart 31 Sld. 1 mrk. 12 skl., som arfvingerne 
saaleedis samtøkte at dennem sker her ved indførsel fore udi for berørte 20de gaard i Nÿker sogn, 
som til sammen er penge 282 Sld. 3 mrk. 12 skl., :/:  
 
Sønnen Peder Hansen, item Niels Hansen, Claus Hansen, og Terkel Hansen disse 4 brødre som 
hver til kommer 31 Sld 1 mrk. 12 skl., er til sammen 125 Sld. 3 mrk. der for er giort indførsel udi 
for berørte 25 gaard kalled Mullebÿe gaarden i Nÿker sogn.  
 
Daatteren Karne, Esper Ibsen til kommer 15 Sld. 2 mrk.14 skl.,  der for er giort indførsel udi for 
berørte 20de gaard i Nÿker sogn 14 Sld. 3 mrk. 4 skl., for resten som er penge 3 mrk 10 skl., er Esper 
Ibsen giort indførsel for i forskrefne 25 gaard kalled Mullebÿe gaarden i Nÿker sogn. 
 
Daatteren S: Elsebeth, Michel Hartvigs som til kommer i alt 15 Sld. 2 mrk. 14 skl., hvilked deelis 
igien imellem hendis efterlatte 3 sønner og en daatter, er der af en broder laad penge 4 Sld. 1 mrk. 
15 3/7 skl., og daatterens laad er 2 Sld. 15 5/7 Skl., for hver søns anpart er giort indførsel i den 25 
gaard kalled Mullebÿe gaarden i Nÿker sogn. Som i alt andrager 13 Sld. 1 mrk. 14 3/7 skl.,  
 
For daatterens anpart 9 mrk., er giort indførsel udi forskrefne 20de gaard i Nÿker sogn. 
Og som berørte 20de gaard i sin biugning, er, og bestaar i gamle huse som daglig behøfver at hielpis 
med Reparation, saa skutted samptlig arfvingerne at den yngste søn Hans Hansen skal være tillige 
med moderen paa gaarden saa lenge hans moder Annike S: Hans Nielsens lefver, og de begge at 
holde gaarden ved lige og hefd. Med for nøden Reparation og saa naar moderen ved døden afgaar, 
skal sønnen bel: Hans Hansen være nermeste berettiged gaarden fra  de andre hans med arfvinger, 
at indløse, som samptlig arfvingerne saaleedis bevilged og samtøkte, efter den taxt som nu der paa 
her udi giort er i den 25 gaard angaaende, da samtøkte og arfvingerne at broderen Peder Hansen 
skal være nermeste berettiged der fra de andre vedkommende at indløse, hvilked alt sammen som 
forskrefne staar i alle maader betrÿgelig skal holdis, og efter kommis; til det sidste blef samptlig 
arfvingerne af skifte forvalteren tilspurt, om de hafde meere at angive, som dette sterfboe en kunde 
komme til bæste, eller fordrende Gield, hvor til de svarede ej nej hvis som her saaleedis anført, og 
forretted er veltilfreds, og benøget i allemaader, hvilket til stadfæstelse at som forskrefved staar i 
allemaader er tilganged, og Pahseret, Attehteris under vore eegne hender, og signeter.  
Actum  Annodvetloco Ut Supra.  
Jens Pedersen Meklenbourgh, Hans Boefekel Henrik Brugman 
Albert Hartvig,  Claus Terkelsen,  Eske Hartvig,  Peder Hansen, 
Niels Hansen,      Hans Hansen,               Hans Ibsen,  Jacob JCS Castensen. 
 



Nr. 31. 
Side 56b. 1695. 20. Juli.   Vedr. dom afsagt d, 6. Juli 1695. 
Arist Ollufsen, 14. Sg. Pedersker. 
Elise Terkelsdatter. 
 1 dat. 
A: Sidsele Aristsdatter. 
 
Ano 1695. den 20 july, Haver vi Underschrefne Anders Pedersen Fyhn af Rønne. Og 
Schifteskrifveren Henrich Brugman møt paa Arist Ollufsens Boepeel som er den 14 gaard i Perskier 
sogn, efter for os nyeligen tilforre, nemlig dend 6 july 1695 af Arist Ollufsen er blefven forkynded 
Edle og Welb: Hr: Lands Dommer Mathias Rasch hans inden lands tinged den 17 May 1693. 
afsagde Dom, angaaende it skiftebref, og forretning, som Anders Pedersen Fyhn, paa den tid 
værende skifteforwalter Augystus Dekners weigne forwalted, og skifteskrifveren Henrik Brugman 
skrefved haver, og som wel ermelte HR: Lands Dommers Dom os tilholder, igien samme forretning 
at foretage, og saaleedis omgiøre, som samme Doms slutning videre i sig self for Clarer nemlig? 
Efter som Arist Olsen ganske fragaar det skiftebref som den 23 Oktober 1685, skal være giort, 
anlangende hammen og hans daatter Sidzele Aristdaatter, som hand haver aufled, med sin anden 
hustru Elise Terkels daatter, og des indhold ingen lunde vil vedstaae, Saa kand jeg det skiftebref 
ikke gyldig eragte, helst som lowen tilholder 5 bog 2 capitel 15 Articul, Skiftebrefve skal af 
arfvingerne, eller deris frender, og formyndere, tillige med rettens midel underskruves og forseigles, 
og dette skiftefref er allemiste underskrefven, og forseigled af Augustus Dekner, og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, hvorfor Anders Fyhn som dette skifte paa Dekners wegne hafver forwalted, og 
Henrik Brugman som dette skiftebref haver skrefved, og af de vedkommende uforsiegled fra sig 
lefvered, bør dette skiftebref for sig igien at tage, og hvis det om formelder, skifte imellem faderen 
og daatter retteligen efter lowen, og fornemmeligen efter lowens 5 bog 2 Capit. 19 Art. For uden 
videre betaling. Og det udi Arist Ollsens, og Anders Terkelsens ofverværelse som denne skifte 
forretning, med demmen skal underskrifve, og forseigle, des til widnisbiurd under mit Zignet. 
Actum Die Et Loco Ut Supra ( L: S: )  
 
Saa hafver vi samme forretning til i dag berammed, og derom ved voris skrifvelse Arist Ollsen og 
Anders Terkelsen at vored. Og var forde Arist Ollsen her tilstede, medens Anders Terkelsens ej 
møtte, Saa var og tilstede 2de mænd nemlig Olluf Andersen og Peder Andersen  Gullender begge af 
Pederskier sogn for at paa førre, hvis i dag for retted vorder, og efter di at forde Anders Terkelsen ej 
møtte, efter Hr: Lands Dommers Doms tilhold, at ofvervære, og underskrifve hvis i dag og imellem 
faderen Arist Ollufsen, og hans daatter Sidzele Aristdaatter Pahserer i alt saa blef forde 2de 
mænd brordre at hengaae til Anders Terkelsen med berørte HR: Lands Dommer Dom, hammen at 
forkynde, og anmode at hand til desenfyldestgiørelse efter den til hammen af os forhen 
giordeskiftelige begiering af 6 july 1695. wilde møde nu i dag her paa aaesteden, og paa høre hvis 
her vorder forretted,  hvor fra saa de berørte 2de mænd igien kom, og berettede at hand ikke vilde 
møde, mens at Anders Terkelsen sagde at Arist Ollufsen maatte giøre som hand vilde forsvare saa 
forretog vi ded skiftebref ganged efter Arist Ollufsens ved døden afgangne hustru Elisabeth 
Terkelsdaatter dateret den 23 Oktober 1685. Hvor af befindes at boets løsøre middel foruden 
Jordepengene har væred 306 Sld., og derfor mod den bortskyldige Gield, foruden vederlaug imod 
den S: Qvindes udfart 303 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Er saa løsøre goedsed til overs blefven penge 10 mrk. 6 skl., 



Foruden dette er til beste som Arist Ollufsen haver arfved paa sin hustuis weigne, at den 21 gaard i 
Aakier sogn, og udsat i den 14 gaard i Perskier sogn Jordepenge 102 Sld. 2 mrk., er tilsammen som 
til deeling imellem faderen og hans daatter blifver 105 Sld. 6 skl.,  
Og efter di Arist Ollsen nu efter loed den Prætension hand tilfore udi sit indlig for Landstings retten 
om 16 Sld., Imod den S: Qvindes udfart giort haver, saaleedis der fore forde 105 Sld. 6 skl.,  
Udi 2 lige deele, og tilkommer faderen Arist Ollufsen af løsøret som er 10 mrk. 6 skl., den halfve 
part 5 mrk. 3 skl., og udi de 102 Sld. 2 mrk., Jordepenge som nu er bestaaende som før ermelte i 
den 14 gaard i Peskier sogn 51 Sld. 1 mrk., ? 
Daatteren Sidzele Terkelsdaatter tilkommer som meleedis af løsøre den halfve part dom er 5 
mrk. 3 skl., og af forberørte Jordepenge som nu i den 14 gaard i Perskier sogn bestaar 51 Sld. 1 
mrk., der foruden hendis S:Moders Ifareklæder som bestoed i en sort klædis kaabbe nu wurdered 
for 8 Sld., og it gl. røt skarlagnes skiørt som og nu er sat for 2 Sld., Belangende hvis rente daatteren 
hid indtil kunde have at Prætendere af hvis hende som før ermelt kand være berettiged, hvorimod 
faderen Arist Ollufsen hafver at Prætendere efter sin angifvelse her paa skifted for opvartning, 
kaast, og klæder, som hand paa myndlingen sin daatter i sine Spede Umyndige aar hun indtil 
anvendt og bekaasted haver, som opløber over den aarlige interesse, hvilked Arist Ollufsen dog vil 
have Liqvideret at skal lige opgaae imod interessen. Og som lowen tilholder faderen at være werge 
for bemelte sin daatter, hvor til hand efter omrørte skiftebrefs indeholder ordinered, saa forreleggis 
den og der udi tilordnede Barnets S: Moder broder, og tilsiuns werge Anders Terkelsen i Perskier 
sogn. at hand tilligemed faderen forestaar samme deris wergemaal til myndlingens beste, efter 
lowens tilhold, og som de agter at tilsvare, at saa er tilganged, og Pahseret til Edle og Welb: Hr: 
Lands Dommers Dom fydelst giørelse, Tehterer. Anders Pedersen Fyhn.   Henrik Brugman. 
Arist A:O: Ollsen. Olle Andersen egen haand.  Per P:A: Andersen. 
 
 
 
 



Nr. 32. 
Side 57b. 1695. 8. Marts. 
Niels Hansen. Enkemand, 1. Sg. Bodilsker. 
 3 søn. 5 døt. 
A: Hans Nielsen, egen værge, Bodilsker. 
B: Peder Nielsen, egen værge, Bodilsker. 
C: Jeppe Nielsen, egen værge, Bodilsker. 
D: Sidsele Nielsdatter, enke, var gm. Afg. Peder Knudsen. Laugv: Bror, Hans Nielsen. 
E: Margrethe Nielsdatter, gm. Jørgen Knudsen, her på gården. 
F: Boehl Nielsdatter, gm. Peder Andersen Fyhn, Knudsker. 
G: Kirstene Nielsdatter, f. 1671. Værge: Jep Nielsen. 
H: Elsebeth Nielsdatter, f. 1676. Værge: Bror, Hans Nielsen. 
 
Anno 1695 dend 8 Marty  Er efter lovlig giorde Tillysning holden Registreing og Vurdering Sampt 
Schifte og Deeling  efter S: Niels Hansen Som boede og døde paa dend 1. jord Eiendoms gaard, 
beliggende i Boelskier sogn Imellem denne Sal: mand efterlatte Børn. Som nu er 3 sønner og 5 
døttre hvor af 
 
Den eldste søn  Hans Nielsen ibiden 
Dend anden søn Peder Nielsen ibiden 
Dend Yngste søn Jeppe Nielsen og ibiden  
 Alle Egne Werger. 
Dend eldste daatter Sidzele  S: Peder Knudsens som broderen Hans Nielsen er Laugwerge for  
Dend anden daatter Margrete Nielsdaatter i Ekteskab med Jørgen Knudsen nu boer paa forde 
1. gaard. 
Dend tredje daatter Boehl Nielsdaatter som er i ekteskab med Peder Andersen Fyhn boende i 
Knudskier sogn. 
Dend 4 daatter Kirstine Nielsdaatter 24 aar gl. for hende werger broderen Jep Nielsen tilordnet 
at werge. 
Dend yngste daatter Elisabeth Nielsdaatter 19 aar gl. for hende er til werge anordnet broderen 
bemelte Hans Nielsen. 
  
Hvor paa Rettens viegne var ofver verende Høÿ Edle Welb: Herre H: Etatsraad, og Amptman Hans 
Boefekel ved sin fuldmektig Jens Pedersen Meklenbourgh, og skifte skriveren Henrik Brugman paa 
samme skifte er til wuderings mend opmeldet Hans Larsen, og Erik Andersen i bemelte Boelskier 
sogn.,  Samptlig arfvingerne som var tilstede var, efter skifteforwalterens anfordring foregaf at 
ganske indted løsøre fandtis efter denne S: Mand, og der paa fremlagde det skiftebref som er 
ganged efter Sal: Niels Hansen for hammen afdøde hustru datered den 13 May A: 1691. Hvoe af 
befindes at det der udi anførte rørende goeds til Gieldens betaling er udlagt, og der foruden er i 
berørte skiftebref til Gieldens betalning Hans Koefoed Povelsen i Svaniche giort indførsel i for 
berørte 1. gaard for 21 Sld. 13 skl.,  
Nu fordredis af Mads Bohne Hermansen boende i Nexøe efter regenskab, og sin sedel resterende 12 
Sld., som samptlig arfvingerne vedgik hvor for og efter som indted anded til betalning findes herved 
er giort indførsel udi forskrefne 1, gaard i Boelskier sogn.  
Endnu tilspurdte skifteforwalteren samptlig arfvingerne, om de hafde meere at angifve som 
Sterfboet kunde komme til beste, hvor til de svarede at der ej videre var, uden allemiste hvis videre 
kand være til beste udi denne 1. gaard i Boelskier sogn. 



Saa og forregaf arfvingerne at deris Sal: fader Niels Hansen skal være til beste bestaaende udi dend 
11 gaard i Boelskier sogn en andeel, imod den erstatning, som denne S: Mand skal have giort til sin 
søster søn Mons Monsen, om hvilked arfvingerne beraabte sig paa at vilde afbevise, med it tings 
vidne, eller afkald, Pahseret inden Synder Herritsting penge 71 Sld., med en deel rente, hvor om 
Niels Hansen skal have giort ansøgning paa skifted efter Sal: Peder Jensens samboe, de og døde 
paa berørte 11 gaard i Boelskier sogn, Pahseret den 8 febr. 1694 Og der udi til low og ret henvist, 
hvor ved det endnu forblifver, at naar noged der af indkommer er det samptlig arfvingerne til 
deeling. Saa og blef arfvingerne tilspurdt, om der var videre bort skyldige Gield, hvor til de svarede 
at der ej videre Gield var som endnu var ubetalt, Saa indgik samptlig arfvingerne de myndige for sig 
self, og paa de umyndiges wegne, at den yngste broder Jep Nielsen, efter denne S: Mand i sin 
svaghed giorde løfte, og tilsagen, skal nyde og beholde, adgangen, eller sæde rettigheden, de andre 
sødskende, og vedkommende at udløse af denne 1. gaard i Boelskier sogn. Hvilken adgang ingen af 
de andre sødskende vil anke eller kræve paa i ringeste maader som de her paa skifted vedstoed, og 
nu sagde; og som paa denne 1. gaard ingen sætning forefindes, og for de umyndige arfvingers 
skyld, ingen endelig foreening, der om imellem samptlig arfvingerne skee kand, Saa blef samptlig 
arfvingerne af skifteforwalteren forelagt inden Herrits tinged at lade opmelde taxeringsmænd efter 
lowen som kunde satte, og taxere berørte 1. gaard, med ald sin tilligelse, og det med aller første at 
fuldbyrde, at den over blefne Summa Imellem samptlig arfvingerne rettelig kand skiftes og deelis, 
efter lowen, hvor med saa dette skifte er saavit slutted. At saa er tilganged og Pahseret som 
forskrefved staar Tehterer Og afløst den 20 Aug: 1695. Jens Pedersen Meklenbourgh, 
Henrik Brugman. Hans H:N:S: Nielsen. Peder P:N:S: Nielsen. 
Jep J:N:S: Nielsen. Jørgen J:K:S: Knudsen.  Peder Andersen 
Hans Laursen egen haand. 
 
 



Nr. 33. Side 58. 1695. 21. Juni.  Har været gift med Berild Hansen.5302, 
Margrethe Maccabeus, 3. Vg. Poulsker.  
Hans Jensen, fendrich. 
 2 søn. 2 døt. 
A: Christian Hansen, egen værge, corporal, Aaker. 
B: Jens Hansen, f. 1682. Værge: Far. 
C: Maria Hansdatter, gm. Berild Koefoed, Poulsker. 
D: Anna Hansdatter, gm. Peder Hansen, Poulsker. 
 
Anno 1695 Den 21 Juny, er Holden Registering og Vurdering, sampt Schifte, og Deehling, efter 
Erlig, og mandhafte Fenrich  Hans Jensens afgangne Kieriste  Margretha Macceabeus som 
boede og døde paa det 3de Fri Wornede, beliggende i Poulsker sogn, Imellem hendis efterladte 
hosbonde, ermelte Fenrish Hans Jensen, paa Eene side, og paa anden side, deris sammen aulede 
børn som er 2 sønner, og 2 døttre, hvoraf  
 
den Eldste søn er Christian Hansen Corporal boende i Aakir sogn sin egen verge, 
Den Yngste søn Jens Hansen paa 13 aar gammel for hannem er faderen self verge, 
Den Eldste daatter Maria Hansdaatter i Egteskab med Berild Kofoed i Poulsker sogn, som for 
hende svarer, 
Den Yngste daatter Anna Hansdaatter i Egteskab med Peder Hansen i bemelte Poulsker sogn, 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende Edle og Welb: Hl: Vice Lands Dommer Ancher Müller, 
som er Hosbond til denne gaard, og skifte skrifveren Henrich Brugman, Saa blef afhiis  
Løsøre som i strefboet befindes efter seet og anslagen der til blef regnet it hundrede Sld., som 
bestaar i den 3 Eÿen dom i Boelsker sogn, efter der paa af S: Jens Jensen for dig  Corporal som paa 
som paa en gaard boede, og døde hans udgifven pantebref, hvorimod den vitterlig og boet skÿldige 
Gield som saa vel hvis Fenrish Hans Jensen, til sin mynling, vilken angestens fra drog gorges for 
oppe boerne landgilde af hans tilkommende Jorde Gaard, og ellers skÿldig er findes, som til anden 
hus sterfboet noged Kand skÿldig være, ved hvilken udregning befindes / naar og Den endnu hos 
faderen heimme værende ÿngste søn Jens Hansen Imod de andre hans sødskendes hiengifte og 
udflÿ  af boet bekommer vederlaug, som faderen ermelte Hans Jensen belofvede at erstatte til 
hannem med 50 Sld., /  
Saa leedes imod hieanden lige At opgaar, saa at Hans Jensen en hver sine Creditorer fornøÿer 
Og tilfreds stiller, hvorimod hand sit heele boets løsøre tillige med Forskrefne it hundrede Sld., 
Jordepenge  beholder, derimod de mÿndige Arfvinger vare vel tilfreds og benøget i allemaader,  
Belange hvis Jordegods som sterboet tilhørrer / da blef aftalt derom, At dermed skal beror til første 
leilighed, og sammen komste efter di  Her nu ingen Jordebog er tilstede, hvor udi kunde efter sees 
det verdie Og sætning, hvor fore vi samptlige som her til stede være, dette Til bekræftelse under 
vore hender Attesterer, at som forskrefvet  Staar skal holdis, og efter kommis Actum Annodie Flreo 
Ut Supra  
Ancher Müller,  Henrik Brugman,  Hans Jensen,          Christen Hansen, 
 Berrel B:K: Koefoed,  Peder Hansen, 
 
Angaaende huis Jordegods som Sterfboet er Berettiget, da er det af følgende beskaffenhed, hvilket 
udi den 21 Augustÿ berørte aar 1695, hafver foretaget, og med samptlig arfvingernis ville  
Og samtøke anslagen saaleedes nemlig, denne 3de frie Wornedegaard i Poulsker sogn, som af 
gangene Truels Hansen for paa bort haver, hvilken Fenrich Hans Jensen med sin afdøde Kiereste 



siden den tid, heked til, og endnu Fenrichen self paa boer, og bestoddet hauver, og skylder samme 
gaard aarlig 8 pund smør efter gammel vegt, der efter hartkorns taxt andrager, 7 tønder 2 Skepper 1 
3/13 fiering kar hartkorn item it foernød derre 3 skep: hartkorn, som til sammen er 7 tønder 5 
skepper  
1 3/13 kcar hartkorn/ hver tønde hartkorn anslagen for 30 Sld.  
Er i penge 354 Sld. 3 mrk. 4 skl., Udi denne gaard være bemelte Hl. Vice Landsdommer 
Ancher Müller, er giort forsikring, efter it til hannem aften=Rich Hans Jensen Udgifne pantebref, 
der er dateret den 6 marti Berørte aar 1886 for Capital. 347 Sld. 8 skl., og for falden Rente fra  
6 martÿ  1695, og som eb liden del af denne gaards verdie nu er til ofvers Vel med arfvingerne sig 
der ved ej noged for beholde, men faderen Hans Jensen dertil at svare her efter som tilfore, og holde 
Pandthaveren Uden skade, efter pandtebrefvets indhold, Prætte eller Seheøttegaarden i Ibsker sogn, 
der aarlig Skÿlder i feiring, it pund smør, efter Gammel vegt, er 3 tønder 5 Skepper 2 2/13 pcar 
Hartkorn, en tønde aure Er 3 skepper hartkorn it Lam 1 Skep: hartkorn, en Gaas er 2Kcar Hartkorn, 
A Høns er 2 Pcar hartkorn it forenød er 3 Skep: hartkorn, Er Til sammen, 5 tønder, 1 skeppe 2 2/13 
Pcar eller og 1 11/13 d. Hartkorn, Høer Tønde hartkorn anslagen for 30 Sld., andrager 236 Sld., 2 
mrk. 2 skl., Strax ved denne gaard i Ibsker sogn er beliggende 2de Gadehuuse med til hørrÿ ind 
legmet Jord og Eiendom, som Og arfvingerne samptligen anslog dennem imellem til  
Deeling for 100 Sld., 
Summa andrager Huus saaleedis Sterfboet Er til beste,  
og arfvingerne til deeling, 336 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Hvor af Faderen Fenrich Hans Jensen til kommer den halfve part som er penge 168 Sld. 1 mrk. 1 
skl., den anden halfve part deelis imellem 2 sønner, og 2 døttre, hvor af en broder laad er 56 Sld.5 
2/3 skl., og en søster laad er 28 Sld.2  5/6 skl., , 
 
for faderen, Hans Jensens anpart som er 168 Sld.1 mrk. 1 skl., er udlagt for Efter som de anførte 2de 
gadehuuse med sin tilliggende Eiendom i Ibsker sogn, ike vel fra hinanden fordi at de ej ud leye  
Verdie bestaar kand Seporeris, saa er de her til Fenrich Hans Jensen udlagt, for den pris arfvingerne 
der paa self indbiurdis sat haver for 100 Sld., for resten som er 68 Sld. 1 mrk. 1 skl., er Giort 
indførsel i forskrefne Pratte, eller Skiøtte gaarden i Ibsker Sogn, og er en hver af de andre med 
arfvinger for hvis anpart dem Som formelt til kommer, og saa her ved giort indførsel i forberørte  
Prette eller Skiøtte gaarden i Ibsker sogn Hvad andrager Udløs Gen af berørte Prettegaard, da er 
Fenrich Hans Jensen der  Til efter lovens anleedning mere efter berettighed, men saa Fremt Landet 
ike i Loulig tid efter kommer, stande det den nu Til, af arfvingerne som vederheftigt dertil kand 
svare, og dette Kommende sin andeel betale, forskrefne saaleedes at være Regn Udreignet 
Ligvideret og Sluttet, hvor med ni samptlige ere vere Til freds, og benøÿet i alle maader, Attesteres 
af Anker Müller  
Henrik Brugman,  Hans Jensen,  Christian Hansen,  Esper Honed, 
 Berril B:K: Koefoed. 



Nr. 34. 
Side 59. 1695. 3. Okt. 
Niels Jensen, 8. Sg. Nylars. 
Karen Pedersdatter. Laugv: Hans Koefoed Hansen, capitain, Nylars. 
 1 dat. 
A: Elisabeth Nielsdatter, gm. Peder Thoersen, Gadebygård, Østermarie Sogn. 
 
 
Anno 1695 den 3 Oktober, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering og Wurdering, 
sampt  schifte og deeling efter Sahl:  Niels Jensen som boede, og døde, paa den 8 Jord 
Eiendomsgaard, beliggende i  Nyelaurskier sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru 
Karne Pedersdaatter for hende paatog sig at laugwerge Capitain Hans Koefoed Hansen 
boende i Nyelaurskier sogn. Paa eene side, og paa anden side deris sammen auflede  
 
Daatter Elisabeth Nielsdaatter som er i Ekteskab med Peder Thorsen boende paa Gadebye 
gaarden i Østermarie sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
amptmand. Herren Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmelded  
 Hans Jensen, i Thing fougdegaarden, og Peder Andersen .i bemelte Nyelaurskier sogn. Og er 
udi forskrefne de vedkommendes nerværelse Pahseret og forrefunden  som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
Em mørk graae Hest for 15 Sld., en guhl blised gl. Hest 3 Sld., en guhl brun Hoppe 7 Sld., it soed 
blised Horsføll 1 Sld., en brun stierned Hoppe 10 Sld., en sort blised skimled Hoppe 10 Sld., en 
mørk brun Hoppe 8 Sld.,en brunt Horsføll 1 Sld., en sort blaked Hoppe for 7 Sld., it sort blised Hest 
føll 6 mrk., en ung brun Hoppe i 4de aar for 7 Sld., en guhl brun snopped ung Hoppe i 4de aar for 7 
Sld., 2 mørke brune blisede Heste, er Enken bevilged, tillige med en karm wogn for uden skifte. 
 
Qveg. 
En koll sort Koe for 6 Sld., en ung sort Koe 5 Sld., en sort hielmed ung Koe 5 Sld., en sort Koe 5 
Sld. 2 mrk., en blak grimmed Koe 4 Sld., en sort grimmed Koe 6 Sld., en røe grimmed og en blaked 
Koe som Enkemn er bevilged for uden skifte, en hvid Koe 14 mrk., en røe Koe 4 Sld. 2 mrk., en 
stoer røed Koe 6 Sld., en røe braaged stud 3 Sld., it blak grimmed studnød 2 Sld. 1 mrk., it røt 
Tyrnød son er stierned for 7 mrk., it sort Qvigenød 8 mrk., it røt Qcigenød 8 mrk., en blaked 
Qvigekalf for 6 mrk., en blak grimmed Qvigekalf for 1 Sld.,en røe Qvigekalf 5 mrk.,en sort studkalf 
for 6 mrk., en røe brun studkalf 6 mrk., en sort hielmed studkalf for 4 mrk.,  
Svin. En røe galt for 3 mrk. 8 skl., en graae galt 3 mrk. 8 skl., en sort galt 3 mrk. 8 skl., 7 galt grise 
støket er sat for 2 mrk. 8 skl., er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., en graae belted Soe 1 Sld., endnu en graae 
belted Soe for 3 mrk. 8 skl., 6 galt grise á 20 skl er 7 mrk. 8 skl.,  
 
Faar og Lam. 
6 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., it Lam 2 mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies a 1 mrk er 2 mrk., 4 unge Gies á 12 skl er 3 mrk.,  
 
Korned i Laderne. 



I Syndre Lade Rug som er sat for at være 24 tønder á 7 mrk er 42 Sld.,  
I Wester lade Rug er sat for at være 6 tønder á 7 mrk er 10 Sld. 2 mrk., 
Biug i Laderne i alt sat for at være 30 tønder á 4 mrk er 30 Sld., 
Hauren i lige maader i laderne i alt sat for at være 24 tønder, tønden 2 mrk er 12 Sld.,  
Hvis Høe som her ved boet kand være indaufled bevildede Peder Thorsen paa sin hustruis weigne, 
at Enken skal forstig alene beholde, til sit Qvæg, og Bæsters fremførde hused, it brøgger Car paa 3 
tønder 2 Sld., endnu it brøger Car paa 2 tønder 6 mrk., it dito paa en tønde 3 mrk., en straabonds 
tønde for 10 skl.,  
 
I Meel Cammered. 
2 straabonds tønder 1 mrk. 8 skl., en ditto 8 skl., en dito 4 skl., 4 andre á 1 mrk er 4 mrk., it deigne 
trug 1 mrk. 8 skl.,  
 
I Melke Cammered. 
It førre bord med skoffe under 3 mrk., paa Øster tille, 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 skl., it skrin 
af førre uden laas 12 skl., 2 Høe reede wogne á 4 Sld., er 8 Sld., en wogn med smaa stier hammel 
tøm og halseeler for 3 Sld., en ploug med behørrig Jern Juhl og ringe sampt en drag kraag 
tilsammen for 2 Sld., endnu en ploug med jern og juhl 6 mrk., it aar med bihl paa 20 skl., it aar uden 
bihl 4 skl.,  
 
I westerhus. 
It nyt for wogn ree med jern 3 mrk., it nyt bag ree 3 mrk., en øl tønde 1 mrk. 4 skl., en hiem qvern 
med hus og seil 10 mrk.,  
 
I Øster Herberghused.  It førre bord med skuffe under 1 Sld., en laasfast førre kiste 5 mrk.,  
i Nørre Cammer i Krobhused.  En laasfast Egekiste for 10 mrk., en Ørk med en hengelaas fore 4 
mrk. I Herberghused i Øster Seng. En linnen underdynne 10 mrk., en linnen overdynne 6 mrk., en 
linnen hoved dynne 4 mrk., 2 puder med lin vor og alt á 6 mrk er 3 Sld,m 2 bruegarns lagen á 8 mrk 
er 4 Sld., it sengeklæde 10 mrk., I Wester seng. En linnen underdynne 10 mrk., en linnen hoved 
dynne 2 mrk. 8 skl., en dito 3 mrk., en bolster hoveddynne 4 mrk., en linnen overdynne 5 mrk., 2 
puder med lin vor á 5 mrk er 10 mrk., 2 bruegarns lagen á 5mrk er 10 mrk.,  
 
i krobhused. 
En blaae ranned olmerdugs underdynne 2 Sld.,  hvis kaaber som her i Sterfboets ny deel findes blef 
Enken adf med arfvingerne bevilged, imod sin S. Mands Udfart, eller begrafvelsis bekaastning, og 
der for er den om ej meere til Sterfboets middel at anføre; 
 
Tilstaaende Gield. 
Lientnanten ved Cavalleriet. Som boer paa em gaard i Westermarie sogn kaldis Kantedams gaard, 
Augustin Violi er her til boet efter Enkens foregifvende skyldig blefven for berørte gaard leie til nest 
kommende midfaste 1696 penge 9 Sld.,  
Svens Christensen i Nyelaurskier sogn er skyldig som hand self har vedgaaet 9½ Sld., 
Hans Sadelmager i Rønne er her til boet skyldig blefven paa it slagtenød 5 mrk.,  
Unge Hans Jensen i Nyelaurskier sogn er skyldig 4 mrk.,  
 
Summa Andrager forskrefne Sterfboets løsøre middel til penge 340 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
 
Blef sa angifven efter skrefne Prætensioner, og er der til giort udleg som følger. 



Efter et skiftebref ganged efter afgangne Hr: Mads Mikelsen fordum Sogne Præst til St: Nicolai 
Meenighed, datered den 3 Oktober A. 1664. befindes at denne Sal: Mand Niels Jensens fader, 
afgangne Jens Nielsen, er tilordned at værge, for en af den S: Mand Hr: Mads Mikelsens sønner ved 
navn Jens Madsen, hvilked wergemaal saa som denne Sahl:Mand Niels Jensen efter sin Sal: fader 
Jens Nielsen alene var arfving for aarsagdis hand samme wergemaal ved Landstings retten at lade 
Approbere om hand som til bemelte myndling var gangske ubeslegted, kunde være pligtig til at 
antage, efter som omtrent, en 16 aars tid, at samme wergemaal Niels Jensens Sal: fader, var paa 
buden, da henløben var, som Niels Jensen sig i Landstings stefningen haver over besværged, saa vel 
og at hand ej der om noged skiftebref laad sedel, eller minste efter retning efter sin Sal: Fader 
forrefundet haver, men da først samme skiftebref ved stefnemaaled bekom, hvor om en Dom fra 
Landstings retten af Welb: Hr: Lands Dommer Mathias Rasch afsagt den 11 augusty 1680. videre 
formelder, og der ved Niels Jensen ikke for samme wergemaal befriet, men tilfunden at forblifve, 
og svare, paa sin Sal: fader Jens Nielsens weigne, hvor efter denne S: Mand Niels Jensen sig antog 
samme wergemaal for berørte Jens Madsen, og med største flid, sampt ved low, og rettis maade 
indkræfvede hvis i skifte brefvet efter bemelte myndlings S:Fader til hammen var udlagt, som er 
Capital 116 Sld. 15 1/6 skl., og bestaar i efterskrefne som der til er udlagt nemlig. 
Hos Borgmester Peder Sejersen i Nestved udi Nestved udi Sæland 73 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., om 
hvilken Summa myndlingen Jens Madsen udi sin skrivelse, som er dateret Nestved den 10 juny 
1685. til sin wærge Niels Jensen melder at som hans broder Mikel Madsen har hammen tilfore til 
skrefven at giøre mageskift med hammen imod hvis ham her paa landet tilkom, at overlade sin 
anpart der i Nestved, som bestod hos Øfrigheden der sammested som af samme skrifvelse sees 
kand, at Sal: Niels Jensen ej noged af de 73 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., haver bekommed, for resten af 
Capitalen er myndlingen tillagt, en sort blised Hest for 6 Skd,m en brun blised Hoppe med føll for 5 
Sld., hos Jacob Mikelsen 4 Sld. 2 mrk., hos Jep Nielsen 3 Sld. 3 mrk. 12½ skl., hos Anders Persen 
11 4/6 skl., Prousten i Rønne 5 Sld., Sadzer Juhlmager 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., Jens Persen forige 
Ridefouged 5 Sld., en gl. Egekiste 5 mrk., Hans Bødker i Westermarie sogn 6 mrk., Olle Fisker 2 
mrk. 6 skl., Peder Rasmusen 2 mrk., Christopher Gregersen 1 mrk., Boild Sal: Hr: Jacobs 6 mrk., 
Rasmus Hindte 5 mrk., Olle Andersen 2 mrk., som opdrager til 41 Sld. 2 mrk. 5 5/6 skl.,  
Men efter første Summa Capital rester som af dette boe nu skal udlegges Capit: 42 Sld. 3 mrk. 10 
skl., Og som Enken beretter at Niels Jensen hendis S: Mand ganske ringe af denne forestaaende 
rest, skal have bekommed, hos de mænd som der til var skyldig, som vel og kand eragtes af den 
besværing denne S: Mand til Landstinged giort haver, i det hand ikke har haft noged at fordre efter 
udi de da bort løbende 16 aars tid; 
Saa sampiøkte Enken med sin laugwerge, og med arfvingen, som for billigt eragtis, at mymdlingen 
formedelst forrestaaende om stendigheders skyld tilleggis ikum rente i de nest paa følgende 15 aar, 
da Jens Madsen efter sin S: Faders skiftebrefs anledning fyldet sine 18 Aar. Thi hand efter otte 
begiering der om siden hand blef myndig ej har villed self søgt sin arf hos bemelte sin werge, saa 
opløber rente naar werge penge er afdragen i de 15 aar 21Sld. 1 mrk. 8 skl., Hvilkenrente Enken 
formoedit, at myndlingen dog ikke self naar hand tilstede kommer skulle være begierrrrrende, dog 
ofverloed Enken saadan sin Anke, og afstoed samme rente tillige med Capitalen, under den nu 
anordnede formynders for sine, og tilsvare, efter lowens tilhold, hvis aarsage Capital og Rente 
sammen reignis, som er 64 Sld. 1 mrk. 2 skl., Saa efter di myndlingen Jens Madsen efter nogle 
gange at hand er anordnet ej self haver kommed tilstede sin arfvedeel at annammer, men sig 
undskyldt ikke at kunde hid reise, og begierte i berørte sin skrivelse, hans tilkommende arf under 
forvaring, entten hos hans broder Mikel Madsen eller en anden mand maatte forblive saa er for 
hammen til werge og forsvar i hans Absens anordnet, efter som broderen ikke er wederheftig det at 
antage :/ Niels Hansen i Rydskier sogn som for den omreignede Summa er udlagt efterskrefne, en 
mørk graae Hest 15 Sld.,en guhl brun Hoppe for 7 Sld., it soed blised Hors føll 4 mrk., en kolsort 



Koe 6 Sld., en ung sort Koe 5 Sld., en sort hielmed ung Koe for 5 Sld., hos Lientnant Augustin 
Viol. Som hand er skyldig for gaard leje af Cantedams gaarden de skyldende 9 Sld., en guhl blised 
Hest 3 Sld., en Høe reeder wogn 4 Sld., it ølkar i Ster hused paa 3 tønder for 2 mrk., I Øster seng i 
Herberghused toe grue garns lagen for 4 Sld., it røe stierned Tyrnød 7 mrk., hos Hans Sadelmager i 
Rønne 5 mrk., en ølltønde 20 skl., til overs 2 skl.,  
 
Nok befindes at denne S: Mand Niels Jensen er tilordnet at werge for Sal: Lars Mortensens døn 
Esper Larsen paa skifted efter hammen, den 14 febr: 1690. som tilkom 4 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Og som denne Enke beretted at myndlingens moder haver inde beholt huus hendes barn tilkommer, 
saa at Sal: Niels Jensen indted deraf bekommed, eller nu kand der til have at svare, Saa er der for 
isteden for denne Sal: Mand nu til werge anordnet hans Stiffader Niels Pedersen som boer paa 
Hakeleedgaarden i Westermarie sogn, at hand svarrer myndlingen her efter til sin arfvepart, efter 
lowen som ret er. 
Enken angaf at være skyldig til Anders Fyhn i Rønne 2 mrk. 8 skl.,  
Til Anders Kok i Svaniche for Sild 3 Sld. 2 mrk.,  
Og til Hanna Joens i Østermarie sogn 8 mrk.,  er 6 Sld. 8 skl., der for tillagt 6 tønder Biug á 4 mrk 
er 6 Sld., en tøndefor 8 skl.,  
Trompetteren Ved Kavalleriet Frants Smidt som denne ottende gaard, Pro ohticio.er Ahsigneret, 
fordrede som rester for indeværende aar A: 1695. efter afreigning til nest kommende Nytaar 1696. i 
alt 9 Sld. 1 mrk., udlagt der for, it røe braaged studnød for 3 Sld., en sort galt for 3 mrk. 8 skl., 2 
tønder Rug á 7 mrk er 14 mrk., 2 tønder Biug 2 Sld., til overs 8 skl.,  
Hans Ollufsen i Rønne fordred efter afreigning 2 Sld., udlagt 2 tønder Biug for 2 Sld.,  
Peder Andersen i Nyelaurskier sogn fordred paa sin fader Anders Pers weigne, for en jernstang 6 
mrk., her til svarede Enken at det var hen ved 20 ar siden, at her ved denne og andre fleere gaarder 
her i sogened, saa vel som Præstegaarden arbieded en tømmermand med skruer, hvor ved hand 
brugte en jernstang, som sidst var til bruis gaards brug, hvis aarsage Enken og de vedkommende 
formente, at dette boe ej kunde svare til den der ved brugende jernstang, fer for skifteforwalteren 
Remitteret denneste i dighed til low og ret. 
Niels Persen i Arnager tilkommer for til høste arbied i nest af vigte høst, som Enken foregaf 4 Sld., 
udlagt 2 tønder Rug á 7 mrk er 14 mrk., en tønde Haure 2 mrk.,  
Iligemaade angaf Enken at Jens Larsen i Arnager tilkommer høsteløn 3 Sld., udlagt en tønde Rug 
for 7 mrk., en tønde Biug 4 mrk., ½ tønde Aure 1 mrk.,  
Peder Rosman i Rønne fordred efter afreigning resterende 16 Sld., udlagt 9 tønder Rug á 7 mrk er 
15 Sld. 3 mrk., ½ tønde Haure 1 mrk.,  
Anike Anders Skomagers i Rønne fordrer som Enken angaf 6 mrk., udlagt en tønde Biug, og en 
tønde Haure for 6 mrk.,  
Mons Jensen Skrædder i Arnager fordred efter Enkens foregifvende 2 mrk., udlagt en tønde Haure 
for 2 mrk.,  
Mons Bødker i Arnager fordred efter afreigning 1 mrk. 12 skl., udlagt it deignetrug for 1 mrk. 8 skl., 
en straabonds tønde for 4 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte bevilged 3 Sld., udlagt en røe galt, og en graae galt 
7 mrk., 4 unge Gies 3 mrk., it Lam 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilged, en sort stud for 6 Sld.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 6 mrk., udlagt it røe brunt studnød for 6 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt en blaked Qvigekalf for 6 mrk., 
Peder Laursen tilkommer tienesteløn 3 Sld. 3 mrk., tillagt 2 tønder Rug á 7 mrk er 14 mrk., en ½ 
tønde Aure 1 mrk.,  



Jens Rasmusen tilkommer og tienesteløn 10 mrk., tillagt en tønde Rug for 7 mrk., 1½ tønde Haure 
for 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 125 Sld 1 mrk. 6 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 215 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Hvor af moderen tilkommer den halfve part som er 107 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Og daatteren ligesaa 107 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
 
For moderens anpart er udlagt 7 tønder Rug á 7 mrk er 12 Sld. 1 mrk., 10 tønder Biud á 4 mrk er 
10 Sld., 7 tønder Aure á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk., 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., 6 gl. Faar á 3 mrk. 8 
skl er 5 Sld. 1 mrk., 7 galt grise á 2 mrk. 8 skl er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., en graae belted Soe 4 mrk., en 
sort Koe 5 Sld. 2 mrk., en blak grimmed Koe 4 Sld., en sort grimmed Koe 6 Sld., it blak grimmed 
studnød 9 mrk., it sort Qvigenød 8 mrk., en sort studkalf 6 mrk., en sort hielmed studkalf 4 mrk., en 
brun stierned Hoppe for 10 Sld., en mørk brun Hoppe 8 Sld., it brunt Horsføll 1 Sld., en guhl brun 
snopped ung Hoppe 7 Sld., it Ølkar paa en tønde 3 mrk., I Meel Cammered . 2 tønder á 12 skl er 1 
mrk. 8 skl., en wogn med smaa stier hammel tøm og halseeler 3 Sld., en ploug med behørig jern, og 
en drage kraag for 2 Sld., it aar med bihl 20 skl., it aar uden bihl 4 skl., e nye wogn ree 6 mrk., en 
hiem qvern med hus 10 mrk., en laasfast Egekiste i Krobhused 10 mrk., hos Svend Christensen i 
Nyelaurskier sogn 9 Sld. 2 mrk., hos Frands Trompeters udleg 4 skl., ved myndlingen Jens Madsen 
udleg 2 skl.,  
 
Peder Thorsen paa sin hustruis weigne tilkommer af løsøre arf penge 107 Sld. 2 mrk. 14 skl., 
udlagt der for en sort blised skimled Hoppe for 10 Sld., en sort blaked Hoppe 7 Sld., it sort blised 
Hestføll 6 mrk., en ung brun Hoppe i 4de aar 7 Sld., en hvid koe 14 mrk., en røe Koe 18 mrk.,  
En stoer røed Koe 6 Sld., it røt Qvigenød for 2 Sld., en blak grimmed Qvigekalf for 4 mrk., en røe 
Qvigekalf for 5 mrk., en graae belted Soe for 3 mrk. 8 skl., 6 galte Grise á 20 skl er 7 mrk. 8 skl., it 
Brøger Car paa 2 tønder i Steerhused for 6 mrk., en tønde for 10 skl., I Meel Cammered, 4 tønder 
for 1 Sld., I Melke Cammered, it førrebord med skoffe under 3 mrk., paa Øster tilled 3 tønder for 12 
skl., it skrin uden laas 12 skl., en Høe reeder wogn 4 Sld., en ploug med jern og juhl 6 mrk., I 
Herberghused, it førebord 4 mrk., en føre kiste med laas 5 mrk., en Ørk med en hengelaas i Nørre 
Cammer 4 mrk., I Øster seng i Herberghused, en linnen underdynne 10 mrk., en linen overdynne 6 
mrk., en hoved dynne 4 mrk., 2 puder med lin vor paa 3 Sld., it sengklæde 10 mrk., I Wester seng, 
en linnen underdynne 10 mrk., en linnen hoveddynne 2 mrk. 8 skl., en dito 3 mrk., en bolster hoved 
dynne 4 mrk., en linnen overdynne 5 mrk., 2 puder med lin vor 10 mrk., 2 bruegarns lagen 10 mrk.,  
en blaae ranned olmerdugs underdynne i Krobhused for 2 Sld., hos unge Hans Jensen i Nyelaurskier 
sogn 4 mrk., Ved Frands Trompetters udleg 4 skl., 6 tønder Rug á 7 mrk er 10 Sld. 2 mrk., 8 tønder 
Biug á 4 mrk er 8 Sld., 11 tønder Aure á 2 mrk er 5 Sld. 2 mrk.,  
Efter anfordring hafde Enken med sin laugwerge, og med arfvinger Peder Thorsen ej videre at 
forregifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, at saa er tilganged og Pahseret som forskrefved 
staar Tehterer, Jens Pedersen Mekelbourgh,  H: Koefoed.  H: Brugman 
Peder Thorsen.egen haand. Peder Andersen. Hans Jensen. 
Karen K:P;D: Pedersdaatter. 



Nr. 35. 
Side 61b. 1695. 18. Okt. 
Anna Andersdatter, 4. Sg. Vestermarie. 
Rasmus Hansen. 
 1 dat. 
A: Else Rasmusdatter, f. 1683. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Mons Andersen, Klint, Vestermarie. 
 
Anno 1695 den 18 Oktober, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering og Wurdering, 
sampt  schifte og deeling efter Rasmus Hansens S: Hustru Anna Andersdaatter som boede, 
og døde, paa den 4 Jord Eiendomsgaard, beliggende udi Westermarie sogn. Udlagt til Welb: 
afgangne Mikel Eksteens arfvinger. Imellem denne Sal: Qvindes efterlatte husbonde bemelte  
Rasmus Hansen. Paa eene side, og paa anden side , it deris sammen auflede pigebarn  
 
Ved navn Else Rasmusdaatter paa 12 aar gl. for hende werger faderen, og forelagt hendis mor 
broder Mons Andersen paa Klint i Westermarie sogn. at være tilsiuns werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende  Jens Pedersen Mekelbourgh, og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen,og Jens 
Madsen Da er forrefunden og Pahseret  som følger.  
Efter Rasmus Hansens foregifvende skal denne 4de gaard af hammen være indpandted fra Lars 
Mogensen som nu boer i Nyebye, og er til dette boes middel at anføre de penge der for af Rasmus 
Hansen er Udgifven som er 183 Sld., 
Mikel Hansen som nu boer i Knudskier sogn, er skyldig blefven for en jernstang, og en seis 9 mrk.,  
Olluf Adzersen i Aakier sogn er skyldig blefven her til boet for husleje og anded 3 Sld. 2 mrk.,  
Jens Abrahamsen i Aakier sogn er skyldig blefven for laante penge og lang halm 7 mrk. 8 skl.,  
Jens Hansen i Aakier sogn er skyldig blefven for en tønde Biug 2 Sld.,  
Foruden dette haver Rasmus Hansen laant bemelte Jens Hansen en bøsse, som hand vil igien have, 
eller og derfor 5 Sld., penge. 
 
Heste og Hopper. 
En gl braaged gilling 6 Sld., en gl. røe Hest for 4 mrk., en brun stierned gilling 6 Sld., en gl. skimled 
gilling for 6 mrk.,  
Faar. 3 Faar á 3 mrl er 9 mrk., Svin. It sort svin for 3 mrk., og it sort svinfor 2 mrk.,  
 
Boeschab. 
En ploug med sit tilbehør 4 mrk., 3 harrer tilsammen for 1 mrk., en wogn med 2 smaa stier og en 
brake hammel med seeler 3 Sld., en gl, wogn uden stier for 4 mrk., en hand qvern med hus og seil 
for 3 mrk., en stand tønde for 1 mrk., en straabonds tønde 8 skl., en gl. dito 4 skl., en kierne 6 skl.,  
 
I Krobhused. 
5 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk. 4 skl., en gl. gl. øltønde 8 skl.,  
Kornet i Laderne. I Synderlade Rug er sat for 3 tønder á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., Biug i samme lade 
er sat for 6 tønder á 4 mrk er 6 Sld., Haure i wester lade er sat for 6 tønder á 2 mrk er 3 Sld., Høe. 4 
les á 5 mrk er 5 Sld.,  
 
Kaabber. 



En kaabber kedel ungefehr paa 2 spanne stoer er sat for 3 Sld., it gl. medskab med 2 dørre for i 
Krobhused for 3 mrk., en gl. kiste uden laag og hengsler for 8 skl., it gl. førebord i stuen for 1 Sld., 
it gl. Ege wraaeskab for 3 mrk., en gl. bagstoel for 8 skl., it gl. kandeskab i Sterhused for 6 skl., en 
stand for 6 skl., 2 gl. seiser med bom og ringe á 8 skl er 1 mrk., it tørf jern 6 skl., it dito 6 skl.,  
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 242 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Saa blef denne Sal: Qvindes Ifare eller gang klæder taxered som hendis efterlatte daatter med 
faderens samtøke skal beholde tillige med hendis S:Moders kiste, og Spinde Rok, 
 
 hvorimod Rasmus Hansen beholde sine egne ifareklæder, og sin seng med en deel ringe klæder udi 
og er moderens klæder efterskrefne, en sort klædis kaabbe for 5 mrk., it sort fifskaftes skiørt for 5 
mrk., en sort pollemettis trøye 3 mrk., en bruegarns borddug med stoer traaer udi som daatteren blef 
bevilged taxered for 3 mrk., en laasfast førekiste for 4 mrk., en gl. spin Rok 1 mrk. 8 skl.,  
Summa 5 Sld. 1 mrk. 4 skl., som faderen sin daatter tilsvarer,  
 
Dernest blef angifven efter skrefne bort skyldig Gield. Hvor til er giort Udleg.som 
følger 
Belangende Landgielden af denne 4de gaard da befindes at Rasmus Hansen der for bør svarer fra  
1. May 1691. og hafver hand der paa til afkortning som hand efter Qvitering datered den 28 July  
A: 1691. haver betalt til S: Welb: Mikel Eksteens daatter Anna Catrina Eksteens for det aar A: 
1691. Landgilde svared tilsammen, og jordebogs penge 6 Sld., med Ektepenge beriegned af 3 Sld., 
rester saa for det  Aar 2 Sld. 2 mrk. 2 skl., for A: 1692 skal Jens Madsen i Rønne hafve den fulde 
Landgilde og Ektepenge til sig annammed som Rasmus Hansen loved at forskaffe hans Qvitering 
paa, hvis ikke da at svare Jens Madsen der til for hvis som der af kand reste for A: 1693. anføris den 
fulde Landgielde med Ektepenge som efter lankiøb, opdrager til penge 12 Sld. 3 mrk. 8 skl., lige saa 
for A: 1694 og 1695, er 25 Sld. 3 mrk., andrager saa den resterende Landgielde som Rasmus 
Hansen til sin hosbun til forste May 1696. kand skyldig blifve at svare 41 Sld. 10 skl., og som i 
disse forskrefne aarringer, efter Rasmus Hansen inden tinge goiorde opbiudelse, jeg at hos bunden 
der til ordineret fuldmegtig er funden som samme Landgielde haver kunded imod taged saa er den 
rest som melt er, efter lowens anledning for land kiøb beriegned. Og efter boets tilstand i de 
wisseste middel som sterfboet tilhør, giort indførsel for, forskrefne 41 Sld. 10 skl., udi berørte 4de 
gaards pandtepenge at vøøøære forsikret til de betalt vorder. 
Else Sahl: Jens Larsens i Rønne fordrede som Rasmus Hansen self vedgik i en Summa penge 65 
Sld. 2 mrk., reisende sig af en deel indfrielse som paa forskrefved pandtning for Rasmus Hansen af 
hende er betalt, paa berørte 4de gaard i Westermarie sogn, hvor for og saa efter Rasmus Hansens 
samtøke, Else Sal: Jens Larsens her ved er giort indførsel udi forskrefne 4 de gaard, for de 
fordrende 65 Sld. 2 mrk., til de der af betalt vorder. 
Lars Ibsen ved Wassen i Aakier sogn fordred som hand Rasmus Hansen til berørte 4de gaard 
pandtning med forstrakt haver, ved en overdragelse med en obligation, hvor paa restere med Capital 
og rente til dato 19 Sld. 4 skl., som tilkommer Laurs Ibsens myndling Hans Ibsen, og er der for med 
Rasmus Hansens som tøkt Giort indførsel for berørte 19 Sld. 4 skl., i forde 4 gaard indtil de igien 
betalt vorder. 
Olluf Nielsen i Rønne fordred efter sin sedel paa afgangne Hr: Christen Mikelsens Sterfboes 
weigne, som er der til udi betalning udlagt paa skiftrd, efter Karen Sal: Jens Jacobsens, og rester til 
dato med Capital, og rente 17 Sld. 3 mrk. 14 skl., og for beholder Olluf Nielsen sig ved samme 
fordring om hand med dette følgende udleg ikke for fordringen kand være for nøyet, at søge det i 
andre maader, saa er for de 17 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  Udlagt, 2 tønder Rug á 6 mrk er 3 Sld., 3½ tønde 
Biug á 4 mrk. er 3 Sld. 2 mrk., en tønde Haure for 2 mrk., 4 les Høe for 5 Sld., en beeeerun stierned 
gilling 6 Sld., til overs 2 skl.,  



Olle Adzersen omsider møtte her paa Sterfboet, og gangske benektede at hand ikke var skyldig til 
Rasmus Hansen nogen skilling, hvor fore her til om drag føris, de for hen til Sterfboets middel 
anførte 3 Sld. 2 mrk., Rasmus Hansen wilde ikke være fornøyed med Olle Adzers foregifvende, hvis 
aarsage deris tvistighed er henvist efter parternis begiering, til low og ret. 
Rasmus Persen i Aakier sogn fordred paa sin søn Peder Rasmusen wegne, som Rasmus Hansen 
vedgik 4 Sld. 3 mrk. 4 skl., Udlagt en wogn med 2 smaa stier, og en brake hammel med seeler for 3 
Sld., en hand qvern med hus og seil 3 mrk., it Faar 3 mrk., en gl kiste uden laas og hengsler 8 skl., 
en bag stoel 8 skl, en tønde 4 skl.,  
Nok fordred Rasmus Persen resterende paa Qvartal skat 2 mrk., og paa en seis rester 2 mrk., 
Rasmus Hansen benektede dette, og der for tienesteløn 3 Sld., udlagt at affordre hos Jens Hansen i 
Aakier sogn som hand er skyldig 2 Sld., it bord i stuen for 1 Sld.,  
Anders Persen i Westermarie sogn fordred for ligkisten arbiedsløn 3 mrk., udlagt it Egewraaeskab i 
stuen for 3 mrk.,  
Ingeborg S: Olluf Jensens fordred som Rasmus Hansen vidgik penge 7 mrk., udlagt af it madskab 1 
mrk.,en ploug med behør 4 mrk., en stand tønde 1 mrk., 4 tønder á 4 skl er 1 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilgedis 4 tønder Aure for 2 Sld., 
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilged 3 Sld., og tillagt it Faar 3 mrk., it lided Soesvin 2 mrk., 
af en kaabber kedel 7 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., tillagt af en kaabber kedel 1 mrk., af it madskab 2 mrk., 
Wurderings mendene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., tillagt af forde kaabber kedel 4 mrk.,  
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget tilkommer for A: 1693. bb ogS penge sampt knekte 
penge 2 mrk. 11 skl., omkaastning 2 mrk. 4 skl., for A: 1694. lige saa 2 mrk. 11 skl., om kaastning 1 
mrk., er 8 mrk. 10 skl., udlagt en tønde biug for 4 mrk., it Soesvin 3 mrk., Rasmus Hansen betaler af 
en braaged gilling 1 mrk. 10 skl.,  
Til kirken skal betalis tiende for A: 1695. en tønde Aure for 2 mrk., til præsten en tønde Rug, og en 
tønde Biug for 10 mrk., Item it Lam 2 mrk., en gaas 1 mrk., til Herrits fougden og deignen hver 1 
skep Biug 2 mrk., giør 4 Sld. 1 mrk., og udlagt en tønde Aure for 2 mrk., 1½ tønde Biug 6 mrk., en 
tønde Rug 6 mrk., it Faar 3 mrk.,  
I mod denne S: Qvindes Udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Rasmus Hansen bevilged 15 Sld., 
og tillagt, af en braaged gilling 5 Sld. 1 mrk.6 skl., indført i den 4de gaards pantepenge for resten 
som er 9 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Efter det skiftebref, ganged efter S:Jens Andersen i Aakier sogn den 23 Sept: 1685. befindes at 
Anders Jensen i Aakier sogn er skyldig blefven, der til boet 18 Sld., af hvilken Summa Anders 
Jensen haver self betalt til Niels Madsen ibiden de 6 Sld., for resten som er 12 Sld., befindes 
Rasmus Hansen efter sin ugifne obligation, datered Aakier sogn den 6 juny 1687. at have goedsagt 
fore, for sin hustru fader bemelte Anders Jensen, og som disse 12 Sld., er udlagt til en myndling ved 
navn Jens Pedersen, som Mads Pedersen i berørte skiftebref er werge fore, og Niels Madsen har 
forbundet sig til wergen dette med videre at svare, Saa tilkommer Rasmus Hansen eftert sin 
forskrefning at svare til de obenmelte 12 Sld., hvor af til den 6 juny 1695 rester rente aarlig 2 mrk. 4 
skl., er i 8 aar 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., Hvor pa Rasmus Hansen haver betalt 2 Gies for 1 mrk. 8 skl., en 
skep Erter for 2 mrk., rester saa capital og rente 15 Sld. 2 mrk., hvor for er giort indførsel udi den 4 
gaard i Westermarie sogn, 
Summa forskrefne Prætension andrager til penge 201 Sld. 10 skl.,  
Af hvilken Summa er udi forde 4de gaards pantepenge giort indførsel for 150 Sld. 2 
mrk. 8 skl.,  
Resten af Gielden er med løsøre aflagt, 
 



Liqvideret bliver udi behold, og til deeling 41 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfve part som er 20 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Og daatteren ligesaa. 
 
For faderens anpart er udlagt af den 4de gaards pantepenge i Westermarie sogn 11 Sld. 2 mrk. 14 
skl., en skimled gilling 6 mrk., 3 harrer 1 mrk., en gl. wogn uden stier 4 mrk., en tønde 8 skl., en 
kierne 6 skl., en tønde i krobhused 4 skl., en gl. tønde 8 skl., it kandeskab 6 skl., en stands 6 skl., 2 
tørf jern 12 skl., hos Mikel Hansen i Knudskier sogn 9 mrk., en gl. røed Hest 4 mrk., 2 seiser med 
bom og ringe á 8 skl er 1 mrk., hos Jens Abrahamsen i Aakier sorg 7 mrk. 8 skl., ved Olle Niels 
udleg 2 skl.,  
 
For daatteren Else Rasmusdaatters anpart som er 20 Sld. 2 mrk. 10 skl., er giort indførsel udi 
eftermelte 4de gaards pandtepenge. 
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde Rasmus Hansen og tilsiuns wergen ej  videre at 
forregifve Sterboet at vedkomme. End forskrefved staar, at saa er Pahseret, Tehterer. 
Jens Pedersen Mekelbourgh, H: Brugman. Rasmus R:H:S: Hansen. 
Jens Madsen. Mons M:A: Andersen. Arist Ibsen. 
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Nr. 36.  
Side 63b. 1695. 19. Okt. 
Karen Hansdatter, Tejn, Olsker. 
Jens Isaksen. 
 1 dat. 
A: Karen Jensdatter, f. 1682. Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Hans Ollufsen, Rutsker. 
 
Anno 1695 den 19 Oktober, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter   Jens Isaksens Sahl: hustru Karne Hansdaatter som boede, 
og døde i Teign, udi Olskier i sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efterlatte Mand bemelte Jens 
Isaksen paa eene side, og paa anden side it deris sammen aufled lide pigebarn 
 
Ved navn Karne Jensdaatter paa 13de uge gl. for hende er faderen self efter lowen werge, og 
forrelagt barnets moder fader Hans Olufsen i Rydskiersogn at være tilsiuns werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Jens Pedersen Mekelbourgh, og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Anders Laursen og 
Jens Hansen i Olskier sogn. Hvor  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Befindes efter it skiftebref dateret den 22 july A: 1690, ganged efter Jens Isaksens forige S: Hustru 
Mette Nielsdaatter, at Jens Isaksen endnu tilhør efterskrefne sædis Jord beliggrunde i Teign, nemlig 
en løke kaldis Jorbeliy udi er 7 skep. Land biug jord, og Skovbund med nogen Aske træer paa, som 
tilfore i berørte Skiftebref er taxeret, og nu for samme pris erkiendet som er 28 Sld., hvor af sønnen 
Isak Jensen forhen efter sin moder er tillagt arf 8 Sld., og daatteren Anna Poulsdaatters anpert 6 
Sld., er til wergen Lars Nielsen af Jens Isaksen betalt, er saa der af til dette boes middel at anføre 20 
Sld., haver løke Norwest op fra byen 2½ tøndeland haver Jord med nogen smaa buske, pg nogle faa 
Birke der udi, er og taxeret tilsammen for 16 Sld., Hvor af sønen Isak Jensen tilkommer den 
halfvepart efter forskrefne sin moder som er 8 Sld., er saa til dette boe at anføre 8 Sld., Endnu er 
taxered en liden lyke Sand Jord, op til forde Aure jord paa en half tønde Land, der af tilkommer og 
forde Isak Jensen den halfve part som er 5 mrk og dette Sterfboe den anden halfvepart som er 5 
mrk.,  
I en stuelengde beliggende i Teign, 6 stolperum hus hvor af Krobhused er it og stuen 2 stolperum 
sat efter formelte skiftebrefs anledning for Stolperummet 4 Sld. Er 12 Sld., deraf tilkommer sønnen 
Isak Jensen sin møderne arf 15 mrk 8 skl., resten er til dette boe at anføre som er 8 Sld. 8 skl., De 3 
østerste Stolperum som er forstuen it, og kiøkenet 2 stolperum, med bageovn udi, er sat for 6 Sld.,  
5 Stolperum Ladehus, mit i Nøre lade lengde sat hver stolperum for 4 mrk., er 5 Sld., en liden 
kaalhave, synden for stuen med gierde om, og de der udi staaende frukte træer, er tilsammen sat for 
5 Sld.,  
 
Boehave. 
En liden gl. sort gilling for 2 Sld., en brun blised gilling 7 Sld., en røe grimmed Koe 4 Sld. 2 mrk., 
en røe grimmed Qvige 2 Sld., it blak stierned studnød for 11 mrk., en røe belted Soe 4 mrk., en røe 
belted galt gris 1 mrk., en dito 12 skl., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., en ploug med tilbehør for 6 mrk., 
en gl. wogn uden stier 8 mrk.,  
 
Sæden i laden er sat 1 1/5 tønde Rug er sat for 7 mrk. 8 skl., 5 tønder Biug á 4 mrk er 5 Sld., en 
laasfast Aske kiste 3 Sld., en føre kiste uden laas 6 mrk.,it førre bord i stuen 5 mrk., en laasfast føre 
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kiste 10 mrk., en førre tønde 8 skl., en gl. stand tønde 8 skl., it syed hiønde med røt under foer 3 
mrk., en wefved Agedynne 3 mrk., it syed hiønde med skin under 2 mrk.,  
 
Sengeklæder. 
En ullen hofveddynne 1 mrk., en gl. blaae ranned sengedynne 3 mrk. 8 skl., en øltønde for 1 mrk. 
12 skl., en bord dug for 2 mrk., en hand qvern med hus for 5 mrk., en kaabber kedel paa en liden 
fiering beholte Jens Isaksen foruden skifte som Hans Ollufsen hammen bevilged, en grydde som 2 
føder er af støt, er sat for 3 mrk., it gl. pande jern 12 skl., en jern rist for 1 mrk., 4 skaalpund lin brue 
er sat for 4 mrk., en wef med behør for 2 Sld., 
Summa Boets middel er 103 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Jens Isaksen egne klæder blef lig med imod hans S: Hustruis klæder og var hans klæder ikke saa 
goede, hvor for hand bekom til sine klæder, it over kieks røt snørlif og blef resten af denne S: 
Qvindes klæder wurdered til barnet eget nytte som er efter skrefne, en sort fifskaftes trøye og it 
skiørt for 4 Sld., endnu en sort fifskaftes trøye for 6 mrk., it lesned hiøndes vor 1 mrk. 8 skl., en sort 
klædis kaabbe 4 Sld., en sort silke grofgrøns hufve 3 mrk., it grønt raskis forklæde med it bon udi 2 
mrk., it hvidt lærreds forklæde 4 mrk., Summa 12 Sld. 8 skl., Som faderen tilsvarer barnet i 
fremtiden; 
Blef saa angifven efterskrefne  bort skyldig Gield. 
Jens Isaksen angaf at resterer med dagswerks penge til amptstuen for A: 1694. og 1695. efter hans 
foregifvende aarlig 9 mrk., er 4 Sld. 2 mrk.,  
Byefougden Hans Ollufsen Skov i Rønne  fordred rente af 7 Sld., Capital hvor for er pandt udsat, 
som til dato skal være rentepenge 4 Sld. 11 skl.,  
Jens Isaksen angaf at være skyldig til Hr; Christen Lind i Røe sogn 4 mrk.,  
Item til Hans Jensen i Røe sogn 6 mrk.,  
Til Hans Drejer i Olskier sogn er Jens Isaksen skyldig 4 mrk., Nok for en skep. Biug Meehl 20 skl.,  
Til Olluf Andersen ibiden skyldig i alt 5 mrk.,  
Jacob Persen ibiden fordred for en skeppe Biug Meehl 20 skl.,  
Marne Hansdaatter fordred tienesteløn til dato 4 Sld. 3 mrk., udlagt en laasfast Aske kiste for 3 
Sld., hos søsteren Margretes udleg 10 skl., en wefved Agedynne for 3 mrk., it røt syed hiønde for 3 
mrk., hos sin fader de 6 skl.,  
Margreta Hansdaatter fordred tienesteløn 7 mrk. 6 skl., udlagt en wef med behør for 2 Sld., til 
overs 10 skl.,  
Kirke wergen Mogens Jensen i Olskier sogn fordred klokepenge 1 mrk., kirkepenge 8 skl., er 1 mrk. 
8 skl.,  
Nok tilkommer sønnen Isak Jensen for resten af hans udleg, efter formelte skiftebref af sin møderne 
arf penge 4 Sld.,  
Den daatter som anmeldis i berørte skiftebref Anna Povels daatter, for hvis hende tilkommer, skal 
wergen hendis morbroder Lars Nielsen i Teign som det af hendis stiffader Jens Isaksen opbaarred 
hafver hende i fremtiden tilsvare efter lowens tilhold. 
Lars Nielsen i Allinge fordred 8 skl.,  
Boehl Jespers ibiden fordrer 1 mrk.,  
Peder Ibsen i Olskier sogn fordrer 1 mrk.,  
Imod udfarten bevilgede Hans Ollufsen, efter foreening med Jens Isaksen at nyde 10 Sld., 
Peder Andersen i Wang, fordred paa sin daatter Bendte Pedersdaatter weigne tienesteløn  som 
endnu resterer 4 mrk.,  
Hans Ollufsen i Rydskier sogn fordred for uden noged brue garn, som Jens Isaksen self vil betale 3 
mrk., udlagt en blaae ranned sengedynne for 3 mrk. 8 skl., til overs 8 skl.,  
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Sogne Præsten Mads Søren Skade tilkommer 3 mrk., som betalis af it blak stierned studnød disse 3 
mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilgedis 6 mrk., som betalis af en røe grimmed Qvige disse 6 
mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilgedis 8 mrk., af en blak stierned studnød. 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., som betalis af en røe grimmed Qvige 2 mrk., en røe 
belted galt gris for 1 mrk.,  
Wurderingsmendene  for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en røe belted Soefor 4 mrk.,  
Signe Madsdaatter i Olskier sogn fordred 5 mrk.,  
Og som denne S: Qvindes efterlatte pigebarn, er sped og uopforstred, saa vil der anwendis, en stoer 
bekaastning til des opforstring, hvor for Jens Isaksen blef forundt til dessen bekaastning af boets 
middel 37 Sld. 3 skl.,  
Summa Andrager ald forskrefne Prætension til Penge 81 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
 
Liqvideret bliver Saa til deeling imellem Faderen og barnet 22 Sld., 
Hvor af en hver nyder 11 Sld., og som Jens Isaksen er self werge for sit barn, saa efter di 
Creditoerene vil betroe hammen hvis fordring de som forskrefved staar kand have, da beholder 
hand det heele boets anførte middel og der imod svarer nu hver af sine Creditorer, saa vel som 
barnet, til hvis som demmen her efter saaleedis tilkommer, og i det øfrige haver flittig opsikt, med 
det umyndige barns opforstring, hvor med moder faderen forde Hans Ollufsen skal have indseende, 
widere hafde Jens Isaksen og Moder faderen ikke at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme, 
som de efter anfordring af skifteforwalteren benektede, at saa er Pahseret Tehterer. 
Jens Pedersen Mekelbourgh, H: Brugman. Jens J:I:S:Isaksen. 
Hans H:O:S: Ollsen. Anders A:L:S: Larsen.  Jens J:H:S: Hansen. 
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Nr. 37. 
Side 65. 1695. 23. Okt. 
Gjertrud Ollufsdatter, møllehus, Brandsgård grund, Aaker. 
Niels Pedersen. 
 4 søn. 7 døt. 
A: Olle Jensen, soldat, København. Værge: Svoger, Hans Nielsen. 
B: Jens Nielsen, f. 1680. 
C: Olle Nielsen, 1683. 
D: Peder Nielsen, f. 1689. 
   Værge: Far. 
E: Ellene Jensdatter, gm. Hans Nielsen, Pedersker. 
F: Gunnel Jensdatter, gm. Hans Thomasen, Aaker. 
G: Margrethe Jensdatter, f. 1671. Værge: Søstermand, Hans Thomasen. 
H: Boehl Jensdatter, f. 1674. Værge: Morbror, Knud Olsen, Aaker. 
I: Karen Jensdatter, f. 1675. Værge: Moders søstermand, Joen Jensen, Nylars. 
J: Kierstene Nielsdatter, f. 1679.  
K: Gjertrud Nielsdatter, f. 1686. 
   Værge: Far. 
 
Anno 1695 den 23 Oktober, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter Niels Pedersens S: hustru Giertrud Ollufsdaatter som boede, 
og døde udi it Møllehus, beliggende paa Brandsgaards grund i  Aakier  sogn. Imellem denne Sal: 
Qvindes efterlatte Mand bemelte Niels Pedersen paa eene side, og paa anden side den S: Qvindes 
børn, som er 4 sønner og 7 døttre. Hvor af 
 
Den eldste søn Olle Jensen Soldat, Meenis at være i Kiøbenhavn i hans Absens, er hans svoger 
Hans Nielsen tilordnet at svare, og werge for hammen. 
Den anden søn Jens Nielsen paa 15 aar gl. 
Den tredje søn Olle Nielsen 12 aar gl. 
Den 4er søn Peder Nielsen paa 6te aar gl.  for demmen er faderen Niels Pedersen werge. 
Den eldste daatter  Ellene Jens daatter i ekteskab med bemelte Hans Nielsen i Perskier sogn.  
Den anden datter Gunnel Jensdaatter i Ekteskab med Hans Thomasen i Aakier sogn. 
Den 3. daatter Margretha Jensdaatter 24 aar gl. for hende werger bemelte Hans Thomasen. 
Den 4er daatter Boehl Jensdaatter 21 aar gl for hende werger hendis mor broder Knud Ollsen i 
Aakier sogn. 
Den 5 . daatter Karne Jensdaatter paa 20 aar gl. for hende werger Joen Jensen i Nyelaurskier 
sogn hendis moder søstermand; 
Den 6 daatter Kirstine Nielsdatter 16 aar gl.Og 
Den yngste daatter Giertrud Nielsdaatter paa 9 aar gl. for demmen er deris fader Niels 
Pedersen werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
amptmand. Herren Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, 
PederHansen  og Mons Ibsen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
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Qveg. En gl. brun stierned gilling 4 Sld., en ung brun blised Hoppe for 4 Sld., 
Kiør. En hvid Koe med røede spetter paa halsen 5 Sld.,en ung sort Koe for 5 Sld., 
Faar. 4 gl. Faar á 3½ mrk er 14 mrk., en fior gimmer for 3 mrk., it wehr lam for 2 mrk.,  
En gl. wogn med 2 høestier paa for 2 Sld., 
I Krobhused. 
It føre madskab med en dør, og en laas fore for 4 mrk., it gl. fiele deigne trug 20 skl., en gl. tønde 
for 6 skl.,   I Stuen. En gl. laasfast føre kiste 1½ mrk., it gl. føre bord 1 mrk., en gl. stoel 4 skl., en 
gl. benkedynne 3 mands sæde, spoel skaded for 2 mrk., en gl. spoel skaded Agedynne for 8 skl., 
endnu en spoel skaded Agedynne for 2 mrk., en pude med lin vor og strik for 2 mrk., en liden graae 
ulen hofved pude for 8 skl., en half tønde at salte udi for 6 skl., en glas botel 6 skl., en 4 kanted glas 
flaske 6 skl., en span kaabber kedel for 10 mrk., en gl.messing kedel 12 skl., en liden gl. grydde for 
1 mrk. 8 skl., en jern treefoed for 2 mrk., en gl. ølfiering 8 skl., en gl. tønde i forstuen 4 skl.,  
I Sengen i stuen. 
It gl. sengeklæde i pandt fra Herlof Mons i Aakier sogn for 2 mrk., en pude med vor, og strie for 2 
mrk., en blaae ranned gl. hoved dynne 3 mrk., en gl. blaae ranned overdynne 6 mrk., en ulen og 
linnen underdynne 4 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., it gl. brue garns lagen 2 mrk.,  
Paa lofted. 
2 skep. Rug á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., en tønde for 4 skl., der udi er 3 skep. Biug á 12 skl er 2 mrk. 4 
skl., en seis med bom og ringe 2 mrk. 8 skl., 14 alen wadmel á 12 skl er 10 mrk. 8 skl., 8 fett Ull á 6 
skl er 3 mrk.,  
I Laden er Rug sat for 3 skep á 20 skl er 3 mrk. 12 skl., Haure 4 tønder á 2 mrk er 8 mrk.,  Høe for 4 
Sld.,  
Efter som Niels Pedersens egne klæder ikke af  synderlig verdie, saa er denne Sal: Qvindes klæder 
til boets beste wurdered, som er følgende. En gl. sort klædis kaabe for 3 mrk., it gl. uled og linned 
grønt forklæde 12 skl., it grønt wadmels skiørt for 4 mrk., en sort fifskaftes trøje 2 mrk. 8 skl., en 
grøn wadmels foreskiorte 20 skl., en sort præsed wadmels trøje 2 mrk., it gl. floerets snørlif 20 skl., 
it røt wadmels overlif 10 skl., resten af linned, og hufverne deelte døttrene sig imellem. En gl. bord 
dug 20 skl., it gl. hiønde 6 skl., en segt 20 skl., en gl. spin rok 1 mrk. 8 skl., it par Qvinde skoe 1 
mrk. 8 skl., it grynne sold 12 skl., it gl. røt wadmels skiørt for 3 mrk.,  
 
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 56 Sld. 12 skl.,  
 
Blef saa angifven efterskrefne Gield. Og der til giort udleg som følger. 
Edwart Ollsen i Aakier sogn fordred resterende for A: 1694. af Møllen, en tønde Rug Meehl der for 
3 Sld., rester til Mikelsdag for A: 1695 half afgift for berørte Mølle 2 tønder Rug Meehl á 3 Sld er 6 
Sld., giør 9 Sld., udlagt, en hvid Koe med røe de plætter for 5 Sld., 4 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 3 Sld. 
2 mrk., en jern treefoed for 2 mrk.,  
Hr: Hans Ollufsen Sonne fordred Half: afgift af Møllen for A: 1695. til Mikelsdag nest afvigt, 2 
tønder Rug Meehl á 3 Sld er 6 Sld., nok penge 1 mrk., udlagt 4 tønder Haure for 2 Sld., Høet for 4 
Sld., it føre bord i stuen 1 mrk.,  
Olle Jørgensen i Aakier sogn fordred penge 2 Sld., smør for 2 mrk., 2 gies 1 mrk. 12 skl., er 11 
mrk. 12 skl., arfvingerne tvistede og de 2 Sld., penge, og formente at Olle Jørgensen, var skyldig 
her til boet, des aarsage skifteforwalteren Remitteret denne fordring til low og ret, for de andre 3 
mrk. 12 skl., er udlagt en blaae ranned hoveddynne for 3 mrk., en gl. messingkedel for 12 skl.,  
Lars Hansen i Lynggaarden ibiden fordred 5 mrk. 4 skl., udlagt it madskab for 4 mrk., it deigne trug 
20 skl.,  
Hans Nielsen fordred paa sin hustruis weigne tieneste løn i 8te aar á 4 mrk er 8 Sld., udlagt, en gl. 
brun stierned gilling for 4 Sld., en sort klædes kaabbe for 3 mrk., en sort fifskaftes trøye 2 mrk. 8 
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skl., en grøn wadmels foreskiorte 20 skl., it grønt wadmels skiørt 4 mrk., it par Qvinde skoe 1 mrk. 
8 skl., it gl. florents snørlif 20 skl., 2 spolskaded Agedynner 2 mrk. 8 skl.,  
Hans Larsen i Aakier sogn fordred 2 mrk., udlagt it gl. brue garns lagen for 2 mrk.,  
Claus Svendsen ibiden fordred for en egt til Nexøe med sine Egne heste og wogn 2 mrk., udlagt en 
pude med lin vor og strik for 2 mrk.,  
Henrik Persen fordred laante penge 2 mrk., udlagt it sengklæde i pandt fra Herlof Persen i Aakier 
sogn for 2 mrk.,  
Herlof Gage i Aakier sogn fordred for at grave, og ringe 2 mrk., for en allen wadmel 1 mrk er 3 
mrk., udlagt 8 fett Ull ´s 6 skl er 3 mrk.,  
Holger Carlsen i Nexøe tilkommer gammel told meel af en Mølle der som mested fem skep Rug 
Meehl á 1 mrk. 8 skl., er 7 mrk. 8 skl., item 9 skep Biug Meehl á 1 mrk. 4 skl er  11 mrk. 4 skl., er 4 
Sld. 2 mrk. 12 skl., udlagt en ung brun blised Hoppe 4 Sld., en pude med vor og strik 2 mrk., it 
gryne sold for 12 skl.,  
Kirsten Nielsdaatter blef bevilged tienesteløn 3 Sld., udlagt 14 alen wadmel á 12 skl er 2 Sld. 2 
mrk. 8 skl., en spin rok for 1 mrk. 8 skl.,  
Anders Johansen i Nexøe fordrer for forstrekning til udfarten 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., udlagt en gl. 
wogn med 2 gl. Høestier paa 8 mrk., en benkedynne 2 mrk., en blaae ranned ofverdynne 6 mrk., 2 
skep. Rug for 2 mrk. 8 skl.,  
I mod denne Sahl: Qvindes udfart, eller begrafvelsis bekaastning blef Niels Persen bevilged 9 Sld. 3 
mrk. 10 skl., udlagt der for, en gl. tønde 6 skl., en laasfast føre kiste 1 mrk. 8 skl., en gl. stoel 4 skl., 
en liden graae ulen hoved pude 8 skl., en salte halftønde 6 skl., en glas bottel 6 skl., en 4er kanted 
glas flaske 6 skl., en span kaabber kedel 10 mrk., en liden kaabber gryde 1 mrk. 8 skl., en ølfiering 
8 skl., en gl. tønde i forstuen 4 skl., en ulen og linnen underdynne 4 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 
8 skl., en tønde paa lofted 4 skl., der udi 3 skep. Biug 2 mrk. 4 skl., en seis med bom og ringe 2 
mrk. 8 skl., 3 skep Rug i laden for 3 mrk. 12 skl., it gl. uled og linned grønt forklæde for 12 skl., en 
sort Præsed wadmels trøye for 2 mrk., it røt wadmels overlif 10 skl., en gl bord dug 1 mrk. 4 skl., it 
gl. hiønde 6 skl., en segt 20 skl., it røt wadmels skiørt 3 mrk., af en Wehr 2 skl.,  
Peder Ibsen i Perskier sogn fordred 6 skl., som betalis af it Lam. 
Skifteforwalteren for sin umage 2 Sld., skifteskrifveren for sin umage i alt 2 Sld., udlagt af en ung 
sort Koe 4 Sld.,  Stempled papir til skiftebrefved for 4 mrk. 8 skl., udlagt en fior gimmer for 3 mrk., 
en Wehr for 2 mrk., til overs 8 skl.,  
Wurderings mendene hver 2 mrk., er 4 mrk., som betalis af en sort Koe disse 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 56 Sld. 12 skl.,  
Er saa intted ofver blefven arfvingerne til deeling, hvor for saa dette skifted er ved er slutted, og blef 
samptlig arfvingerne af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve, Sterfboet at 
kunde komme til beste, eller fordrende Gield, hvor til de svarede ej videre at være, end angived er 
og forskrefved staar, at saa er Pahseret, Tehterer. Jens Pedersen Mekelbourgh, 
H: Brugman. Niels Pedersen. Hans H:N: Nielsen. 
Hans H:T:S: Thomasen. Peder Hansen.  Mons Ibsen. 
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Nr. 38. 
Side 66b. 1695. 25. Okt. 
Hans Andersen, 36. Sg. Klemensker. 
Seigne Jensdatter. Laugv: Laurs Hansen, Rø. 
 2 døt. 
A: Sidsele Hansdatter, f. 1687. Værge: Morbror, Hans Munk, Klemensker. 
B: Gjertrud Hansdatter, f. 1684. Værge: Morbror, Peder Munk, Nylars. 
 
Anno 1695 den 25 Oktober, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter Sahl:Hans Andersen som boede, og døde paa den 36 Jord 
Eiendomsgaard beliggende udi Clemmedskier sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru 
Seigne Jensdaatter anordnet Laurs Hansen boende i Røe sogn. Paa eene side, og paa anden 
side deris sammen auflede børn som er 2 døttre, hvor af  
 
Den eldste daatter er Sidzele Hansdaatter 8 aar gl. for hende werger nor broderen Hans Munk i 
Clemmedskier sogn. 
Den anden daatter Giertrud Hansdaatter it aar gl. for hende werger Peder Munk hendis 
moderbroder boende i Nyelaurskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
amptmand. Herren Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Peder 
Hansen  og Hans Jensen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En røe hielmed Hest for 10 Sld., en brun snopped Hest 2 Sld.,en sort brun Hoppe for 7 Sld., en lys 
brun Hoppe 4 Sld., en ung sort brun Hoppe for 5 Sld., en ung graae Hoppe for 5 Sld., 
 
Qveg. 
En røe hielmed Koe for 6 Sld., en røe skiolded Koe for 5 Sld., en røe stierned Koe 4 skl., en røe 
braaged Koe 5 Sld., en ung røe hielmed Koe for 5 Sld. 1 mrk., en blak braaged ung Koe for 5 Sld. 1 
mrk., en røe Herred Koe for 5 Sld., en røed stud for 7 Sld., en blaked Qvige for 10 mrk., en røed 
Qvige for 2 Sld., en blak grimmed Qvige for 9 mrk., it sort røgged studnød for 9 mrk., it sort 
hielmed studnød for 2 Sld., 3 fior kalfve á 2 mrk er 6 mrk.,  
 
Svin. En graa Soe for 5 mrk., en sort soe 3 mrk., en graae galt for 4 mrk., en sort galt 4 mrk., 4 grise 
á 20 skl er 5 mrk.,  
Faar. 12 støker Faar á 3 mrk er 9 Sld.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 4 mrk.,  
 
Kornet i Laden er sat saaleedis. Rugen for 4 tønder á 6 mrk er 6 Sld., Biug 12 tønder á 4 mrk er 12 
Sld., Haure 6 tønder á 2 mrk er 3 Sld., Høet er sat for 6 Sld., 
 
Boehave. 
En gl. arbieds wogn uden stier sat for  2 mrk., 2 Høestier for 12 skl., en ploug med vidie uden jern 
for 1 mrk., 2 ploug juhl bøsse, og løbere for 1 mrk. 8 skl., en ploug knif og it skier for 4 mrk., en gl. 
kiste uden laas og laag 20 skl.,  
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I Krobhused. 
3 straabonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 2 skl.,  
Lars Hansen i Røe sogn beretted som Enken vedgik at have her fra boet o pandt en brendevins 
pande, og der paa Udlaant 13 Sld., og skal samme pande ikke være meere werdt til Sterfboets 
middel der af noged at anføre. 
 
Andet Kaabber. 
En span Kaabber kedel for 2 Sld., en gl. messing kedel for 20 skl.,  
 
Summa andrager forskrefne Boets Middel til penge 135 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Blef saa angifven denne Sal: Mands Ifareklæder. Eller gangklæder som til børnens beste blef 
wurdered, og der imod beholder Enken sine egne Ifareklæder, og er denne S: Mands klæder 
efterskrefne, er sort fifskaftes kioel 4 Sld., en graae wadmels kiol 3 mrk., 2 Allumet skin bopser for 
2 mrk., Summa 5 Sld. 1 mrk., som deelis imellem forde 2 døttre, er der af en hvers laad 10 mrk. 8 
skl., og er den eldste daatter udlagt, der for, en sort fifskaftes kioel for 4 Sld., leger fra sig til sin 
søster 5 mrk. 8 skl.,  
For den yngste daatters anpart 10 mrk. 8 skl., er udlagt, en graa wadmels kioel for 3 mrk., it par 
Allumet skin bopser for 2 mrk., hos søsterens udleg de 5 mrk. 8 skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne Bort skyldige Gield. Og der til er giort udleg som her 
efter følger; 
Til Amptstuen befindes at restere efter som Qviteringen i Bog Claringen den 6 Marty 1695. Udviser 
at være Carered for A: 1694 landgilde smør for A: 1695, 3 skaalpund er efter Jorde boets taxten 
10½ skl., Item Landgielden Biug 2 1/5 tønde Biug 2 2/5 tønde Haure, som Enken In Nature 
lefverer, og efter den taxt nu der paa er sat, anreigned for 14 mrk., Bog Clarings penge 9 Sld. 3 
mrk., efter forleeden aars anledning, giør In Allis til pengr 13 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Til Præste tiende rester 1 1/5 tønde Biug 5 mrk., Kirkens tiende en tønde Haure 2 mrk.,  
Herrits fougden og deignen á 1 skep Biug 2 mrk er 15 Sld. 3 mrk. 4 skl., udlagt her til som Enken 
Svarer en hver til og Clarerer, 12 tønder Biug á 4 mrk er 12 Sld., 6 tønder Haure á 2 mrk er 3 Sld., 4 
gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 4 mrk., til overs 12 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Olluf Jensen Aalborg fordred som rester for Udfarten 2 mrk., udlagt en fior 
kalfve for 2 mrk.,  
Esper Andersen i Westermarie sogn fordred paa sine 2de sønner, Anders og Peder Espersens 
weigne, for hver 5 mrk. 4½ skl., som denne Sal: Mand var werge for, og hand nu self annammer, og 
svarer sinne børn til penge 10 mrk. 9 skl., for de 10 mrk 9 skl., udlagt en blak grimmed Qvige for 9 
mrk.,en gl. kiste uden laas og laag for 20 skl., ved skattens udleg de 5 skl.,  
Imod denne Sahl: Mands Udfart tilkommer Enken lige wederlaug, som efter hendis forteignelse 
opdrog til penge 20 Sld., hvor for er udlagt en ung graae Hoppe for 5 Sld., en brun snopped Hest for 
2 Sld., en røe stierned Koe for 4 Sld., en span kaabber kedel for 2 Sld., en blak braaged Koe 5 Sld. 1 
mrk., en sort Soe 3 mrk., en sort galt for 4 mrk., 
Og som begge disse efterlatte børn er saa ringe af alder, og især for det yngste barn er wanført, saa 
bevilgedis Enken til den bekaastning, som her efter til derris opforstring skal anvendis at hun der for 
nyder udleg for 9 Sld., og blef der til udlagt 12 støker Faar á 3 mrk er 9 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning i alt bevilged 5 Sld., af en røe hielmed 
Hest. Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning i alt bevilged 5 Sld., af en røe hielmed 
Hest. Wurderings mende for deris umage hver bevilged 2 mrk er 4 mrk., som betalis af en blaked 
Qvige. Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., som betalis af en blaked Qvige. 
 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 59 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
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Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 75 Sld. 3 mrk.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfve part som er penge 37 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Dend anden halfve part deelis imellem forskrefne 2de døttre, er der af en hvers laad penge 18 Sld. 3 
mrk. 12 skl.,  
 
For Enkens anpart som er 37 Sld. 3 mrk. 8 skl., er udlagt, en sort brun Hoppe 7 Sld., en ræe hielmed 
Koe for 6 Sld., en røe skiolded Koe for 5 Sld., en ung røe hielmed Koe 5 Sld. 1 mrk., en røed Qvige 
for 2 Sld., 2 fior kalfve á 2 mrk er 4 mrk., 4 grise á 20 skl er 5 mrk., Høet som er sat for 6 Sld., 2 
tønder Rug á 6 mrk er 3 Sld., en gl. wogn uden stier for 2 mrk., 2 høestier for 12 skl., en ploug med 
vidie uden jern for 1 mrk., 2 ploug juhl bøsse, og løbere 1 mrk. 8 skl., ved skattens udleg 4 skl.,  
 
Dend eldste daatter Sidzele Hansdaatter som tilkommer 18 Sld. 3 mrk. 12 skl., er der for udlagt, en 
lysbrun Hoppe for 4 Sld., en røe braaged Koe for 5 Sld., en røed stud 7 Sld., en graae Soe for 5 
mrk., en tønde Rug 6 mrk., 2 tønder á 6 skl er 12 skl.,  
 
Dend yngste daatter Giertrud Hansdaatter for sin anpart som er 18 Sld. 3 mrk. 12 skl., er udlagt en 
ung sort brun Hoppe for 5 Sld., en røe herred Koe for 5 Sld., it sort røgged studnød for 9 mrk., it 
sort hielmed studnød 2 Sld., en tønde Rug 6 mrk., en ploug knif og it skier for 4 mrk., en liden 
messing kedel 20 skl., en straabonds tønde for 6 skl., af en blaked Qvige 3 mrk., ved skattens udleg 
2 skl., en graae galt for 4 mrk.,  
 
Enken og de vedkommende blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angive, som 
dette Sterfboe, entten kunde komme til beste, eller fordrende Gield, hvor til de svarede, at ej videre 
var, end hvis som kand være til beste udi denne forskrefne 36 gaard, naar den af samfrender vorder 
taxered, som forderligt skal skee, paa det at saa vel de forige børn, efter S: Peder Truelsen Enkens 
første mand, saavelsom og desse denne S: Mand Hans Andersens efterlatte børn tilligge med Enken 
kand til reignis en hver deris anparter, at saa er tilganged, og Pahseret Tehterer. 
Jens Pedersen Mekelbourgh, H: Brugman. Lars L:H: Hansen. 
Hans H:J: Jensen. Hans H:J:S: Jensen. 
. 
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Nr. 39. Side 68. 1695. 28. Okt. 
Esper Pedersen, 4. Vg. Nyker. 
Anna Jørgensdatter Koefoed. Laugv: Albert Hartvig, Vellingsgård, Nyker. 
 4 søn. 4 døt. 
A: Jørgen Espersen, egen værge, Nyker. 
B: Peder Espersen, egen værge. 
C: Jacob Espersen, f. 1682. Værge: Bror, Jørgen Espersen. 
D: Hans Espersen, f. 1685. Værge: Slægt, Frederich Ollsen, Østerlars. 
E: Karen Espersdatter, gm. Mogens Pedersen, Klemensker. 
F: Marta Espersdatter, f. 1677. Værge: Søstermand, Mogens Pedersen. 
G: Margrethe Espersdatter, f. 1679. Værge: Søstermand, Mogens Pedersen. 
H: Anna Espersdatter, f. 1688. Værge: Bror, Peder Espersen. 
 
Anno 1695 den 28 Oktober, er efter Lovlig skifte og Tillysning holden Registrering, og Wudering 
samt Skifte og Deeling efter Sal: Esper Pedersen, som boede og døde paa den fire frie Wornede 
beliggende udi Nyeher sogn, imellem denne Sal: mands efterladte Hustru Anne Jørgen Koefods 
datter, for hende paatog sig at lavværge Seig Albert Hartvig paa Vellingsgaard ibid, paa ene, og 
paa anden side deres sammen auflede børn, som er 4 sønner og 4 døttre, hvoraf  
 
den eldste søn er Jørgen Espersen boende i Nyeker sogn sin egen værge,  
den anden søn Peder Espersen og sin egen værge,  
den 3 søn Jacob Espersen paa 13 aar gammel for hannem værger broder Jørgen Espersen i 
Nyeker sogn,  
den yngste søn Hans Espersen paa 10 aar gammel for hannem Verger nær Slægt Frederich 
Ollsen i Østerlars sogn,  
den eldste daatter Karne Espersdatter i Egteskab med Mogens Pedersen boende i 
Clemmensker sogn,  
den anden daatter Marta  Espersdatter  paa 18 aar gammel, for hende verger søsters manden 
bemelte Mogens Pedersen ,  
den 3 daatter Margrethe Espersdatter paa 16 aar gammel , for hende verger ogsaa bemelte 
søstermand, Mons Pedersen,  
den yngste daatter Anna Espersdatter, paa 7 aar gammel, for hende verger broders berørte 
Peder Espersen ,  
 
Hvor paa Rettens  veigne varofuer værende Høy Edle og Welbaarne Hr.Etatz Raad og Amptman 
Hr. Hans Boefeke, Vedsti Fuldmeftig Jens Pedersen Meklenbourgh, og Schrifteskrifver 
Henrih Brugsman, paa samme schefte er til vuerderings mend opmeldel, Hans Ibsen og Jacob 
Løstensen, da er fore findes, og  Pahseret, som her efter følger,  
 
Qveg, 
En blaik grimmed koe 5 Sdr.,en sort koe for 5 Sdr.,en blaiked koe hvid under buggen 5 Sdr., en røe 
hielmed koe for 5 Sdr., en ung rød fielmed koe 4 Sdr., hos Jens Møller i Clemmensker sogn er en 
brun koe paa leye nu taxsered for 5 Sdr., it sort grimed studnøe for 2 Sdr.3 mrk., it sort hielmed 
studnøe for 10 mrk, en bleg Røgged studekalf for 6 mrk.,  
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Svien. 
3 unge galt svin à 2 mrk er 6 mrk., en hvid soe 4 mrk., en hvid soe med 2 smaa grise tilsammen for 
3 mrk., en hvid gris for 1 mrk., 
 
 
Heste. Og Hopper. 
En sord blised grilling for 8 Sdr., en brun blised grilling 11 Sdr., en røe blised hoppe for 10 Sdr., it 
Røe blised hors føll for 2 Sdr., en ung Røe blised hoppe for 8 Sdr., en hel brun hoppe for 15 Sdr., en 
ung brun hoppe for 9 Sdr., endnu en brun hoppe 12 Sdr.,  
 
Faar og Lam. 8 gl. faar à 3 mrk er 6 Sdr., 4 Lam à 2 mrk er 2 Sdr.,  
Gies.  5 gl. gies med gaasemakoster 6 mrk 4 skl.. 
 
Kaabber. 
En kedel i mur, paa 3 fieringer for 7 Sdr., en gl. Jern Gryde fot 3 mrk.,span kaabber kedel for 2 Sdr., 
en gl.messing kedel for 4 mrk., 
 
I en seng i Krobhused. 
2 Ullen sengedyner à 2 mrk er 4 mrk., en Ullen hoveddyne for 1 mrk., it gl. blaargarns lagn 1 mrk., 
it fyesengested for 4 mrk., 
 
Paa lofted i Vester seng,  
en linnes under dyne for 1 mrk., en blaaeramed olmerdugs ofver dyner 8 mrk., en linnes hoved dyne 
for 3 mrk., it bruegares lagen for 6 mrk., it nytt blaaegarns lagn for 3 mrk.,  
 
I Øster seng. 
En blaaeranned ofverdyne 8 mrk., en ullen underdyne 1 mrk., en linnes hofved dyne 2 mrk., it nyt 
blaaegarns lagn 3 mrk., it gl. blaaegarns lagn 2 mrk., Iten en syed benkedyne 5 mrk., it hiønde med 
skin under 1 mrk., it lided fyer bord for 2 mrk., en gl. fyerkiste uden laas for 12 skl., it gl. himmel 
sengested for 1 mrk.4 skl., 
 
Boehave  
En arbeids vogn med hammel halsseler, og jern nagle for 2 Sdr., en vogn med stier for 2 Sdr 2 mrk., 
2 harver à 1 mrk. er 2 mrk., it aar med bihl paa for 1 mrk., en ploug, med jern, juhl, løber, bøsedret, 
og kinge for 2 Sdr., en sleede med jern vidie 1 mrk., en kuhl med tappe og skogle for 3 mrk., en  
hand qvier med høg og seil for 6 mrk., 4 gl. tønder à 8 skl. Er 2 mrk., endnu en gl.tønde 8 skl., it gl. 
ler fad for 12 skl., it gl. mad skab i for stue 4 mrk., en vige kaabber brøger kedel paa en tønde for 18 
Sdr., it trebord i stues, med en gl. lugt ford under for 4 Sdr., it gl. lided føre bord for 2 mrk.,it 
vraaeskab med 2 laas faste dørre paa for 14 mrk., 
 
I Stuen  
En Ny etteherd benked er 6 alen lang for 10 mrk., en gl. nehurd og edynr for bordenden for 3 mrk., 
en bog stol med  røeke for 1 mrk 8 skl.,  
 
Sæden. I Laden, 
En  Rugen er al paa sep tønder à 6 mrk er 9 Sdr., biugeden al for 24 tønder à 4 mrk er 24 Sdr., 
havren for 18 tønder à 2 mrk er 9 Sdr., 2 stolperum hør til bielekerer à 2 Sdr. er 4 Sdr.,  
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Tilstaaende Gield , 
 Hr. Albert Hartvig, paa Willinggaard, foregaf hertil Sterfboet skyldig at være penge – 14 Sdr, 
Laurs Ibsen Smid i Rønne er skyldig hertil boet , efter Enkens beretning 10 Sdr., 
Item Olluf Sørensen i Knudsker sogn, er skyldig blefuen for en Hest af det formynder skol, som fra 
Sl. Hans Arist Boe heri boet indkom efter Skifteboe fur udtvisning 3 Sdr.2 mrk., Enkens lavværge 
Hr. Albert Hartvig, til spurte Hans Ibsen i Meibye i Nyker sogn, om hand ihe foen og leaaistiden, 
hafde bekom med af denne Sl. Mand Esper Pedersen it par Studde for sexten Sdr., hvor fore hand 
efter Enkens beretning, skulle have betil under pandt af sin i boende gaards Ejendom , en Eng  for 
stuur 16 Sdr., hvilken Eng skulle aarlig skyldig til lrje en Sdr.? Hans Ibsen dertil svarede, at hand 
skal have adgiferd paa berørte Sexten Sdr. it pantebref, forberørte, og af hammen bekommende 
stude, og sagde Hans Ibsen at som en eng som aarlig skyldende en Sdr. skulle betale Summen, og 
derom beraabte sig paa sit udgifer pandtebref og derved for meente, at samme  Gield, nu efter 
foefal, den tid, skulle Være betalt, Enkens Laugværge foemeende, at naar Renten reignes, foe de af 
ues skirfne Sexten Sdr. Hans Ibsen forde om melte syude skyldig Nor, I mod den leie som aarlig af 
den udi pandt solte Eng kunde gifves, hvis sig daleies af berørte Eng højere bedrager, end som al en 
melte rente af hoved stoeles, kunde komme Hans Ibsen hil af koitning, da for meenes hand at Hans 
Ibsen bør at  betale til Sterfboet , det som igien paa hafued stoeles kand restror; Hans Ibsen aflagde 
sin Corporlig Æd paa, at hand var saaleedes for kened, med S. Esper Pedersen, at Engen skulle 
betale gield med afgrøde, naar de blef brugt i Sexten aar, hvor om Hans Ibsen sag de at hans 
udgifne pandtebref skal videre advise, med sin indhold, sehette Forvalteren Remitteret saadan 
paakermis streidighed, til Lov, og Ret,  
 
Summa Rørrende gard andrager 265 Sdr. 3 mrk. 
Samptlig arfvinger er med Enkens Laugværge, og Vedkommende, som tøekede, og indbivedes for 
enedes at for skrefer 4 Wornede i Nyeker sogn, skal for blihver ved des taxt, og sætning som derpaa 
er gnøt og findes anført udi det sehistte boef gange efter Sahl Jørgen Koefoed, der er Dateret 
Eskregaard i   Pedersker sogn den 11 Sept: A: 1650 hvor udi befinder at berørte gaard er anført for 
penge 357 Sdr.2 Mrk. 
Summarium, andrager ald forskefre Sterfboets førde rørenede og 10=rørende middel  
til penge 673 Sdr. 1 mrk.  
blef saa givne efter skrefer bort skyldige Geild, hvor til er giort udlæg som herefter 
følger,  
end her angaf at være skyldig til amptstue for A.1695, at betale it skaal= pund smør er 6½ skl, i teg 
en skeppe bivg 1 mrk, bog clarings penge 4 mrk 4 skl, til Præsten tiende en tønde Rug 6 mrk. en 
skeppe Biug 1 mrk. en tønde Havre 2 mrk. til kirehe en tønde Rug 4 mrk, til herritsfougden og 
deigne à1 kp rug er 2 mrk. gior 5 Sdr.11 skl. Udlagt, en tønde Rug for 6 mrk 3 tønder biug à 4 mrk 
er 3 Sdr. en tønde havre 2 mrk. af en galt hos Peder girse de 8 skl.Ved det stempled papir de 3 Skl. 
 / efter et skitftebevf ganged efter Sl. Hans Aristsen i Clemmedsker sogn den 1 maj 1688, befindes 
at denne Sl. Mand haver væred til ordenet at verge for den S. mands 2de døttre , ved navn  Maren 
og Margrete Hansdaatter, og til kommer dennes hver 21 Sdr. 1 mrk. 9 3/5 Skl, er for begge 47 
Sdr.3 mrk. 3 1/5 skl., og er dennes med mere udlagt, hos forige ampt skrivers avgustus der kere, af 
Jørgen Jornsens Obligation som hand skulle fra sig begge ellufur Sdr. 1 mrk. 9 3/5 skl, og 
somriehtig befindes at denne Sl. Mand iehe haver deraf noged bekommed, saa Remitteris børnenes 
for samme at erholde den betaling der for i berørte der keres efterlatte boe, og formue, hvor ved de 
nu til ordnede værge skal hver ind seende, at myndlingene der af noged kand bekomme, for restes 
som er 31 Sdr. 1 mrk. 9 3/5 skl. Med sin for fales rente til dato, som er naae værgepenge er afdrages 
udi 7½ aar 7 Sdr. 3 mrk. 4 skl. Er saa Capital og Rente penge som  hende tilkommer som er 19 Sdr. 
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2 mrk. 7 skl, og er derfor udlagt, hos Albert Hartvig. 9 Sdr. hos Laurs Ibsen Smed i Rønne 10 Sdr.i 
Øster seng paa loftted, it blaargarns lagn for 2 mrk. en straabonds tønde for 8 skl, til overs 1 skl. 
 / for Maren Hansdaatter er til værge anordnet Jørgen Thorsen i Nyeker sogn som annamer hendes 
til falder arfves Capital, og Rente som er 19 Sdr. 2 mrk 7 skl, og tillagt, en brun blised gilling for 11 
Sdr. Hos Albert Hartvig de 5 Sdr. hos Olluf Svensen af somme betrærde børne gord skyldig for en 
hest 14 mrk. en straaebonds tønde for 8 skl. Tilovers 1 skl   
/ welb.Hl. Lands Dommer Matthias Rash fordred efter sin inshieket sedel, og af regning den 18 
november, 1694 p: 5 Sdr.1 mrk udlagt, en blaeked koe hvid under buggen for 5 Sdr. it hioide med  
ski under for 1 mrk. 
 / en hen berelled at være skyldig til Ingeborg Sal. Olluf Jensens Rønne 6 mrk 12 skl. Udlagt, en 
hand qvirn 6 mrk, it vin fad 12 skl. Til Sal. Jørgen Bohn Morttensens Sterfboe, eller arfvinger 
beretted Enken at være skyldig 14 mrk udlagt, en Røebleg Røgged studkal for 6 mrk. it røeblised 
horsføll for 8 mrk. 
/ til Jep Mogensen i Vesterbye for it ligklæde 2 mrk. Udlagt, it lided førebord paa lofted for 2 mrk. /  
til Anders Jacobsen i Rønne, beretted Enken at være Skyldig for haandgrefuerne til ligkisten 5 mrk 
for 1½ alen læred 4 mrk 2 skl. Giør 9 mrk 2 skl, udlagt, it sort hielmed studnød for10 mrk, til overs 
14 skl. / Skifteforvalteren for sin umage med Skifted bevilged 6 Sdr. her for er giort indførsel i for 
en Nye tønde kedel for 6 Sdr.  
 /  Skifte Skriveren for sin umage i alt bevilged 6 Sdr. udlagt, 4 Lam à 2 mrk, 2 galt Svin  for 4 mrk, 
en span Kaaber kedel for 2 Sdr: en Messing Kedel for 4 mrk. af kortted her paa 2 mrk.  
/  Stempled  papir til Skiftebrefvet for 9 mrk. hvor af Enhen Vil self betale de 3 mrk. for de 6 mrk er 
udlagt. 5 gl. gies med gaasen à 1 mrk 4 skl er 6 mrk 4 skl, til overs 4 skl.  
/  i vurdrings mendene for deres umage hver bevilged 3 mrk er 6 mrk. udlagt, en hvid Søe med 2 
grise for 3 mrk, en gl. Jern Gryde for 3 mrk. 
/  Imod denne Sal: Mands Udfart, eller begrafvelse belaastning blef Enken bevilged lige belaastning 
som er 30 Sdr.,og Udlagt, en hel brun hoppe for 15 Sdr.endnu en brun hoppe  for 12 Sdr., af en Nye 
tønde kedel de 3 Sdr. Peder Giese Skrædder fordred arbeidsløn penge 1 mrk 8 skl. Udlagt, it galt 
Svin for 2 mrk. /  til overs 8 skl. 
/  Povel Jensen i Nyelaursker Sogn, angaf at S: Esper Pedersen var verge for hans broder, Jocum 
Jensen, og en Sdr. som myndlingen tilkom beretted Povel Jensen af denne Sal: Mand Esper 
Pedersen at have opbaared som hand i fremtiden sin broder Vil tilsvare efter Loven, saaledes er 
Sterfboet Krafvs løs for berørte Jocum Jensens tiltale,  
Summa andrager for skrefne Prætensioner til penge 103 Sdr. 2 mrk,  
Ligvideret blifver udi behold, og til Deeling penge 162 Sdr. 1 mrk, løsøre arve, 
 
 hvoraf Enken tilkommer den halve part som er 81 Sdr.8 skl.  
Og som denne Sal: Mands efterladte eldste søn Jørgen Espersen,  
og den eldste daatter Karne Mogens Pedersen hafver bekommed én deel til hein gift,  
hvormed de efter deris foregivende vare fornøyede, imod den løsøre arf som denne ellers efter deris 
fader kunde tilkomme, da delis den øfrige halfve part imellem 3 Sønner, og 3 Døttre   
er der af en broderlaad 18 Sdr 2 skl, og en søsterlaad 9 Sdr.1 skl.  
 
For Enkens anpart som er 81 Sdr.8 skl., er Udlagt , en Sort Koe for 5 Sdr. en røe hielmed Koe for 5 
Sdr. en hvid Soe 4 mrk. en hvid gris for 1 mrk 8 gl. Faar à 3 mrk er 6 Sdr. af 
 en Nye brygger Kedel paa en tønde 9 Sdr. it steen bord i stuen med en gl. lugt ford 4 Sdr. it 
Vraaeskab med 2 Laase for 3 Sdr. 2 mrk. en nye vefved benkedyne 6 alen lang for 10 mrk, 12 
tønder Beyg à 4 mrk er 12 Sdr., 3 tønder Rug for 4 Sdr. 9 tønder Havre à 2 mrk er 4 Sdr.2 mrk. 
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Høet for 4 Sdr. en Vogn med stier for 10 mrk. en sord blised Hest for 8 Sdr. en Ploug med Jern og 
behør for 2 Sdr. 2 Harrer à 1 mrk er 2 mrk. it aar med lihp for 1 mrk. en ung røeblised Hoppe for 8 
Sdr., til overs 5 mrk. 8 skl.   
 
/  Sønnen Peder Espersen for sin anpart, 18 Sdr.2 skl., er Udlagt, en ung brun Hoppe for 9 Sdr. 
en blaek grimmed Koe 5 Sdr. I en seng i krobhused, dar ulen sengedyne 4 mrk. ulen hoved dyne 1 
mrk. it blaargarns lagen 1 mrk. it Ege sengested 4 mrk. hos Moderens  laad 5 mrk. 2 skl. En Slede 
med jern vidier for 1 mrk. 
 
/  den anden søn Jacob Espersen, som broderes Jørgen Espersen er verge for for sin anpart, 18 
Sdr. 2 skl. Er Udlagt, en Kedel i mur paa 3 fieringer for 7 Sdr. I den veskre seng paa lofted, en 
linnen under dyne for 10 mrk. en blaae ranned olmerdugs overdyne for 2 Sdr. en linned hoved dyne 
3 mrk. it bruegarns lagen 6 mrk. it Nyt blaaegarns lagen for 3 mrk. it lided fyrebord i stuen 7 mrk. 
en Vogn med hammel hølstsehler, og jern nagle for 2 Sdr., it gl. madskab i forstuen for 4 mrk. hos 
Moderens laad 2 skl. 
 
/  dend yngste søn Hans Espersen for sin anpart 18 Sdr. 2 skl., er Udlagt, en brun Koe paa leie 
hos Jens Møllere i Clemmensker sogn for 5 Sdr. en syed benkedyne paa lofted for 5 mrk. I øster 
seng paa lofted, en blaae rammed overdyne 2 Sdr. en Ulen underdyne for 1 mrk. en linnes hofved 
dyne  2 mrk. it nyt blaargarns lagen for 3 mrk. en tønde Rug for 6 mrk. 6 tønder biug à 4 mrk er 6 
Sdr. en gl. vefved  agedyne 3 mrk. hos Enken 2 skl. 
 
/  den anden daatter Marta, og den 3 daatter Margreta Espers daatter som søstermanden 
Mogens Pedersen er verge for, er Udlagt for deris anparter som hver tilkommer 9 Sdr. 1 skl., er 18 
Sdr. 2 skl., hvor for er tillagt en røeblised Hoppe for 10 Sdr. it sort grimmed studnød for 11 mrk en 
gl. føre kiste uden laas for 12 skl. It gl. hviel sengested for 1 mrk. 4 skl. En kuhe med tappe og 
skogle for 3 mrk. en tønde Rug for 6 mrk. 2 tønder biug à 4 mrk. er 2 Sdr. en tønde aura for 2 mrk. 
hos Moderes de 2 skl.   
 
/  den yngste daatter Anna Espers daatter som broderes Peder Espersen er verge for tilkommer 9 
Sdr. 1 skl., er der Udlagt , en ung røehielmed Koe for 4 Sdr. 3 straaebonds tønder à 8 skl. Er 1 
mrk.8 skl., en bogstol: 1 mrk.8 skl., en tønde Biug 4 mrk. 6 tønder Havre à 2 mrk. er 3 Sdr. hos 
Anders Jacobsen Udleg af it sort hielmed studnød 14 skl. Hos Enkes 3 skl. 
 
/  det 4de Wornede i Nyeker sogn, som er Taxsered for 357 Sdr. 2 mrk.  
 
der af tilkommer Enken den halve part som er 178 Sdr.3 mrk.  
den anden halve part som og er 178 Sdr.3 mrk., 
 deeles imellem, 4 brødre, og 4 søstre, er  
Der af en broder laad 29 Sdr.3 mrk. 2 2/3 skl.,og en søster laad 14 Sdr, 3 mrk. 9 1/3 skl.  
Efter anfordring af Skifteforvalteren, hafde arfvingerne ike videre at angifve, som Sterfboet kunde 
vedkomme, og den Sal. Mands Ifare klæder, som var af ringe vet er til børnene at ibide om giort, 
endelig blef samptl. Arfvinger med Hans Ibsen forenede, at hvis tiu sighed, som om den forhen 
meldende Eng, dei i pandtsat er, skal være der med død, og magtesløs, med det at Sal. Esper Pers 
Enke Anna Jørgen Koefoedsdaatter, skal nyde og beholde somme udi pandtsatte løbende aar, til 
man skrifvendis Vordi 1703 hvilked saaledes fast og Ubeødelig holdis og Efter kommis skal, U= 
røgelige i alle maader, at saars til ganged og  Pahseret, tehterer.  P.Meehlenbourg  
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Albert Haetvig, Henrieh Brugmas, 
 Jørgen Espersen, Peder Espersen, Mogens Pedersen, 
Hans Ibsen,  Jacob J.K.S. Kastensen. 
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Nr. 40. 
Side 71. 1695. 4. Nov. 
Boehl Nielsdatter, 30. Sg. Østermarie. 
Laurs Andersen. 
 1 søn. 
A: Anders Laursen, f. 1692. Værge: Far. Tilsynsv: Farbror, Hans Hansen Holst. 
 
Anno 1695 den 4 November, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter Laurs Andersens S: hustru Boehl Nielsdaatter som boede, og 
døde paa den 30te Jord Eiendomsgaard i Østermarie sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efterlatte 
hosbonde  ermelte Laurs Andersen paa eene side, og paa anden side it deris sammen auflede lidet 
drengebarn ved navn. 
 
Anders Laursen paa 3 aar gl. for hammen er faderen self werge. Og forrelagt faderens broder 
Hans Hansen Holst at være tilsiuns werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og 
amptmand. Herren Hans Boefeke ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Lodvig 
Laursen  og Esper Pedersen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Qveg. 
En røe braaged Koe for 5 Sld., en gl. sort hielmed Koe 4 Sld., en røe røgged Koe for 5 Sld., en dito 
5 Sld., en hvid Koe 5 Sld., en blak hielmed Koe 5 skl., en blak braaged Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort 
belted Koe 5 Sld., en blak belted Koe 5 Sld., en røe braaged stud for 7 Sld., en røe hielmed stud for 
7 Sld., en brun braaged stud for 5 Sld., en sort blised stud for 4 Sld. 2 mrk., 5 aar kalfve á 3 mrk er 3 
Sld. 3 mrk.,  
 
Faar 12 gl. Faar á 3 mrk er 9 Sld.,  Gies 6 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 6 mrk.,  
Svin. 3 galt svin á 5 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 2 gl. Søer á 2 mrk 8 skl er 5 mrk.,  
 
Heste og Hopper. 
En røed soeded Hest for 7 Sld., en gl. brun stierned Hest for 3 Sld., en røe blised Hoppe 4 Sld., en 
guhl blised Hoppe 4 Sld., en hvid Hoppe 4 Sld. 2 mrk., en brun stierned Hoppe 4 Sld. 2 mrk., 2 ung 
brune Hopper á 4 Sld. Er 8 Sld.,  
 
Kaabber. 
En kaaber kedel ungefehr paa en tønde for 6 Sld., en span kaaber kedel vegtig til 3 Sld., en liden 
kaaber kedel for 3 mrk., en gryde kraag af jern for 3 mrk.,  
 
Boeschab. 
Paa lofted. En himmel sengested for 6 Sld., udi samme sengested, en blaae ranned overdynne, en 
wadmels dynne, en pude, en hofved dynne, og it blaargarns lagen tilsammen for 3 Sld., en laas fast 
Egekiste for 3 Sld., en gl. føre kiste for 5 mrk., it føre bord med foed 2 mrk. 8 skl.,  
 
I Krobhused. 
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I den øster sengested for 2 Sld., i Samme seng, en linnen overdynne 6 mrk., en ullen underdynne 2 
mrk., en linnen hoved dynne 2 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk.,  
I wester seng. It sengested for 8 skl., en graae wadmels ofverdynne for 5 mrk., en gl. underdynne 2 
mrk., en hoved dynne 1½ mrk., it madskab for 6 mrk.,  
 
I Mad Cammered. 
It madskab for 9 mrk., it deignetrug for 20 skl., it ølfad 2 mrk., it dito 2 mrk., 4 straabonds tønder á 
8 skl er 2 mrk., 2 nye brøger Car á 4 mrk er 2 Sld., 2 plouge med behørige jern og juhl á 7 mrk er 3 
Sld. 2 mrk., 2 harrer á 1 mrk er 2 mrk.,  it aar med bihl for 1 mrk., en ruhl for 2 mrk., en wogn med 
til behør for 4 skl., en stokøpse for 2 mrk., en hand øpse 3 mrk., en jern stang for 3 mrk., it pande 
jern 3 mrk., en lyngrifve 12 skl., 2 Høestier for 12 skl., en stolpenaur 1 mrk., en liden naur 8 skl., it 
førebord nest stue dørren for 4 mrk., det øfverste bord i stuen for 6 mrk., it wraae skab med en 
laasfast dør for 6 mrk., en lesned benkedynne 7 alen lang for 6 mrk., en syed benkedynne for 
bordenden for 4 mrk., en lesned benkedynne 3 alen lang for 3 mrk., it syed hiønde løet skin under 2 
mrk., en bagstoel med leder over træked for 3 mrk.,  
 
Kornet i Laderne er Biug i fire stolperum i øster lenge er sat for 20 tønder á 4 mrk er 20 Sld.,  
I Nørre lenge 3 stolperum med Biug udi er sat for 15 tønder á 4 mrk er 15 Sld.,  
Høe i Nørre lenge ansat for 9 les á 6 mrk er 13 Sld. 2 mrk.,  
Hauren er sat for 8 tønder á 2 mrk er 4 Sld.,  
Rugen er ikke at sætte noget der af, alleeniste 1< tønde á 6 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 
 
Tilstaaende Gield. 
Laurs Ødbersen er skyldig for husleje af det hus hand i Østermarie sogn i boer 3 Sld.,  
Summa andrager foreskrefne anførte boets løsøre middel til penge 238 Sld. 3 mrk. 12 
skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield., 
Hans Nielsen i Østerlaurskier sogn fordred sin myndling Peder Jensens anpart leje af den 60 gaard i 
Østermarie sogn, 
Iligemaader Hans Jensen sin andeel rente af sammegaard, Mogens Lassen i Østermarie sogn 
fordred og paa sin hustru Seigne Jensdaatters weigne, hendis andeel leie af berørte 60 gaard. 
Niels Pedersen ibiden fordred og paa sin hustruis Boehl Jensdaatters weigne hendis andeel leje af 
formelte 60 gaard. 
Item tilkommer og saa Jens Pedersen paa sine myndlingers Mette og Kirstine Jensdaatters weigne, 
deris andeel, hvor om en Samfrender dom datered den 11 January 1686. med forman Jens 
Mogensen i Østerlaurskier sogn af Hans Jensen blef fremlagt, her imod Laurs Andersen foregaf, at 
hand Haver betalt til S: Mortten Koefoed i Svanike som en deel Summa i berørte gaard er 
berettiged, der af til aarlig rente 6 Sld., Og formelder samme dom, at gaarden skal gifve til aarlig 
leje, foruden Kongl: May: skat og Landgilde, sampt tiende 5 Sld.,  
I saa maader kand nu her af boet ej skee udreignelse til nogen af parterne, eller udleg efter som 
Laurs Andersen formeener sig der ved at ske uret, mens er af skifteforwalteren denne stridige sag 
henvist til low og rets endelige paakiendelse. 
Lars Andersen vedstoed og saa her paa skifted at have laant af Jep Jensen paa 80 gaard i Østermarie 
sogn, som hand fordrede her paa Sterfboet, it hundrede Sld., hvilke 100 Sld., Lars Andersen sagde 
at have brugt der til, at udløse Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller, af denne forskrefne 30 
gaard med udi Østermarie sogn, hvor fore Lars Andersen var tilfreds, og fornøyet med, at berørte 
Jep Jensen her ved skeer fuldkommen indførsel fore udi den 57 Jord Eiendomsgaard i Østermarie 
sogn. Hvilken indførsel Jep Jensen, og hans arfvinger, Uanked her efter skal nyde, og beholde til 
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Eiendom, indtil Jep Jensen forskrefne 100 Sld., igien skadesløs betalt vorder. Saaledis er i dag udi 
voris under skrefnes nerværelse Pahseret med dette skifte, og er formeedelst dagens endelse saavit 
slutted at forretningen igien i morgen kand fore tages hvilked Atteris af.  
Jens Pedersen Mekelbourgh, H. Brugman. Laurits Andersen. 
Hans H:H: Hansen Holst. Lodwig Laursen. Esper E:P: Persen. 
 
Nest paa følgende 5 November Berørte Aar 1695. 
Er atter med denne forretning foretagen, og Pahseret som her efter følger; 
Kongl: May: Amptskrifver, og Ridefouget S: Hans Henrik Skor, fordrer efter sin Sedel som rester 
af den 60 gaard i Østermarie sogn for Aa. 1694. 3 Rixdaler 1 mrk. 11 skl., omkaastning 8 skl., er 5 
Sld. 3 skl.,  
Welb:  Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin sedel, og afreigning 45 Sld. 1 mrk. 3 
skl.,  
Laurs Andersen angaf at skal betale til Landgielde for denne 30te gaard for A: 1695. naar smør, og 
korn, er lefvered, sampt Høns, Gaas, og Faar, rester da til bog Clarrings penge 14 Sld., 2de 
Qvartalers Contributioner til 1. maj 1696. er 10 mrk. 8 skl., giør 16 Sld. 2 mrk. 8 skl., Og som 
denne 30 gaards Landgilde, af Capit. Hans Koefoed Hansen, som den Pro,ohtio, er udlagt, efter 
welb: Hr: Vice Landsdommer Müllers skrivelse af bemelte Capitainen er ofverdragen, saa sammen 
reignis disse 2de fordringer i en Summa som er 61 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordrer efter Laurs Andersens vedgaaelse 27 Sld., Item betaler Laurs 
Andersen til Jacob Koefoed paa Hr: Sørren Laursens weigne 6 Sld., giør 33 Sld., 
Nok angaf Laurs Andersen at være skyldig til sogne Præsten i Ibskier sogn, Hr: Hans Dominici 
penge 16 Sld.,  
Item angaf Laurs Andersen at være skyldig til deignen Giert Philip Simmensen for sin umage med 
denne Sal: Qvindes lig begengelse 10 mrk.,  
Hvis tieneste løn som kand resterer lofvede Laurs Andersen at vil self betale, uden  nogen afgang i 
dette Sterfboes middel. 
Efter det skiftebref, ganged efter afgangne Niels Christensen S: Hustru, Margrette Jens Koefoeds 
daatter Pahseret den 2 juny 1692, befindes at Christen Nielsen som Laurs Andersen hid indtil haver 
verged fore tilkommer fæderne arfve Capital 15 Sld. 1 mrk. 5 skl., Item tilkommer Christen Nielsen 
foruden forestaaende Summa, en Koe, og 2 Qviger, som tilsammen nu er kiør, og i denne 
registrering inført for 14 Sld. 2 mrk., er tilsammen som hammen her af boet tilkommer 29 Sld. 3 
mrk. 5 skl., Her foruden er bevilged 3 Faar og 3 Lam, Og som Christen Nielsen nu er sine myndige 
18 aar til at annamme sin løsøre arf, saa blef ham tilspurdt, om hand begieret at nyde noged til rente 
af sin forestaaende arfvepart, hvor til hand svarede, at hand ingen rente begierede, thi bevilged Lars 
Andersen at hand skal nyde det tillagde Qveg som hammen er tillagt udi sin S: Moders skiftebref, 
som med forbedring hammen her i boet er tilgoede holden, hvor for det ved Capitalen forbliver. 
Efter berørte skiftebref befindes, Lars Andersen at werge for Ellene Nielsdaatter, som nu er paa 9de 

aar gl., og tilkommer hende, Capital 7 Sld. 2 mrk. 11 skl., Item en been brunden brun stierned 
Hoppe, som ikke endnu er til noged at wurdere, som i berørte skiftebref hende er bevilged, for sin 
anpart af sin S: Moders Ifareklæder tilkommer wergen Lars Andersen at svare 6 mrk., er 9 Sld. 11 
skl., her af kand ikke reignis rente, efter som Lars Andersen har forsørged barned med nødtørstig 
under holdning, og som Lars Andersen nu tilkommer at werge for sit eged barn, tilmed og andre 
wergemaal er besværged saa er ham nu wergemaaled for Ellene Nielsdaatter forløfved, og igien 
tilordned Esper Andersen i Østermarie sogn, som sit wergemaal efter lowen haver at forestaae, for 
de 9 Sld. 11 skl., er udlagt, en sort hielmed Koe for 4 Sld., en røe blised Hoppe for 4 Sld., it Faar for 
3 mrk., i øster seng i krobhused it blaargarns lagen for 2 mrk., til overs 5 skl.,  
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Belangende denne 30 gaard i Østermarie sogn da som Lars Andersen, haver laded sig betale, af 
Hans Ollufsen som tilfore boede paa denne gaard, og det alt sammen i hvad navn det haver kand 
med hammen af Qviteret, at Hans Ollufsen ej bliver der paa meere skyldig end 3 mrk., saa bør Lars 
Andersen at svare de vedkommende til hvis rente de der af efter Samfrenderdommens dato, og til 1. 
maj 1696. tilkommer, og myndlingen til gaardens vedligeholdelse, item svare og Lars Andersen til 
2 aars leie som hand haver oppebaared af den 63 gaard i Østermarie sogn, som hand til de 
vedkommende haver at betale, en hver sin andeel, som tilsammen er 11 Sld. 2 mrk. 6 ½  skl.,  hvor 
af Hans Ollufsen som nu boer i Poulskier sogn, haver oppebaared en fierdepart som anreignis for 2 
Sld. 3 mrk. 9 ½  skl., resten som er 8 Sld. 2 mrk. 13 skl., tilkommer S: Niels Christens børn som er 
en søn, og 4 døttre, er paa broderlaaden som Christen Nielsen tilkommer penge 5 mrk. 13 skl., item 
søstrenen Margrette Nielsdaatter tilkommer ligesaa 5 mrk. 13 skl.,  
Saa og den yngste søster Ellene Nielsdaatter tilkommer 5 mrk. 13 skl., og der for udlagt 2 Faar for 
6 mrk., til overs 3 skl., resten beholder Laurs Andersen 5 mrk. 13 skl., paa sin hustruis weigne. 
Imod denne Sahl: Qvindes udfart, beretted Lars Andersen at have bekaasted med 20 Sld., som 
hammen igien tilkommer wederlaug fore, som anføris 20 Sld., for A: 1695. aars rente af den 30te 
gaard i Østermarie sogn tilkommer Lars Andersen at svare med løsøre, som er 20 Sld. 12 4/5 skl., 
Item beretted hand og saa at have oppebaared af Hans Ollufsen i løsøre 9 Sld. 2 mrk.,som dette boes 
middel afdrages, som tilsammen er 20 Sld. 2 mrk. 13 skl., resten svaris af Jordegoedset, eller 
jordepengene i den berørte 30 gaard 
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning 5 Sld., der for giort indførsel i en kaabber 
kedel og afløst med 18 mrk., penge. 
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning i alt 5 Sld., udlagt af en kaabber kedel og 
afløst med 18 mrk., penge. 
Stempled papir til skiftebrefved for 4 mrk. 8 skl., udlagt en jernstang for 3 mrk., af en span kedel 1 
mrk., en liden naur for 8 skl.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt, en liden kaabber kedel for 3 
mrk., en jern gryde kraag 3 mrk.,  
Hans Hansen i Østermarie sogn haver at svare 2 aars rente, af den 63 gaard ibiden, til S: Niels 
Christens arfvinger som er 11 Sld. 2 mrk 6 ½ skl., efter den maade som Lars Andersen her udi de 
vedkommende, er indført at betale efter som hand sig gaarden udi samme tid antaged haver. 
 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 242 Sld. 1 mrk. 9 skl., 
  
Liqvideret bliver Gielden høyere, end  løsøre goedsed 3 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Hvor for Lars Andersen giøris afkortning, paa den vederlaug som hand imod sin S: Hustruis 
begrafvelsis bekaastning Prætenderer. 
Saa efter di at Creditorerne self nøyes med Laurs Andersen, og saa vit som ej er skeed udleg til, vil 
betroe Laurs Andersen Gielden efter haanden at betale, Saa er dette skifte der ved slutted at Lars 
Andersen betaler en hver sine Creditorer for hvis fordring dem som melt tilkommer, at holde 
skadesløs uden anke blef saa denne Sal: Qvindes Ifareklæder taxered til barned Anders Laursen, 
hvorimod Lars andersen beholder sine Egne Ifareklæder, og er den S: Qvindes efterskrefne, it sort 
pollemettis skiørt for 5 mrk., en sort pollemettis kiol 6 mrk., en sort klædis hufve 4 mrk., er 15 mrk.,  
Som faderen Laurs Andersen sit berørte barn i fremtiden tilsvarer, hvis videre Ifareklæder denne S: 
Qvinde kunde have haft, haver hun i sin svaghed formedelst opwartning foræred til sine sødskende. 
Christen Nielsen blef foreened, med sin werge Laurs Andersen. 
Som fremdeelis hans tilsiuns werge forblifver. 
At Lars Andersen for hvis umage hand med bekaastning paa Christen Nielsens weigne ve den 
frefne Procehs. Den 30te gaard i Østermarie sogn angaaende haft haver, skal Laurs Andersen være 
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fri, og krafvisløs holden for 2de aars rente af den anpart Christen Nielsen af den 30 gaard i 
Østermarie sogn tilkommer, hvorimod Lars Andersen efterloed hvis Prætension hand i saamaader 
der ved haft haver, saa at paa begge sider der med er giort aldeelis rigtighed, og Slutted, uden anke i 
allemaader, som fast, og ubrødelig for dem og deris arfvinger, efter som forskrefved staar. Her efter 
skal holdis og efter kommis, til det sidste blef Lars Andersen og vedkommende af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere at angifve Sterfboet at kunde vedkomme, hvor til de svarede ej videre 
at være, end angifved er og forskrefved staar, at saa er Pahseret Testerer. 
Jens Pedersen Mekelbourgh, H. Brugman. Laurits Andersen. 
Hans H:H: Hansen Holst. Lodwig Laursen. Esper E:P: Persen. 
Christen Nielsen. 
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Nr. 41. 
Side 73b. 1695. 6 og 7. Nov.  
Peder Hansen, 29. Sg. Poulsker. 
Anna Hansdatter. Laugv: Far, Hans Jensen, fenrich, Poulsker. 
 Moder, 3 brødre. 
A: Karen Jespersdatter, gm. Anders Terkelsen, Pedersker 
B: Anders Hansen, egen værge. 
C: Jesper Hansen, f. 1677. Værge; Jep Olsen, Poulsker. 
D: Markus Hansen, f. 1682. Værge: Bror, Anders Hansen. 
 
Anno 1695 den 6 og 7 November, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og 
Wurdering. Sampt schifte og deeling efter Sahl: Peder Hansen som boede, og døde paa den 29 
Jord Eiendomsgaard i Poulskier sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Anna 
Hansdaatter for hende paatog sig at laugwerge hendes Fader Fenrich Hans Jensen boende i 
bemelte Poulskier sogn paa eene, og paa anden side den Sal: Mands brødre som er  
 
Anders Hansen sin egen werge. 
Den anden broder Jesper Hansen paa 18 aar gammel for hammen er Jep Olsen i Poulskier sogn 
til werge anordnet. 
Den yngste broder Markus Hansen paa 13 aar gl. for hammen var denne Sal: mand Peder 
Hansen tilordnet at werge, og nu til werge anordnet hans broder Anders Hansen, som hammen 
hafver at svare til sin fæderne arf, efter som denne S: Mand der af intted opbaared haver. Item 
denne S: Mands moder Karne Jeppesdaatter i Ekteskab med Anders Terkelsen boende i 
Pederskier sogn 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende  bemelte  Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Thomas 
Folkman  og Jens Madsen  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Qveg. 
En gl. sort Koe for 2 Sld. 3 mrk., en gl. sort snopped Koe 2 Sld. 3 mrk., en gl. røe røgged Koe 3 Sld. 
2 mrk., en sort stierned Koe 3 Sld. 3 mrk., en røe braaged Koe for 2 Sld. 2 mrk., en sort hielmed 
Koe for 3 Sld., en gl. sort hielmed Koe 10 mrk., en ingt sort Koe 3 Sld., en bleg røed stud 6 Sld. 2 
mrk., en røe røgged stud 6 Sld. 1 mrk., en blaked stud 4 Sld. 2 mrk., en bleg røe Krom Horned stud 
4 Sld., en brun røed stud 4 Sld., en sort stierned Qvige 3 Sld., en røed qvige 3 Sld., en røed Qvige 3 
Sld., en blak røgged Tyrkalf for 2 mrk., en blaked fior gl Tyrkalf 4 mrk., en røe Tyrkalf 2 mrk., 
endnu en røed Tyrkalf for 1 mrk. 8 skl., en sort stiernet Tyrkalf for 1 mrk., en røe Qvigekalf 1 mrk.,  
 
Heste og Hopper. 
En sort brun gilling for 7 Sld., en brun gilling 5 Sld., en brun skimled Hoppe for 6 Sld., en røe 
blised Hoppe for 6 Sld., en sort skimled ung Hoppe 3 Sld.,en gl. brun Hoppe for 6 mrk., it lidet røe 
blised patte hestføll 4 mrk.,  
 
Faar. 9 støker gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk.,  
Svin. En sort pletted galt for 2 mrk., en hvid Soe for 1 mrk. 8 skl., en dito 1 mrk. 4 skl., en graae 
belted sort gris 1 mrk., en sort belted Soe for 1 mrk. 8 skl.,  
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Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk. 4 skl., er 5 mrk.,  
 
Kornet i Laderne. 
Rug i Syndre lade 2 stolperum til de nederste lætter er sat for 8 tønder Rug á 7 mrk er 14 Sld., 
I Øster lade Rug, en tønde, og en skep er sat for 2 Sld.,  
Biug i Syndre lade i 6 stolperum, én deel til de nederste lætter, og en deel til leiderne sat 
stolperummed for 4 tønder, er 24 tønder Biug á 4 mrk er 24 Sld., 
Haure i wester lade, i 3 stolperum til bielkene á 6 tønder, er 18 tønder Haure á 2 mrk er 9 Sld., 
½  stolperum Høe ved Hauren er sat for 2 les á 6 mrk er 3 Sld.,  
3 stolperum paa stenged i samme lade er sat for 4 les Høe á 6 mrk er 6 Sld.,  
Høe paa stenged i den lenge som staar mit i gaarden, er sat for 2 les á 6 mrk er 3 Sld.,  
 
Senge Klæder. 
I øster hused i wester seng, en blaae ranned gl. bolster underdynne for 2 Sld., en gl. Olmerdugs 
blaae ranned ofverdynne for 7 mrk., en ullen, og linnen, én  skestted hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., 
en blaae ranned olmerdugs hofved pude med bruegarns lin vor, og uden strik for 4 mrk., it 
bruegarns lagen for 3 mrk.,  
I øster seng, en gl. linnen tveskefted underdynne for 3 mrk., en gl. blaae ranned linnen overdynne 4 
mrk., en ulen, og linnen hoved dynne 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen 8 skl., en ulen, og linnen 
hoved dynne 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen 8 skl., en ulen og linnen hoved pude med 
bruegarns vor ofer for 2 mrk. 8 skl.,  
 
I Drengehused. 
I den øster seng, en gl. linnen underdynne for 3 mrk., en sort ranned énskefted ofverdynne for 6 
mrk., en gl. seildugs hofveddynne 1 mrk., it gl. blaargarns lagen for 8 skl.,  
I Krobhused i Pige sengen. En sort ranned underdynne for 5 mrk., en sort ranned ulen overdynne for 
6 mrk., en gl. seildugs hoved dynne for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen for 12 skl., it deigne trug 2 
mrk., it gl. øltønde for 1 mrk., en gl. øl halftønde 10 skl., en gl. laasfast fyrre kiste for 3 mrk., en 
haand Qvern med hus og seil for 2 mrk., en ruhl med tappe og skogle for 1 mrk. 8 skl., en 
straabonds tønde for 6 skl., en gl. kalke tønde 6 skl., en anden gl. tønde 2 skl., en gl. Carebenk 4 
skl., en gl. ballig for 2 skl., en gl. tom Bistik 1 skl., en gl. wogn med møg bræder paa 6 mrk., en gl. 
sleede med træ vidier for 12 skl., it støke gl. skifterag træ som til it løs holt er tienlig for 4 skl., en 
skif wrag planke for 8 skl., en ploug med juhl og jern behør for 4 mrk., 2 gl. harrer á 4 skl er 8 skl., 
it gl. aar med bihl for 12 skl.,  
 
Jern Warre. 
En gl. half stokøpse 1 mrk. 8 skl., en liden haand øpse 1 mrk. 8 skl., en gres seis med bom og ringe 
2 mrk., 2 gl. korn seiser 1 mrk., 2 stoke med Bier udi, den østreste for 6 mrk., den westerste for 4 
mrk., 
 
Benkeklæder i Stuen. 
En gl. wefved benkedynne under winduen i stuen 4 alen lang for 5 mrk., en gl. syed benkedynne for 
bordenden 3 alen lang for 4 mrk., Rugen som er saaed, beretted Enken at være en tønde 4 skep, 
ansat for 3 Sld.,  
 
Kaabber Warre. 
En fierings kedel i mur er sat for 3 Sld. 2 mrk., en span kedel 8 mrk., en gl. metal grydde 1 mrk. 4 
skl.,  
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Belangende  denne S: Mands Ifareklæder, eller gang klæder. 
En sadel bidzel og geewehr, da haver de myndige arfvingerne efter Liqvidation, en hver sin anpart 
der af bekommed og tilfaldt den yngste broder Markus Hansen paa sin andel deraf en sort klædis 
kioel som ikke er wendt, taxered for 4 Sld., it par half slitte sorte fifskaftes bopser for 2 mrk., en gl. 
sort hat som hand nu antog self at bruge, her imod beholte Enken sine egne Ifareklæder. 
 
Thin. 
It flot Thinfad med 2 stempel for 4 mrk., it flot Thin fad en stempel Thin for 3 mrk. 8 skl., it ditto 3 
mrk. 8 skl., 8 Thin tallerken tilsammen taxered for stoked 1 mrk er 2 Sld., it gl. Syed hiønde for 1 
mrk., it nye wefved hiønde for 2 mrk. 8 skl., it gl. Egeskrin for 1 mrk., en gl. karpe med læder ofver 
træked uden laas for 12 skl., it gl. lided føre bord i øster hus for 8 skl., endnu findes i Syndre lenge 
udi wester ende i Høe gulved 2 les Høe á 6 mrk er 3 Sld.,  
 
Sølf. 
En Sølfskee med windrue knap paa hvor paa staar teigned IG. GK. Er sat for 6 mrk., it lided Sølf 
begger 9 mrk., efter den skifte forretning, ganged efter Enkens Moder Fenrich Hans Jensens S: 
Hustru dateret den 21 Augusty 1695. tilkommer hende som til dette boes middel er at anføre, 
bestaaende i Prette, eller Skiøtegaarden i Ibskier sogn 28 Sld. 2 skl.,  
 
Summa Andrager forskrefne Sterfboets anførte rørende Middel til  
penge 234 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
 
Blef saa angifven efterskrefne Prætensioner, og er der til giort udleg son følger. 
Befindes denne S: Mand Peder Hansen skyldig at svare, Landgielde af den bebøgte 29 gaard, hand 
paa boet haver i Poulskier sogn, tilkommende Leintnant Roug Houp for A: 1692. 1693. 1694. Item 
for indeværende aar 1695. til 1. maj, nest kommende 1696, er 4 aar som skylder aarlig 5 lispund, 2 
pund 1 ½ fiering smør, som med efter følgende landgielde, efter som ingen af Principalen Her paa 
landed er bestilt, samme landgilde, at kunde have haft imod taged efter lowen, der for, efter dette 
land kiøb anslages, saa anriegnis, hver lispund smør for 4 mrk., er 5 Dsd. 9½ skl., en tønde Biug for 
4 mrk., 2 tønder Aure á 2 mrk er 4 mrk., en Koe fiering, og en svine fiering for 3 Sld., 2 Lam 4 
mrk., en gaas for 1 mrk., 12 Høns á 8 skl parred er 3 mrk., 7 les wed á 18 skl er 7 mrk. 14 skl., it les 
lin steen 10 skl., 7 ½ alb, negelt 8 skl., Skrifverpenge 3 mrk. 2 skl., bbp 1 mrk., Ektepenge som 
andre Kongl: May: bønder her paa landed giver, beriegnis 3 Sld., og knektepenge 1 mrk. 15 skl., 
Smør træ penge 12 skl., andrager In Allis til penge aarlig 19 Sld. 6 ½ skl., men som bbp og 
knektepenge 2 mrk. 15 skl., aarlig ydis til amptstuen, saa bliver afgiften til hosbunden Rouk Houp, 
aarlig 18 Sld. 1 mrk. 7 ½ skl., giør i de forberørte 4 aar, med bbp og knektepenge for det sidste aar 
1695. 74 Sld. 13 skl., udlagt der for, den andeel som dette Sterfboe tilkommer paa Enkens weigne 
udi Prætte eller Skøttegaarden i Ibskier sogn, som er 28 Sld. 2 skl., 4 tønder Rug á 7 mrk. er 7 Sld., 
20 tønder Biug i den syndre lade á 4 mrk er 20 Sld., 13 tønder Haure i westerlade á 2 mrk er 6 Sld. 
2 mrk., 4 les Høe paa stenged i samme lade for 6 Sld., en brun skimled Hoppe for 6 Sld., en sort 
pletted galt for 2 mrk., it aar med bihl for 12 skl., til overs 1 skl.,  
Hvad angaar fore staaende restandes udleg, da efter som ingen her paa landet er beskiked, som det 
kand imodtage, saa betroes Enken samme udleg at beholde og svarer der til som hendis fader, og 
Laugwerge Hans Jensen goedtog og fuldkommen Cautioneret fore, og herved lowed, at holde 
hosbonden bemelte Roug Houp, saa velsom Sal: Peder Hansens brødre, saa og det Jordegods som 
er den 29 gaard i Poulskier sogn, udi hvilken de post haver fri, og uden skade i allemaader til 
hvilken ende Fenrich Hans Jensen her paa skifted giorde forsikring udi sine egne midler, om ej 
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Enken self i fremtiden befanttis wederheftig berørte Summa 74 Sld. 13 skl., Restands at svare, da 
forde Hans Jensen det self at betale. 
For den 28 gaards steele som tillige med den 29 gaard i Poulskier sogn, er under dørkning, og S: 
Peder Hansen brugt haver svarer Enken, og bereignis for indeværende aar 1695. den halfve 
landgilde, efter som formedelst flug sand, gaarden i sin Eiendom meged er forringed, og pleier i 
Landlilden at nyde afslag aarlig, som bedrager 4 Sld. 1 mrk. 2 skl., for begge gaardernis 
Contributioner for Oktober 95 og january 96. qvartal á 9 mrk er 4 Sld. 2 mrk., Til Kirken tiende for 
1695. en tønde Rug er 7 mrk., Præste tiende for A: 1695. rester Rug en tønde 7 mrk., Biug 1 2/5 
tønde 6 mrk., Haure 2 tønder 4 mrk., er 17 mrk., er in Allis med 2 Skep Biug til Herrits Fougden, og 
2 skep Biug til deigned som er 4 mrk., er 17 Sld. 2 mrk. 2 skl., udlagt der for 4 tønder Rug á 2 mrk 
er 2 Sld., 2 les Høe ved Hauren á 6 mrk. er 3 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., en gl. ballig 2 skl.,  
Og som Anders Hansen der nu her er tilordnet at werge for sin broder Markus Hansen, for hvilken 
S: Peder Hansen før var werge, tilkommer at svare sin broder for hvis arf hand efter sin S: Fader 
tilkommer, efter skriftebrefvet udvisning der er datered den 2 maj 1694. som er 23 Sld. 3 mrk. 2 
skl., hvor af denne S: mand ikke noged til sig annammed haver, saa er Sterfboet der for fri, og 
krafvesløs, og Anders Hansen der til at svare efter lowen. 
Sogne Præsten Hederlig og Well: Hr: Mads Svane tilkommer for denne S: Mands begrafvelse, efter 
Accordering og anded 10 Sld., udlagt, en brun stud for 4 Sld., en røe blised Hoppe for 6 Sld.,  
Item deignen Mogens Madsen for sin Umage med denne S: Mands lig 3 Sld. Udlagt en røe Qvige 
for 3 Sld.,  
Kirke wergen Hans Morttensen fordred for kloke ringens penge 2 mrk., udlagt en blak røgged 
Tyrkalf for 2 mrk.,  
Jørgen Rasman i Rønne fordrede efter afreigning som vedgikes penge 25 Sld., udlagt en bleg røe 
stud for 6 Sld. 2 mrk., en røe røged stud 6 Sld. 1 mrk., i øster lade en tønde en skep Rug for 2 mrk., 
Høe i tuer lengen udi gaarden for 3 Sld., en brun gilling 5 Sld., i wester seng, en bolster under 
dynne i øster hus 2 Sld., en øltønde 1 mrk., 
Jørgen Prit i Nexøe fordred efter sin sedel penge 8 Sld., udlagt, en gl. brun Hoppe for 6 mrk., en gl. 
sort koe for 11 mrk., en laasfast føre kiste 3 mrk., en blaa ranned Olmerdugs overdynne i wester 
seng i Østerhus for 7 mrk., en pude med vor og strik 4 mrk., hos Casper Campers udleg 1 mrk.,  
Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordred efter afreigning, og sin sedels formelding, naar Berild 
Koefoed svarer der af til en tønde øl 10 mrk., blifver igien 11 Sld. 3 mrk. 4 skl., Udlant en bleg røed 
Krom horned stud for 4 Sld., en ung sort koe 3 Sld., i Krobhuset, en sort ranned ulen under dynne 
for 1 Sld. 1 mrk., en dito overdynne 6 mrk., en seildugs hoveddynne 1 mrk., it deigne trug 2 mrk., 
en hand qvern 2 mrk., it brue garns lagen 3 mrk., en kaarebenk for 4 skl.,  
Olle Olsen Snedker fordred efter sin sedel for lig kisten arbiedsløn 10 mrk., for lin og køn røy 20 
skl., er 11 mrk. 4 skl., udlagt en gl. sort snopped koe for 11 mrk., it støke gl. skibs wrag træ til it løs 
holt for 4 skl.,  
Mikel Smid i Nexøe tilkommer for beslag til denne S: Mands ligkiste, 4 Sld. 2 mrk., udlagt, en sort 
stierned Koe for 3 Sld. 3 mrk., it Faar 3 mrk.,  
Laurs Monsen i Poulskier sogn fordrer som rester efter foreening for det hand paa S: Per Hansens 
weigne i dette aar var tingbud penge 1 Sld., udlagt en blaked fior gl. Tyrkalf for 4 mrk.,  
Herrits fougden Mikel Andersen fordred for en tønde Haure 2 mrk., udlagt en tønde Haure for 2 
mrk.,  
Peder Ibsen fordred tienesteløn, som endnu rester 10 mrk. 11 skl., udlagt, o øster seng i 
Herberghuset en underdynne 3 mrk., en blaae ranned linnen overdynne 4 mrk., en ullen hofved 
dynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 8 skl., en pude med vor 2 mrk. 8 skl., til overs 13 skl.,  
Fenrich Hans Jensen fordred for en fiering Sild som denne S: Mand bekom 2 Sld., udlagt en sort 
hielmed koe for 10 mrk., til overs 2 mrk.,  



 5 

Thomas Folkman fordred efter regenskab 1 mrk. 4 skl., udlagt en hvid soe for 1 mrk. 4 skl.,  
Olle Jensen Skrædder i Aakier sogn fordred 2 mrk., tillagt hos Fenrich Hans Jensen udlagt 2 mrk.,  
Peder Harreldsen i Nexøe fordred paa sin moders weigne wefveløn 3 Sld., udlagt en sort hielmed 
koe for 3 Sld., 
Margretha Hansdaatter fordred tienesteløn 3 mrk. 8 skl., udlagt en ulen, og linnen en skefteds 
hoved dynne for 1 mrk. 8 skl., i wester seng i Østerhus. Item en hvid soe for 1 mrk. 8 skl., hos Per 
Ibsens udleg 8 skl.,  
Biørn Knudsen fordred tienesteløn, efter foreening penge 1 Sld., udlagt en syed benkedynne for 
bordenden 3 alen lang for 1 Sld.,  
Anna Jørgensdaatter tilkommer tienesteløn 1 mrk. 8 skl., udlagt en metal gryde for 1 mrk. 4 skl., 
ved Per Ibsens udleg 4 skl.,  
Imod denne Sal: Mands Udfart, og begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged 30 Sld., her for 
uden blef Enken bevilged sin sengs klæder for 7 Sld., en røe røged koe 3 Sld. 2 mrk., en røe braaged 
koe 2 Sld. 2 mrk., 2 Faar 6 mrk., en graae belted soe gris 1 mrk., en sort belted soegris 1 mrk. 8 skl., 
4 gl. Gies 5 mrk., en wogn for 6 mrk., en ploug for 4 mrk., 1 4/5 tønde strøe Rug for 3 Sld., en 
fierings kaater kedel for 14 mrk., den Østerste bistok for 6 mrk., en sort skimled ung Hoppe for 3 
Sld., en straabonds tønde 8 skl.,  
Casper Camper i Nexøe fordred for en fiering Sild penge 2 Sld., udlagt en sort ranned en skefteds 
ofverdynne i øster seng i drengehused for 6 mrk., en linnen under dynne for 3 mrk., til overs 1 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning bevilged 6 Sld., og tillagt en sort stierned 
Qvige for 3 Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning i alt bevilged 6 Sld., og udlagt en blaked 
stud for 4 Sld. 2 mrk., af it sølf begger 6 mrk., penge. 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., som betalis af it Sølfbegger disse 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver bevilged 3 mrk er 6 mrk., udlagt en røe tyrkalf for 2 
mrk., en dito for 1 mrk. 8 skl., en sort stierned tyrkalf for 1 mrk., en røe Qvigekalf 1 mrk., it 
blaargarns lagen i øster seng i drengehuset for 8 skl.,  
 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 215 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
 
Liqvideret blifver udi behold og til deeling 19 Sld. 7 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer den halfvepart som er 9 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Og den anden halfvepart deelis imellem eller udi 4 brødre laader, 
 er en hvers andeel 2 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
 
for Enkens anpart er udlagt en ruhl med tappe og skogle for 1 mrk. 8 skl., en sleede med træ vidier 
12 skl., 2 harrer á 4 skl er 8 skl., en gl. half stokøpse 1 mrk. 8 skl., en liden hand øpse 1 mrk. 8 skl., 
en benkedynne under winduen i stuen for 5 mrk., 2 les Høe i Høe gulfved for 3 Sld., en Sølf skee 
for 1 Sld. 2 mrk., it flat Thinfad med 2 stempled for 4 mrk., 4 Thin tallerken for 4 mrk., 2 korn 
seiser for 1 mrk., en kalke tønde 6 skl., ved Peder Ibsens udleg 1 skl.,  
 
Karne Anders Terkelsens tilkommer 9 mrk. 9 skl., udlagt it lided røe blised patte hest føll for 1 Sld., 
en seildugs hoved dynne i øster seng i drengehused for 1 mrk., af en gres seis med bom og ringe 1 
mrk., it Thin fad med en stempel for 3 mrk. 9 skl.,  
 
Anders Hansen tilkommer 9 mrk. 9 skl., udlagt den westre bistok for 4 mrk., it en stempels Thin fad 
for 3 mrk. 9 skl., af en gres seis med bom og ringe 1 mrk., it blaargarns lagen i krobhused for 12 
skl., en gl. tønde for 4 skl.,  
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Jesper Hansen tilkommer 9 mrk. 9 skl., udlagt 2 Thin tallerken 2 mrk., it syed hiønde for 1 mrk., it 
Egeskrin 1 mrk., it lided føre bord 1 mrk., af en span kaaber kedel 4 mrk., en øll half tønde for 10 
skl., til overs 1 skl.,  
 
Markus Hansen tilkommer 9 mrk. 9 skl., udlagt 2 Thin Tallerken 2 mrk., it nye wefved hiønde for 2 
mrk. 8 skl., en karpe med læder over for 12 skl., af en span kaaber kedel 4 mrk., en skiwrag planke 
for 8 skl., til overs 3 skl.,  
 
Til det sidste blef de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere at angifve som 
Sterfboet kunne komme til beste, hvor til de svarede, ej meere end hvis andeel Jordepenge, som 
denne S:Mand Peder Hansen tilkommer udi den 28 og 29 gaard udi Poulskier sogn. sampt og udi 
den 32 gaard i Aakier sogn hvor af denne Sal: Mands efterlatte hustru Anna Hansdaatter nyder 
halfpartten efter lowen, ej heller angaf sig flære med Prætension, end foran findes indført og var 
arfvingerne med hvis her saa leedis forretted er, weltilfreds, og benøyet, hvilked vi her under som 
paa Sterfboet, og dette skifte tilstede var, med vore hender Attehterer, at som forskrefved staae, 
saaleedis er tilganged og Pahseret. Actum Anno Dei Et Loco Ut Supra.  
Jens Pedersen Mekelbourgh, H: Brugman. Hans Jensen. 
Thomas Folkmand.  Jens J:M: Madsen. 
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Nr. 42. 
Side 76. 1695. 8. Nov. 
Hans Simmesen, Degnegård grund, Poulsker. 
Ellene Hansdatter. Laugv: Lars Andersen, Poulsker. 
 2 døt. 
A: Boehl Hansdatter, f. 1684. Værge: Farbror. Lodvig Simmesen, Poulsker. 
B: Gjertrud Hansdatter, f, 1686. Værge: Farbror, Jacob Simmesen, Poulsker. 
 
Anno 1695 den 8 November, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt Liqvidation efter Sahl:Hans Simmensen som boede, og døde paa Deignegaards Grunden 
i Poulskier sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Ellene Hansdaatter for hende blef 
til laug werge anordnet Lars Andersen i Poulskier sogn. Paa eene side,/: saa og deris sammen 
auflede 2 pigebørn :/ hvor af 
 
Den eldste daatter er Boehl Hansdaatter paa 11 aar gl. for hende werger fader  broderen 
Lodwig Simmensen ibiden. 
Den anden daatter Giertrud Hansdaatter paa 9  aar gl. for hende werger hendes fader broder  
Jacob Simmensen  ibiden. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende bemelte Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Thomas 
Folkman  og Jep Ollsen.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Udi it hes Biug en tønde for 4 mrk., I samme Hes 4 tønder Haure á 2 mrk er 2 Sld., en skimled 
Hoppe for 8 Sld., en deel Høe for 1 Sld., en gl. kistes bræder 6 skl., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 Gies 
á 1 mrk er 2 mrk.,  
 
Summa Boets Middel er 14 Sld. 6 skl.,  
 
Gield. 
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter sin sedel 2 Sld. 4 skl.,  som betalis af forde Hoppe. 
Jacob Koefoed Ibiden fordrer 3 Sld. 4 skl., der for indført i forde Hoppe . 
Hans Henriksen i Perskier sogn for 1 mrk. 10 skl., som betalis af Høet. 
Peder Clausen i Poulskier sogn fordred for juhl 1 mrk., som betalis af Biuget 
Knud Olsen i Boelskier sogn fordred for leder 3 mrk., som betalis af Biuget. 
Jens Haagensen i Snogebek fordred 2 mrk., som betalis af Høet. 
Niels Hansen i Poulskier sogn fordred 2 mrk., tillagt en tønde Haure. 
Kirke wergen Hans Morttensen fordred kirkepenge 1 mrk., udgagt ½ tønde Haure. 
Peder Simmensen fordred for 6 skep Rug 7 mrk. 4 skl., udlagt at betalis af forde skimlede Hoppe. 
Hans Pedersen Udde fordred for en gl. Hest 4 mrk., som er udlagt at betalis af forde Hoppe. 
Hans Mikelsen fordred for en tønde Aure 2 mrk., og tillagt, en tønde Aure. 
Anders Hansen i Poulskier sogn fordred Engele 12 skl., tillagt af Høet 2 skl., nogle kiste bræ 6 skl., 
af forde Hoppe de 4 skl.,  
Engelske S: Hr: Mathias Lusters fordred for en lyng rifve 1 mrk., item for en skep Biug 12 skl., 
penge 6 skl., er 2 mrk. 4 skl., tillagt en tønde Aure 2 mrk., af Høet 4 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage it Faar for 3 mrk., afløst med 2 mrk., penge. 
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Skifteskrifveren for sin umage it Faar for 3 mrk., afløst med 2 mrk penge. 
Stempled papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl., udlagt 2 gl. Gies for 2 mrk., til overs 8 skl.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., udlagt ½ tønde Aure 1 mrk., af 
Giesene 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 14 Sld. 6 skl.,  
Ellers foregaf deignen Mogens Madsen, at hand er af den S:Mand forsikred for forstrekning som 
hand denne S:Mand Hans Simmensen med undsat haver, udi de 2de stolperum hus, sampt it løst 
under bundt tømmer, hvilked Hans Simmensen var tilhørende, som hand nu i boede, og fra døde, 
opdragende til penge 11 mrk., og der som at hused skulle være lided bædre, vil deignen for resten 
Enken fornøye, hvilked hende kand tilkomme imod denne hendis S:Mands begrafvelsis 
bekaastning, efter anfordring hafde de vedkommende ej videre dette boe at kunde vedkomme, at 
angifve, end angifved er, at saa er tilganged og Pahseret Tehterer.  
Jens Pedersen Mekelbourgh H: Brugman. Thomas Folkman. 
Jep Ollsen Lars L:A:S: Andersen. 
 
 



 1 

Nr. 43. 
Side 76b. 1695. 8. Nov.    
Seigne Hansdatter, 12. Vg.g. Poulsker. 
Niels Ibsen. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Hans Nielsen, f. 1689. 
B: Margrethe Nielsdatter, f. 1692. 
   Værge: Far. 
 
Anno 1695 den 8 November, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter Niels Ibsens S: hustru Seigne Hansdaatter som boede, og 
døde i it Udhus, beliggende paa det 12 Wornet grund i Poulskier sogn. Imellem denne Sal: Qvindes 
efterlatte mand bemelte Niels Ibsen paa eene side, og paa anden side  deris sammen auflede børn 
som er en søn, og en daatter 
 
Sønnen Hans Nielsen 6 aar gl.  
Daatteren Margretha Nielsdaatter paa 3 aar gl. for demmen er faderen self werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Jens Pedersen Mekelbourgh, og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Thomas Folkman,  og 
Jep Ollsen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Og en sort snopped Hest 7 Sld., en sort brun Hoppe 6 Sld., en sort brun blised Hoppe 5 Sld., en gl. 
røed Hoppe 7 mrk.,  en gl. brun blised Hoppe 7 mrk., en sort Koe 4 Sld., en brun røgged Qvige 11 
mrk., en sort røgged Qvigekalf 6 mrk., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., 4 gl. Gies med Gaasen 5 mrk., en 
røe sanded galt gris 2 mrk., en graae galt gris 1 mrk. 8 skl., it hvidt soe svin 2 mrk., Rug 1 ½ tønde 
for 2 Sld., Biug 3 tønder á 4 mrk er 3 Sld., Haure 8 tønder á 2 mrk er 4 Sld., en gl. lapped gryde 1 
mrk. 4 skl., en gl. ploug med Jern og Juhl 3 mrk., en gl. hare 4 skl., en gl. wogn med stier hammel 
tøm, og halsseler for 6 mrk., 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 skl., en gl. skibs luge til bord i stuen 
for 2 skl., en gl. kiste med laas, uden hengsler for 3 mrk., :/: en balig 4 skl., it gl deigne trug 8 skl., 2 
gl. ulen senge puder á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., it gl. hiønde med skin under 1 mrk., en gl. korn seis 12 
skl., Saaed 2 skep. Rug er sat for 3 mrk. 2 skl.,  
Summa andrager forskrefne boets løsøre middel penge 50 Sld.,  
 
Bort skyldig Gield. 
Sogne præsten Hr: Mads Svane fordred for udfarten efter Accordering 6 mrk.,:/: 
Deignen Mogens Madsen for sin umage med liged 3 mrk.,  
Lars Nielsen for arbiedsløn og bræder til lig kisten 6 mrk.,  
Kirke wergen Hans Morttensen fordrer 4 mrk.,  
Jend Bran i Nexøe har at fordre 2 Sld.,  
Margretha Laursdaatter fordrer 6 mrk.,  
Boehl Espersdaatter fordrer 2 mrk.,  
Margretha Hansdaatter fordred 5 mrk.,  
Thrinike Poulsdaatter fordrer 1 mrk.,  
Christian Poulsen fordrer 1 mrk.,  
Anders Hansen har at fordre for leie af hused penge 8 Sld., 
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Imod denne S: Qvindes Udfart blef Niels Ibsen bevilged 7 Sld., 
Skifteforwalteren for sin umage 6 mrk., bekom ikun 5 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage bekom 3 mrk. penge, og it fior Lam for 2 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk.,  
 
Summa andrager forskrefne Prætensioner andrager til 30 Sld.,  
 
Liqvideret bliver udi behold og til deeling 20 Sld.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfve part som er 10 Sld.,  
Den anden halfvepart deelis imellem en søn og en daatter. 
Er der af en broderlaad 6 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl., og en søsterlaad er 3 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl.,  
Og som Creditorerne vil betroe Niels Ibsen en hver sin fordring. Saa efter hans begier giøris ej 
udleg der til, efter som hand self er werge for sine børn, men Niels Ibsen en hver skadesløs at betale 
uden anke; Item tilkommer børnen deris S: Moders Ifareklæder, som er, it gl sort fifskaftes trøye 2 
mrk., en gl. brun klædis skiørt for 3 mrk., en gl. sort fifskaftes trøye 2 mrk., en gl. brun klædis trøye 
for 1 mrk., er 2 Sld., hvor ad sønnen tilkommer 5 mrk. 5 1/3 skl., Og daatteren 2 mrk. 10 2/3 skl.,  
Som og faderen demmen haver at tilsvarer, at saa er Pahseret /: Og efter anfordring ej videre af 
Niels Ibsen var at foregifve Sterfboet at kunde vedkomme. :/ Jens Pedersen Mekelbourgh, 
H: Brugman. Thomas Folkman. Jep Ollsen.         Niels N:I:S: Ibsen. 
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Nr. 44. 
Side 77. 1695. 9. Juli.    
Jens Mogensen, 28. Sg. Rutsker. 
Ellene Thoersdatter. Laugv: Stiftfar, Hans Svendsen, Rutsker. 
 4 søn. 
A: Thoer Jensen, f. 1683. Værge: Farbror, Hans Mogensen, Knudsker. 
B: Mogens Jensen, f. 1686. Værge: Morbror, Hans Thoersen, Nyker. 
C: Hans Jensen, f. 1689. Værge: Farbror, Morten Mogensen, fenrich, Nyker. 
D: Peder Jensen, f. 1683. Værge: Hans Christensen, Aaker. 
 
Anno 1695 den 9 July , er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. Sampt 
Liqvidation efter Jens Mogensen som boede, og døde paa 28 Jord Eiendoms gaard beliggende i 
Rosendale udi Rydskieri  sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru  Ellene Thorsdaatter 
for hende blef efter hendis begiering til laugwerge anordnet hendis Stiffader Hans Svendsen i 
Rydskier sogn. Paa  eene, og paa anden side  4 deris sammen auflede Sønner, hvor af  
 
Dend eldste søn Thor Jensen 12te aar gl. for hammen er til werge  anordnet fader broderen Hans 
Mogensen i Knudskier sogn. 
Dend anden søn Mogens Jensen paa 9de aar gl. for hammen er til werge anordnet Moder broderen 
Hans Thorsen i Nykier sogn. 
Dend tredje søn Hans Jensen paa 6te aar gammel for hammen er til werge anordnet Fader broderen 
Fenrich Mortten Mogensen i Nykier sogn. 
Dend yngste søn Peder Jensen paa 2ded aar gl. for hammen er til werge anordnet Jens 
Christensen i Aakier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy edle og welbaarne Hr: Estats Raad, og Amptmand 
heren Hans Boefeke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mekelbourgh, og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Laurs Monsen, og 
Mons Ollufsen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger.nemlig 
 
Qveg. 
En hvid stud for 7 Sld. 2 mrk., en blak hielmed stud for 6 Sld., en blak hielmed Tyr 3 Sld. 2 mrk., 
en røe stierned Tyr 6 Sld. 2 mrk.,en sort hielmed Koe 6 Sld., en røe Koe 5 Sld., en blak hielmed 
Koe for 5 Sld., en dito 4 Sld. 2 mrk., en blaae Herret Koe 5 Sld., en røe hielmed Koe 4 Sld., en blak 
skiolded Koe for 5 Sld., en røe stierned Koe for 5 Sld. 2 mrk., en gl. røe hielmed Koe for 3 Sld. 2 
mrk., en røe braaged Koe for 5 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld., en ung Røe hielmed Koe 4 Sld., en 
røe skiolded Qvige 3 Sld. 2 mrk., it bleg hielmed studnød 3 Sld. 2 mrk., it røe hielmed studnød for 3 
Sld., en røe Qvige 3 Sld., en bleged Qvige 3 Sld., en sort hielmed Qvige 9 mrk., en dito 8 mrk., en 
røe Qvige 8 mrk., en lidenrøe hielmed Qvige for 8 mrk.,  
 
Heste og Hopper. 
En hvid Hest 9 Sld., en brun ugilled Hest 9 Sld., en sort blised Hest 3 Sld., en brun Hest for 5 Sld., 
en brun Foele 4 Sld., en blaked Hoppe 6 Sld., en liden sort Hoppe 4 Sld. 2 mrk., en soed blised 
Foele som den eldste son Thor Jensen af hans Sal: Faders Mor Moder er foræred, af verdie 18 mrk.,  
 
Sviin. 
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2 sorte Soe svin á 3 mrk er 6 mrk., it graat galt svin for 1 mrk. 8 skl., it sort galt svin for 3 mrk., en 
graae galt gris 1 mrk. 8 skl., 
Gies. 5 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 5 mrk., 3 unge Gies á 6 skl er 1 mrk. 2 skl.,  
Faar og Lam. 17 Faar á 3 mrk er 12 Sld. 3 mrk., 16 Lam á 1 mrk er 4 Sld., en wehr for uden skifte 
blef Enken bevilged. 
 
Boehave. 
En arbieds wogn med Høestier hammel tøm, og halseeler for 3 Sld., it wogn ree med tree vidier for 
12 skl., 2 smaa wogn stier, og en wogn bon for 1 mrk. 8 skl., en ploug med juhl ringe løbere, og 
bøsse uden skier, og knif for 3 mrk., 2 ploug juhl med løbere bøsse og ringe for 1 mrk. 8 skl., en 
ruhl med tappe, og skogle for 2 Sld., it aar med bihl 1 mrk. 8 skl., it dito 1 mrk., 2 harrer á 1 mrk. 8 
skl., er 3 mrk., it wogn ree med 2 juhl for 4 mrk., it wogn ree med 2 gl. juhl og videre for 12 skl., en 
slee med 2 jern vidier 1 mrk. 8 skl., en hand qvern med hus og seil for 6 mrk., en gl. karm wogn 
med juhl og tilbehør for 2 Sld., 4 nye axel stoke á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., it støke Ege leid naar ofver 
tree stolperum for 2 mrk., it førre bræ 12 skl., endnu it føre bræ for 6 skl., en ege planke 12 skl., 2 
Høestier for 1 mrk., en slibesteen med trug 1 mrk. 8 skl.,  
Ofver staldene to tønder for 3 mrk., it dito for 2 mrk., en stand tønde for 1 mrk., it deignetrug i 
Meelhused for 2 mrk., it dito for 12 skl., 5 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk. 4 skl., it gl. madskab 
for 6 mrk., i hused it sengested for 3 mrk., it sleede Car for 2 mrk.,  
 
Paa Lofted ofver hused. 
3 stakede aske bræder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., it gl. bord for 12 skl., en deel wogn tømmer for 1 
mrk. 8 skl., it madskab i Krobhused 3 mrk., en deel bøtter og spanne for 1 mrk. 8 skl.,  
Kaabber. 
En liden brøgger kedel i mur paa 3 fieringer store for 6 Sld., en brendewins pande med hat, og 
pibber paa 3 fieringer, er sat for 16 Sld., en gl. fierings kedel for 9 mrk., en span kaabber kedel for 
10 mrk.,  
 
Jern Ware. 
It tver sauf for 5 mrk. 8 skl., en skar øpse for 1 mrk. 8 skl., en syld øpse for 12 skl., en winkel foe 6 
skl., en liden stolpenaur 8 skl., it hug jern 6 skl., en staur øpse 1 mrk., en jern tyve 6 skl., en hand 
øpse 2 mrk. 8 skl., 2 par ploug jern á 3 mrk 6 skl er 6 mrk. 12 skl., at vi saa i dag den 9 july, haver 
anvist registered, og wurderet, som forskrefvet staar, sluttede for medelst dagens endelse, under 
vore hender, og Zigneter at saa Pahseret, Jens Pedersen Mekelbourgh.  H. Brugman. 
Morten Mogensen. Hans Thorsen. Hans Svendsen. Lars Mogensen. 
Hans H:C:S: Christensen. Mons M:O:S: Olsen. Hans H:M:S: Monsen. 
Samsing Monsen.  Jens Monsen 
 
Nest paa følgende 10 July berørte aar 1695. 
Er igien udi forskrefne de vedkommendis nerverelse foretaged, og Passeret som her efter følger 
nemlig; 
 
I Herberghused. 
I syndre seng, en blaa ranned bolster overdynne for 3 Sld., 2 bruegarns lagen á 6 mrk er 3 Sld., 2 
puder med vor og strik á 4 mrk er 2 Sld., en ulen hoved dynne 2 mrk., en brun ranned linnen under 
dynne 3 Sld., I Wester Seng. En gl. ranned ulen ofverdynne 6 mrk., en ulen, og linnen underdynne 
for 7 mrk., en linnen hoved dynne 2 mrk. 8 skl., en ulen hoved dynne 2 mrk., 2 brue garns lagen á 6 
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mrk er 3 Sld., en pude med vor, og strik 5 mrk., I Den seng nest ved Dørren, it lesned bonds seng 
klæde for 5 Sld. 2 mrk., en gl. ulen over dynne 3 mrk., en gl. ulen underdynne 2 mrk., it gl. 
blaargarns lagen 1 mrk. 4 skl., it dito 1 mrk., en linnen ranned hoveddynne 1 mrk. 4 skl., 
 
I Stuen. 
En syed benkedynne med skin vor under forbord enden 4 alen lang for 3 Sld. 2 mrk., en grøn lesned 
benkedynne for bordet 6 alen lang under winduen 4 Sld. 2 mrk., en wefved benkedynne med 
spoelskadet under foer, paa brun bon for 10 mrk., en brun bons agedynne med røt uled foer under 4 
mrk., en liden gl. benkedynne paa blaa bon for 2 mrk. 8 skl., it syed hiønde med skin under for 3 
mrk. 8 skl., it gl. flamsk hiønde med skin under 1 mrk. 8 skl., en ege kiste uden laas 5 mrk., en 
mæssing lysestage 1 mrk. 8 skl., it wraaskab i stuen 10 mrk., it gl. førrebord i stuen 3 mrk., it dito 2 
mrk.,  
 
Thin. 
10 støker tallerken mangut á 12 skl er 7 mrk. 8 skl., it gl. brødet Thinfad 14 skl.,  
Strøe Kornet. Som er saaed er sat saaleedis, som er 3 tønder Rug á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 13 tønder 
Biug á 4 mrk er 13 Sld., 12 tønder Haure á 2 mrk er 6 Sld.,  
 
Sølf. 
En gl. Sølf staab er sat for 5 Sld., en liden bred bladet Sølf skee for 10 mrk., en liden smaal skafted 
Sølfskee for 8 mrk.,  
Tilstaaende Gield. 
Enken beretted at Niels Larsen i Clemmedskier sogn er skyldig her til boet i alt penge 2 Sld. 3 mrk. 
8 skl.,  
Lars Hansen Smed i Clemmedskier sogner skyldig her til boet penge 10 Sld.,  
Sørren Povelsen fisker boende i Rydskier sogn er skyldig laante penge 2 Sld.,  
Nok er Jens Monsen paa den 29 gaard i Rydskier sogn her til boet skyldig 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
 
Summa andrager forskrefne anført boets middel til penge 322 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Saa blef denne S: Mands Ifareklæder til børnens nytte taxered, som er følgende, en røed fifskaftes 
foreskiorte for 6 mrk., en graae fifskaftes kioel for 4 Sld. 2 mrk., en sort fifskaftes kioel for 5 mrk., 
24 smaa Sølf knapper støked er sat for 7 skl er 10 mrk. 8 skl.,  
Summa 9 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  Her imod beholte moderen sinne Ifareklæder, hvor med hum tilfreds; 
Og deelis disse 9 Sld. 3 mrk. 8 skl., imellem denne Sal: Mands efterlatte 4 sønner, er der af en hvers 
broders andel penge 9 mrk. 14 skl.,  
 
For den Eldste søns Anpart er udlagt, af Sølf Knapperne 2 mrk. 12 skl., en røe fifskaftes foreskiorte 
for 6 mrk., af en graae fifskaftes kioel 1 mrk. 2 skl., 
 
For den anden søns anpart er udlagt af Sølf Knapperne 2 mrk. 14 skl., af en graa fifskaftes kioel de 
7 mrk.,  
 
For den 3de søns anpart er udlagt af Sølf Knapperne 2 mrk. 14 skl., af en graa fifskaftes kioel de 7 
mrk.,  
 
For den yngste søns anpart er udlagt af Sølf Knapperne 2 mrk., af en sort fifskaftes kioel de 5 mrk., 
af en graae fifskaftes kiol 2 mrk. 14 skl.,  
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Blef saa angifven Sterfboet bort skyldige Gield. Og af arfvingerne vedgaaed, hvor til 
er giort udleg som følger; 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged Sr. Hans Henrik Skor, fordred efter sin sedel for den 13 
gaard i Clemmedskier sogn for A: 1694. restende 4 Sld. 3 mrk. 8 skl., Udlagt, en røe Koe for 5 Sld., 
til overs 8 skl.,  
Mortten Bohne i Haslemark fordred efter sin sedel og afreigning 2 Sld. 2 skl., udlagt at betalis af en 
blak hielmed Koe disse 8 mrk. 2 skl.,  
Olluf Nielsen i Rønne fordred efter afreigning 6 mrk. 11 skl., som betalis af en blak hielmed Koe 
disse 6 mrk. 11 skl.,  
Hans Jensen i Rønne fordred for ware 2 mrk. udlagt af en blak hielmed Koe 2 mrk.,  
Karen S: Lars Ibsens i Rønne fordred 4 mrk., udlagt af en blak hielmed Koe 3 mrk. 3 skl., en syld 
øpse 12 skl., ved skatten 1 skl.,  
S: Jacob Mikelsens arfvinger i Rønne fordrer efter regenskab 5 mrk. 9 skl., udlagt 5 gl. Gies á 1 mrk 
er 5 mrk, en liden stolpenaur for 8 skl., ved skattens udleg 1 skl., 
Kirke wergen i Clemmedskier sogn, Mortten Jacobsen fordrer for A: 1693. Kirke tiende, en tønde 
Aure 2 mrk. 8 skl., udlagt en tønde Haure 2 mrk., it hug jern for 6 Sld., ved skatten de 2 Sld.,  
Anders Pedersen Fyhn udi Rønne fordrer for 2 tønder Biug, og en tønde Haure 10 mrk., er for 
Accorderet paa 2 Sld., og tillagt 2 tønder Biug for 2 Sld.,  
Hans Andersen i Haslemark fordred for adtskeelige ware, og penge 6 mrk. 6 skl., Enken dette 
benekted, og ej vil vedstaa, hvor for det er til Lov og Ret henvist; 
Giert Farfver i Rønne fordrer 9 mrk., udlagt it tver sauf for 5 mrk. 8 skl., en skarøpse for 1 mrk. 8 
skl., en tønde Haure for 2 mrk.,  
Peder Rosmand i Rønne fordrer 7 mrk. 4 skl., udlagt en tønde Biug for 4 mrk., en tønde Haure for 2 
mrk., I den seng nest ved dørren i Herberghused, en linnen ranned hofved dynne for 1 mrk. 4 skl.,  
Lars Hansen i Rydskier sogn fordrer 4 mrk., udlagt it lided ølkar for 2 mrk., it deignetrug i 
Meelhused for 2 mrk.,  
Anders Persen i Rydskier sogn fordrer 1 mrk., udlagt en stand tønde for 1 mrk.,  
Peder Eriksen i Rydskier sogn fordrer laante penge heele Croner 3 Sld., udlagt en sort blised Hest 
for 3 Sld.,  
Hans Mogensen i Knudskier sogn fordrer 2 Sld. 2 mrk., nok fordred af en Eng som var i pandt 
liggende i Torpemosse 4 mrk., Enken svarede her til, og formeente at Hans Monsen ikke kunde 
have her af boet noged at fordre, men snarere skulle have noged tilgoede hos Hans Mogensen naar 
Endelig regenskab vorder giort, hvor fore denne Prætension er henvist til low og ret; 
Samsing Monsen, Hans Monsen, Anders Ibsen paa sin hustruis weigne, Mikel Jensen for sin Sal: 
hustruis anpart, saa velsom paa sin myndling Juditte Monsdaatters weigne, samptlige fordrede 
tillige med Jens Mogensen paa sin hustru Margretha Monsdaatters weigne, deris andeel af en gaard 
kaldet Torpegaarden i Clemmedskier sogn som er den 13de i Jordebogs talled, efter det skiftebrefs 
udvisning efter S: Mogens Jensen i Nykier sogn, saa velsom og efter det skiftebref ganged efter S: 
Juditte Hans Jensens i Rydskier sogn, efter S: Mogens Jensen datered den 5. og 6te Oktober, 1681, 
og efter Juditte S: Hans Jensens datered den 11 september 1684. hvorimod Enken med sin 
laugwerge svarede at forskrefne samptlige arfvingerne, og interesserende var vel bevist at berørte 
13 gaard formedelst sin udøgtighed i sin afgrøde, saa og usædvanlig afgift paabud, ej kunde af S: 
Jens Monsen lengere dørkis, men for afgiften til Kongl: M: hiem holt, des aarsage den til Joen 
Skomager af amptskrifveren blef bort fæsted, helst som ingen af arfvingerne den vilde tilsvare, og 
antage, og siden Joen Skomager den forloed, bekom Jens Mogensen den igien for half afgift til 
fæste af Commissarierne, efter der om til S: Jens Mogensen med deelte fæste bref datered den 2 
September 1692. des udvisning, forskrefne samptlige Interesserende fragik, ej at være opsagt 
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bemelte 13 gaard, af S: Jens Monsen, hvor for de ej videre her til kunde svare, Saa Remitteret 
skifteforwalteren denne parternis Prætension til low og ret. 
Hans Svendsen udi Rydskier sogn, hafde her i boet at fordrer laante penge 40 Sld., hvor for ham til 
betalning er over lefvered Peder Andersens Obligation og Pandtebref med forsikring i den 41 
gaards Eiendom i Rydskier sogn beliggende , bg dende paa penge 40 Sld., Hvilken pandt Hans 
svendsen sig haver saa nyttig at giøre, som hand best vil og kand, efter des indhold, med lige 
rettighed, som Jens Monsen der til hafde, uden nogen anke der paa af S: Jens Monsens arfvinger i 
allemaader, og blef samme pandte bref som er datered den 1. January 1690. lest og paaskrefven, og 
Hans Svendsen i haand lefvered i nok fordred Hans Svendsen for forstrekning til Landgieldes 
betalning, sædekorn, kirke tiende, og laante penge In Allis 24 Sld. 2 mrk. 10 skl., Her paa er til 
afkortning en Sølfskaale som Hans Svendsen til pandt er lefvered i verdie 12 Sld., rester saa 12 Sld. 
2 mrk. 10 skl., udlagt en bleg hielmed stud for 3 Sld. 2 mrk., en røe hielmed stud for 3 Sld., en sort 
hielmed Koe 6 Sld., it føre bræ 12 skl., til overs 2 skl.,  
Hans Smid i Haslemark fordred med 20 skl., som hans søn Mogens tilkommer 4 mrk. 10 skl., udlagt 
en linnen hofdynne i wester seng i herberghused for 2 mrk. 8 skl., en ulen hoveddynne 2 mrk., ved 
skattens udleg de 2 skl.,  
Barbara S: Jocum Sigvart i Rønne fordred efter sin sedel 3 mrk. udlagt it sort galt svin for 3 mrk.,  
Enken angaf at være skyldig til Henrik Mikelsen i Rønne for en skep  salt 4 mrk., udlagtit wogn ree 
med 2 juhl for 4 mrk.,  
Peder Poulsen i Rydskier sogn som tiente Jens Monsen, haver at fordrer her af boet som Enken 
vedgik 21 Sld., hvor for hammen er ofver draged de 21 Sld., som Claus Clausen paa 30te gaard i 
Rydskier sogn er skyldig til S: Jens Monsen med forsikring i berørte gaard, saa at dette boe ej meere 
der af her efter tilkommer, men Per Poulsen sig det at nyttig giøre, sam hand best ved og kand. Nok 
fordred Peder Poulsen for resterende tinisteløn penge som efter paa Sterfboet giorde foreening, og 
regenskab for blef paa 5 Sld. 3 mrk. 12 skl., Udlagt, en rør braaged Koe for 5 Sld., it syed hiønde 
med skin under for 3 mrk. 8 skl., it lided føre bræ 6 skl., til overs 2 skl.,  
Claus Clausen paa sin søn Jens Clausens weigne var her tilstede, og fordrede en deel løn for 
hammen, som hand i afvigte waars skal have fortient saa blef derom slutted imellem parterne at 
Jens Clausen skal beholde de 2½ tønde Haure sæd som hand og saa, hvor ved der forblef. 
Imod denne Sal: Mands Udfart, eller begrafvelsis bekaastning beholte Enken sin seng, og kiste, og 
der fouden blef hende bevilged af boets anførte middel 30 Sld., udlagt en røe hielmed Koe 4 Sld.,en 
brendewins pande med hat og pibber for 16 Sld., en røe stierned Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe Qvige 
for 3 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning 6 Sld., udlagt en blak hielmed stud for 6 
Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning 6 Sld., udlagt af Lammene 4 Sld., en liden 
smaal skafted sølfskee 2 Sld.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 6 mrk., udlagt af en liden bred bladed Sølfskee disse 6 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver bevilged 3 mrk., er 6 mrk., udlagt resten af forde liden 
bred bladed Sølfskee som er 4 mrk., it støke Ege leid, naar ofver 3 stolperum for 2 mrk.,  
 
Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 88 Sld. 3 mrk. 10 skl., 
 
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 234 Sld. 4 skl.,  
Foruden dette tilkommer dette Sterboe, denne berørte 28 jord Eiendoms gaard, sampt den 12 gaard i 
Clemmedskier sogn, som Enken beretted at være fri; og frelst hvilke gaarder med sin tilliggende 
Eiendom, sampt til den 28 gaard beliggende Wandmølle, af mænd, og Samfrender fordeeligst vil 
sættis, og taxeris arfvingerne, som er Enken, og hendis børn imellem til skifte og deehling, 
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skifteforwalteren tilspurde Enken og de andre vedkommende, om de hafde meere at angifve til 
Sterfboets beste, hvor til de svarede at der ej videre var, end angifved er og forskrefved staar, at saa 
er Pahseret des til vidnesbiurd under vore hender Actum Ut Supra.  
Jens Pedersen Mekelbourgh.  H. Brugman. Morten Mogensen. Hans Thorsen.
 Hans Svendsen. Lars Mogensen. Hans H:C:S: Christensen 
Mons M:O:S: Olsen. Hans H:M:S: Monsen.   Samsing Monsen.  Jens Monsen 
 
Nest paa følgende 19 November berørte aar 1695. 
Erre forskrefne werger, og  vedkommende Igien møtte, Paa Sal: Jens Monsens Sterfboe, som er 
berørte 28 gaard i Rydskier sogn. For at giøre Udleg til forskrefne Bort skyldige Gield. 
Saa og deeling imellem Enken, og hendis børn, og hafver denne forretning hid indtil henstanden 
efter Enkens begiering, saa og formedelst at hun ikke rettere wiste, end at hun efter sin Sahl: 
Hosbonde var frugtsommelig, efter som hun haver væred noged svag, men som der om ikke til dato 
er befunden anderleedis end at Enken er ufrugtsommelig, Saa er da denne forretning til endelig 
slutning forretagen, og forretted som følger. Først blef den forhen indførte registering, af 
arfvingernis formynder efter seet og ved den der paa giorde sætning forblefven, efter som Enken 
med sin laugwerge, lofver at fornøye wergerne paa deris myndlingers weigne med penge, for 
hvilkennd af det registrere Goeds dem tilfalder, som de paa werdie kunde tøkis at anke, blef saa ved 
forhen giørende Liqvidation beholden imellem arfvingerne til deehling i penge 234 Sld. 4 mrk.,  
Dernest blef endnu befunden at registrere af Sterfboets middel, som i forige registrering ikke er 
Observeret efterskrefne, nemlig en røe hielmed Tyrkalf for 4 mrk., en bleg røed Tyrkalf for 3 mrk., 
en sort Qvigekalf 2 mrk. 8 skl., en røe belted Tyrkalf for 2 mrk., En Wandmølle som staar paa den 
28 gaards grund i Rydskier sogn, med behørig Qvern, er med Enkens og formyndernis samtøke 
taxered for 20 Sld., Saaleedis blifver beholden til deeling imellem samptlig arfvingerne i alt af 
løsøre 256 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer den halfvepart som er 128 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem bemelte denne Sal: Mands efterlatte 4 sønner og tilkommer 
hver søn penge 32 Sld. 7½ skl.,  
 
For Enkens anpart er udlagt efter skarfne, en røe stierned Thyr for 6 Sld. 2 mrk., en blak hielmed 
Koe 4 Sld. 2 mrk., en blaae herred Koe for 5 Sld., en blak skiolded Koe 5 Sld., en røe Qvige 2 Sld., 
en liden røe hielmed Qvige for 2 Sld., en bleged Qvige for 3 Sld., en hvid Hest for 9 Sld., en brun 
Hest for 5 Sld., en liden sort Hoppe 4 Sld. 2 mrk., toe sorte svin á 3 mrk er 6 mrk., 2 graae galt grise 
á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., 3 unge gies á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., 7 Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., en 
arbieds wogn med Høestier hammel tøm, og halseeler for 3 Sld., it wogn ree med 3 vidier for 12 
skl., 2 smaa Wognstier, og en wogn bon for 1 mrk. 8 skl., en ploug med juhl ringe løbere, og bøsse, 
uden skir, og knif for 3 mrk., 2 ploug juhl med løbere bøsse, og ringe for 1 mrk. 8 skl., en ruhl med 
tappe og skogle for 2 Sld., it aar med bihl for 1 mrk. 8 skl., it dito 1 mrk., 2 harrer á 1½ mrk er 3 
mrk., it wogn ree med 2 gl. juhl og 2 vidier for 12 skl., en sleede med 2 jern vidier 1 mrk. 8 skl., en 
hand qvern med hus og seil for 6 mrk., en gl. karm wogn med juhl og tilbehør for 2 Sld., 4 nye Axel 
stoke 1 mrk. 8 skl., en Egeplanke 12 skl., 2 høestier 1 mrk., en slibesteen med trug 1 mrk. 8 skl., 
over staldene 7 Egetræer á 10 skl er 1 Sld. 6 skl., it Øllkar paa 2 tønder 3 mrk., it deigne trug 12 
skl., 5 tønder 20 skl., it madskab 6 mrk., it slee Car 2 mrk., paa lofted over hused 3 stakede aske 
bræder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en deel wogn tømmer 1 mrk. 8 skl., en liden brøger kedel i mur paa 3 
fieringer for 6 Sld., en winkel for 6 skl., en staur øpse 1 mrk., en jern tyve 6 skl., en hand øpse 2 
mrk. 4 skl., 2 par ploug jern 3 mrk., 6 parred er 6 mrk.12 skl., Helften af forskrefne Wandmølle for 
10 Sld., 3 tønder Rug for 4 Sld. 2 mrk., 2 tønder Biug 2 Sld., 5 tønder haure á 2 mrk er 10 mrk., it 
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wraaskab i stuen for 10 mrk., 2 føre bord i stuen 5 mrk., en røe hielmed Thyrkalf for 4 mrk., en sort 
Qvigekalf 2 mrk. 8 skl., Hos Niels Larsen i Clemmedskier sogn affordris 2 Sld. 3 mrk. 8 skl., Hos 
Sørren Poulsen fisker i Rydskier sogn 2 Sld.,  I Herberghused i wester seng, en gl. ranned ulen 
overdynne for 6 mrk., en ulen og linnen underdynne for 7 mrk., 2 bruegarns lagen á 6 mrk er 3 Sld., 
en pude med vor, og strik 5 mrk., en syed benkedynne med skin vor under forbord enden i stuen for 
3 Sld. 2 mrk., en wefved benkedynne, med spolskaded under foer paa brun bon for 10 mrk., it gl. 
flamsk hiønde 1 mrk. 8 skl., en egekiste uden laas 1 Sld. 1 mrk., en mæssing lysestage 1 mrk. 8 skl., 
af it Sølfbegger de 4 mrk. 14 skl.,  
 
For den eldste søn Thor Jensen som Hans Monsen i Knudskier sogn werger for hans anpart løsøre 
arf som er 32 Sld. 7½ skl., er udlagt af it Sølfbegger 3 mrk. 12½ skl., en blaked Tyr for 3 Sld. 2 
mrk., en røe hielmed Koe for 4 Sld., en brun ugilled Hest 9 Sld., 2 Faar 6 mrk., en span kaabber 
kedel 10 mrk., 2 tønder Biug 2 Sld., en tønde Aure 2 mrk., af wandmøllen 2 mrk., en bleg røe 
Tyrkalf 3 mrk., en brun bons agedynne med røt ulled foer 4 mrk., hos Jens Monsen i Rydskier sogn 
4 Sld. 1 mrk. 8 skl., paa syndre stenge i Herberghused it bruegarns lagen 6 mrk., ved skatten 2 skl., 
Hos Per Poulsen 1 skl.,  
 
Den anden søn Mons Jensen som Hans Thorsen i Nykier sogn er werge for, for sin anpart 32 Sld. 
7½ skl., er udlagt af it Sølf begger 3 mrk. 12½ skl., en røe skiolded Qvige 3 Sld. 2 mrk., en sort 
hielmed Qvige 2 Sld. 1 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., en brun Foele 4 Sld., it sengested i 
Herberghused for 3 mrk., en gl. fierings kedel 9 mrk., 2 tønder Biug 8 mrk., en tønde Haure 2 mrk., 
af wandmøllen 4 Sld. 2 mrk., en røe belted Tyrkalf 2 mrk., Hos Lars Hansen Smid i Clemmedskier 
sogn 5 Sld., I Syndre seng i Herberghused, en brun ranned linnen underdynne for 3 Sld., I den seng 
nest ved dørren, en gl. ulen ofverdynne for 3 mrk., it gl. blaargarns lagen 1 mrk. 4 skl., it dito 1 
mrk., it gl. bord i Herberghused 12 skl., til overs 5 skl.,  
 
Den 3. søn Hans Jensen som Fenrich Morten Mortensen er werge for, for sin anpart 32 Sld. 7½ skl., 
er Udlagt, af it Sølf begger de 3 mrk. 12½ skl., en hvid stud for 7 Sld. 2 mrk., en røe hielmed Koe 
for 3 Sld. 2 mrk., en blaked Hoppe for 6 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 10 Thin tallerken nangut á 
12 skl er 7 mrk. 8 skl., it gl. brødet Thinfad for 14 skl., 2 tønder Biug for 2 Sld., en tønde Haure for 
2 mrk., af Wandmøllen de 2 Sld. 2 mrk., Hos Laurs Hansen Smed i Clemmedskier sogn 5 Sld., I 
den Seng nest ved dørren i Herberghused, en gl. ullen underdynne for 2 mrk., Hos Hans Thorsen 5 
skl.,  
 
Den yngste søn Peder Jensen som Hans Christensen i Aakier sogn er werge for, for sin anpart 32 
Sld. 7½ skl., er Udlagt, af it Sølf begger de 3 mrk. 12½ skl., en sort hielmed Koe for 5 Sld., en sort 
hielmed Qvige 2 Sld., toe Faar á 3 mrk er 6 mrk., it lesned bonds sengklæde for 5 Sld. 2 mrk., toe 
tønder Biug á 4 mrk er 2 Sld., en tønde Haure 2 mrk., af Wandmøllen 10 mrk., en grøn lesned 
benkedynne under winduen i stuen 6 allen lang for 4 Sld. 2 mrk., I Syndre seng i Herberg hused, en 
blaa ranned bolster ofverdynne for 3 Sld., it brue garns lagen for 6 mrk., 2 puder med vor og strik 
for 2 Sld., en ulen hoveddynne for 2 mrk., en liden benkedynne paa blaae bon for 2 mrk. 8 skl., Hos 
Hans Smeds udleg 2 skl., Hos Per Poulsen 1 skl.,  
 
Nok befindes at denne Sal: Mand Jens Monsen, er berettigged en Eng som er pandtsat af Hans 
Larsen i Clemmedskier sogn fra den 7 gaard ibiden, i stoerlighed paa it les Engis som for renten 
aarlig høstes, efter der om pandtebrefvets videre indhold af dato 6 Augusty 1662. sampt og det 
skiftebref ganged efter afgangne Judithe SL Hans Jensens datered den 11 september 1684. des 
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formelding, som ble flest og paa skrefven, for penge 6 Sld., Hvilked deelis imellem Enken og 
hendis børn, og tilkommer Enken deraf 3 Sld., og hver af de 4 Sahl: Jens Monsens sønner 3 mrk.,  
Belangende hvis Jorde goeds som forhen ommelt er, som er den 28 Jord Eiendomsgaard i Rydskier 
sogn, saa vel som og den 12 gaard i Clemmedskier sogn. Da blef der om her nu paa Sterfboet aftalt, 
og for Accorderet imellem samptlige arfvingerne, nemlig Enken med sin Laugwerge paa eene, og 
de umyndiges werger paa anden side, at som berørte 28 gaard i Rydskier sogn i forige tider, er efter 
en tolf Samfrenderdom, med forman Peder Christensen datered den 11 September A: 1652. taxered 
for 200 Sld. 2 mrk., Og der efter udi det skiftebref, ganged efter afgangne Judithe Sal: Hans 
Jensens i Rydskier sogn den 11 september A: 1684. anslagen sødskende imellem for 210 Sld., 
Hvilke 2de brefve blifver lest og paaskrefven, saa for at spare stoer bekaastning, som ved en nu der 
paa giørende Samfrender sætning vilde foraarsøgis, da haver de samptlige slutted, og for afskeedet, 
at denne 28 gaard i Rydskier sogn, med ald sin tilliggende Eiendom saa og it lided Udhus er 3 
Stolperum der paa grunden ved den sidste anslagelse 210 Sld., Imellem Sahl: Jens Monsens 
efterlatte hustru Ellene Thorsdaatter, og felleds auflede 4 sønner skal forblifve, hvor af Enken 
tilkommer den halfvepart /: naar bekaastning til stempled papir forwalteren, og skrifverens umage 6 
Sld. 3 mrk., er fradragen :/ som er 101 Sld. 2 mrk. 8 skl., Den anden halfvepart deelis imellem 
forskrefne 4er sønner, og tilkommer hver søn i forskrefne 28 gaard i Rydskier sogn 25 Sld. 1 mrk. 
10 skl., Hvad sæded angaar da er Enken Ellene Thorsdaatter, efter lowens anleedning der til sin 
lifstid berettiged gaarden fra med arfvingerne hendis børn at indløse, og betale deris andeel, og 
samtøked Enken til ligemed formynderne, at naar Enken ved døden afgaar, da skal hendis nu 
halfvende yngste søn Per Jensen arfve sæded efter sin moder i forskrefne 28 gaard i Rydskier sogn. 
Hvilked saa leedis fast og ubrødelig holdis, og efter kommis skal uden anke i alle maader. 
Den 12 gaard i Clemmedskier sogn befindes efter en tolf Samfrendersdom, med forman Mogens 
Pedersen i Rosendale datered den 16 juny 1682. at væreder udi taxered for 155 Sld., Hvillken taxt 
og saa Enken med sin laugwerge, saawelsom og de umyndiges formyndere var benøyet, og tilfreds 
med, des aarsage denne 12 gaard deelis arfvingerne imellem, og tilkommer Enken der af den halfve 
part som er 77 Sld. 2 mrk., den anden halfvepart deelis imellem forskrefne 4 sønner, og en hver 
søns laad 19 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Sæded i denne gaard angaaende, da blef derom aftalt at det skal nu være den eldste søn Thor Jensen 
berettiged, og hand sine med arfvinger i fremtiden at udløse, efter som hand nu ikke er myndig, og 
skal hans foresatte werge Hans Mogensen i Knudskier sogn, hafve god opsiun med berørte 12 gaard 
i Clemmedskier sogn, at den forsvare ligen ved lige holdis og dyrkis, og at ingen skat eller 
landgielde paadragis af den som samme gaard beboer. Og skal denne 12 gaard gifve aarlig til leie /:  
Imod dens dyrkelse :/ til arfvingerne samptligen 3 Sld., hvor af Enken 6 mrk., og hver søn 1½ mrk., 
aarlig tilkommer. Item den formelte 28 gaard i Rydskier sogn, skal Enken der af efter formelte 
skiftebref efter S: Judithe S: Hans Jensen anleedning aarlig betale til leje 5 Sld., hvilked er til lige 
deeling imellem hende, og hendis børn, nemlig at have boen 2 mrk. 8 skl., aarlig tilkommer;  
Endnu angaf Enken at Corporal Mortten Ollsen boende i Nylaurskier sogn er skyldig blefven som 
S: Jens Monsen for hammen goedsagde, for it par bidsel stenger hos Peder Rosman i Rønne 4 mrk., 
og for it Dorethea Engelbrets Sangebog 3 mrk. 8 skl.,  
Haagen Bendsen i Kobbergaards wandmølle, er her til boet skyldig 4 mrk.,  
Peder Aristsen i Olskier sogn er og her til boet skyldig 2 mrk., hvilked samptlig arfvingerne er til 
felleds deeling, og skal formynderne flittig tilsee at det i tide indkommer. 
Til det sidste blef samptlig de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at 
angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, hvor til de svarede ej videre at være, end angifved er 
og forskrefved staar, men vare med alt hvis som her udi saaleedis indført, og forretted er, vel 
tilfreds, og benøyet i allemaader, at saa er tilganged, og Pahseret. Tehterer. 



 9 

Jens Pedersen Mekelbourgh.  H. Brugman. Morten Mogensen. Hans Thorsen.
 Hans Svendsen. Lars Mogensen. Hans H:C:S: Christensen 
Mons M:O:S: Olsen. Hans H:M:S: Monsen.   Samsing Monsen.  Jens Monsen 
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Nr. 45. 
Side 81b. 1695. 21. Nov. 
Jep Nielsen, enkemand, 9. Sg. Vestermarie. 
 2 søn. 1 dat. 
A: Peder Ibsen, 9. Sg. Vestermarie. 
B: Niels Ibsen, egen værge, Vestermarie. 
C: Ellene Ibsdatter, f. 1683. Værge: Bror, Peder Ibsen. 
 
Anno 1695 den 21 November , er holden Liqvidation efter S: Jep Nielsen som døde hos sin Søn 
Peder Ibsen paa 9 Jord Eiendoms gaard i Smør Enge i Westermarie sogn. Imellem denne Sal: 
Mands efterlatte børn som er 2 sønner og en daatter, hvor af  
 
Dend eldste søn er bemelte  Peder Ibsen  
Dend anden søn Niels Ibsen i Westermarie sogn. sin egen werge 
Daatteren Ellene Ibsdaatter paa 12 aar gl. for hende forblifver nu som tilfore er ordinered werge 
forde Peder Ibsen. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende bemelte Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Efter it skiftebref ganged efter S: Jep Nielsens afdøde hustru Bendte Jbsdaatter den 2 Oktober 1690 
befindes Sal: Jep Nielsen ar være tilfalden. Imod sin S:Qvindes begrafvelsis bekaastning, som 
Peder Ibsen til sig annammed haver udleg for 21 Sld., Item sin sengs klæder, som nu er taxered som 
er it gl. dragsøms sengklæde hvor for Peder Ibsen har betalt, og indløst det for 3 mrk., er det igien i 
verdie 3 mrk., 2 pudder med lin vor paa, hvor af lin vorren er bortslit, puderne er sat for 6 mrk., 2 
Hørgarns lagen hvor af Jep Nielsen bekom det eene lagen med sig i jorden det andet blaf hans efter 
latte daatter af med arfvingerne foræred, en blaae ranned gl. Olmerdugs sengedynne for 2 mrk., en 
anden blaae ranned sengedynne for 4 mrk., en grou blaa ranned underdynne for 3 mrk., en blaae 
ranned hofveddynne 4 mrk., en hvid hofveddynne for 2 mrk., Item tilkom S: Jep Nielsen efter en 
Samfrenderdom, med forman Mikel Jensen i Skovgaarden i Westermarie sogn, datered den 3 july 
1691. Udi den 3 gaard i Nyelaurskier sogn udi alt jordepenge 117 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl.,   
Summa hvis S: Jep Nielsen saaleedis i alt tilkommer er 144 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl., 
Dernest fremlagde berørte Peder Ibsen sin fortegnelse paa hvis hand for sin S: Faders Jep Nielsens 
begrafvelse udlagt, og bekaasted haver som opdrager til penge 35 Sld. 6 skl., Nok angaf Peder 
Ibsen at hand haver haft sin S: Fader Jep Nielsen hos sig til hus værelse, og forstived hammen med 
nødtørsttig under holdning, og som hand nesten haver imidlertid væred sengeliggende, hvor fore 
Peder Ibsen begierer for opwartning, og underholdning ugentlig at nyde, udi den tiid hos Peder 
Ibsen udi 4 ¾ aar væred haver 2 mrk., giør tilsammen 123 Sld. 2 mrk., er saaleedis Peder Ibsens 
fordring i alt 158 Sld. 2 mrk. 6 skl., Nok anføris for denne forretning til bekaastning med stempled 
papir 9 mrk. 8 skl.,  
Hvilked Peder Ibsen betaler, er saa Peder Ibsen imod saadan sin Prætension som anført er her med 
udi betalning tillagt, og giort indførsel for at beholde, hvis hans fader Jep Nielsen saa vel af løsøre, 
som hvis jordepenge Jep Nielsen i berørte 3de gaard i Nyelaurskier sogn, er tilreigned tilkommer, 
hvliked Peder Ibsen nu til Eiendom for sig ogsinne arfvinger fri og uanked skal beholde, efter som 
saadan hans forestaaende fordring for billigt er agtis, og efter liqvidation fattis som Peder Ibsen 
ikke bekommer wederlaug fore 16 Sld. 1 mrk. 7 3/5 skl.,  
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Videre blef Peder Ibsen, og hans broder Niels Ibsen, af skifteforwalteren tilspurdte, om de hafde 
meere at foregifve, som denne forretning kunde vedkomme, hvor til de svarede ej videre at være, 
end forskrefved staar, at saa er Pahseret. Tehterer. Jens Pedersen Mekelbourgh, 
H: Brugman. Peder Ibsen. Niels N:I: Ibsen. 
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Nr. 46. 
Side 82. 1695. 22. Nov. 
Jens Abrahamsen, udhus, 20. Sg.g. Aaker. 
Seigne Larsdatter. Laugv: Far, Lars Hansen, Lynggård, Aaker. 
 3 søn. 1 dat. 
A: Lars Jensen, f. 1683. Værge: Hans Nielsen, Bodilsker. 
B: Rasmus Jensen, f. 1686. Værge: Morbror, Hans Larsen, Aaker. 
C: Anders Jensen, f. 1694. Værge: Morbror, Svend Larsen, Aaker. 
D: Birgite Jensdatter, f. 1690. Værge: Mons Persen, Aaker. 
 
Anno 1695 den 22 November , er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og 
Wurdering. Sampt Liqvidation efter S: Jens Abrahamsen som boede, og døde i it Udhus 
liggende paa den 20 gaards grund i Aakier sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru  
Seigne Larsdaatter for hende laugwerger anordned hendis Fader Lars Hansen i Lynggaarden 
Ibiden. Paa  eene, og paa anden side  deris sammen auflede  børn som er 3. Sønner, og en daatter. 
hvor af  
 
Dend eldste søn Lars Jensen paa 12te aar gl. for hammen werger  Hans Nielsen i Boelskier 
sogn. 
Dend anden søn Rasmus Jensen paa 9de aar gl. for hammen  werger  Mor broderen Hans 
Larsen i Aakier sogn. 
Dend yngste søn Anders Jensen paa 1. aar gl. for hammen er til werger mor broderen  Svend 
Larsen ibiden. 
Daatteren Birgitte Jensdaatter paa 5 aar gl. for hende werger Mons Persen i Aakier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende bemelte Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Peder 
Hansen, og Mons Ibsen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
En røe braaged Foele for 4 Sld. 2 mrk., en deel Haure i it stolperum er sat for 4 tønder á 2 mrk er 2 
Sld., en sleede med dret for 1 mrk. 8 skl., en straabonds tønde for 6 skl., it gl. førre bord med foed 
foruden skaft for 4 mrk., en tønde i forstuen for 8 skl.,  
Efter anfordring af skifteforwalteren sagde Enken at hun ej hafde meere til boets middel at anføre, 
Ellers foregaf Enken at Atzer Persen som boer i Perskier sogn i Kellingebye haver bekommed, it 
røe blised Meer Øeg som wurderings mændene er agted af 4 Sld., verdie, og sagde Enken at Adzer 
Persen self hafde at fordre, der imod for landgielde 7 mrk., og skal hand efter Enkens begiering 
betale en deel bekaastning, som er anvendt til denne S: Mands begrafvelse, men som formeenis at 
Adzer Persen haver bekommed samme Meer Øeg siden denne S: Mands død, saa forelagde 
skifteforwalteren Adzer Persen at hand giører de andre her udi indførte Creditorer ligeret, og 
Iefning af de 4 Sld., verdie som her til 1 Sld., kand udkomme, naar hand Proqvota bekommer deel 
for den retmessie fordring de 7 mrk., hand haver som Enken vedgaar, hvilked saa fremt hand ej 
dette efterkommer, da at lide tale for berørte Meer Øegs imodtagelse, som den der handler med 
umyndige efter lowen; 
Summa andrager forskrefne boets anførte midler til penge 8 Sld. 6 skl.,  
 
Bort skyldige Gield. 
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Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter sin sedel 7 Sld., hvor om hand formeente 
at hvis hand ikke her i boet sin fulde betalning kunde bekomme, da at have Regres, hos Abraham 
Jensen som for gielden hafver goedsagt, for resten af denne hans fordring, kand tilkomme Proqvota 
8 mrk 8 skl., og tillagt af en røed braaged Foele 5 mrk. 8 skl., 1½ tønde Aure for 3 mrk.,  
Edvart Ollufsen i Aakier sogn fordrer for skattens betaling penge 10 mrk. 4 skl., kand tilkomme af 
boets middel proqvota 3 mrk., og tillagt af en røe braaged Foele de 3 mrk.,  
Mons Adzersen i Aakier sogn fordrer som Enken angaf 4 mrk. 8 skl., Proqvota 1 mrk. 6 skl., og 
tillagt af borred i stuen 1 mrk. 6 skl.,  
Peder Ravn sogne deignen for lig tieneste tilkommer efter Enkens angivende 4 mrk., tillagt 
Proqvota 1 mrk. 3 skl., hvor for betalis af borred 1 mrk. 3 skl.,  
Hans Larsen i Aakier sogn fordrer for forstrekning til begrafvelsen som opdrager 6 Sld. 1 mrk. 8 
skl., Proqvota 7 mrk. 13 skl., udlagt 2½ tønde Aure for 5 mrk., af borred 1 mrk. 7 skl., 2 tomme 
tønder for 14 skl., af en slee 8 skl.,  
Skifteforwalteren og skrifveren for deris umage med reisens bekaastning hver 4 mrk er 8 mrk., som 
betalis af en røe braaged Foele 8 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk., udlagt en sleede for 1 mrk. 8 skl., til 
overs 8 skl.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl., udlagt af en røe braaged Foele disse 1 mrk. 8 skl.,  
 
Summa forskrefne Prætensioner andrager til 20 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Hvor af til fuld betalninger udlagt for 10 mrk. 8 skl., til resten kand udkomme til en Sld., betalning 
1 mrk. 3 skl., At saa er Pahseret Tehterer  Jens Pedersen Mekelbourgh, 
H: Brugman. Lars L:H: Hansen. Peder Hansen egen haand. 
Mons Ibsen Egen Haand.  Hans H:L: Larsen. 
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Nr. 47. 
Side 82b. 1695. 22. Nov. 
Karen Pedersdatter, udhus, 9. Vg.g. Aaker. 
Hans Gregersen. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Per Larsen, udenlands. Værge: Stiftfar, Hans Gregersen. 
B: Karen Hansdatter, f. 1673. Værge: Far. 
 
Anno 1695 den 22 November , er holden Registrering, og Wurdering. Sampt Liqvidation efter S: 
Hans GreiersenS: hustru Karne Pedersdaatter som boede, og døde i it Udhus paa den 9 
Wornede kalles Bekegaardens  grund liggende i Aakier sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efterlatte 
Mand bemelte  Hans Geiersen  Paa  eene, og paa anden side den S: Qvindes børn som er en søn 
og en daatter. 
 
Sønnen Per Larsen som er udenlands i hans Absens er stiffaderen Hans Geiersen til werge 
anordnet. 
Daatteren Karne Hansdaatter paa 22 aar gl. for hende er faderen werger. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende, hosbonden Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher 
Müller, og skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, 
Peder Hansen, og Mons Ibsen, bemelte Aakier sogn  da er forrefunden og Pahseret som her 
efter følger. Nemlig 
 
En brun stierned Foele for 5 Sld., en røe blised gl. Hest 3 Sld., en brun gl. Hoppe 3 Sld. 2 mrk., en  
wogn med stier hammel tøm, og halsseeler 3 Sld. 2 mrk., en sleede med dret for 2 mrk.,  it par 
høestier for 14 skl., en ploug med jern, og tilbehør for 4 mrk., en hand qvern 5 mrk., 6 Faar á 3 mrk. 
8 skl er 5 Sld. 1 mrk.,  Sæden er ansat for 7 tønder Aure á 2 mrk er 14 mrk., en tønde Biug 1 Sld., 
lided høe 4 mrk., en hvid soe 4 mrk., 3 tønder á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., 2de ballier á 4 skl er 8 skl., it 
lided bord i stuen 3 mrk., en liden kaabber kadel for 2 mrk., it aar med bihl for 1 mrk., en gl. harrer 
8 skl.,  
 
Summa forskrefne boets middel andrager 31 Sld. 3 mrk.,  
 
Blef saa angiven efterskrefne bort skyldig Gield. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer først paa Peder Koefoed sin stifsøns weigne 
15 Sld. 10 skl., Nok efter regenskab for sig self 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., er 23 Sld. 2 skl., her for er 
udlagt, en brun stierned Foele for 5 Sld., en wogn med stier hammel tøm, og halsseeler 3 Sld. 2 
mrk., 6 Faar á 3 mrk. 8 skl er 5 Sld. 1 mrk., 7 tønder Aure á 2 mrk er 14 mrk., en gl. brun Hoppe for 
3 Sld. 2 mrk., en hand qvern for 5 mrk., en hvid soe for 4 mrk., Hans Geiersen betaler de 2 skl.,  
Mads Larsen i Nexøe, har at fordrer for en seis, som Hans Geiersen angaf 1 Sld.,  
Item Rasmus Herman i Nexøe for salt fordred 14 skl.,  
Daniel Hansen i Nyebye fordred 1 mrk. 10 skl.,  
Hindze Christensen ibiden fordrer 2 mrk.,  
Lars Smid i Aakirkebye fordred 1 mrk. 14 skl.,  
For skifted at for walte begiertis ej noged til udleg.  
Skifteskrifveren for sin umage 4 mrk.,  
Wurderingsmændene for deris umage hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl.,  
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Stempled papir til dette skiftebref for 1 mrk. 8 skl.,  
Imod Udfarten blef Hans Geiersen bevilged resten af boets middel som er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Er saa Gieldens Summa med de 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., lige saa 31 Sld. 3 mrk. 
Belangende de øfrige Creditorer, da som de endnu vil betroe Hans Geiersen det efter hand en at 
betale, saa blef der til ikke udleg giort, men Hans Geiersen Imod den anførte Gields betalning det 
registrede løsøre at beholde. Saaleedis er intted overblefven til deeling, at saa er Pahseret Tehterer. 
H: Brugman. Hans H:G:S: Geiersen. Peder Hansen egen hand. 
Mogens Ibsen egen haand. 
 



 1 

Nr. 48. 
Side 83. 1695. 23. Nov. 
Claus Christophersen Møller, 19. Vg. Aaker. 
 Og 
Margrethe Ollsdatter. 
 Arvinger efter afg. Mand. 1 søn. 5 døt. 
A: Michel Clausen, egen værge, Nexø. 
B: Judithe Clausdatter, enke. Laugv: Dattermand, Rasmus Nielsen, Østermarie. 
C: Ide Clausdatter, gm. Jens Svendsen, Klemensker. 
D: Karen Clausdatter, død. Sidst gm. Jens Michelsen, Østerlars. 3 søn. 1 dat. 
 1: Anders Persen, egen værge, Aakirkeby. 
 2: Johan Persen, egen værge, Vestermarie. 
 3: Michel Jensen, Værge: Far. 
 4: Anna Pedersdatter. Værge: Søren Christensen, Nyker. 
E: Elsebeth Clausdatter, gm. Lasse Persen. 
F: Sophie Clausdatter, gm. Jens Nielsen, Øster Sogn. 
 Arvinger efter afg. Margrethe Ollsdatter. 2 søn. 3 døt. 
G: Peder Ibsen, egen værge, Aaker. 
H: Jens Ibsen, egen værge, Gudhjem. 
I: Ellene Ibsdatter, gm.Hans Hansen, Vestermarie. 
J: Boel Ibsdatter, død. Sidst gm. Hans Jacobsen. 1 søn. 2 døt. 
 1: Anders Mortensen. Værge: Jep Ibsen, Aaker. 
 2: Gjertrud Mortensdatter. Værge: Moders søstermand, Mons Olsen, Aaker. 
 3: Dorethea Hansdatter. Værge: Far. 
K: Margrethe Ibsdatter, gm. Mons Olsen, Aaker. 
 
Anno 1695 den 23 November , er holden Registrering, og Wurdering. efter Sal: Claus 
Christophersen Møllere, som boede paa det 19 Wornede kaldis Saufskiergaarden i 
Aakier sogn. da er forrefunden og i de vedkommendis neierværelse  Pahseret som her efter følger.  
Sæden i Ladersen. 
I syndre lade Biug i Toe stolperum, er sat paa 4 tønder Biug á 4 mrk er 4 Sld.,  
3 stolperum Haure lided over bielkerne er sat for 13 tønder á 2 mrk er 6 Sld. 2 mrk.,  
Høe i wester ende paa stue lengden paa stenged i 2 stolperum er sat for 10 mrk., en huge benk for 
12 skl., en ruhl med skogle for 4 mrk., en gl. harre for 4 skl.,  
Jens Svendsen i Clemmedskier sogn haver her fra boet antaged en Koe hud som hand for sin 
opvartning i Sterfboet bekom. 
Paa wester hus tilled, it ørkestomme for 1 mrk., en tom tønde for 4 skl., it lided Car paa 3 skep, 
med en løs bon udi for 8 skl., en boe kiste 8 skl., en laagebøtte for 4 skl., it kierne stomme for 2 skl., 
2 brød bende á 4 skl er 8 skl., en gl. span for 2 skl., it par gl.skiver med behør for 1 mrk. 4 skl., en 
gl. seis med bom og ringe for 12 skl.,  
I Krobhused. 
2 gl. half tønder med en bon á 4 skl er 8 skl., en gl. saa 4 skl., en trætragter 4 skl.,  
I wester Cammer. 
It deigne trug 8 skl., it kandeskab 6 skl., en liden otting 3 skl., en fiering med laag 6 skl., en 
sennerps qvern 1 mrk., en salte half tønde 12 skl., Nok i it Cammer nest ved Krobhused, en laasfast 
førekiste for 6 skl., en grynne tønde med laag 8 skl., it gl. skab uden dør 8 skl., it gl. deigne trug 4 
skl., en liden føre benk 4 skl.,  
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I Steer hused. En stand tønde 1 mrk., en span af Eeg 4 skl., en bære kande 2 skl., en gl. føre kitte 2 
skl., en træ tragter af føre 4 skl., en halfve punne bøtte 4 skl., en strippe 2 skl., en karebenk 4 skl., 
I Herberghused. En straabonds tønde 6 skl., 2 sengesteder 2 mrk., it sengested i Krobhused 12 skl., 
it pannel for bord enden, og en benk sammesteds forblifver ved wornedet, en gl. slagbenk for 1 
mrk., it benke bræ under winduen for 1 mrk. 12 skl., med hos liggende blok, en benk med skammel 
norden til for 1 mrk. 12 skl., en liste ofver stuen forbliver ved wornedet, it gl. skab i Sterhused 8 
skl., it vadskier bræ 4 skl., en gl. spade 2 skl., en jern tyve 8 skl., it løst bræ i stuen 4 skl.,  
I Krobhus sengen. En gl. bolster dynne 4 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en gl. ullen sengedynne 1 
mrk., 
Hans Hansen i Westermarie sogn paa Jens Madsens grund haver en wef som boet tilhør hos sig sat 
for 6 mrk.,  
I øster lengen it gl. slee Car for 1 mrk. 4 skl., en løbende warpe for 1 mrk., en gryde kraag 3 mrk., 
en gl. messing kedel paa en kitte for 1 mrk. 4 skl., en gl gryde for 1 mrk. 4 skl., en gl. karm wogn 
som en deel arfvinger paaraabte men nu ikke findes.Jens Svendsen i Clemmedskier sogn er tilsat at 
være paa dette registerende goeds til paa tisdag otte dage, den 3 Dec: at endelig i skifte kand holdis 
imod billig betalning, bekom her for en berørte Koehud, at saa er registered i dag og wurdered som 
forskrefved staar. Tehterer  I P Meklenburgh.  H: Brugman. 
 Peder Hansen egen haand Mons Ibsen Egen haand.  Jens Svendsen, 
 Mikel M:C: Clausen. Peder P:I: Ibsen. Jens Nielsen. 
 
Og efter som S: Claus Christophersen først døde, og Enken Margretha Olldaatter, nogle 
dage der efter, og saa bort døde, da blef nu hendis dasting i liggende Sengeklæder, sampt 
Ifareklæder, saavit nu fore fanttis taxered som følger. En linnen underdynne for 4 mrk., Hvis videre 
fore fantis, da bemelte hustru døde, haver arfvingerne sig self imellem deeled, nok fanttis i en seng i 
stuen, en ullen og linnen sengedynne for 3 mrk., en sort ranned ulen hofveddynne 8 skl., en 
hofvedpude for 12 skl., en gl. sengested i stuen med skammel for 12 skl., befindes at denne Sal: 
Mand Claus Christophersen med Jep Ibsen, som nu skal boe paa dette 19 Wornede i Aakier sogn. 
Haver Accorderet om en Wandmølle som staar her ved dette Wornede med behørig hus og Qvern, 
at betales for Claus Christophersen af Jep Ibsen for Kongl: May: forfalden landgilde, som Jep 
Ibsen, og giort haver, efter der om til hammen fra amptstuen med deelte qvitering formelding i alt 
31 Sld. 2 skl., Og lided som hand til denne S: Mands begrafvelse forstragt haver, Saa at naar den 
Contract som imellem parterne er opretted, hvilken arfvingerne nu samptlige vedgik ret at være, og 
det saa samtøked nemlig at Jep Ibsen skal betale for Møllen i alt 40 Sld., bliver saa Jep Ibsen igien 
der paa skyldig i alt 7 Sld., 
Summa andrager saaleedis dette boes middel til penge 35 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
 
Anno 1695 Den 3 December er efter foregaaende Lovlig giorde tillysning, og Sterfboet forhen den 
23 Nowember nest afvigt, befindende Middel, Holden Registrering, og wurdering sampt skifte og 
Udleg, efter Claus Christophersen Møllere, sampt hans ved døden afgangne hustru 
Margrethe Olls daatter, paa bemelte 19 Wornet i Aakier sogn. Imellem deris efterlatte 
arfvinger, som er først efter S: Claus Christophersen, en søn og 5 døttre. 
 
Sønnen Mikel Clausen i Nexøe sin egen werge. 
Den eldste daatter Judithe Clausdaatter en Enke for hende er hendis daattermand Rasmus 
Nielsen i Østermarie sogn laugwerge. 
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Den anden daatter Ide Clausdaatter for hende var tilstede hendis mand Jens Svendsen boende i 
Clemmedskier sogn. 
Den 3 daatter Karne Clausdaatter som er død, og have efterlat sig 3 sønner, og en daatter. 
 Hvor af den eldste søn er Anders Persen i Aakirkebye sin egen werge. 
 Den anden søn Johan Persen i Westermarie sogn og sin egen werge. 

Den yngste søn Mikel Jensen for hammen er faderen Jens Mikelsen i 
ØsterLaurskier sogn werge. 
Daatteren Anna Pedersdaatter som Sørren Christensen i Nykier sogn er werge 
for. 

Den 4, denne Sal: mands daatter er Elsebeth Clausdaatter i Ekteskab med Lasse Persen. 
Den yngste daatter Sophia Clausdaatter i Ekteskab med Jens Nielsen som for hende var 
tilstede, og boer i Østermarie sogn. 
 
Den S: Qvinde Margretha Ollsdaatters arfvinger er 2 sønner, og 3 døttre. Hvor af  
 
Den eldste søn er Peder Ibsen i Aakier sogn sin egen werge,  
Den  anden søn Jens Ibsen boende i Gudhiem, og sin egen werge. 
Den eldste daatter Ellene Ibsdaatter i Ekteskab med Hans Hansen i Westermarie sogn. 
Den anden daatter var S: Boel Ibsdaatter efter hende igien lefver en søn og 2 døttre 
 Sønnen Anders Morttensen, for hammen werger Jep Ibsen i Aakier sogn. 

Den eldste daatter  Giertrud Mortensdaatter for hende werger Mons Olsen i 
Aakier sogn. 
Den yngste daatter Dorethea Hansdaatter, for hende er hendis fader Hans 
Jacobsen til werge anordned. 

Den yngste daatter Margretha Ibsdaatter i Ekteskab med bemelte Mons Ollsen. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende bemelte Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Peder 
Hansen, og Mons Ibsen.  da er forregiven og Pahseret som her efter følger. 
 
Blef angiven efterskrefne fordrende Gield, og Prætensioner nemlig. 
Kongl: May: Amptskrifver Seig Hans Henrik Skor fordred for A: 1695. resterende alt landgielden 
som opdrager til penge 18 Sld. 1 mrk. 7 skl., hvor for er Udlagt 4 tønder Biug 4 Sld., Høe i wester 
ende paa stuelengden for 10 mrk., 4 tønder Haure 8 mrk., hos Jep Ibsen 5 mrk. 8 skl., en wef hos 
Hans Hansen i westermarie sogn for 6 mrk., en bolster sengedynne 4 mrk., it blaargarns lagen 1 
mrk., en gl. ulen sengedynne 1 mrk., it benkebræ med stok i stuen 20 skl., en benk med skammel 
norden til 1 mrk. 12 skl., en gryde kraag 3 mrk., en messing kedel 20 skl., en gl. gryde 20 skl., en 
hugge benk 12 skl., 2 skruer 20 skl., it ørke stomme 1 mrk., en sennerps qvern 1 mrk., en salte half 
tønde 12 skl., en stand tønde 1 mrk., en slag benk 1 mrk., 2 sengesteder 2 mrk., en jern tyve 8 skl., it 
slee Car 20 skl., en løbende warpe 1 mrk., it sengested i Krobhused 12 skl., it sengested med 
skammel i stuen 12 skl., en grynne tønde med laag 8 skl., giør 18 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Som  Jep Ibsen antog at svare amptskrifveren til. Tiende for indeværende aar, til med og for A: 
1694. resterer som kirke wergen Edvart Ollsen fordrede, opdragende til 10 mrk., og udlagt 5 tønder 
Haure á 2 mrk er 10 mrk.,  
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Item Præstens tiende for A: 1695. som den hederlige mand Hr: Thur Larsen fordrede en tønde Biug, 
og en tønde Haure er 6 mrk., udlagt 3 tønder Haure 6 mrk.,  
Herrits Fougden og Deignen hver en skep. Biug ansat for 2 mrk., og udlagt en tønde Haure for 2 
mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage med 2de reiser til Sterfboet 3 Sld., som Jep Ibsen betal af 
Wandmøllen. 
Skifteskrifveren for sin umage med 2de reiser til Sterfboet 3 Sld., udlagt en gl. føre kiste for 6 mrk., 
hos Jep Ibsen 6 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 4 mrk. 8 skl., som Jep Ibsen betaler af Møllen. 
Wurderings mendene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en ruhl med tapper og skogle for 
4 mrk.,  
For klæded som er brugt over begge ligene, denne S: mand og hans hustru, fordred Margretha Hr: 
Nielsens 4 mrk., udlagt en linnen underdynne som Mons Ollsen udlefverer taxered for 4 mrk.,  
Elisabeth S: Claus Bohnis loed fordre 3 mrk., som til udfarten er forstragt og tillagt, en ullen og 
linnen sengedynne for 3 mrk.,  
Olluf Nielsen i Rønne fordred efter Dom med rente og omkaastning i alt 4 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Hans Jensen i Aakier sogn fordred paa sin Stifdaatter Margretha Hansdaatters weigne tilleg og 
Gield 5 mrk. 4 skl.,  
Mikel Clausen i Nexøe fordred for en half tønde Øll 6 mrk.,  
Niels Rasmusen i Spedlegaarden fordred for forstrekning til udfarten 2 Sld. 10 skl., udlagt, en harer 
for 4 skl., en gl. tønde for 4 skl., en boe kiste 8 skl., en laagebøtte 4 skl., en kierne stomme 2 skl., 2 
brød bender 8 skl., en gl. span 2 skl., en gl. seis med bom og ringe 12 skl., 2 gl. half tønder for 8 
skl., en træ tragt 4 skl., it deigne trug for 8 skl., it kande skab 6 skl., en liden otting 3 skl., en fiering 
med laag 6 skl., it gl. skab uden dør 8 skl., it gl. deigne trug 4 skl., en førre benk 4 skl., en egespan 4 
skl., en bære kande 2 skl., en føre kitte 2 skl., endnu en træ tragter for 4 skl., en half punne bøtte 4 
skl., en strippe 2 skl., en karebenk for 4 skl., en straabonds tønde 6 skl., it gl. skab i Sterhused for 8 
skl., it vadske bræ for 4 skl., en gl. spade 2 skl.,  
Hans Hansen i Aakier sogn fordred 1 mrk. 8 skl.,  
Jens Nielsen i Østermarie sogn fordred 1 Sld.,  
Hans Hansen i Westermarie sogn fordred 5 mrk.,  
Henrik Persen i Aakier sogn fordrer 12 skl.,  
Jens Ibsen i Gudhiem fordred 2 Sld.,  
Lars Smid i Aakirkebye fordre 2 mrk., 
Mons Ollsen i Aakier sogn fordrer for grafveløn 3 mrk.,  
Rasmus Nielsen fordrer forklæder 7 mrk. 8 skl.,  
Jens Svendsen udi Clemmedskier sogn fordred 41 Sld. 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield 90 Sld. 3 mrk.,  
Saaleedis er intted blefven til deeling Imellem arfvingerne, at saa er Pahseret Tehterer. 
I P Meklenburgh.  H: Brugman.  Peder Hansen egen haand            
Mons Ibsen Egen haand.  Jens Svendsen,  Mikel M:C: Clausen.
 Peder P:I: Ibsen. Jens Nielsen. 
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Nr. 49. 
Side 84b. 1695. 3. Dec. 
Boel Ibsdatter, 19. Vg. Aaker. 
 
Efter afgangne Boel Ibsdaatter. Som døde paa det 19 wornet i Aakier sogn Befanttis 
den 3 December A: 1695. 
En pude uden vor for 1 mrk., nok en pude for 6 skl., en blaae ranned overdynne 1 mrk. 4 skl., en 
linnen underdynne 1 mrk. 4 skl., en linnen hoved dynne 1 mrk., en liden vogepude 2 skl., en liden 
benkedynne 2½ alen lang 2 mrk. 8 skl.,  
Ifareklæder. It røt wadmels skiørt for 1 mrk. 4 skl., it Røt ofverlif og skiørt af wadmel for 1 mrk. 8 
skl., it blaat lærit gl. forklæde for 8 skl., 4½ alen nyt groft og graat wadmel á 8 skl er 2 mrk. 4 skl., 
en linnen posse for 8 skl., en liden pose med ½ skep Erter udi tilsammen for 12 skl., it par Carder 
for 1 mrk. 4 skl., en liden mæssing kedel 1 mrk. 8 skl., en kurf med 3 hampe garns nøgler, og4 sorte 
ulen garn nøgler, og it støke af en hose med engang speder udi for 12 skl., it half slit blaargarns 
lagen for 1 mrk. 4 skl., en halsklud for 12 skl., 2 skaalpund sort ull for 6 skl., en gl. spin rok for 2 
mrk., en gl. kiste uden laas og hengsler for 6 skl.,  
 
Summa 5 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Forskrefne saa at være af os forfatted, til vidnis biurd under vore hender. 
Jens Pedersen Meklenburgh.  Henrik Brugman. Peder Hansen egen haand. 
Mons Ibsen egen haand.  Jens Svendsen. 
 
For indteignede boehave er Boel Ibsdaatters legeme til Jorden bestædiget. 
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Nr. 50. 
Side 84b. 1695. 4. Dec. 
Henning Pedersen, barn, 28. Sg. Aaker. 
 Moder, 1 bror, 1 søster, 2 ½ brødre og 2 ½ søster. 
A: Karen ?, gm. Edvart Ollsen, 28. Sg. Aaker. 
B: Claus Pedersen. Værge: Hans Sigvart, Rønne. 
C: Maren Pedersdatter. Værge: Henning Bohn Henningsen, Rønne. 
D: Peder Pedersen, død. 2 døt. 
 1: Marica Pedersdatter. Værge: Niels Pedersen, Aaker. 
 2: Kirstene Pedersdatter. Værge: Peder Didrichsen, Aaker. 
E: Niels Pedersen, Aaker. 
F: Kirstene ?, enke, var gm. Svend Nielsen, Østerlars. Laugv: Olluf Nielsen, Grødbye. 
G: Margrethe Edvartsdatter. Værge: Far. 
 
Anno 1695 Den 4 December, er holden Liqvidation sampt skifte og Deeling, efter afgangne 
Henrik Pedersen som døde hos sin Stiffader Edvart Ollufsen og hans Moder der boer paa den 
28 Jord Eiendomsgaard beliggende udi Aakier sogn. Imellem dette Sahl: barns Moder Karne 
Edvard Ollsens, saa og dette Sal: barns fulde sødskende, og halfsødskende som er,  
 
en fuld broder ved navn Claus Pedersen som Hans Sigwart i Rønne er werge for. 
En fuld søster Marne Pedersdaatter som Henning Bohne Henningsen i Rønne er werge for. 
2de half brødre. 
Hvor af den eldste broder var S: Peder Pedersen Braen som ved døden er afgangen, og haver 
efterlat sig 2de pigebørn. 
 Marica Pedersdaatter som Niels Pedersen i Aakier sogn er werge for. 

Den yngste daatter Kirstine Pedersdaatter som Peder Dideriksen i Aakier sogn er 
werge for. 

Den anden half broder er Niels Pedersen i Aakier sogn. 
En half søster ved navn Kirstine S: Svend Nielsens i Østerlaurskier sogn, som Olluf Nielsen i 
Grødebye er laugwerge for. 
 
Item berørte Edvart Ollufsdatter Margretha Edvartsdaatter som faderen er werge for. 
Hvilke arfvinger, og formynder var her tilstede, og paa 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy edle og welbaarne Hr: Estats Raad, og Amptmand 
heren Hans Boefeke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mekelbourgh, og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, ved samme forretning var tilstede, Peder Hansen, og Mons Ibfsen i Aakier 
sogn. Som ordineret wurderingsmænd, hvor  da er Pahseret som her efter følger. 
 
Efter det Skiftebref ganged efter dette Sal: Barns fader afgangne Sandeman Peder Ibsen, Pahseret 
paa berørte 28 gaard i Aakier sogn den 28 Septemper Anno 1687. befindes dette Sal: barns fæderne 
arf at bestaa, foruden rente som følger. 
 
Udi den 7 gaard i Aakier sogn kalded Bransgaard, er giort indførsel for penge 121 Sld. Af 
Bransgaards Udhuse 7 Sld., udi Brandsgaards Weier Mølle er giort indførsel for 11 Sld., af Mikel 
Sort Obligation, 6 Sld., 2 støker Faar á 3 mrk er 6 mrk., en bagstoel med lær ofver træked for 1 
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mrk., en salte olde for 1 Sld., en stok øpse for 2 mrk., it lided bufve sauf 8 skl., en gl. naur 4 skl., it 
hartøy hammer og støf 1 mrk. 4 skl., it hare støf for 10 skl., en drag lenke for 12 skl., 2 jern kihler 
for 2 mrk., en jern stauf for 2 mrk., en gl. hus stie 1 mrk., en tekeaas 12 skl., en run tree foed 1 mrk., 
en thin skaal for 2 mrk. 10 skl., it gl. mæssingfyrfad for 1 mrk. 8 skl., Edvart Ollsen betaler 2 skl.,  
Summa alt forskrefne dette Sal: Barns tilfaldende arfve, andrager  
til penge 151 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Her imod fremlagde Edvart Ollufsen sin forteignelse paa hvis bekaastning hand som i faders sted 
hafver anvendt paa sin stifsøn bemelte Sal: Henning Pedersen, saa vel udi hans svaghed, med 
opsiun til badskiren for Midicamenter, og for badskirnes opvartning, item til dette Sal: Barns 
begrafvelse, som hand hederligen haver laded giøre, sampt og for den skifte rettighed betientene 
tilkommer, med stempled papir, og videre anvendelse, hvilken forteignelse, efter billighed, og ret, 
imellem parterne blef afhanfled, og af skifteforwalteren Approberet forblef i alt, at Edvart Ollufsen 
der for er gotgiort at nyde erstatning for 90 Sld., hvorfor er udlagt af Brandsgaards Udhuse 7 Sld., 
udi Brands grund Weier Mølle 11 Sld., af Mikel Sort Obligation at have 6 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 6 
mrk., en bagstoel med lær over træked 1 mrk.,en salte olde for 4 mrk., en stokøpse for 2 mrk., it 
lided bufve sauf for 8 skl., en gl. naur for 4 skl., it hartøy hammer og støf for 20 skl., it hare støf 10 
skl., en drag lenke for 12 skl., 2 jern kihler 2 mrk., en jern stau for 2 mrk., en gl. hus stie 1 mrk., en 
tee kraas 12 skl., en run tree foed for 1 mrk., en thin skaale for 2 mrk. 10 skl., it gl. mæssing fyrfad  
for 1 mrk. 8 skl., de tilleggende 2 skl., Giør 30 Sld. 3 mrk. 6 skl., for resten som er 59 Sld. 10 skl., 
er Edvart Ollufsen her ved giort indførsel udi forskrefne den 7 Brandsgaard i Aakier sogn. 
 
Hvor med saa denne forestaaende Prætension er afsagt; Blifver saa endelig imellem samptlig 
arfvingerne til deeling penge 61 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
 
Hvilked deelis udi 2 fuld broder, og en fuld søster laader, Item 2 half brødre, og 2 halfsøstre laader, 
er paa en fuld broderlaad, hvor af Moderen Karne Edvart Ollsens tilkommer en broderlaad saa og 
broderen Claus Pedersen en broderlaad som er penge 15 Sld. 1 mrk. 13½ skl., fuld søsteren Marne 
Pedersdaatter tilkommer 7 Sld. 2 mrk. 14 ¾ skl.,  
Item en half broderlaad som Niels Pedersen tilkommer er 7 Sld. 2 mrk. 14 ¾ skl., 
Item Peder Pedersens 2de børn som og tilkommer en half broderlaad er 7 Sld. 2 mrk. 14 ¾ skl., 
Hvor af hver hans døttre tilkommer 3 Sld. 3 mrk. 7 3/8 skl.,  
Kirstine Svend Nielsens en half søstre tilkommer paa sin anpart 3 Sld. 3 mrk. 7 3/8 skl.,  
Item Margretha Edvart Ollsdaatter, en half søster tilkommer ligesaa 3 Sld. 3 mrk. 7 3/8 skl.,  
Hvor for en hver herved er giort indførsel udi den 7 Brandsgaard i Aakier sogn. 
Saaleedis er da her ved Herman Bohne Henningsen som efter berørte skiftefref ganged efter 
bemelte S: Peder Ibsen des indhold erbeordred for dette Sal: Barn Henning Pedersen at werge, fri 
og uden anke, eller Prætension i allemaader, at saa er Pahseret Tehterer. 
Jens Pedersen Meklenburgh.          Henrik Brugman. Peder Hansen egen haand. 
Herman Bohn, paa min myndlings wegne.             Peder P:D:S: Dideriksen. 
Henning Bohne Henningsen paa min myndlings wegne.  Hans Sigvart. 
Niels Pedersen egen haand.    Edvart Ollufsen Sonne. Mons Ibsen egen haand. 
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Nr. 51. 
Side 85b. 1695. 6. Dec. 
Sidsle Mogensdatter, 21. Sg. Øster Sogn. 
Peder Laursen. 
 3 søn. 1 dat. 
A: Per Persen, f. 1685. 
B: Mogens Persen, f. 1687. 
C: Michel Persen, f. 1691. 
D: Margrethe Persdatter, f. 1689. 
Værge: Far. Tilsynsv: Moders søstermænd, Ødber Lassen, Øster Sogn. Og Peder Lou. 
 
Anno 1695 den 6 December, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter Peder Laursens Sal: hustru Sidzele Mogensdaatter som 
boede, og døde paa den 21 Jord Eiendoms gaard beliggende udi Østermarie sogn. Imellem denne 
Sal: Qvindes efterlatte mand bemelte Peder Larsen paa eene side, og paa anden side  deris 
sammen auflede børn som er 3 sønner, og en daatter. Hvor af 
 
Den eldste søn er Per Persen paa 10de aar gl. 
Den anden søn Mogens Persen paa 8 aar gl.  
Den yngste Mikel Persen paa 4er aar gl. 
Daatteren Margretha Persdaatter paa 6 aar gl. for demmen er faderen self werge. Og forelagt 
Ødber Lassen i Østermarie sogn, og Peder Lau. Moder søstermand, at være tilsiuns werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende bemelte Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Esper 
Persen,  og Peder Mikelsen  ibiden. Hvor da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En guhl brun gilling for 9 Sld., en slet brun gilling med en hvid bagfod for 7 Sld., en brun Hoppe 
for 6 Sld., en brun blised Hoppe 5 Sld., en gl. brun Hoppe for 1 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort Koe for 5 Sld., en blaa herred Koe 5 Sld., en blaked Koe 4 Sld., en røe hielmed Koe 3 Sld. 2 
mrk., en hvid manked Koe 4 Sld., endnu en blaked Koe 4 Sld., en røe Koe 4 Sld., en røe Qvige 3 
Sld., en røe belted stud 4 Sld., it røe hielmed Tyrnød 2 Sld., it røt studnød 2 Sld., it hvidt studnød 
med 2 sorte Øren 6 mrk., it blak røgged Qvigenød 6 mrk., en Røe studkalf for 4 mrk., en røe 
qvigekalf 4 mrk., en hvid studkalf 3 mrk., en sort hielmed qvigekalf for 3 mrk.,  
Faar og Lam. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 4 mrk.,  
Gies. 5 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 6 mrk. 4 skl.,  
Svin. En sort belted Soe for 4 mrk., en hvid Soe 3 mrk., 3 galt Svin á 3 mrk er 9 mrk., 4 grise á 8 skl 
er 2 mrk.,  
 
Kaabber. 
En span kaabber kedel for 6 mrk., en mindre kaaber kedel for 4 mrk., en metal gryde for 6 mrk., 
Boehave. 
En ploug med behørig jern for 10 mrk., en seis med bom og ringe for 2 mrk., en gl. seis for 1 mrk., 
en stok øpse for 1 mrk., en stolpe naur 1 mrk., en liden naur 8 skl., en lyng rifve 8 skl., it tørf jern 8 
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skl., 2 høetyfver á 6 skl er 12 skl., en wogn med stier hammel tøm og halseeler for 2 Sld., en gl. 
wogn uden stier for 2 mrk., en sleede med træ vidier 2 mrk., en harre for 1 mrk., en dito 8 skl., it aar 
med bihl for 1 mrk.,  
I Sterhused. 
It lided Ølkar 1 mrk. 8 skl., en øl toned 1 mrk. 8 skl., en stand tønde 1 mrk.,  
I Krobhused. 
It deigne trug 2 mrk., 6 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
Paa Lofted. 
En blaae ranned ofverdynne for 4 mrk., en linnen underdynne 2 mrk., en linnen hoveddynne 2 mrk., 
it blaargarns lagen 2 mrk.,  
I wester seng. En blaae ranned gl. Ofverdynne for 1 mrk., en gl. Linnen underdynne 8 skl., 2 linnen 
hoveddynner á 8 skl er 1 mrk., it gl. Blaargarns lagen for 1 mrk.,  
I Krobhused. 
En gl. Blaae ranned overdynne 8 skl., it gl. Blaargarns lagen for 4 skl., en linnen hoveddynne 1 
mrk., en gl. Linnen underdynne 8 skl., en benk paa lofted af førre for 2 mrk. 8 skl., it førre bord med 
skoffe 2 mrk.,  
I Stuen. 
It bord med skoffe for 5 mrk., it lided wraae skab med en laasfast dør 4 mrk., 2 bagstoele á 8 skl er 
1 mrk., en gl. Lang benkedynne norden til I stuen for 1 mrk., en dragsøms benkedynne for bord 
enden med skin under for 2 mrk., en gl. Lang benkedynne under winduen I stuen for 8 skl., 2 Syede 
hiønder á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en syed agedynne 1 mrk. 8 skl.,  
Kornet I Laderne,  
Biuged I Nørre lenge er sat for 13 tønder á 4 mrk er 13 Sld.,  
Hauren I wester lenge er sat for 8 tønder á 2 mrk er 4 Sld.,  
Høet er sat for 7 les á 4 mrk er 7 Sld.,  
Rug som er saaed er 1 1/5 tønde er sat for 2 Sld.,  
Item 3 bruegarns lagen á 8 mrk er 6 Sld., 2 pude vor á 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk., endnu it pude vor for 
3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til Penge 145 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
 
Denne S: Qvindis Ifareklæder er efterskrefne nemlig. En sort klædis vendt kaabbe for 3 Sld., en sort 
klædis Trøye 2 Sld., it sort fifskaftes skiørt for 6 mrk., it ofver kiks snørlif 3 mrk., en sort silke grof 
grøns hufve for 4 mrk., en gl. Klædis hufve 1 mrk., 2 hals klude á 1 mrk er 2 mrk., 3 hoved lin á 8 
skl er 1 mrk. 8 skl., en sort fifskaftes trøye og it sort fifskaftes skiørt begge for 6 mrk.,en gl. Sort 
fifskaftes trøye for 1 mrk. 8 skl., it gl. Røt klædis skiørt 2 mrk., en laasfast førrekiste for 1 Sld. 2 
mrk.,  Summa 13 Sld. 1 mrk., som deelis imellem 3 sønner, og en daatter, hvor af en broderlaad er 3 
Sld. 3 mrk. 2 2/7 skl., og daatterens laad er 7 mrk. 9 1/7 skl.,  
 
For den eldste søn Per Persens laad 3 Sld. 3 mrk. 2 2/7 skl., er udlagt, en sort klædis vendt 
kaabbe for 3 Sld., it over kiks snørlif for 3 mrk., it pande lin 8 skl., er tol overs 5 5/7 skl.,  
 
Den anden søn Mons Persen for sin anpart som er 15 mrk. 2 2/7 skl., er udlagt, en sort klædis 
trøye for 8 mrk., it sort fifskaftes skiørt foe 6 mrk., en klædis hufve 1 mrk., it pande lin 8 skl., til 
overs 5 5/7 skl.,  
 
Den yngste søn Michel Persen for sin laad 15 mrk. 2 2/7 skl., er udlagt en silke grof grøns hufve 
for 4 mrk., en sort fifskaftes trøye, og it skiørt for 6 mrk., 2 hals klude for 2 mrk., it pande lin 8 skl., 
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en gl. Sort fifskaftes trøye 1 mrk. 8 skl., hos broderen Per 5 5/7 skl., hos broderen Mons 5 5/7 skl., 
hos søsteren 6 6/7 skl.,  
 
Daatteren Margretha for sin laad 7 mrk. 9 1/7 skl., er udlagt, en laasfast førre kiste for 6 mrk., it 
røt klædis skiørt 2 mrk., til overs 6 6/7 skl.,  
 
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner. 
Til Amptstuen skal betales for indeværende aar 1695. Landgielde, naar alt smøred efter qvitering 
den 10 aug. 1695. er ytt, til bog clarrings penge 7 Sld. 3 mrk., Item 1½ tønde Biug 1 4/5 tønde Aure 
er 10 Sld., som Per Larsen svarer til. 
Kirke tiende en tønde Aure, en skeppe Biug, er ansat for 3 mrk.,  
Til præste tiende, en tønde Biug, og 2 skp. Rug 7 mrk.,  
Herrits fougden, og deignen hver 1 skeppe Biug 2 mrk.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter giorde afregning den 23 Nov. 1695. som 
Peder Laursen nu vedgik i alt riktig at være 90 Sld., i denne Summa er indbereigned 40 Sld., som 
efter det skiftebrefs indhold, ganged efter Per Larsens forige S: Hustru den 23 Juny 1682 og forhen 
giorde forsikring er, og endnu forblifver ved forige forsikring og indførsel bestaaende udi denne 
forskrefne 21 gaard i Østermarie sogn, hvor med Peder Larsen er tilfreds, og fornøyet, og er der af 
til den 4 December. Nest af vigt den af Peder Larsen belofvede rente betalt, rester saa igien af forde 
90 Sld., fordring 50 Sld., hvor for Hr: Vice Landsdommer begier nøyagtig udleg, men efter som 
Peder Larsen nu paatager sig self, denne med anden indførte Gield at svare til, og efter haanden at 
vil betale, Conhenteret Hr: Vice Landsdommer, at berørte hans fordring saaleedis hos Peder Larsen 
skulle forblifve efter haanden at betale, hvilked Peder Larsen lofvede at efter komme. 
Mortten Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter indskikkede sedel, som og Per Larsen vedgik 10 
Sld.,  
Elsebeth S: Peder Koefoed i Svaniche fordred og efter afreigning 5 Sld. 2 mrk.,  
Capit. Hans Koefoed Madsen paa Koefoedsgaard i Østermarie sogn fordred 4 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Imod denne S: Qvindes Udfart blef Peder Larsen bevilged sin sengs klæder og der foruden af boets 
middel 10 Sld.,  
Efter berørte skiftebref tilkommer Peder Larsens første børn, som er 3 sønner, og en daatter, efter 
som den eene daatter er ved døden afgangen, siden skifted er blefven holded, og faderen hende 
haver arfvet, nemlig en broderlaad penge 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., og søsteren 1 Sld. 2 mrk. 15 skl., 
giør 12 Sld. 9 skl.,  
Deignen Geiert Philip Simmensen for sin umage ved denne S: Qvindes lig tilkommer 6 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning 3 Sld., bekom 10 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning i alt 3 Sld., bekom 9 mrk og ½ skep Homle. 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 114 Sld. 11 skl.,  
 
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 31 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Hvoraf  faderen tilkommer den halfve part som er 15 Sld. 3 mrk ½ skl.,  
Og den anden halfve part deelis imellem 3 sønner og en daatter, er der af en broderlaad 4 Sld. 2 
mrk., og daatterenslaad 2 Sld. 1 mrk.,  
Og som faderen er self werge for sine børn. 
Og de foranførte Creditorer vil betro ham Gielden saa giøris ikke fornøden, at hver barn især, eller 
for gielden tilleggis. Efter som de børnen og erre saa ringe af alder. Ikke heller udleg til 
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Creditorerne, men faderen Peder Larsen børnens saa vel som Credetorerne her efter denne 
udreigning at svare, hvorimod hand registerede Goeds beholder; 
Hvad anlanger denne formelte 21 gaard, da efter som endnu ikke er taxered, efter den forige Peder 
Larsens afdøde hustru, saa kand den ved sætningen og udreigningen deelis saaleedis, at naar Hr: 
Vice Landsdommer for de foran meldende 40 Sld., Sker fornøjelse, deelis det øfrige begge kuld 
børnen, og faderen imellem; widere hafde de vedkommende saa vel som og Peder Larsen, efter 
skifteforwalterens anfordring, ikke at foregive, eller frem vise, det Sterfboe at kunde vedkomme, 
end angifved er, og forskrefved staar; At saa er tilganged, og Pahseret, Tehterer. 
J:P:Meklenburgh. H: Brugman.  Peder P:L: Larsen. 
Per P:H: Hansen Lov.   Per P:M:S: Mikelsen.          Esper E:P:S: Persen. 
Ødber Ø:L:S: Lassen. 
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Nr. 52. 
Side 87. 1595. 18. Dec. 
Boehl Andersdatter, 30. Sg. Rutsker. 
Claus Clausen. 
 2 søn. 4 døt. 
A: Jens Clausen, egen værge, Rutsker. 
B: Claus Clausen, f. 1687. 
C: Anna Clausdatter, gm. Anders Nielsen, Klemensker. 
D: Elsebeth Clausdatter, f. 1671. 
E: Karen Clausdatter, f. 1677. 
F: Juditha Clausdatter, f. 1681. 
 Værge: Far. Tilsynsv: Bror, Jens Clausen og søstermand, Anders Nielsen. 
 
Anno 1695 den 18 December, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter Claus Clausens S: hustru Boehl Andersdaatter som boede, og 
døde paa  dend 30 Jord Eiendomsgaard beliggende udi Rydskier sogn.Imellem denne Sal: Qvindes 
efterlatte mand bemelte Claus Clausen paa eene side, og paa anden side  deris sammen auflede 
børn som er 2 sønner, og 4 døttre, hvor af 
 
Den eldste søn er Jens Clausen i Rydskier sogn sin egen werge. 
Den anden søn Claus Clausen paa 8 aar gl. 
Den eldste daatter Anna Clausdatter i Ekteskab med Anders Nielsen i Clemmedskier sogn. 
Som var her tilstede. 
Den anden daatter Elsebeth Clausdatter 24 aar gl. 
Den 3. daatter Karne Clausdatter 18 aar gl. 
Den yngste daatter  Juditha Clausdaatter paa 14 aar gl.  
For demmen er faderen self werge, og forelagt bemelte eldste søn Jens Clausen, og 
daattermanden Anders Nielsen at være tilsiunswerge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Jens Pedersen Mekelbourgh, og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Lars Monsen  og Mons 
Ollufsen  ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
En brun braaged Foele 7 Sld., en graa Hoppe 5 Sld. 2 mrk., en røe blised Hoppe 5 Sld., en gl. 
braaged Hoppe 6 mrk., it sort brun Horsføll for 6 mrk.,  
 
Qveg. 
En røe Qvige for 3 Sld., en gl. blaked Koe for 2 Sld. 2 mrk., en blak hielmed Koe for 5 Sld., en røe 
grimmed Koe 5 Sld., en røe hielmed Qvige 3 Sld., it røe hielmed Qvigenød 2 Sld., it røe hielmed 
Tyrnød for 6 mrk.,  
 
Faar. 9 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk., it Lam 1 mrk. 8 skl.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 5 mrk.,  
Svin. En hvid Soe for 1 Sld. 8 skl., endnu en hvid Soe 1 Sld. 8 skl., en røe Gris 1 mrk.,  
Kornet i laden. 
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Biug i 2 stolperum, er sat for 6 tønder á 4 mrk er 6 Sld.,  Rug ½ tønde for 3 mrk. 8 skl., er saaed 4/5 
tønder Rug er sat for 5 mrk., en deel Høe for 10 mrk., it haure les i gaarden er der af Claus Clausen 
tilhørende den halfvepart er sat for 12 tønder á 2 mrk er 6 Sld., resten tilhør og saa Peder Poulsen. 
 
Boehave. 
En ploug med tilbehør for 6 mrk., it aar med bihl 12 skl., en wogn uden stier for 2 Sld., en slee for 8 
skl., endnu en wogn 5 mrk. 2 Høestier 1 mrk., 2 harrer á 1 mrk er 2 mrk., en hus stie og en tek aas 8 
skl., en wogn fiel for 2 skl., en høflbenk 8 skl., paa tilled, 2 træ brake hamle med seeler, og reeb 1 
mrk. 8 skl., en jerned hammel 1 mrk. 8 skl., en haar tøm med miller 8 skl., en fiering 4 skl., en 
bellig 4 skl., en nye føre kitte 6 skl., en sig bøtte 4 skl., en gl. tønde 4 skl., en raae nødde hud 3 
mrk., 4 lam skin ikke er berred á 4 skl er 1 mrk., it hartøy hammer og støf 1 mrk. 8 skl., 4 juhl bose 
for 6 skl., en gl. kiste uden laas 1 mrk., en nye finne span 6 skl., 2 tønder stomme á 4 skl er 8 skl., 2 
gres seiser med bom og ringe á 3 mrk er 6 mrk., 2 korn seiser med bom og ringe á 1 mrk. 8 skl., er 3 
mrk., it føre bræ for 10 skl., endnu it tønde stomme 4 skl., der udi en deel lin er sat for 3 mrk., 2 
ballier for 1 mrk. 2 skl., en dito 10 skl., en føre bøtte for 4 skl., en dito 4 skl., en strippe 2 skl., 
 
I Sterhused. 
En spade 10 skl., it tørf jern 8 skl., en krak øpse 4 skl., it bøsse løb giort til en jern stang for 10 skl., 
it sold for 6 skl., it bufve sauf 8 skl., it tuer reeb af kabel for 12 skl.,  
 
I krobhused, 
En hand Qvern med hus for 3 mrk., en tom tønde 8 skl., en spin rok 4 mrk., en salte halftønde 12 
skl., en øl halftønde 1 mrk., en tom tønde 4 skl., en sybøtte 4 skl., en gl. kittebenk 1 mrk., it gl. bord 
for 1 mrk., it gl. skrin 8 skl., 3 naure for 1 mrk., en wef i stuen med behør 8 skl., en laasfast føre 
kiste 7 mrk., en liden sidde stoel 4 skl., it føre bord i stuen 6 mrk., it lided wraaeskab med en laas 
for 3 mrk., i forstuen i en seng, it overdynne vor 5 mrk., en sort ranned pude 1 mrk., it blaargarns 
lagen 2 mrk., en ulen underdynne 3 mrk., it nyt uled overdynne vor for 3 mrk.,  
 
I Krobhused. 
En ulen ranned ofverdynne for 8 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk. 8 skl., en pude for 1 mrk. 8 skl., en 
ulen hoveddynne 1 mrk., en syed agedynne i stuen 3 mrk.,  en spoelskaded  benkedynne 2½ alen 
lang 1 mrk. 8 skl., it gl. syed hiønde 8 skl., en tryggeskefted agedynne 1 mrk. 8 skl., en nye syed 
agedynne 5 mrk., 2 nye hiønder 8 skl.,  
Kaabber. 
En jern gryde for 6 mrk., en metal gryde 4 mrk., en gl. liden medal gryde 1 mrk. 8 skl.,  
 
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 107 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
 
Hvis Ifareklæder som denne Sal: Qvinde sig efter loed, haver denne S: Qvinde self i sin svaghed, 
deelt imellem sine døttre, hvor med broderen Jens Clausen for sig og sin broder var tilfreds at de 
begge brodre, efter faderens død, skal have deris faders Ifareklæder, og søstrene der af ingen laad at 
have; 
 
Blef saa angiven efterskrefne bort skyldig Gield, hvor til er udlagt, som følger nemlig. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefoged Sr: Hans Henrik Slor fordred som rester af denne 30 gaard 
for A: 1694. som efter Specification opløber til penge 9 Sld. 3 mrk. 10 skl., for A: 1695. rester for 
uden Biug ogHaure, i alt 11 Sld. 10 skl., der af betaler Per Poulsen som har dørked den 
halfvegaard, i dette aar, den halfvepart, og Sterfboet den anden halfvepart, som er 5 Sld. 2 mrk. 5 
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skl., Nok til kommer Sterfboet at betale det halfve Landgilde Biug som er 3/5 tønde Biug, Item 1 
1/5 tønde Haure andrager 5 mrk. 1 skl., er saa det som af dette boe betalis 16 Sld. 3 mrk., hvor for er 
tillagt 6 tønder Biug á 4 mrk., er 6 Sld., ½ tønde Rug 3 mrk. 8 skl., 4/5 tønde rug saaed 5 mrk., 12 
tønder Haure á 2 mrk er 6 Sld., en deel Høe 10 mrk., it bufve sauf 8 skl., 
Jens Clausen fordred 8 skl., udlagt af it Lam 8 skl.,  
Jørgen Rosman i Rønne fordred efter sin sedel som Claus Clausen vedgik 8 Sld. 2 mrk. 3 skl., 
Udlagt en røe grimmed Koe for 5 Sld., af en brun braaged Foele 3 Sld. 2 mrk., en sybøtte paa tilled 
for 4 skl., til overs 1 skl., 
Mortten Jensen i Rønne fordred efter sin sedel 2 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  udlagt it røe hielmed 
Qvigenød for 8 mrk., it Faar 3 mrk., til overs 6 skl.,  
Kirke wergen Hans Svendsen i Rydskier sogn tilkommer efter Claus Clausens beretning paa 
kirkens weigne 5 mrk., udlagt 4 gl. Gies á 20 skl er 5 mrk.,  
Hr: Hans Poulsen Anker fordred som rester paa en Hoppe 4 mrk., udlagt en hvid Soe for 4 mrk. 8 
skl., til overs 8 skl.,  
Niels Ollsen i Rydskier sogn fordred for en tønde skep Biug 5 mrk.,udlagt, en wogn uden stier 
westen til igaarden for 5 mrk.,  
Hans Ollufsen ibiden fordred 8 skl., en finne span for 6 skl., en strippe for 2 skl.,  
Mortten Bohne i Haslemark tilkommer efter Claus Clausens beretning 3 mrk., udlagt it Faar for 3 
mrk.,  
Jens Monsen i Rosendale fordrer efter foreening om leie af sin hustruis anpart i den 30te gaard som 
rester til dato 2 mrk., udlagt, it hartøy, hammer, og støf for 1 mrk. 8 skl., hos Hr: Hansens udleg de 
8 skl.,  
Imod denne S: Qvindes Udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Claus Clausen bevilged 15 Sld., 
Udlagt, en røe blised Hoppe for 5 Sld., en gl. braaged Hoppe 6 mrk., en  blak hielmed Koe for 5 
Sld., en gl. blaked Koe 2 Sld. 2 mrk., en hvid Soe 4 mrk. 8 skl., til overs 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning 3 Sld., udlagt en røe hielmed Qvige for 3 
Sld., bekom 10 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning i alt 3 Sld., udlagt en røe Qvige for 3 Sld., 
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt at betalis af en brun braaged Foele disse 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt af it Lam 1 mrk., en røe Gris 1 
mrk., 3 nauer 1 mrk., it bøsseløb til en jern stang 10 skl., en nye føre kitte for 6 skl.,  
Anders Nielsen i Clemmedskier sogn fordred Udlagt penge 3 mrk., og tillagt, en syed Agedynne for 
3 mrk.,  
Hans Madsen i Haslemark for ligkisten fordred arbiedsløn penfe 3 mrk., Udlagt it Faar for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 57 Sld. 14 skl.,  
 
Liqvideret blifver udi behold og til deehling penge 50 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
 
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er 25 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem 2 sønner og 4 døttre. 
Er der af en broderlaad 6 Sld. 1 mrk. 5 skl., Og en søsterlaad 3 Sld. 10½ skl.,  
For Faderens laad er Udlagt, af en brun braaged Foele 2 Sld. 3 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., en 
ploug med behør 6 mrk., it aar med bihl 12 skl., en wogn uden stier 2 Sld., en sleede 8 skl., 2 
Høestier 1 mrk., 2 harrer for 2 mrk., en  husstie med en trkraas 8 skl., en wogn fiel 2 skl., en høfl 
benk 8 skl., 2 brake hamle med seeler 1 mrk. 8 skl., en jerned hammel med seehler reeb og jern 
nagle 1 mrk. 8 skl., 2 gres seiser med bom og ringe á 3 mrk er 6 mrk., en førre botte 4 skl., en deel 
lin paa tilled 3 mrk., 2 ballier 1 mrk. 2 skl., en spade 10 skl., it tørf jern 8 skl., en krak øpse 4 mrk., 
it sold 6 skl., 2 tver reeb for 12 skl., en hand qvern med hus og seil 3 mrk., it førebord i stuen 6 
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mrk., it wraaeskab 3 mrk., I Krobhused. En ulen ranned overdynne 2 Sld., it blaargarns lagen 2 mrk. 
8 skl., en pude 1 mrk. 8 skl., en ulen hofveddynne 1 mrk., en jern gryde 6 mrk., en metal gryde 4 
mrk., en liden dito 1 mrk. 8 skl., en nye syed agedynne 5 mrk., en spoelskaded benkedynne i stuen 
2½ alen lang 1 mrk. 8 skl., en trygge skefted agedynne 1 mrk. 8 skl., it gl. syed hiønde 8 skl.,  
Den eldste søn er Jens Clausens anpart som er 6 Sld. 1 mrk. 5 skl., er Udlagt en graae Hoppe for 
5 Sld. 2 mrk., 4 Lam skin á 4 skl er 1 mrk., 4 juhlbøsse for 6 skl., en kiste uden laas for 1 mrk., it 
førre bræ for 10 skl., it tønde stomme 4 skl., ved Jørgen Rosmans udleg 1 skl.,  
 
For den yngste søn Claus Clausen anpart som er 6 Sld. 1 mrk. 5 skl., er Udlagt it sort brun 
Horsføll for 6 mrk., it røe hielmed Tyrnød for 6 mrk., en laasfast førre kiste i stuen for 7 mrk., i 
forstuen en ulen underdynne 3 mrk., it nyt uled overdynne vor 3 mrk., en førre bøtte 5 skl.,  
 
For den eldste daatter Anna   Anders Nielsen anpart 3 Sld. 10 skl., er udlagt en raae nødde hud 
for 3 mrk., it Faar 3 mrk., en korn seis med bom og ringe 1 mrk. 8 skl., I forstuen en sort ranned 
pude 1 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., en ballig 10 skl., en kistebenk for 1 mrk., en tom tønde i 
krobhused 8 skl.,  
 
Den anden daatter Elsebeth Clausdatter for sin anpart 3 Sld. 10 skl., er udlagt i forstuen it 
ofverdynne vor 5 mrk., it Faar for 3 mrk., en spin rok 4 mrk., 2 tønde stomme 8 skl., hos Mortten 
Jens udleg 2 skl.,  
 
Den 3. daatter Karne Clausdatter for sin anpart 3 Sld. 10 skl., er udlagt en wef med tilbehør for 2 
Sld., en korn seis med bom og ringe 1 mrk. 8 skl., en salte halftønde 12 skl., en øl halftønde 1 mrk., 
en tom tønde for 4 skl., en sybøtte 4 skl., it skrin 8 skl., en liden sidde stoel 4 skl., hos Mortten Jens 
Udleg 2 skl.,  
 
Den yngste daatter  Juditha Clausdaatter for sin anpart 3 Sld. 10 skl., er udlagt it Faar for 3 
mrk., it bord i krobhused for 1 mrk., 2 nye syede hiønder for 2 Sld., ved Mortten Jensens udleg 2 
skl., hos faderen ved udfarten de 8 skl.,  
 
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde arfvingerne samptligen ikke meere at angifve som dette 
Sterfboe kunde vedkomme, undtagen hvis Claus Clausen kand have indfriet udi forberørte 30te 
gaard, hvor om nu ingen rikitghed forre fanttis, men faderen lofved det fordeeligt at forskaffe, at saa 
er Pahseret, Tehterer. Laurits Monsen.  J:P: Mechlenbourgh.  H: Brugman. 
Claus C:C:S: Clausen.  Jens J:C:S: Clausen. Anders A:N:S: Nielsen. 

Mons M:O:S: Olsen. 
 



 1 

Nr. 53. 
Side 89. 1695. 21. Dec. 
Anna Jacobsdatter, 4. Vg. Knudsker. 
Hans Laursen. 
 2 søn. 
A: Lars Hansen, f. 1688. 
B: Hans Hansen, f. 1692.  
  Værge: Far. 
 
Anno 1695 den 21 December, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter Hans Laursens S: hustru Anna Jacobsdaatter som boede, og 
døde paa det 4 Wornede beliggende udi Knudskier sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efterlatte 
mand bemelte Hans Laursen paa eene side, og paa anden side,  deris sammen auflede børn som 
er 2 sønner. Hvor af  
 
Den eldste Søn Lars Hansen 7 aar gl.  
Den anden søn  Hans Hansen  paa 3 aar gl. for demmen er faderen self werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende bemelte Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Jens 
Persen og Christen Persen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
En brun gilled Hest for 6 Sld., en sort gilling 6 Sld., en brun Hoppe for 4 Sld., 
Qveg. 
En røe braaged Koe for 4 Sld. 2 mrk., en bleg hielmed Koe for 4 Sld.,  
Svin. En hvid Soe 3 mrk., 2 sorte belted Grise á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 Hvide Grise á 12 skl er 1 
mrk. 8 skl.,  
Gies. En Gaas og Gaase á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., 2 unge Gies á 14 skl er 1 mrk. 12 skl.,  
Kornet i Laden. 2 stolperum med Biug saa og en deel paa en røste, er sat for 12 tønder á 4 mrk er 12 
Sld.,it stolperum Høe til bielkene er sat for 4 Sld.,  
En gl. jern gryde for 3 mrk., en wogn uden stier for 2 Sld., en gl. ploug med tilbehør for 4 mrk., en 
gl. sleede med jern vidier for 2 mrk., en hakelse kiste med staal uden knif 1 mrk. 4 skl., it lided 
Øllkar for 1 mrk., en kalke tønde for 1 mrk., en straae bonds tønde i Krobhused for 12 skl., en gl. 
fierings Ølltønde 8 skl., en gres seis uden bom 3 mrk., it gl. aar med bihl 8 skl., en gl. harre for 8 
skl.,  
I Stuen. 
It førre bord med skraaer for 6 mrk., it gl. hiønde for 8 skl., it anded gl. hiønde for 12 skl., en gl. 
bagstoel 10 skl., it gl. hiønde for 2 skl., er saaed en tønde Rug, er sat for 7 mrk.,  
 
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 53 Sld. 12 skl.,  
Fanttis en ringe deel af denne Sal: Qvindes Ifareklæder, hvilke blef hengifven til den pige Anne 
Larsdaatters tienesteløn;  
For indeværende aar 1695. saa at intted deraf er ofver blefven til børnen; 
 
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield. Og Prætensioner nemlig. 
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Hans Larsen angaf at rester til Amptstuen med Landgieldens betaling for 1694 og 1695. i alt penge 
14 Sld.,  
Jacob Persen skrædder i Rønne har her at fordre arbiedsløn 3 mrk.,  
Henning Bohne Henningsen fordrer 2 mrk.,  
Til Jørgen Bohnis Sterfboe er Hans Larsen skyldig 1 mrk. 8 skl.,  
Til landgielde for A. 1695, skal ydis 1/5 tønde Biug, Herrits fougden, og deignen, hver en skep. 
Biug, item til Præstetiende 1 1/5 tønde Biug, en tønde haure, og it Lam ansat for 3 Sld., 
Skifteforwalteren og skifteskrifveren for deris umage hver 4 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk.,  
Imod Udfarten begierte Hans Larsen ej meere at nyde end sin sengklæder. 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 21 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
 
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 31 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er 15 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne 2de sønner, er der af hver broderlaaf penge  
7 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Og saa faderen er self werge for sine børn, og erbiender sig at svare, og betale foran teignede 
Prætensioner med det aller svareste mueligt være kand, Saa giøris ikke fornøden at tillegge en hver 
især, men Hans Larsen der til at svare, efter som forskrefved staar, og hafde Hans Larsen efter 
skifteforwalterens anfordring ej videre dette Sterfboe at kunde vedkomme, at forregive eller 
fremvise, end forskrefved staar, at saa er tilganged, og Pahseret. Tehterer. 
J:P: Mechlenbourgh.  H: Brugman. Jens Pedersen. 

Hans H:L:S: Larsen.  Christen C:P:S: Persen. 
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Nr. 54. 
Side 89b. 1695. 15 april og 23. dec. 
Margrethe Ibsdatter, 9. Sg. Pedersker. 
Mads Hansen. 
 2 døt. 
A: Gunnel Madsdatter, f. 1688. 
B: Kirstene Madsdatter, f. 1693. 
Værge: Far. Tilsynsv: Moders søstermand, Anders Rasmusen. 
 
Anno 1695 den 15 April og 23  December, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, 
og Wurdering. Sampt schifte og deeling efter Mads Hansens S: hustru Margrete Ibsdaatter 
som boede, og døde paa det 9de Jord Eiendomsgaard beliggende udi Perskier sogn. Imellem denne 
Sal: Qvindes efterlatte mand bemelte Mads Hansen paa eene side, og paa anden side  deris 
sammen auflede børn som er 2 døttre. Hvor af 
 
Den eldste daatter er Gunnel Madsdaatter paa 7 aar gl.  
Den anden daatter Kirstine Madsdaatter paa 2 aar gl.  
for demmen er faderen Mads Hamsen self werge, og som tilsiuns werge anordnet moder søster 
mand Anders Rasmusen nu boende i Aakier sogn. og Hans Persen Ude i Pederskier sogn som paa 
børnens weigne derisgafn og beste haver at Observere. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Jens Pedersen Mekelbourgh, og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Olluf Jensen  og Hans 
Lassen.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Qveg. 
En brun hielmed Koe 5 Sld., en sort røgged Koe 5 Sld., en røe braaged Koe 4 Sld. 2 mrk., en brun 
røgged Koe 4 Sld., it røed hielmed Tyrnød 3 Sld., it slet røt studnød 4 Sld., it hvidt studnød for 3 
Sld. 2 mrk., it røe braaged studnød for 3 Sld. 2 mrk., it hvidt Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., it sort 
braaged Tyrnød for 7 mrk., en røed Qvigekalf for 6 mrk., en brun røgged Qvigekalf for 4 mrk.,  
 
Heste og Hopper. 
En røe stierned ugilled Hest for 10 skl., en sort blised gilling 8 Sld., it brunt Hestføll for 3 Sld., it 
brunt Horsføll 2 Sld., en brun Hoppe 6 Sld., endnu en brun Hoppe for 5 Sld., en sort brun Hoppe 4 
Sld.,  
 
Faar. 7 gl. Faar. Á 3 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 8 skl.,  
Gies. 5 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 1 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
 
Kaabber. 
En gl. span kaabber kedel 7 skl., en gl. gryde for 1 Sld.,  
 
Benche og Sengeklæder. 
En flamsk agedynne for 6 mrk., it flamsk hiønde 4 mrk., it gl. hiønde 8 skl., en nye wefved 
benkedynne 4 alen lang for 2 Sld., en blaae ranned ulen overdynne 6 mrk., en ranned ulen 
underdynne 4 mrk., en ulen og linnen hoved dynne 2 mrk., en ulen hofved dynne 2 mrk., it blaar 
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garns lagen 2 mrk., en ulen ofverdynne 4 mrk., it gl. blaargarns lagen 1 mrk. 4 skl., en linnen 
underdynne i lillestuen 6 mrk., en ulen hoveddynne 3 mrk.,  
 
I Drengehused. 
En linnen underdynne for 3 Sld., en ulen overdynne 1 Sld., it nyt blaargarns lagen 3 mrk., it dito 2 
mrk., it bord i stuen med askeblad for 4 mrk., en liden siddestoel 1 mrk. 8 skl., en gl. førre kiste 4 
mrk., en saltere tønde 1 mrk., en øl half tønde 1 mrk., 6 straabonds tønder á 8 skl er 3 mrk.,  
 
I Sterhused. 
2 gl. straabonds tønder á 4 skl er 8 skl., it nyt wogn ree uden jern 1 mrk. 8 skl.,  2 gl. Juhl 8 skl., en 
gl. ploug med jern og juhl for 6 mrk., en jerned hammel med seeler, og halseeler for 2 mrk., en 
brake hammel med seeler og hammel reeb, og en haar tøm med nyler for 1 mrk. 12 skl., en gl. wogn 
med stier 8 mrk., en gl. harre 1 mrk., it lided gl. førre bord i drengehused for 1 mrk., it sengested af 
føre i krobhused for 2 mrk., en gl. slede for 1 mrk.,  
 
Svin. En hvid galt for 4 mrk., en sort pletted galt 4 mrk., en hvid Soe 4 mrk., en sort pletted Soe 3 
mrk., en dito 3 mrk., en røe sanded ornegris 1 mrk.,  
Summa forskrefne anførte løsøre andrager til penge 121 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
 
Den S:. Qvindes Ifareklæder blef wurdered som er efterskrefne, en sort klædis kaabbe som ikke er 
vendt med blaat læred under forred er sat for 8 Sld., it sort pollemettis skiørt 3 Sld., it sort fifskaftes 
skiørt 10 mrk., it brunt wadmels skiørt 6 mrk., it røt wadmels skiørt 6 mrk., en sort klædis trøye 2 
Sld., it røt blommed kaftis snørlif med hvide bon paa, er sat for 3 Sld., 23 Sølf mallier er ansat for 6 
Sld., Summa 27 Sld. 2 mrk., Her Imod var Mads Hansen fornøyet, med sine egne Ifareklæder saa 
deelis forskrefne 27 Sld. 2 mrk., Imellem bemelte 2de denne S: Qvindes efter lefvende pigebørn, 
Og paa hver daatters laad 13 Sld. 3 mrk.,  
 
For den eldste daatters anpart er udlagt, en sort klædis kaabbe for 8 Sld., it sort pollemettis skiørt 
for 3 Sld., it sort fifskafted skiørt 10 mrk., hos den yngste søsters laad 1 mrk.,  
Den yngste daatter for sin anpart er udlagt, 23 Sølf maller for 6 Sld., it røt blommed kaftis snørlif 
med hvide baan paa for 3 Sld., en sort klædes trøye 2 Sld., it røt wadmels skiørt 6 mrk., it brunt 
wadmels skiørt for 6 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Nok er wurdered, it spolskadet benkedynne vor 5 alen lang 6 mrk., nok befindes Mads Hansen at 
have til sæde korn, og 5 tarf som hand angaf og wurderings mændene efter saae, 10 tønder Biug 12 
tønder Haure, og 4 tønder Rugmeehl. Hvilked efter samptlig bemelte tilsiuns wergers bevilgning for 
blef paa at der af til Sterfboet middel anføris, 2 tønder Rugmeehl taxered tønden for 9 mrk., er 4 
Sld. 2 mrk., Item 3 tønder Biug á 4 mrk er 3 Sld., og 4 tønder Haure á 2 mrk er 2 Sld., it par 
Høestier 1 mrk., it aar med bihl for 1 mrk.,  
Mads Hansen angaf og berettede, at hammen skal være til hørrende, en brøger kedel paa en half 
stoer, hvor paa inden Synder Herritsting skal være gangen Dom, at bemelte kedel skal Mads Hansen 
være tilhørrig, og følgagtig fra Anders Rasmusen som den nu indehaver, men som det er kort siden 
Dommen inden Hieinting ergangen, saa vides ikke om Contraparten vil indstefne samme Dom, til 
Landstings retten hvor for samme kedel til felleds deeling, imellem Mads Hansen, og hans børn til 
videre forbliver; 
Summa Summarum over forskrefne Sterfboets anførte løsøre middel foruden 
Ifareklæderne er 132 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
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Børnens moder fader Jep Rasmusen som tilstæde var, saa velsom tilsiuns wergerne, sampt faderen, 
blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere rørrende goeds til Sterfboet middel at angifve, 
hvor til de svarede ej videre at være end angifved og forskrefved staar; 
 
Saa blef angiven efter skrefne Prætensioner, 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred for A: 1694, bbp og 
knektepenge 2 mrk. 15 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche, hafver her i boet af fordrer som Mads Hansen vedgik penge 20 Sld., 
Rester med landgilde af denne 9de gaard som Mads Hansen svarer til, og tager vedelau forre, for A: 
1694. som efter landkiøb bereignis til penge in Allis 22 Sld., 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe har her i boet at fordre som Mads Hansen vedgik penge 6 Sld., 
Mads Hansen angaf at være skyldig til S: Jørgen Bohne Mortensens Sterfboe i Rønne penge 6 Sld.,  
Imod denne Sal: Qvindes begrafvelsis bekaastning blef Mads Hansen af samptlige bevilged, og 
tillagt, den Rug som er saaed, strøe korned der af 4 tønder og der foruden vederlau for penge 15 
Sld.,  
Skifteforwalteren og skrifveren for sin umage med reisens bekaastning bevilged hver 15 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 6 mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 2 mrk er 4 mrk.,  
Summa forskrefne anførte Prætensioner andrager til penge 79 Sld. 3 mrk.,  
 
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling 53 Sld. 4 skl.,  
Deraf tilkommer faderen Mads Hansen den halfvepart som er 26 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Og den anden halfvepart deelis imellem forskrefne 2de pigebørn, er paa en hvers andeel 13 Sld. 1 
mrk. 1 skl., Og som den yngste daatter, Kirstine Madsdaatter, siden moderens død og ved døden 
er afgangen, saa arfver faderen hendes laad, af hvis løsøre, og Ifareklæder hende her udi forhen er 
til reigned, den Eldste daatter Gunnel Madsdaatter er foruden sin laad bevilged en liden førre 
halfkiste med laas og Hengsler, og slet laag, Og som Mads Hansen er self werge for sin igien 
lefvende daatter Gunnel Madsdaatter saa beholder hand hvis løsøre hende kand tilfalde, og svarer 
der til efter lowen. 
Creditorernis fordringer som indført er svarer Mads Hansen og til, og af Clarerer, saa at en hver er 
tilfreds uden anke, og der imod forskrefne løsøre beholder, helst som ingen af demmen her paa 
skifted giører anfordring om udleg for deris kraf, angaaende, hvis andeel som Mads Hansen, saa vel 
i denne 9de gaard kand tilkomme for sin erstadtning ved indløsning, saa og arfvis andeel paa ermelte 
sin hustruis weigne, sampt og den arfvedeel Mads Hansen paa sin hustruis weigne er berettiget udi 
den 12 gaard i Pederskier sogn, som Landstings dommen om formelder, hvilken Mads Hansen 
forreleggis forderligst at forskaffe; 
Til sidste er samptlige vedkommende af skifteforwalteren endnu blefven tilspurdt, om de hafde 
meere at angifve Sterfboet at kunde vedkomme, entten boer at komme til beste, eller fordrende 
Gield. Hvor til de svarede ej videre at være, end angifved er, og forskrefved staar at saa er 
tilganged, og Pahseret Tehterer. J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman.   Mads M:H: Hansen. 
Anders Rasmusen egen haand.  Jep Rasmusen egen haand.  
Hans H:L: Lassen. Olluf O:J:S: Jensen  
 
Nest paa følgende den 23 December berørte A: 1695. 
Fremviste faderen Mads Hansen en Landstings Dom, datered den 27 Marty A: 1695 afsagt af Welb: 
Hr: Landsdommer Mathias Rasch, hvor udi Confirmeret er den Samfrender forretning, som paa den  
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9 gaard i Pederskier sogn er giort, den 25 September 1694, udi hvilken Samfrender forretning 
formeldes først at berørte Mads Hansen, og hans børn er tilkendt en handskrift, og pandtebref som 
handskrift, og pandtebref som hand Mads Hansen paa sin hustrus fader Jep Rasmusens weigne 
indfriet haver, af den berørte 9 gaards verdie 124 Sld. 10 skl., Dernest er Mads Hansen og hans børn 
tilkiendt for betalte rente paa sin hustru fader Jep Rasmusens weigne 40 Sld. 1 mrk., hvilke 40 Sld. 
1 mrk., er dragen fra Jep Rasmusens egen tilregnede anpart 124 Sld. 10 skl., rester Jep Rasmusen 
saa der af 83 Sld. 3 mrk. 2 skl., saaleedis tilkommer Mads Hansen, og hans børn, anpart i forde 9de 
gaard i Perskier sogn 164 Sld. 2 mrk. 2 skl., Nok hafver forde Samfrender tilfunden Mads Hansen 
og sine børn sin anvendte bekaastning paa Procesen som opdrager til 18 Sld. 2 mrk. 8 skl., Nok 
arfvede Mads Hansens S: Hustru udi berørte 9de gaard 1 Sld. 1 mrk. 9 skl. 3 d., er saa hvis Mads 
Hansen, og hans børn i alt tilkommer i den 9 gaard i Perskier sogn 184 Sld. 2 mrk. 3 ¼ skl., Nok 
befindes udi berørte Samfrender forretning at være til reigned Mads Hansens Sal: Hustru arfve 
jordepenge 4 Sld. 2 mrk. 7 skl 5 1/5 d., Nok tilkommer Mads Hansen, og hans Børn af den leie som 
Jep Rasmusen siden sin hustruis død, og efter hende ergangne skriftebref den 24 Nov. 1682 aarlig 8 
Sld., opbaared haver, efter berørte Samfrenders forretning 4 Sld. 8 skl., er saa hvis Mads Hansen i 
denne 12 gaard med sine børn tilkommer, 8 Sld. 2 mrk. 15 skl 5 1/5 d.,  
Summa andrager forskrefne Jordepenge i begge gaarder 
 in allis 193 Sld. 1 mrk. 2 skl. 8 1/8 d., 
Her imod afgaar for denne forskrefne Landstings Procehs med Dommens beskrifvelsis bekaastning 
opdragende til 12 Sld., blifver saa endelig beholden af Jorde pengene 181 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Hvor af faderen Mads Hansen tilkommer den halfve part som er 90 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forde 2de døttre, er der af paa hver daatters anpart penge 45 
Sld. 1 mrk. 4½ skl., 
Og som den Yngste daatter Kirstine Madsdaatter siden moderen døde, er ved døden afgangen 
saa arfver hendis fader hendis forskrefne anpart Jordepenge, og svarer saa Mads Hansen sin anden 
daatter Gunnel Madsdaatter til sin anpart Jordepenge efter som forskrefved staar, At saa er deelt i 
voris nerværelse. Tehterer. Jens Pedersen Mbourgh. H. Brugman. Mads M:H: Hansen. 
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Nr. 55. 
Side 91b. 1695. 26. Juni og 23. dec. 
Sidsele Pedersdatter. 6. Sg. Bodilsker. 
Hans Larsen. 
 1 søn. 
A: Hans Hansen, f. 1687. Værge: Far. 
 
Anno 1695 den 26 Juny og 23 December, er holden Registrering, og Wurdering. Sampt schifte og 
deeling efter Hans Larsens S: hustru Sidzele Pedersdaatter, som boede, og døde paa det 6te 
Jord Eiendoms gaard i Boelskier sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efterlatte mand bemelte Hans 
Larsen paa eene side, og paa anden side  deris sammen auflede liden  
 
søn  ved navn Hans Hansen paa 8te aar gl for hammen er faderen self werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende bemelte  Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Anders 
Ollsen og Jep Ollsen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En brun blised Hest for 10 Sld., en gl. brun Hest 4 Sld., en gl. sort Hoppr 5 Sld., en gl. lysbrun 
Hoppe 4 Sld., en ung lysbrun Hoppe 4 Sld., it fior gl. brun stierned føll for 3 Sld.,  
Qveg. 
En sort Koe for 6 Sld., en dito 5 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld., en blak skiolded Koe 4 Sld., en 
sort Qvige 3 Sld., it røe røgged Tyrnød 8 mrk., en blaae rygged tiurnød for 6 mrk.,  2 aar kalfve, en 
blaa røgged og en sort rygged á 2 mrk er 4 mrk.,  
 
Faar og Lam. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk.,  6 Lam á 1 mrk er 6 mrk.,  
Svin. En røe pletted Soe 6 mrk., en hvid Soe 4 mrk.,  2 graa galt Svin á 2 mrk er 4 mrk., 3 grise á 1 
mrk er 3 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies á 1 mrk er 4 mrk., 6 unge Gies á 8 skl er 3 mrk.,  
En spand kedel af kaabber veier 8 skaalpund á 1½ mrk er 3 mrk.,  
Senge klæder i Øster hus, 
En hvid ulen underdynne for 4 mrk., en ulen blaae ranned hofveddynne 3 mrk., en ulen blaae 
ranned ofverdynne 2 Sld., it blaargarns lagen 2 mrk., en hvid ulen sengedynne 2 mrk., en sort 
ranned ulen hofved dynne 1½ mrk., en nye olmerdugs dynne 4 Sld., it bruegarns lagen 3 mrk., en 
stoer nye olmerdugs pude for 6 mrk., en anden liden olmerdugs pude med vor paa for 4 mrk., 2 
sengesteder á 2 mrk er 4 mrk., en gl. føre kiste 3 mrk., it lided gl. jern bunden skrin foruden laas og 
hengsler 1 mrk., it gl. bord for 1 mrk., i Krobhused, en hvid ulen underdynne 4 mrk., en ulen blaa 
ranned overdynne 5 mrk., en dito hoved dynne 2 mrk., it gl. lesnet sengklæde 6 mrk.,  
I Stuen. 
En gl. lesned benkedynne paa den søndre benk for 3 mrk., en  anden gl. lesned benkedynne 2 mrk., 
en gl. agedynne 1½ mrk., it stoer gl. flamsk hiønde med it gult under vaar for 4 mrk., it anded lided 
gl. flamsk hiønde for 2 mrk., it askebord 3 mrk., it gl. askebord for 1 mrk., it gl. wraaeskab i stuen 6 
mrk., it gl. madskab i Krobhused 4 mrk., en wogn med Høestier og behør for 4 Sld., en anden wogn 
med stier 3 Sld., en ploug med ploug jern juhl og ringe 6 mrk., en harre 1 mrk., en nye slede med 
jern vidier 4 mrk., en gl. dito 2 mrk., it ølkar paa 1½ tønde 1 mrk. 8 skl., en stand tønde 1 mrk., 3 
straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en deel spanner bøtter og kitter for 2 mrk., 
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Jern Ware. 
En stokøpse for 2 mrk., en mindre øpse 1 mrk., en gryde kraag 1½ mrk., en tree foed 1½ mrk., en 
seis med bom og ringe 2 mrk., en dito 1 mrk., en liung rifve 8 skl., en jern tyfve 4 skl., en spin rok 2 
mrk., strøe korned som er saaed i indeværende aar, er , Rug 2½ tønde á 6 mrk tønden er 3 Sld. 3 
mrk., Biug 9 tønder á 4 mrk er 9 Sld., Haure á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk., en gl. sort klædis kaabbe som 
er i pandt sat fra Kirkewergen Hans Morttensen i Povelskier sogn for 3 Sld.,  
Summa andrager forskrefne boets løsøre til penge 132 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
 
Denne S: Qvindes Ifareklæder er efterskrefne, en sort fifskaftes kioel for 3 Sld., it sort fifskaftes 
skiørt for 2 Sld., it halfslit florets ofverlif 4 mrk., en gl. rød klædis trøye for 2 mrk., en gl. grof grøns 
hufve 4 mrk., en sort klædis hufve 4 mrk., en føre kiste for 6 mrk., Summa 10 Sld., 
Som faderen bevilged at denne Sal: Qvindes efterlatte søn Hans Hansen skal beholde imod sin 
faders Ifareklæder. 
 
 
Nest paa følgende 23 December berørte aar 1695. 
Blef angifven efterskrefne bort skyldig Gield, som af Hans Larsen er vedgaaet, og der 
om haver med de vedkommende giort riktighed, som hidtil saaleedis formedelst 
regenskab med en hver hafver henstanden; 
Capitain Hans Koefoed Madsen paa Eskisgaard i Perskier sogn som denne 6te gaards afgift for sin 
tieneste er Ahsigneret, haver af fordrer for A: 1693. og 1694. for jordebogs gielde og ektepenge 24 
Sld., 
Mathias Carlsen i Nexøe, hafver at fordre 4 Sld. 2 mrk.,  
Diderik Funk i Nexøe, har at fordre 6 Sld.,  
Mads Bohne Hermansen i Nexøe, har at fordre 6 Sld.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller har at fordre penge 5 mrk.,  
Stads Capitain Anders Thisen i Svaniche har at fordre 4 Sld.,  
Hans Laursen angaf at være skyldig til Mads Koefoed Pouelsen i Svaniche bog Gield i alt 69 Sld. 2 
mrk.,  
Efter en skifte Contract ganged efter Hans Larsens første S: Hustru nafnlig Ellene Persdaatter 
tilkommer hendis efterlatte søn Laurs Hansen til arfvepart 30 Sld., 
Item den S: Qvindes daatter Kirstine Hansdaatter løsøre arf 15 Sld.,  
Og for sin S: Moders Ifare klæder, som hun alene beholde 15 Sld., er for begge børnen arfve laad 60 
Sld., forskifted at for walte og skrifvere bevilged hver 3 Sld., er 6 Sld.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 4½ mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk.,  
Imod denne S: Qvindes Udfart nøyedis faderen Hans Larsen med 13 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 191 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
 
I saa maader er Gielden høyere end boets løsøre middel penge 60 Sld., 
Og som Hans Larsen efter formelte Contracts formelding haver forsikred berørte sine første børn, 
for deris møderne arfve, saa vel i løsøre, som i Jorde goedsed som er den 6te gaard i Boelskier sogn, 
des aarsage børnen forde dem tilkommende forskrefne 60 Sld., giøres indførsel her ved udi berørte 
6 gaard i Boelskier sogn. Belangende de øfrige Creditorer, da lofver Hans Larsen en hver reedelig 
at betale, og fornøye uden anke hvor. Imod Hans Larsen det registerede løsøre goeds beholde, til 
det sidste blef Hans Larsen af skifteforwalteren tilspurdt, om hand hafde meere at angifve som dette 
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sterfboe kunde vedkomme, hvor til hand svarede ej videre at være, end angived er, og forskrefved 
staar, undtagen hvis videre kand være til beste i forde 6te gaard i Boelskier sogn, hvor med for 
holdis efter lowen, at saa er Pahseret. Tehterer. Jens Pedersen Meklenbourgh. H: Brugman.  
Hans Larsen egen haand. Anders A:O:S: Ollsen.   Jep Ollufsen. 
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Nr. 56. 
Side 92b. 1695. 11. Juli. 
Jep Monsen, 27. Sg. Olsker. 
Kirstene Monsdatter. Laugv: Henning Kjøller. 
 5 søn. 1 dat. 
A: Esper Ibsen, egen værge, Nyker. 
B: Niels Ibsen, egen værge, Nyker. 
C: Hans Ibsen, egen værge, Rø. 
D: Per Ibsen, egen værge, Rø. 
E: Lars Ibsen, egen værge. 
F: Anna Ibsdatter. Værge: Bror, Esper Ibsen. 
 
Anno 1695 Den 11 Jully, og 23 December, er efter arfuin gernis Begrering, Holden Registering, og 
Vurdering, Samt Ligvidation, efter S. Jep Monsen, som boede, og døde paa den 27 Jord 
Eiendoms Gaard beliggende Udi Olsker sogn. Imellem denne S. Mands efterlatte hustru Kirstine 
Monsdaatter for hende blef efter hendes begiering til lavværge anordnet, Henning Køller i 
Olsker sogn, paa ene side, og paa anden side, deres sammen auflede børn, som er 5 Sønner, og en 
daatter,  
 
hvor af den eldste søn er Esper Ibsen i Nyeker sogn sin egen værge,  
Den anden søn Niels Ibsen ibiden og sin egen værge,  
Den tredje søn Hans Ibsen, og sin egen værge boende i røe sogn, 
Den  fiede søn Per Ibsen i Olsker sogn, og sin egen værge, 
Den yngste søn Lars Ibsen ibiden og sin egen værge,  
Daatteren Anna Ibsdaatter ,for hende er til lavværge før anordnet hendes eldste broder Esper 
Ibsen, Og nu paa dette Skifte, Peder Espersen i røe sogn,  
 
hvor paa Rettene  veigne var afverværrende bemelte Jens Pedersen Meklenbourgle, og skifte 
skriveren Henning Brugman, paa Skifted er til Vurderings mænd opmeldel Jens Hansen, og 
Hans Pedersen i Hollegaarden i bemelte Olsker sogn. Da er forre funden, og Pahseret som her 
efter følger Neml: 
 
Heste. 
En gl. brun stierned hest 6 Sdr. en brun hest 6 Sdr. en graa gilling 7 Sdr. 
Qvæg.  
En sort hielmed og skioldet Koe for 5 Sdr. en brun skiollded Koe 4 Sdr. 2 mrk.. en gl. sort hielmed 
Koe for 2 Sdr.2 mrk. it sort braaged studnød 5 mrk. it sort skiolded studnød for 5 mrk. en sort 
Røgged Qvigekalf for 4 mrk.  
Faar.  5 gl. Faar à 3 mrk. er 3 Sdr. 3 mrk. 
Svin. 
En røe belted soe 2 mrk. en hvid galt for 3 mrk.8 skl. Endnu en hvid galt 2 mrk. en graae belted galt 
for 2 mrk.  
Gies 4 gl. gies med gaasen à 1 mrk. er 4 mrk. 6 unge gies à 8 skl. Er 3 mrk.  
 
Kaabber. 
En gl. feirings Kaabber Kedel for 10 mrk. en gl. gryde 2 mrk.  
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Sengeklæder i Herberg hused i den øster Seng, en Ulden hoveddynne 2 mrk., en linnen ofverdynne 
5 mrk., I Den wester seng, en blae ranned ofverdynne for 3 Sld., en ulen hvid underdyne 6 mrk. 2 
Linnes hoved dyner à 3 mrk. er 6 mrk. 2 blaargarens lagen à 2 mrk.8 skl. Er 5 mrk. en gl. brøger 
Kedel i mur paa 3 fieringer, er Enken af sine med arfvinger bevilged,  
 
Boehave, 
En gl. plou med behørig Jern Og Jufl for 5 mrk. it aar med Bihl 1 mrk. en harre 1 mrk. it askbord i 
Herberg hused 2 mrk. it Cabel tov 6 favne langt i hugehused for 2 mrk. 3 straaebonds tønder à 4 skl. 
Er 12 skl. En gl. Kiste i Krobhused for 2 mrk. Hvis Strøe Korn som er saaed, blef  Enken bevilged /: 
uden nogen wurdering :/  af samptlig arfvinger,  
 
Summa andrager forskefne Boet midel 57 Sld. 3 mrk. 4 skl. 
 
Saa blef angifves efter skefne boet skyldige Gield,  
arfvingerne angaf at være skyldig til Peder Rasmusen i Rønne penge 7 Sdr./:  
Item til Giert Farfver i Rønne 4 mrk. :/:  
til Peder Hansen paa Blyekaabbegaardes 6 mrk.  
til May: Sørren Shade i Olsker sogn er skyldig 3 Sdr. :/:  
til Morten Bohn i Haslemark skyldig 7 Sld. 6 skl. :/:  
Denne S.mand var værge for S. Hans Pedersen daatter i Vedbye som tilkommer 1 Sld. og i steden 
for faderen paatog sig sønnen Lars Ibsen at være værge for bemelte Myndling   
Mads Andersen Snedker for denne S: mands ligkiste for arbeidsløn tilkommer penge 10 mrk. ./.   
S. Jep Mogensen var værge for Seigne Dideriehsdaatter; og haver hand intted af Myndlingens til 
faldende arfve til sig annammed , mens bestaar  hos hendes stiffader Jens Hansen i Olsker sogn, 
Saa er i denne S. Mands sted, til værge anordned, hendes Moder broder Jens Jørgensen i 
Dalegaarden i Olsker sogn, som sig af Jens Hansen lader giøre Rende, og Ret, og saa svare derfor 
efter lovens til hold;  
Summa andrager forskefne Prætensioner til Penge 23 Sdr. 6 skl.  
 
Ligvideret blifver udi behold, 34 Sdr. 2 mrk. 14 skl.  
Her fra tages skifte rettighed og Stempled papir, samt imod denne S. Mands Udfart, som Enken 
med hendes søn Lars Ibsen, som er herpaa boepellen Værende tilstæde, en hver Creditor, og de 
Vedkommede /: saa velsom hvis S: Jep Monsen til Olskirke efter afreigning skyldig befindes hvor 
om regenskab med fordreligste til Skifteforwalteren skal indlefveris, som arfvingerne loved at 
forskafte :/ for nøyer og betaler, hvorimod saa Enken, og hendis Søn bemelte Lars Ibsen, beholder 
alt hvis rørende goeds, som anført er; Og som ved Nørre Herritsting, om dette skifte, af 
skiftebetientene er giort anhengig en Procehs for medelst en Contract. Som arfvingerne imellem sig 
indbyrdis slutted haver hvilken deignen i Røe sogn Claus Pettersen for demmen haver skrefven, saa 
blef ved denne forretning, samme Procehs imellem parterne aftalt, og foreened, at den aldeelis skal 
være død, og magtisløs, og ej komme entten af parterne til hindre eller skade i nogen maade. Saa 
skal og arfvingerne indløse det berørte skrefne Contract bref, Imod den børlig rettighed erleggelse 
fra Herrits fougden Jens Andersen Steege med femf danske, angaaende Jordegoedsed som denne S: 
Mand tilhørde, da skal det med fordeligste ved mænd og Samfrender taxeris, skiftes, og deelis, og 
søsteren Anna Ibsdaatter, skal efter brødernis bevilgning, og saa have en broderlaad deraf, hvor 
med saa dette skifte imellem arfvingerne i dag er tilende bragt, og slutted, helst som arfvingerne 
efter skifteforwalterens anfordring benektede at der ej var meere rørrende goeds, eller Gield som 
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dette Sterfboe kunde vedkomme, end som forskrefved staar, og anført er, at saa er tilganged, og 
Passeret Tehterer. J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman.  Esper Jepsen. 
Henning H:K: Køller.   Niels N: I:S: Ibsen. Hans H:I:S: Ibsen. 
Peder P:I:S: Ibsen. Lars Ibsen.    Peder Espersen. Jens J:H:S: Hansen. 
Hans H:P:S: Persen. 
 
Og som til dato den 23 December Anno 1695. 
Efter eftergiorde skriftlig, og mundtlig begier /: Saavel til Lands Provsten Hr: Povel Anker som til 
arfvingerne :/ ingen wisse efter retning erlanges kunde, angaaende det omtvistede regenskab som 
imellem forberørte afgangene Jep Monsen, og S: Olskirke werge West Pedersen væred haver, hvor 
efter denne forretning hid indtil er opholded, saa er slutted med denne forretning, med hvis som paa 
Sterfboet er Pahseret og foran findes indført, efter som der med ej lenger kand opholdis.  
 
  Dette stod på langs af siden. 
Om sider ved det stempled papirs indlefvering in Uttimo Junio 1697. til denne forretnings 
afløsning, med følged ærverdige Hr: Lands Proustens Hr: Poul Ankers skrifvelse, af dato 4 
December 1696. som indeholder at S: Jep Monsens Sterfboe, og arfvinger er til St. Olskirke skyldig 
blefven, hvor for wergen skal giøris fornøyelse 15 Sld. 13 skl., Hvilked og ved forretningens 
meddeelelse er Observeret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

Nr. 57. 
Side 94. 1696. 9. Jan. 
Alhed Hansdatter, udhus, Østerlars. 
Peder Hansen. 
 1 søn. 3 døt. 
A: Hans Pedersen, f. 1686. 
B: Birgite Pedersdatter, f. 1688. 
C: Elsebeth Pedersdatter, f. 1690. 
D: Kirstene Pedersdatter, f. 1693. 
  Værge: Far. 
 
Anno 1696 den 9 January, er efter forregaaende Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og 
Wurdering. Sampt schifte og deeling efter Peder Hansens Sal: hustru Alhed Hansdaatter 
som boede, og døde i it Udhus, liggende i Staufsdale udi Østerlaurskier sogn. Imellem denne Sal: 
Qvindes efterlatte mand bemelte Peder Hansen paa eene side, og paa anden side  deris sammen 
auflede børn som er en søn, og 3 døttre, hvor af  
 
Sønnen Hans Pedersen 10 aar gl.  
Den eldste datter Birgitte Pedersdaatter paa 8te aar gl. 
Den anden daatter Elsebeth Pedersdaatter paa 6te aar gl. 
Den yngste daatter Kirstine Pedersdaatter paa 3de aar gl. 
For demmen er faderen self werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende Høy Edle og Welbaarne Hr: Stats Raad, og Amptman 
Herren  Hans Boefselke, Ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Povel Pedersen  og 
Rasmus Hansen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun stierned Foele for 6 Sld. 2 mrk., en sortbrun stierned Hoppe 5 Sld 2 mrk.,  
Qveg. 
En brun braaged Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort braaged Koe 4 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., it blaked 
Qvigenød for 2 Sld., it blak hielmed Tyrnød 2 Sld., 
Svin. En graa Soe med 2 smaa grise 1 Sld.,  
Faar og Lam. 5 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld. 2 mrk., it Lam for 2 mrk.,  
Kaabber Ware.  En span kaabber kedel er taxered for 10 mrk., 
Boehave.  En lin Wef med til behørrig for 4 Sld.,en hand qvern med hus og seil for 3 mrk., en gl. 
harre for 4 skl., en gl, slede 8 skl., en øl fiering 6 skl., it gl. skrin for 6 skl., ad denne S: Qvindes 
klæder er en gl. klædis trøye for 2 mrk. 8 skl., it gl raskis skiørt for 2 mrk., 
Summa Boets middel andrager til 46 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
 
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield. Hvor til er giort Udleg som her 
efter følger. 
Imod denne Sal: Qvindes Udfart eller begrafvelsis bekaastning, beholte faderen, en gl. sort snopped 
Hest for uden wurdering, efter som den nu ikke kand skittis, Item Udleg for 2 Sld. 2 mrk., og tillagt, 
en span kaabber kedel for 10 mrk.,  
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Sogne Præsten Hr: Jørgen Jensen Soede fordrer 6 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk.,  
Deignen Olluf Andersen Rønne fordred penge 3mrk., udlagt 1 Faar for 3 mrk.,  
Jacob Larsen fordred penge 2 Sld., udlagt 2 Faar og it Lam gor 2 Sld.,  
Anders Bendsen i Ibskier sogn fordred 4 mrk., udlagt en graae Soe med 2 grise for 4 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 3 mrk., udlagt af en blaked Qvige 3 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage 3 mrk., udlagt af forde Qvige de 3 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt af forde Qvige de 2 mrk., af en hand qvern 1 
mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage 2 mrk., som betalis af forde Qvige. 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 10 Sld. 2 mrk.,  
 
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 35 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er 17 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Den anden halfve part deelis imellen en søn og 3 døttre,  
Er der af en broderlaad 7 Sld. 10 2/5 skl., og hver daatter 14 mrk. 5 1/5 skl.,  
For uden dette lofved faderen at gifve sønnen 2 Sld., og hver daatter 1 Sld., til hielp naar de vorder 
loug wopen, og forsiuned til en klædning; Og som faderen er self sine børns werge, saa giøris ikke 
fornøden at udlegge entten til hammen self eller børnen, men faderen Peder Hansen at svare sine 
børn til hver andeel, imod ded hand forskrefne løsøre beholder. Efter skifteforwalterens anfordring 
hafved Peder Hansen ej videre til Sterfboet beste at angifve, end forskrefved staar, at saa er 
Pahseret, Tehterer, J:P: Meklenbourgh.     H: Brugman.      Peder P:H:S: Hansen. 
Povel P:P:S: Persen.  Rasmus P:H:S: Hansen. 
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Nr. 58. 
Side 94b. 1696. 10. Jan. 
Maria Hansdatter, Præstegård grund, Rutsker. 
Niels Ollsen. 
Søskende og søskendebørn , Sjælland. 
 
Anno 1696 den 10 January, er, holden Registrering, og Wurdering. Sampt Liqvidation  efter Niels 
Ollsens SAl: hustru Maria Hansdaatter som boede, og døde i it Udhus, liggende paa 
Præstegaards grund i Rydskier sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efterlatte mand bemelte Niels 
Ollsen paa eene side, og paa anden side hendis Sødskende, eller sødskiendes børn, 
Som Niels Ollsen ikke viste rettere end de vare paa Gulland,  
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende bemelte Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Lars 
Monsen  og Mons Ollsen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
4 stolperum gl. Udhus som denne Sahl: Qvinde, med sin efter lefvende mand tilhørde, og hun i 
boede, og døde er sat for 3 Sld. 3 mrk., en skimled Hoppe for 4 Sld., en brun blised Hoppe for 3 
Sld., en røe herred Koe 4 Sld. 2 mrk., 4 støker Faar á 3 mrk er 3 Sld., en deel Biug i straaed er sat 
for 1½ tønde for 6 mrk., Item en deel Haure er sat for en tønde for 2 mrk., lided Høe paa en røste for 
3 mrk., en gl. wogn 2 mrk. 8 skl., en gl. egekiste 8 skl., en dito 6 skl., 2 straabonds tønder á 4 skl er 
8 skl., en qvinde folke trøye 3 mrk., en gl. gryde 2 mrk., 2 bøtter á 4 skl er 8 skl., er saaed 2 skep. 
Rug er sat for 3 mrk., 
Summa andrager boets middel til penge 24 Sld. 6 skl., 
 
Blef sa angifven efterskrefne bort skyldige Gield. Som følger  
Nemlig Mons Ollufsen i Rydskier sogn for denne Sal: Qvindes begrafvelse som hand bekaasted 
haver, fordrede efter sin forteignelse, 8 Sld. 3 mrk., udlagt en skimled Hoppe for 4 Sld., en brun 
blised Hoppe for 3 Sld., en qvinde folke trøye for 3 mrk., lided Høe paa en røste for 3 mrk., af 
gryden 1 mrk.,  
Mortten Bohne i Haslemark fordred efter regenskab 9 mrk. 13 skl., udlagt en røe herred Koe for 18 
mrk.,tol overs 8 mrk. 3 skl.,  
Mads Finne i Rydskier sogn fordred 1 mrk., som betalis af gryden denne 1 mrk.,  
Mikel Ollsen fordred 8 Skl., udlagt 2 bøtter á 4 skl er 8 skl.,  
Erik Pedersen Smid i Rydskier sogn fordred 4 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., af wognen 2 mrk.,  
Prousten Ærverdie Hr: Povel Anker fordred 12 skl., som betalis af wognen 12 skl.,  
Skifteforwalteren og skifteskrifveren for deris umage hver 4 mrk., er 8 mrk., som betalis af en røe 
herred Koe., 
Stempled papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl., som betalis af it Faar. 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt af it Faar 1 mrk. 8 skl., af 
wognen 8 skl.,  
Imod denne Sal: Qvindes Udfart, eller begrafvelsis bekaastning kand hendis efterlatte mand 
bekomme resten af boets middel som er 8 Sld. 1 mrk. 13 skl., og tillagt 4 stolperum Udhus er sat for 
3 Sld. 3 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 1½ tønde Biug for 6 mrk., en tønde Haure 2 mrk., 2 kister 
14 skl., 2 tønder for 8 skl., 2 skepper Rug for 3 mrk., af wognen 4 skl., af forde Koe 3 skl.,  
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Saaleedis er Gieldens Summa lige saa høy som Sterfboets middel at indted til deeling er over 
blefven, efter anfordring af Skifteforwalteren hafde de vedkommende ikke videre til Sterfboets 
beste at angifve, og angaf sig ej flere med Prætension, at saa er Pahseret. Tehterer.  
J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman.  Niels N:O:S: Ollsen, 
 Mons M:O:S: Ollsen.  Laurits Monsen. 
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Nr. 59. 
Side 95. 1696. 15. Jan. 
Ellene Jensdatter, Udhus, Eskegård grund, Pedersker. 
Hans Nielsen. 
 3 døt. 
A: Margrethe Hansdatter, f. 1691. 
B: Gunnel Hansdatter, f. 1693. 
C: Karen Hansdatter, f. 1695. 
  Værge: far. 
Anno 1696 den 15 January, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter Hans Nielsens S: hustru Ellene Jensdaatter som boede, og 
døde i it Udhus, liggende paa  Eskisgaards grund i Perskier sogn. Imellem denne Sal: Qvindes 
efterlatte mand bemelte Hans Nielsen paa eene side, og paa anden side  deris sammen auflede 
børn som er 3 døttre. Hvor af 
 
Den eldste daatter Margretha Hansdaatter 5 aar gl. 
Den anden daatter Gunnel Hansdaatter 3 aar gl. 
Den yngste daatter er Karne Hansdaatter it aar gl. 
For demmen er faderen self werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende bemelte  Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Hans 
Lassen  og  Olluf Jensen ibiden. Hvor  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Qveg.  
En sort røgged Koe for 5 Sld., en røe røgged Koe for 4 Sld., en røe røgged Qvige for 4 Sld. 2 mrk., 
en røe  hvid manked Qvige for 3 Sld.,  
 
Heste og Hopper. 
En røe guhl gilling som er snopped 0g stierned for 7 Sld., en graae skimled Hoppe for 3 Sld., en 
brun blised fior gl. Hestføll for 3 Sld., it sort brun blised Hestføll 2 Sld.,  
Faar. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaassen á 20 skl er 5 mrk.,  
Svin. En hvid Soe for 3 mrk., en hvid galt gris 1 mrk.,  
Boehave. 
En arbiedswogn med stier hammel tøm og halseeler for 3 Sld. 2 mrk., en ploug med jern og tilbehør 
6 mrk., en tom tønde 4 skl.,  
I Stuen. 
It boer med skraaer 2 mrk., en gl. førekiste 2 mrk., en seis med bom og ringe 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne løsøre til penge 44 Sld. 2 mrk.,  
Blef saa angiven efterskrefne Gield;  
Efter slutted Contract imellem Hans Nielsen, og hans afgangne forrige hustru Margretha 
Henriksdaatter hendis brødre, datered den 21 Dec. 1695, tilkommer den S: Qvindes daatter 
Elisabeth Hansdaatter i alt penge 10 Sld., som foruden rente hos faderen skal forblifve 
bestaaende, ind til bemelte hans daatter for siuned vorder.  
Hans Hansen i Perskier sogn boende paa Søemarken fordred 3 Sld.,  
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Anders Jacobsen i Rønne tilkommer efter Hans Niels beretning 4 mrk. 4 skl.,  
Til Hr: Bolzer Ollsen Bek sogne Præsten for Udfarten skyldig 4 mrk.,  
Deignen Olluf Jacobsen tilkommer for Udfarten 2 mrk.,  
Lars Hansen i Nexøe fordred 2 mrk.,  
Imod denne S: Qvindes Udfart blef Hans Nielsen bevilged 9 Sld.,  
Skifteforwalteren  og skifteskrifveren for deris umage hver 4 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 28 Sld. 12 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 16 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er 8 Sld. 10 skl.,  
Den anden halfve part deelis imellem 3 døttre, er der af en hvers anpart penge 10 mrk. 14 skl.,  
Belangende denne S: Qvindes Ifareklæder, da som de varre gangske ringe af wadmel, blef de ikke 
wurdered, men som børnen er saa ringe af alder, saa blef Hans Nielsen samme ifareklæder bevilged 
til at opklæde de smaa Nøgne børn med, hvor for derom ikke  videre kand anføris, efter anfordring 
af skifteforwalteren hafde Hans Nielsen ej videre til boets beste at angive, ikke heller angag sig 
fleer med Prætension. 
Og som Hans Nielsen er self sine børns werge, giøris ikke fornøden til børnen at giøre særdeelis 
udleg, efter  som Creditorerne vil betroe ham, hvis Gield som anført for demmen, at svare Pahseret 
Tehterer. J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. Olle O:J:S: Jensen. 
Hans H:N:S: Nielsen   Hans H:L: Lassen. 
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Nr. 60. 
Side 96. 1696. 15. Jan. 
Dorethea Nielsdatter, Sømarken, Pedersker. 
Jep Jacobsen. 
 Ved ægt med ?. 2 søn. 1 dat. 
A: Johan Børgesen, egen værge. 
B: Niels Børgesen, f. 1681, Kolberg. 
C: Gjertrud Børgesdatter, f. 1665, Kolberg. 
  Værge: Stiftfar, Jep jacobsen. 
 Ved ægt med enkemanden. 1 søn. 
D: Jacob Ibsen, f. 1688. Værge: Far. 
 
Anno 1696 den 15 January, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter Jep Jacobsens S: hustru Dorethea Nielsdaatter som boede, 
og døde paa Søemarken  i it Udhus, i Perskier sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efterlatte mand 
bemelte Jep Jacobsen paa eene side, og paa anden side  den S: Qvindes børn. Som er 3 sønner og 
en daatter. Hvor af  
 
Den eldste søn Johan Børgesen sin egen werge. 
Den anden søn Niels Børgesen paa 15 aar gl.  
Daatteren Giertrud Børgesdaatter 31 aar gl. 
Disse begge børn er i Kalberg, og som Jep Jacobsen hid indtil har werred anordned for demmen 
at werge, Saa forblifver hand fremdeelis deris werge helst som deris fæderne arfve bestaar i hused 
Jep Jacobsen boer i. Item 
Den yngste søn Jacob Ibsen paa 8tende aar gl. som Jep Jacobsen med denne sin afdøde hustru 
aufled haver, og hand werge for, 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende bemelte  Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Hans 
Lassen og Olluf Jensen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Efter dette skiftebref ganged efter Sal: Børges Mogensen i Perskier sogn, datered den 8 September 
1685, befindis denne Sal: Qvinde at være berettiged paa sin part udi forskrefne Hus, med tilligende 
9 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  Nok efter samme skiftebref tilkommer moderen sin afdøde daatter, Ellene 
Børgesdaatters anpart for hendis begrafvelse, som og bestaar i forde Hus  4 Sld.,  
Indfriet fra Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller paa de 28 Sld. 6 skl., som Hr: 
Landsdommer efter berørte skiftebref tilkommer 6 Sld.,  
 
Item betalt for bemelte Johan Børgesen for at lære skrædder handwærk som paa hans part i 
hused korttis 6 Sld., 
Item betalt til Giertrud Børgerdaatter 2 Sld., 
 
Qveg og Øeg. 
En blod røed Koe for 5 Sld., en sort hielmed Koe 4 Sld., en røe hielmed Koe 4 Sld., en brun Hoppe 
6 Sld., en sort brun Hoppe 4 Sld., it brunt Hestføll 6 mrk., 5 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk.,  
2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., en gl. wogn for 2 Sld., 
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I Hoden. 
En ulen hvid sengedynne 3 mrk., en blaae ranned ulen overdynne 2 mrk., it gl. blaargarns lagen 12 
skl., it par Høestier for 1 mrk., en gl. kaabber kedel 9 mrk., en laasfast førrekiste 8 mrk., en gl. føre 
kiste i forstuen med laas for 3 mrk., 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 skl., en jerned hammel 1 mrk. 
8 skl., en jern panne 2 mrk., it lided føre bord i stuen 1 mrk.,  
Efter som Jep Jacobsens egne klæder er ikun ringe, saa blef denne S: Qvindis Ifareklæder til felleds 
boets middel wurdered som er, it røt wadmels skiørt for 6 mrk., en gl. sort fifskaftes trøye for 1 
mrk., en røed gl. klædis trøye for 2 mrk.,  
Summa Boets middel andrager 68 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
 
Witterlig og Bort skyldig Gield. Er angifven efterskrefne. 
Diderik Funk i Nexøe fordrer for forstrekning til begrafvelsen 5 Sld.,  
Item Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller til kommer boggield 2 mrk.,  
Frederik Stork i Nexøe fordrer 4 mrk.,  
Anders Jensen Kirke werge i Perskier sogn fordrer 4 Sld.,  
Anders Jacobsen i Rønne fordrer 2 mrk.,  
Anders Terkelsen i Perskier sogn fordred 2 mrk.,  
Jep Jørgensen Smid i Perskier sogn fordred 6 mrk.,  
Mads Jensen ibiden fordred 4 mrk.,  
Imod denne S: Qvindes begrafvelsis bekaastning blef Jep Jacobsen bevilged 13 Sld., 
Skifteforwalteren og skrifveren for deris umage hver 4 mrk.,  
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk.,  
Stempled papir betalt til forde skigftebref for 3 mrk.,  
Summa Gield 31 Sld.,  
 
Liqvideret bliver i behold og til deeling penge 37 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
 
Hvor af Jep Jacobsen tilkommer den halfvepart som er 18 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem 3 sønner og en daatter. 
Er der af en broderlaad 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., og en søsterlaad er 2 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
 
Sønnen Johan Børgesen bekom for de 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., en sort hielmed Koe for 4 Sld., en føre 
kiste i forstuen for 3 mrk., en blaae ranned ulen overdynne for 2 mrk., it blaargarns lagen for 12 
skl., til overs 6 skl.,  
 
Daatteren Giertrud for sin anpart 10 mrk. 11 skl., udlagt en laasfast føre kiste for 2 Sld., en sort 
fifskaftes trøye 1 mrk., hod broderen Johan de 6 skl., it bord i stuen for 1 mrk., en straabonds tønde 
for 5 skl.,  
 
Angaaende udleg til Creditorerne, eller de andre børn, da giøres det ikke fornøden, efter som 
Creditorerne vil betroe Jep Jacobsen Gielden, og hammen er betroed wergemaal for de andre børn. 
Widere hafde de vedkommende ikke efter skifteforwalterens an fordring, at foregive som Sterfboet 
kunde vedkomme, end angifven er og forskrefved staar. At saa er Pahseret Tehterer.  
Jens Pedersen Meklenbourgh.  H: Brugman. Jep J:J:S: Jacobsen. 
Olluf O:J:S: Jensen.   Hans H:L: Lassen. 
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Nr. 61. 
Side 96b. 1696. 15. Jan. 
Peder Mogensen Schaaning, Sømarken, Pedersker. 
Ingeborg Poulsdatter. Laugv: Mons Ibsen, Aaker. 
 2 søn. 1 dat. 
A: Poul Pedersen, f. 1682. Værge: Morbror, Peder Hansen, Østerlars. 
B: Mogens Pedersen, f. 1687. Værge: Hans Larsen, Ellet, Aaker. 
C: Boel Pedersdatter, f. 1690. Værge: Morbror, Frantz Hansen, Ibsker. 
 
Anno 1695 den 15 January, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter  SAl: Peder Mgensen Skaaning som boede, og døde i it Udhus, 
liggende paa Søemarken ved Meelene i Pederskier sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru  
Ingeborrig Poulsdaatter  for hende paatog sig at laugwerge Mons Ibsen i Aakier sogn, paa eene 
side, og paa anden side  deris sammen auflede børn som er 2 sønner, og en daatter Hvor af  
 
Den eldste søn Poul Pedersen paa 14 aar gl. for hammen er til werge anordned Mor broderen 
Peder Hansen, boende i Østerlaurskier sogn. 
Den anden søn Mogens Pedersen paa 9de aar gl. for hammen til werge anordnet Hans Larsen i 
Elled i Aakier sogn. 
Daatteren Boel Pedersdaatter paa 6 aar gl. for hende werger Mor broderen Frants Hansen i 
Ibskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende bemelte  Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Hans 
Lassen og  Olluf Jensen  ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
Qveg. 
En røe grimmed Koe for 5 Sld., en blak hielmed Koe for 5 Sld., en sort brun Hest for 4 Sld., 
Gies. 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 3 mrk., en hvid pletted galt gris for 12 skl., en røe soe gris 
12 skl., en gl. wogn uden stier for 2 mrk., it lided bord i stuen 2 mrk., 4 straabonds tønder i 
krobhused á 4 skl er 1 mrk., it gl. madskab for 1 mrk., en gl. Mosqvet for 2 mrk., en hugdegn uden 
skee for 1 mrk., en manse sillegarn for 2 mrk., 2 gl. manser sillegarn á 8 skl er 1 mrk., 3 hundrede 
kaste kraage á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., it svine haars sætte tov for 8 skl., it Cabel sætte tov for 8 skl., 
it gl. Cabel tov for 4 skl., it hus som denne Sal: Mand iboede, og fradøde, er 8te stolperum med 
straatag paa som denne S: Mand har kiøbt af Sahl: Jørgen Thomasen nu taxered med sin tilliggende 
løke for penge 12 Sld.,  
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 32 Sld.,  
 
Blef saa angifven efter skrefne Bort Skyldige Gield, og der til giort udleg som følger. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer som hammen tilkommer paa sin myndling 
Peder Koefoeds weigne Capital 15 mrk. 8 skl., rente der af fra 13 Augusty 1686 til dato er 6 mrk. 4 
skl., er saa Capital og rente 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., her for er giort indførsel i forde hus og tilliggende 
løke. 
Hr: Baltzer Ollufsen Bek sogne Præst i Perskier sogn for begrafvelsen tilkommer 3 mrk., som 
betalis af en brun Hest. 
Item Deignen Olluf Jacobsen tilkommer 1 mrk. 8 skl., 
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Mads Hermansen fordrer for en skep malt 20 skl.,  
Jens Haagesen  i Snogebek fordrer 20 skl., er 4 mrk., som betalis af forde sort brun Hest.  
Jep Jørgensen i Perskier sogn fordred for smeide arbeid 1 mrk., udlagt hos Hans Lassen 1 mrk.,  
Frantz Hansen i Ibskier sogn fordred for 6 skep Biug 6 mrk. 12 skl., udlagt en gl. wogn for 2 mrk., 
it lided bord i stuen 2 mrk., en Mosqvete 2 mrk., en røe soe gris 12 skl.,  
Mads Jensen i Perskier sogn fordrer 2 mrk., som betalis af forde sort brun Hest disse 2 mrk.,  
Jørgen Rosman i Rønne fordrer 6 mrk., hvor for er giort indførsel i forde hus, og løke 
Jep Lassen i Perskier sogn fordrer 8 skl udlagt 100 kaste kraage for 12 skl., til overs 4 skl.,  
Imod denne S: Mands Udfart blef Enken bevilged 5 Sld. Udlagt en blak hielmed Koe for 5 Sld., 
Skifteforwalteren for sin umage 3 mrk., Skifteskrifveren for sin umage 3 mrk., som betalis af en sort 
brun Hest. Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., hvor for er giort indførsel i forde hus.  
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl., udlagt en manse sillegarn for 2 mrk., til overs 1 
mrk., Captain Hans Koefoed i Perskier sogn fordred 1 mrk., udlagt af en sort brun Hest for 1 mrk.,  
Olluf Nielsen i Rønne fordred for it Lam 2 mrk., udlagt og indført i forde Hest for 2 mrk.,  
Kirke wergen i Perskier sogn Anders Jensen fordred kirke penge 3 mrk., udlagt 3 gl. Gies for 3 
mrk.,  
Summa forskrefne Prætension andrager til penge 20 Sld. 1 mrk.,  
 
Liqvideret blifver udi behold og til deeling 10 Sld. 3 mrk.,  
Hvor af moderen tilkommer den halfvepart som er 5 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem 2 sønner og en daatter, 
Er der af en broderlaad 8 mrk. 9 3/5 skl., og daatterens laad 4 mrk. 4 4/5 skl., 
 
For moderens anpart som er 5 Sld. 1 mrk. 8 skl., er udlagt en røe grimmed Koe for 5 Sld., 200 kaste 
kraage 1½ mrk., 
 
Den eldste søn Poul Pedersens laad er udlagt i huset 8 skl., hugdegn for 1 mrk., it gl. madskab 1 
mrk., 2 straabonds tønder 8 skl., hos Lasse 1 skl., 
 
Den anden søn Mons Persen tilkommer 8 mrk. 9 skl., og tillagt, i forde hus 6 mrk., 2 straabonds 
tønder 8 skl., en hvid pletted gris 12 skl., it svine haars sætte tov for 8 skl., 2 gl. Cabel tov 12 skl., 
ved Jep Lasse udleg 1 skl.,  
 
Daatteren Boehl Pedersdaatter tilkommer 4 mrk. 4 skl., udlagt i forde hus de 3 mrk. 4 skl., 2 gl. 
manser sillegarn for 1 mrk.,  
 
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde Enken, og de vedkommende ikke meere til Sterfboets 
middel at anføre, ej heller angaf sig flere med Prætension end forskrefved staar, at saa er Pahseret 
Tehterer, Jens Pedersen Meklenbourgh.  Henrik Brugman.  Mons Ibsen.  
Olle O:J:S: Jensen.   Hans H:L: Lassen. 
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Nr. 62. 
Side 97. 1696. 16. Jan. 
Haagen Christensen, Sømarken, Pedersker. 
Karen Henrichsdatter. Laugv: Jep Lassen, Pedersker. 
 1 søn. 2 døt. 
A: Henrich Haagensen, f. 1690. Værge: Morbror, Thomas Henrichsen, Øster Sogn. 
B: Inger Haagensdatter. Værge: Morbror, Jens Pedersen, Poulsker. 
C: Kirstene Haagensdatter, f. 1694. Værge: Morbror, Thomas Henrichsen. 
 
Anno 1696 den 16 January, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt  Liqvidation  efter  S: Haagen Christensen som boede, og døde i it Udhus, liggende paa 
Sømarken i Perskier sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru  Karen Henriksdaatter 
for hende paatog sig at laugwerge Jep Lassen Ibiden, paa eene side, og paa anden side den Sahl: 
mands børn en søn, og 2 døttre 
 
Sønnen Henrik  Haagensen 6 aar gl.  
Den eldste daatter Inger Haagensdaatter for hende werger Jens Pedersen hendis mor broder i 
Poulskier sogn. 
Den yngste daatter Kirstine Haagensdaatter paa 2ded aar gl. for hende og for broderen Henrik, 
er Thomas Henriksen deris mor broder boende i Østermarie sogn, Og til werge anordnet 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende  berørte Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Olluf  
Jensen og Hans Lassen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
En førre kiste uden laas i stuen for 1 mrk. 8 skl., endnu en kiste 12 skl., 2 smaa gl. mæssing kedele 
for 1 mrk. 8 skl., it gl. madskab for 1 mrk. 8 skl., en tønde for 8 skl., endnu en tønde for 4 skl., it gl. 
hiønde for 8 skl., it gl. Cabel tov for 8 skl., en sort røgged Koe for 4 Sld., 6 stolperum gl. hus som 
denne S: Mand i boede og døde á 2 mrk er 3 Sld.,  
 
Summa 8 Sld. 3 mrk.,  
Bort Skyldige Gield; 
Anders Terkelsen i Perskier sogn fordred 9 mrk., der for er giort indførsel i hused. 
Lars Hansen i Lynggaarden i Aakier sogn fordrer 1 mrk. 8 skl., der for indført i hused, 
Anders Jensen ved Myrren i Perskier sogn fordrer 1 mrk., der for indført i hused. 
Hans Hansen ibiden fordrer 12 skl.,  
Olluf Jensen ibiden  fordrer 4 skl., som betalis af en sort røgged Koe. 
Anders Larsen i Nexøe fordrer 8 skl., der for indført i hused. 
Skifteforwalteren for sin umage 1 mrk. 8 skl., udlagt, 2 gl. smaa mæssing kedele for 1 mrk. 8 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage 1 mrk. 8 skl., udlagt it gl. Cabel tov for 8 skl., af Koen. 
Stempled papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl., som betalis af koen. 
Jep Lassen fordred 4 mrk., udlagt 2 førre kister for 2 mrk. 4 skl., it gl. madskab 1 mrk. 8 skl.,  en 
straabonds tønde 4 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk., udlagt it hiønde for 8 skl., en tom 
tønde 8 skl.,  
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Imod denne S: Mands begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged 3 Sld. 8 skl., udlagt, en sort 
røgged Koe for 4 Sld., til overs 3 mrk. 8 skl.,  som tilfore er udlagt,  
Saaleedis er den bort skyldige Gield lige saa høy som boets middel som er 8 Sld. 3 
mrk.,  
At intted er til deeling, widere viste de vedkommende ikke at fore gifve Sterfboet at kunde 
vedkomme, at saa er Pahseret. Tehterer. Jens Pedersen Meklenbourgh. H: Brugman. 
Jep J:L: Lassen. Hans H:L: Larsen. Olluf O:J:S: Jensen. 
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Nr. 63. 
Side 97b. 1696. 20. Jan. 
Hans Hansen, 12. Sg. Olsker. 
Margrethe Mogensdatter. Laugv: Anders Larsen, herredsløjtnant, Olsker. 
 1 søn. 4 døt. 
A: Hans Hansen, egen værge. 
B: Barbara Hansdatter, gm. Hans Hansen, Olsker. 
C: Karen Hansdatter, f. 1678. Værge: Farbror, Anders Hansen, Klemensker. 
D: Anne Hansdatter, f. 1681. Værge: Farbror. Lars Hansen, Boesgård, Klemensker. 
E: Boehl Hansdatter, f. 1686. Værge: Bror, Hans Hansen. 
 
 
Anno 1696 Den 20  Januar , er holden Registrering, og Wurdering, Sampt Skifte, og Deeling efter 
S: Hans Hansen som boede og Døde, paa den 12 Eiendoms Gaard beliggende i Olsker sogn, 
 Imellem denne S: mands  efterladte hustru Margrethe Mogensdatter ,for hende paatog sig at 
laugverge Anders Larsen Lent lieutnant, boende i Olsker sogn, de paa eene side, og paa anden 
side deris samme aulede børn som er en søn, og 4 døttre  
 
Hvoraf sønnen, er Hans Hansen sin egen verge, 
Den Eldste er Barbara Hansdaatter i egteskab med Hans Hansen i Olsker sogn. 
Den anden daatter Karen Hansdaatter 18 aar gl: for hende er til verge anordnet fader broderen 
Anders Hansen i Borsgaard i Clemmensker sogn. 
Den ÿngste daatter Bohl Hansdaatter paa 10 aar gammel for hende er til verge anordnet broderen 
Hans Hansen, og er forelagt Lars Hansen i Rÿdsker sogn at vere tilsÿnsverge.  
 
Hvorpaa Rettens vegne var ofven vernede be. Melkenbourgh og Brugman, paa stuer skifte er til 
Wuderingsmænd opmeldet, Morten Diderich og Peder Augesen i bemelte Olsker sogn. da er  
forefunden, og Pahseret som følger, 
 
Heste og Hopper. 
En sort gilling for 7 Sld., en Røe braaged halt gilling for 6 Sld., en brun stierned hoppe for 6 Sld., en 
brun  hielmed Hoppe for 9 Sld., en brun stierned Hoppe for 7 Sld., en slet brun hoppe for 6 Sld., en 
sort brun stierned hoppe for 3 Sld., en Røe blised hoppe for 7 Sld., en sort blised foele 6 Sld.,  
 
Studde ,Kiør, og Ungt Qveg. 
En Røe braaged Stud for 6 Sld., en brun stud 4 Sld. 2 mrk., en brun hielmed Stud 4 Sld., it Røe 
hielmed Stud nød 9 mrk., it brun stierned Studenød for 8 mrk., it graae herred studenød 9 mrk., it 
røe hielmed studenød 6 mrk., it brun Tÿrnød 4 mrk., en røe Koe for 5 Sld., en brun stierned koe 5 
Sld., en sort stierned koe 5 Sld., en sort skiøldet koe 6 Sld., en brun hielmed koe for 4 Sld., en dÿr 
haarred koe for 5 Sld., en brun giemmed koe 5 Sld., en røe hielmed koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe 
braaged koe 5 Sld., en røe koe paa leje hos Hans Jørgensen i Allinge, er taxsered for 4 Sld., Calful, 
en brun grimmed Qvigekalfve for 4 mrk., en brun hielmed Qvigekalf for 3 mrk., en røe hielmed 
Qvigekalf for 2 mrk., 
 
Faar og Lam. 13 gamle Faar á 3 mrk. er 9 Sld. 3 mrk., 5 Lam á 2 mrk. er 2 Sld. 2 mrk.,  
Gies.  6 gamle Gies á 20 skl. Er 7 mrk. 8 skl., 
Svin. 
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En sort belted Soe 5 mrk., en hvid Soe  4 mrk. 8 skl., en sort belted Galt 2 mrk. 8 skl., 6 Grise á 1 
mrk. er 6 mrk.,  
Kornet i Laderne. 
I Øster lenge er Biug i 3 Stolperum er sat for 13 tønder á 4 mrk. er 13 Sld.,  
I Vester lenge Haure i 3 Stolperum er sat for 16 tønder á 2 mrk. er 8 Sld., 
I Husene nemlig i vester lenge og i stue lengen, er sat en deel Høe for 6 Sld.,  
Rugen som er saaed er 2 tønder strøe Korn tønden er sat for 6 Sld. Er 3 Sld.,  
 
I Gaarden, en arbeids vogn med stier paa for 10 mrk., en gl: vogn med en møgfiel for 2 Sld., 2 gl: 
Juhl for 2 mrk., 3 gl: Juhl for 2 mr., en Harre for 12 skl., en harre 8 skl., 2 gl: Sleede á 1 mrk. er 2 
mrk., en gl: Ploug med Juhl Jern og Ringe 4 mrk., en gl: Ploug med Juhl Jern og Ringe 3 mrk., it 
Vogn ere med 2 vider 8 skl., it Vogn ere med 2 vider 4 skl.,  
Paa  stuelofted. 
It gl: Øllkar 20 skl., 2 tønder tomme á 4 skl. Er 8 skl., ½ tønde tomme 2 skl., it tiere tønde stomme 6 
skl., en brøde 2 skl., en deel Laxse reedskab paa en drag for 2 mrk.,  
I Krobhused. 
En Øll tønde for 1 mrk., en stand tønde 8 skl., en straabonds tønde 6 skl., Iterm En Linnen 
underdÿne for 4 mrk.,  
I Herberg hused. 
I den vester Seng er, en hvid Ullen overdÿne 3 mrk., en Linnen underdÿne for 3 mrk., en linnen 
hoved dÿnne 1 mrk., it gl: Blaargarns lagn 8 skl.,  
I Øster Seng, en linnen underdÿne 2 mrk., en linnen hoved dÿne 8 skl., en linnen overdÿne 8 skl., it 
blaagarns lagn 8 skl., 3 straabonds tønder 1 mrk. 2 skl., en gl: Ride Sadel, og bidsel er sønnes Hans 
Hansen bevilged uden Skifte,  
I Øster hus ved Herberg hused, 4 tomme tønder á 4 skl. Er 1 mrk., 5 manser Sillegarn á 2 mrk. er 2 
Sld. 2 mrk., en bardepart for 10 mrk.,  
I Steerhused  
En hiem Qvern med hus og seil for 8 mrk., it Øllkar paa 2 tønder for 3 mrk., en gl: Spaan Kaabber 
Kiedel for 5 mrk., en gl: fierings Kedel for 3 Sld., en Jern tree foed 2 mrk., en Jern Grÿde 3 mrk., it 
gl: Madskab i forstuen 4 mrk., it Bord i stuen af førre 1 mrk., en liden Tree kakelovn i stuen for 5 
Sld., en Egekiste Enken uden skifte bevilged, it Vaarskab i stuen for 3 mrk., 2 gl: Benkedÿnne paa 
Benken i stuen, som er tøg skef--- dÿne enken uden skifte bevilged en gl: Kiste uden laas og 
hengsler for 1 mrk., en gl: Sies uden bom 1 mrk. 8 skl., 2 Sies for 12 skl.,  
Tilstaaende Gield  
Harling Andersen i Allinge er skÿldig paa den anden halve part af forde Baadpenge 6 mrk.,  
Hans Espersen ibiden, er skyldig penge 5 mrk.,  
Thoer Jørgensen i Allinge er skyldig penge 2 mrk.,  
Iterm Hans Jensen ibiden er skyldig hertil boet 2 mrk.,  
Jacob Madsen i Allinge er skyldig 6 mrk.,  
Jens Monsen under linden i Olsker sogn er skyldig 1 mrk.,  
Anders Jørgensen i Olsker sogn er hertil boet 3 mrk., skyldig som enken er bevilged at ind kræfve,  
Samme Hansen i Voedbÿe er skyldig 3 mrk.,  
 
Summa andrager bort middel til penge 222 Sld. 10 skl.,  
Blev saa angifven efter skrefne bort skyldig Gield, hvor til er giort udleg som her 
efter følger efter  
Enkens beretning rester Landgilde Bing, og bog Claring penge for Aa 1695 til Amptstuen, som 
opfrager til 22 Sld., her for er udlagt, 16 tønder Haure forde 2 Sld., 4 tønder Biug 4 Sld., 
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Christopher Hansen i Rønne fordred efter sin Sedel, og regnskab 8 Sld. 2 mrk. 10 skl., her for 
udlagt, en Røe braaged stud for 6 Sld., it graae herred studenød 2 Sld., I Øster seng i Herberghused  
En linnen underdÿne 2 mrk., en linnen hoved dyne 8 skl., ½ tønde tomme 2 skl.,  
Jørgen Rosman i Rønne fordred efter af regning 12 Sld., udlagt, en brun stud for 4 Sld. 2 mrk., en 
brun hielmed stud 4 Sld. 3 tønder Biug 3 Sld., en Røe hielmed Qvigekalf for 2 mrk., :/: 
Anders Hansen i Clemmensker sogn fordred 5 Sld., udlagt en brun grimmed Koe for 5 Sld., :/: 
Jacob Ibsen i Allinge fordred 5 mrk. 8 skl., udlagt, en sort belted Koe for 5 mrk., en gl: vogn med 
en møgfiel for 2 Sld.,  
Hartvig Willumsen i Allinge fordred 4 mrk. 6 skl., udlagt en hvid Soe for 4 mrk. 8 skl., til overs 2 
skl., :/:  
Kirkevergen Mons Jensen fordred klokeringens penge 3 mrk., udlagt en brun hielmed Qvigekalf for 
3 mrk., :/: 
Hans Jensen Thingfougden i Nÿelaursker sogn, tilkommer rente af de 60 Sld., som rester paa denne 
12 gaards kiøb som er for Aa 1695,  3 Sld udlagt it Røe hielmed studnød for 9 mrk., i Vester seng i 
Herberghused, en hvid Ullen overdÿne for 3 mrk., :/: 
 
Imod denne Sal: mands udfart, eller begravelses bekostning blef Enken bevilged penge 20 Sld., 
udlagt, en Røe blised Hoppe for 7 Sld., en sort blised Forle 6 Sld., en Dÿr haaeved Koe for 5 Sld., it 
brun stierned studnød for 2 Sld., :/: 
Skifte Forvalteren for sin umage med reisens bekostning 5 Sld.,, udlagt en Jern Kakelovn i stuen for 
5 Sld., afløst med 19 mrk. penge :/: 
Skifte Skrifveren for sin umage med reisens bekostning 5 Sld., udlagt, en fiering Kedel for 3 Sld., 
en hiem Qvern med hus for 2 Sld., afløst med 19 mrk. penge :/: 
Stempled papir til Skiftebrefved for 3 mrk., udlagt, en Jern Grÿde for 3 mrk., :/: 
Wurderings mendene for deris umage hver bevilged 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., udlagt, 2 tønder Biug 
for 8 mrk., til overs 1 mrk.,  
 
Summa andrager forskrefne Prætenhioner til penge 76 Sld., 1 mrk. 8 skl.,  
 
Ligvideret bliver udi behold, og til deeling penge 145 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Hvor af Moderen tager den halfve part som er penge 72 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Og som dend Eldste daatter Barbara Hansdaatter som er i Egteskab med Hans Hansen Olsker 
sogn, da hun blef gift fra sine forældre haver / bekommed en deel til hiemgift, og udflye af bort, saa 
var bemelte Hans Hansen nu her til stede og sagde, at hand eÿ begierede paa sin hustrus viegne af 
nogen arf efter hendis fader denne Sahl. Mand af hvis løsøre som her i Sterfboet kunde falde til 
deeling men nøyedis med det lided hand med sin hustru for hen hafde bekommed, des aarsage den 
øfrige halfve part deelis imellem de andre børn som er en søn, og 3 døttre, er der af en broderlaad 
penge 29 Sld. 10 skl.,, og en søsterlaad er 14 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
 
Belangende denne S. mands Ifare klæder, da som de ikun vare ringe af Wadmel, og skin saa blef de 
ike anderledis wurdered, mens børnene til at slide efter haanden hengiven, for Enkens anpart som er 
72 Sld. 3 mrk. 9 skl., er til hende udlagt efter skrefne, en sort gilling for 7 Sld., en brun hielmed 
Hoppe for 9 Sld., en sort brun stierned Hoppe for 3 Sld., en Røe Koe for 5 Sld., en brun stierned 
Koe for 5 Sld., en sort stierned Koe 5 Sld., en sort skiøldet Koe for 6 Sld., 7 Faar á 3 mrk. er 5 Sld. 
1 mrk., 2 Lam á 2 mrk. er 4 mrk., 6 gamle Gies á 20 skl. Er 7 mrk. 8 skl., en sort belted galt 2  mrk. 
8 skl., 6 Grise á 1 mrk. er 6 mrk., 4 tønder Biug á 4 mrk. er 4 Sld., alt hørt som er taxsered for 6 
Sld., 2 tønder stioe Rug á 6 mrk. er 3 Sld., en arbeids vogn med stier paa for 10 mrk., 2 Harrer 20 
skl., en Sleede for 1 mrk., en gl: Ploug med Juhl Jern og Ringe 4 mrk., I Herberg hused i vester 
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seng, , en hvid Ullen overdÿne 3 mrk., en Linnen underdÿne for 3 mrk., en linnen hoved dÿnne 1 
mrk., it gl: Blaargarns lagn 8 skl., it Øllkar paa 2 tønder for 3 mrk., en gl: spand Kaaber Kedel 5 
mrk., en Jern tree foed 2 mrk., it Madskab i forstuen 4 mrk., it bord i stuen for 1 mrk., it Vraaeskab i 
stuen for 3 mrk., :/: til overs 3 skl.,  
 
For Sønnen Hans Hansens anpart som er 29 Sld. 10 skl., er udlagt, en Røe Koe paa lige hos Hans 
Jørgensen i Allinge taxred for 4 Sld., en brun stierned Hoppe for 7 Sld., it Røe hielmed studnød for 
6 mrk., 2 Faar á 3 mrk. er 6 mrk., en gl: vogn med en møgfiel for 2 Sld., en Sleede for 1 mrk., en gl: 
Ploug med behør for 3 mrk., 3 gl: Juhl for 1 mrk., it gl. Vogn  ere med 2 vider 4 skl.,  paa stue 
lofted it gl: Øllkar for 1 mrk. 4 skl., 2 tønder tomme for 8 skl., en deel laxse reedskab paa en drag 
for 2 mrk., 5 Manser Sillegarn for 10 mrk., en Half baade part for 10 mrk., Hos Hartvig Andersen i 
Allinge som hand er skyldig paa den anden baade part 6 mrk., Hos Hans Espersen i Allinge af 
fordris 5 mrk., Hos Jacob Madsen i Allinge af fordris 4 mrk. 4 skl., I Krobhused, en Linnen 
underdÿne for 4 mrk. en Øltønde for 1 mrk., en straabonds tønde 8 skl., en dito 6 skl., en Sies uden 
bom 1 mrk. 8 skl., en dito 1 mrk., :/: 
 
Den anden daatter Karen Hansdaatter som fader broderen Anders Hansen i Clemmensker sogn 
er verge for til kommer 14 Sld. 2 mrk. 5 skl., Hvor for hende er tillagt en Røe Hielmed Koe for 5 
Sld. 2 mrk., en brun stierned Hoppe 6 Sld., 2 Faar á 3 mrk. er 6 mrk., Hos Madsen i Allinge af 
fordris 1 mrk. 12 skl., 2 gl: Juhl 2 mrk., Hos Thoer Jørgensen i Allinge af fordris  2 mrk., en Seis 
bom for 6 skl., Hos Moderen de 3 skl., :/:  
 
Den tredje daatter Anna Hansdaatter som faderens broder Lars Hansen i Bortgaard er verge for 
tilkommer 14 Sld., 2 mrk. 5 skl., hvor for er til lagt , en brun Hielmed Koe for 4 Sld., it brun Tyrnød 
for 4 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 1 rødbraaged gilling 6 Sld., en brøde 2 skl., I Herberg hused I 
Øster Seng, en linnen hoved dÿne 8 skl., en linnen overdÿne 8 skl., 3 tomme tønder a 6 mrk. er 1 
mrk. 2 skl., Hos Samme Hansen i Werdbÿe fordris 3 mrk., Hos Hans Jensen i Allinge fordris 2 
mrk., en Sies bom for 6 skl., hos søsteren Bohl 3 skl., hos Hartvig Willums udleg de 2 skl., :/: 
 
dend ÿngste daatter Bohl Hansdaatter som broderen Hans Hansen verger for tilkommer, 14 Sld. 2 
mrk. 5 skl., hvorfor hende er udlagt, en Slet brun Hoppe for 6 Sld., en Rør braaged Koe for 5 Sld., 
en brun grimmed Qvigekalf 4 mrk., 3 Lam á 2 mrk. er 6 mrk., 4 tomme tønder á 4 skl. Er 1 mrk., en 
gl: Kiste uden laas og Hengsler for 1 mrk., hos Jens Monsen under Lunden i Olsker sogn af fordris 
1 mrk. 8 skl., Ved worderings mendenes udleg 1 mrk., til overs 3 skl., :/: 
 
Efter anfordring af skifte forwalteren hafde Enken, og de ved kommende ike videre at angive som 
sterfboet kunde Entten komme til beste eller fordrende Gield, end som angifved er og forskrefved 
staar, at saa er Pahteret, Tehlerer,  Jens Pedersen Meklenbourgh,  
Henrich Biugman,  Anders A:L:S: Larsen,  Anders Hansen,   
Lars L:H:S: Hansen,  Hans Hansen,  Hans H:H:S: Hansen,  
 Mortten M:D:S: Diderichsen,   Peder P:A:S: Andersen, 
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Nr. 64. 
Side 99b. 1696. 3. Jan. 
Anna Hansdatter, 35. Sg. Klemensker. 
Hans Køller. 
 Ved ægt med ?. 2 søn. 
A: Hans Svendsen, egen værge, Rutsker. 
B: Jørgen Svendsen, egen værge, Nyker. 
 
Anno 1696 den 3 January, er holden Registrering, og Wurdering. efter Hans Kølleris Sahl: 
hustru Anna Hansdaatter som boede, og døde, paa den 35 Jord Eiendomsgaard i Clemmedskier 
sogn.  
 
Hvor ved var ofver værende paa Rettens weigne  Høy Edle og Welbaarne Hr: Etats Raad, og 
Amptmand Hr: Hans Boefeke ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Esper 
Espersen og Anders Kure den yngre i Skarpeskov i Clemmedskier sogn..  da er forrefunden og 
Pahseret som her efter følger, nemlig. 
 
I Syndre lade,  
I wester ende it stolperum Høe til Bielken er sat for 3 Sld.,  
Nest op til Biug i 2 stolperum til leiderne, er sat for 4 tønder á 4 mrk er 4 Sld.,  
En stump Rug, som ligger ofver paa biuged er sat for en tønde Rug for 6 mrk.,  
Nest op til Koestallen er it stolperum med Høe, hvor af noget Høe er afdrades, det Høe som er igien 
sat for 10 mrk.,  Nest ved dette Høe er toe stolperum med Biug til leiderne er sat for 4 tønder Biug á 
4 mrk er 4 Sld.,  Nest ved dette Biug er 3 stolperum med Haure er st for 10 tønder á 2 mrk er 5 Sld.,  
I samme Syndre lenge i Øster ende er 2 stolperum med Høe til leiderne er sat for penge 6 Sld., 
2 stolperum med Biug i Østerlade i Nøre Ende, er sat for 6 tønder á 4 mrk er 6 Sld.,  
 
Kiør i Syndrelade. 
En brun Koe og en blak stierned Koe, som tienste pegen Anna tilhørrer, en sort Koe for 4 Sld., en 
røe herred Koe for 4 Sld., en røe blaked Koe for 5 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld., en røe 
stierned Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en gl. sort hielmed Koe for 3 Sld., en 
røed Koe for 5 Sld., endnu en røed Koe for 5 Sld., Nok en røed Koe for 5 Sld., en røe blised Koe 5 
Sld. 2 mrk., en røed skiolded Koe for 5 Sld.,  
 
I Wester lade, 
En brun hielmed Koe for 4 Sld., 2 røede Kiør á 4 Sld er 8 Sld., en sort Koe for 4 Sld., en blaat 
herred Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort røgged Koe for 4 Sld., en brun røe herred ung stud for 4 Sld. 2 
mrk., it røe herret Qvigenød for 2 Sld. 2 mrk., it røe hielmed studnød for 2 Sld. 2 mrk., it sort 
hielmed Qvigenød for 10 mrk., it lidet røe herred Tyrnød for 2 Sld., et røe braaged Qvigenød 9 
mrk., it dito for 9 skl., it røe herred Qvigenød for 9 mrk., it røt Qvigenød for 2 Sld.,  
I samme lenge nordre for loen, 2 røe hielmedde Qvigenød for 8 mrk støked er 4 Sld., it blak 
hielmed studnød 2 Sld., it hvidt studnød 2 Sld., it røe hielmed qvigenød 2 Sld., it røe stierned Qvige 
nød 7 mrk., it røe hielmed dito for 7 mrk., it slet tøt Qvigenød 4 mrk., it røe braaged Qvigenød 4 
mrk., it brunt Qvigenød 4 mrk., en blaked Qvigekalf for 5 mrk., it brunt studnød 5 mrk.,  
 
Sommerkalfve. 
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4 sort hielmed á 3 mrk er 3 Sld., en røe kalf 2 mrk., en brun kalf 2 mrk., en sort kalf 2 mrk., en 
blaked kalf 2 mrk.,  
Wester lenge. 
En røe hielmed kalf 1 mrk., en sort kalf 1 mrk., en røe blaked kalf 1 mrk., 
Den Wester lenge, 
En sort brun stierned gilling for 12 Sld., en sort gilling for 10 Sld., en røe blised gilling for 8 skl., en 
liden brun gilling 6 Sld.,  
I Østerende paa stuelengen. 
En sort brun stierned gilling for 10 Sld., en røe blised Hoppe for 7 Sld., en gl. brun blised Hoppe for 
5 Sld., en sort brun lang stierned Hoppe 5 Sld., en ung lysbrun Hoppe 7 Sld., it ungt røe blised Hors 
Øeg for 2 Sld., en ung røe blised Hoppe for 5 Sld., en sort blised Hoppe 5 Sld., en brun lang 
stierned Hoppe 5 Sld., en lysbrun stierned gl. Hoppe 2 Sld., en brun snopped ogstierned gl. Hoppe 
for 2 Sld., en brun snopped og stierned gl. Hoppe for 2 Sld., 
 
Faar. 30 støker gl. Faar á 3 mrk er 33 Sld. 2 mrk.,  
Svin. 2 graae Søer á 3 mrk er 6 mrk., endnu en graae Soe for 2 mrk., 4 graae belted galt svin á 2 mrk 
er 2 Sld., en graae galt for 3 mrk., 4 galt grise á 1 mrk er 4 mrk., en Ornegris for 1 mrk.,  
Gies, 6 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 7½ mrk.,  
Ellufve stoke med Bier udi; som nu er til klinede og ikke nu kand sees, hvad der kand være ved at 
giøre, eller hvor meged de kand taxeris forre før end endelighed her ved kunde skee. At man kand 
vide entten der af noged kand blive, eller ikke, saa haver arfvingerne det til felleds deeling. 
 
Boehave.  
En arbieds wogn med stier 2 Sld., en wogn uden stier 2 Sld., en gl. møg wogn 2 mrk., en nye skov 
sleede med jern vidier 3 mrk., en gl. sleede med træ vidier 1 mrk., en ploug med jern og til behør 2 
Sld., it par ploug juhl med bøsse løbere, og ringe 2 mrk., 2 par gl. Høestier á 1 mrk. 8 skl., er 3 
mrk., it gl. aar med bihl 12 skl., 2 harrer á 8 skl er 1 mrk., en hus stie for 1 mrk. 8 skl.,  
I Øster Drengehused. 
2 sammensatte sengesteder fer udi er, I den Nordreste seng, en hvid ulen overdynne for 4 mrk., en 
ulen hoved dynne 1 mrk., en ulen underdynne 2 mrk., it blaargarns lagen 12 skl.,  
I Syndre seng, en hvid ulen overdynne for 4 mrk., en ulen hoved dynne 1 mrk., en hvid ulen under 
dynne for 3 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en Ege planke for 12 skl., en wef som tieneste pigen 
Anna Andersdaatter tilhørrer, 
I glamle stuen. 
En linnen underdynne for 2 Sld., en dito 2 Sld., en blaae ranned gl. bolster overdynne 3 Sld., en 
linnen hoved dynne  2 mrk., en linnen pude med røt tøy paa for 8 skl., en dito med gult paa 8 skl., 2 
linnen puder uden tøy 1 mrk., en gl. sort ranned dynne 1 mrk. 8 skl., en nye linnen hoved dynne 2 
mrk., en linnen hoved dynne 1 mrk., 2 hvide ulen hoved dynner 4 mrk., en gl. linnen under dynne 3 
mrk., en sengs klæder som berørte pige Anna Andersdaatter tilhørrer. I Pigens Seng, en hvid ulen 
underdynne 3 mrk., en sort ranned overdynne 2 mrk., en sort ranned hoved dynne 1 mrk.,  
Benche Klæder. 
En gl. wefved benkedynne 4 alen lang for 1 Sld., en agedynne med spoelskaded under foehr for 2 
mrk., en dito 2 mrk., it grønt syed hiønde 2 mrk., it gl. flamsk hiønde 1 mrk., it nye wefved hiønde 
med røede vipper udi for 2 mrk., it gl. røt flamsk hiønde 1 mrk. 8 skl., it gl. wefved hiønde med 
hvidt skin under 2 mrk., it flamsk hiønde med røt under foer 2 mrk., en wefved Agedynne med 
spoel skaded foer 2 mrk. 8 skl., it nye wefved hiønde med spoelskaded under foer 2 mrk., en røe 
wefved agedynne med spoelskaded foehr 3 mrk., it flamsk hiønde med skin under 1 mrk. 8 skl., en 
dito med løet skin under for 2 mrk., 2 sengesteder á 1 mrk er 2 mrk., 2 Obenskrin som bemelte 
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Anna Andersdaatters klæder laae udi, og skrinen blef oplugte, som er hende tilhørrig; it lided 
wraaskab som blef oplugt, og fanttis indted der udi, skabet er sat for 6 mrk.,  
I Spise Cammered. 
8 tønder Rug meehl med tønden á 10 mrk er 20 Sld., 2 tønder Biug meel á 6 mrk er 3 Sld., en tønde 
gryn 6 mrk., it gl. madskab for 1 mrk., 3 tomme tønder á 4 skl er 12 skl., en liden benk for 6 skl.,  
I Trappehused. 
En tønde Rug for 6 mrk. 8 skl., it half vin fad for 1 mrk., en brøgger kedel paa en tønde gl. kaabber, 
Nog it lispund 14 pund á 1 mrk er 7 Sld. 2 mrk., en tom tønde 4 skl., en Høe tyfve for 6 skl.,  
Paa gl. Stuefve lofted. 
En deel uhegled paa Bornholm vogsen lin for 2 Sld., en deel hamp for 3 Sld., 10 tomme tønder á 8 
skl er 5 mrk., it gl. madskab for 1 mrk., 3 finne spanne á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., 2 finne kitter á 4 skl 
er 8 skl., 3 stripper á 2 skl er 6 skl., it nyt deignetrug for 2 mrk., it gl. dito 8 skl., 2 raae hudder 2 
Sld., en smør saae for 10 skl., en span med greve udi 6 skl., it drag reeb med kraag for 1 mrk., 5 
sybøtter á 2 skl er 10 skl., 2 tønder á 4 skl er 8 skl., 3 seiser med bom og ringe for 4 mrk., en gl. 
fiskeaae for 4 mrk.,  
Paa  daglig stue lofted. 
6 tønder gl. Biug á 4 mrk er 6 Sld., 4 tønder nyt Biug á 4 mrk er 4 Sld., en brøger kedel vog 2 
lispund 12½ pund, ungefehr paa 2 tønder pundet 1 mrk. 8 skl er 16 Sld. 2 mrk 12 skl., 6 tomme 
tønder á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., en half tønde spannnnsk salt for 3 Sld. 2 mrk., 2 sij bøtter á 4 skl er 8 
skl., en kiste for 1 mrk., endnu en kiste med en haspe paa 2 mrk., 2 ege planker á 12 skl er 1 mrk. 8 
skl.,á 12 skl er 4 Sld. 8 skl., 14 alen groft bleged blaar lærred á 8 er 7 mrk., it benkedynne vor 7 alen 
lang nye wefved á 2 mrk er 14 mrk., 7 alen wefved spoelskadet tøy á 1 mrk er 7 mrk., it nye wefved 
ranned sengklæde for 4 Sld.,  
Hans Monsen i Clemmedskier sogn haver her til boet i pandtsat it nye wefvet sengklæde for penge 
6 mrk., endnu it nye wefved ranned sengklæde for 4 Sld.,  
en agedynne vor uden fiere 4 mrk., it flamsk agedynne vor 4 mrk., it røt stierned hiøndis vorre for 3 
mrk., it udi flammer wefved hiønde vor for 1 mrk. 8 skl., 2 spoelskaded hiønde vor á 1 mrk er 2 
mrk., it spoelskadet agedynne vor 1 mrk., 14 ull garn nøgle i it knippe, og 9 ull garn nøgle, i it 
knippe, er 23 er sat for 3 mrk, en grøn sal vette 8 skl., 3 lispund groft linnen spunded garn, lispund 6 
mrk er 4 Sld. 2 mrk., en laasfast stoer Ørk 4 mrk., en borddug wefved i Rudder 1 mrk.,  
I Stue hused. 
En haand qvern med hus og seil for 6 mrk., 2 øll kar á 2 mrk er 4 mrk., it lidet ølkar 1 mrk., 2 
sybøtter á 4 skl er 8 skl., 2 kalke tønder á 1 mrk er 2 mrk., en gl. brøgger kedel i mur, paa en tønde 
for 6 Sld., en fiering kaabber kedel som er lapped vigtig til 10 mrk., en liden messing kedel for 2 
mrk., en liden gl. metal gryde 2 mrk., 4 gryde kraage af jern á 2 mrk er 2 Sld.,  
I Krobhused. 
En laasfast jern bunden Ørk for 2 Sld., it lispund linnen blaargarn i samme Ørk 6 mrk., it lispund 
raat blaargarn 4 mrk., en deel farfved uledgarn i en posse 1 mrk. 8 skl., endnu noged graat, og hvidt 
uled garn i en posse for 1 mrk., it spoelskaded benkedynne vor 3 alen lang for 3 mrk., en brendevins 
pande med hat og pibber, og tønde paa en half tønde stoer vog 28 skaalpund á 1 mrk er 7 Sld., en 
tom tønde for 8 skl., en tom half tønde 8 skl., en kierne 12 skl., en Metal gryde for 5 mrk. 8 skl., en 
messing kedel 3 mrk., en mindre mæssing kedel 2 mrk., it pande jern for 1 mrk. 8 skl., en øltønde 1 
mrk. 8 skl., en ølhalf tønde 8 skl., en nye finne span 4 skl.,  en laage bøtte 4 skl., it madskab med 2 
dørre og en laas fore 6 mrk., en stoer kierne 1 mrk., en trætragter 4 skl., en leiel 4 skl., endnu en 
ølhalf tønde for 12 skl., en ølfiering 8 skl., en gl. kaabber kedel paa en span stoer vog til 7 mrk., 
endnu en gl. liden kaaber kedel vog til 4 mrk., en smør saa for 6 skl., en tønde med Rugmeel for 10 
mrk., 3 sold á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., it gl. pande jern 1 mrk., it kande skab 2 mrk., it bufve sauf for 
12 skl.,  
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Paa Lofted. 
It førre bord med skoffe og foed 4 mrk., en span 6 skl., en steen kruke 4 skl., en finne pibe kande 6 
Sld., en sennerps Qvern for 12 skl., en brendevins otting 6 skl., en dito 8 skl., it gl. gieste buds bord 
1 mrk., it steen fyrfad for 2 skl., 2 sybøtter á 4 skl er 8 Sld., it stoer deigne trug 4 mrk.,  
I Kielderen. 
En stand tønde for 10 skl., en tom kalke tønde 8 skl., en tier tønde, half fuld med teiere for 2 Sld., en 
Øll tønde 1 mrk., 2 Ølhalf tønder 1 mrk., en jern hand stang 2 mrk., endnu en jern hand stang for 3 
mrk.,  
I Stuen. 
It steen bord med en lugt foed, og skoffte 4 Sld., en bagstoel for 12 skl., en liden sidde stoel 6 skl., it 
førre bord med Askeblad, og oben foed for 4 mrk., en wefved benkedynne 6 alen lang for 2 Sld., en 
wefved benkedynne for bord enden, med spoelskaded under foer 3 alen lang for 6 mrk., Udi 
wraaeskabed i stuen fanttes en deel sedeler, og nu tegnebog, paa adtskeelige Persohner at være 
skyldig til dette Sterfboe, som blef lagt udi en nye finne Eske som blef besegled, og Hans Køllere 
levered, til endelig skifte skal holdis at da med en hver kand giøris regenskab, berørte wraaeskab 
blef sat for 4 mrk.,  
I kisten under winduen i stuen, er nye wefved benkedyne 2½ alen lang med spoelskaded under foer 
5 mrk., it nye wefved hiønde paa røed bon 3 mrk., it dito paa blaae bon for 3 mrk., en liden Sølf 
skaale, med it flat, og it krused øre paa, it lided forgyldt spende, og it sølf neeb vog 7½ laad á 3 mrk 
er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., en liden Sølf kande vog 26 laad paa ½ pot stoer, paa foed med 3 roser paa, 
laaded 3 mrk er 19 Sld. 2 mrk., berørte Ege kiste sort maled er sat for 2 Sld., en liden føre kiste som 
staar paa benken ved kakelofven er sat for 1 Sld.,  
I samme kiste var it par bruegarns lagen No. 1 a 6 mrk., er 3 Sld., it par bruegarns lagen No. 2 á 5½ 
mrk., er 2 Sld. 3 mrk., it par bruegarns lagen No 3. á 4 mrk er 2 Sld., it par brue garns lagen No. 4. á 
3 mrk er 6 mrk., it par brue garns lagen No. 5, a 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., it par brue garns lagen No. 
6. a 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., en driels bord dug for 1 Sld., en gl. brue garns snor bord dug for 2 mrk. 8 
skl., en gl. snor bord dug for 8 skl., it par pude vor No. 1. a 2 mrk er 4 mrk., it par pude vor No. 2. a 
1 mrk. 8 skl er 3 mrk., it pude vor No. 3. for 1 mrk., it brue garns hand kl;de No.1. for 1 mrk., it 
bruegarns hand kl;de No. 2. for 12 skl., 2 t’nder str’e Rug a 6 mrk er 3 Sld., en jern kakelovn i stuen 
med tilbehør for 8 Sld.,  
Summa andrager forskrefne registerende løsøre til penge 550 Sld. 3 mrk. 
Skifteforwalteren tilspurde Hans Køller, om hand hafde meere til boets nytte at anføre, entten Sølf, 
anded goeds, eller tilstaaende Gield, og Pantebrefve, hvor til hand svarede ej videre at være, end 
teigne bogen ommelder, og angifved er, og forskrefved staar, og denne 35 Jord Eiendoms gaard i 
Clemmedskier sogn som Hans Køllere, og hans Sahl: hustru tilhørde, som og vil taxeres at den og 
kand med deelis, at saa er tilganged, og Pahseret, Testerer. Jens Pedersen Meklenbourgh. 
Henrik Brugman. Anders Andersen Kure. Esper E:E:S: Espersen 
 
Anno 1696 Den 22 January, er efter foregaaende Lovlig Giorde Tillysning, Og forhen 
forfattede Registering, holden Endelig Skifte, og deeling, efter Hans Kølleris S: Hustru Anna 
Hansdaatter som boede, og døde, paa den 35 Jord Eiendoms gaard beliggende udi Clemmedskier 
sogn. Imellem den S: Qvindes efterlatte mand bemelte Hans Køller paa Eene side, og paa anden 
side, den S: Qvindes børn, hvor til Hans Køller er stiffader, som er 2 sønner, som er 
 
Hans Svendsen i Rydskier sogn, som er eldste søn, og egen werge. 
Den anden søn er Jørgen Svendsen udi Nyekier sogn, og sin egen werge, 
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Hvor ved var ofver værende paa Rettens weigne  Høy Edle og Welbaarne Hr: Etats Raad, og 
Amptmand Hr: Hans Boefeke ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Peder 
Hansen og Esper Espersen ibiden.  da er forrefunden og Pahseret som her efter følger, 
 
Først blef den forhen forfattede registering, oplest for de vedkommende hvilken de aldeelis med 
efter sikt, og Taxt, var tilfreds, og fornøjed med. Saa blef den teignebog, som forhen under 
forteigling var indlagt forretagen, og der efter befunden efterskrefne skyldig at være med pandt som 
efter følger; 
Efter afreigning befindes at Capitain Casper Henrik Westerwalt er her til boet skyldig In Allis 
penge 28 Sld., 
Jep Hansen Rider i Aakier sogn er skyldig her til boet laante penge 2 Sld., der af rente siden 23 
Nov: 1691. til nov: 1695, er 4 aar, á 6 2/5 skl., er 1 mrk. 9 3/5 skl er 2 Sld. 1 mrk. 9 skl., derfor er i 
pandt, it gl. stokis brunt og røt, og it sort barattis skiørt, Item en sort klædis trøye, og en sort klædis 
mands kioel, som overgaar den Capital og rente. 
Jørgen Hansen Ridder i Østerlaurskier sogn, er skyldig laante penge 4 mrk., der for er i pandt 7 alen 
groft bruegarns læred; 
Stads Capitainen Anders Thisen i Svaniche er skyldig her til boet 14 Sld., der for er til under pandt, 
2de smaa Sølf begger, og en Sølf kæde vegtig 18 laad ½ qvint: 
Anders Pedersen i Clemmedskier sogn er skyldig her til boet 6 Sld. 1 mrk. 4 skl., hvorfor er i pandt, 
en Sølfskee, og 15 smaa Sølf knapper, sampt it par Bruegarns lagen. 
Hvis Jens Monsen under Lunden i Olskier sogn her til boet skyldig var, blef efterlat, formedelst at 
hans hustru Anna Larsdaatter, haver her i boet haft en deel umage med opwartning, saavel i denne 
S: Qvindes Svaghed. Som siden ved begrafvelsen, og ellers, hvilket samptlig arfvingerne saaleedis 
efterlod. Og bevilget . 
Lars Hansen Smid i Clemmedskier sogn, er skyldig her til boet penge 3 Sld.,  
Lars Hansen i Boesgaard udi Clemmedskier sogn er skyldig her til Boet penge 5 Sld., Her for er 2 
Sølfskeer i pandt, som opgaar, efter vegten til fiorten mrk., og betaler Lars Hansen Gielden imod 
pandted at erholde, saa og der resterende sex mrk.,  
Marta S: Jørgen Hansens i Risbye, er skyldig her til boet 7 Sld., her for en en Sølf staab i pandt, 
som veier 6 laad er 3 RD., dette erholder den som det tillagt vorder, og søger betalning i Marta S: 
Jørgen Hansens boe, for resten som er 10 mrk., 
Hartwig Willumsen i Allinge, er skyldig her til boet penge 3 Sld., her for er til under pandt, 5 Thin 
fade, og en Thin Kande vog it lispund. 
Bendte S: Rasmus Hansens i Rønne; er skyldig her til boet 6 mrk., her for er til pandt it bruegarns 
lagen. 
Summa Summarum Andrager forskrefne boets løsøre middeler til penge 622 Sld. 11 skl.,  
Skifteforwalteren til spurde Hans Køllere, og de vedkommende, om de hafde meere til Sterfboets 
beste, at angive, hvor til de svarede ej videre at være, end angived er, og forskrefvet staar. At vi saa 
have Registered, og wurdered, og saa Pahseret er Testerer. Jens Pedersen Meklenbourgh. 
Henrik Brugman. Hans Køllere,  Paa min broder Hans Svendsen og 
egne weigne Jørgen J:S:S: Svendsen Esper E:E:S: Espersen 
Per P:H:S: Hansen  
 
Blef saa angifven efterskrefne Bort skyldig Gield, hvor til er giort Udleg som herefter 
følger, nemlig. 
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Anno 1695 Resterer at skal betalis til Amptstuen for bog Clarrings penge 14 mrk., og tillagt, I 
Syndre lade nest ved Høet, er 4 tønder Biug, der af disse 3 Sld. 2 mrk.,  
Hederlig Welb: Mand Hr: Olluf Jensen Aalborg Sogne Præsten i Clemmedskier sogn fordred for A: 
1695. tiende, en tønde haure 2 mrk., og en skep. Biug som rester 1 mrk., giør 3 mrk., udlagt en 
tønde haure for 2 mrk., af det Biug i Syndre lenge nemlig ad de 6 tønder 1 mrk.,  
Item rester til Kirken for A: 1695. aars tiende en tønde Haure, og en Skep. Biug, er 3 mrk., udlagt 
en tønde Haure 2 mrk., af forde Biug i Syndre lenge ad de 6 tønder 1 mrk.,  
Nok rester for samme aar til Herrits fougden, og deignen á en skep. Biug ansat for 2 mrk., tillagt i 
Syndre lade nest ved Høet af de 4 tønder Biug disse 2 mrk.,  
Sidzele Ollufsdaatter en tieneste pige har at fordre resterende forfalden løn som omdrager 3 Sld., 
Nok it par sko for 4 mrk., og for en hufve 1 mrk., er 4 Sld. 1 mrk., udlagt og betalis af obenskrefne 
6 tønser Biug, disse 4 Sld. 1 mrk.,  
Ellene Ollufsdaatter tilkommer og tieneste løn til Paaske 1696 it halft aar som er 4 Sld., udlagt af 
forde 6 tønder Biug at betalis 5 mrk., en slump Rug som ligger oven paa Biunget, er taxered for en 
tønde for 6 mrk., en blaked Qvige kalf for 5 mrk.,  
Hans Hansen tilkommer, og saa it half aars løn til Paaske 1696. som opdrager til 8 Sld., udlagt 2 
stolperum Høe i Syndre lenge i østre ende for 6 Sld., it lidet røe Herred Tyrnød for 2 Sld., 
Tølle Nielsen en tienestedreng rester for it halft aars løn til Paaske 1696. som opdrager til 2 Sld., 
udlagt it ungt lysbrunt Hors Øeg for 2 Sld.,  
Jørgen Rosman i Rønne haver at fordre efter Hans Køllers beratning 2 mrk., udlagt it par ploug juhl 
med bøse løbere, og ringe for 2 mrk.,  
Imod denne Sahl: Qvindes Udfart, eller begrafvelsis bekaastning blef Hans Køller bevilged og 
tillagt 50 Sld., udlagt en sort gilling for 10 Sld., en sort brun stierned gilling for 10 Sld., en røe 
blaked Koe for 5 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld., af de 10 tøndre Aure i Syndre lenge er her til 
udlagt 8 tønder Haure á 2 mrk er 4 Sld., 10 tønder Biug paa lofted for 10 Sld., en brøgger kedel i 
mur paa en tønde for 6 Sld.,  
Item blef Hans Køller til en sørge klædning. 
Efter som sønnerne haver imellem deelt sig denne S: Qvindes klæder som dog var ikun af hiemme 
giort tøy. 
Bevilged og tillagt penge 20 Sld., efter som Hans Køller self ikun ringe gangklæder hafver. Nok 
tillod sønnerne at Hans Køller skal beholde sin sengsklæder sampt it nye wefved sengklæde. Item 
sin ridehest som er taxered for 12 Sld., og der til en sadel, og it bidsel for 6 Sld., saa og hafver 
sønnerne indgaaet, og bevilged Hans Køller den forhen indførte og taxerede Sølfkande for en af 
mindelst, for den kierlige omgengelse i Ekteskabet med deris S: Moder, som er forhen anført for 19 
Sld. 2 mrk er 57 Sld. 2 mrk., udlagt en sort brun stierned Hest for 12 Sld., en liden Sølfkande vog 
26 laad á 3 mrk er 19 Sld. 2 mrk., i Syndre lade i Wester Ende, it stolperum Høe til bielkene for 3 
Sld., det Høe nest op til Koestallen for 10 mrk., en røe stierned Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort Koe 
for 5 Sld. 2 mrk., en ung lysbrun Hoppe for 7 Sld., it sort hielmed Qvigenød for 2 Sld. 2 mrk.,  
Imod det at Hans Køllere beholte det forestaaende sengklæde paa sin seng, er paa skifted aftalt, at 
begge sønnerne skal tilleggis, hver it af de forhen taxered sengklæder, saa tillæggis Hans Svendsen 
som de ere satte fore it der af som er 4 Sld. Og her for it nye wefved ranned Sengklæde for 4 Sld.,  
Item tilkommer paa ligemaade Jørgen Svendsen i Nykier sogn 4 Sld., udlagt it nye wefved ranned 
Sengklæde for 4 Sld., 
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning blef bevilged 15 Sld., og tillagt en brøger 
kedel ungefehr paa toe tønder vog 2 lispund 12½ skaalpund á 1 mrk. 8 skl er pundet er 16 Sld. 2 
mrk. 12 skl., til overs 6 mrk. 12 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage paa Sterboet skiftebrefved at forferdige og en hver efter retning der 
af at give, saa og det her udi at skive med slet papir til skifteds fornødenhed bevilged 15 Sld., og 
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tillagt, en tønde Rugmeel for 10 mrk., en liden sølf skaal, it lided spende, og it sølf neeb vog 7½ 
laad á 3 mrk er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., en gl. kaabber kedel vog it lispund 14 pund á 1 mrk er 7 Sld. 2 
mrk., til overs 2 mrk. 8 skl.,  
Stempled papir til dette skiftebref for 6 mrk., som betalis af forde skifteforwalterens udleg disse 6 
mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 6 mrk., rt 3 Sld., udlagt it ungt sort brunt Hors 
Øeg for 2 Sld., ved skifteskrifverens udleg 2 mrk. 8 skl., ved skifteforwalterens udleg 12 skl., en 
sennerps qvern 12 skl.,  
 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 174 Sld. 1 mrk.,  
 
Liqvidered bliver udi behold, og til deeling penge 447 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
Hvor af Hans Køller tilkommer den halfve part som er 223 Sld. 3 mrk. 13½ skl.,  
Dend anden halfve part deelis i mellem forskrefne denne Sahl: Qvindes tvende Sønner, 
Er der af en hvers laad 111 Sld. 3 mrk. 14 ¾ skl.,  
 
For Hans Kølleris anpart som er 223 Sld. 3 mrk. 13½ skl., er til hammen udlagt, I Syndre lade 
nest ved Koe stallen toe stolperum med Biug til leiderne er sat for 4 tønder á 4 mrk er 4 Sld., I 
Syndre lade, en røe blised Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe skiolded Koe 5 Sld., i øster lafe en brun 
hielmed Koe for 4 Sld., 2 røde Kiør á 4 Sld er 8 Sld., en blak herred Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe 
4 Sld., en brun røe herred ung stud for 4 Sld. 2 mrk., it røe hielmed studnød for 10 mrk., it røe 
braaged Qvigenød 9 mrk., i Øster lade norden for loen, toe røe hielmed Qvigrnød á 2 Sld. Er 4 Sld., 
it blak hielmed studnød for 2 Sld., it hvidt studnød for 2 Sld., 2 røede Qvigekalfve á 4 mrk er 2 Sld., 
en røe hielmed Qvigekalf for 4 mrk., 2 sort hielmede kalfve á 3 mrk er 6 mrk.,  en røe kalf for 2 
mrk., en brun kalf 2 mrk., I Wester lenge, en røe hielmed kalf for 1 mrk., en røe kalf 1 mrk., en røe 
blised Hoppe for 7 Sld., en sort blised Hoppe 5 Sld., en brun lang stierned Hoppe for 5 Sld., en lys 
brun stierned gl. Hoppe for 2 Sld., 15 Faar á 3 mrk er 11 Sld. 1 mrk., 2 graae Søer 6 mrk., 2 graae 
belted galt svin á 2 mrk er 4 mrk., 2 galt grise á 1 mrk er 2 mrk.,  en Orne gris for 1 mrk., 6 gl. gies 
med gaasen á 20 skl er 7 mrk. 8 skl., en arbieds wogn med stier for 2 Sld., en wogn uden stier 2 
Sld., en gl. møg wogn for 2 mrk., en nye skov sleede 3 mrk., med jern vidier. En sleede med træ 
vidier 1 mrk., en ploug med jern, og tilbehør 2 Sld., 2 par høestier for 3 mrk., it aar med bihl 12 skl., 
2 harrer á 8 skl er 1 mrk., en husstie for 1 mrk. 8 skl., I Øster drengehused, 2 sammen satte 
sengesteder, der udi nordeste seng, en hvid ullen overdynne 4 mrk., en ulen hofved dynne 1 mrk., 
en ulen underdynne 2 mrk., it blaargarns lagen 12 skl., I Synderste seng er, en hvid ulen overdynne 
4 mrk., en ulen hoveddynne 1 mrk., en hvid ulen underdynne 3 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en 
Ege planke 12 skl., I Pigens seng, en hvid ulen underdynne 3 mrk., en sort ranned overdynne 2 
mrk., en sort ranned hoved dynne 1 mrk., en gl. wefved benkedynne 4 mrk., som er 4er alen lang. I 
gamle stuen, en agedynne med spoelskaded under foer 2 mrk., en dito 2 mrk., it grønt syed hiønde 2 
mrk., it gl. flamsk hiønde 1 mrk., it nye wefved hiønde med røede vipper udi 2 mrk., it gl. røt 
flamsk hiønde for 1 mrk. 8 skl., it lided wraaeskab udi gamle stuen for 6 mrk., 6 tønder med Rug 
meehl á 10 mrk er 15 Sld., 2 tønder Biug meehl á 6 mrk er 3 Sld., en tønde gryn for 6 mrk., it gl. 
madskab 1 mrk., 3 tomme tønder á 4 skl er 12 skl., en liden benk for 6 skl., i trappe hused, en tønde 
Rug for 6 mrk. 8 skl., it halft vin fad 1 mrk., en tom tønde for 4 skl., en Høe tyfve for 6 skl., paa 
lofted ofver gamle stuen, en deel uhegled Bornholms wopsen lin 2 Sld., en deel hamp for 3 Sld., 10 
tomme tønder á 8 skl er 5 mrk., it gl. madskab for 1 mrk., 3 finne spanner á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., 2 
finne kitter á 4 skl er 8 skl., 3 stripper á 2 skl er 6 skl., it gl. deigne trug 8 skl., 2 raae hudder á 4 mrk 
er 2 Sld., en smør saae for 10 skl., en span med grefve udi for 6 skl., it drag reeb med kraag for 1 
mrk., 5 sybøtter á 2 skl er 10 skl., en half tønde salt for 14 mrk., 2 sybøtter á 4 skl er 8 skl.,  en kitte 
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med en haspe paa 2 mrk., I Krobhused, en brendevins pande paa ½ tønde med hat og pibber vog 28 
pund á 1 mrk er 7 Sld., en messing kedel for 3 mrk., en anden mæssing kedel for 2 mrk., it pande 
jern for 1 mrk. 8 skl., en øl tønde 1 mrk. 8 skl.,  en øl half tønde for 8 skl., it madskab med 2 dørre 
og en laas for 6 mrk., en stoer kierne 1 mrk., en træ tragter 4 skl., en øl leix 4 skl., endnu en Øll half 
tønde for 12 skl., en øl fiering 8 skl., en gl. kaabber kedel paa en span for 7 mrk., en liden kaabber 
kedel 4 mrk., en smør saae 6 skl., en tønde Rug meel i Krobhused for 10 mrk., 3 sold á 6 skl er 1 
mrk. 2 skl., it gl. pande jern for 1 mrk., it kandskab 2 mrk., it bufve sauf for 12 skl., paa lofted over 
kielderen it bord for 4 mrk., en steen kruke 4 skl., en finne pibe kande 6 skl., en brendevins otting 6 
skl., en ditto 8 skl., it stoer deigne trug 4 mrk., I kielderen, en stand tønde 10 skl., en tom kalke 
tønde 8 skl., en tiere tønde half fuld med tiere for 2 Sld., en jern hand stang 3 mrk., it steen bord i 
stuen med en lugt foed 4 Sld., en bagstoel 12 skl., en liden sidde stoel 6 skl., it førre bord med 
askeblad og oben foed for 1 Sld., en wefved benkedynne 6 alen lang 2 Sld., en wefved benkedynne 
for bordenden i stuen med spoelskadet under foer 3 alen lang for 6 mrk., it wraae skab 4 mrk., en 
jern kakelovn i stuen med behør 8 Sld., I Sterhused, en haand qvern med hus og seil 6 mrk., 2 
Øllkar á 2 mrk er 4 mrk., it lided øllkar for 2 mrk., 2 sybøtter á 4 skl er 8 skl., 2 kalke tønder á 1 
mrk er 2 mrk., en fierings kaabber kedel for 10 mrk., en liden mæssing kedel 2 mrk., en liden gl. 
metal gryde 2 mrk., 2 grydekraage 4 mrk., en sort ege kiste under winduen i stuen 8 mrk., it nyt 
benke dynne vor 7 alen lang for 14 mrk., 7 alen wefved spoelskaded tøy á 1 mrk er 7 mrk., 2 tønder 
strøe Rug á 6 mrk er 3 Sld., Martha S: Jørgen Hansens i Risbye, som er skyldig at betale in allis 
penge 7 Sld., og der for er til under pandt it Sølf begger, som ej naar op til opbørselen, som foran 
findis indført, it par bruegarns lagen no: 3 á 4 mrk er 2 Sld., en dreiels borddug for 1 Sld., hos Lars 
Hansen Smid i Clemmedskier sogn som hand her til boet er skyldig, affordris 3 Sld., 14 alen groft 
bleged blaae lerred á 8 skl er 7 mrk., en liden kierne i Krobhused for 12 skl., til overs 5 skl.,  
 
For Hans Svendsen anpart som er 111 Sld. 3 mrk. 14 skl., er til hammen udlagt, I Syndre lade, en 
sort Koe for 4 Sld., en røed Koe 5 Sld., i Østerlade, en sort røgged Koe 4 Sld., it røe braaged 
Qvigenød 9 mrk., it røt Qvigenød 8 mrk., it røe stierned Qvigenød 7 mrk., it røe hielmed Qvigenød 
7 mrk., it slet røt Qvigenød 4 mrk., et brunt Qvigenød for 4 mrk., en sort hielmed kalf for 3 mrk., en 
blaked kalf 2 mrk., en sort kalf for 1 mrk., en liden brun gilling 6 Sld., en brun blised Hoppe 5 Sld., 
it ungt røe blised Hors føll 8 mrk., en ung røe blised Hoppe for 5 Sld., 7 Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 
mrk., en graa Soe 2 mrk., en graae galt for 3 mrk., en gris for 1 mrk., I gamle stuen, en linnen 
underdynne 2 Sld., en blaae ranned gl. bolster overdynne for 3 Sld., 2 linnen puder uden tøy for 
enden 1 mrk., en gl. sort ranned sengedynne 1 mrk. 8 skl., en linnen hoved dynne for 1 mrk., en 
hvid ulen hoved dynne 2 mrk., it gl. wefved hiønde med hvidt skin under 2 mrk., it flamsk hiønde 
med røt under foer for 2 mrk., en wefved agedynne, med spoelskaded under foer 2 mrk. 8 skl., it 
flamsk hiønde med skin under 1 mrk. 8 skl., it sengested 1 mrk., en gl. fiske aae 4 mrk., paa lofted 
ofver stuen 6 tønder á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., udi Ørken i forstuen 11 alen ubleged Hørlærred á 12 skl 
er 2 Sld. 4 skl., it agedynne vor uden fier 4 mrk., it røe stierned hiøndes vor 3 mrk., 2 spoelskaded 
hiøndes vor á 1 mrk er 2 mrk., I Krobhused, en laasfast jern bunden Ørk 8 mrk., i samme Ørk, it 
lispund linnen blaargarns for 6 mrk., it lispund raaet blaargarn for 4 mrk., en gryde kraag 2 mrk., i 
Krobhused,en tom tønde for 8 skl., en nye fiering 4 skl., en laagebøtte 4 skl., en finne span 6 skl., it 
gl. gieste buds bord 1 mrk., it steen fyr fad 2 skl., 2 sybøtter á 4 skl er 8 skl., en øl half tønde 8 skl., 
en jern hand stang 2 mrk., i kisten i stuen, it nye wefved hiønde paa blaae bon for 3 mrk., en liden 
førekiste paa benken i stuen for 4 mrk., i samme kiste it par bruegarns lagen No. 1. á 6 mrk er 3 
Sld., it par bruegarns lagen No. 4. 6 mrk., it par bruegarns lagen No. 5. for 5 mrk., i par dito No. 6. 
for 5 mrk., en gl. bruegarns snor bord dug 2 mrk. 8 skl., en gl. dito 8 skl., it par pude vor No. 3 for 3 
mrk., it pude vor No. 4. for 1 mrk., it bruegarns hand klæde for 12 skl., en tønde Rug meehl 10 
mrk., it nyt deigne trug for 2 mrk., hos Jep Hansen Ridder i Aakier sogn, som hand er skyldig, med 



 9 

Capital og rente, og der for i pandt it gl. stoffis brunt, og røt skiørt, it sort barattis skiørt, en sort 
klædis trøje, og en sort klædis mands kioel for 9 mrk. 9 skl., hos Jørgen Hansen Ridder i 
Østerlaurskier sogn og i pandt 7 alen groft bruegarns læred for 4 mrk., hos Stads Capitainen Anders 
Thisen i Svaniche, og i pandt, 2 Sølf staabbe, og en Sølf kædde for 14 Sld., hos Anders Persen i 
Clemmedskier sogn, og i pandt en Sølfskee, og 15 smaa Sølf Knapper sampt it par bruegarns lagen 
for 6 Sld. 1 mrk. 4 skl., hos Lars Hansen i Boesgaard i Clemmedskier sogn, og i pandt 2 Sølf skeer 
for 5 Sld., hos Hans Kølleris udleg 1 skl., til overs 1 mrk.,  
 
For den anden søn Jørgen Svendsens anpart som er 111 Sld. 3 mrk. 14 skl., er ham udlagt, I 
Syndre Lade, en røe herred Koe for 4 Sld., en gl. sort hielmed Koe 3 Sld., 2 røede Kiør á 5 Sld. Er 
10 Sld., I Øster lade, it røe herred Qvigenød for 10 mrk., endnu it røe herred Qvigenød for 9 mrk., it 
røe hielmed Qvigenød 8 mrk., it røe braaged Qvigenød for 4 mrk., it brunt studnød 5 mrk., en sort 
hielmed kalf 3 mrk., en sort kalf 2 mrk., en blaked kalf 1 mrk., en røe blised gilling 8 Sld., en sort 
brun lang stierned Hoppe 5 Sld., en brun snopped, og stierned gammel Hoppe 2 Sld., 8 Faar á 3 mrk 
er 6 Sld., 2 graae beltede galte á 2 mrk er 4 mrk., en gris 1 mrk., J gamle stuen, en linnen under 
dynne for 2 Sld., en linnen hofved dynne 2 mrk., en linnen pude med røt paa 8 skl., en linnen pude 
med gult tøy paa for 8 skl., en nye linnen hoved dynne 2 mrk., en hvid ulen hofved dynne for 2 
mrk., en gl. linnen under dynne 3 mrk., it nye wefved hiønde med spoelskaded under foer 2 mrk., en 
røe wefved agedynne med spoelskaded under foer for 3 mrk., it flamsk hiønde med løet skin under 
2 mrk., it sengested 1 mrk., paa gl. stue loftet 2 tomme tønder for 8 skl., 3 seiser med bom, og ringe 
4 mrk., paa lofted over stuen, en gl. kiste 1 mrk., 2 Ege planker 1 mrk. 8 skl., I Ørken i forstuen 11 
alen ubleged Hørlærred á 12 skl er 2 Sld. 4 skl., Hans Monsen i Clemmedskier sogn i pandtsatte it 
støke nye wefved sengklæde for 6 mrk., it flamsk agedynne vor 4 mrk., it udi flammer wefved 
hiøndes vor for 1 mrk. 8 skl., it spoelskaded agedynne vor 1 mrk., 14 uled garn nøgler i it knippe, 
og 9 ull garn nøgle, it knippe for 3 mrk., en grov salvette for 8 skl., 3 lispund groft linnen spunded 
garn á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en laasfast Ørk i forstuen 4 mrk., en bord dug wefved i rudder 1 mrk., 
en grydde kraag 2 mrk., I Ørken i Krobhused, en deel farfved uled garn i en posse for 1 mrk. 8 skl., 
endnu naaged graat, og hvidt uled garn i en posse for 1 mrk., it spoelskaded benkedynne vor 3 alen 
lang for 3 mrk., en metal grydde vegtig til 5 mrk. 8 skl.,  I Krobhused, en øl tønde 1 mrk., en øl half 
tønde 8 skl., I Kisten under winduen i stuen, en nye wefved benkedynne 2½ alen lang med 
spoelskaded under foer for 5 mrk., it nye wefved hiønde paa røed bon for 3 mrk., hos Capitain 
Casper Henrik Westerwalt, som hand her til boet er skyldig at have 28 Sld., hos Hartwig Willumsen 
i Allinge som hand er skyldig, og i pandt 5 Thin fade, og en Thin kande,vegtig it lispund for 3 Sld., 
hos Bendt S: Rasmus Hansen i Rønne, som hun er skyldig, og i pandt it bruegarns lagen for 6 mrk., 
it par bruegarns lagen No. 2. á 5 mrk. 8 skl., er 11 mrk., it par pude vor No. 2. á 2 mrk er 1 Sld., it 
bruegarns hand klæde No. 1. for 1 mrk., hos Hans Køllers udleg de 2 skl.,  
 
:/: Belangende den laad, og andeel som Hans Svendsen her udi er tilfalden, og udlagt, da som 
hand er beskylt for, at være med videre, udi den bort rømte Mordere Hans Hansens Udbrydelse, 
af fengseled paa Hammerhuus, og hans eged boe, og middeler for den skyld efter ordre er forhen 
blefven registered, og wurdered, saa Seqvestreris denne Hans Svendsens laad, saalenge her i 
Sterfboet at forblifve, indtil derom videre ordre er langis, hvad heller at Hans Svendsen /: som nu 
var her i Sterfboet og ej vilde blive saa lenge tilstede, forretningen med at underskrive :/ self skal 
sin tilfaldende arfve Imodtage, eller det der med anderleedis forholdis skal; 
 
Til der sidste blef Hans Køller, og Jørgen Svendsen som her tilstede var af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere til Sterfboets middel at angifve, eller fordrende Gield, hvor til de 
svarede ej videre at være, end angifved er og forskrefved staar, undtagen denne 35 gaard i 
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Clemmedskier sogn, som og fri til ejendom tilhør Hans Køller, og Hans S: Hustru, hvilken gaard 
for derligste vil af mænd taxeris, at saa er Pahseret Testerer. Jens Pedersen Meklenbourgh. 
Henrik Brugman. Esper E:E:S: Espersen  Per P:H:S: Hansen  
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Nr. 65. 
Side 105. 1696. 25. Jan. 
Elsebeth Nielsdatter, 22. Sg. Østerlars. 
Olluf Hansen. 
 3 søn. 2 døt. 
A: Niels Ollufsen, f. 1684. 
B: Jens Ollufsen, f. 1687. 
C: Haagen Ollufsen, f. 1693. 
D: Boel Ollufsdatter, f. 1690. 
E: Elsebeth Ollufsdatter, f. 1695. ( 6 uger.). 
Værge: Far. Tilsynsv: Faders søstermand, Henrich Persen, Østerlars. 
 
Anno 1696 den 25 January, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter Olluf Hansens S: hustru Elsebeth Nielsdaatter som boede, og 
døde paa den 22 Jord Eiendomsgaard, beliggende udi Kieldsebye i Østerlaurskier sogn. Imellem 
denne Sal: Qvindes efterlatte mand bemelte Olluf Hansen paa eene side, og paa anden side  deris 
sammen auflede børn som er 3 sønner, og 2 døttre. Hvor af 
 
Den eldste søn er Niels Ollufsen 12 aar gl. 
Den anden søn Jens Ollufsen 9 aar gl. 
Den yngste søn Haagen Ollufsen 3 aar gl. 
Den eldste daatter Boel Ollufsdaatter 6 aar gl-  
Den yngste daatter Elsebeth Ollufsdaatter paa 6te ugger gammel. 
 
For demmen er faderen berørte Olluf Hansen self werge, og som ingen paa denne S: Qvindes 
weigne beslegted findes her paa landed, Saa blef faderens søstermand Henrik Persen i 
Østerlaurskier sogn, forrelagt at være tilsiuns werge. 
 
Hvor ved var ofver værende paa Rettens weigne  Høy Edle og Welbaarne Hr: Etats Raad, og 
Amptmand Hr: Hans Boefeke ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Niels 
Jørgensen  og Esper Hansen.Hvor da er forrefunden og Pahseret som her efter følger,  
 
Heste og Hopper. 
En guhl Hest for 7 Sld., en skimled blised Hest 4 Sld., en gl. sort Hoppe for 4 Sld., en ung graae 
snoped Hoppe for 6 Sld., en graae braaged ung Hoppe for 6 Sld., en sort blised Hoppe for 7 Sld., en 
brun Hoppe for 6 Sld., it sort stierned Hestføll for 6 mrk.,  
Qveg.  
En sort Koe med it Horn 5 Sld., en røe herred kulled Koe for 5 Sld., en blak røgged Koe 4 Sld., en 
sort hielmed Qvige for 10 mrk., en blak røgged studkalf 6 mrk., 
Svin. 2 hvide Soesvin á 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk., 2 hvide galt svin á 2 mrk er 1 Sld.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 4 mrk.,  
Kaabber. 
En stoer span kaabber kedel vegtig til 10 mrk., en liden mæssing kedel 3 mrk., it panfe jern 2 mrk.,  
Boehave, 
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It brøger Car paa 3 tønder for 6 mrk., it dito paa 2 tønder for 4 mrk., 2 øltønder a 1 mrk. 8 skl er 3 
mrk., en ølfiering for 8 skl., en stand tønde for 1 mrk., 2 straabonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 4 skl., 
en gl. ballig 6 skl., en hand qvern med hus og seil for 4 mrk., en gl. kiste i krobhused for 3 mrk., en 
gl. kiste i herberghused for 3 mrk., it madskab i krobhused for 4 Sld., it wraaskab i stuen for 10 
mrk., it førebord i stuen med en lugt foed, og skoffe for 10 mrk., en ploug med tilbehørrig jern og 
juhl for 6 mrk., 2 gl. aar med bihl paa á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 harrer á 1 mrk er 2 mrk., en arbieds 
wogn med stier for 2 Sld., en anden wogn uden stier for 4 mrk., en sleede med jern vidier for 3 
mrk., en halfpart af it sengested i herberghused 2 mrk.,  
Senge og Bencheklæder. 
I den seng i østerhused, en nye blaae ranned ofverdynne for 3 Sld., 2 blaae ranned stakede hofved 
dynner á 4 mrk er 2 Sld., en hvid linnen hofved dynne 1 mrk., en linnen underdynne 4 mrk., 2 
blaargarns lagen á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., en blaae ranned ulen overdynne, og en linnen pude begge 
for 6 mrk., en hofved dynne, og en pude uden vor for 2 mrk., I sengen i Stuen, en ranned overdynne 
for 7 mrk., en ranned hofved dynne 1 mrk., en linnen hofved dynne 1 mrk., en linnen underdynne 7 
mrk., 2 blaargarns lagen for 6 mrk., 2 puder med vor 6 mrk., 2 gl. benkedynner hver 4 mands sæde 
á 3 mrk 8 skl er 7 mrk., 2 wefved agedynner paa røed bon á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., en gl. agedynne 
2 mrk., it gl. syed hiønde for 2 mrk.,  
I Gudhiem er bestaaende, en nye stue lengde wester i byen som dette Sterfboe,er tilhørende, og 
Olluf Hansen har kiøbt af Henrik Nielsen, bestaar af 8 stolperum huus, er mede straatag paa som nu 
er taxeret for 60 Sld., 3 skepper land, haure jord beliggende westen den 1. gaard i Østerlaurskier 
sogn, under Gudhiem rettighed, er sat for penge 5 Sld. 2 mrk., fanttis i laderne ikun i straaet tree 
tønder Biug, og 2½ tønde haure, hvilked Olluf Hansen vil tillige med tre les Høe nøyes med, imod 
bog Clarings pengene som for Aa 1695, til Amptstuen bør betalis i bog Clarringen, Rugen som er 
saaed i efter høst sidst afvigt 4 skepper er sat for 5 mrk.,  
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 178 Sld. 4 skl.,  
 
Foruden dette er denne 22 jord Eiendoms gaard som Olluf Hansen i sin hustruis welmagt hafver 
kiøbt af S: Hans Markman i Rønne, hvilken gaard Olluf Hansen ej der ved vil nu lade føre til 
Sterfboets middel at forblive, men vil have Samfrender der paa, at den efter deris taxt kand deelis 
hammen, og hans børn imellem; 
Belangende denne S: Qvindes Ifareklæder, da beretted Olluf Hansen at hand har gived samme 
klæder  i betalning til en deel tieneste folkes løn. Saa og ladet en deel omgiøre til børnen, efter som 
de i sigself ikun vare af ringe vert. 
Blef saa angiven efterskrefne bort skyldige Gield.Som Olluf Hansen vedgik menlig. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordred paa sin Stifsøn Johan Koefoeds weigne 18 
Sld. 2 mrk. 2 skl., Udlagt, en guhl Hest for 7 Sld., en brun Hoppe for 6 Sld., en røe herred kulled 
Koe for 5 Sld., ved Mortten Koefoeds udleg de 2 mrk., hos Olle Hansen de 2 skl.,  
Olluf Hansen betalte strax forde 2 mrk. 2 skl., til Herman Koefoed som var paa skiftesteden. 
Mortten Koefoed i Svaniche fordrer efter sin sedel penge 5 Sld. 2 mrk., som hand til S: Henrik 
Nielsen i Sanwig paa Olluf Hansens weigne betalt haver, og er der for udlagt en ung graae snopped 
Hoppe for 6 Sld., er til overs forde 2 mrk.,  
Imod denne S: Qvindes Udfart eller begravelsis bekaastning begierte Olluf Hansen ikke at ville 
have vederlaug af boets middel. 
Skifteforwalteren og skrifveren for deris umage med reisens bekaastning hver bevileged 9 mrk., er 
18 mrk.,hvorfor er udlagt, en sort Koe med it horn for 5 Sld., til overs 2 mrk., blef betalt med penge 
3 RD., 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., og tillagt forde 2 mrk., en linnen hoved dynne 1 mrk., 
wurderings mændene for deris umage vil Olluf Hansen self fornøye. 
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Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 29 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold, og til deellin penge 148 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Hvor af faderen Olluf Hansen tilkommer den halfvepart som er 74 Sld. 1 mrk.9 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem 3 sønner og 2de døttre. 
Er deraf en broderlaad 18 Sld. 2 mrk. 6 ¼ skl., og en søsterlaad 9 Sld. 1 mrk. 3 1/8 skl.,  
Og som Olluf Hansen er self sinne børns werge, saa giøris ikke fornøden hvert barn især, at tillegge, 
hvilked og faderen og tilsiuns wergen ikke heller var begierende, men Olluf Hansen self at svare 
sine børn, efter forskrefne udregning, som ret er, Til det sidste blef Olluf Hansen, saa og tilsiuns 
wergen af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve til Sterfboets beste, hvor til de 
svarede, ej videre at være, end angifved er, og forskrefved var, at saa er Pahseret Tehterer. 
Jens Pedersen Meklenburgh. Henrik Brugman. Olluf O:H:S: Hansen. 
Henrik H:P:S:  Persen. Niels Jørgensen. Esper E:H: Hansen. 
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Nr. 66. 
Side 106b. 1696. 27. Jan. 
Kirstene Mogensdatter, udhus, 30. Sg.g. Øster Sogn.   
Peder Isachsen. 
 Ved ægt med ?. 1 dat. 
A: Karen Jørgensdatter, f. 1673. Værge: Peder Lou, Østermarie. 
 Ved ægt med enkemand. 2 søn. 1 døt. 
B: Mogens Pedersen, f. 1685. 
C: Isach Pedersen, f. 1689. 
D: Signe Pedersdatter, f. 1683 
Værge: Far. Tilsynsv: Moders søstermand, Ødber Lassen, Østerlars. 
 
Anno 1696 den 27 January, er efter Lovlig Giorde Tilysning, holden Registrering, og Wurdering. 
Sampt schifte og deeling efter Peder Isaksens S: hustru Kirstine Mogensdaatter som boede, 
og døde Udi it Udhus liggende paa den 30 gaards grund ofven Listed i Østermarie sogn. Imellem 
denne Sal: Qvindes efterlatte mand bemelte Peder Isaksen paa eene side, og paa anden side , den 
Sahl: Qvindes børn, som er 2 sønner og 2 døttre hvor af  
 
Den eldste søn er Mogens Pedersen 11 aar gl. 
Den yngste søn Isak Pedersen 7 aar gl. 
Den eldste daatter Karne Jørgensdaatter  paa 23  aar gl. for hende er til werge anordnet Peder 
Lau i bemelte Østermarie sogn. 
Den yngste daatter Seigne Pedersdaatter paa 13 aar gammel. 
 
For berørte 3de børn som Peder Isaksen med denne S: Qvinde haver aufled, er hand self werge 
efter lowen. Og blef forelagt Moder søstermand Ødber Lassen i Østerlaurskier sogn at være 
tilsiuns werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var overværende bemelte Jens Pedersen Mekelbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Søfren 
Monsen  og Esper Persen.i bemelte Østermarie sogn. Hvor da er forrefunden og Pahseret som 
her efter følger,  
 
Øeg. 
En guhl Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en brun blised ung Hoppe for 5 Sld., en ung brun blised Hoppe for 
3 Sld. 2 mrk., en gl. sort brun blised Hoppe for 3 Sld. 2 mrk.,  
Qveg.  
En sort røgged Koe for 5 Sld., en brun stierned Koe for 5 Sld. 1 mrk., en brun røgged Qvige for 2 
Sld. 1 mrk., en sort studkalf for 4 mrk., en sort stierned studkalf for 3 mrk.,  
Faar. 4 sorte Faar á 3 mrk er 3 Sld., Svin. En graae belted Soe for 3 mrk., en graa belted gris for 1 
mrk. 8 skl., Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 5 mrk.,  
I Laden er, en deel Biug i 2½ stolperum til bielkerne med genge om er sat for 7 tønder á 4 mrk er  7 
Sld., en deel haure i 2 stolperum til bielkerne med genge om paa bege sider, er sat for 5 tønder 
haure á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., en metal gryde for 3 mrk., en jern gryde kraag for 2 mrk., en wogn 
med hammel tøm og halseeler, og 2 Høestier for 2 Sld., en gl. wogn for 2 mrk., en gl. harre for 8 
skl., en ploug med jern bøsse, løbere og ringe for 2 Sld., en gl. seis med bom og ringe 4 skl., en jern 
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tyfve 4 skl., en hand øpse 1 mrk., en kalketønde 8 skl., 2 stand tønder á 8 skl er 1 mrk., 2 lynneborg 
salt tønder á 6 skl er 12 skl., 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 skl., it gl. bord for 1 mrk., en liden 
hand qvern med hus og seil 4 mrk., it gl. sengested med skammel 1 mrk. 8 skl., en gl. ulen 
underdynne 1 mrk., en gl. ulen overdynne 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen 1 mrk., en gl. ulen 
hoved dynne 1 mrk.,  
I Krobhused. 
En gl. Egekiste 10 skl., en gl. førre kiste 10 skl., en øll half tønde 12 skl., en straabonds tønde 6 skl.,  
I Stuen. 
It gl. wraaskab for 1 mrk. 8 skl., it førre bord i stuen 6 skl., en førre kiste 4 mrk., 4 skepper Rug som 
er saaed i fisked er sat for 5 mrk.,  
 
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 61 Sld. 6 skl.,  
Denne S. Qvindes Ifareklæder er efterskrefne; en gl. sort klædis trøye for 4 mrk., en sort fifskaftes 
trøye 4 mrk., it grønt wadmels skiørt 4 mrk., it gl. røt wadmels skiørt 2 mrk. 8 skl.,  
Summa forestaaende Ifareklæder andrager til penge 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., som deelis imellem 2 
sønner og 2 døttre, er deraf en broderlaad 4 mrk. 13 1/3 skl., og en søsterlaad er 2 mrk. 6 2/3 skl.,  
Som faderen sine børn, saaleedis i fremtiden tilsvarer og imod disse denne Sal: Qvindes klæder, 
beholte Peder Isaksen sine egne ifareklæder;  
 
Blef saa angifven efter skrefne bort skyldig Gield, og der til er giort udleg som følger. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter sin sedel 13 Sld. 1 mrk. 7 skl., udlagt en 
brun stierned Koe for 5 Sld. 1 mrk., en brun blised ung Hoppe for 5 Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., 
en stand tønde for 8 skl., til overs 1 skl.,  
Lars Andersen i Østermarie sogn fordrer for leie af forrestaaende hus for Aa. 1695 som rester 12 
Sld., udlagt 4 tønder Biug á 4 mrk er 4 Sld., en guhl Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en ploug med behør 2 
Sld., en gl. wogn 2 mrk.,  
Hans Søfrensen i Østermarie sogn fordred laante penge 3 Sld., udlagt en ung brun blised Hoppe for 
3 Sld. 2 mrk., til overs 2 mrk.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordrer efter afregning penge 8 Sld. 1 mrk. 1 skl., Udlagt en sort røgged 
Koe for 5 Sld., en wogn med behør 2 Sld., 4 gl. Gies for 5 mrk., ved Landsdommers udleg 1 skl.,  
Mads Koefoed i Svaniche har at fordre som Peder Isaksen angaf 3 Sld., udlagt 4 tønder Haure á 2 
mrk er 2 Sld., en sort studkalf 4 mrk.,  
Hans Koefoed Povelsen ibiden fordrer 4 mrk., udlagt en tønde Biug for 1 Sld.,  
Capitain Hans Koefoed i Østermarie sogn fordrer 6 mrk., udlagt en tønde Biug for 1 Sld., en gryde 
kraag for 2 mrk.,  
Mads Koefoed paa Almegaard i Knudskier sogn fordrer 6 mrk., udlagt en tønde Biug for 4 mrk., en 
metal gryde for 3 mrk., til overs 1 mrk.,  
Hans Pedersen Lov i Østermarie sogn fordrer 4 mrk., udlagt it sengested 1 mrk. 8 skl., en ulen 
underdynne 1 mrk., en ulen overdynne 1 mrk. 8 skl.,  
Hans Persen ibiden fordrer 2 mrk., udlagt en graae belted gris 1 mrk. 8 skl., en harre 8 skl.,  
Esper Hansen en tieneste dreng fordrer for it par wadmels bopser 2 mrk., udlagt en hand øpse for 1 
mrk., en kalke tønde for 8 skl., en stand tønde 8 skl.,  
Sogne Deignen Geirt Philip Simmensen fordred 2 mrk. 8 skl., udlagt 2 lynneborg salt tønder á 6 skl 
er 12 skl., 3 straabonds tønder 12 skl., it gl. bord for 1 mrk.,  
Rester kirke penge for Aa 1693 som Sørren Monsen fordrer 8 Sld., som betalis af forde gryde. 
Imod denne Sahl: Qvindes begrafvelsis bekaastning blef Peder Isaksen bevilged 10 Sld. 1 mrk. 14 
skl., og er der for udlagt en gl. brun blised Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en sort stierned studkalf 3 mrk., 
en graae belted Soe for 3 mrk., en seis, og en jern tive 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk., en ulen 
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hoved dynne 1 mrk., i Krobhused 2 kister for 1 mrk. 4 skl., en øl half tønde for 12 skl., en 
straabonds tønde 6 skl., en wraaeskab 1 mrk. 8 skl., it føre bord 1 Sld. 2 mrk., en kiste 4 mrk., 4 
skep Rug som er saaed for 5 mrk., af gryden 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning 6 mrk., Accorderet for 4 mrk., betalis af 
en brun røgged Qvige. 
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning 6 mrk., Accorderet for 4 mrk., og udlagt af 
forde brun røgged Qvige 3 mrk., og af hiem qvern 3 mrk.,  
Stemplet papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt af forde qvern 1 mrk., en tønde Aure for 2 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., som betalis af en ung brun blised 
Hoppe. 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 61 Sld. 6 skl.,  
Saaleedis er der intted til overs blefven, men belofvede Peder Isaksen at vil give hver søn af sin 
egen middel i fremtiden 4 mrk., og hver daatter 2 mrk.,  
Efter skifteforwalterens anfordring hafde de ved kommende ikke videre til Sterfboets middel at 
angive, end forskrefved staar, at saa er Pahseret Tehterer. Jens Pedersen Meklenbourgh. 
Henrik Brugman. Peder P:I:Isaksen. Esper E:P: Persen.    Sørren Monsen. 
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Nr. 67. 
Side 107b. 1696. 28. Jan.    
Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. 
Anders Poulsen. 
 1 søster. 
A: Kirstene Ollsdatter, død. 1 søn. 3 døt. 
 1: Peder Madsen. Død. 1 søn. 
  a: Jens Persen, f. 1679. Værge: Stiftfar, Niels Madsen, Aaker. 
 2: Anna Madsdatter, gm. Michel Hop, Ibsker. 
 3: Karen Madsdatter, gm. Henrich Sort, Aaker. 
 4: Margrethe Madsdatter, gm. Michel Sort, Aaker. 
 
 
Anno 1696 Den 28 Januarÿ  er efter Loulig giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, 
sampt skifte, og deeling efter Anders Poulsens S: Hustru  Margreta Olufdaatter som boede, 
og døde paa den 14 Jord Ejendoms gaard, liggende udi Aaker sogn, imellem denne S: Qvindes 
efterladte mand bemelte Anders Poulsen paa Ene side, og paa anden side, hendes sødskende som 
er,  
en søster som var afgangne Kirstine Ollesdatter, og hafver efterlat sig, en søn, og 3 døttre. 

Sønnen var Sahl: Peder Madsen, som efterlod sig  
en søn ved navn Jens Pedersen paa 17 aar gammel, som Stiffaderen 
Niels Madsen i Aaker sogn paatog sig at werge for,   

Dend Eldste daatter Anna Madsdaatter, i egteskab med Michel Hop i Ibsker 
sogn,  
Dend anden daatter Karne Madsdaatter, som er i egteskab med Henrich Sort i 
Aaker sogn,  
Dend ÿngste daatter Margrete Madsdaatter i egteskab med Michel Sort i boende 
Aaker sogn, 

 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende Høÿ Edle Welbaarne Etats Raad og Amptmand  
herre Hans Boefeke ved sin fuldmegtig Jens Peders Meeklenbourg Skifteskriver Henrich 
Brugman, paa samme skifte er til vuederings mænd opmeldel, Peder Hansen og Mons Ibsen, 
ibeden, der fore funden, og Passeret som herefter følger; 
 
Heste og Hopper, 
En mørk graae Hest for 10 Sld., En lÿsgraa Hest 8 Sld., En guhl brun stierned  Hest 3 Sld.,  
En slet brun Hest 3 Sld. 2 mrk., En liden brun Hest 3 Sld.,En graae Hoppe for 8 Sld., En brun 
Hoppe for 7 Sld., En mørk brun forle for 3 Sld., Et brunt Hestfol for 6 mrk., It ungt brun blised  
Horsføhl for 2 Sld.,  
 
Qveg.  
En sort hielmed hvid manked stud for 5 Sld., En Røe hielmed stud 5 Sld., En brun hielmed Qvige 
14 mrk.,  It sort hielmed studnød 10 mrk., It røt studnød 8 mrk., It blak hielmed studnød 7 mrk., 
 it hvidt Qvigenød 6 mrk., En sort stierned stud 7 Sld., It røe hielmed stud for 7 Sld., En gl: røe 
hielmed Koe 4 Sld., En sort braaged Koe 5 Sld., En sort stierned Koe 5 Sld.,En blak stierned Koe 
18 mrk., En blaked hielmed Koe 18 mrk., En blaked hielmed Koe 14 mrk., En sort Koe  4 Sld.,  
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en røe hielmed studkalf for 6 mrk., en brun hielmed studkalf 4 mrk., en røe braaged Qvigekalf for 5 
mrk., en røe stierned Qvigekalf for 3 mrk.8 skl.,   
 
Faar.  10 gl: Faar á 3 mrk. 8 skl., er 8 Sld. 3 mrk.,  
Svin. 
E hvide Soesvin á 4 mrk. er 8 mrk., It anded hvidt Soesvin for 2 mrk.,  
2 hvide Galtgrise 2 mrk., 2 Soe Grise á 1 mrk., er 2 mrk.,  
 
Gies.  5 gl: Gies med Gaasen á 20 skl. er 6 mrk.,  
 
Kaabber, 
En Brÿggerkedel vigtig til 11 Sld., En Kaabber Kedel paa 1½ span vigtig til 8 mrk.,  
En gl: bøt metal grÿde 2 mrk., En liden gl: Grÿde 20 skl.,  
 
I Herberg Hused i dend vester Seng. 
En linnen under Sengedÿnne 2 Sld., En gl: Bolster hofved dÿnne 5 mrk., En blaae Ranned 
Olmerdugs overdÿnne for 14 mrk., En Pude med lin vor uden strik for 3 mrk., It bruegarns lagen 3 
mrk., It sengklæde  2 mrk. 4 skl.,  
 
I Øster Seng ibiden. 
En linnen under dÿnne 5 mrk., En linnen hofved dÿnne 2 mrk., En linnen hofved dÿnne med blaat 
tøj for enden 1 mrk. 8 skl., En gl: pude med it linned vor paa for 1 mrk. 8 skl., En Ulen sort ranned 
overdÿnne for 10 mrk., It blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., It gl: blaargarns lagen 8 skl.,  
 
I Stuen i en Seng paa gulved, 
En linnen underdÿnne for 2 mrk., Endnu en linnen underdÿnne 4 mrk., En linnen hofved pude 20 
skl., Nok en pude 8 skl., En linnen hoved pude med gl: vor paa 1 mrk., En gl: bolster hoveddÿnne 5 
mrk., En gl: linnen hoved dÿnne 1 mrk. 8 skl., En linnen bolster overdÿnne for 2 Sld.,It bruegarns 
lagen 2 mrk., it dito 3 mrk., en linnen under dÿnne 6 mrk., en linnen ofverdÿnne   i Drenge Hused.5 
mrk., en linnen hoved dÿnne 1 mrk., en Ulen hofved dÿnne 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl.,  
it spoelskaded sengklæde 1 mrk. 8 skl., it seng klæde paa guhl bon for 2 mrk.,  
 
I Pigens Seng i Krobhused,  
En sort Ranned Ulen underdÿnne 3 mrk., En linnen overdÿnne 2 mrk., En linnen hoved dÿnne 20 
skl., It gl: blaargarns lagen 20 skl.,  
 
Summa andrager forskrefne anførte gods til penge 174 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Forskrefne en saaleedis i voris under skrefnis nerværelse rigtig Registerede og wurdered, og for 
medelse dagen endelse  saa, sluttis samme begynde Registrering, og i morgen der med igien videre 
skal foretages, at saa er Pahseret Attshteret  af os under skrefne, Actum Anno Die Atloco Ut Supra  
Jens Pedersen Miklenbourgh,     Henrich Brugman, Anders A:P:S: Poulsen, 
  
Niels N:M:S: Madsen,  Michel Hop,        Henrich Sort,  Michel M:M:S: Mogensen 
Sort, Peder Hansen,  Mogens Ibsen. 
 



 3 

Nest Paa følgende, 29 Januarÿ  Berørte aar A. 1696,  
er med formelte skifte igien fore tagen udi  de ved kommendes nerværelse som her efter følger  
nemlig, en Nÿe Wefved Benkedÿnne 6 alen lang under windue i stuen for 2 Sld., en Nÿe wefved 
benkedÿnne for bord enden i stuen 3½ alen lang for 6 mrk., it i Kraager Wefved Hiønde 1 mrk. 8 
skl., It Nÿe wefved Hiønde paa grøn bon 20 skl., it gl. Flamsk Hiønde 12 skl., it Bord i stuen af 
Løvn for 6 mrk., it Førebord i stuen 4 mrk., en Bagstoehl med Røke for 1 mrk., en Bagstoel 12 skl., 
it Sengested i Stuen med Skammel 4 mrk., It føre Wraaskab for 6 mrk., it lided laas fast Skrin 2 
mrk., 
 
I Mad Cammered, 
it Madskab uden laas 6 mrk., en Føre Kiste med Cammered for 3 mrk., it Kandeskab 8 skl., en 
fielings tønde for 1 mrk., it gl: Bord med foed i Krob Hused 12 skl., en Øl fiering 8 skl., 6 Sig bøtter 
á 3 skl. er 1 mrk. 2 skl.,  
 
I Herberg Hused, 
en Føre Kiste 3 mrk., en Føre Kiste ibiden 4 mrk., 
 
I Meel Hused,  
It gl. Deignetrug  2 mrk., it lided Diegnetrug  8 skl., en Lÿneborg Salt tønde 4 mrk., en Segt 1 mrk., 
it gl: Sold 6 skl., En finne laag bøtte 2 mrk., 3 straabonds tønder 9 skl., en tønde med grÿn udi 4 
mrk.,  
 
Paa Herberg Hus tilled 
4 Straabonds tønder á 3 skl. er 12 skl., it gl., Ølkar 1 mrk., it brød bende 4 skl., 
 
I Steer hused,  
It lided Øllkar paade 2 mrk., en stand tønde 12 skl., en straabonds tønde 4 skl., en Benk med 4 been 
udi 4 Skl., en ballis 2 skl.,  en føre span for 2 skl., i forstuen en ballig 6 skl., en gl. benk 6 skl., En 
Slagbenk i stuen med Hengsler 3 mrk.,  
 
I Drenge Hused. 
en hiem Qvern med Jern bom hus og Seil for 6 Sld., it gl: Sengested 1 mrk., it gl. Ølkar 12 skl., en 
seis med bom og ring 1 mrk., en Slibesten med træ axsel 1 mrk., en Ploug med Bøse Jern Juhl og 
Ringe 5 mrk., en Ploug ors med skei, og vider 2 mrk., en gl.vogn  uden stier 4 mrk., en Harre 20 
skl.,  en Harre 12 skl., en Hus stie 20 skl., 
  
I Wester Lade  
En gl: Karm Vogn med Jern beslag for uden for Juhl  for 2 Sld., en Førre Slede med skee Car, og 
Jern Vidier  for 7 mrk., en Skov Slede ved wester lenge med Jern vidier  for 3 mrk., en gl: Slede  
med Jern vidier 1 mrk. 8 skl., en vogn Sÿnden til i gaarden med en stie for 2 Sld., 2 Høe stier i Øster 
lenge for 12 skl.,  
 
Kornet i Laderne  I Øster lade, en deel Haure er sat for 2 tønder á 2 mrk. er 4 mrk.,  
ISÿnder Lade , i Øster ende i 2de  stolperum, en deel Haure, oven paa Beilkene er sat for 6 tønder á 
2 mrk. er 3 Sld., Biug under Beilkene til sammen 2 stolperum er sat for 7 tønder á 4 mrk. er 7 Sld., I 
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wester ende i Sÿnder lenge tre  Stolperum til løs holtever, med Biug udi er sat for 7 tønder buig á 4 
mrk. er 7 Sld., I veste lade ,It stolperum Høe fra Jorden og  it stolperum her fra Jorden og op for 4 
Sld., It stolperum  paa stenged i samme lenge med Høe er sat for 6 mrk., It flat Tinfad 2 mrk., It 
lidet dÿbt Tinfad for 1 mrk. 8 skl., It lided flat Tinfad som bræden er af brut for 20 skl., En Metal 
liden mortere med stødern 2 mrk., it lided gl: Messing strÿg Jern for 1 mrk.,  
Summa ofver forskrefne Boets løsøre, er penge 237 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
nok anføris til Sterfboets middel efter en kalf som fore deris forretning med forman Peder Ibsen i 
aaker Sogn, datered den 23 September aa 1684 paa denne berørte 14 gaard i Aaker sogn, med her 
hvilken Satning Anders Poulsen var til frids, og fornøÿet i alle Maader, og for videre bekaastning at 
spare, ved samme taxt at forblive  
Som i alt er 318 Sld. 2 mrk., hvor af denne Sahl: Qvinde, i berørte som frender forretning er til 
reigned den halfvepart som er 159 Sld. 1 mrk. der Nest befindes efter qvitering at Anders 
Poulsen haver betalt efter som fremder dommen S: Ellene Nielsdaatters anpart til hendes efter 
ladte 3 sønner, og 5 døttre, som i alt til kommer 19 Sld. 3 mrk. 10 Skl., Item haver Anders Poulsen 
betalt til af gangne Jens Rasmusen sin arfved sin moder S: Karne Nielsdaatter, og sin søsters anpart 
af den 14 gaard i Aaker sogn, efter Qvitering udvisning, med Capital, og rente, den 10 feb. 1693,  
19 Sld. 3 mrk. 10 skl., Item betalt af Anders Poulsen, den anpart :/: 
som S: Peder Niels daatter Karne som er i Egteskab med Jens Hansen paa Lille Cannikgaarden i 
Bodilsker Sogn, efter qviterings udvisning, datered den 12 Oktober Aa. 1693 Som efter som frender 
dommen er 39 Sld. 3 mrk. 4 skl., Nok haver Anders Poulsen betalt, af den anpart som welborrig 
Niels Dikters 2de sønner til kommer nemlig, til Lars Jensen som boede Paa Mÿrregaarden i Olsker 
sogn, hans andeel af sin forskrefne S:Moders part, som er 9 Sld. 3 mrk. 13 skl., Jens Hansen paa 
Lille Cannikgaarden i Bodilsker sogn, haver sig til Ejendom bekommed, den anpart som S: Siegne 
Nielsdaatters søn Anders Andersen efter sin moder arfvede udi den 14 gaard i Aaker sogn, hvor paa 
Anders Poulsen til bemelte Jens Hansen haver betalt 10 Sld., saa rester Endnu til Jens Hansen 9 
Sld. 3 mrk. 10 skl.,  Og er imod de 10 Sld., betalling igien Ubetalt efterskrefne nu fordrede Gield, 
som Anders Poulsen sig self paatog og at af Clerere nemlig, Jens Hansen haver 
I Nÿebÿe fortørf lÿng, og brende 2 Sld.  Sidsele Jacobsdaatter For Wefveløn, og Spindeløn 4 Sld.,  
Jens Buk i Aaker sogn Som fordrer for 4er bielker 2 Sld., Claus Horløv i Gudhiem den  Fordrer 2 
Sld.,  
Summa hvis Anders Poulsen af denne forskrefne 14 gaards i Aaker sogn Taxt, ind friet haver er 248 
Sld.15 skl., Belangende den 13 gaard i Aaker sogn, som Anders Poulsen, og hans Sahl: Hustru 
Margreta Ollufsdaatter til hørte med tagen En deel af arfvingerne, efter S: Hans Nielsen i Aaker 
sogn  Efter det efter hannem er gangne skiftebrefs Udvisning til kommer som er 12 Sld. 2 mrk. da 
for Eenede Anders Poulsen sig nu her paa skifted, med sin S: Hustruis Arfvinger om berørte 13 
gaard, saaledes, at arfvingerne Samptlige som er en broder, og 3 søstre laader , at Anders Poulsen 
skal give, og betale til broder parten som Jens Persen Niels Madsen Stifsøn i Aaker sogn skal have 
Septen Sld., Item Michel Hop i Ibsker sogn, Michel Sort, og Henrich Sort i Aaker sogn, en hver paa 
deris Hustrers viegne skal af Anders Poulsen betalis otte Sld, og naar saa en hver af fore staaende 
arfvinger saaledes som melt er, for Summen er fornøÿet, og betalt, af Anders Poulsen, Saa beholder 
Anders Poulsen forskrefne 13 gaard i Aaker sogn, for sin egen gaard, til Ennelig arf og Eiendom; at 
saa af os ubrødelig holdis, og efter kommis skal, saa skrifve vi som der her var til stede ved berørte 
for Eening her paa vore hender til stod fastelse, som skeede her paa sterfboet, den 29 Janurÿ 
1696 Jens Pedersen Miklenbourgh,    Henrich Brugman, Anders A:P:S: Poulsen, 
 Niels N:M:S: Madsen,  MichelHop, Henrich Sort,  Michel M:M:S: 
Mogensen Sort, Peder Hansen,  Mogens Ibsen. 
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Hvad angaar den adgang eller Sæde rettighed, i denne 14 gaard i Aaker sogn, Dasifvis vel at 
afgangne Anders Nielsen ÿngste søn Anders Andersen samme sæde rettighed nu efter denne S: 
Qvinde Margreta Ollufsdaatter arfvelig kand til komme, og efter som berørte Anders Andersen nu 
var her paa Sterfboet tillige med sin Stiffader Esper Poulsen i Øster sogn, til stede. Saa til spurde 
Anders Poulsen, Anders Andersen, om hand vilde annamere penge for den anpart han til kommer, 
saal som og for saded af denne 14 gaard, eller og at hand vilde gifve penge for den anpart Anders 
Poulsen efter forde samfrenderdom, og dette skiftebrefs udvisning, til kommer, var det Anders 
Poulsen lige kairt at efter kommer; Anders Andersen svarede, at efter udi hand endnu ike var 25 aar 
gammel som loven formelder, kunde hand ike her, til Anders Poulsens begiering noged Endeligt 
svare give, eller slutning herom giøre, Saa Remiteret skifte for walteren oben skrefne post, om 
Sædet, og penges annammelse, til Lou og Ret, med Dom at Adskillies, denne Sal: Qvindes Ifare 
Klæder blef lefvered til Anders Poulsens med Arfvinger, hvor om de self ind burdes blef for Eened, 
og skal af gangne Peder Madsens søn Jens Pedersen af Ifareklæder have 6 mrk., som skal ham 
tillegges af de 3 søsterlaaders anpart, førend de her udi nogen arfvepart Udlagt vorder, Imod disse 
denne Sahl: Qvindes Ifare Klæder var Anders Poulsen fornøÿet med sine Egne Ifare Klæder Summa 
Summarum Andrager ald forskrefne Sterfboet Middel, løsøre og Jorde penge /: undtagen den 13 
gaard i Aaker sogn :/ til penge 486 Sld. 2 mrk., Blef saa angifven efter skrefne Gield, og 
Prætentioner, hvor til er giort Udleg som her efter følger, nemlig Kongl: Maÿst amptskrever, og 
Ridefouged til kommer, efter Bog Claringen den 28 Feb: 1695. giorde af regning for Aa. 1694. for 
denne 13 og 14 Gaarder i Aaker sogn 8 Sld. 3 mrk., Item rester for Aa: 1695. Smør it Lispund 2 
skaalpund er 7 mrk. 4 skl., af begge gaarder Landgilde Biug som in Natura ÿdes, og om reignes 
efter for hen indførte, for landkiøb, 3 tønder Biug 3 Sld., Item 6 tønder Haure 3 Sld., Bog Claring  
penge 16 Sld. 2 mrk. 2 skl., er 33 Sld. 6 skl., her for er Udlagt 6 tønder Haure á 2 mrk. er 3 Sld., 10 
tønder Biug á 4 mrk. er 10 Sld., i wester lade it stolperum Høe for 4 Sld., En mørk graae Hest for 10 
Sld., It røe hielmed stud for 7 Sld., til overs 3 mrk. 10 skl., :/: 
Welb: Hr: Vicelands Dommer Ancher Müller fordred efter sin Seddel 17 Sld. 4 skl., Udlagt En sort 
stierned stud 7 Sld., En sort braaged Koe 5 Sld., En mørk brun forle for 3 Sld., It røt studnød 8 mrk., 
ved skattes  4 skl.,:/:  
Kirkens werge Edvart Ollesen  fordred for aa 1694, og 1695, af begge gaardene resterende  3½ 
tønde Biug er penge 3 Sld.4 mrk. Udlagt 2 tønder Haure 4 mrk., 2 tønder Biug for 2 Sld., it lided gl: 
Messing strÿg Jern for 1 mrk., :/: 
Sogne Præsten Hederlig, og Wellærde Hr. Thie Laursen Luser, fordred med tiende Biug, og Haure 
ind beriegned af den 13 gaard og slutted regenskab 13 Sld. 2 mrk. 4 skl., Udlagt en tønde Biug for 4 
mrk., En sort hielmed hvid manked stud for 5 Sld., En sort stierned Koe 5 Sld., i Øster Seng i 
Herberg hused En Ulen sort ranned overdÿnne for 10 mrk., ved skatten de 4 skl., :/:  
Peder Rosman i Rønne fordrer efter sin Seddel in Attes efter regenskab  68 Sld. 2 mrk. 6 skl., 
formedelst mangel af løsøre, indføres paa denne fordrings betaling i den 14 gaard i Aaker sogn, 36 
Sld. 3 mrk. 13 skl., er videre Udlagt En lÿsgraa Hest 8 Sld., En graae Hoppe for 8 Sld., En Røe 
hielmed stud 5 Sld., En blak stierned Koe 18 mrk., I Øster Seng i Herberg hused En linnen under 
dÿnne 5 mrk., En linnen hofved dÿnne 2 mrk., En linnen hofved dÿnne med blaat tøj for enden 1 
mrk. 8 skl., It blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., It gl: blaargarns lagen 8 skl., 2 hvide Soer á 4 mrk. er 2 
Sld., it Førebord i stuen 4 mrk.,  ved skatten 9 skl., :/: 
Efter it  Pandtebref af Anders Poulsen  udgived datered den 12 Oktober 1693 til kommer Laurits 
Pedersen paa 23 Wornet i Aaker sogn, med for sikring  i denne 14 gaard ibiden Capital penge 69 
Sld. 2 mrk., rente rester der af i 2½ aar, efter Pandtebrefvedt lÿdelse aarlig 3 Sld.. er 7 Sld. 2 mrk., 
er saa Capital, og rente 77 Sld., for disse 77 Sld., som er Capital og rente, er Laurit Pedersen indført 
at for bliver ved sit pandtebref for berørte fiortende gaard i Aaker sogn efter der om pandtebrefvet 
for melding :/:  
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Nok fordrer bemelte Laurit Pedersen for strekning 14 Sld., Udlagt En guhl brun stierned  Hest 3 
Sld., En blaked hielmed Koe 18 mrk., i stuen En linnen underdÿnne for 2 mrk., Endnu en linnen 
underdÿnne 4 mrk., 3 puder 2 mrk. 12 skl., En gl: Bolster hofved dÿnne 5 mrk., En gl: pude med it 
linned vor paa for 1 mrk. 8 skl., En linnen bolster overdÿnne for 2 Sld., en røe braaged Qvigekalf 
for 5 mrk., til overs 2 mrk. 4 skl., :/: 
Sogne Deignen Peder Ravn for udfarten til kommerl., Nokjont: 1695 af beggegaarden 2 Skepper 
Biug 2 mrk. er 4 Sld. 2 mrk., Udlagt ½ tønde Biug 2 mrk. i stuen en linnen under dÿnne 6 mrk., I 
Herberg Hused i dend vester Seng. En linnen under Sengedÿnne 2 Sld., ved skattens 2 mrk., :/: 
Item til kommer Herrits Fougden den af beggegaarder for Aa: 1695 2 Skepper Biug for 2 mrk., 
Udlagt ½ tønde Biug for 2 mrk., :/: 
Margrethe S: Hr: Nielsens til kommer for aa. 1695 en tønde Biug  4 mrk., 2 Skepper Rug 3 mrk., en 
tønde Aura 2 mrk., er 9 mrk., og Udlagt en Nÿe Wefved Benkedÿnne 6 alen lang under windue i 
stuen for 2 Sld., en Segt 1 mrk.,   :/:  
Esper Berrelsen fordred laante penge 8 Sld., Udlagt en Nÿe wefved benkedÿnne for bord enden i 
stuen 3½ alen lang for 6 mrk., En liden brun Hest 3 Sld., En blaked hielmed Koe 14 mrk., :/: 
Thønnis Smed i Aakirkebÿe fordre for lig beslag fordrer penge 6 Sld., udlagt En slet brun Hest 3 
Sld. 2 mrk., en linnen ofverdÿnne i Drenge Hused.5 mrk., en linnen hoved dÿnne 1 mrk., en Ulen 
hofved dÿnne 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., it seng klæde paa guhl bon for 2 mrk., :/: 
Mads Laursen i Nexøe fordrer for en tølt deelen 4 Sld., Udlagt It ungt brun blised  Horsføhl for 2 
Sld., it hvidt Qvigenød 6 mrk., it hvidt Soesvin  for 2 mrk., :/: 
Esper Henrichsen Sort fordrer for glarmester arbiede 9 mrk. 4 skl., Udlagt It blak hielmed studnød 
7 mrk., it spoelskaded sengklæde i drenge hused 1 mrk. 8 skl., en Bagstoel 12 skl., :/: 
Ellene Christensdaatter fordrer tienesteløn 3 Sld. 1 mrk., Udlagt It føre Wraaskab for 6 mrk., it 
Bord i stuen af Løvn for 6 mrk., en Bagstoehl med Røke for 1 mrk., :/:  
Giertrud Hansdaatter fordrer tienesteløn 5 Sld Udlagt it Sengested i stuen 4 mrk., it lided laas fast  
Skrin 2 mrk., it Madskab uden laas 6 mrk., i Pigens seng It sengklæde  der for  2 mrk. 4 skl., it lided 
Diegnetrug  8 skl.,:/:  
Jørgen Ibsen i Aaker sogn fordrer paa sin Hustrues viegne for en deel tiensteløn, hvor til bevilgedes 
penge 10 mrk., ., og Udlagt  en røe hielmed studkalf for 6 mrk., en Føre Kiste med Cammered for 3 
mrk., en fielings tønde for 1 mrk., :/: 
Anders Andersen og Niels Andersen i Østermarie sogn fordrer rente af deres anpart som hver af dem 
19 Sld. 3 mrk. 10 skl., Capital til kommer i den 14 gaard i Aaker sogn, til September 95 er 20 Sld., 
er der paa betalt, efter Esper Poulsens i Øster sogn hans begiering, og nu her paa Sterfboet egen 
vedgaaelse i penge 8 Sld., Item vedgiek fad Esper Poulsen at have bekommed 3½ tønde Biug á tp. 5 
mrk. er 4 Sld., rester saa 8 Sld., Udlagt en hiem Qvern med Jern bom hus og Seil for 6 Sld., En sort 
Koe  4 Sld., legger fra sig 2 Sld., :/:  
Skifte for walteren for sin umage med Reis bekostning bevilged 5 Sld., som er Udlagt at betalis af 
en brÿger Kedel :/:  
Skifte Skriveren for sin umage med Riesen bekostning i alt bevilged 5 Sld., og Udlagt af en brÿger 
Kedel 14 mrk., en olmerdugs overdÿnne  14 mrk., ½ tønde gië 2 mrk.,  :/:  
Stempled Papir til denne forretning for 6 mrk., Udlagt ½ tp. Med goÿn udi for 2 mrk., 4 Grise 4 
mrk., :/: 
Wurderings mendene for deris umage hver 4 mrk. er 8 mrk., Udlagt i Wester Seng i Herberghused,  
En gl: bolster hoveddÿnne 5 mrk., en Føre Kiste ibiden 4 mrk., til overs 1 mrk., :/: 
Capitain Hans Koefoed paa Eskisgaard i Persker sogn for laante Jern fordrer 4 mrk., Udlagt ved 
wurderings mendenes udleg 1 mrk., en Føre Kiste i Herberg Hused 3 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindes Udfart eller Begravelses bekostning blef Anders Poulsen bevilged 50 Sld., 
der for uden bevolged sin Seng, og en liden Ørk, Udlagt En brun Hoppe for 7 Sld., Et brunt Hestfol 
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for 6 mrk., En brun hielmed Qvige 14 mrk.,  It sort hielmed studnød 10 mrk., En gl: røe hielmed 
Koe 4 Sld., Ved Esper Poulsens udleg 2 Sld., 10 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 8 Sld. 3 mrk., 5 gl. Gies 6 
mek. 4 skl., En Kaabber Kedel paa 1½ span vigtig til 8 mrk., 2 Ploug for 7 mrk., 2 andre Slerbege 4 
mrk. 8 skl., en Arbeidsvogn og 2 Høe stier 2 Sld. 12 skl., it stolperum Høe paa stenged for 6 mrk., It 
flat Tinfad 2 mrk., It lidet dÿbt Tinfad for 1 mrk. 8 skl., It lided flat Tinfad som bræden er af brunt 
for 20 skl., En Metal liden mortere med stødern 2 mrk., en gl: Vogn 4 mrk., 2 Harre 2 mrk., en Hus 
stie 20 skl., en Slag Benk i stuen 3 mrk., it Ølkar i sterf hused 2 mrk., it Deignetrug 2 mrk., It 
bruegarns lagen 2 mrk., it dito 3 mrk., En liden gl: Grÿde 20 skl., Niels Poulsen i Ibsker sogn 
fordrer for 18 tønder Haure som hand sin broder Anders Poulsen med for strakt Haura á 2 mrk. er 9 
Sld., Udlagt en brun hielmed studkalf 4 mrk., en røe stierned Qvigekalf for 3 mrk.8 skl.,  I wester 
Seng i Herberg Hused En Pude med lin vor uden strik for 3 mrk., it i Kraager Wefved Hiønde 1 
mrk. 8 skl., itNÿe wefved Hiønde paa grøn bon 20 skl., it gl. Flamsk Hiønde 12 skl., it Kandeskab 8 
skl., it Bord i Krob hused 12 skl., en Øl fiering 8 skl., 6 Sig bøtter á 3 skl. ee 1 mrk. 2 skl., en 
Lÿneborg Salt tønde 4 mrk., en Slibesten med træ axsel 1 mrk., It brue garns lagen 3 mrk., it 
blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., it Sold for 6 skl., En finne laag bøtte 2 mrk., 3 straabonds tønder 9 
skl., paa Herberg hused tilled 4 Straabonds tønder á 3 skl. er 12 skl.,  it gl., Ølkar 1 mrk., it brød 
bende 4 skl., en stand tønde 12 skl., en tønde i ster hused 4 skl., en Benk med 4 been udi 4 skl., en 
ballis 2 skl., en føre span for 2 skl., i forstuen en ballig 6 skl., en gl. benk 6 skl., i drenge hused  it 
sengested 1 mrk., it gl. Ølkar 12 skl., en seis med bom og ring 1 mrk., ved skattens udleg 9 skl., ved 
Lars Pers udleg 2 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Prætentioner til penge 351 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling  penge 134 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
 
Hvor af  Anders Poulsen til kommer  den halfve part som er 67 Sld. 1 mrk. 12 skl., og der for 
hannem  her ved giort indførsel udi den 14 gaard i Aaker sogn ,  
og den anden halfvepart deelis udi en broder, og 3 søstre  parter, er broderens part, som berørte Jens 
Pedersen til kommer 26 Sld. 3 mrk. 14 skl., her for uden til kommer  Jens Pedersen for sin anpart af 
Ifare klæder  som for er melt af de 3 søstre parter, de 6 mrk., blifver saa hans laad 28 Sld. 1 mrk. 14 
skl.,  blifver saa igien de 3 søstre imellem beholder 38 Sld. 3 mrk. 14 skl., hvor af Michel Hop i 
Ibsker sogn, Michel Sort, og Henrich Sort i Aaker sogn, paa deris Hustruers viegne en hver 12 Sld. 
3 mrk. 15 1/3 skl., til kommer, og skeer her ved efter som for skrefne staar en hver for sin anpart 
indførsel udi den 14 gaard i Aaker sogn, og bliver alle arfve parter i Gaarden Urørt bestaaende, ind 
til første i den post angaaende Sæded i gaarden ved Lands Lou og Ret, Endelig den er gangen, i fald 
derved nogen af kortning i taxten kunde ske, Til det sidste blef samptlige arfvingerne af skifte for 
walteren til spurdt, om de hafde mere at angive, som dette sterfboe kunne ved komme, hvor til de 
svarede ej videre at være, end angived er , og forskrefne staar, at saa er Pahseret Attshteret  af os 
under skrefne, Actum Anno Die Atloco Ut Supra  
Jens Pedersen Miklenbourgh,     Henrich Brugman, Anders A:P:S: Poulsen, 
  
Niels N:M:S: Madsen,  Michel Hop,        Henrich Sort,  Michel M:M:S: Mogensen 
Sort, Peder Hansen,  Mogens Ibsen. 
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Nr. 68. 
Side 111. 1696. 27. Feb. 
Elsebe Andersdatter, 55. Sg. Østermarie. 
Claus Kieldsen. 
 1 søn. 2 døt. 
A: Albert Clausen, f. 1689. 
B: Karen Clausdatter, f. 1691. 
C: Kirstene Clausdatter, f. 1696. ( 5 uger.). 
Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Jens Andersen. 
 
Anno 1696 Den 27 February  er efter Loulig giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, 
sampt skifte, og deeling efter Claus Kieldsens Sal: Hustru Elsebeth Andersdaatter som 
boede, og døde paa den 55 Jord Ejendoms gaard, beliggende udi Østermarie sogn, imellem denne S: 
Qvindes efterladte mand bemelte Claus Kieldsen paa Ene side, og paa anden side, deris sammen 
auflede børn, som er en søn og 2 døttre. 
 
Sønnen Albert Clausen paa 7de aar gl. 
Den eldste daatter Karne Clausdaatter paa 5 aar gl.- 
Den yngste daatter Kirstine Clausdaatter 5 ugger gammel. 
For demmen er faderen Claus Kieldsen self werge, og forelagt Jens Andersen moder broderen 
til børnen at være tilsiuns werge. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende bemelte Jens Peders Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til vuederings mænd opmeldel, Søfren Monsen og 
Esber Persen, ibeden, der forefunden, og Passeret som følger; 
 
Heste og Hopper. 
En røe blised Hest for 8 Sld., en brun snopped Hest for 5 Sld., en soed blised Hoppe for 8 Sld., en 
røe stierned og snoppet Hoppe for 6 Sld. 1 mrk.,  
Qveg. 
En røe spetted Koe for 5 Sld., en gl. Røed Koe for 4 Sld., en røe hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe 
Koe 4 Sld. 2 mrk., it røe røgged Qvigenød for 2 Sld.,  
Gies. 4 gl. Gies á 20 skl er 5 mrk., Svin. En sort belted Soegris for 1 mrk. 4 skl., en sort Orne gris 
for 1 mrk., en hvid soe gris 1 mrk.,  
En kaabber kedel paa en span vegtig til penge 2 Sld.,  
Boehave. 
En gl. ploug med jern, og tilbehør for 2 Sld., en harrer 8 skl., en gl. wogn med stier hammel tøm  og 
halseeler for 3 Sld., en gl. slede 1 mrk., en gl. Høetyve 6 skl., en gl.øpse 1 mrk., en gl. lyng rifve 8 
skl., en gl. stand tønde 12 skl., en straaebonds tønde 6 skl., en dito 4 skl., it gl. deigne trug 1 mrk.,  
I Stuen. 
En gl. egekiste 2 Sld., en gl. førre kiste 3 mrk., it gl. wraaeskab 4 mrk., it gl. førre bord 6 mrk., en 
saaed til denne forde gaard, en tønde Rug er sat for 6 mrk.,  
Summa andrager forskrefne boets løsøre til penge 64 Sld. 2 mrk.,  
 
Blef  saa angifven efterskrefne bort Skyldige Gield. Hvor til er giort Udleg som 
følger. 
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Hvis landgielde eller tiende korn som endnu kand resterer, lofved Claus Kieldsen at vil in natura 
lefvere, videre fanttis ikke af nogen sæd og korn i laden. 
Claus Kieldsen angaf at være skyldig til Amptstuen for Aa. 1694. 7 mrk., Item bog Clarings penge 
for Aa. 1695. penge 6 Sld. 2 mrk., giør 8 Sld. 1 mrk., Udlagt, en soed blised Hoppe for 8 Sld., en 
hvid Soegris 1 mrk.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller har at fordre 6 mrk., udlagt, en tønde strøe Rug for 6 
mrk.,  
Hans Koefoed Povelsen fordrer 4 Sld., udlagt en røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., til overs 2 mrk.,  
Mads Koefoed Povelsen i Svaniche fordrer 2 mrk., udlagt ved Hans Koefoed Povelsens udleg disse 
2 mrk.,  
Olluf Nielsen Smid i Svaniche fordrer 4 mrk., udlagt it gl. egewraaeskab for 4 mrk.,  
Anders Andersen i Østermarie sogn fordrer 5 Sld. 3 mrk., Udlagt, en brun snopped Hest for 5 Sld., 
en føre kiste 3 mrk.,  
Hr: Søfren Larsen Sogne Præsten i Østermarie sogn fordrer 1 Sld., udlagt, en egekiste for 2 Sld., til 
ofvers 4 mrk.,  
Deignen Giert Philip Simmensen fordrer 3 mrk.,  udlagt af forde egekiste disse 3 mrk.,  
Walentin Dekner i Ibskier sogn fordrer 4 mrk., som betalis af en røe stierned og snopped Hoppe. 
Jens Munk i Østermarie sogn fordrer 11 mrk., udlagt en røe røgged Qvige for 2 Sld., en sort belted 
Soegris 20 skl., en sort Ornegris 1 mrk., en stand tønde 12 skl.,  
Peder Munk i Boelskier sogn, haver her i boet efter afreigning at fordre i alt penge 6 Sld. 12 skl., 
der imod haver Claus Kieldsen hos Peder Munk til goede it bruegarns lagen, og en wafne bog, for 
de 6 Sld. 12 skl., udlagt en røe hielmed Koe for 18 mrk., it bord i stuen 6 mrk., en lyng rifve 8 skl., 
en tom tønde 4 skl., 
Jep Olsen i Østermarie sogn fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt af en Egekiste ved Hr: Sørrens udleg 1 
mrk., en harre for 8 skl.,  
Chresten Jacobsen i Østermarie sogn, fordrer for denne S: Qvindes ligkiste arbiedsløn 3 mrk., 
udlagt af en ploug med behør disse 3 mrk.,  
Kirkewergen Jens Hansen fordred for Aa: 1694 Kirketiende, en tønde Haure, og en skeppe Biug der 
for 3 mrk. 4 skl., Udlagt af en røe stierned, og snopped Hoppe 3 mrk., en tom tønde for 6 skl., til 
overs 2 skl.,  
Jørgen Hansen i Østermarie sogn fordrer 2 mrk., som erudlagt at betalis af forde ploug disse 2 mrk.,  
Herrits fougden Anders Pedersen Fyen fordred 1 mrk., udlagt af plougen 1 mrk.,  
Trune Imedsen i Svaniche fordred 1 mrk., udlagt af plougen 1 mrk.,  
Skifteforwalteren og skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning hver 6 mrk er 3 Sld., 
udlagt af en røe stierned og snopped Hoppe 3 Sld., 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., Udlagt af plougen 1 mrk., en sleede for 1 mrk., en øpse 
1 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., Udlagt, af en røe stierned og snopped 
Hoppe disse 2 mrk., 
Imod denne S: Qvindes Udfart blef Claus Kieldsen bevilged 10 Sld., udlagt en røe blised Hest for 8 
Sld., en kaabber kedel paa en span for 2 Sld.,  
Og som det yngste pigebarn, er saa ganske ringe af aller, saa forundtis Claus Kieldsen til dessen op 
forstring bevilged werdier for 5 Sld.,  
Hvis Ifareklæder som denne S: Qvinde sig kand have efterlat, er hengiven i betalning til ammen 
som betiener barned ved opforstringen, og er for de 5 Sld., Udlagt, en røe spetted Koe for 5 Sld.,  
Mortten Koefoed i Svaniche fordred 5 Sld., og tillagt en røe Koe for 4 Sld., af en røe stierned og 
snopped Hoppe de 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 59 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
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Liqvideret bliver udi behold, og til deeling 4 Sld.2 mrk. 8 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er 2 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Den anden halfvepart deelis Imellem en søn og 2 døttre, er der af en broderlaad 4 mrk. 10 skl.,  
Og hver daatters laad 2 mrk. 5 skl.,  
 
Og som faderen er self sinne børns werge saa giøris ikke nødig en hver i sær at tilleggis, mens 
faderen at svare sine børn, efter som forskrefved staar, og bestaar de 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., udi 
efterskrefne 4 gl. Gies for 5 mrk., en wogn med behør for 3 Sld., en jern tyfve 6 skl., it deigne trug 1 
mrk., af en tønde ved Jens Hans udleg 2 skl.,  
 
Til det sidste blef Claus Kieldsen, og de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdte, om de hafde 
meere at angive, som dette Sterfboe, entten kunde komme til beste eller fordrende Gield hvor til de 
svarede ej videre at være, end angifved er og forskrefved staar, at saa er Pahseret Tehterer. 
Jens Pedersen Meklenbourgh. Henrik Brugman. Claus Kieldsen. 
Sørren Monsed. Esper E:P: Persen. 
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Nr. 69. 
Side 112. 1696. 28. feb. 
Birgite Nielsdatter, 3. Sg. Øster Sogn. 
Jens Pedersen Skomager. 
 Ved ægt med ?. 2 søn. 3 døt. 
A: Niels Erichsen, Øster Sogn. 
B: Morten Erichsen. Værge: Bror, Niels Erichsen. 
C: Boehl  ?, gm. Aastred Thuesen, Østerlars. 
D: Anna ?, gm. Hans Michelsen, Ibsker. 
E: Magdalene  ?, gm. Anders Nielsen, Aaker. 
 
Anno 1696 Den 28 February  er efter Loulig giorde Tillysning Var berammet at Holde et Lowlig  
skifte, og deeling efter Jens Pedersen Skomager hans afdøde hustru  Sal: Birgitte Niels 
daatter paa den 3  Jord Ejendoms gaard, i Aarløse i Østermarie sogn, imellem denne S: Qvindes 
efterladte mand bemelte Jens Pedersen paa Ene side, og paa anden side, den S: Qvindes børn, 
som er 2 sønner og 3 døttre. Hvor af, 
 
Den eldste søn er Niels Eriksen i Østermaris sogn. 
Den anden søn er Mortten Eriksen som bemelte hans broder er werge for. 
Den eldste daatter Boehl  Aastered Thuesens i Østerlaurskier sogn. 
Den anden daatter Anna   Hans Mikelsen i Ibskier sogn. 
Den yngste daatter Magdalena Anders Nielsens i Aakier sogn. 
Som samptlige vare her tilstede. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende Høÿ Edle Welbaarne Etats Raad og Amptmand  
herre Hans Boefeke ved sin fuldmegtig Jens Peders Meeklenbourg Skifteskriver Henrich 
Brugman, tillige med de ordineret wurderings mænd, Sørren Mogensen og Esper Pedersen, 
ibiden,  
 
Hvor at samptlige de forskrefne, og vedkommende arfvinger her paa Steden blef venlig foreened, 
og for Accorderede, angaaende en Tvestighed, som sig forhen tildraged haver ved den undvigelse 
som bemelte Sahl: Qvinde i sit lefvende lif giorde med en deel Boehave fra sin Ektemand berørte 
Jens Pedersen, saaleedis at Niels Eriksen, som er den eldste søn, skal betale til sin stiffader Jens 
Pedersen den Gield, som hand til ham er skyldig, som er 7 Sld. 2 mrk., hvor med Jens Pedersen saa 
var tilfreds, og benøyet for ald hvis Prætension hand kunde ellers have, eller haver haft for hvis 
gods hans bemelte hustru ved sin undvigelse kunde have for minsked boet med om end skiønt ved 
retten derom noged kand være giort anhengig, hvilked nu her ved skal aldeelis være ophæfved død, 
og magtisløs, hvorimod Jens Pedersen skal og aldeelis være fri, og umotesteret for bemelte sine 
med arfvinger baade for fordring, og arfvedeel efter deris S:Moder, saa vel af løsøre, som og for den 
bemelte 3 gaards pantepenge, hvor af arfvingerne tilforen deris andeel efter S: Erik Nielsen deris 
faders ergangne skiftebrefs formelding bekommed haver, som Jens Persen betalt haver, hvilked 
arfvingerne nu vedgik, her imod svarer, og betaler Jens Pedersen self, af sine egne midler ald den 
bort skyldige Gield, som nu her ved hans boe fordris, eller kræfvis kand, saa og en RD., til 
skifteskrifveren for sin umage, hvor med hand holder sinne med arfvinger fri for al af efter deris 
Sahl: Moder, arfvingerne indbiurdes imellem for sig self blef ACcorderet, at Aaestred Thuesen skal 
betale for den dom Sørren Monsen fra Øster Herritsting af 14 January 1695. ofver Jens Pedersen 
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for hverfved haver, for en deel Tiende paa kirkens weigne, som opdrager med omkostning 4 Sld. 1 
mrk. 6 skl., Item for begge wurderings mændenis umage 2 mrk., er naar Sørren Monsen fornøyer 
Esper Persen 1. mrk., i andre maader; som Aaestred Thuesen efter sit eged løfte, her paa Sterfboet, 
skal betale til bemelte Sørren Monsen i Østermarie sogn. paa Østermarie kirkis weigne i alt 4 Sld. 3 
mrk. 6 skl.,  
Iligemaade skal Aaestred Thuesen betale til skifteforwalteren for sin umage her paa skifted 6 mrk.,  
Hvor med saa Aaestred Thuesen skal aldeelis være fri for ald hvis Præten sion entten Jens 
Pedersen, eller hans med arfvinger kand have, eller haver haft hos hammen at søge, de andre med 
arfvinger skal og en hver for sig beholde hvis de i forskrefne tilfelde kand have af dette boes Goeds 
til sig annammed. Saa at ingen af parterne, paa entten siderne, paa hinanden noged i ringeste 
maader skal eller vil efter denne dag have at fordre, eller anke, men venlig, og vel for Eened, og 
fordragne i alle maader, hvilked til ydermeere Stadfeseelse udi som her paa Sterfboet vare tilstæde, 
og over værende under vore henders paaskrift bekræfte at som forskrefved staar, Ubrødelig holdis, 
og efter kommis skal. Actum A:D:ET:Ut Supra  Jens Pedersen Meklenbourgh.  
Henrik Brugman. Jens Pedersen egen haand. Niels N:E: Eriksen.
 Mortten M:E: Eriksen.  Aaestred A:T: Thuesen  
Hans H:M: Mikelsen Anders A:N:S: Nielsen. Sørren Monsen. 
Esper E:P: Persen. 
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Nr. 70. 
Side 113. 1696. 12. Marts. 
Anders Ollsen, 20. Sg. Vestermarie. 
 1 søster. 
A: Kirstene Ollsdatter. Laugv: søsk.barn, Jens Jacobsen 
 
Anno 1696 Den 12 Marty  er efter foregaaende Loulig Tillysning Holden Registering og vurdering, 
sampt skifte, og deeling efter S: Anders Ollsen som døde hos Mons Andersen paa den 20de 
gaard i Westermarie sogn. efter bemelte S: Anders Ollsen arfver hans søster Kirstine 
Ollsdaatter og blef for hende til laugwerge anordnet hendis søskende barn Jens Jacobsen 
værende hos oven bemelte Mogens Andersen. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende Høÿ Edle Welbaarne Etats Raad og Amptmand  
herre Hans Boefeke ved sin fuldmegtig Jens Peders Meeklenbourg Skifteskriver Henrich 
Brugman, til wurderings mænd, blef opmelded, Arist Ibsen og Jens Madsen, begge af 
westermarie sogn. Og er da forrefunden som følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun Hest for 4 Sld., en mørk brun Hoppe 4 Sld. 2 mrk., en lysbrun Hoppe 3 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En hvid bleged Koe 4 Sld., 2 blakede studde 10 Sld., løsøre, en gl. sadel med bidzel 4 mrk., en 
kaare med i læder grheng 2 mrk., it gl. førre bord med en skuffe for 1 mrk. 4 skl., 1½ skep: Rug 
meehl som Jens Pedersen i Aakier sogn til denne S: Carl er skyldig der for 3 mrk.,  
 
Summa bedrager sig forskrefne løsøre til penge 2 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
 
Der imod blef angifven efterskrefne Gield.,  
Kirkewergen Lars Hansen i Westermarie sogn fordrer 1 mrk. 8 skl., Udlagt af en lysbrun Hoppe 1 
mrk. 8 skl.,  
Samsing Monsen i Nyelaurskier sogn fordrer fore leje for en stud, som denne S: Carl til hørte 3 
mrk., udlagt de 1½ skep Rug meel hos Jens Pedersen i Aakier sogn. 3 mrk.,  
Niels Andersen i Westermarie sogn for 8 skl., udlagt ved wurderings mændenis udleg 8 skl.,  
Anders Hansen i Westermarie sogn fordrer 1 mrk., udlagt it gl. førre bord med skuffe for 1 mrk. 4 
skl., til overs 4 skl.,  
Mogen Andersen som hafver bekaasted denne S: carls lig til jorden fordrer bekostning in Allis 14 
Sld., udlagt der for 2 blakede studde for 10 Sld., en brun Hest for 4 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage, og reisens bekaastning blef bevilget 5 mrk., Udlagt af en lysbrun 
Hoppe disse 5 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage iligemaade 5 mrk., af forde Hoppe  
Stempled papir til skiftebrefvet for 3 mrk., Udlagt af en lysbrum Hoppe 1 mrk. 8 skl., arfvingen 
betaler 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mendene for deris umage 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., der er udlagt, en sadel og bidzel for 4 
mrk., til overs 1 mrk.,  
Summa Prætensionerne andrager til penge 19 Sld. 8 skl.,  
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Liqvideret blifver saa i behold som denne S: Carls arfving Kirstine Ollsdaatter 
tilkommer penge 9 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
som bestaar i efterskrefne nemlig. 
En mørk brun Hoppe for 4Sld. 2 mrk., en hvid bleget Koe for 4 Sld., hos Anders Hansens u7dleg 4 
skl., af den lysbrune Hoppe 1 mrk., en kaarde med it læder geheng for 2 mrk., af en sadel ved 
wurderings mændenis udleg 8 skl.,  
Hvis Ifareklæder som denne S: Carl sig efter lod er ej af  nogen verdie, hvor for de uden wurdering 
blef hans søster Kirstine Ollufsdaatter bevilged, Idet øfrige blef Mogens Andersen, og 
vedkommende    af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere denne S: Carl tilhørrende som 
kunde komme hans arfving til beste, eller fordrende Gield. Hvor til de svarede ej videre at være 
bevidst, end angived er, og forskrefved staar, at saa er Pahseret, Testerer.  
Jens Pedersen Meklenbourgh. Henrik Brugman. Jens Jacobsen. 
Arist Ibsen.  Jens Madsen. 
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Nr. 71. 
Side 113b. 1696. 7. April. 
Willum Pedersen, 57. Sg. Vestermarie. 
Lene Madsdatter. Laugv: Rasmus Jensen Borringholm, sognepræst. 
 2 søn. 
A: Per Willumsen, egen værge, Vestermarie. 
B: Christen Willumsen, egen værge, 45. Sg. Vestermarie. 
 
Anno 1696 Den 7 April  er efter  Loulig Giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, sampt 
schifte, og deeling efter Sahl: Willum Pedersen som boede og  døde paa den 57 Jord Eiendoms 
gaard beliggende i Westermarie sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Leene 
Madsdaatter for hende paatog sig efter hendis begiering at laugwerge Songe Præsten hederlig og 
wellærde mand Hr: Rasmus Jensen Borringholm, de paa eene, og paa anden side, denne 
S:Mands børn som er 2 sønner, hvor af. 
 
Den eldste søn er Per Willumsen ibiden sin egen werge. 
Den anden søn Christen Willumsen paa 45 gaard i Westermarie sogn, og sin egen werge. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende forde Jens Peders Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, til wurderings mænd, blef opmelded,  Arist Ibsen og Hindze Hansen, da 
forrefunden  og Pahseret som følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En ugilled brun stierned Hest for 10 Sld., en røed Hoppe for 8 Sld., en sort brun Hoppe 6 Sld., en 
brun blised Hoppe for 5 Sld., en gl. sort Hest for 2 Sld., 
Qveg. 
En røe herret Koe 6 Sld., en røed Koe for 5 Sld., en hvid manked Koe for 4 Sld., en røe røgged Koe 
4 Sld., en røed bleged Koe 4 Sld., it røe braaged Tyrnød 2 Sld., en røe stierned stud 3 Sld. 2 mrk., it 
røt studnød 2 Sld. 2 mrk., en røed Tyrkalf 3 mrk., en røe hielmed spæ Tyrkalf for 1 mrk., en røe 
stierned Tyrkalf 10 skl., en liden røe Tyrkalf for 6 skl.,  
Svin. En sort Soe for 3 mrk., 5 unge Faar á 2 mrk. 8 skl er 3 Sld. 8 skl.,  
Gies. 4 gl. Gies, og en Gaase á 20 skl er 6 mrk. 4 skl.,  
I Westre huus i wester seng, en sort ranned ulen underdynne 2 mrk., en linnen gl. overdynne 1 mrk. 
8 skl., it spoelskaded gl. sengklæde 1 mrk., en hvid ulen sengedynne i Øster seng for 2 mrk., en gl. 
ranned ulen ofverdynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 2 mrk., it gl. ditto 1 mrk., paa nørre benk i 
stuen, en nye wefved benkedynne 5 alen lang for 2 Sld., en benkedynne ved borred i stuen paa sort 
bon 5 alen lang for 2 Sld., en liden gl. benkedynne for bord enden i stuen 2 mrk., it wefved hiønde 
for 1 mrk. 4 skl.,  
Kaabber. 
En halfslit kaabber kedel paa en fiering vegt til 4 Sld., en liden span stoer gl. kaabber kedel bevilged 
arfvingerne Enken foruden skifte, en sleede med jern vidier, og 2 stier 3 mrk., en harre 12 skl., en 
dito 6 skl., en wogn med 2 smaa stier 2 Sld., en gl. wogn uden stier 3 mrk., 2 wogn ree, og 3 gl. juhl 
12 skl.,  
I Krobhused. 
2 tønder á 8 skl er 1 mrk., en gl. kierne 4 skl., en gl. kiste 8 skl., en bagstoel med røke paa i stuen 8 
skl.,  
I Steer Hused. 



 2 

En kalke tønde 8 skl., en hud som laae i bemelte kalke tønde 3 mrk., 2 gl. tønder á 4 skl er 8 skl., 
paa stue lofted, en gres seis med bom, og ringe 3 mrk., en korn seis med bom og ringe 1 mrk. 8 skl., 
en dito 1 mrk., it haretøj 1 mrk., it tørf jern 1 mrk., it dito 10 skl., en dømlinge naur 12 skl., en 
baanne knif 8 skl., it hug jern 6 skl., it andet hug jern 4 skl., it stoer læse bor 6 skl., it tver reb 1 mrk. 
8 skl., endnu it tver reb 1 mrk., en Høe wefvet 12 skl., en jern kihl 8 skl., 2 nye axsle 8 skl., 2 nye 
wohng wehre 4 skl., en nye ploug aas 8 skl., en ploug stert 2 skl., 1½ gang juhl phiel, og juhl eger 
til 5 juhl er sat for 3 mrk., 2 nye førre bræder i laden á 6 skl er 12 skl., 20 støker Elle og Aske træer 
er sat for 2 mrk., it føre bord i stuen af verdie 3 mrk., er Enken af hendis med arfvinger bevilged, en 
ploug med Jern stude aag, draglenker og 2 hamle 3 Sld., en jerned hammel med halseeler og tøm 2 
mrk., en dito 1 mrk. 8 skl., en haar tøm 10 skl., en dito 6 skl., it bag reeb 4 skl., en hiem qvern med 
hus og seil 4 mrk., en hugge benk 4 skl., en skier benk 6 skl., it aar med bihl paa 1 mrk., it aar uden 
bihl 8 skl., 2 par gl Høestier á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., en jern Tyve med en phael 1 mrk., 2 andre jern 
tyver 1 mrk., 2 møg fiele 8 skl., 1½ tønde strøe Rug som er saaed i efter høsten nest afvigt tønden er 
sat for 7 mrk., er 10 mrk. 8 skl., en gl. bred bladed øpse 12 skl., 2 andre gl. staur øpser á 8 skl er 1 
mrk., en lunstøke naur 6 skl., en anden liden naur 4 skl.,  
 
Summa andrager forskrefne Sterfboets løsøre middel til penge 105 Sld. 14 skl.,  
Hvis Ifareklæder som denne Sal: Mand sig haver efterlat bekom hans efterlatte 2 sønner imellem sig  
til deeling, hvorimod Enken beholder sine egne Ifareklæder. 
 
Blef saa angiven efterskrefne Bort sktldige Gield.Hvor til er giort udleg som følger. 
Enken og arfvingerne beretted at være skyldig til Amptstuen for bog Clarings penge, som og saa af 
qviterings bogens udvisning forneknis at reste for afwigte aar 1695, penge 13 Sld. 2 mrk. 6 skl., 
Udlagt, en sort brun Hoppe for 6 Sld., en røed Koe for 5 Sld., it røt studnød for 10 mrk., it hug jern 
6 skl.,  
Olluf Nielsen i Rønne fordrer efter sin sedel som rester 6 mrk. 6 skl., udlagt 4 gl. Gies og en Gaase á 
20 skl er 6 mrk. 4 skl., en ploug stert for 2 skl.,  
Giert Jacobsen Von Kempe Farfver i Rønne fordrer 5 mrk., Udlagt 2 sort spetede Søer for 5 mrk.,  
Imod denne S: Mands Udfart, eller begravelsis bekaastning fordrer Enken som arfvingerne 
samtøked 25 Sld., Udlagt, en ugilled brun stierned Hest for 10 Sld., en røed Hoppe 8 Sld., en røe 
herred Koe 6 Sld., en røe Tyrkalf 3 mrk., en røe hielmed Spæ Tyrkalf 1 mrk.,  
Efter det skiftebref datered den 3 juny 1669 ganged efter S: Jens Lassen som boede, og døde i 
Rønne, der efter tilkommer de 2de sønner Johan Jensen og Diderik Jensen hver 10 Sld., som bestoed 
udi it huus i Rønne som nu Johan Baslius udi boer, hvilke bemelte 20 Sld., denne Sal: Mand Willum 
Persen opbaared haver, og bevilged nu samptlig arfvingerne at bemelte Summa 20 Sld., skal 
forlaads aftagis af denne 57 gaards i Westermarie sogn werdie, og der udi foruden rente at bestaae, 
indtil endelig videnskab erlanges kand, om berørte 2de sønner som nu erre udenlands, findis at være 
i lefvendelif at de ved døden ere afgangen, da samme andeel at deelis efter lowen imellem den igien 
levende Moder, og felleds søskende, belangende hvis samme bemelte skiftebref om formelder, at de 
berørte 2de sønner Johan og Diderik tilkom udi den 57 gaard i Westermarie sogn hver 10 Sld., saa 
findis udi samme skiftebref at stiffaderen denne Sahl: Mand Willum Pedersen er bevilged 20 Sld., 
for disse 2de Børns kaast, og underholdning, hver ved det og saa er forblefven, at S: Willum Persen 
der for, de i bemelte 57 gaard bestaaende 20 Sld., for demmen haver indeholt; 
Item tilkommer daatteren Annike Jensdaatter, efter forde skiftebref udi denne ommelte 57 gaard, 
arfvepart efter sin S: Fader 10 Sld., og som Annike Jensdaatter, for nogen tid siden ved døden er 
afgangen, Saa, deelis disse 10 Sld., der for udi 4 brødre, og 2 søstre laader, hvor af Enken Leena S: 
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Willum Persens tilkommer 2 Sld., som deelis hende, og hendis med arfvinger imellem, er Enkens 
part 4 mrk., og Willum Pers sønner Per Willumsen 2 mrk., og Christen Willumsen 2 mrk.,  
Nok tilkommer broderen Johan Jensen 2 Sld., og Diderik Jensen 2 Sld., som og foruden rente 
med forde Meehlving i den 57 gaard i Westermarie sogn bestaaende bliver, Nok tilkommer 
broderen Lars Jensen 2 Sld., Item søsteren Karne og Leene Jens døttre hver tilkommer 4 
mrk., som af forde gaard forlaads Udreignis skal, hvis Karne Jensdaatter som nu haver Lars Jensen 
til ekte tilkom efter formelte skigtebref nemlig 10 Sld., haver hendis mand Lars Jensen hos Sal: 
Willum Persen af den 57 gaard i Westermarie sogn oppebaared, endnu tilkommer Leene 
Jensdaatter udi denne 57 gaard i Westermarie sogn efter forskrefne skiftebref de arfvende 10 Sld., 
som ubetalt der udi bestaar. 
Hans Madsen i Nykier sogn var her tilstede, og beviste at have her udi denne 57 gaard i 
Westermarie sogn tilgoede bestaaende 27 Skd., efter der om Pandtebrefs udvisning, datered den 28 
january 1693. Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning bevilged 4 Sld., udlagt en 
røe stierned stud for 3 Sld. 2 mrk., en jerned hammel med halseeler og tøm for 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning bevilged 4 Sld., udlagt fiering kaabber 
kedel for 4 Sld.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt 1½ gang juhl og eger til 5 juhl for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it røe braaged Tyrnød for 2 
Sld., til overs 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 51 Sld. 12 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold og deeling 54 Sld. 2 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfvepart som er 27 Sld. 1 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis Imellem denne Sahl: Mands efterlatte 2de sønner  
er hvers andeel 13 Sld. 2 mrk. ½ skl.,  
 
for enkens Anpart som er 27 Sld. Er til hende udlagt, en gl. sort Hest for 2 Sld., en hvid manked 
Koe for 4 Sld., en røe røgged Koe 4 Sld., en røe stierned Tyrkalf 10skl., en liden røed tyrkalf 6 skl., 
3 gl. Faar á 4 mrk er 3 Sld., 5 unge Faar á 2 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 8 skl., en ploug med jern stude 
aag, draglenker og 2 hamle for 3 Sld., en hiem qvern med hus og seil for 4 mrk., 1½ tønde strøe 
Rug tønde 7 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  en wogn med 2 smaa stier for 2 Sld., it wefved hiønde 1 
mrk. 4 skl.,  en Harre for 12 skl., en anden harre 6 skl., I Krobhused,  2 tomme tønder 1 mrk., en gl. 
kierne 4 skl., en gl. kiste for 8 skl., en bagstoel med røk paa 8 skl., I Sterhused en kalke tønde for 8 
skl.,  derudi en hud for 3 mrk.,  
 
Peder Willumsen for sin anpart 13 Sld. 2 mrk. udlagt en røe bleged Koe 4 Sld. 2 mrk., paa nørre 
benk en nye wefved benkedynne i stuen 5 alen lang 2 Sld., i Wester seng i westerhus, en sort ranned 
ulen underdynne 2 mrk., en gl. linnen overdynne 1 mrk. 8 skl., it spoelskaded sengklæde 1 mrk., en 
sleede  med jern vidier og 2 stier 3 mrk., en korn seis med bon og ringe 1 mrk., it haretøy 1 mrk., en 
jerned hammel med halseeler og tøm 1 mrk. 8 skl., en stour øpse 8 skl., it par Høe stier 10 skl., 2 
wogn ree og 3 juhl 12 skl., en benkedynne for bordenden 2 mrk., en  gres seis med bom og ringe 3 
mrk., en sort Soe 3 mrk., 2 tver reeb 2 mrk. 8 skl., 2 jern tyver 1 mrk., 2 møg fiele 8 skl., 20 støker 
Elle og Aske træer 2 mrk., ved wurderings mændenis udleg 3 mrk., en wogn wehr 2 skl.,  
 
Christen Willumsen for sin anpart 13 Sld. 2 mrk., er tillagt, en brun blised Hoppe for 5 Sld., en 
benkedynne ved borred i stuen paa sort baand 5 alen lang for 2 Sld., i Øster seng i wester hus, en 
hvid ulen sengedynne for 2 mrk., en gl. ranned ulen overdynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 2 
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mrk., it dito 1 mrk., en wogn uden stier 3 mrk., en korn seis med bom og ringe 1 mrk. 8 skl., it tørf 
jern 1 mrk., en stour øpse 8 skl., it par Høestier 10 skl., 2 tønder i Sterhused 8 skl., ved wurderings 
mændenis udleg 1 mrk., it tørf jern 10 skl., en dømlinge naur for 12 skl., en baane knif 8 skl., it hug 
jern 4 skl., it lese bor 6 skl., en Høe wefvel 12 skl., en jern kihl 8 skl., 2 nye axsle for 8 skl., en nye 
wogn wehr 2 skl., en nye ploug aas 8 skl., 2 nye førre bræder for 12 skl., en haar tøm 10 skl., en dito 
6 skl., it bag reeb 4 skl., en hugge benk 4 skl., en skier benk 6 skl., 2 aar det eene uden bihl begge 
for 1 mrk. 8 skl., en jern tyfve 1 mrk., en gl. bred bladed øpse for 12 skl., en lundstøke naur 6 skl., 
en anden liden naur for 4 skl.,  
 
Til det sidste blef Enken og med arfvingerne, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at 
angive som dette sterfboe entten kunde komme til beste, eller fordrende Gield, hvor til de svarede at 
der ej videre var, uden hvis som udi denne forskrefne 57 gaards werdie kunde blifve til overs, naar 
der fra først er aftagen, hvis de herudi tilforne anførte Persohner tilkommer, og som samme gaard i 
lang tiid, ikke er taxsered, kand ej der paa nu nogen endelig deeling skee førend Samfrender den udi 
werdie anslager, som fordeeligt af Enken, og med arfvingerne skal befordris at saa er Pahseret, som 
forskrefved staar. Tehterer       Jens Pedersen Meklenbourgh.    Henrik Brugman. 
Paa Enkens weigne som Laugwerge efter begiering Rasmus Jensen B. 
Christen C:W: Willumsen. Arist Ibsen.  Per P:W: Willumsen. 
Hindze Hansen. 
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Nr. 72. 
Side 115b. 1696. 21. April. 
Ingemar Jensen, udhus, Østerlars. 
Elsebeth Ollufsdatter. Laugv: Peder Hansen, Østerlars. 
 2 søstre. 
A: Karen Jensdatter, gm. Jonas Christophersen, Gudhjem. 
B: Anna Jensdatter, død, var gm Hans Thomasen. 1 søn. 1 dat. 
 1: Thomas Hansen, egen værge. 
 2: Kirstene Hansdatter. Værge: Far. 
 
Anno 1696 Den 21 April   er efter Loulig Giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, 
sampt schifte, og deeling efter Sahl: Ingemar Jensen som døde i it Udhus, som ligger i Stausdal, 
udi Østerlaurskier sogn. Imellem denne Sal: Mands efter latte hustru Elsebeth Ollufsdaatter, for 
hende blef til laugwerge anordnet Peder Hansen ibiden, paa eene side og paa anden side denne S: 
Mands sødskende, og derris børn, som er hans  
 
Søster Karne Jensdaatter som er i ekteskab med Jonas Christophersen i Gudhiem. Som for 
hende var tilstede og svarede. 
Den anden søster var afgangne Anna Jensdaatter, efter hende igien lever en søn og en daatter. 
 Sønnen Thomas Hansen boende i Knudskier sogn, sin egen werge. 

Daatteren Kirsten Hans Daatter som faderen Hans Thomasen er werge for, som 
var tilstede 

 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende  berørte Jens Peders Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, til wurderings mænd, blef opmelded, Hans Rasmusen og Poul Pedersen, 
ibiden. Da  forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
 
En røe braaged Koe, og en brun skiolded Koe findes her i boet, sampt it røe stierned studnød som 
Ingeborrig S: Olluf Jensens i Rønne, hendis brende paa findes, og hun af denne S: Mand i lefvende 
lifve kiøbt haver, og betalt, efter hendis regenskabs bog formelding, en røe hielmed Koe for 4 Sld., 
en røe Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe Qvigekalf for 6 mrk., it sort Faar 3 mrk., it graat Faar 3 mrk., it 
hvidt Faar 4 mrk., en gl. brun Hoppe for 2 mrk., it hvidt galt svin 1 mrk. 8 skl., it sort hoved soe 
svin 2 mrk., en gl. ploug med knif, skier, løbere ringe og vidie 3 mrk., en gl. Slee med træ vidier for 
8 skl., 2 gl. juhl for 5 mrk., en gl. hand qvern med hus og seil for 3 mrk., en gl. kalketønde for 4 
skl., 3 gl. straabonds tønder á 4 skl er 12 skl., en liden gl. ballig for 2 skl., en liden mæssing kedel 2 
mrk., en gl. span kedel 6 mrk., en anden gl kaabber kedel for 5 mrk.,  
I Krobhused. 
En ølhalf tønde for 8 skl., en tom tønde 4 skl., en gl. førre kiste uden laas for 2 mrk., en anden gl. 
førre kiste med en gl. laas for 2 mrk., en span for 2 skl., 2 sibøtter á 3 skl er 6 skl.,  
 
Summa boets middel amdrager 22 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne Gield. 
Kirken tilkommer for Aa. 1695. kirkepenge 8 skl., tillagt hos Enken ved Udfarten 8 skl.,  
Bendte Espersdaatter fordred tiensteløn 6 mrk., udlagt en haand qvern med hus og seil for 3 mrk., 
en mæssing kedel 2 mrk., en kiste uden laas for 2 mrk., til overs 1 mrk.,  
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Leener Haagensen i Østerlaurskier sogn fordrer 4 skl., udlagt en sy bøtte fpr 3 skl., en ballig for 2 
skl., til overs 1 skl.,  
Peder Hansen og Rasmus Hansen fordred for graven at grave 1 mrk. 8 skl., Nok fordred Peder 
Hansen for en egtad Rønne 20 skl., er 2 mrk 12 skl., udlagt en gl. brun Hoppe for 2 mrk., en kalke 
tønde 4 skl., 2 tomme tønder 8 skl.,  
 
Imod denne S: Mands Udfart og begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged saa og hvis som 
rester, og er ubetalt paa hans begravelse, skal Enken betale og der imod nyde 14 Sld., udlagt en røe 
hielmed Koe for 4 Sld., en røe Koe 5 Sld. 2 mrk., it graat Faar 3 mrk., it hvidt Faar 4 mrk., it galt 
svin 1 mrk. 8 skl., plougen med behør 3 mrk., 2 juhl for 5 mrk., en kiste med laas for 2 mrk., til 
overs 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning 4 mrk., udlagt at betalis af en span kedel 
disse 4 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning 4 mrk., udlagt af en span kedel disse 2 mrk., 
af en anden gl. kedel 2 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., som betalis af en gl. kaabber kedel disse 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., som betalis af forde hand qvern  
 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 19 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 3 Sld. 14 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer den halfvepart som er 6 mrk. 7 skl., 
Dend anden halfvepart deelis imellem 2de denne Sahl: Mands søstre, 
Er paa en hvers andeel 3 mrk. 3½ skl.,  
 
For Enkens anpart er udlagt, en røed Qvigekalf for 6 mrk., en gl. sleede for 8 skl., til overs 1 skl.,  
 
For Karne Joenas Christophersens anpart 3 mrk. 3½ skl., udlagt it sort Faar for 3 mrk., en sy bøtte 
3 skl., hos Enken ½ skl.,  
 
Den anden afdøde søster Anne Jensdaatters anpart, deelis imellem en hendis søn og en hendis  
 Daatter, er broderens anpart  2 mrk. 2 skl., og støstrens anpart 1 mrk. 1 skl.,  

For sønnen Thomas Hansens anpart 2 mrk. 2 skl., er udlagt it sort hofved Soesvin 2 
mrk., en gl. span 2 skl., 
Daatteren Kirstine Hansdaatter for sin anpart 1 mrk. 1 skl., er udlagt wn øll half tønde 
for 8 skl., 2 tomme tønder 8 skl., hos Enken 1 skl.,. 

 
Widere viste de vedkommende ikke at angifve end forskrefved staar, at saa er Pahseret Tehterer. 
Jens Pedersen Meklenbourgh. H: Brugman. Peder P:H: Hansen. 
Joenas J:C:S: Christophersen.  Hans H:T: Thomasen. 
Hans H:R: Rasmusen.  Poul P:P: Persen. 
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Nr. 73. 
Side 116b. 1696. 4. Feb.     
Poul Hansen, Melsted, rømt fra Landet i egen båd. 
 
Anno 1696 Den 4 February  Haver vi Underschrefne efter med Givne ordre, Udi Høy Edele, og 
Welbaarne Etats Raad og Amptmand herre Hans Boefeke  hans fra værelse, af wel Edele Hr: Vice 
Amptmanden Christian Tuxen, Nemlig Jens Peders Meeklenbourg, forordned skifte 
forwalter paa Landed, og Skifteskriveren  Henrich Brugman, med Niels Jørgensen, og 
Jesper Runge i Østerlaurskier sogn, Registeret og wurdered Povel Hansen udi Meelsted, hans 
boe og Goeds, formeldelst at hand Povel Hansen skal være med videre udi den fra Hammers 
Huus Udbrute Morder Hans Hansens undvigelse, og Rømning her fra landet som er skeed, med 
Povel Hansens egen baad. Hvis aarsage ved hiemtings retten, efter seeniste allernaadigste 
udgangne forordning, Povel Hansens persohn til bremerholm sin lifstid, og hans boes laad, til 
hans Kongel: Mayst at være forfalden er dømt, efter der om hiemting dommens indhold, hvor da 
Poul Hansens boe, er forrefunden, og paa Boepællen Pahseret som her efter følger, nemlig. 
 
I Sÿnderlade. 
En sort Koe 5 Sld. 2 mrk.,  en Røe Koe for 5 Sld., en Røe snopped Hoppe 6 Sld. 2 mrk., en sort 
stiernet Hoppe for 5 Sld., 3 smaa stolperum med biug i som Poul Hansen beretted, at ampt skriveren 
ved vainfor laded sætte for 15 tønder Biug, item en sort røgged qvige for 4 Sld.,en brun gilling for 7 
Sld. 2 mrk., en sort hoppe for 7 Sld., en gl. brun stierred hoppe for 6 mrk., en ung brun hoppe for 3 
Sld. 2 mrk.,  en bleg hielmed magre Koe for 3 Sld., it Røe braaged Tÿrnød for 7 mrk.,  
 
Paa Lofted over en gammel Kielder. 
En Laasfast kiste med noged jern beslag paa for 2 Sld., en drengeseng, 2 gl. senge dÿnner, en 
hoveddÿnne, it gl. blaargarns lagen, og et gl. sengklæde tilsammen sat for 10 mrk., en gl. skier benk 
for 8 skl., en gl. sleede i gaarden for 8 skl., en gl. vogn med stier hammel tøm, og hals seler 2 Sld.,  
 
I Herberg hused. 
I vester seng, en olmerdugs overdÿnne 10 mrk.,  en olmerdugs overdÿnne 8 mrk., en bolster 
underdÿnne 4 Sld., en bolster hoved Dÿnne 6 mrk., en bolster hoved Dÿnne 7 mrk.,  en olmerdugs 
pude 5 mrk., en gl. blaae Ranned pude 3 mrk., endnu en bolster underdÿnne 4 Sld., en olmerdugs 
overdÿnne 7 mrk., en hvid strived bolster Dÿnne for 5 mrk., en bolster hoved dÿnne 6 mrk., en pude 
med lin vor 3 mrk., en pude med lin vor 3 mrk.,  en ullen, og linnen pude  4 mrk., en ullen, og 
linnen pude  4 mrk.,  en blaae ranned wadmels overdÿnne for 5 mrk., en blaae ranned wadmels 
underdÿnne for 6 mrk., en olmerdugs underdÿnne for 9 mrk., en linnen pude for 1 mrk. 8 skl., it 
hampe brugarns lagen 2 mrk., en pude med lin vor, og strik 4 mrk., en nÿe wefved sengklæde for 6 
Sld., 3 nÿe sengesteder med skamler til á 3 Sld. Er 9 Sld., en Kurfve sengested for 4 mrk.,  
 
Benkeklæder  
En flamsk agedÿnne 5 mrk., en sÿed agedÿnne 5 mrk., 2 flamske hiønder á 3 mrk. er 6 mrk., it gl. 
flamsk hiønde med røt under foehr 1 mrk. 8 skl., it nÿt flamsk hiønde for 4 mrk., en sÿed benke 
dÿnne med guhl under foehr 6 alen lang for 4 Sld. 2 mrk., it føre bord for 4 mrk., en dreind stoel 1 
mrk. 4 skl., en Egekiste 2 Sld., en laasfast Egekiste 6 mrk.,  
 
 
I Krobhused. 
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It laasfast Madskab 4 Sld., It laasfast Madskab 10 mrk., it gl. bord 1 mrk. 4 skl., 
 
I Pigens seng 
2 gl. Sengedÿnner, en hoveddÿnne, og 2 gl. blaargarns lagen er sat for 2 Sld., en stolpe naur 1 mrk., 
en tømlinge naur 8 skl.,  
 
Paa Tilled over Herberghused. 
Er 2 Øltønder á 1 mrk er 2 mrk., 2 andre gl. tønder á 8 skl., er 1 mrk., nok paa tilled 2 Straabonds 
tønder á 8 skl., er 1 mrk., en Ploug med behørig jern for 2 Sld., en Gres seis med bom, og ringe 4 
mrk., 3 andre gamle Seiser med bom og ringe á 28 skl. er 5 mrk. 4 skl.,  
 
I Steerhused  
En hand Qvern med hus og seil for 2 Sld., 2 Ølkar paa 4 tønder hver á 10 mrk. er 5 Sld., 2 Stand 
tønder á 1 mrk. er 3 mrk., en Salte tønde 1 mrk. 4 skl.,  
 
Kaaber Warre. 
En Brøgerkedel paa 1½ tønde vegtig til 12 Sld., en gl. Feringskedel 9 mrk., en liden Mæssing Kedel 
3 mrk., 2 Grÿdekraag á 3 mrk er 6 mrk., en Treefoed 1 mrk.,  
 
I Stuen 
Er i det øfverste it førrebord for 2 Sld., det nest ved forstuen, it førrebord 2 Sld., en nÿe Wefved 
benkedÿnne 6 alen lang for 2 Sld. 2 mrk., en gl. Wefved benkedÿnne, under vindue 6 alen lang 7 
mrk., it lesned hiønde for 1 Sld., it flamsk hiønde 3 mrk., en Røkestoel 1 mrk. 4 skl., it Wraaeskab i 
stuen 2 Sld., 1 Thinfade vegtig til 14 mrk.,  6 Thin tallerker vegtig til 4 mrk. 8 skl., en Thin kande 
for 1 mrk. 4 skl.,  Jep Børgesen i Gudhiem er skÿldig her til boet, og i pandtsat it sengeklæde for 2 
Sld.,  2 Mæssing Lÿsestager 4 mrk.,  
 
I Laden ved stuen  
Er en Øltønde for 1 mrk. 4 skl., den Salte tønde for 1 mrk., Rugen som er saaed er 2 tønder  a 7 mrk 
er 17 mrk.,  
Summer andrager for skreefne anførte midler til penge 178 Sld., Golfsl: 
 
Foruden dette tilhørrer, Poul Hansens hustru, og stifsbørn gaarden de boer udi i bemelte 
Meelsted, med en deel tilliggende fri hed Jord, og Aggere sampt den 2 bondegaards stek kalded 
gadegaarden i Østerlaursker sogn, hvorom det skiftebref, ganged efter Sl. Peder Christensen 
videre giør forklaring, hvilked skiftebref  Poul Hansen efter skifte forvalterens anfordring ikke nu 
hafde ved haanden at fremvise, men Poul Hansen belovede det fra Qvarter Mesteren Lars 
Jensen i Røesogn, som det efter Poul Hansen beretning hos sig skal have, for derligst til skifte 
forvalteren vil indlevere at heraf kand erfaris levreged børing  Poul Hansen under haver forstene 
stif børn, en søn  
Og 2 døttre, hvilked berettedes at være Capital i alt, penge 320 Sld.,  
endnu til spurte skifte forvalteren Poul Hansen, og hans hustru, om de hafde meere Røren de 
goed til boets middel at angive, hvortil de svarede ej videre at være, end angived er og forskrefvet 
staar, at saa er Pahseret Tehterer, Niels Jørsensen,   Jens P Mekelenbourg,  H Brugman,    
Isper I:R: Rung,  
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Anno 1696 den 22 April  Haver paa Rettens Veigne Møt paa Poul Hansens Boepeel i Meelsted 
udi Østerlaursker sogn :/   Høÿ Edle, og Welbaarne H: Estatsraad, og amptman H: Hans Boefeke  
hans fuldmegtig Jens Perdersen Meklenbourg ; og skifteskriveren Henrik Brugman, om at 
foretage endelig forretning og Ligvidation, paa Poul Hansens bors middeler, og forefindende 
Prætensioner, efter som berørte Poul Hansen boes laad, efter ergangen hiem, og landsting dømme 
er til hans Kongl: Maÿst hiem falden, efter der om landstings dommens lÿdelse, afsagt, inden 
Borringholms Landsting, af Welbaarne H: Landsdommer Matthias Rask, den 18 Martÿ  
som af amptskriveren Seigr: Hans Henrik Skor ved sin tienere Thomas Hansen, paa Poul 
Hansen boepeel er fremlagt, og Produceret, hvis slutning formelder saaledes, 
 
efter di Poul Hansen er ikke allermiste overbevist, mens end og self ikke har kunned benegted, at 
hand hafde loved Capitain Hans Koefoed, at hand vilde holde sin baad udi goed varetegt, og om 
den nogen tid bortkom vilde hand self svare, og lade der fore, og udi alle maader holde Capit: uden 
skade, dette løfte haver Poul Hansen, ikke, eller øfrighed befalning efter kommet mens Morderen 
Hans Hansen, med samme baad er bort kommen, herfra landed, og til blegen, hvor for hand bør 
for sin ulÿdigheds, og opstætsigheds skÿld at have forbrut sin boes laad, til hans Kongl: Maÿst som 
ampt skrifveren efter rigtig skifte sig det haver at bemektige, ded til vidnersbÿrd under mit Aigente 
Actum Anno Die Aloco Ut Supra. 
 
Saa efter forhen forfattede Registrering paa ded Rørrende boe have den 4 Feb: berørte aar 1696. 
Haver vi til boet rigtighed samptlig boes vedkommen ved offentlig tillÿsning advared til i dag paa 
boepællen at møde, hvorda af boens middel videre befindes som er taxeret af bemelte Niels 
Jørgensen, og i stæden for  Ibser Runge, Jens Mogensen, af Østerlaursker sogn,       
der til er opmeldet, efter skrefne Jord, og Eiendom, nemlig: Jord og Aggere i Meelsted beliggende, 
den nordeste lake med Biug Jord som er toe tønder en skeppeland, er taxseret in Alles, for penge 44 
Sld., en Agger kaldis Kuleaggeren ligger i Gudhiem vaang er sep skepper land Biug Jord, er 
taxsered for penge 24 Sld., ved trangegade, 2 tønder land Haura Jord kaldis Kraagen er sat for 20 
Sld., efter it skiftebref datered den 1. Juni  A: 1681, ganged efter afgangen Peder Christensen 
som boede, og døde i Meelsted, og var Poul Hansens forman, som hafde hans hustru Ellene 
Ollufsdatter til Egte, befindes dette Poul Hansens og bemelte hans hustrus boe, at til hørre, en 
bundegaard foruden huus bugning, kallis Gadegaarden, og er den 2 i Jordebogs talled, i 
Østerlaursker sogn, som i berørte skiftebref er anslagen, og taxsered for 100 Sld.,  
Poul Hansens i bondegaard i Meelsted, er taxsered som følger Stuelengen er 16 stolperum, med 
laft, og straataggerske igien men, med vinduer, dørre, pannel, benke, og hus der udi Jord og 
Nagelfast befindis, sampt Karkelovn, Bageovn, og Kølnere tilsammen sat for penge 56 Sld.,  
Den Øster ladelenge, er fem stolperum, er til sammen med straatag sat for 7 Sld.,  
Den Sÿnderste ladelenge 14 Stolperum, med straatag, der udi er en Jord Kielder toe stolperum paa 
øster Ende, med 2 deele loft over, med dørre, og HusJord, og Nagelfast der udi findes, er sat for 19 
Sld.,  
Den Vester ladelenge, er otte stolperum med port, og dørre, er sat for 14 Sld., 
En gl. Vandmølle med gammel hus, jern, og Qvern, er til som men sat for 16 Sld., 
Denne forskrefne gaard herlighed med 2 Brønde, 3 frugte haver, 2 Kralhaver, Mølleplads, og gaard 
Rum, Dam og Damsted, er sat tilsammen for 40 Sld.,  
Det Biug som forhen forfattede registrering findes anteigned, at ampt skrifveren haver ved man, 
laded wurdere, er i boet siden den tid blefver efter sked, og optæred, hvor fra indtet findes at wudere 



 4 

Mens berørte der hos taxserede sort røggede Qvige, endnu findes paa Boepælen, og er nu sat for 4 
Sld., foruden den her udi anførte Jord, haver dette boe tilhørt, en haure Agger kaldis Holdebøgs 
Ageren, hvilken Agger Peder Nielsen i Gudhiem haver for leden foraar 1695, til under pandt 
bekommed af Poul Hansen for ”tredve”  30 Sld.,  
 
Summa Andrager forskrefne Boehave, frÿheds Agger Jord, gaarden, og dend Jord 
Ejendom Bondegaards seel til penge in Alles 522 Sld. 12 skl.,  
 
Der nest blef angiven efterskrefne Gield, og Prætensioner som rektig befanttes, og af Poul 
Hansen, og hans berørte hustru vedgaaet saaledes;  Kongl: Maÿst Amptskriver, og Ridefouget 
Seigr Hans Henrich Skor, loed ved sin tienerer bemelte Thomas Hansen indlegge sin 
Specification, og forteignelse paa en deel omkaastning, og restandte, som formelder  saaledes, 
Specification, paa den omkostning som er anvendt, i den drefne Procehs til hiem, og Landting, om 
Poul Hansen udi Meelsted udi Østerlaursker sogn, angaaende hans baad bort kommelse  Hvor 
med Morderen Hans Hansen her fra landet er undwigt. Betalt tvende kaldsmænd Hans 
Pedersen Sadelmager og Jacob Valentinsen begge borgere i Rønne, for at de i oben bemelte 
sag, gaf Poul Hansen lovlig kald og varsel til Øster herritsting, den 4 November, 1695. og for at 
de her fra Rønne maatte didtage, til bemelte Svaniche, kald, og varsel at af hiemle som er 8te Miile 
frem, og tilbage,  á Persohn 4 mrk. er 1 Ridsdaler 2 mrk.,  
 
2: betalt skrifveren  for et udskifte af hiemting Procehsen paa 2 aark i fuld skrefning 1 mrk. 8 skl., 
Stempled pappir der til endog ded var paa Slet papir, mens beregnis Kongen det til indtægt i mit 
regnskab 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk.,  
 
3:  for hiemtings dommen at skrive, som var paa 8 aark papir 4 mrk., forsleiglings penge 1 mrk. 4 
skl., Stempled papir de 3 første aark som dog var paa slet papir,  
mens nu kommer Kongen til indtegt 4 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk. 1 skl.,   
 
4:  for H. Landsdommers stefning til Landting paa it ark som og var paa slet papir, mens  kommer 
hans Kongl: Maÿst  til indtegt, i mit regnskab 1 mrk. 8 skl., for skrifverløn, og forsleigling sampt 
opskriften paa stefningen 5 mrk. 4 skl.,  for 16 Persohner at stefne med dommeren, Stokmendene og 
Poul Hansen self og vidnesbÿrd á hver persohn 8 skl., er 1 Sld. 2 mrk., er 2 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
 
5:  stempled papir til indleeg til Landsting, som og saa vat paa slet papir mens nu bereignis til 
indtegt, i mit regnskab 1 mrk. 8 skl.,  
 
6:  til trei ark stempled papir til Landstings dommen som Ilige maade er paa slet papir kommer dog 
Kongen til indtegt  1 RD.3 mrk.,  
 
7:  Skriverløn saa som dammen er over paa 12 ark papir 3 RD.,  
forseiglings penge 1 RD.,  er 5 RD. 3 mrk.,   
 
8:  Bÿens tienere for sin umage, og opvartning med Poul Hansen imidlertiid hand sad i Arrehteret 
penge 1 RD. 8 skl., Følwogn leie tvende gang at agge Poul Hansen her fra Rønne, og til 
Østerherritsting, saa som da i en hasteej var andre wogne at faar frem, og tilbage betalt penge 2 
Sld.4 mrk.,  
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9:  Thvende Musqveterer som samme forde Gange med fuldte, som vagt over Poul Hansen til lÿs, 
og drikepenge 4 mrk.,  
 
10:  for reisen, og fortæring saa lenge at sagen stod i Proceht saa som til hiemtinged fra den 
 4 Feb: 1695, da sagen først Ageredes og til den 20 januarÿ 1696. da dommen blef afsagt, er i 7 ting, 
og hver riese frem, og tilbage 8 miÿle á riesen med fortæring, og heste leie, i det alleringeste 1 Rds. 
Er 7 Sld.,  
 
11:  til Landstinged førend endelig dom sammesteds er afsagt, er anvendt fore reiser, og for tæring 
3de gang  4de miÿle frem, og tilbage á 3 mrk. er 1 RD. 3 mrk.,  
Summa denne bekaastning beløber i alt penge 24 RD. 3 mrk.,  
 
Herfor uden saa til kommer Poul Hansen at svare følgende Restandter, som en paa vopsen den 2 
gaard i Jordebogs talled i Østerlaursker sogn nemlig til 1. maÿ 1695. rester hand Jordebogs rehstant 
12 RD.2 mrk. 7 skl., for A: 1695 udi sidst bogclaringer 5 lispund 11 skaalpund 1½ pund smør 6 Sld. 
14 skl., 16 skepper 2 Sld., 1 ot. 1½ pot Haure 3 mrk. 8 skl., en gaas, 2 høns 1 mrk. 12 skl., 5 lestved 
5 mrk. 10 skl., Jordebogs penge 6 mrk., egte og knekte penge 2 RD. 1 mrk. 11 skl., er 11 RD. 1 
mrk. 7 skl.,  
Summa Summa beløber ald forskrefne omkostning, og rest i alt penge 48 RD. 9 skl.,  
hvor fore jeg tienstligre begierende at maatte paa hans Kongl: Maÿst vegne ske got, og fornøelig 
udleg, saa   hans Kongl: Maÿst   og jeg ikke skulle lide nogen skade, Actum  
Rønne den 17 April 1696. 
 
Jeg Skor, Poul Hansen, og hans hustru Dishuteret alderlis berørte fordrende omkostning, de 24 
Rds. 3 mrk., efter som welbaarne H Lands Dommers forhen indførte dom, ej i ringeste maader 
melder om nogen omkostning af Poul Hansen til Ampt Skriveren at skal betalis, men den forhen 
opsatte restandte for den 2 gaard i Østerlaursker sogn, vedgik Poul Hansen, og hans hustru riktig 
at være som er 23 Rd., 3 mrk. 9 skl., bemelte Ampt skriverens tiener Thomas Hansen paastod, og 
begierede at Poul Hansen og hans hustru vilde navngive, hvilke af den opsatte omkostning kunde 
være U=billig, og begierede af skifte forvalteren paakiendelse, og udleg der for, skifteforvalteren 
ansaa forbilligt, og gotgiorde af ampt skriverens Prætencion for omkostning 19 Sld.,  
I saa maader afgaar af bÿens tieneris betalning 3 mrk., Item for vogn legies 4 Sld., for 
Musqaeterernis drike penge /: efter som de nÿde 4 Sld., gage :/ afgaar 1 mrk., for ting reiser som 
tilsammen er 12 Sld. 3 mrk., gotgiøris ej noget, er saa hvis ampt skriveren skrive udleg formed 
forestaaende restandre, og gotgiørende 19 Sld., omkostning i alt penge 54 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Her for er udlagt, en brøgerkedel paa 1½ tønde vegtig til 12 Sld.,, en ager kaldis Kuleageren 
liggende Gudhiem Vang, er seks skep: land Biug jord taxsered for 24 Sld., en sort Koe 5 Sld. 2 
mrk., en røe Koe 5 Sld., en sort røgged Qvige 4 Sld., 2 Mæssing Lÿsestager for 1 Sld., en gl. 
fierings kedel for 2 Sld. 1 mrk., en liden Mæssing kedel for 3 mrk., til overs 7 skl.,  :/: 
For den over blefne Poul Hansens boes laad, efter paa følgende liqvidation som er 6 Sld. 1 mrk. 
21½ skl., er udlagt, 7 Thenfade i stuen for 3 Sld. 2 mrk., 6 Then tallerkener vegtig til 4 mrk. 8 skl.,  
En handqvern med hus og seil for 2 Sld., er til overs 12 skl.,  :/: 
Efter forhen indførte skiftebref, ganged efter Sl. Peder Christensen den 1. Juni 1681. befindes 
Poul Hansen med sin hustru at have inde beholt, og hastt under værge maal Poul Hansen 3de 
stif børns, en søn, og 2 døttre,  
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deris tilfalder faderens arfve part som in Alles opdrager til penge Capital 322 Sld. 1 
mrk. 8 skl.,  
Hvoraf sønnen tilkommer 161 Sld. 12 skl., og hver daatter 80 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Welb: Vice Lands dommer Ancher Müller for der efter sin sedel 7 Sld., :/: 
Sogne Præsten H. Jørgen Jensen Soede, fordre efter sin sedel 7 Sld., :/: 
Villum Jacobsen i Rønne fordred efter afregning 20 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Ingeborg  Sl. Olluf Jensens i Rønne fordred efter sin sedel 2 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  :/: 
Laurs Laursen i Rønne fordred efter sin sedel penge 4 Sld. 4 skl.,  :/: 
Qvartermesteren Laurs Jensen i Røe sogn, fordred efter sin sedel 21 Sld. 3 mrk., :/:  
Jens Madsen i Rønne fordred2 Sld. 1 mrk.,  :/: 
Sahl. Jørgen Bohne Mortensens stefboe haver her i boet at fordre 12 Sld.,  :/: 
Maurit Markman i Rønne haver at fordre 3 Sld.,  :/: 
Hans Clemmensen i Østerlaursker sogn fordre for korn og penge 6 Sld.,  :/: 
Søren Mÿren i Gudhiem fordre 2 Sld. 3 mrk.,  :/: 
Hans Rÿman i Gudhiem fordre 3 Sld. 3 mrk. 10 skl., :/: 
Ellene Pedersdaatter fordre de laante penge 5 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  :/: 
Proviant for valteren Ole Lorrents Abrøe paa fæstning Christians Øe fordre forstrekning 9 Sld.,  
Peder Nielsen i Gudhiem fordred 6 mrk.,  :/: 
Jonas Christophersen i Østerlaursker sogn fordre 2 mrk.,  :/: 
Anders Hansen i Olsker sogn fordre for en tønde Biug meel 9 mrk., :/: 
Hans Hansen i Nÿker sogn fordred for en tønde malt, og en tønde Biug 10 mrk., :/:  
Mads Koefoed i Svanike fordred 6 mrk.,  :/:  
Deignen i Østermarie sogn Lærer Philup Simmersen fordre for skolleløn for Poul Hansens stif 
søn 4 mrk.,  :/:  
Andreas Wiedeman i Østermarie sogn fordre 10 mrk., :/: 
Deignen i Østerlaursker sogn Olluf Andersen fordre 2 mrk., :/: 
Hans Hansen i Østerlaursker sogn fordre 5 mrk., :/: 
Anders Ollufsen Skrædder Østerlaursker sogn fordre 2 mrk., :/: 
Mons Severtsen i Gudhiem fordre 1 mrk. 4 skl., :/: 
Jens Smed fordre 2 mrk., :/: 
Skifte forvalteren for sin umage med reisens bekostning , hver reise frem og tilbage 4 mille, derfor 
2 Sld.,  :/: 
Skifte skriveren for sin umage med 2de reiser til sterfboet skifte forretning til bogs at føre, en gient 
part til ampt skriveren, og en gien part til Poul Hansen, og hans stif børn efter retning beskrefven 
at give, sampt slet papir til ald at forskafte der for 18 mrk.,  :/:  
Stempled Papir til det efter forretning som Poul Hansen og hans stifbørn til efter retningens 
beskrefven for 
 3 mrk.,  :/:  
Wuderingsmændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk.,  :/:  
Summa andrager for skrefne Prætensioner til penge 508 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
 
Liqvidered bliver udi behold 12 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
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deraf til kommer hans Kongl: Maÿst den halfve part, som er Poul Hansens boes loed, 
og er 6 Sld. 1 mrk. 12½ skl., 
hvor for ampt skriveren forhen ved sin anden fordring udleg bekommed haver i den anden 
halfvepart er Ellene Ollufsdaatter Poul Hansens Hustrus laad, som og er 6 Sld. 1 mrk. 12½ 
skl., hvor for er udlagt, og giort indførsel i den Havre Jord, som kaldis Kraagen i Gudhiem Vang 
som er 2 tønder Land, wergen som er forhen til sat Hans Nielsen beklaged sig at hand ikke haver 
endten værred paa sterfboet, da der blef holt skifte efter Sahl: Peder Christensen, ikke heller 
nogen tid haver endten faaet laad sedel, eller hørt skiftebreved læst, saa at det var hammen aldelis 
wædende, hvor leedis dermed var omgaaet, til med og saa beviste hand, at hand haver der for uden 
3de andre wærgemaaler, Poul Hansen stif søn  
 
Olle Pedersen nu paa 18 aar gammel som efter formelte skiftebref haver sin steffader Poul 
Hansen til værge, og for 2 aar siden er reist her fra Landed, og er udenlands, saa er nu i Poul 
Hansen sted for hammen tilordned at værge i hans fraværelse hans søstermand, Andreas 
Wideman boede i Østerf sogn,  
 
den eldste daatter Ellene Pedersdaatter nu paa 23 aar gammel for hende er nu til værge 
anordnet, isteden for Hans Nielsen, som i forige skiftebref er til wærge skefven, Jens Monsen i 
Østerlaursker sogn,  
 
Item den ÿngste daatter Maria Pedersdaatter nu paa 21 aar gammel, for hende er til wærge 
anordned hendis søstermand Poul Hansen i Røe sogn, disse wærger paastod paa bemelte deris 
mÿndlingens weigne, at vilde have rente for deris fædrene arfvepart, men som dette boes middel for 
meddelst witløsttig Geilds fordringer der til ikke nu kand udstreke, saa faar det nøges med hvis 
bekaastning som paa børnene i en og anden maade er anvendt efter som destede haver hafte deris 
ophold, klæde, og føde her i boet, og de her ind til vared haver, heldst som ved kommende 
svogerskab ikke saadan Poul Hansens boes middels for minskelse i som nu fornemis, for 
øfrigheden til fore angived haver, tilmed Bestaar børnenes fædrene arfve udi forskrefne 
Bundegaards steel sædis Jorden og den gaard som Poul Hansen i boer, sampt adbeskedige 
løsrboe haver, og nogen reede penge, som kunde udsættes og for rentis, widere wiste de ved 
kommende efter skifte forwalterens anfordring, ikke at angifve, eller foregive, som dette boe kunde 
ved komme, at saa er Pahseret som forskrefved staar, og formeldelst dagen wiliktil streke, kand ej 
førend i morgen ske udleg, hvilked ej her under til widere, under være hender Testerer.: 
I P Mechlenbourgh, H Brugman, Paa min hos bund amptsk:  
 Hans Henrich Skor, vegne Niels Jørgensen, for Wurderingsmænd  Thomas Hansen 
Jens Monsen,  Andreas Wideman,     Poul Hansen,      Jens Monsen. 
 
Først sønnen Olluf Pedersen, som Andreas Wideman i Østermarie sogn er wærge for, 
tilkommer sin fædrene arf 162 Sld. 12 skl., derfor udlagt, udi den 2 Jord Ejendomsgaard kalded 
Gadegaardens steel den halfvepart for 50 Sld., udi den gaard i Meelsted som den findes taxsered 
for, den halfvepart som er 76 Sld., den halfve part af den Nordreste Lÿke biugjord, er 2½ tønde 
land, helften der af for 22 Sld.,, helften af de 2 tønder land haure jord ved trangegade for 10 Sld., it 
Madskab i Kraabhused for 10 mrk., it bord sammested 1 mrk. 4 skl., en stolpe naur 1 mrk., en 
dømlinge naur 8 skl., :/:  
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Daatteren Ellene Pedersdaatter som Jens Monsen i Østerlaursker sogn der werge for 
tilkommer 80 Sld. 2 mrk. 6 skl., og tillagt, udi Gadegaarden steelen en feirdepart som er 25 Sld., en 
feirdepart af den gaard i Meelsted som opdrager efter taxten til 38 Sld., I wester seng i 
Herberghused, en Olmerdugs overdÿnne 10 mrk., en liden Olmerdugs overdÿnne 2 Sld., en bolster 
overdÿnne for 4 Sld., en bolster hoved dÿnne 6 mrk., en bolster hoved dÿnne 7 mrk., en Olmerdugs 
pude 5 mrk., en gl. blaae ranned pude 3 mrk., it nÿt sengested for 3 Sld., it flamsk hiønde 3 mrk., en 
salte tønde i hoden vedstuen for 1 mrk.,  :/:  
 
Daatteren Marie Pedersdaatter som Poul Hansen i Røe sogn er werge for, til kommer  80 Sld. 
2 mrk. 6 skl., og tillagt, udi Gadegaarden steelen en feirdepart som er 25 Sld., en feirdepart af den 
gaard i Meelsted som opdrager efter taxten til 38 Sld., I Herberghused, en bolster underdÿnne for 4 
Sld., en Olmerdugs overdÿnne 7 mrk., en hvid strikved bolsterdÿnne for 5 mrk., en bolster 
hoveddÿnne 6 mrk., 2 andre med linnen vor á 3 mrk er 6 mrk., en ullen og linnen pude 4 mrk., en 
ullen og linnen pude 4 mrk., it nÿt sengested 3 Sld., en flamsk agedÿnne 5 mrk., it flamsk hiønde 3 
mrk., en grÿde kraag 3 mrk., til overs 10 skl.,  :/:  
 
Welbaarne H Vice Lands Dommer Aecher Müller er til lagt for sine  fordringer 7 Sld., it Nÿt 
Sengested i Herberghused for 3 Sld.,It laasfast Madskab i krobhused for 4 Sld., :/: 
Jørgen Jensen Soede for sine  fordringer 7 Sld., udlagt en sort Hoppe for 7 Sld.,  :/: 
Willum Jacobsen for sine  fordringer 20 Sld. 1 mrk. 2 skl., udlagt den hafve part af den nordre 
steløke med biug jord, er 2 1/5  tønde land i Meelsted gierde, er taxsered for 22 Sld., er til overs  
Deraf 6 mrk. 14 skl., :/: 
Ingeborig  Sahl: Oluf Jensens for sin fordring 2 Sld. 3 mrk. 14 skl., er giort indførsel i den 
halve part af 2 tønder land haure jord som kaldis Kraagen :/:  
Laurs Laursen i Rønne for sin fordring 4 Sld. 8 skl., er udlagt hos Willum Jacobsen af den 
halve nørre lÿske biug jord i Meelsted de 6 mrk. 14 skl., af den forde haure jord 2 mrk. 6 skl., en 
laasfast Egekiste i Herberghused for 6 mrk., en Øltønde i laden 1 mrk. 4 skl.,  :/: 
Qvartrer mesteren Laurs Jensen i Røe sogn for sin fordring 21 Sld. 3 mrk., er tillagt, it Nÿe Wefved 
sengklæde for 6 Sld., en sÿed benkedÿnne med guhl under foehr 6 alen lang 4 Sld. 2 mrk., en sord 
stired Hoppe for 5 Sld., en bleg hielmed Koe 3 Sld., en gl. brun stired Hoppe for 6 mrk., it røe 
braaged Tÿrnød  7 mrk., :/:  
Jens Madsen i Rønne for sin fordring 9 mrk., er tillagt, en Egekiste i Herberghused 2 Sld., en 
treefoed 1 mrk.,  :/:  
For de 12 Sld., Sl: Jørgen Bohns Sterfboe i Rønne tilkommer er udlagt, en røed snopped Hoppe 
for 6 Sld. 2 mrk., en ung brun Hoppe 3 Sld. 2 mrk., paa lofted over den gamle Kielder, en laasfast 
Kiste med nogen Jern beslag paa for 2 Sld.,  :/: 
Mourit Markman i Rønne for sin fordring 3 Sld., er udlagt, it Waarskab i stuen for 2 Sld., it Nÿt 
flamsk hiønde 4 mrk., :/: 
Hans Clemmensen i Østerlaursker sogn for sin fordring 6 Sld., tillagt, Drengesengen paa lofted 
som er 2 gl. sengedÿnner, en hoveddÿnne, it blaaegarns lagen, og it sengklæde for 10 mrk., en 
skierbenk 8 skl., en gl. seng 8 skl., en gl. vogn med stier hammel, tøm, og hals seeler for 2 Sld.,  i 
herberghused en blaae ranned wadmels over sengedÿnne for 5 mrk., :/: 
Søren Mÿrer i Gudhiem for sin fordring 2 Sld. 3 mrk., tillagt i Herberghused en blaae ranned 
wadmels underdÿnne for 6 mrk., en Olmerdugs pude for 3 mrk., it hampe bruegarns lagen 2 mrk.,  
:/: 
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Hans Rÿman i Gudhiem for sin fordring 3 Sld. 3 mrk. 10 skl., tillagt, i Herberghused, en pude 
med lin vor og strik for 4 mrk., en Kurvesengested 4 mrk., en Sÿed agedÿnne 5 mrk., 2 Øltønder 2 
mrk., hos Maria Pedersdaatters udleg 10 skl., :/: 
Ellene Pedersdaatter for sin fordring 5 Sld. 3 mrk. 10 skl., tillagt  2 Ølkar paa 4 tønder hver á 10 
mrk. er 5 Sld., en Grÿdekraag for 3 mrk., ved sit forige udleg 10 skl., :/:  
Proviant forvalteren Lorrent Abro for sin fordring 9 Sld., er tillagt 2 bord i stuen á 8 mrk., Nok i 
stuen, en Nÿe Wefved  benkedÿnne 6 alen lang 10 mrk., en gl. Wefved  benkedÿnne 6 alen lang 7 
mrk., it flamsk hiønde 3 mrk., :/:  
Peder Nielsen i Gudhiem, for sin fordring 6 mrk., tillagt i stuen it lesned hiønde 4 mrk., 4 
straabonds tønder paa herberghused tillet 2 mrk., :/:  
Jonas Christophersen i Gudhiem fordre 2 mrk., og tillagt it gl. flamsk hiønde med røt under fohr 
i herberghused 1 mrk. 8 skl., en dreedstol 1 mrk. 4 skl., til overs 12 skl.,  :/: 
Anders Hansen i Olsker sogn for sin fordring 9 mrk., udlagt i Pigens seng 2 sengedÿnner, en 
hoved dÿnne, og it blaaegarns lagen for 2 Sld., en røetestol i stuen 1 mrk. 4 skl., til overs 4 skl.,  
Hans Hansen i Nÿker sogn for sin fordring 10 mrk., er udlagt en Ploug med behør for 2 Sld., en 
salte tønde 1 mrk. 4 skl., hos Jonas Christophersen 12 skl., :/: 
Mads Koedoed i Svanike for sin fordring 6 mrk., udlagt, en tønde strøe Rug for 7 mrk., til overs 1 
mrk., :/:  
Deignen i Øster sogn Geirt Philip Simmensen for sine fordringer 4 mrk., er tillagt, it førreborb i 
Herberghused 4 mrk., :/:  
Anders Wideman i Øster sogn for sine fordringer 10 mrk., tillagt af strøe Rugen 6 mrk., hos Jep 
Børgesen i Gudhiem  4 mrk., :/:  
Deignen  Olluf Andersen i Østerlaursker sogn for sine fordringer 2 mrk., tillagt af hos Jep 
Børgesen i Gudhiem  2 mrk., :/:  
Hans Hansen i Østerlaursker sogn for sine fordringer 5 mrk., udlagt 3 gl. seiser med bom, og 
ringe á 1 mrk 12 skl., er 5 mrk. 4 skl., til overs  4 skl., :/:  
Olluf Andersen Skrædder i Østerlaursker sogn fordre 2 mrk., og tillagt at for de hos Jep Børgesen 
i Gudhiem  2 mrk., :/:  
Mons Sivert i Gudhiem for sin fordring 1 mrk. 4 skl., er udlagt, en Thin kande 1 mrk. 4 skl., :/: 
Jens Smed i Gudhiem fordre 2 mrk., udlagt, en linnen pude i Herberghused for 1 mrk. 8 skl., hos 
Anders Hansen i Olsker sogn 4 skl., og hos Hans Hansen i Østerlaursker sogn 4 skl., :/:  
Skifte for valteren og skriveren for sin umage er forne meening 5 Sld., og udlagt en brun gilling for 
5 Sld., Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., hvor til Poul Hansen udleger penge og 
annamnere ved ampt skriverens udleg 1 mrk. af Rug sæden de 2 mrk., :/:  
Wurderings mændene for deris uden og hver 2 mrk. er udlagt en gres seis med bom og ringe 4 mrk.,  
At saa hos er udlagt, og forretted som forskreved staar Testerer.: 
I P Mechlenbourgh, H Brugman, 
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Nr. 74. 
Side 121b. 1696. 23. april. 
Karen Hansdatter, udhus, 77. Sg.g. Øster Sogn. 
Lars Ødbersen. 
 1 søn. 
A: Hans Larsen, f. 1694. Værge: Far. Tilsynsv: Hans Ødbersen, Bodilsker. 
 
Anno 1696 Den 23 April  er efter Loulig Giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, sampt 
skifte, og deeling efter Lars Ødberlsens S: Hustru Karne Hansdaatter som boede og døde 
paa den 77 gaards grund i it Udhus udi Østermarie sogn. Imellem denne S: Qvindes efterlatte mand 
bemelte Lars Ødbersen paa eene og paa anden side, en deris sammen auflede liden  
 
Søn som heder Hans Larsen 2 aar gl. for hammen er faderen self werge, og forelagt Hans 
Ødbersen at være tilsiuns werge, som boer i Boelskier sogn. 
 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende bemelte Jens Peders Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, til wurderings mænd, blef opmelded, Esper Pedersen og Anders 
Wiedeman, ibiden. Og er da forrefunden som følger. 
 
 
En brun Hoppe for 7 Sld., en gl. brun Hest 2 Sld., 4 gl. Gies med grøen á 1 mrk. 8 skl er 6 mrk., 6 
Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en ung wehr 3 mrk., en wogn med hammel tøm og halseeler for 10 
mrk., en harre 8 skl., it bord i stuen 12 skl., en tønde for 6 skl., en tønde i krobhused 6 skl., en øl 
halftønde 8 skl., en gl. bøt gryde 1 mrk.,  
 
Summa 19 Sld. 8 skl.,  
 
Bort skyldige Gield. 
Jacob Koefoed i Svaniche fordrer 7 Sld.,  
Elsebeth Sal: Peder Koefoed ibiden fordrer 3 Sld.,  
Mortten Koefoef ibiden fordrer 2 mrk.,  
Hans Gullemder ibiden fordred 2 mrk.,  
Per Thorsen i Østermarie sogn fordrer 4 mrk.,  
Jep Olsen ibiden fordrer 4 mrk.,  
Claus Køller ibiden fordrer 1 mrk.,  
Mikel Hansen ibiden fordrer 2 mrk.,  
Deignen Giert Philip fordre 2 mrk.,  
Skifteforwalteren og skifteskrifveren for deris umage med reisens bekaastning hver 3 mrk. er 6 
mrk., Stempled papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk.,  
Imod Udfarten blef Lars Ødbersen bevilged resten af boens middel som er 11 mrk.,  
Og efter som Creditorerne vil betroe Lars Ødbersen, hvis fordrein de som foran findes indført 
haver, og intted af sterfboets middel til overs blefven, da giøres ikke fornøden en hver især deelis af 
boets middel at tillegge, mens der ved for bliver, at Lars Ødbersen beholder det her udi anførte 
goeds, og der imod en hver for sin fordring efter som forskrefved staar, fornøyer og tilfreds stiller; 
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Ifareklæderne var ikke af nogen verdie, uden it grønt wadmels skiørt som Kirstine 
Ødbersdaatter for sin opwardning med barnet til løn i betalning given er, widere wiste Lars 
Ødbersen, efter anfordring af skifteforwalteren, ikke at angive, at saa er Pahseret Tehterer I. P. 
Meklenbourgh. 
H: Brugman. Lars L:Ø: Ødbersen. Esper E:P:S: Persen.  
Anders Wiedeman. 
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Nr. 75. 
Side 122. 1696. 24. April. 
Bente Mortensdatter, 25. Sg. Østermarie. 
Jep Jensen. 
 2 søn. 
A: Morten Ibsen, f. 1691. 
B: Mons Ibsen, f. 1694. 
 Værge: Far. Tilsynsv: Erich Jensen, Øster Sogn. 
 
Anno 1696 Den 24 April  er efter Giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, sampt skifte, 
og deeling efter Jep Jensens Sahl: Bente Morttensdaatter som døde paa den 32 Jord Eiens 
domsgaard i Østermarie sogn. Imellem denne S: Qvindes efter latte Mand bemelte Jep Jensen paa 
eene, og paa anden side, deris sammen auflede børn, som er 2 sønner. Hvor af  
 
Dend eldste søn Mortten Ibsen paa 5 aar gl.  
Den yngste søn Mons Ibsen paa 2 aar gl.  
For demmen er faderen self werge, og forelagt Erik Jensen i Østermarie sogn, at være tilsiuns 
werge. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende berørte Jens Peders Meeklenbourg og 
Skifteskriver Henrich Brugman, paa samme skifte er  til wurderings mænd, blef opmelded, 
Sørren Monsen og Esper Persen. da forrefunden som følger nemlig. 
 
En røe smal blised gilling for 10 Sld., en røe blised gilling for 9 Sld., en brun stierned gilling for 5 
Sld., en brun blised ugilled Foele for 5 Sld.,  
Qveg. 
En blak braaged Koe 5 Sld.,  en blaked Koe for 5 Sld., en ung røed Koe for 4 Sld. 2 mrk.,  
I Stuen 
En wefved benkedynne 3 alen lang 3 mrk., it gl. syed hiønde for 10 skl., it wefved hiønde 1 mrk. 8 
skl., en wefved agedynne 1 mrk. 8 skl., it askebord 4 mrk., it wraaeskab 1 mrk., en gl. laasfast kiste 
2 mrk. 8 skl., 3 støker gl. Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., en gl. Gaas 1 mrk., en graa Soe 3 mrk., en 
gl. wogn med stier hammel tøm og halseeler 4 mrk., en liden sleede 2 mrk. 8 skl., en ploug med 
tilbehørig jern og juhl for 6 mrk., en harre 8 skl., it aar uden bihl 6 skl., en gl. gryde 2 mrk., en gl. 
kaaber kedel som er bøt for 3 mrk., 2 tønder paa lofted 8 skl., it gl. deigne trug 1 mrk., en liden øpse 
12 skl.,  I en seng i stuen, en blaae ranned overdynne 6 mrk., en linnen underdynne 4 mrk., en 
linnen hoveddynne 2 mrk., en pude 2 mrk., it blaar garns lagen 1 mrk., it ofverdynne uled vor 3 
mrk., en nye Egekiste 10 mrk., en saaed i forleeden efter høst en tønde Rug ansat for 6 mrk.,  
Anders Jacobsen i Østermarie sogn vedstoed her paa skifted, at have oppebaared til betalning paa 
denne 25 gaards verdie af Jep Jensen penge 20 Sld., Udi en deel pandte Enge liggende til den gaard 
som Esper Hansen i Kielsebye paaboer tilhør Jep Jensen efter hans beretning paa sin S: Hustruis 
weigne 10 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 93 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Bort skyldig Gield er angiven som følger. 
Jep Jensen er efter vedgaaelse skyldig til amptstuen for Aa 1695, 5 mrk. 4 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter sin sedel 3 Sld. 5 skl.,  
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Jep Jensen er tilordned werge for afgangne Hans Morttensen i Østermarie sogn, daatter 
Kirstine Hansdaatter som tilkommer i alt arf 14 Sld. 1 mrk. 1 skl., hvor af bestaar i den 16 gaard 
i Østermarie sogn 6 Sld. 3 mrk. 1 skl., resten svaris her af boet som er 7 Sld. 2 mrk., Jep Jensen 
bliver fremdeelis werge for denne myndling. 
Morten Koefoed i Svaniche fordrer 10 mrk., 
Østermarie kirkes werge Jens Hansen i Elled fordrer for Aa 1694 og 1695. aarli en tønde Aure er 5 
mrk. 12 skl.,  
Anders Persen i Østermarie sogn fordrer 9 mrk.,  
Skifteforwalteren og skifteskrifveren for deris umage med reisens bekaastning hver 6 mrk., er 3 
Sld.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk.,  
Imod denne S: Qvindes begravelsis bekaastning blef Jep Jensen bevilged 15 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge37 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 56 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er 28 Sld. 11½ skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Qvindes 2de sønner. 
Er der af en hvers anpart 14 Sld. 5 ¾ skl.,  
Og som Creditorerne vil betroe Jep Jensen hvis fordring de som foran findes indført haver efter 
haanden at betale, og hand er self werge for sine børn, saa giøris ikke fornøden at udlege til hver 
især, men Jep Jensen efter forskrefne indførsel at svare, saa vel til Creditorernis fordringer, som 
sine børns andeel angaaende denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, saa beretted Jep Jensen, at hand 
haver gived demmen hen i betalning til tiensteløn, og dem som haver haft umage med denne hans S: 
Hustru i sin svaghed, og med hendis lig, efter som de vare gangske ringe, og saa haver hand self 
laded giøre sig en kioel af 2de skiørt, widere hafde Jep Jensen, og de vedkommende ikke at angive 
som dette Sterfboe kunde vedkomme at saa er pahseret Tehterer.  I:P: Meklenbourgh, 
H: Brugman. Esper E:P: Persen.  Sørren Monsen.  
Jep J:J:S: Jensen. Anders A:J: Jacobsen.  
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Nr. 76. 
Side 123. 1696. 25. April. 
Catrina Danielsdatter, 1. Sg. Ibsker. 
Niels Poulsen. 
 Ved ægt med ?. 1 søn. 2 døt. 
A: Hans Pedersen, f. 1689. Værge: Farbror, Anders Michelsen, Østerlars. For ham: Anders 
Michelsen, Østerlars. 
B: Karen Pedersdatter, f. 1687. Værge: Peder Andersen, Svaneke. 
C: Elsebeth Pedersdatter, f. 1693. Værge: Olluf Nielsen Smid, Svaneke. 
 Ved ægt med enkemanden. 1 dat. 
D: Margrethe Nielsdatter, f. 1696. ( 7 uger.). Værge: Far. 
 
Anno 1696 Den 25 April  er efter Loulig Giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, sampt 
schifte, og deeling efter Niels Pouelsens Sahl: hustru Catrina Danielsdaatter som boede 
og døde paa den 1 Jord Eiendomsgaard beliggende udi Ibskier sogn. Imellem denne S: Qvindes 
efterlatte mand bemelte Niels Pouelsen  paa eene, og paa anden side denne S:Qvindes børn som 
er en søn og 3 døttre. 
 
Sønnen Hans Pedersen paa 7de aar gl. for hammen er faderbroderen Anders Mikelsen boende i 
Østerlaurskier sogn. Nu isteden for Olle Mikelsen ibiden til werge forordnet. 
Den eldste daatter Karne Pedersdaatter paa 9de aar gl. for hende er Peder Andersen i 
Svaniche werge. 
Den anden daatter Elsebeth Pedersdaatter paa 3de aar gl. for hende er Ollof Nielsen Smid i 
Svaniche werge. 
Den yngste daatter Niels Pouelsens med denne S: Qvinde har aufled er  
Margrete Nielsdaatter paa 7 ugger gl. for hende er faderen Niels Poulsen self werge. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende Høÿ Edle Welbaarne Etats Raad og Amptmand  
herre Hans Boefeke ved sin fuldmegtig Jens Peders Meeklenbourg Skifteskriver Henrich 
Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd, opmelded, Mikel Hop og Jens Larsen, 
ibiden. Og er da forrefunden og Pahseret som følger. 
 
Qveg. 
En rød Koe for 6 Sld., endnu en røed Koe for 5 Sld., en sort hielmed Koe 4 Sld., en røe hielmed 
hvid paa manken Koe 4 Sld., en sort snopped Koe 4 Sld., en røe stierned snopped Koe for 5 Sld., en 
magt løs sort Koe 2 Sld., en sort blised Qvige 10 mrk.,  en sort røgged stierned Qvige 3 Sld. 1 mrk., 
en sort stierned Qvige 3 Sld., en blaked Qvige 3 Sld., it røt Qvigenød 2 Sld., it hvidt herred Tyrnød 
9 mrk.,  
Kalfve. 
En blak hielmed Tyrkalf 2 mrk., en røe Qvigekalf 1 mrk. 8 skl., en røe stierned Qvige 1 mrk.,en 
blak braaged Qvigekalf for 12 skl., en røe hielmed Koe paa leie hos Mortten Jensen i Ibskier sogn, 
som nu er taxered for penge 14 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En brun blised Hest for 11 Sld., en sort Hest 4 Sld., en soed blised Hest for 8 Sld., en brun Foele 6 
Sld., en gl. sort Hest 4 Sld., en brun Hoppe 7 Sld., en graae Hoppe 5 Sld., it røt Horsføl for 2 Sld.,  
Faar og Lam. 
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5 hvide Faar á 3 mrk. 8 skl er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., 3 sorte Faar á 3 mrk. 8 skl er 10 mrk. 8 skl.,  
Svin. It pletted Soesvin 2 mrk. 8 skl., en Ornegris 2 mrk., en hvid Soe 4 mrk., en hvid Soe med 6 
grise 4 mrk., en hvid Soe med 3 grise 3 mrk. 8 skl.,  
Gies.og Ender 4 gl. Gies á 1 mrk er 4 mrk., 4 Ender á 6 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En wogn med 2 smaa stier hammel og halseeler 3 Sld., 3 gl. juhl 12 skl., 2 gl. wogn ree 12 skl., 2 
høestier 8 skl., en ploug med jern juhl og ringe 6 mrk., en ruhl 5 mrk., en Egebielke 1 mrk. 8 skl., en 
husstie 1 mrk., en harre med en deel jern tiner 2 mrk., en træ harre 8 skl., 2 granne stager 6 skl., en 
gl. sleede 12 skl., en aske planke i syndre lade 1 mrk., 2 mindre støker aske bræder á 4 skl er 8 skl.,  
Kaabber. 
En kaabber kedel paa ungefehr en half tønde er vegtig til penge 8 Sld., en half slit fierings kedel 4 
Sld., en gl. spaa kaabber kedel 6 mrk., en gl. mæssing kedel 8 skl., en gl. brøden jern grydde 1 mrk., 
en jern gryde kraag 20 skl., en jern hand stang 1 mrk. 8 skl., 2 brede thin fade á 4 mrk er 2 Sld., en 
mindre fad for 3 mrk.,  it aske bræ i Sterhused 8 skl.,  
Paa Lofted. 
6 tønder Biug ä 5 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 7 tønder Haure á 2 mrk. 8 skl. Er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., 1 1/5 
tønde Malt for 7 mrk., en seis med bom og ringe 3 mrk., en dito for 2 mrk., 6 tomme tønder á 4 skl 
er 1 mrk. 8 skl., en liden røste ballig 12 skl., 3 smaa halm kurfve á4 skl er 12 skl., it tørf jern 1 mrk. 
8 skl., it fraade jern til en wogn 1 mrk., en punne bøtte 4 skl.,  
I Krobhused  
en salte tønde 6 skl., en straabonds tønde 8 skl., en dito 6 skl., 2 andre dito á 6 skl er 12 skl., 
madskab for 4 mrk., en segt for 1 mrk. 8 skl., it sold 1 mrk., 2 andre tønder á  6 skl er 12 skl., en 
span 4 skl., en ballig 4 skl., en half tønde 6 skl., en øllhalf tønde 12 skl., en sybøtte 4 skl., en gl. 
liden span 3 skl., it egeskab for 2 mrk., it deigne trug 8 skl., en kiste uden ferdig laas for 1 mrk. 4 
skl., en kierne 8 skl., endnu 3 sybøtter á 2 skl er 6 skl., 3 laagebøtter á 4 skl er 12 skl., en bøttele af 
glas 12 skl.,  
Sengeklæder. 
I Wester seng, en ulen overdynne 6 mrk., en gl. underdynne 8 skl., en hoveddynne 4 skl., it 
blaargarns lagen 1 mrk., it halft sengested 20 skl.,  
I Øster seng. En ulen overdynne 2 mrk., en linnen underdynne 4 mrk., it blaargarns lagen 2 skl., en 
ulen hofved dynne 1 mrk., en dito 8 skl., sengesteden 1 mrk., en thin flaske 1 mrk., en ulen 
sengedynne i Sterhused 4 mrk.,  
I Stuen. 
It egebord med lugt ford 2 Sld., en laasfast føre kiste 3 Sld., en slagbenk 2 mrk., der udi er en ulen 
sengedynne for 2 mrk., en gl. liden wefved benkedynne 1 mrk., 2 gl. hiøndis vaar á 6 skl er 12 skl., 
4 støker af en gl. køllert er sat for 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne boets løsøre middel penge 174 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Per Rasmusen nu i Boelskier sogn er skyldig her til boet, og i pandt, en sort klædis kaabbe, og en 
span kedel 7 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Er saaed 1½ tønde Rug er sat for 7 mrk., 3 tønder Aure á 2 mrk. 8 skl er 7 mrk. 8 skl.,  
Jep Nielsen i Ibskier sogn er skyldig til dette boe, og i pandt, en Sølf skee for 4 mrk.,  
 
Summa Summarum over boets midder er penge 186 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Denne S: Qvindes Ifareklæder er efterskrefne, en gl. Baratis half kioel for 3 Sld., it gl. røe brunt 
stoffis skiørt 6 mrk., it gl. blaat Raskis skiørt 2 mrk., en gl. sort klædis trøye for 12 skl., it grønt 
floerettis lif med 14 Sølf maller udi 8 mrk., it grønt uled, og linned forklæde 1 mrk. 8 skl., en sort 
barattis hufve 2 mrk., en sort pollemettis moffe 1 mrk., en braaged Cartuns hufve for 1 mrk., en gl. 
forklædis hufve 12 skl., en sort fifskaftes trøye for 1 mrk., it blaat over lif med 2 blaae bunden 
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ermer 12 skl., er 9 Sld. 12 skl., forskrefne Ifareklæder deelis Imellem en søn og 3 døttre, er 
broderens laad der af 14 mrk. 11 7/5 skl., Og en hver daatter 7 mrk. 5 3/5 skl.,  
For sønnens anpart er Udlagt, en gl. Baratis half kioel for 3 Sld., en sort barattis hufve 2 mrk., en gl. 
forklædis hufve 12 skl., til overs 4/5 skl.,  
 
Den eldste daatter Karne er udlagt for 7 mrk. 5 skl., it gl. røe brunt stoffis skiørt 6 mrk., en braaged 
Cartuns hufve for 1 mrk., en gl. sort klædis trøye for 12 skl., til overs 7 skl.,  
 
Den anden daatter Elsebeth er tillagt for 7 mrk. 5 skl., it gl. blaat Raskis skiørt 2 mrk., it grønt 
uled, og linned forklæde 1 mrk. 8 skl., en sort pollemettis moffe 1 mrk., en sort fifskaftes trøye for 1 
mrk., it blaat over lif med 2 blaae bunden ermer 12 skl., hos søsteren Karne 7 skl., hos søsteren 
Margrete 11 skl.,  
 
Den yngste daatter Margrete for sin anpart 7 mrk. 5 skl., er udlagt it grønt floerettis lif med 14 
Sølf maller udi 8 mrk., til overs 11 skl.,  
 
Bort skyldige Gield, og børne Goeds, 
Efter det skiftebref ganged efter afgangne Peder Andersen den 13 September 1694. tilkommer 
den S: Mands børn først sønnen Hans Pedersen som Anders Mikelsen i Østerlaurskier sogn, er 
werge for 28 Sld. 2 mrk. 8 skl., Nok efter Accordering 6 Sld., er in Allis 34 Sld. 2 mrk. 8 skl., 
udlagt, en røed Koe for 5 Sld., en sort røgged stierned Qvige 3 Sld. 1 mrk., en brun Hoppe 7 Sld., en 
wogn med 2 smaa stier, hammel og halseeler 3 Sld., en ruhl 5 mrk., en laasfast føre kiste 3 Sld., i 
Krobhused i wester seng en ulen overdynne 6 mrk., en gl. underdynne 8 skl., en hofdynne 4 skl., it 
blaargarns lagen 1 mrk., it half sengested 20 skl., it egebord i stuen for 2 Sld., it madskab i 
krobhused 4 mrk., it stoer tin fad 4 mrk., en seis med bom og ringe 3 mrk., en harre med en deel 
jern tinner for 2 mrk., en ulen sengedynne i sterhused 4 mrk., en slagbenk i stuen 2 mrk., en segt 1 
mrk. 8 skl., it sold 1 mrk., en sort magne Koe 2 Sld., en blak hielmed Tyrkalf 2 mrk.,  
 
Den eldste daatter Karne Pedersdaatter som Peder Andersen i Svaniche er werge for 
tilkommer 14 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  Item efter udi samme skiftebref giorde løfte 6 Sld., er 20 Sld. 1 
mrk. 4 skl., udlagt en sort hielmed Koe for 4 Sld., it røt Qvigenød 2 Sld., en graae Hoppe 5 Sld., en 
hvid Soe med 3 grise 3 mrk. 8 skl., it stoer Thin fad 4 mrk., en røed Qvigekalf 1½ mrk., en Ornegris 
2 mrk., hos Per Rasmusen i Boelskier sogn, og i pandt en kaabber kedel, og en kaabe 2 Sld., en ege 
bielke 1½ mrk., en sleede 12 skl., en aske planke i syndre lade 1 mrk., 2 mindre á 4 skl er 8 skl., it 
tørf jern 1 mrk. 8 skl., 2 gl. hiønder i stuen 12 skl., en god Sibøtte 4 skl., I Øster seng i krobhused, 
en ulen overdynne 2 mrk., 2 ulen hofdynner 1 mrk. 8 skl., it sengested 1 mrk., en tin flaske 1 mrk., 
hos Jep Nielsen i Ibskier sogn, og i pandt en Sølfskee for 4 mrk., en tønde Haure 2 mrk. 8 skl.,  
 
Nok tilkommer den yngste daatter Elsebeth Pedersdaatter som Olluf Nielsen Smid i 
Svaniche er werge for lige saa 20 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  og tillagt, en sort snopped Koe for 4 Sld., it 
hvidt herred Tyrnød 9 mrk., en brun Foele 6 Sld., 2 hvide Faar 7 mrk., it mindre Thin fad 3 mrk., it 
pletted Soe svin 2 mrk. 8 skl., hos Peder Rasmusen i Boelskier sogn, og i pandt en kaabber kedel, 
og en kaabe 8 mrk., en røe stierned Qvigekalf 1 mrk., en træ harre 8 skl., 2 granne stager 6 skl., 4 
Ender á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., en seis med bom og ringe 2 mrk., it traade Jern til en wogn 1 mrk., 2 
tønder Haure á 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., en half tønde 6 skl.,  
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Niels Pouelsen angaf at være skyldig til Amptstuen for A: 1695. 7 Sld. 5 skl., udlagt en half slit 
fierings kedel af kaabber for 4 Sld., 2 tønder Biug 10 mrk., en tønde Haure 2½ mrk., til overs 3 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Hans Dominici fordred efter af reigning 6 Sld., udlagt en røed Koe 6 Sld.,  
Mads Koefoes i Svaniche fordrer efter sin sedel og afreigning penge 44 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt en 
røe stierned og snopped Koe for 5 Sld., en sort Hest 10 Sld., en soed blised Hest 8 Sld., 3 Faar 10 
mrk. 8 skl., 3 hvide Faar á 3 mrk 8 skl., en hvid Soe 4 mrk., af en half tønde kaabber kedel 4 mrk.,  
3 tønder Biug á 5 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 6 tønder Haure á 2 mrk. 8 skl er 15 mrk., 1½ tønde malt for 
7 mrk., en røe hielmed Koe paa leie hos Morten Jensen for 14 mrk., 1½ tønde strøe Rug for 7 mrk., 
for it gl. lagen betal Niels Poulsen 2 skl.,  
Olluf Nielsen Smid i Svaniche fordrer efter regenskab 3 Sld., udlagt, en blaked Qvige for 3 Sld., 
Peder Nielsen i Svaniche fordrer tienesteløn 13 mrk., udlagt en sort blised Qvige for 10 mrk., en 
jern gryde kraag 20 skl., en jern hand stang 1½ mrk., en span 4 skl.,  
Hans Andersen fordrer tienesteløn 10 mrk. 12 skl., udlagt en gl. sort Hest for 4 Sld., til overs 5 mrk. 
4 skl.,  
Jens Henriksen i Aarsdale fordrer naar 2 mrk., er kortted som hand tilforen, og i fore skiftebref er 
skyldig bleven, saa rester for arbiedsløn paa denne S: Qvindis ligkiste 2 mrk., udlagt en ulen 
sengedynne i slagbenken for 2 mrk.,  
Claus Clausen i Svaniche fordrer for tienteløn for en kioel og en foreskiorte 2 Sld., udlagt it røt 
Horsføll for 2 Sld.,  
Gunnel Poulsdaatter fordrer tienesteløn som opdrager i alt til 2 Sld. 3 mrk., udlagt af en sort hest 
med Hans Andersen 5 mrk. 4 skl., 3 juhl og 2 wogn ree á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 høestier 8 skl., af 
en ploug med behørrig jern 3 mrk. 12 skl.,  
Marne Pedersdaatter fordrer tienesteløn 1 mrk., udlagt en husstie for 1 mrk.,  
Karne Pedersdaatter fordrer spindeløn 2 mrk. 8 skl., udlagt af en ploug med behør 2 mrk. 4 skl., en 
ballig 4 skl.,  
Imod denne S: Qvindes begravelsis bekaastning blef Niels Pouelsen af wergerne bevilged 20 Sld., 
her for uden blef ham bevilged sin seng, og kiste foruden skifte for summen er udlagt en brun blised 
Hest for 11 Sld., en røe hielmed hvid manked Koe for 4 Sld., en sort stierned Qvige 3 Sld., 4 Gies á 
1 mrk er 4 mrk., en hvid Soe med 6 grise for 4 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning bevilged 4 Sld., udlagt af en half tønde  
kaabber kedel disse 4 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning bevilged 5 Sld., udlagt 4 støker af en gl. 
køllert for 4 mrk., en halftønde kedel 3 Sld., af en span kedel 4 mrk.,  
Stempled papir til skiftebref 3 mrk., udlagt af en span kedel de 2 mrk., en brøden jern gryde for 1 
mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., udlagt en tønde Biug for 5 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 178 Sld. 11 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 8 Sld. 8 skl.,  
 
Hvor af Niels Pouelsen tilkommer den halfvepart som er 4 Sld. 4 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem en søn og 3 døttre, er der af broderens laad 6 mrk. 9 3/5 skl.,  
Og en søsterlaad 3 mrk. 4 4/5 skl.,  
 
For Niels Pouelsens anpart som er 4 Sld. 4 skl., er udlagt, hos Peder Rasmusen i Boelskier sogn 
og i pandt en kaabber kedel og en kaabbe for 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., en blak braaged Qvigekalf for 12 
skl., en gl. mæssing kedel 8 skl., it skab i krobhused 1 mrk., it deigne trug 8 skl.,  
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Sønnen Hans Persen tilkommer 6 mrk. 9 skl., udlagt en linnen underdynne i Øster seng i 
krobhused for 4 mrk., 6 tomme tønder á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., 3 smaa halm knifve á 4 skl er 12 skl., 
en tom tønde 6 skl., til overs 1 skl.,  
 
Den eldste daatter Karne tilkommer 3 mrk. 4 skl., og tillagt en kiste uden laas i krobhused 1 mrk. 4 
skl., en kierne 8 skl., 3 sybøtter for 6 skl., 3 laagebøtter for 12 skl., en tom tønde 6 skl.,  
 
Den anden daatter Elsebeth tilkommer 3 mrk. 4 skl., udlagt en glas Bottel for 12 skl., en tønde i 
krobhused 6 skl., it askebræ i sterhused 8 skl., en punne bøtte 4 skl., en salte tønde 6 skl., en 
straabonds tønde 8 skl., endnu en tønde 6 skl., en gl. liden span 3 skl., til overs 1 skl.,  
 
Den yngste daatter Margrethe er udlagt for 3 mrk. 4 skl., en røste ballig for 12 skl., en straabonds 
tønde for 6 skl., en øll halftønde for 12 skl., en gl. liden weved benkedynne for 1 mrk., ved skattens 
udleg 3 skl., en sybøtte for 3 skl.,  
 
Belangende denne 1. gaard i Ibskier sogn, da som der paa til fore haver væred Samfrender, og 
Dømbt parterne imellem og Niels Poulsen nu haver aufled it barn med denne Sal:Qvinde, og en 
hver af parterne haver sin meening, om gaardens besidelse, til Sønnen norder der til wederheftig 
gaarden self at antage, saa siunis vel at dommen skal adskille parterne som der hen Remitteris, hvor 
ved og Liqvidationen imellem arfvingerne af hvis som denne S: Qvinde i gaarden for sin part arfved 
haver best skee kand, og som nu ikke som frender dommen efter beretning er fuldferdiged, at sees 
kand, hvad om samme 1. gaard der udi formeldes, saa beroer det ved for hen indførte meening, 
Anders Mikelsen og Per Andersen bevilged Niels Pouelsen, at nyde de 2de Hopper dem er forhen 
paa deris mynlingens weigne udlagt, saa lenge waaren er , at bruge, og der med forsvarlig at handle, 
saavit ret er, efter anfordring hafvede, de vedkommende ikke meere at angifve som sterfboet entten 
kunde komme til beste eller fordrende Gield, at saa er Pahseret som forskrefven staar Tehterer. 
 J: P: Meklenbourgh.  H: Brugman.  Niels N:P: Poulsen.         Peder Andersen. 
Anders A:M: Mikelsen.  Olle O:N:S: Nielsen. Mikel Hop. 
 Jens J:L: Larsen. 
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Nr. 77. 
Side 125. 1696. 27. April. 
Jens Andersen, enkemand, 28. Sg. Ibsker. 
 2 søn. 3 døt. 
A: Jep Jensen, død. 3 søn. 
 1: Anders Ibsen. 
 2: Peder Ibsen. 
 3: Jens Ibsen. 
  Værge: Farbror, Anders Jensen. 
B: Anders Jensen, egen værge, 28. Sg. Ibsker. 
C: Seigne Jensdatter, død, var gm. Peder Rasmusen, Bodilsker. 1 søn. 1 dat. 
 1: Rasmus Persen. 
 2: Anna Pedersdatter. 
  Værge: Far.  
D: Gjertrud Jensdatter, gm. Peder Joensen, Ibsker. 
E: Boehl Jensdatter. Værge: Anders Andersen, Kaasegård, Ibsker. 
 
Anno 1696 Den 27 April  er efter Loulig  Giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, 
sampt schifte, og deeling efter afgangne  Jens Andersen som boede og døde paa den 28 Jord 
Eiendomsgaard beliggende udi Clinbye udi Ibskier sogn. Imellem denne S: Mands efterlefvende 
børn og børne Børn, som er 2 sønner og 3 døttre nemlig. 
 
Sønnen afgangne Jep Jensen, efter hammen igien lefver 3 sønner ved navn. 
 Anders Ibsen. 

Perder Ibsen. 
Jens Ibsen for demmen er fader broderen Anders Jensen Lise i Ibskier sogn 
werge 

Den anden denne Sal: mands søn er bemelte Anders Jensen Lise, som boer paa den 28 gaard i 
Ibskier sogn. 
Den eldste daatter Siegne Jensdaatter som ved døden er afgangen, efter hende igien lefver en 
daatter og en søn. 
 Sønnen Rasmus Persen  

Daatteren Anna Pedersdaatter for demmen er faderen Peder Rasmusen i 
Boelskier sogn, self werge 

Den anden  denne Sal: Mands daatter er Giertrud Jensdaatter, som er i ekteskab med Peder Joensen 
i Ibskier sogn. 
Den yngste daatter Boehl Jensdaatter for hende er til werge anordnet Anders Andersen paa 
Kaasegaarden i Ibskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende bemelte Jens Peders Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til  wurderings mænd, opmelded, Mikel Hop og Jens 
Larsen, ibiden. Og er da forrefunden og Pahseret som her efter følger. 
Qveg. 
En røe braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort belted Koe 5 Sld., en røe braaged hielmed Koe for 6 
Sld., it røe braaged Qvigenød som er stierned for 9 mrk., it røe hielmed Qvigenød 2 Sld., en sort 
spekalf for 1 mrk.,  
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Faar. 5 Faar med afgrøen á 4 mrk er 5 Sld., en fior gimmer for 2, mrk 8 skl.,  
Heste og Hopper. 
En sort stierned Hest for 9 Sld., en sort brun blised Hest for 6 Sld., en guhl Hest som sønnen Anders 
Lise, beviste med Peder Rasmusen, Casper Camper, og Hans Jensen, sampt Anders Andersen, at 
have kiøbt af sin S: Fader, I hvor vel Peder Joensen der paa Prætenderer, at det ej saa var saa beroer 
der der ved at Anders Lise beholder samme Hest for sin egen, en blaked Hoppe for 5 Sld., en gl. sort 
brun Hoppe for 2 mrk.,  
Boehave. 
It wogn ree 6 skl., en gl. Wogn 1 mrk., en harre 4 skl., en stok øpse 1 mrk., en tengsel 6 skl., 2 hug 
jern 4 skl., 2 smaa nauer á 4 skl er 8 skl., en bue sauf 6 skl., en bonne knif 6 skl., 3 bor med skaft á 2 
skl er 6 skl., en skier benk 6 skl., 4 jern stie suhler for 12 skl., it deigne trug 20 skl., en stand tønde 1 
mrk., en røste tønde 8 skl., 2 tomme  tønder á 4 skl er 8 skl., en metal grydde for 2 Sld. 2 mrk., en 
gl. mæssing kedel 3 mrk., en røste ballig for 6 skl., it lided Car 1 mrk., en sleede med jern vidier for 
1 mrk.,  
Paa Stue Lofted. 
1½ tønde Biug á 5 mrk er 7½ mrk., en gl. føre kiste 8 skl., it deigne trug 8 skl., it brød bende 4 skl.,  
It gl. føre bord i stuen 2 mrk., en gryde kraag 20 skl., it lided bord i stuen 20 skl., it wraae skab i 
stuen er Anders Lise bevilged, it wadsker bræ med 4er been udi 4 skl., en gl. benk 12 skl.,  
Ifareklæderne som denne S: Mand sig efter loed, var ikke af synderlig verdie at de for noged kunde 
ansees og sættes, er saaed en tønde Rug her ved gaarden hvor af denne S: Mand til hørde, den 
halfvepart som er taxeret for penge 3 mrk., Nok 1½ tønde Haure som er saaed, er sat for 3 mrk. 4 
skl.,  
Summa andrager forskrefne boets løsøre til penge 58 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
 
Bort skyldige Gield, er angifven følgende. 
Efter qcitering i Bog claringen den 14 marty 1696 befindes at reste for A: 1695. Jordebogs restands 
ekte og knektepenge 7 Sld. 15 skl., hvor af Anders Lise betal halfparten, og dette boe den anden 
halfvepart, 3 Sld. 2 mrk. 7½ skl., udlagt 1½ tønde Biug for 7½ mrk., en half tønde Rug som er  
saaed for 3 mrk., 1½ tønde Haure for 3 mrk. 4 skl., 4 jernstier sikler for 12 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Hans Dominici tilkommer efter arfvingernis beretning penge 8 Sld., nok 
tilkommer Præsten for A: 1691. som Per Joensen skulle have ytt halfparten udaf som er for 2 tønder 
tiende Biug med leien 2 Sld., udlagt en sort stierned Hest for 9 Sld., en stoek øpse for 1 mrk., en 
gryde kraag 1 mrk. 4 skl., it lided bord i stuen 1 mrk. 4 skl., 2 smaa naure 8 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordrer efter sin sedel og afreigning 7 Sld. 1 mrk. 10 skl., udlagt, en røe 
braaged og heilmed Koe for 6 Sld., it røe hielmed Qvigenød 2 Sld., til overs 2 mrk. 6 skl.,  
Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordrer efter sin forteignelse, og af regning penge 39 Sld. 1 mrk. 3 
skl., formedelst mangel af løsøre til denne fordreins afbetalning udlagt, og udi den 28 gaard i 
Ibskier sogn giort indførsel for 29 Sld. 11 skl., 5 Faar med afgrøen for 5 Sld., en fior gimmer 2 mrk. 
8 skl., en røe braaged Qvige 9 mrk., af en blaked Hoppe 9 mrk.,  
Efter det skiftebref ganged efter S: Jens Lises forige hustru Kirsten Ibsdaatter den 8 Dec: 
1674.   Tilkommer daatteren Boel Jensdaatter løsøre arf 10 Sld., udlagt en røe braaged Koe for 5 
Sld. 2 mrk., en sort belted Koe 5 Sld., til overs 2 mrk.,  
Mads Larsen i Nexøe fordrer efter Anders Lises beretning 4 mrk. 8 skl., som betalis af en brun 
blised Hest for 4 mrk., af en mæssing kedel resten som er 8 skl.,  
Deignen David Hansen for Udfarten tilkommer 2 Sld., som betalis af en blaked Hoppe disse 8 mrk.,  
Casper Camper i Nexøe fordrer penge 3 mrk., som betalis af forde blakede Hoppe 3 mrk.,  
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Jens Henriksen i Aarsdale fordrer for ligkisten arbiedsløn penge 4 mrk., udlagt en gl. sort brun 
Hoppe for 2 mrk., hos Boel Jensdaatter 2 mrk.,  
Olle Hansen i Nexøe fordred 3 mrk. 4 skl.,  it wogn ree for 6 skl., en gl. wogn 1 mrk., en harre 4 
skl., en tengsel for 6 skl., it bue sauf 6 skl., en bon knif 6 skl., 2 tomme tønder 8 skl.,  
Rasmus Hansen Smid i Nexøe for hand grefverne fordred arbiedsløn 4 mrk., som betalis af en brun 
blised Hest disse 4 mrk.,  
Lars Madsen i Nexøe fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt en sort spæk alf for 1 mrk., en røste tønde 8 skl.,  
Ibs Kirke tilkommer for A: 1694, og 1695. aarlig en tønde Haure á 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., udlagt it 
føre bord i stuen for 2 mrk., en førre kiste 8 skl., it deigne trug 8 skl., it brød bende 4 skl., en benk 
med 4er been udi 4 skl., en gl. forbenk 12 skl., en røste ballig 6 skl., en skier benk 6 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisen bevilged 3 Sld., udlagt en gryde for 10 mrk., en 
mæssings kedel for 3 mrk., til overs 1 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisen bevilged 3 Sld., udlagt en brun blised Hest for 6 Sld., til 
overs 3 Sld., stempled papir til skiftebrefved for 4 mrk. 8 skl., udlagt af en brun blised Hest 4 mrk., 
af en mæssing kedel de 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt ved Jacob Koefoeds udleg 2 
mrk. 6 skl., it lided Car for 1 mrk., 3 bor for 6 skl., 2 hug jern for 4 skl.,  
Peder Pedersen fordred for tienesteløn en hat for 2 mrk., udlagt en sleede 1 mrk., en stand tønde for 
1 mrk.,  
Til Herrits fougden rester for 1695. en skeppe Biug for 1 mrk. 4 skl., udlagt it deigne trug for 20 
skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 87 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret bliver Gielden høyre end boets løsøre middel 29 Sld. 11 skl.,  
Hvor for Mads Bohne Hermansen er giort indførsel udi den 28 gaard i Ibskier sogn at betalis af den 
anpart denne S: Mand Jens Lise der udi tilkommer, og som ved meddeele efter retning af Herrits 
skrifveren Morten Henriksen Kok, efter som den Samfrender Dom, ikke endnu er ferdig. Hvilken 
dom for omtrent 4 ¾ aar siden er opretted paa bemelte 28 gaard i Ibskier sogn, hvor efter denne S: 
Mand Jens Andersen Lise tilkommer paa sin egen part halfdeelen af gaardens verdie som i alt er 
108 Sld. 2 mrk. 12 skl., penge 54 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Nok som hand arfved efter 2 sine døttre, Margreta, og Kirstine 12 Sld. 4 skl., er saa det som S: 
Jens Lise hafde i gaarden 66 Sld. 1 mrk 10 skl.,  
Fra hvilken Summa først afgaar, den indførsel foran findes anteigned for Mads Bohne Hermansen i 
Nexøe som er 29 Sld. 11 skl.,  
Nok trekis fra denne Summa 4 mrk., for 2 tønder laant Haure som Jens Persen i Polmegaarden ved 
denne slutning først fremkom, og fordrede, som arfvingerne vedgik riktig at være, blifver saa igien 
beholden i gaarden 36 Sld. 15 skl.,  
Og som i forde doms slutning formeldes, at Jens Andersen Lise, søn Anders Jensen skal arfve 
Sæded, eller adgangen til den 28 gaard, i Ibskier sogn, og udløse sine med arfvinger der af, saa og 
efter di at samptlig arfvingerne nu var tilfreds med, at denne forde 28 gaard forblef ved den taxt og 
sætning, som i for berørte dom er giort, da deelis de over blefne 36 Sld. 15 skl., 
 imellem arfvingerne, som er først 2 brødre laader og 3 søsterlaader,  
er en broderlaad 10 Sld. 1 mrk. 6 4/7 skl., Og en søsterlaad 5 Sld. 11 2/7 skl.,  
 
saa tilkommer Anders Jensen Lise den eene broderpart,  
og S: Jep Jensens børn, som er 3 sønner den anden broderpart,  

er hver søns laad 3 Sld. 1 mrk. 12 2/3 skl.,  
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den ene søsterlaad tilkommer S: Seigne Peder Rasmusens børn, en søn og en daatter, er 
broderens part 3 Sld. 1 mrk. 12 2/3 skl., og søsterens part 6 mrk. 14 1/3 skl.,  
den anden søsterpart tilkommer Giertrud Per Joensen,  
og den sidste søsterpart tilkommer Boel Jens daatter, som broderen Anders Lise, 
en hver Creditor saavel som arfving, haver at betale, til det sidste blef samptlig de vedkommende 
arfvinger, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve som dette Sterfboe entten 
kunde komme til beste, eller fordrende Gield hvor til de svarede ej videre at være, at saa er 
tilganged og Pahseret. Testerer. J:P: Meklenbourgh, H: Brugman. 
Anders A:J:S: Jensen. Morten M:L:S: Larsen. Per P:R:S: Rasmusen. 
Per P:J:S: Joensen. Anders Andersen. Mikel Hop.    Jens J:L:S: Larsen. 
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Nr. 78. 
Side 127. 1696. 5. Maj. 
Jens Rasmusen, 26. Sg. Rø. 
Kirstene Castensdatter. Laugv: Bror, Hans Castensen, Rø. 
 2 søn. 5 døt. 
A: Rasmus Jensen, f. 1681. Værge: Hans Ibsen, Rø. 
B: Jens Jensen, f. 1688. Værge: Rasmus Hansen, Rø. 
C: Gjertrud Jensdatter, f. 1674. Værge: ”Madfader”, Hans Buch, Nyebye, Aaker. 
D: Maren Jensdatter, f. 1683. Værge: Morbror, Anders Castensen, Klemensker. 
E: Ellene Jensdatter, f. 1685. Værge: ”Madfader”, Lars Ibsen, Olsker. 
F: Gjertrud Jensdatter, f. 1691. Værge: hans Jensen, Rø. 
G: Karen Jensdatter, f. 1694. Værge: Hans Castensen. 
 
Anno 1696 Den 5 May  er efter Loulig Giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, sampt 
Liqvidation  efter S: Jens Rasmusen som boede og  døde paa den 26 gaard i Røe sogn. Imellem 
denne S: Mands efterlatte arfvinger og Creditorer, hans efterlatte hustru er Kirstine Carstens 
daatter for hende blef til laug werge anordned hendis broder Hans Castensen i Røe sogn, paa 
eene, og den S: Mands børn, som er 2 sønner og 5 døttre hvor af 
 
Den eldste søn er Rasmus Jensen paa 15 aar gl. for hammen werger Hans Ibsen i Røe sogn.  
Den anden søn Jens Jensen paa 8te aar gl. for hammen werger Rasmus Hansen i Røe sogn. 
Den eldste daatter Giertrud Jensdaatter 22 aar gl. for hende werger hendis Madfader Hans 
Buk i Nyebye i Aakier sogn, 
Den anden daatter Marne Jensdaatter 13 aar gl. for hende var hendis mor broder, Anders 
Castensen i Clemmedskier sogn. 
Den 3. daatter Ellene Jens daatter paa 11 aar gl. for hende werger hendis Madfader Lars Ibsen 
i Olskier sogn. 
Den 4er daatter Giertrud Jensdaatter 5 aar gl. for hende werger Hans Jensen i Røe sogn 
Den yngste daatter Karne Jensdaatter 2 aar gl. for hende werger forde Hans Castensen. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende forde  Jens Peders Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, til wurderings mænd, blef opmelded, Lars Hansen og Frederik Hansen, 
Da forrefunden og Passeret som her efter følger. 
 
En liden brun Hest for 3 Sld. 2 mrk., en sort brun blised liden Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en sort 
ugilled foele 4 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., en sort hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk.,  2 gl. Gies 2 mrk. 
8 skl., 3 gl. juhl og 2 wogn ree med vidier 6 mrk.,en ploug knif 1 mrk., en ploug aas 8 skl., en ballig 
8 skl.,  
I Krobhused. 
2 tønder á 6 skl er 12 skl., 2 slee stier 8 skl., it føre bord med skoffe og foed for 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne boets løsøre til penge 25 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
 
Ifareklæderne som denne Sal: Mand hafde, var ikke af nogen verdie, arfvingerne imellem at taxere, 
og deele, men blef omgiort til børnene efter som de ikun var af wadmel, og skin. 
Blef saa angiven efter skrefne bort skyldig Gield, hvor til er giort udleg som følger. 
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Kongl: May: Amptskriver og Ridefouged HR: Hans Henrik Skor fordrer som rester af denne gaard 
som er den 26 i Røe sogn, for A: 1695. efter sin forteignelse 13 Rd. 5 mrk. 5 ½  skl., giør 20 Sld. 3 
mrk. 5 ½  skl., Her af betaler Mons Ollsen som hand er skyldig at svare for den halfve gaardens 
aufling hand i samme aar dyrked haver, først half restands som er 10 Sld. 1 mrk. 10 ¾ skl., Nok 
imod 2 ½ lispund smør som S: Jens Rasmusen ytt haver, sampt og imod half landgielde Biug, som 
Sal: Jens Rasmusen udi tiende haver paa Mons Ols weigne ytte, og hand der imod fuld landgielde 
Biug bør svare, efter deris indbyrdis foreening, som opdrager til 3 Sld. 1 mrk. 10 ¼ skl.,  giør som 
Mons Ollufsen, saaleedis af restandsen svarer til Amptstuen 13 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Og dette S: Jens Rasmusens Sterfboe svarer 7 Sld. 1 skl., hvor for er udlagt en sort hielmed Koe for 
4 Sld. 2 mrk., en sort Foele 4 Sld., til overs 6 mrk.,  
Christopher Hansen i Rønne fordrer for en tønde Biug 5 mrk., udlagt it føre bord med skoffe for 4 
mrk., 2 tønder 12 skl., 2 slee stier for 8 skl., til overs 4 skl.,  
Mortten Jensen i Rønne fordred efter regnskab 3 mrk. 2 skl., udlagt af en wogn 2 mrk., en ploug aas 
8 skl., en ballig 8 skl., hos Enken 2 skl.,  
Imod denne Sahl. Mands udfart, eller begravelsis bekaastning blef Enken bevilged udleg for 10 
Sld., udlagt en  røe hielmed Koe for 5 Sld., en sort brun blised liden Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., af en 
wogn de 2 mrk.,  
Skifteforwalteren, og skifteskrifveren for deris umage med reisen er hver bevilged 6 mrk., er 3 Sld.,  
Stempled papir til skiftebrefvet for 3 mrk. er 15 mrk., udlagt en liden brun Hest for 14 mrk., en gl. 
Gaas for 20 skl., til overs 4 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en ploug knif for 1 mrk., en gl. 
Gaas for 20 skl., til overs 4 skl.,  
Og som Enkens 2de yngste børn er saa ringe af alder, saa blef hende af de vedkommende til deris 
opforstring bevilged resten af boets middel som rt 2 mrk. 9 skl., af en gl. wogn 2 mrk., ag 2 gl. Gies 
8 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Christen Lin fordrer for A: 1695. 2 tønder Haure for 6 mrk., udlagt , af en sort 
ugilled Foele med Ampt skrifveren disse 6 mrk.,  
Saaleedis er boets middel lige til Gieldens betalning opgaaen,  
at Gieldens  Summa andrager ligesaa 25 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
saa at intted er over blefven til deeling imellem arfvingerne, efter anfordring af skifteforwalteren 
hafde Enken ikke videre entten Gods, eller Gield, dette sterfboe at vedkomme kunde, at foregive, 
end forskrefved staar, at saa er Passeret Tehterer. J:P: Meklenbourgh, H: Brugman. 
Hans H:C: Carstensen. Hans H;I:S: Ibsen. Lars L:H: Hansen.  
Frederik Hansen. 
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Nr. 79. 
Side 128. 1696. 5. Maj. 
Svend Thuesen, 20. Sg. Rø. 
Anna Hansdatter. Laugv: Niels Larsen, Rø. 
 3 søn. 3 døt. 
A: Hans Svendsen, egen værge. 
B: Niels Svendsen, egen værge. 
C: Thue Svendsen, f. 1676.  
D: Johanne Svendsdatter, gm. Lars Hansen Ridder, Østerlars. 
E: Gjertrud Svendsdatter, f. 1672. Værge: Bror, Hans Svendsen. 
F: Ellene Svendsdatter, f. 1674. Værge: Bror, Niels Svendsen. 
 
Anno 1696 Den 5 May  er efter Loulig Giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, sampt 
skifte, og deeling efter Sal: Svend Thuesen som boede og døde paa 20de Jord Eiendoms gaard 
beliggende i Røe Sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Anna Hansdaatter for hende 
er til laug werge anordned Niels Larsen ibiden, paa eene, og paa anden side, deris sammen 
auflede børn, som er 3 Sønner og 3 døttre. Hvor af  
 
Den eldste søn er Hans Svendsen sin egen werge. 
Den anden søn Niels Svendsen og sin egen werge. 
Den yngste søn Thue Svendsen paa 20de aar , og sin egen werge saavit løsøre angaar. 
Den eldste daatter Johanne Svendsdaatter i Ekteskab med Lars Hansen Ridder i 
Østerlaurskier sogn, 
Den anden daatter Giertrud Svendsdaatter 24 aar gl. for hende er til werge anordnet broderen forde 
Hans Svendsen. 
Den yngste daatter Ellene Svendsdaatter 22 aar gl. for hende werger forde broderen Niels 
Svendsen. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende Høÿ Edle Welbaarne Etats Raad og Amptmand  
herre Hans Boefeke ved sin fuldmegtig Jens Peders Meeklenbourg Skifteskriver Henrich 
Brugman, til wurderings mænd, blef opmelded, Lars Hansen og Frederik Hansen, ibiden Og  
Da forrefunden og Passeret som her efter følger nemlig. 
En blak blised gilling for 3 Sld., en brun blised Hoppe for 3 Sld., it graa blised ugilled Hestføll 8 
mrk., en gl. føre tønde 8 skl., en ege tønde 6 skl., it tønde stramme 2 skl., en half tønde 4 skl., en gl. 
gryde 2 mrk., it aske bord med føre foed 3 mrk., en wogn med stier 2 Sld., en ploug med juhl og 
jern 5 mrk., Sæden som er saaed, en tønde Rug for 7 mrk., 3 tønder Biug á 5 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 2 
tønder Haure á 3 mrk er 6 mrk., en laasfast føre kiste 4 mrk.,  
Enkens seng i stuender udi er , en ranned overdynne 5 mrk., en underdynne 4 mrk., en hoveddynne 
1 mrk., 2 gl. blaargarns lagen á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk.,  
Summa forskrefne løsøre andrager til 24 Sld. 4 skl.,  
Nok findes efter it pantebref datered den 22 Augusty 1693, Udgived af Anders Persen paa 64de 
gaard i Aakier sogn, at denne 20de gaard i Røe sogn er af S: Svend Thuesen pandted for penge som 
betalt er efter samme brefs lydelse 20 Sld.,  
Saaleedis bliver da boets middels Summa 44 Sld. 4 skl.,  
Bort skyldig Gield. 
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Kongl: May: Amptskrifver, og Ridefouged Sr. Hans Henrik Skor fordrer for A: 1694. som rester 2 
mrk. 9 skl.,  for A: 1695. rester af den 20 gaard 13 Rd. 5 mrk. 11 skl., giør 21 Sld. 2 mrk. 4 skl., her 
for er giort indførsel udi den 20de gaard i Røe sogn og tillagt i forde pandtebref for 12 Sld., Nok 
Udlagt en blak blised gilling for 3 Sld., en brun blised Hoppe for 3 Sld., en laasfast føre kiste 4 
mrk., en wogn med stier for 8 mrk., ved udfarten 1 mrk., en hoved dynne 1 mrk., af gryden 4 skl.,  
Mortten Bohne i Haslemark fordrer efter regenskab og sin sedel 3 mrk. 6 skl., udlagt it askebord 
med føre foed i stuen for 3 mrk., en half tønde for 4 skl., af gryden 2 skl.,  
Ingeborg S: Olluf Jensens i Rønne fordred 4 mrk., tillagt i sengen i stuen en under dynne 4 mrk.,  
Skifteforwalteren og skifteskrifveren for deris umage hver 4 mrk., er 2 Sld., udlagt it graae blised 
ugilled Hestføll for 2 Sld.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl., udlagt en gl. gryde for 2 mrk., til overs 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt en føre tønde for 8 skl., en ege 
tønde 6 skl., it tønde stamme for 2 skl.,  
Imod denne S: Mands Udfart eller begravelsis bekaastning blef Enken bevilged 10 Sld., udlagt en 
ploug med behør for 5 mrk., en tønde Rug sæd 7 mrk., 3 tønder Biug sæd for 3 Sld. 3 mrk., 2 tønder 
Haure sæd 6 mrk., en ranned overdynne i stuen 5 mrk., 2 blaargarns lagen 3 mrk., til overs 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 36 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret bliver i behold og til deeling 8 Sld. 2 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer den halfve part som er 4 Sld. 1 skl.,  
Den anden halfve part deelis imellem 3 brødre og 3 søstre. 
Er der af en brodrelaad 3 mrk. 8 8/9 skl., Og en søsterlaad 1 mrk. 12 4/9 skl.,  
Hvor for Enken og hver barn er giort indførsel udi forde 20de gaard i Røe sogn, af hvis berørte 
pandtebref om formelder, efter anfordring af skifteforwalteren hafde Enken, og arfvingerne ej 
videre at angive som dette Sterfboe kunde vedkomme, at saa er Passeret som forskrefved staar. 
Testerer;   J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. Niels N:L: Larsen. 
Niels N:S:S: Svendsen.  Frederik Hansen. Lars L:H: Hansen. 
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Nr. 80.     
Side 128b. 1696. 6. Maj. 
Peder Hansen, 13. Sg. Rø. 
Seigne Hansdatter. Laugv: Lars Jensen, qvartermester. 
 3 døt. 
A: Inger Pedersdatter, f. 1687. Værge: Esper Andersen, Rø. 
B: Karen Pedersdatter, f. 1691. Værge: Peder Andersen, Rø. 
C: Marta Persdatter, f. 1694. Værge: Lars Jensen, Myregård, Olsker. 
 
Anno 1696 Den 6 May  er efter foregaaende Loulig Tillysning Holden Registering og vurdering, 
sampt skifte, og deeling efter S:Peder Hansen som boede og døde paa den 13 Jord Eiendoms 
gaard beliggende udi Røe sogn i Dalbye. Imellem denne S: Mands efterlatte Hustru Seigne 
Hansdaatter for hende paatog sig at laugwerge Qvertermester Lars Jensen i biden. Paa eene, og 
paa anden side deris sammen auflede børn, som er 3 døttre, hvor af  
 
Den eldste daatter er Inger Pedersdaatter paa 9de aar gl. for hende er til werge anordned Esper 
Andersen i Røe sogn, 
Den anden daatter Karne Pedersdaatter paa 5 aar gl. for hende er til werge anordned Peder 
Andersen i Røe sogn. 
Den yngste daatter Marta Pedersdaatter paa 2det aar gl. for hende er til werge anordned Lars 
Jensen paa Myregaarden i Olskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende bemelte  Jens Peders Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, paa samme skifte  til wurderings mænd, blef opmelded, Lars Hansen og 
Frederik Hansen,  da forrefunden og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En rød blised ugilled Hest for 8 Sld. 2 mrk., en blak blised Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en soed blised 
Hoppe 4 Sld., it blak blised Horsføll for 6 mrk.,  
Qveg.  
En sort hielmed ogrøgged Koe for 5 Sld., en sort Koe 5 Sld., en bleg røed Koe 5 Sld., 3 gl. Gies á 
20 skl er 3 mrk. 12 skl., en arbieds wogn med stier 3 Sld., en ploug med juhl og behørig jern 4 mrk., 
en harre 1 mrk., en dito 12 skl., it aar med bihl 20 skl., en gl. liden slee 8 skl., en hugge benk 1 mrk.,  
I krobhused. 
En gl. føre kiste 4 mrk., en straabonds tønde 6 skl.,  
I Sterhused  
2 gl. tønder á 4 skl er 8 skl., en dito 6 skl., en røste balig 1 mrk., en ølhalf tønde 8 skl.,  
I Stuen. En benkedynne 2 alen lang for bord enden 2 mrk., it røt syed hiønde 1 mrk. 8 skl., it 
spolskaded benkedynne vor 3 alen lang 1 mrk., en liden wand mølle med hus og qvern staaende paa 
denne 13 gaards grund i Dalbye i Røe sogn er sat for 7 Sld. 2 mrk., en tønde strøe Rug som er saaed 
i fisked er sat for 6 mrk., Item 3 tønder Biug á 4 mrk er 3 Sld., 2 tønder Haure 4 mrk., for afgrøden 
af den lagde sæd svaris landgielden for 1696. en Roes baad med 4er aar og tofter, hvilken baad er til 
sammen sat for 8 Sld., og der af tilhørrer S: Esper Ibsens Sterfboe den halfvepart, og dette S: Peder 
Hansens Sterfboe den anden halfvepart som er 4 Sld., en hiem qvern med hus og seil for 3 mrk., 
fanttis it steen bord med en oben foed i stuen som ej meere verd end 4 Sld., hvilke 4 Sld.,  
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Karne Larsdaatter haver laant denne S: Mand Peder Hansen og haver bordet i pandt der for efter 
den Samfrender forretning datered den 7 juny 1689, paa denne 13 gaard i Røe sogn tilkommer S: 
Peder Hansen sin anpart i samme gaard arfve laad 7 Sld. 10 skl.,  
Item tilkommer S: Peder Hansen for Samfrender holded som berettis at hand haver bekaasted 6 
Sld.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets anførte middel til penge 74 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
 
Denne Sal: Mands Ifareklæder var af ringe verdi, er til børnen at slide omgiort, og hengaaen, at der 
af ej til registering noged her udi er at anføre,  
 
Blef  saa angifven efterskrefne bort skyldig Gield. 
Kongl: May: amptskriver og Ridefouged S: Hans Henrik Slor lod fordrer for afvigte 1694 aars 
restands 6 RD. 4 mrk. 6 skl., omkaastning 2 mrk. 4 skl., er 7 Sld. 10 skl., hvor for den 26 Febr: 
1696. er ved Rettens middel giort indførsel i forde 13 gaard, mens siden af Qvartermesteren Laurs 
Jensen i Røe sogn antagen til betalning, hvorimod hand it par stude af boet haver bekommed nok 
rester efter Specification for A: 1695.  10 RD. 5 mrk. ½ skl., er 16 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  Hvor for er 
tillagt og giort indførsel i den 13 gaard i Røe sogn for 13 Sld. 10 skl.,  af Wandmøllen til samme 
gaard betalis resten som er 3 Sld. 7 skl.,  
Karen S: Laurs Ibsens i Rønne fordrer efter sin sedel 4 mrk., udlagt en ploug med behørrig jern 4 
mrk.,  
Sogne Præsten  Hr: Christen Lin fordrer efter sin sedel med tiende for A: 1693. 1694. og 1695. de 2 
tønder Aure á 2 mrk. 8 skl og den 3 tønde Aure 3 mrk er 2 Sld., og for lig tienesten i alt 4 Sld. 2 
mrk., Enken vedgik haver, og for lig tieneste 4 mrk., bliver fordringen saa 3 Sld., Præsten ved eed 
foreened at Enken loved ham for lig tienesten 8 mrk., og en skeppe homle, er der for til de 4 Sld. 2 
mrk., udlagt, en sort Koe for 5 Sld., til overs 2 mrk., og som Enken benekter de fordrende 6 mrk., 
saa er der til udleg afsat, mens Prætensionen til lov og ret er henvist. 
Kirstine Jens Hansens i Rønne fordrer efter sin opskrift 7 mrk., Enken vedgaar her af ikun, at være 
skyldig 2 mrk. 14 skl., resten er til lov og ret henvist udlagt en benkedynne i stuen 2 alen lang 2 
mrk. ved Hr: Christens udleg 14 skl.,  
Efter det skiftebref ganged efter denne S: Mands Fader S: Hans Persen den 29 may 1685 er 
handbeordret at werge for sin broder Mikel Hansen som der efter tilkommer hoved Summa først 9 
Sld. 1 mrk. 12 skl., Nok for en hand qvern 2 mrk., foruden it brunt Horsføll, som hand self har 
bekommed, da sat for 4 mrk., hvor af reignis rente til dato, er i 11 aar, naar wergepenge er fra 
dragen 14 mrk. 4 skl., er saa Capital og Rente penge 13 Sld. 2 mrk., Og som hand nu er sin egen 
werge saa antager hand self sig dette efterskrefne udleg at svare til, udlagt for de 13 Sld. 2 mrk., af 
Wandmøllen 4 Sld. 1 mrk. 9 skl., den halfvepart af en baad, med 4 aarrer og tøfter for 4 Sld., en 
hiem qvern 3 mrk., en soed blised Hoppe for 4 Sld., af en sort Koe ved Hr: Christens udleg de 1 
mrk. 2 skl., af en ølhalf tønde hos Enken 4 skl., hos Hans Svendsens udleg 1 skl.,  
Nok var S: Peder Hansen werge for S: Peder Monsens i Østerlaurskier sogns daatter Sidzele 
Pedersdaatter efter skiftebrefs udvisning som tilkom efter sin S: Fader først 5 Sld. 2 mrk. 15 skl.,  
Nok af Ifareklæderne 5 mrk., endnu efter sin S: Moder tilkom arf 5 Sld. 9 skl., er hoved Summa 12 
Sld. 8 skl., der af rente i 4 aar, er naar wergepenge er fradragen 6 mrk. 8 skl., er saa Capital og rente 
penge 13 Sld. 3 mrk., og er ved denne S: Mands dødelig afgang til werge anordnet Hans Svendsen i 
Dyngegaarden i Rydskier sogn, endnu til kommer af sin S: Moders Ifareklæder 2 Sld. 9 skl., giør 15 
Sld., 3 mrk. 9 skl., udlagt en røe blised ugilled Hest for 8 Sld., en blaked blised Hoppe 5 Sld. 2 
mrk., en gl. føre kiste 4 mrk., en hugge benk 1 mrk., en gl. slee 8 skl., en tønde Aure 2 mrk., hos 
Hans Svendsen 1 skl.,  
Mons Monsen i Bedegade i Clemmedskier sogn fordrer paa sin myndling Mons Anders Weigne,  
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hoved summa 6 mrk. og rente 2 mrk., er 2 Sld., Nok fordrer Mons Monsen for sig self 7 mrk., der af 
vedgik Enken 3 mrk., resten henvist til lov og ret, for de 11 mrk. er udlagt af en sort hielmed og 
røeket Koe som er sat for 5 Sld., de 5 mrk., af en wogn 3 mrk. 8 skl., it syed røt hiønde 1 mrk. 8 
skl., it spolskaded benkedynne vor 3 alen lang 1 mrk.,  
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydskier sogn fordrer paa sin myndling Hans Hansens weigne 
rente af hans anpart 7 Sld. 10 skl., udi denne 13 gaard, og vil have rente siden skifte er holt, efter 
hans myndlings S: Fader Hans Pedersen som er 11 aar siden til dato, men som i Samfrender 
dommen den 7 juny 1689. meldis at Niels Abrahamsen har bort lejet gaarden, og taget leien til sig 
før end Samfrenderne er opmelt, og Pandte haveren fordi er til ham for renten henvist, saa beroer og 
denne forhen forfalden rente der ved, mens Enken stæde udleg for den falden rente, fra Samfrender 
dommens dato er til dato i 7 aar, renten 2 Sld. 1 mrk. 10 skl., udlagt med Mons Monsens i 
Clemmedskier sogn, af en sort hielmed og røgged Koe de 9 mrk., en tønde Haure for 2 mrk., til 
overs 1 mrk. 6 skl.,  
Esper Hansen i Svaniche fordrer 3 Sld., efter som boets anførte middel til Gieldens betalning ikke 
kand opnaa, saa er for denne fordring 3 Sld., giort anvisning paa den sæde rettighed S: Peder 
Hansen i den 13 gaard i Røe sogn tilkiendt er. 
Niels Larsen i Røe sogn fordrer 13 mrk., iligemaade anvist paa forde sæde rettighed for 2 Sld. 3 
mrk. 12 skl., for resten 20 skl er udlagt it aar med bihl for 20 skl.,  
Olluf Bohn i Røe sogn fordrer 3 mrk udlagt 2 harrer 1 mrk. 12 skl., en straabonds tønde 6 skl., i 
Sterhused 3 tønder for 14 skl.,  
Lars Jensen paa Myregaarden i Olskier sogn fordrer 7 mrk., udlagt en tønde Rug for 6 mrk., hos 
Hans Svendsen udleg 1 mrk., 
Jens Smed i Røe sogn fordrer 1 mrk., udlagt af en tønde Biug 1 mrk., 
Jørgen Henriksen i Røe sogn fordrer 3 mrk. 8 skl., udlagt af en tønde Biug 3 mrk. 8 skl.,  
Niels Henriksen fordrer 4 mrk., udlagt en tønde Biug 4 mrk.,  
Lars Jørgensen ibiden fordrer 1 mrk. 12 skl., udlagt af en tønde Biug de 1 mrk. 12 skl.,  
Hans Hansen i Rydskier sogn fordrer 11 mrk., her af vedgaar Enken de 2 Sld., udlagt der for af 
Biuged 1 mrk. 12 skl., it blak blised Hestføll for 6 mrk., hos Hans Svendsen udleg 4 skl.,  
Deignen Claus Pettersen fordrer for lig tienesten 4 mrk., Enken bevilged ej meere der for end 1 
mrk., der for tillagt en røsteballig for 1 mrk.,  
Qvartermesteren Lars Jensen i Røe sogn fordrer resterende paa renten af den Summa hand efter it 
pandte bref er berettiged her i denne 13 gaard 6 mrk., som er udlagt at betalis af en sort hielmed og 
røgged Koe. 
Skifteforwalteren og skifteskrifveren for deris umage blef tillagt, en bleg rød Koe for 5 Sld., 3 gl. 
Gies 3 mrk. 12 skl., af en ølhalf tønde 4 skl., bekom her fore begge 4 Sld., penge. 
Stempled papir til dette skiftebref for 4 mrk. 8 skl., som betalis af arbieds wognen. 
Wurderings mendene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., som og betalis af forde wogn.  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 80 Sld. 14 skl.,  
Og Gieldens summa med 5 Sld. 3 mrk. 12 skl., overgaar Sterfboets anførte middel. 
Saa er der for giort anvisning paa den sæde rettighed som denne S: Mand bemelte Peder Hansen i 
den 13 gaard i Røe sogn er tilkiendt. 
Skifteforwalteren tilspurdte Enken og vedkommende, om de hafde meere at angive til Sterfboets 
beste, hvor til de svarede ej videre at være end angived er og forskrefved staar, at saa er passeret 
Testerer. J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman.  Lars Jensen. 
Lars L:J:S: Jensen. Frederik Hansen. 
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Nr. 81.  
Side 130b. 1695. 2. Dec.   Vedr. Dom. 
Jens Hansen, 28. Sg. Olsker. 
Inger Jørgensdatter. Laugv: Bror, Jens Jørgensen, Olsker. 
 
Anno 1695 den 2 December, er efter forregaaende ordre, udi Høy Edle og Welbaarne Hr: Stats 
Raad, og Amptman Herren  Hans Boefselke,  fra værelse, af Hr: Vice Anptman Christian 
Tuxen, til forordnet Skifte forwalteren  Jens Pedersen Mekelbourgh, og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, Rigistered, og wurdered Jens Hansen som boer paa den 28 Jord 
Eiendomsgaard i Olskier sogn, hans boe, og Goeds, formedelst at Jens Hansen sig skal have laded 
bruge til at Udbryde den Misdedere Hans Hansen af sit fengsel paa Hammershus, hvilken 
forretning vi os i dag haver foretaged, og er derved til wurderings mænd brugt Anders Larsen, og 
Mortten Dideriksen, som boer i bemelte Olskier sogn. hvor vi da haver forefunden, og Passerede 
som her efter følger, Nemlig 
 
I Stuen. 
It askebord med dreiede stolper, og skoffe for 6 Sld., it anded føre bord 6 mrk., en wef med tilbehør 
for 12 Sld., it sengested med en ramme ofven om 3 Sld., I Samme Seng, en linnen overdynne 6 
mrk., en linnen underdynne 2 Sld., it lesned sengklæde 4 mrk., it blaargarns lagen for 3 mrk., 2 
puder uden vor á 1 mrk er 2 mrk., en linnen hoveddynne 1 ½ mek., en lesned benkedynne 8 mrk., 
en gl. benkedynne under winduen 1 mrk., it gl. wraaeskab for 6 mrk.,  
I Herberghused. 
En bolster overdynne for 4 Sld., en bolster underdynne 4 Sld., 2 ulen, og linnen puder uden vor á 1 
mrk er 2 mrk., endnu en bolster overdynne med smaa ranner 4 Sld. 2 mrk., en grøn dito 3 Sld., it nyt 
sengested synden til for 5 mrk., I Samme Seng, en blaae ranned overdynne 6 skl.,2 syede hiønder á 
2 mrk er 4 mrk., en syed agedynne 3 mrk., it slee Car med en kurf udi 3 mrk., en gl. bagstoel 8 skl., 
en stolpe naur 1 mrk., en lund støke naur 6 skl., it hug jern 4 skl., it gryne sold 1 mrk., en gl. føre 
kiste uden laas 2 mrk., en laasfast føre kiste 4 mrk., it lidet bufve sauf 10 skl.,  
I Huggehused. 
En jerned hammel med seeler 1 mrk. 8 skl., 2 brake hamle á 8 skl er 1 mrk., en hugge benk 8 skl.,  
I steerhused. 
En 3 fieringd brøger kedel 6 Sld., en messing kedel paa en span 2 Sld., en liden gl. gryde 2 mrk., it 
ølkar paa en tønde 3 mrk., it mindre Car 1 mrk. 8 skl., en gl. hiem qvern 3 mrk.,  
I Spis Cammered. 
It Øllfad 1 mrk. 12 skl., en kierner 1 mrk., en gl. tønde 4 skl., en ride sadel med stie bøyele 4 mrk., 
en kiste med runt laag 8 mrk., 
Hoden ved stuen, 
En øltønde 20 skl., en ølhalf tønde 1 mrk., en straabonds tønde 8 skl.,  
Paa Lofted over stuen. Og Steerhuset. 
2 seiser med bom og ringe á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., 2 nye sleemeeder á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 3 
straabonds tønder 8 skl støked er 1 mrk. 8 skl., 2 føredæller á 1 mrk er 2 mrk., 2 brød bende á 4 skl 
er 8 skl., I Forstuen. It stoer madskab med en laasfast der for 3 Sld., it deigne trug  1 mrk. 8 skl., en 
slibesteen med træ axel 20 skl.,  
I Westerlenge. 
It stolperum Høe fra jorden til bielkerne for 3 Sld., Haure 2 stolperum til bielkerne er sat for 12 
tønder á 2 mrk er 6 Sld., it stolperum Høe paa stenged ved loen, for 2 Sld.,  
I Nørrelenge. Fem stolperum med Biug, er sat hver stolperum for 4 tønder á 4 mrk er 20 Sld.,  
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Rugen er aftersked, og findes en deel halm, eller beretted Jens Hansens hustru at være saaed en 
tønde Rug, er sat for 7 mrk.,  
I Gaarden. 
En nye wogn med høestiger for 5 Sld., en wogn med smaa stiger 2 Sld., en ploug med behørig  jern 
for 5 mrk., en harre 1 mrk. 8 skl., en dito 12 skl., it aar med bihl 1 mrk., en ruhl 4 mrk., en tekeaas 8 
skl., 2 lamskin á 4 skl er 8 skl.,  
Heste og Hopper. 
En liden sort brun hest for 8 Sld., en brun blised Hest for 9 Sld., en brun stierned Hest for 9 Sld., en 
brun blised Hoppe for 6 Sld., en brun stierned Hoppe for 6 Sld.,  
Qveg. 
En røed grimmed Koe for 4 Sld., en sort Koe 4 Sld., en sort grimmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe 
stierned gl. Koe for 14 mrk., en røe Koe 4 Sld., 2 røe hielmed Qviger á 2 Sld., er 4 Sld., it sort 
studnød for 5 mrk., it sort qvigenød for 6 mrk., en liden sort Qvigekalf for 3 mrk.,  
Faar og Lam. 5 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk., en ung wehr 2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaas á 20 skl er 5 mrk.,  
Svin. En røe belted Soe 4 mrk., en røe sanded Soe 3 mrk., 2 hvide galte á 3 mrk er 6 mrk., 4 Soe 
grise á 1 ½ mrk., er 6 mrk., 
 Jens Hansens hustru angaf at denne 28 gaard i Olskier sogn des eiendom tilhørrer hende, og hendes 
mand, undtagen hvis Jens Hansens hustruis egne børn der udi efter Samfrender dommen tilkommer 
efter derris fader Diderik Larsen, som er 3 sønner og 2 døttre. 
 
Summa andrager forestaaende anførte rørrende Goeds til penge 187 Sld. 3 mrk.,  
Her foruden fanttis efterskrefne, en mørk brun Hest, en røe røgged Koe, en sort røgged Qvige, og en 
sort Qvige, som Jens Hansens og hans Hustruis stifsøn Niels Dideriksen med ham Testerede, 
widere blef Jens Hansens hustru, og de folk i hused var, af skifteforwalteren tilspurdt, om de wiste 
nogen sted at være meere Goeds som Jens Hansen, og hans boe tilhørde, hvor til de svarede, ej 
widere at være end forskrefved staar, at saa er Passeret Testerer. Jens Pedersen Meklenbourgh. 
Henrik Brugman. Anders A:L:S: Larsen. Mortten M:D:S: Dideriksen. 
 
Anno 1696 Den 7 May, er Atter Møtt Paa Jens Hansens Boepeel den 28 Jord 
Eiendoms Gaard i Olskier sogn.  efter forhen den 12 December 1695 forfattede registering og 
Wurdering, og nu  til i dag forhen giorde varsel, og tillysning, efter ergangene hiem, og Landstings 
dom, hvor ved Jens Hansen for sin begangene Mishanling, efter Egen giorde bekiendelse at 
handaned væred haver, at udbryde, den mordere Hans Hansen af sit fengsel paa Hammerhus, er 
tilfunden hans boes laad. Til Hans Kongl: May: at hiem falde Og hand paa Bræmmerholm at gaae 
sin lifstid. Hvor om Landstings Doms slutningen/: af welb: Hr: Lands Dommer Mathias Rasch 
inden Borringholms Landsting afsagt, den 8 April 1696 :/ formelder saaleedis; Enddog jeg maa give 
magt, at Jens Hansen er en Simpel, og énfoldig Mand som udi taabelighed, og drukenskab haver 
laded sig forføre, til at være med at Udbryde Morderen Hans Hansen af sit fengsel, og med Poul 
Hansens baad i Melsted Moderen bort hiølper fra Landed, formedelst hand ikke viste hvad saadant 
hafde at betyde, end og haver Jens Hansen eet got skudsmaal af sine Sognemænd at hand tilfore i 
allemaader hafde skiked, og forholt sig vel, til med haver self goedvilligen aabenbaared sin 
forseelse for øfrigeheden, og den siden hverken til hiem eller Landsting haver fragaaet formeen der 
for at blive frikendt, for den straf som hans Kongl: May: herom den 21 sept 1695. allermaadigste 
udgine forordning om formelder, efter som samme forordning ikke da denne grove gierning af Jens 
Hansen skeede var over ald saa kundbar, som nu er, saa alligevel understaar jeg mig ikke, at 
Moderere denne Jens Hansen straf, meged mindre hammen der for at frikiende, men Jens Hansen 
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efter høyst bemelte forordning dømmis til Bremmerholm i Jern sin Lifstid, og hans boes laad naar 
hans Gield, og denne Procehsis bekaastning først fratagis til hans Kongl: May: at være henfalden, 
des til vidnisbiurd under mit Zegneter, Actum Anno Die. Et Loco Ut Supra.  
 
Hvorefter saa er Liqvidationen foretagen, og var der ved paa Rettens weigne tilstede berørte Jens 
Pedersen Meklenbourgh, og Skifteskrifveren Henrik Brugman, de for bemelte wurderings 
mændAnders Larsen og Mortten Dideriksen, saa og paa Jens Hansens hustru Inger 
Jørgensdaatters weigne, tilligemed hende, som hendis nu tilordnede laugwerge hendis broder 
Jens Jørgensen i Olskier sogn, da er end videre angiven dette boe at vedkomme som her efter 
følger: 
 
Hans Hansen Breier i Clemmedskier sogn, er her til  boet skyldig bleven paa en af kiøbt soed blised 
Hoppe 5 mrk. 4 skl.,  
Jens Hansen i Lille Myregaarden i Olskier sogn, er skyldig her til boet, 2 mrk. 8 skl.,  
Anders Sadelmager i Røe sogn er skyldig 2 mrk.,  
Jens Isaksen skomager i Teign er skyldig 2 mrk.,  
Lars Nielsen i Teign er skyldig 15 skl.,  
Hans Andersen oven Sandvig er skyldig 20 skl.,  
Olluf Jensen Jens Ollufsen søn er skyldig 8 skl.,  
Summa Summarum er forestaaende boets rørrende middel, og Indgield  
penge 192 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Blef saa angiven efterskrefne Prætensioner, hvor til er giort Udleg som følger. 
Efter fremlagde Specification fordrer Kongl: May: Amptskriver, og ride foiued Sr: Hans Henrik 
Skor, med restands, og omkaastning, penge 37 Rixdaler 4 mrk. 8 skl., er 56 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Og lyder samme forteignelse saaleedis, Specification, paa den omkaastning, som til hiem, og Lands 
ting anvendt i den sag, med Jens Hansen af Olskier sogn, anlangende Morderen Hans Hansens 
Udbrydelse, af sin Arrest og Bortmommelse her fra Landet, 
 
1. betalt Byens Tienere her i Rønne som stefnte Jens Hansen i hans Arrest her i bemelte Rønne, og 
for kald, og varsel at af hiemle til á Persogn med ægten i beriegned 2 mrk er p: 4 mrk.,  
2. for it Tings winde at tage beskrefven til Hammershus Bireketing, som var paa 4 ark papir, hvor 
udi Jens Hansen bekiender at have med væred at udbryde Morderen der til stempledpapir 1. ark 1 
mrk. 8 skl., skrifver penge 1 mrk. 8 skl., forseiglings penge 10 skl., er 3 mrk. 10 skl.,  
3. for it tings vinde til Øster Herritsting paa 5 ark papir, hvor Jens Hansen bekiender at have med 
væred ar for hielpe Morderen bort, med Poul Hansens baad i Melsted til stempled papir 1 mrk. 8 
skl., skriver, og forseiglings penge 2 mrk. 2 skl., er 3 mrk. 10 skl.,  
4. for hiem Tingsdommen at skrive som langt overgaar 4 ark papir 4 mrk., Stempled papir 3 ark á 1 
mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., forseiglings penge 1 mrk. 4 skl., er 1 RD 3 mrk. 12 skl.,  
5. for Hr: Landsdommers Dom at tage beskrefven der til 3 ark stempled papir á 3 mrk er 1 RD. 3 
mrk., skrifverpenge for dommen som er paa 14 ark papir 3 RD. Beteiglings penge 1 RD. Er 5 RD. 3 
mrk.,  
6. byens tienere for hafde umage med Jens Hansens opwartning i hans Arrest her i Rønne betaldt 
penge 1 RD., Summa den  omkostning beløbende i aldt penge 10 RD.,  
Her foruden anførris hvis Jordebogs restantser Jens Hansen til hans Kongl: May: er skyldig bleven 
nemlig. For 1694 5 RD. 2 mrk. 11 skl., for 1695 rester, smør 2 pund, 2 pund, 3 fiering, 2 RD. 2 
mrk., it Faar en Gaas, 2 høns 1 RD. 4 skl., 5 les ved 5 mrk. 10 skl., 2 les Høe 2 RD., 
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Jordebogspenge 5 mrk. 7 skl., egte og knekte penge 2 RD. 1 mrk. 11 skl., smør træpenge 13 skl., er 
9 RD. 3 mrk. 13 skl.,  
Nok  skyldig Particuter Gield til Hr: Amptskrifveren self for en brun snopped Hoppe penge 6 RD: 2 
mrk., Jens Hansen udtagen Niels Nielsen i Bridselgaard paa S: Wordemands weigne 3 RD. 2 
mrk.,forstragt reedepenge paa adtskeelige tider 3 RD., er 12 RD. 4 mrk.,  
Summa Summarum er dette ialdt med omkostning 37 RD. 3 mrk. 8 skl.,  
Rønne den 7 may 1696. Udi Hr: Amptskrivers Assens, Hans Hiort, :/: 
Olluf Nielsen i Rønne fordrer efter sin sedel 7 Sld. 2 mrk.,  
Henning Bohne i Rønne fordrer efter regenskab penge 25 Sld., foruden en ask som Henning Bohne 
har kiøbt for 11 mrk., og er endnu u af hendt paa roden bestaaende paa den 28 gaards grund i 
Olskier sogn.  
Efter det skiftebref ganged efter afgangne Diderik Larsen, Jens Hansens forman, paa 28 gaard i 
Olskier sogn, den 18 og 19 July 1690. tilkommer Jens Hansens stifbørn, 3 sønner og 2 døttre 
som nu igien lever, nemlig  
 
Niels Dideriksen som nu er sin egen werge tilkommer 8 Sld. 9 skl.,  
Sønnen Jørgen Dideriksen som og er sin egen werge tilkommer efter berørte skiftebref sin 
fæderne løsøre arf penge 8 Sld. 9 skl.,  
Den yngste søn Diderik Dideriksen som Sergiant Niels Nielsen i Olskier sogn er werge for 
tilkommer 8 Sld. 9 skl.,  
Den eldste daatter Seigne Dideriksdaatter er siden skifted ved døden afgangen, og hendis 
arfvedeel er til hendis begravelse anvendt. 
Den anden daatter Sidzele Dideriksdaatter som Anders Larsen i Allinge er werge for 
tilkommer 4 Sld. 4 ½ skl.,  
Den yngste daatter Margrete Dideriksdaatter som Lars Dideriksdaatter i Olskier sogn. er 
werge for tilkommer fæderne løsøre arf 4 Sld. 4 ½ skl.,  
 
Hvilked forskrefne børne goeds haver hidtil dags hos derris moder, og stiffader, efter forde 
skiftebrefs slutning, staaed her i boet foruden rente. 
Giert Jacobsen Farfver i Rønne fordrer efter sin sedel og regenskab 10 Sld. 10 skl.,  
Jens Madsen i Rønne fordrer regenskab 4 mrk.,  
Herman Bohne i Rønne fordrer 3 mrk. 8 skl.,  
Johan Bastilius Tobaks Spinner boende i Rønne fordrer efter sin sedel og regenskab in Allis 6 Sld. 
1 mrk. 11 skl.,  
Lars Hansen i Knudskier sogn fordrer for laante penge 10 Sld., efter anden til at indløse forde gaard 
med som opdrager 34 Sld.,  
Anders Hansens i Knudskier sogn fordrer for forstrekning, med laante penge til at indløse gaarden 
med 24 Sld.,  
Hvor paa de begge erbød sig edlig at bekrefte saadan forestaaende deris fordring ret at være. 
Jens Jørgensen i Olskier sogn fordrer 2 Sld.,  
Hans Jensen i Knudskier sogn fordrer efter regenskab penge 3 Sld. 4 skl.,  
Anders Larsen Smid i Olskier sogn fordrer for arbied 4 mrk.,  
Peder Dideriksen ibiden fordrer 6 mrk.,  
Lars Dideriksen ibiden fordrer 4 mrk.,  
Jørgen Jørgensen ibiden fordrer 3 Sld.,  
Esper Madsen Skrædder fordrer arbiedsløn penge 3 mrk.,  
Maria Madsdaatter fordrer tienesteløn 2 mrk.,  
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Anna Hansdaatter fordrer tienesteløn 15 mrk.,  
For skifteforwalterens umage med 2de reiser til boepælen i alt 4 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin  umage med 2de reiser til boepællen i alt 4 Sld., 
Med tilbørlig efter retning at give beskrefven 4 Sld. 2 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage med 2de gange de i boet haver opwarted hver 3 mrk er 6 mrk., 
Stempled papir til denne forretning 3 rixort er 4 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forestaaende Prætensioner til penge 225 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Og som det anførte rørrende goeds til forestaaende Summa Prætensioner ikke kand opnaa til 
betalning, saa forneknis at Jensen haver først paa sin hustruis weigne, en andeel i denne 
forestaaende 28 gaard i Olskier sogn, der nest, og skal Jens Hansen have indløst en deel i forde 
gaard fra sin formands Dideriks Larsens første børn, hvor om man nu ingen visse efterretning her 
paa boepællen kunde bekomme, efter som Jens Hansens hustru Inger Jørgensdaatter efter 
skiftefor walterens anfordring benekter at hun ikke veed, hvor den Samfrender forretning som paa 
berørte 28 gaard, er giort er, tilligemed des hos behørrige Qviteringer, des aarsage med forertning 
maatte ophørris, til at Jens Hansen som endnu i Rønne er Arresteret forhørris, hvor forde efterretning 
er afbleven, at den kand bekommis, til Endelig slutning paa denne forretning, der fore, forelegges 
Jens Hansens hustru, med sin nu tilordnet laugwerge og broder Jens Jørgensen, at møder i 
Rønne paa nest kommende tisdag den 12 maj, og da endelig obenstaaende efter retning at med have, 
hvor der da endelig udleg til en hver Creditorers fordring skee, dis imellem leggis forskrefne 
indførsel under de tilstede verendes hender, og Zigneter, at saa paa aaesteden Passeret, og befunden 
er Actum Ut Supra. 
 
Efter at denne slutning var saaleedis indført, og oplest, saa fremkom ermelte Jens Hansens hustruis 
nu tilordnede laugwerge Jens Jørgensen, med den Samfrender forretning paa den 28 gaard i Olskier 
sogn, der er dateret den 20 Febr: 1691. hvor udi befindis gaarden i alt at være sat for 137 Sld. 2 
mrk.,  Hvor af S: Diderik Larsen første børn efter deris S: Moder, 3 sønner, 2 døttre tilkom, og 
restered som Jens Hansen med denne sin hustru har indløst, og betalt, efter der om qviteringens 
udvisning datered den 28 November 1693. med penge 166 Sld. 2 mrk. 8 skl., siger it hundrede og 
sex Sld., 2 mrk. 8 skl., Blef saa igien i gaarden beholden 30 Sld. 3 mrk. 8 skl., Hvor af Jens Hansens 
hustru er tilkiendt for Samfrenderholded 6 Sld., og sin egen arfvis laad 12 Sld. 1 mrk. 12 skl., 
Saaleedis er dette boe til beste forde gaard med de første 3 brødre, og 3 søstre dennis anparter arfve 
i gaarden efter deris S: Fader som er 6 Sld. 13 skl., som Jens Hansen, og efter forde qviterings 
udvisning, og egen vedgaaelse betalt haver 131 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
 
Blef saa udlagt til Creditorernis fordringer. 
Amptskrifveren som fordrer 56 Sld. 2 mrk. 8 skl., er der for udlagt it stolperum Høe fra jorden til 
bielkerne i Westerlenge for 3 Sld., 2 stolperum Haure til bielkerne er sat for 12 tønder á 2 mrk er 6 
Sld., it stolperum Høe paa stenged ved loen for 2 Sld., i Nørelenge 5 stolperum med Biug, er sat for 
20 tønder á 4 mrk er 20 Sld., en røe grimmed Koe 4 Sld., en sort Koe 4 Sld., en sort grimme 
studnød 5 mrk., til overs 8 skl.,  
Olluf Nielsen i Rønne for sine fordrende 7 Sld. 2 mrk., er udlagt en røe hielmed Qvige for 8 mrk., 
en nye wogn med Høe stier paa for 5 Sld., I herberghused, 2 ulen og linnen puder 2 mrk.,  
Henning Bohne i Rønne for sine fordrende 25 Sld., er udlagt en brun stierned Hest 9 Sld., 5 gl. Faar 
á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 3 Lam, en ung wehr 2 Sld., en røe stierned gl. Koe for 3 Sld. 2 mrk., en røe 
hielmed Qvige for 2 Sld., en bolster overdynne med smaa ranner 4 Sld. 2 mrk., en stolpe naur 1 
mrk.,  
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Samptlige de 5 Jens Hansens Hustruis Børn 3 sønner og 2 døttre, som tilsammen tilkommer deris 
faderne arfve, som efter foran indførte Specification er 32 Sld. 2 mrk. 4 skl., erre giort indførsel der 
fore udi  denne 28 gaards Jordepenge af hvis Jens Hansen, og hans hustru der udi tilkommer. 
Giert Jacobsen Farfver i Rønne for sine fordrende 10 Sld. 10 skl., er udlagt en brun blised Hest 9 
Sld., en sadel med stie bøyele 4 mrk., it lidet bufve sauf 10 skl.,  
Jens Madsen i Rønne for sin fordrende 1 Sld., er udlagt i stuen it lesned sengklæde for 1 Sld., 
Herman Bohne i Rønne for sine fordrende 3 mrk. 8 skl., er udlagt i stuen 2 puder uden vor á 1 mrk 
er 2 mrk., en linnen hoved dynne 1 mrk. 8 skl.,  
Johan Basilius Tobaks Spinner for sine fordrende 6 Sld. 1 mrk. 11 skl., er udlagt en bolster 
underdynne 4 Sld., en lesned benkedynne i stuen for 2 Sld., it lided Ølkar 1 mrk. 8 skl., en tom 
tønde 4 skl., til overs 1 skl.,  
Lars Hansen i Knudskier sogn for sine fordrende 34 Sld er udlagt it føre bord i stuen for 6 mrk., en 
wef med tilbehør for 2 Sld., it sengested med en ramme oven om for 3 Sld., I samme seng, en linnen 
overdynne for 6 mrk., en linnen underdynne for 2 Sld., it blaargarns lagen for 3 mrk., en gl. 
benkedynne underwinduen i stuen for 1 mrk., it wraaeskab 6 mrk., en bolster overdynne 4 Sld., en 
mæssing kedel for 2 Sld., en kiste med runt laag 8 mrk., en brun blised Hoppe for 6 Sld., en ploug 
med behørig jern for 5 mrk., en harre 1 mrk. 8 skl., en dito 12 skl., en ruhl 4 mrk., it sort Qvigenød 
for 6 mrk., en wogn med smaa stier 2 Sld., en røe belted Soe for 4 mrk., en tekeaas 8 skl., it Lam 
skin 4 skl.,  
Anders Hansen i Knudskier sogn for sine fordrende 24 Sld., er udlagt en brun stierned Hoppe for 6 
Sld., it askebord i stuen med dreiede stolper og skoffe for 6 Sld., it nyt sengested for 5 mrk., 2 syede 
hiønder 4 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en syed agedynne 3 mrk., it slee Car med kurf udi for 3 mrk., 
en gl. gryde 2 mrk., it Ølkar paaen tønde for 3 mrk., en gl. hiem qvern 3 mrk., i forstuen it stoer 
madskab med en laasfast dør for 3 Sld., en tønde strøe Rug for 7 mrk., en liden sort Qvigekalf for 3 
mrk., en gl. førre kiste uden laas for 2 mrk.,  
Jens Jørgensen i Olskier sogn for sine fordrende 2 Sld., er udlagt en jerned hammel med seeler 1 
mrk. 8 skl., en slibesteen med træ axel 1 mrk. 4 skl.,  
Hans Jensen i Knudskier sogn for sine fordrende 3 Sld 4 skl., er udlagt 4 gl. Gies for 5 mrk., 2 nye 
slee meer 1 mrk. 8 skl., 3 straabonds tønder 1 mrk. 8 skl., 2 føre deeler for 2 mrk., 2 brød bende 8 
skl., it deigne trug 1 mrk. 8 skl., it Lam skin 4 skl.,  
Anders Larsen Smid for sine fordrende 1 Sld., er tillagt, en laasfast føre kiste for 4 mrk.,  
Peder Dideriksen for sine fordrende 6 mrk., er tillagt en røe sanded Soe for 3 mrk., hos Jens Hansen 
i Lille Myregaard i Olskier sogn at affordre 2 mrk. 8 skl., hos Olluf Jensen Jens Ols søn 8 skl.,  
Lars Dideriksen for sine fordrende 1 Sld., er udlagt en hvid galt 3 mrk., hos Lars Nielsen i Teign at 
fordre 15 skl., ved Johan Baciti udleg 1 skl.,  
Jørgen Jørgensen i Olskier sogn for sine fordrende 3 Sld., er udlagt en hvid galt for 3 mrk., 2 
Soegrise 3 mrk., 2 brake hamle 1 mrk., en hugge benk for 1 mrk., it Ølfad 1 mrk. 12 skl., en kierne 
for 1 mrk., en bagstoel 8 skl., hos Hans Andersen oven Sandvig at fordre 1 mrk. 4 skl.,  
Esper Madsen Skrædder fordrer 3 mrk., og tillagt hos Anders Sadelmager i Røe sogn 2 mrk., en 
ølhalf tønde 1 mrk.,  
Maria Madsdaatter for sine fordrende 2 mrk., er udlagt hos Jens Isaksen Skomager i Teign 2 mrk.,  
Anna Hansdaatter for sine fordrende 15 mrk., er udlagt en soegris for 1 mrk. 8 skl., en lunstøke 
naur 6 skl., it hug jern 4 skl., ved amptskrifverens udleg 8 skl., i hoden, en øltønde 1 mrk. 4 skl., en 
tom tønde 8 skl., 2 seiser med bom og ringe 3 mrk., er 7 mrk. 6 skl., for resten som er 7 mrk. 10 
skl., er giort indførsel i forde 28 gaard i Olskier sogn, efter som ej meere løeøre der til er at udlegge. 
Skifteforwalteren for sin umage 4 Sld. Udlagt af en 3 fierings kaabber kedel disse 4 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage 4 Sld. 2 mrk., Udlagt, en graa bolster dynne for 3 Sld., en ranned 
overdynne 6 mrk.,  
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Stempled papir til forretningen for 4 mrk. 8 skl., udlagt af forde 3 fierings kedel 4 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for 6 mrk., er tillagt af forde 3 fierings kedel 3 mrk. 8 skl., en Soegris 1 mrk. 8 
skl., it grynne sold for 1 mrk.,  
Naar nu ansees dette boes rørrende forhen indførte middel efter forfattede registering, med den 
tilførte indgields Summa som er Penge 197 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Hvilket til den fordrende Gield og Prætensioner der tilsammen er 225 Sld. 3 mrk. 5 skillings 
betalning udlagt findes, bliver saa til overs af den vedgaaende Gield 34 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Hvor for er giort indførsel, og anvisning paa den Summa 131 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Som Jens Hansen, og hans hustru er berettiget udi den 28 gaard i Olskier sogn, efter den forhen 
derom indførte Specifications udvisning, Saa bliver igien beholden 96 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
I forde gaard, og som Jens Hansens forseelse bestaar, i at hand haver overstiet Kongl: May: 
Fæstning Hammerhus, der og Fængsels brydelse, Morderen Hans Hansen udtaged, og ham fra 
Landet til Rømming forhiølpet, efter Acten, og Landstings dommens Slutnings formelding, hvilken 
forseelse, er aftis grov, at baade rørrende, og urørrende efter lovens anleedning, særdeelis efter 
første bogs 24 Capitel, 12 Art: indhold forbrydes kand, hvor for efterskrefne Landstings Doms 
tilhold, Hans Kongl: May: den halfvepart af de overblevne 96 Sld. 3 mrk. 3 skl., hiemfalde som er 
48 Sld. 1 mrk. 9½ skl., Hvilked er Jens Hansens boes laad. 
Den anden halfvepart tilkommer Jens Hansens hustru Inger Jørgensdaatter som og er 48 Sld. 
1 mrk. 9½ skl., Og efter di det alt sammen bestaar udi forskrefne 28 gaard i Olskier sogn, saa med 
førrer Kongl: May: andeel Præoriteten, indtil der for penge af de vedkommende erlegges. 
Jens Pedersen Meklenbourgh. H: Brugman. Hans Jensen 
.Lars L:H: Hansen. Paa HR: Amptskrifver wegne H:Hiort.  Niels Nielsen. 
Anders A:H:S: Hansen.      Lars L:D:S: Dideriksen.        Anders A:L:S: Larsen. 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

Nr. 82. 
Side 134. 1696. 22. Maj. 
Hans Hansen Holst, 62. Sg. Øster Sogn. 
Karne Ibsdatter. Laugv: Peder Thoersen, Gadebygård, Øster Sogne. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Jep Hansen, f. 1676. Værge: Jep Jensen, Øster Sogn. 
B: Magdalene Hansdatter, f. 1690. Værge: Esper Jensen, Øster Sogn. 
 
Anno 1696. Den 22 May, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering, og Wurdering. 
Sampt Schifte og Deehling, efter S: Hans Hansen Holst som boede, og døde, paa den 62 Jord 
Eiendoms gaard, beliggende udi Østermarie sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru 
Karne Ibsdaatter, for hende blef til laugwerge anordnet, Peder Thorsen, paa Gadebyegaarden 
ibiden. Paa eene, og paa anden side deris sammen auflede børn som er en søn ogen daatter. 
 
Sønnen Jep Hansen paa 20 aar gl. for hammen er til werge anordnet Jep Jensen i Østermarie 
sogn. 
Daatteren Magdalena  Hansdaatter 6 aar gl. for hende er til werge anordnet Esper Jensen i 
Østermarie sogn,  
Og paatog sig laugwergen Peder Thorsen at være tilsiuns werge med begge børnens werger, efter 
som Enken ved  lovens tilhold. Børnens Goeds kand betroes, og det saa lenge Enken sider ugift. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Sørren 
Monsen og Esper Persen. Da er forefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
Qveg. 
En brun blised stud for 8 Sld., en sort stierned stud for 8 Sld., en hvid stud med en rød kæft 7 Sld., 
en sort braaged stud for 6 Sld., 2 mindre røe braagede studde begge 11 Sld., en liden brun braaged 
stud 10 mrk., it røe røgged studnød 2 Sld., it brun hielmed studnød 2 Sld., it blak røgged studnød 7 
mrk., it bleg røgget studnød 2 Sld., it sort røgged studnød 9 mrk., en brun Koe 5 Sld. 2 mrk., en rød 
Koe 5 Sld., en røe røgged Koe 5 Sld., en sort hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en bleg hielmed Koe 4 
Sld. 2 mrk., en røe hielmed Koe for 5 Sld., endnu en røe røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., en blak braaged 
Koe 14 mrk., en gl. sort belted Koe for 13 mrk., en røe skiolded Qvige 4 Sld., en sort røgged Qvige 
for 7 mrk., en røe belted Tyrkalf 2 mrk., en røe bleged Tyrkalf 2 mrk., en røe hielmed Tyrkalf 1 
mrk. 4 skl., en sort hielmed Tyrkalf 1 mrk. 4 skl., nok en brun Koe tilhør Elisabeth Nielsdaatter, 
og hende efter sin Sal: Moder er tillagt, er sat for 5 Sld.,  
Heste og Hopper. 
En soed stierned gilling for 6 Sld., en gl. sort gilling 6 mrk., en sort brun stierned Fohle 4 Sld., og 
en sort stierned Foele for 5 Sld., en brun Hoppe med it spet Hestføll begge 8 Sld., en brun Hoppe 
uden føll 6 Sld., en gl. røed Hoppe 3 Sld., it sort brun snopped Horsføll it aar gl. for 2 Sld.,  
Svin. En røe belted galt for 2 mrk. 8 skl., en hvid Soe med 4 smaa grise for 3 mrk., en hvid galt for 2 
mrk., en hvid dito 2 mrk.,  
Faar og Lam. 14 gl. Faar á 3 mrk er 10 Sld. 2 mrk., 14 smaa Lam á 1 mrk er 14 mrk.,  
Kaabber. 
En kaabber kedel paa en half tønde stoer 8 Sld., en span kaabber kedel vegtig til 6 mrk., en mæssing 
kedel 2 mrk., en jern gryde kraag 1 mrk., 2 ploug med jern, juhl, løbere, og ringe ´s 6 mrk er 3 Sld., 
2 aar med bihl paa á 1 mrk er 2 mrk., 2 harrer á 8 skl er 1 mrk., en liden stokøpse 1 mrk., en lund 
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støke naur 6 skl., en lyng rifve 8 skl., en jern tyve 4 skl., en wogn med stier hammel tøm og 
halseeler for 10 mrk.,  
I Herberghused. 
I syndre seng. En blaae ranned Olmerdugs overdynne for 6 Sld., en linnen underdynne 4 Sld., en 
linnen hoved dynne 4 mrk., 2 puder med vor á 4 mrk. er 8 mrk., it bruegarns lagen 4 mrk., it 
blaargarns lagen 3 mrk., it dito 3 mrk., bemelte sengested for 2 mrk., I wester seng. En blaae ranned 
olmerdugs dynne 14 mrk., en sort ulen underdynne 2 Sld., en linnen hoveddynne 2 mrk., en blaae 
ranned olmerdugs pude 1 mrk., en pude med linnen vor 4 mrk., it bruegarns lagen 4 mrk., 2 
blaargarns lagen á 2 mrk er 4 mrk., I den Øster seng. En blaa ranned olmer dugs dynne 5 Sld., en 
sort ulen dynne for 3 mrk., en sort ranned ulen dynne 1 mrk., en pude med it lin vor paa for 4 mrk., 
en gl. linnen hoved dynne 12 skl., it brue garns lagen 3 mrk., 2 blaargarns lagen á 2 mrk er 4 mrk., 
I Holsengen i stuen. En hvid ulen overdynne 2 Sld., 2 hvide ulen underdynner á 2 Sld er 4 Sld., en 
pude med linnen vor paa 2 mrk., en Olmerdugs pude 2 mrk., nok en pude med linnen vor paa 2 
mrk., it bruegarns lagen for 3 mrk., it Blaargarns lagen for 2 mrk., it dito 2 mrk.,  
I Krobhused i pigens seng. 
En hvid ulen overdynne 2 mrk., en sort ranned underdynne 2 mrk., en gl. linnen hoved dynne 1 
mrk.,  2 puder á 1 mrk er 2 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk. 4 skl., 2 blaargarns lagen á 2 mrk er 4 
mrk.,  
Bencheklæder i Herberghused. 
En syed benkedynne 2½ alen lang 3 mrk., en syed agedynne 2 mrk., en lesned agedynne 2 mrk., it 
flamsk hiønde 1 mrk.,  
I Stuen. 
En syed benkedynne 3 alen lang for bord enden for 10 mrk., en benkedynne under winduen 
spoelskaded 6 alen lang 6 mrk., it syed hiønde med lødtskin under 20 skl., it gl. flamsk hiønde 1 
mrk., it gl. syed hiønde for 8 skl.,  
I Herberghused. 
En malled føre kiste med laas 4 mrk., en dito 4 mrk., en dito 3 mrk., en kiste uden laas og hengsler 1 
mrk.,  
I Øster Meel Cammer. 
It deigne trug 2 mrk., it Ølkar 1 mrk., 4 straabonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., en hand qvern I 
steerhused for 4 mrk.,  
Paa Lofted over Kiøkened. 
6 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., nok tilkom Elisabeth Nielsdaatter, en olmerdugs 
overdynne som hende er tillagt, og nu taxeret for penge 15 mrk.,  
I Spis Cammered. 
It gl. skab uden laas 1 mrk., 2 Øll halftønder á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., it madskab i Krobhused 4 
mrk., it kande bræ 12 skl., it egebor med oben foed for 10 mrk., en gl. gres seis med bom og ringe 
for 1 mrk., 2 gl. korn seiser med bom og ringe á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en kop rended borddug 4 
mrk., en grøn dreiels borddug 6 mrk., endnu en kop rended borddug 4 mrk., en renned borddug 2 
mrk., en grøn borddug 1 mrk., en gl. blaargarns dug 12 skl.,  
Belangende Sæden som nu til denne 62 gaard er lagt, da kand der af ej meere til Sterfboetss nytte, 
anførris, end strøe kornet, thi for afgrøden af reeder Enken Laugielden og tiende for A: 1696. og er 
strøe korned, 1 1/5 tønde Rug for 2 Sld., Biug 5½ tønde á 4 mrk er 5 Sld. 2 mrk., 9 tønder Haure á 2 
mrk er 4 Sld. 2 mrk.,  
 
Efter det skiftebref ganged efter afgangne Hans Laursen paa 6 gaard i Ibskier sogn den 17 juny 
1695. tilkommer denne S: Mand Hans Holstis Hustru Jordepenge i bemelte 6 gaard i Ibskier sogn 
Capital penge 34 Sld 2 mrk., renten der af er betalt som Enken vedstoed, undtagen for A: 1695 til 
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1696, er it aars rente 6 mrk., nok findes i samme skiftebref at S: Hans Holst tilkommer it førre 
sengested, og en føre benk staaende paa bemelte 6 gaard i Ibskier sogn, er taxered for 3 mrk.,  
Efter en Samfrender forretning, og slutning med formand Lodvig Larsen i Olskier sogn afsagt den 
15 Febr: 1692. befindes denne Sal: Mand Hans Holst at være berettiged denne 62 gaard i 
Østermarie sogn. som i alt er taxered for 121 Sld. 14 skl.,  
Deraf rester endnu ubetalt, andeel efter samme forretnings indhold Kirsten S: Anders Larsen anpart 
som tilsammen er 14 Sld. 2 mrk. 13 skl., Hvor af ved hendis dødelig afgang hendis søn denne S: 
Mand sin andeel arved haver, saa og 2 Sld. 6 skl., som rested til Jep Jensen og Berrild Jensen paa 
deris hustruers wegne begge tilkom. I Saamaader rester da endnu til denne S: Mands halfbroder 
Laurs Andersen i alt 5 Sld. 3 mrk. 13 skl., og til Berrel Jensen paa sin hustruis weigne i alt 11 mrk. 
14½ skl.,  
Item til Jep Jensen paa sin hustruis weigne ligesaa 11 mrk. 14½ skl.,  
Hvor for beholdningen af gaarden dette boe til beste anførris som er 109 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Nok tilkommer denne S: Mand sin anpart, en 3de deel af Øllegaarden, som er den 58 gaard, i 
Østermarie sogn Men som til dato endnu ingen sætning der paa er giort, saa kand den andel ikke for 
en wis Summa her til boet anføris, men bestaar S: Hans Holstis Enke, og fællid deris børn til 
deeling, naar sætning af Samfrender forretagis som med første skol eferkommis. 
 
Summa andrager forskrefne Sterfboets anførte Middel til penge 407 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Nok blef denne S: Mands Ifareklæder. Anseet, og taxsered, som er en sort klædis kioel for 4 Sld., i 
pat sort klædis bopser for 2 Sld., en sort fifskafes kioel 3 Sld., it par sorte fifskaftes bopser 6 mrk., 
en røed kirsties gl. foreskiorte 3 mrk., en gl. graae klædis kioel 2 mrk., en graa indsprengt gl. klædis 
kioel 2 mrk., om disse gangklæder blef paa Sterfboet aftalt, og fortienlig er agted, at som børnen, er 
saa ringe af alder, saa skal Enken beholde forde klæder, til at paaklæde børnen med. Efter haanden 
til nødtørstighed, og saa beholder Enken der imod sinne egne ifareklæder; 
 
Blef saa angifven efterskrefne Prætensioner, og der til er giort udleg som følger. 
Corporal Hans Jensen som denne gaard Pro: Officio, er Assigneret anfanger at oppeberge 
Landsgielden af denne 62 gaard fra 1 may 1696, og rester af gaardens Landgielde til forige 
Corporal Mortten Hansen tilgift efter Accordering paa egtepengene i fem aar, aarlig en tønde Haure 
á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., her for er udlegt af it røe røgged studnød med Sørren Monsen i Østermarie 
sogn 4 mrk., I Wester seng i Herberghused, en linnen hoved dynne 2 mrk., en pude med linnen vor 
4 mrk., foruden dette kommer ham tilgoede hos welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller hvor 
hen hand Landgielde har overdraged som Sterfboet har afbetalt 4 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter sin sedel og afreigning 44 Sld. 6 skl., 
hvor paa de først wurderede 4er stude, er til underpandt, des aarsage Hr: Lands Dommers brende 
derpaa er sat, og er der for udlagt først forhen pandt satte stude, som er en brun blised stud 8 Sld., 
en sort stierned stud for 8 Sld., en hvid med en røed kæft for 7 Sld., en sort braaged stud for 6 Sld., 
en brun Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røed Koe for 5 Sld., 6 Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en lundstøke 
naur 6 skl.,  
Mads Koefoed Povelsen i Svaniche fordrer efter afreigning 9 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt en røe 
røgged Koe for 5 Sld., en liden brun braaged stud for 10 mrk., en brun hielmed stud for 2 Sld., til 
overs 4 skl.,  
Mortten Koefoed Povelsen i Svaniche fordrer 2 Sld. Udlagt it blak røgged studnød for 7 mrk., en 
liden stoekøpse 1 mrk.,  
Efter afreigning haver Hans Koefoed Povelsen her i Sterfboet af fordrer som Enken vedgik 10 Sld. 
9 skl., udlagt en bleg røgged stud 2 Sld., it sort røgged studnød 9 mrk., en røe hielmed Koe 5 Sld., 
en linnen hoved dynne i syndre seng i herberghused for 4 mrk., til overs 7 skl.,  
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Jacob Koefoed i Svaniche fordrer efter sin sedel penge 5 Sld. 1 mrk., udlagt i øster seng i 
herberghused en blaae ranned olmerdugs overdynne 5 Sld., en gryde kraag for 1 mrk.,  
Claus Thisen i Svaniche fordrer efter sin sedel 10 mrk., udlagt it sort røgged Qvigenød for 7 mrk., it 
Faar 3 mrk.,  
For A: 1695 beretted Lars Andersen i Østermarie sogn, at restere til Amptstuen for 58 gaard i 
Østermarie sogn 3 Sld. 12 skl., hvor af Henrik Lasen som nu boer paa Øllegaarden berørte 58 gaard, 
hvor for restands og jordebogs penge som melt skal betalis er skyldig de 2 Sld., saa betalis af dette 
boe resten som er 4 mrk. 12 skl., udlagt it Faar 3 mrk.,2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., til overs 4 skl.,  
Efter det skiftebref ganged efter Hans Ollufsens S: Hustru paa 30 gaard i Østermarie sogn den 2 
juny 1692. befindes denne S: Mand Hans Holst at være tilordned werge for sin afdøde første S: 
Hustruis søster, Elisabeth Nielsdaatter som tilkommer i alt Capital 19 Sld. 11 skl., der af rester 
rente i 4 aar,  naar wergepenge fradragis penge 10 mrk., er saa Capital og rente 21 Sld. 2 mrk. 11 
skl., For denne myndling er nu ved denne S: Mands dødelig afgang til werge anordnet Lars 
Andersen i Østermarie sogn, og er ham for Summen de 21 Sld. 2 mrk. 11 skl., udlagt en brun Koe 
for 5 Sld., en olmerdugs overdynne for 3 Sld. 3 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., 3 Lam á 1 mrk er 3 
mrk., i wester seng i Herberghused, en blaae ranned olmerdugs overdynne 14 mrk., en sort ulen 
underdynne for 2 Sld., 2 blaargarns lagen i pige sengen 4 mrk., en grøn dreiels bordug 6 mrk., i 
Herberghused, en syed benkedynne 2½ alen lang 3 mrk., en røe belted Tyrkalf 2 mrk., en syed 
agedynne 2 mrk., it kandebræ 12 skl., en sort hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., til overs 7 mrk. 9 skl.,  
Giert Jacobsen Farfver i Rønne fordrer 9 mrk., udlagt, ved Lars Larsens udleg af en sort hielmed 
Koe 7 mrk. 9 skl., it Lam ved Øllegaards skatten 4 skl., en jern tyve 4 skl., til overs 1 skl.,  
Niels Pedersen i Rønne fordrer 4 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., it Lam 1 mrk.,  
Herman Koefoed Povelsen i Svaniche fordrer for en spin Rok 6 mrk., udlagt en benkedynne under 
winduen i stuen spoelskaded 6 alen lang 6 mrk.,  
Mortten Hansen i Østermarie sogn fordrer tienesteløn 2 Sld., udlagt it sort brun stierned eller 
snopped Horsføll for 2 Sld.,  
Efter dette skiftebrefs indhold ganged efter S: Anders Larsen i Østermarie sogn, den 7 july 1681. 
tilkom Lars Andersen 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., Hvor for denne S: Mand siden efter skal være til werge 
sat som Lars Persen i Østermarie sogn berettede, og Enken vedgik men som bemelte Lars Andersen  
Saa bevilgede Enken for samme hans tilkomme, at bekomme 2 Sld., udlagt der for en gl. røed 
Hoppe for 3 Sld., er til overs 4 mrk.,  
Anders Hansen i Østerlaurskier sogn fordrer 6 mrk., udlagt af en røed Hoppe de 4 mrk., en renned 
bordug 2 mrk.,  
Svend Hansen Skrædder i Østermarie sogn fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt  2 korn seiser med bom og 
ringe á 12 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
Morten Poulsen fordred arbiedsløn 1 mrk. 12 skl., udlagt en grover borddug 1 mrk., it gl. blaargarns 
borddug for 12 skl.,  
Olle skomager fordrer for arbiedsløn 1 mrk. 12 skl., udlagt it skab uden laas 1 mrk., 2 straabonds 
tønder i Meel Cammered 12 skl.,  
Niels Jørgensen i Østermarie sogn fordrer for deeler til ligkisten 6 mrk. 4 skl., udlagt en kop renned 
bord dug 4 mrk., en tønde Haure 2 mrk., en straabonds tønde 6 skl., til overs 2 skl.,  
Imod denne Sal: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged lige vederlaug 
som er 34 Sld., udlagt en bleg hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., en 
sort belted Koe 3 mrk., en sort brun stierned Foele 4 Sld., en sort stierned Foele 5 Sld., en brun 
Hoppe med it spet Hestføll 8 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk.,  7 Lam á 1 mrk er 7 mrk., en ploug med 
jern og behør 6 mrk., her foruden beholte Enken sin Wef, og sin Sengsklæder, og kiste som hende 
blef bevilged. 
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Seigne Ollsdaatter fordrer tienesteløn 2 Sld. 3 mrk., udlagt en hiem qvern med hus for 4 mrk., en 
røe bleged Tyrkalf 2 mrk., en lesned agedynne 2 mrk., en hvid Soe med 4er smaa grise 3 mrk.,  
S: Hans Holst var werge for Boehl Ibsdaatter, mens intted af goedsed annammed, hvilked Moderen 
Kirstine Niels Hansens i Ibskier sogn her nu vedstoed, saa er ved denne S: Mands dødelig afgang 
igien for Boehl Ibsdaatter til werge anordnet myndlingens Stiffader Niels Hansen som boer paa 6te 
gaard i Ibskier sogn, og haver hand samme sit wergemaal efter loven at forestaae. 
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning 7 Sld. 2 mrk., udlagt en røe braaged stud 
for 5 Sld. 2 mrk., en span kaaber kedel 6 mrk., en mæssing kedel 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning 7 Sld. 2 mrk., udlagt n røe braaged stud for 
5 Sld. 2 mrk., it brue garns lagen i wester seng for 4 mrk., it brue garns lagen i den syndre seng i 
Herberghused for 4 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning 6 mrk., udlagt 2 blaargarns lagen i wester sengen for 4 mrk., it 
deignetrug for 2 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 4 mrk., er 2 Sld., Sørren Monsen tillagt, med Corporal 
Mortten Hansen af it røe røgged studnød 4 mrk., Esper Persen er tillagt, en førre kiste i 
Herberghused for 3 mrk., it flamsk hiønde for 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til Penge 169 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 238 Sld. 5 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer den halfve part som er penge 119 Sld. 2½ skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem en søn og en daatter, som er denne Sal: Mands efterlatte børn, 
Er der af en broderlaad 79 Sld. 1 mrk. 7 skl., Og en søsterlaad er 39 Sld. 2 mrk. 11½ skl.,  
 
For Enkens anpart som er penge 119 Sld. 2½ skl., er udlagt, udi den 62 gaard i Østermarie sogn. 
af hvis som der udi er beholden 54 Sld. 2 mrk. 10 skl., Udi den 6 gaard i Ibskier sogn at have af 
Capitalen den halfve part som er 17 Sld. 1 mrk., it aars rente deraf er 6 mrk., Strøe rugen som er  til 
denne 62 gaard i Østermarie sogn som er 1 1/5 tønde er sat for 2 Sld., 2½ tønde Strøe Biug for 10 
mrk., 5 tønder strøe Haure á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., en blak braaged Koe 3 Sld. 2 mrk., en soed 
stierned gilling for 6 Sld., en gl sort gilling 6 mrk., en brun Hoppe uden føll 6 Sld., en røe belted 
galt for 2 mrk. 8 skl., en kaabber kedel paa en half tønde stoer vegtig til penge 8 Sld., en ploug med 
Jern og behør for 6 mrk., 2 aar med bihl for 2 mrk., 2 harrer á 8 skl er 1 mrk., en lyng rifve 8 skl., en 
røe hielmed Tyrkalf for 1 mrk. 4 skl., en sort hielmed Tyrkalf 1 mrk. 4 skl., I Krobhused i pigens 
seng en hvid ulrn overdynne 2 mrk., en sort ranned underdynne 2 mrk., en linnen hoveddynne 1 
mrk., 2 puder á 1 mrk er 2 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk. 4 skl., en syed benkedynne for bord 
enden 3 alen lang for 10 mrk., it Egebord med en oben foed i stuen for 2 Sld. 2 mrk., it madskab i 
Krobhused 4 mrk., 2 Øl half tønder 1 mrk. 8 skl., 6 straabonds tønder paa lofted 1 mrk. 8 skl., it 
Ølkar i Meel Cammered 1 mrk., en kiste uden laas og hengsler 1 mrk., en gres seis med bom og 
ringe 1 mrk., ved Mads Koefoeds udleg de 4 skl., ved Hans Koefoeds udleg 7 skl., hos Elisabeth 
Nielsdaatters udleg 1 skl.,  
 
Sønnen Jep Hansen for sin anpart 79 Sld. 1 mrk. 7 skl., er udlagt udi den 62 gaard i Østermarie 
sogn af hvis som beholden er, at have penge 36 Sld., 1 mrk. 12 skl., udi den 6 gaard i Ibskier sogn 
at have de 11 Sld. 2 mrk., 2 tønder strøe Biug 2 Sld., 2 tønder strøe Aure 1 Sld.,it førre sengested, 
og en førre benk paa 6 gaard i Ibskier sogn 3 mrk., en røe skiolded Qvige 4 Sld., en hvid galt 2 
mrk., en wogn med stier hammel tøm, og halseeler 3 Sld., i syndre seng i Herberghused, en linnen 
underdynne 4 Sld., 2 puder med lin vor 2 Sld., 2 blaargarns lagen 6 mrk., samme sengested 2 mrk., 
en malled føre kiste med laas for 4 mrk., i holsengen 2 hvide ulen underdynner for 4 Sld., en pude 
med linnen vor paa for 2 mrk., en olmerdugs pude 2 mrk., endnu en pude med vor paa 2 mrk., it 
bruegarns lagen 3 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., it dito 2 mrk. 8 skl.,en hvid ulen overdynne 8 
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mrk., en kop renned borddug 4 mrk., it flamsk hiønde 1 mrk., it syed hiønde med løet skin under for 
1 mrk. 4 skl., en straabonds tønde i Meel cammered 6 skl., it gl. syed hiønde 8 skl., ved Giert 
Farvers udleg 1 skl., her forudenloved moderen at give sin søn, en sølfskee, med en run knap paa. 
 
Daatteren Magdalena Hansdaatter for sin anpart 39 Sld. 2 mrk. 11 skl., er udlagt af den 62 
gaard i Østermarie sogn at have 18 Sld. 14 skl., af den 6te gaard i Ibskier sogn at have 5 Sld. 3 mrk., 
en tønde strøe Biug 4 mrk., en tønde strøe Haure 2 mrk., en hvid galt 2 mrk., en wogn med Høestier 
hammel tøm, og halseeler 10 mrk., I syndre seng i Herberghused, en blaa ranned olmerdugs over 
dynne for 6 Sld., i Wester seng, en blaae ranned olmerdugs pude 1 mrk., i Øster seng, en sort ranned 
ulen dynne for 3 mrk., en sort ranned ulen dynne 12 skl., en pude med it lin vor paa for 4 mrk., en 
gl. linnen hoved dynne 12 skl., it bruegarns lagen for 3 mrk., 2 blaargarns lagen 4 mrk., en maled 
førre kiste i Herberghused 4 mrk., hos Niels Jørgensens udleg 1 skl., her foruden loved moderen at 
give sin forde daatter en sølfskee som kaldis en toffel skee. 
 
Ekter skifteforwalterens anfordring saa viste Enken og de vedkommende ikke meere at angive, som 
dette Sterfboe, entten kunde komme til besteeller fordrende Gield, end angived er, og forskrefved 
staar, at saa er tilganged, og Passeret Testerer  Jens Pedersen Meklenbourgh. 
H: Brugman. Esper E:J:S: Jensen. Esper E:P:S: Persen 
PederThorsen.  
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Nr. 83. 
Side 137b. 1696. 25. Maj.   
Kirstene Carstensdatter, 37. Sg. Øster Sogn. 
Jens Ollufsen Munch. 
 Ved ægt med ?. 2 søn. 1 dat. 
A: Michel Nielsen, død. 2 døt. 
 1: Dorethea Michelsdatter, gm. Niels Ibsen, 27. Sg. Øster Sogn. 
 2: Kirstene Michelsdatter, gm. Anders Andersen, Gildeshuset, sønder i Øster Sogn. 
B: Mads Nielsen, Øster Sogn. død. 4 døt. 
 1: Elsebeth Madsdatter. Værge: Niels Ibsen, 27. Sg. Øster Sogn. 
 2: Dorethea Madsdatter, Værge: Jens Munch. For ham: Bendt Hansen, Øster Sogn. 
 3: Seigne Madsdatter. Værge: Fastermand, Hans Nielsen. 
 4: Kirstene Madsdatter. Værge: Jens Pedersen, Lyresbye. 
C: Karen Nielsdatter, gm. Hans Nielsen, Østerlars. 
 
Anno 1696 Den 25 Maÿ, er efter Loulig Giorde Tillÿsning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Deeling, eftter Jens Ollufsen Munch, S. Hustru Kirstine Carstensdatter 
,Imellem denne S: Qvindes  eftterlatte husbonde bemeler Jens Munch som boer paa den 37 Jord 
Ejendoms gaard, beliggende i Lyresbye udi Øster sogn, hvor denne S: Qvinde ved døden afgik paa 
Ene side, og paa anden side, hendes eftterlatte 2 sønner, og en daatter, eller deres Børn, som er først, 
denne S: Qvindes eftterlatte   
 
Eldste søn , som var Michel Nielsen som ved døden er afgangen, og haver eftterlat sig 2 døttre, 
hvor af den eldste daatter er Dorethea Michelsdaatter, som er i egteskab med Niels Ibsen som 
boer paa den 27 gaard i Øster sogn . 
 Den anden daatter er Kirstine Michelsdaatter som er i egteskab med Anders 
Andersen i Gildeshuset Synder i Øster sogn. 
Den yngste denne S: Qvindes søn var afgangne Mads Nielsen i Øster sogn . eftter hamnen igein 
lefver 4 døttre, hvor af den eldste daatter, er Elsebeth Madsdaatter for hende verger forde Niels 
 Ibsen , 
 Den anden daatter Dorethea Madsdaatter for hende verger som nu i Jens Munch 
 steed, er tilordmelt, Bendt Hansen i Øster sogn. 
 Den tredje daatter Seigne Madsdaatter for hende verger Hans Nielsen Østerlaursker 
 sogn. 

Den Yngste daatter Kirstine Madsdaatter, son Jens Pedersen i Lyresbye er 
verge for,  

Daatteren Karen Nielsdaatter , som er i Egteskab med forde Hans Nielsen, 
 
Hvor paa Retten viegne var overværende, Jens Pedersen Meklenbourgh, og Skiftteskriverne 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til wourderings mænd opmelded Søren Monsen og 
Esper Pedersen i bemelte Øster sogn, hvorda er forrefunden, og Pahseret som her eftter følger,  
 
Heste og Hopper. 
En brun ugilled hest for 8 Sld., En brun gilled for 5 Sld., En brun stierned hoppe med it sort føll for 
5 Sld. 2 mrk., En brun hoppe med skorre hour for 5 Sld., En røe stierned hoppe 3 Sld., En gl. brun 
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hoppe 8 mrk., En brun hielmed hoppe 6 Sld., En brun hoppe med it øje 4 Sld., En sord stierned 
foele 5 Sld. 2 mrk., En brun gilled foele 5 Sld., Et brunt hors føll for 9 mrk., It brunt ugilled hest føll 
8 mrk.,  
 
Queg. 
2 smaa røde stude  for 9 Sld., En brun Tyr 3 Sld., En røe Skjøled Koe for 5 Sld., En blaked braaged 
Koe 5 Sld., 3 blaeked Køer á 18 mrk. er 13 Sld. 2 mrk., En røe hielmed Koe 4 Sld., En blak skjøled 
Koe 4 Sld., Endnu en blaaked Koe som ej malker for 4 Sld., En gl. røe Koe 14 mrk., En brun 
hielmed koe 4 Sld., En røed koe 4 Sld., En røed Qvige 10 mrk., En blaked Qvige 9 mrk., En blak 
braaged Qvige 7 mrk., En røe hielmed Qvige 6 mrk., it røt Qvige nød for 6 mrk.,  
En blaked Tÿr kalf for 1 mrk., En Røe skjoldet tyr kalf 14 skl., En røe Qvige kalf for 1 mrk.,  
 
Faar og Lam.16 Faar á 3 mrk er 12 Sld.,   16 Lam á 1 mrk. er 4 Sld.,  
Svin.  It hvidt so svin for 2 mrk. 8 skl.,  2 hvide galt svin á 4 mrk. er 8 mrk.,  
Gies.3 gamle gies, og en gaase á 1 mrk. er 2 mrk., 10 gieslinger á 4 skl. Er 2 mrk. 8 skl.,  
 
Kaabber. 
En brøger kedel vog 2 lispund 10 skaalpund á pund 1 mrk. er 10 Sld. 2 mrk.,  
En gl brødelig brende vins pande med hat og piber. Er vigtig til 6 Sld. 2 mrk.,  
En Kitte Kedel vog 6 skaalp. á 1 mrk. er 6 mrk.,  
En 2 spanne kaabber kedel vog 8 skaalp. á 1 mrk. er 2 Sld., 
En Meetal grÿde Vog 9 skaalp. ´a 8 skl. Er 4 mrk. 8 skl.,  
Endnu en Meetal gryde vog 8 pund á 8 skl., er 4 mrk.,  
En gammel half tønde kaabber kedel vog 11 skaalp. Á 12 skl. Er 2 Sld. 4 skl.,  
En gl. brøger kedel vog 2 lispund á 1 mrk. punded er 8 Sld.,  
Endnu en brøger kedel vog 2 lisp. á punded 1 mrk. er 8 Sld., 
En malm gryde Vog 14 punded á 8 skl. Er 7 mrk.,  
 
Thin. 
4 gamle Thinfade mangut Vog 11 staalpund á 14 skl. Er 2 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
14 Thin Tallerken Vog 10 skaalpund á 14 skl. Er 2 Sld. 12 skl.,  
 
I en Seng i Krobhused.  
En Blaae Ranned Bolster Overdÿne for 3 Sld., En Hvid Linnen Underdÿne for 7 mrk.,  
En Bolster Hoveddÿne 3 mrk.,En pude med lin vor 2 mrk., It nÿe vefved Sengeklæde 5 mrk., 
2 Blaargarns Lagen 1 mrk. 8 skl., Bemelte Sengested for 1 mrk. 8 skl.,  
 
I Pigens Seng. 
En Hvid tueskefted Ofverdÿne for 7 mrk.,En Linnen Underdÿne 4 mrk., En Linnen Hoveddÿne 2 
mrk., It Nÿevefved Sengklæde for 5 mrk. 8 skl., 2 Blaargarns Lagen á 14 skl. er 1 mrk. 12 skl.,  
Samme Sengested for 1 mrk. 8 skl.,  
 
Endnu i Krobhused. 
It Lesned gl. Sengklæde for 2 mrk., It gl. Spolskaded Sengeklæde 1 mrk. 8 skl.,  
En Ege Kiste med Laas og foed for 4 Sld., Endnu en Ege Kiste med laas for 2 Sld.,  
It gl. Ege Vaarskab 4 mrk.,  
 
I Mad Cammered.  
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2 Øll tønder begge for 1 mrk. 12 skl., 2 Øllhalf tønder á 8 skl., er 1 mrk.,  
It gl. Førrebord med foed under 2 mrk.,  It Førre Madskab uden laas 4 mrk.,  
 
I Herberg Hused. I vester Seng. 
En Blaae Ranned Dantiervoedugs Dÿne for 2 Sld.,  En Linnen Underdÿne 7 mrk.,  
En Linnen Hoveddÿne 2 mrk., En Ulen Pude Vor  1 mrk., En Pude med Linvor 1 mrk.,  
Toe gl. Bruegarns Lagen á 2 mrk. er 4 mrk.,   Samme Sengsted for 1 mrk. 8 skl.,  
 
Øster til i Nørre Seng . 
En gl. Blaae Ranned Ulen, og Linnen Overdÿne 2 Sld.,  En gl. Linnen Underdÿne 2 mrk.,  
En Linnen Hoveddÿne 1 mrk. 8 skl.,  En Linnen Pude med vor 1 mrk. 8 skl.,  
2 Blaargarns Lagen 1 mrk. 8 skl.,  
 
I Sÿnder Seng. 
En gl. Olmerdugs Overdÿne for 1 mrk. 4 skl., En Linnen Underdÿne 20 skl.,  
En Pude med Vor 1 mrk., It Blaargarns Lagen for 1 mrk.,  It dito 12 skl.,     
 
Nok i Herberg Hused. 
En gl. Blaae Ranned  Olmerdugs dÿne for 1 mrk.,  En Linnen Sengedÿne 3 mrk.,  
En Spolskadet Benkedÿne for 12 skl.,  It gl. Førrebord med Aske foed for 5 mrk.,  
It langt gl. Bord med foed 1 mrk. 8 skl., En Bagstoel 1 mrk.,  
 
I Meel Hused. 
En Hvid Ulen Overdÿne 1 mrk., En Linnen Underdÿne  1 mrk. 2 skl., En Linnen Hoveddÿne 1 
mrk., It Blaargarns Lagen 4 skl., It Degnetrug 1 mrk., 3 straabonds tønder á 4 skl. Er 12 skl.,  
 
I Steer Hused. 
It Ølkar for 2 mrk.,  It lided Car med it Jern bon om 1 mrk. 8 skl.,  It lided Car for 1 mrk. 12 skl.,  
2 Plouge med Jern, Juhl, og Ringe á 6 mrk. er 3 Sld., En Wogn med stier hammel tøm, og halssefler 
for 3 Sld., En gl. Wogn med høestier, hammel, tøm og halsseeler for 5 mrk., It aar med Bihl 1 mrk., 
2 Harrer á 1 mrk. er 2 mrk., En liden Stokøpse 1 mrk., En lun støke Naur 8 skl.,  
En høe Tÿne 6 skl.,  En Aske Sleede med dret, og Jern Vidier 1 mrk. 8 skl.,  
 
I Stuen. 
It Førre Bord 2 Sld., It Vaarskab i stuen med laas  6 mrk., En for Benk 2 mrk.,  
It Egebord vor den til  4 mrk., En Bogstoel med Læder over  2 mrk., En anden Bagstoel  1 mrk.,  
En gl. Flamsk Benkedÿne for Bord enden  3 mrk., Under Vindue en Nÿe Vefved Benkedÿne 5 alen 
lang for 6 mrk. 4 skl., En Sÿed Agedÿne med Skin Vor under 1 mrk. 8 skl.,  
It gl. Sÿed Hiønde 12 skl., it gl. Flamsk Hiønde  12 skl.,it Sÿed Hiønde med Skin under  2 mrk.,  
en gl. liden Vefved Benkedÿne 3 alen lang for 2 mrk. 8 skl.,  en Jern Stang  2 mrk.,  
2 gl. Gres Seise med bom og ringe á 1 mrk. 8 skl. er 3 mrk.,  
 
Strøe Korned som er saaed, ved denne 37 gaard i Øster sogn i foraarred 1696 
2½ tønde Rug á 6 mrk. er 3 Sld. 3 mrk.7 tønder Buig á 4 mrk. er 7 Sld., 
Haure 13 tønder á 2 mrk. er  6 Sld. 2 mrk.,  
For afgrøden som Jens Munch beholder rendes 1696 aars afgift  
Summa andrager forskrefne Sterfboet løsøre gods til penge 267 Sld.8 skl.,  
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Andrager Ifareklæder, som dennne Sal: Qvinde sig for efterlat, da som befindes, efter det skiftebref 
ganged efter S: Niels Michelsen den 6 og 7  April Aaret 1668 udi Øster sogn at Sønnen S: Mads 
Nielsen haver alene beholt, og er tillagt sin S: Faders Ifareklæder , Saa blef nu her paa Strefboet af 
handled at denne S: Qvindes daatter Karen Nielsdaatter skal beholde resten af sin S: Moders 
Ifareklæder, naar Mads Nielsens daatter Elsebeth Madsdaatter bekommer it blaat Uled, og Linned 
Skørt, og den anden S: Mads Nielsens daatter, Doretha  Madsdaatter, beholder it Blaat Vadmeels 
Skiørt, hvilked denne S: Qvinde, for sin død til dennem haver over gived, hvor paa de 
vedkommende ike hafde, eller her efter vilde have at anke i nogen maader,  
Tilstaaende Gield, 
Efter det Skiftebref ganged efter Sal: Mads Nielsen i Øster sogn, den 24 maÿ A. 1694. er Jens 
Munch tillagt paa sin Mÿndling Doretha Madsdaatter viegne udi den 69 gaard som Esper Poulsen 
paa boer i Øster sogn, efter pandtebrefs Udvisning  6 Sld. 1 mrk.,  foruden det er Esper Poulsen 
efter Jens Munch, angifven de hertil bort skÿldig første 3 Sld. 8 skl., Nok laante penge  6 mrk., hvor 
for en Sølfskee er i pandt endnu reignes rente af oben staaende  6 Sld. 1 mrk., som efter Esper 
Poulsen svarer til i 2 aar giør aarlig 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk 8 skl., er dette til sammen penge 5 Sld. 1 
mrk., :/: 
Claus Kieldsen i Øster sogn, er skÿldig her til boet penge 9 mrk., :/: 
Willum Snedker  Svanike er skÿldig her til boet penge 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Diderich Pedersen i Listed, er her til boet skÿldig penge 2 Sld. 9 skl.,  
Jens Pedersen i Listed, er skÿldig 9 mrk. 7 skl., :/: 
Michel Hansen i Øster sogn er Skÿldig for en Brun Hoppe 7 Sld., :/:  
Ødber Ødbersen i Gadebÿe i Øster sogn er skÿldig her til boet 13 Sld. 6 skl., :/: 
Valentin Dekner i Ibsker sogn er skÿldig her til boet penge 7 Sld. 3 mrk. 14 skl., :/: 
Hans Hansen i Gadebÿe i Øster sogn er skÿldig her til boet penge 11 mrk., :/: 
Af gangne Olle Peders Enke i Nezøe, er Skÿldig her til boet efter hendis S: Mands skiftebrefs 
udvisning, hvor paa endnu rester  6 Sld. 2 mrk., :/:  
Jens Lauersen i broehusen i Øster sogn, er Skÿldig her til boet 6 mrk., :/: 
Esper Ibsen i Anders Weidemans hus i Øster sogn er Skÿldig her til boet som Jens Munch er 
bevilged hos ham at kræve silf efter som hand er fattig, og ike betalning er venteligt, 
Jens Andersen i Svanike er Skÿldig her til boet penge 2 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Christen Laursen i Svanike er Skÿldig her til boet, og i pant er Sølfske 14 mrk. 8 skl., :/:  
Petter Thisen i Svanike, er Skÿldig her til boet, og en Sølfskaal i pandt for 3 Sld., :/:  
Peder Andersen Skomagers grund i Øster sogn er Skÿldig her til boet penge 3 mrk. 4 skl., :/: 
Hans Jensen i Øster sogn er Skÿldig her til boet 5 Sld.,  
Herrits Capitainen Hans Koefoed paa Koefoedgaard i Øster sogn er skÿldig 21 Sld. 1 mrk., :/: 
Anders Andersen i Kaasegaarden i Ibsker sogn er Skÿldig, og i pandt, en Sølfskaal for 4 Sld., :/:  
Peder Jensen i Ellebÿegaarden i Øster sogn er Skÿldig her til boet penge 5 Sld. 3 mrk.8 skl.,:/: 
Efter Mons Ollesen i Øster sogn udgifne pandtebref den 9 july 1694 til Niels Madsen i Aakirkebÿe 
med der paa af Niels Madsen udgifne Transport, som bemelte Mons Ollesen har samtøkt, datered 
den 5 Augustÿ 1695 med videre paa begge brefve inden Landsting, og Herrittinge, paa teignede 
Stadfæstelse, befindes dette boe at være berettiged udi den 71 gaard i Øster sogn  Capital penge 80 
Sld.,der af restere rente til 5 Junÿ 1696.  4 Sld., som Mons Ollesen i Øster sogn betaler,  
Summa Tilstaaende Gield 191 Sld. 3 mrk., End videre befindes efter en som fremde forretning, som 
er datered i begÿndelsen dend 25 Januar 1669, med forman Ødber Laursen i Øster sogn for Retted 
paa den 27 og 31 Gaarder Ibiden, att Jens Munch paa sin Hustrus veigne, er berettiged udi den 31 
gaard, som Sal: Mads Nielsen før paa boede, og fra døde, og nu Anders Jensen paa boer i Øster 
sogn, Capital 55 Sld. 1 mrk. 10 skl., Hvor af rester til dette skiftebrefs dato 2 aars renter, som 
samtlige her vedkommende som tøkte, at Sahl: Mads Nielsen efterlatte 4er døttre skal til deeling 



 5 

forud beholder, som i alt er 5 Sld. 2 mrk., er der af hver daatters part 5 mrk. 8 skl., som Anders 
Jensen nu gaardens beboer til denne hoveret betale, Item tilkommer, og er Jens Munchs Sahl: 
Hustru berettiged efter for melte som fremder forretning. Udi den 27 gaard som nu Niels Ibsen paa 
boer i Øster sogn først 52 Sld., for som frender holded 4 Sld., og arfve part 88 Sld. 1 mrk. 5 skl., der 
nest indført fra afgangne Niels Christensen Øster sogn, paa sin daatters vegne, efter af kald 
udvisning dend 26 juni 1682 14 Sld. 2 mrk. 10½ Skl., som opdraget til penge in alles 158 Sld. 3 
mrk. 15½ skl., Nok befindes efter it pandtebref, udgived af Hans Hansen i Øster sogn, dateret eller 
tids tinden Øster Herrits ting den 24 febr:1694 at Jens Munch med sin af døde S: Hustru haver 
pandtet denne 37 gaard i Øster sogn, for 440 Sld., hvilken gaard nu ike af saa høj pris kand 
Estimeris efter som den udi sin tilliggelse af nu ringe befindes, der aarslag samptlige de her Veskerf 
boet Vedkommende for videre bekaastning til de Mÿndiges gafre, og lade at fore komme, efter 
giorde overslag ved Accorddring ansatte forde 37 gaard, med hos beggrunde Vandmølle, og alt 
Eiendom in attes for penge 225 Sld. 2 mrk. 6½ skl.,  
Summa andrager denne 37 gaard anslagelse, Item anpart udi den 31 gaard, og anpart udi den 27 
gaard i Østerm sogn, in attes til penge 440 Sld. Og som beqning melig, er og lides paa begge 
stidder, Slettedes parterne ind biurdis imellem at Jens Munch for sin anpart af disse forskrefne 3 
gaarders andeel skal beholde den 37 gaard med Vand Mølle, og ald til liggende Eiendom hvilke 
hand forhen haver pandted, og nu beboer 21: anked, og 21: kierit, for den pris den som noelt 
Anslagen for, som er 225 Sld. 2 mrk. 6½ Skl., hvor af hand skal fra sig legge til de andre 2de gaarde 
part som ike saa højt til ligge liqvedation op drager 5 Sld. 2 mrk. 6 ½ skl., bliver saa paa hver part 
220 Sld., Og deeling  Af sidste 220 Sld. Denne Sl: Qvindes arfvinger som først  2 sønner, og en 
daatter Imellem , hvor af hver søn til kommer 88 Sld., og daatteren 44 Sld.,  
Den Eldste søn Michel Nielsen som ved døden er afgangen, og haver efterlat sig 2de døttre som 
arfver den laad deris S: Fader som melt er til kommer, hvor af  

Den eldste daatter Doretha Niels Jbsens til kommer 44 Sld.,hvor for hanmen er 
giort indførsel udi forde 27 gaards anpart i Øster sogn, 

 Den anden daatter Kristine  Anders Andersen i Øster sogn til kommer af sin S: 
 Faders andeel ligesaa 44 Sld., Hvor for hannem og saa er giort indførsel i forde 27 
 gaards anpart i Øster sogn. 
Den Yngste denne S: Qvindes søn, som var afgangne Mads Nielsen, som haver efterlat 4 døttre til 
kommerden anpart 88 Sld., deris S: Fader her saa leedis tilfalder som deelis dem Imellem, og er en 
hver laad 22 Sld., hvor for dem er udlagt, at have ald den andeel dette boe er berettiged udi den 31 
gaard i Øster sogn, 55 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  hvor en hver til kommer 13 Sld. 3 mrk. 6½ Skl., hos Jens 
Munch af dend 37 gaard 5 Sld. 2 mrk. 6½ Skl.,  der af hver 5 mrk. 9½ skl., for resten som er 26 Sld. 
3 mrk. 15½ Skl., er den giort indføresl udi forde 27 gaard i Øster sogn, hvor af en hver til kommer 6 
Sld. 2 mrk. 15 Skl., 10½d. 
denne S: Qvindes daatter Karen  Hans Nielsens i Østerlaursker  sogn, til kommer 44 Sld., 
hvorfor hendes er giort indførsel udi forskrefne 27 gaard i øster sogn, fore staaende ligning, og 
udleigning, erre vi under skrefne paa egne, og vore mÿnlingers weigne vel til freds, og fornøjed 
med, hvor for er vi til vike meere stadfæstelse med vore egne hender her neden under Attesterer, at 
saa i vores nerværelse er slutted, forretted, og Pahserit, som forskerfned staar Actum Anno Dil et 
Loco  Ut Supra:   Jens Pedersen Miklenbourgh, 
 Henrich Brugman,  Jens Munch,  Hans H.N.Nielsen,  Niel N:I: Ibsen, 
Bendt B:H:S: Hansen,      Anders A:A:S: Andersen,  Jens Persen, 
 Sørren Monsen,   Esper E:P: Pedersen . 
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Nest paa følgende den 26 Maÿ 1696. er atter, med denne forretning fore tagen, og udi forskrefne de 
ved kommende nerværelse Pahserit efter skrefne nemlig,  
Summarium bliver Sterfboet beholdne midler, af løsøre, og til staaende Gield,  
foruden forestaaende Jordegods, og Jordepenge som allerede deelt er, in Alles 458 Sld. 3 mrk. 8 
skl., der nest blef nu angiven, efter skrefne Gield og Prætensioner, hvor til er giort Udleg som her er 
følger welt: Hr. Vice Lands Dommer Ancher Müller lod for de  med en Sørge klædning til Jens 
Munch  Beregned 34 Sld. Udlagt 2 smaa røde stude  for 9 Sld., En brun Tyr 3 Sld., En gl brødelig 
brende vins pande med hat og piber. Er vigtig til 6 Sld. 2 mrk., En brun stierned hoppe med it sort 
føll for 5 Sld. 2 mrk., En brun gilled for 5 Sld., I Pigens Seng En Hvid tueskefted Ofverdÿne for 7 
mrk., En Linnen Underdÿne 4 mrk., En Linnen Hoveddÿne 2 mrk., It Nÿevefved Sengklæde for 5 
mrk. 8 skl., 2 Blaargarns Lagen á 14 skl. er 1 mrk. 12 skl., Til overs 4 skl., :/: 
Johan Deek i Svanike fordre som Jens Munch Vedgik penge 14 Sld. 1 mrk. 4 skl., Udlagt En brun 
ugilled hest for 8 Sld., En Kitte Kedel vog 6 skaalp. á 1 mrk. er 6 mrk., En røed koe 4 Sld., En gl. 
Flamsk Benkedÿne for Bord enden  3 mrk., Ved Hr: Landsdommers Udleg 4 Skl., :/: 
Hans Deeksen den ældre i Svanike fordre for hand fangen, og om Arbeidsløn i alt 2 Sld. 3 mrk. 10 
skl., Udlagt En blaked Qvige 9 mrk., En Bogstoel med Læder over  2 mrk., I Meel Hused, 3 
straabonds tønder á 4 skl. Er 12 skl., Til overs 2 skl., :/: 
Sogne Deignen Herit Philip Simmensen i Øster sogn, tilkommer 6 Sld., Udlagt, En brun hielmed 
hoppe 6 Sld., :/:  
Christen Jacobsen i Østermarie Sogn for sin Umage i boet fordrede 2 Sld., Udlagt, 2 Faar á 3 mrk. 
er 6 mrk., 2 Lam á 1 mrk. er 2 mrk., :/: 
3de Qvindes Prest hier, som havde arbeidet, og haft Umage her i Sterfboet tilkommer i alt. 4 Sld.,  
Udlagt En røe hielmed Koe 4 Sld., :/: 
Claus Køller i Østermarie Sogn for arbeidsløn paa ligkisten fordre 3 mrk. 8 skl., Udlagt It Ølkar for 
2 mrk., It lided Car med it Jern bon om 1 mrk. 8 skl., :/:  
Poul Hansen Ibiden for Graven at have 1 mrk. 4 skl., Udlagt En liden Stokøpse 1 mrk., En høe 
Tÿne 6 skl., til overs 2 skl., :/:  
Sørren Monsen og Peder Thorsen for deris forstrøning fordre 2 Sld. 3 mrk., Udlagt En 2 spanne 
kaabber kedel vog 8 skaalp. á 1 mrk. er 2 Sld., it Faar for 3 mrk., :/:  
Imod denne S: Qvindes Udfart eller Begravelses bekostning til kommer Jens Munch lige bekostning 
for af de Ved kommende blef bevilged, og Samtøkt som er 50 Sld. Udlagt En brøger kedel vog 2 
lispund 10 skaalpund á pund 1 mrk. er 10 Sld. 2 mrk., 3 blaeked Køer á 18 mrk. er 13 Sld. 2 mrk., 
En sord stierned foele 5 Sld. 2 mrk., En brun gilled foele 5 Sld., 4 gamle Thinfade mangut Vog 11 
staalpund á 14 skl. Er 2 Sld. 1 mrk. 10 skl., 14 Thin Tallerken Vog 10 skaalpund á 14 skl. Er 2 Sld. 
12 skl., En Meetal grÿde Vog 9 skaalp. ´a 8 skl. Er 4 mrk. 8 skl.,  
13 Faar á 3 mrk. er 9 Sld. 3 mrk., Ved Poul Hansens udleg 2 skl., :/: 
Skiftefor Walteren for sin Umage med resten paa Egen bekost blef bevilged 15 Sld., Udlagt en 
brøger kedel vog 2 lisp. á punded 1 mrk. er 8 Sld., En røe Skjøled Koe for 5 Sld., 8 Lam á 1 mrk. er 
2 Sld., :/: 
Skifteskriveren lige saa med Sletpapir blef bevilged 15 Sld., og Udlagt En gl. brøger kedel vog 2 
lispund á 1 mrk. punded er 8 Sld., En blaked braaged Koe 5 Sld., En gammel half tønde kaabber 
kedel vog 11 skaalp. Á 12 skl. Er 2 Sld. 4 skl., til overs 4 Skl.,  
Stempled papir til dette Skiftebref for 9 mrk., Udlagt 6 Lam á 1 mrk. er 6 mrk., it aar med Bihl 1 
mrk., 2 Harrer á 1 mrk. er 2 mrk.,  
Wurderings mændene forderis nu og hver bevilged 2 Sld. Er 4 Sld., Esper Persen er tillagt En gl. 
brun hoppe 8 mrk., til Sørren Monsen Udlagt En blak braaged Qvige 7 mrk., En blaked Tÿr kalf for 
1 mrk., :/: 
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Nok befordis efter afgangne Mads Nielsens i Øster sogn Skiftebref den 24 Maÿ 1694 at Jens Munch 
hid ind til haver væred verge for den S: Mands daatter Doretha Madsdaatter som Bendt Hansen i 
Øster sogn nu er tilordnet at verge for, og til kommer Mÿnlingen først af løsøre penge 23 Sld. 1 
mrk. 3 skl., Nok af Ifareklæder 15 mrk. 13 skl., er Capital 27 Sld. 1 mrk., Her foruden er hende 
bevilged it Faar og 2 Lam som Jens Munch loved at holde hende til gorde i frem 
Tiden . renten af obenstaaende 28 Sld. 1 mrk. 3 skl., 2 aar er naar regnes penge af dragis 6 mrk. 3 
skl., er saa Capital og rente Hvorfor her af boet giøres udleg, naar forde Doretha Madsdaatter  
beholder her efter forskrefne Ifareklæder som er en Sort Klædis Trøje til goede 24 Sld. 3 mrk. 6 
skl., for denne Summa er Udlagt og her paa af korllis 4 mrk., som mÿndlingens Stiffader Anders 
Jensen for tilleg hos Lands Dommer Müllers Udleg, efter skiftebrefvets indhold betaler, for resten 
som er 23 Sld. 3 mrk. 6 skl., er Udlagt En brun hoppe med skorre hour for 5 Sld.,Udi den 69 gaard 
som Esper Poulsen paa boer i Øster sogn at have 6 Sld. 1 mrk., Hos bemelte Esper Poulsen som 
hand er skÿldig her til boet for en deel rente af forde Summa, og anded, efter som foran findes 
indført 5 Sld. 1 mrk. Hos Willum Snedker i Svanike at have som hand her til boet er skÿldig penge 
4 Sld. 2 mrk., it røt Qvige nød for 6 mrk., i Meel Hused En Hvid Ulen Overdÿne 1 mrk., En Linnen 
Underdÿne  1 mrk. 2 skl., En Linnen Hoveddÿne 1 mrk., It Blaargarns Lagen 4 skl., En for Benk 2 
mrk., Hus Jordepenge berørte Doretha Madsdaatter efter sin S: Fader tilkommer, derom formelder 
som frender Dommen, hvor efter det Urørt er bestaaende udi 27, og 31 Gaarder i Øster Sogn, 
nemlig de Jordepenge efter hendes S: Fader som hun arfvelig tilkommer i forde 2 gaarder,  
 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 177 Sld. 1 mrk.,  
Liqviderit bliver udi behold, og til deeling penge 281 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Hvor af Jens Munch tilkommer den halfve part som er 140 Sld. 3 mrk, 4 skl.,  
den anden halfve part deelis først Imellem 2 denne S: Qvindes Sønner, og en Daatter,  
er der af en broder laad penge 56 Sld. 1 mrk. 4 4/5 Skl., og Daatterens laad er 28 Sld. 10 2/5 Skl.  
 
For Jens Munchs anpart 140 Sld. 3 mrk. 4 skl., er Udlagt, udi Mons Ollesens Udgifne pandtbref 
lÿdende paa Capital 80 Sld., derfor den 71 Gaard i Øster sogn er til under pandt, er her til Udlagt 
Capital 34 Sld., En røed Qvige 10 mrk., 3 gamle gies, og en gaase á 1 mrk. er 2 mrk., 10 gieslinger 
á 4 skl. Er 2 mrk. 8 skl., en Meetal gryde vog 8 pund á 8 skl., er 4 mrk., I en Seng i Krobhused. En 
Blaae Ranned Bolster Overdÿne for 3 Sld., En Hvid Linnen Underdÿne for 7 mrk., En Bolster 
Hoveddÿne 3 mrk.,En pude med lin vor 2 mrk., It nÿe vefved Sengeklæde 5 mrk., 2 Blaargarns 
Lagen 1 mrk. 8 skl.,Sengested for 1 mrk. 8 skl., Pige sengestedet for 1 mrk., En Ege Kiste med Laas 
og foed for 4 Sld., Endnu en Ege Kiste med laas for 2 Sld., 2 Plouge med Jern, Juhl, og Ringe á 6 
mrk. er 3 Sld., En Wogn med stier hammel tøm, og halssefler for 3 Sld., It Førre Bord 2 Sld., It 
Vaarskab i stuen med laas  6 mrk., It Egebord vor den til  4 mrk., En anden Bagstoel  1 mrk., Strøe 
Korned 2½ tønde Rug á 6 mrk. er 3 Sld. 3 mrk. 7 tønder Buig á 4 mrk. er 7 Sld., Haure 13 tønder á 
2 mrk. er  6 Sld. 2 mrk., en Jern Stang  2 mrk.,  2 gl. Gres Seise med bom og ringe á 1 mrk. 8 skl. er 
3 mrk., Under Vindue en Nÿe Vefved Benkedÿne 5 alen lang for 6 mrk. 4 skl., It lided Car for 1 
mrk. 12 skl., It Degnetrug 1 mrk., Et brunt hors føll for 9 mrk., It brunt ugilled hest føll 8 mrk., It 
hvidt so svin for 2 mrk. 8 skl., En Blaae Ranned Dantiervoedugs Dÿne for 2 Sld., En Linnen 
Underdÿne 7 mrk., En Linnen Hoveddÿne 2 mrk., En Ulen Pude Vor  1 mrk., En Pude med Linvor 
1 mrk., Toe gl. Bruegarns Lagen á 2 mrk. er 4 mrk., Samme Sengsted for 1 mrk. 8 skl., It Førre 
Madskab uden laas 4 mrk., En blak skjøled Koe 4 Sld., En røe hielmed Qvige 6 mrk., En Røe 
skjoldet tyr kalf 14 skl., En røe Qvige kalf for 1 mrk., 2 Øll tønder begge for 1 mrk. 12 skl.,  2 
Øllhalf tønder á 8 skl., er 1 mrk., En lun støke Naur 8 skl., En Aske Sleede med dret, og Jern Vidier 
1 mrk. 8 skl., En Sÿed Agedÿne med Skin Vor under 1 mrk. 8 skl., Hos Capitain Hans Koefoed paa 
Koefoed gaard i Østerm. Sogn at have 21 Sld. 1 mrk., 2 hvide galt svin á 4 mrk. er 8 mrk., I Nørre 
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Seng i Herbreg Hused En gl. Blaae Ranned Ulen, og Linnen Overdÿne 2 Sld., En gl. Linnen 
Underdÿne 2 mrk., En Linnen Hoveddÿne 1 mrk. 8 skl., En Linnen Pude med vor 1 mrk. 8 skl., 2 
Blaargarns Lagen 1 mrk. 8 skl., En gl. Wogn med høestier, hammel, tøm og halsseeler for 5 mrk., 
Hos Claus Kieldsen i Østermarie sogn 9 mrk., Hos Jens Pedersen i Listed 9 mrk. 7 skl., Hos Petter 
Thisen i Svanike, og en Sølfskaal i pandt for 3 Sld., en gl. liden Vefved Benkedÿne 3 alen lang for 2 
mrk. 8 skl., af en halftønde kedel 3 Skl., :/: 
 
Den eldste søn Michel Nielsen som ved døden er af gangen, og haver efterlat sig 2 døttre som 
tager deres Faders til faldende arfve af løsøre som er 56 Sld. 1 mrk. 4 skl., hvor af hver daatter 
tilkommer 28 Sld. 10 skl., og er den eldste daatter Doretha  Niels Ibsens for sin anpart tillagt, udi 
Mons Ollesens pandtebref i Øster sogn af Capitalen de 6 Sld., rente af Capitalen  4 Sld., En brun 
hoppe med it øje 4 Sld., en blaaked Koe som ej malker for 4 Sld., Michel Hansen i Øster sogn er 
Skÿldig her til boet  7 Sld., hos Hans Hansen i Gadebÿe i Øster sogn er skÿldig her til boet penge 11 
mrk.,  
Nok i Herbreg Hused, En gl. Blaae Ranned  Olmerdugs dÿne for 1 mrk., it gl. Flamsk Hiønde  12 
skl., til overs 2 skl., :/:  
 
Den anden daatter Kirstine  Anders Andersens i Gildes Listed Sÿnder i Øster sogn, tilkommer 
28 Sld. 10 skl., er der for Udlagt Udi Mons Olsens pandtebref i Øster sogn af Capital 10 Sld., Hos 
Ødber Ødbersen i Øster sogn som hand her til boet er skÿldig at fordre 13 Ald. 6 skl., Hos Diderich 
Pedersen i Listed, er her til boet skÿldig penge 2 Sld. 9 skl., Hos Jens Lauersen i broehusen i Øster 
sogn, er Skÿldig her til boet 6 mrk., Peder Andersen Skomagers grund i Øster sogn er Skÿldig her 
til boet penge 3 mrk. 4 skl., I Mad Cammeret It gl. Førrebord med foed under 2 mrk., Hos Niels 
Ibsen 7 skl.,:/:  
 
Den anden søn afgangen Mads Nielsens laad som er 56 Sld. 1 mrk. 4 skl., hvilked hans efterlatte 
4er døttre tilkommer, og er en hvers laad deraf 14 Sld. 5 skl., saa er for  
 
 Den Eldste daatter Elsebeth Madsdaatter, som Niels Ibsen nu verger for, tillagt for 
sin anpart, Udi Mons Olsens pandtebref 5 Sld. En gl. røe Koe 14 mrk., Hos Hans Jensen i Øster 
sogn 5 Sld., it Sÿed Hiønde med Skin under  2 mrk., It gl. Sÿed Hiønde 12 skl., Til overs 7 skl.,:/: 
 
 Den anden daatter Doretha Madsdaatter, som nu Bendt Hansen er tilordnet at 
verge for, første anpart som er 14 Sld. 5 skl., er Udlagt, af Mons Olsens pandtebref at have 5 Sld., 
Hos Valentin Dekner i Ibsker sogn 7 Sld. 3 mrk. 14 skl., Hos Jens Andersen i Svanike fordre penge 
2 Sld. 2 mrk. 8 skl., :/: 
 
 Den 3de daatter Seigne Madsdaatter som Hans Nielsen i Østerlaursker sogn er 
verge for til kommer 14 Sld. 5 skl., hvor for er tillagt udi af Mons Olsens pandtebref at have 5 Sld., 
En røe stierned hoppe 3 Sld., It gl. Førrebord med Aske foed for 5 mrk., En Linnen Sengedÿne 3 
mrk., Anders Andersen i Kaasegaarden i Ibsker sogn og der for en Sølfskaal for 4 Sld., Hos Niels 
Ibsen 2 skl., Hos Anders Andersen 3 skl., :/:  
 
 Den Yngste daatter Kirstine Madsdaatter som Jens Persen i Lÿresbÿe er verge 
for, og nu Anders Andersen for Hus mÿndlingen her udi tilkommer er ordneret at verge for 
tilkommer af sin Sal: Faders laad 14 Sld. 5 skl., Hvor for er Udlagt af Mons Olsens pandtebref at 
have 5 Sld.,Hos afgangne Olle Peders Enke i Nexøe efter hendes Sal: Mand skiftebrefs formelding 
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at fordre som rester penge 6 Sld. 2 mrk., Hos Jens Andersen i Svanike at have som hand her til 
foruden forde 4 mrk. 7 skl., skÿldig er 6 mrk. 1 skl., I Herberg hused It langt gl. Bord med foed 1 
mrk. 8 skl., En Bagstoel 1 mrk., En Spolskadet Benkedÿne for 12 skl., I Krobhused It gl. 
Spolskaded Sengeklæde 1 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
 
Daatteren Karen  Hans Nielsens i Østerlaursker sogn tilkommer 28 Sld. 10 skl., hvor for er 
Udlagt, af Mons Olsens pandtebref  paa 71 Gaard i Øster sogn  10 Sld., En brun hielmed koe 4 Sld., 
En malm gryde Vog 14 punded á 8 skl. Er 7 mrk., I Krobhused, It Lesned gl. Sengklæde for 2 mrk., 
It gl. Ege Vaarskab 4 mrk., I Sÿnder Seng i Herberg hused, En gl. Olmerdugs Overdÿne for 1 mrk. 
4 skl., En Linnen Underdÿne 20 skl.,  En Pude med Vor 1 mrk., It Blaargarns Lagen for 1 mrk.,  It 
dito 12 skl.,  Hos Christen Larsen I Svanike, og en Sølfskee I pandtet fordre 14 mrk 8 skl.,  Hos 
Peder Jensen i Ellebÿegaarden i Øster sogn at fordre 5 Sld. 3 mrk.8 skl., Hos Anders Andersen at 
fordre 6 skl., :/:  
 
Og som forskrefne Mons Ollsens Pandtebref ved med følgende Transport Lÿder paa Jens Munch, 
og hannem herind den største deel frem for nogen af de andre arfvinger er tillagt, Saa skal hand 
have Preoriteten at Udløse de andre arfvinger der af endelig blef alle de Vedkommende af 
Skifteforwalteren til spurdt, om de hafvde meere at angive som dette Sterfboe retten kunde komme 
til beste. Eller  fordrende Gield, hvor til de cvarede ej videre at være end angifved er, og forskrefved 
staar, og vare de her ved venlig og vel forligte, om dette skifte, og vel til freds, og for nøjet i alle 
maader, at saa er til ganged og Pahserit Testerer;        Jens Pedersen Miklenbourgh,  
Henrich Brugman,  Jens Munch,  Hans H.N.Nielsen,  Niel N:I: Ibsen, 
Bendt B:H:S: Hansen,  Anders A:A:S: Andersen,  Jens Persen, 
 Sørren Monsen,   Esper E:P: Pedersen . 
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Nr. 84. 
Side 142. 1696. 15. Juni. 
Knud Ollsen, 27. Sg. Bodilsker. 
Anna Torbensdatter. Laugv: Bror, Peder Torbensen, Ibsker. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Hans Knudsen, f. 1693. Værge: Farbror, ”Knud” Ollsen, Bodilsker. ( der står Knud. Der er også 
en underskriverVed Navn: Knud Ollsen, samt en Anders Ollsen.) 
B: Kirstene Knudsdatter, f. 1695. ( ½ år.). Værge: Fader søstermand, Erich Andersen, Bodilsker. 
 
Anno 1696. Den 15 Juny, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering, og Wurdering. 
Sampt Schifte og Deehling, efter S: Knud Ollsen som boede, og døde, paa den 27 Jord Eiendoms 
gaard, beliggende udi Boelskier sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Anna 
Torbensdaatter, for hende blef til laugwerge anordnet,hendis broder  Peder Torbensen, i 
Ibskier sogn. Paa eene, og paa anden side deris sammen auflede børn som er en søn og en daatter. 
 
Sønnen  Han Knudsen paa 3 aar gl. for hammen er til werge anordnet fader broder Knud Ollsen 
i bemelte Boelskier  sogn. 
Daatteren Kirstine Knudsdaatter ½ aar gl. for hende er til werger fader søster mand Erik 
Andersen i Boelskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Hans 
Laursen og Anders Ollufsen. Da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Qveg.  
En sort Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe braaged Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmed Koe 4 Sld., en brun 
braaged Koe 5 Sld. 2 mrk., it sort røged studnød 3 Sld., it røe stierned studnød 10 mrk., it sort 
røgged Qvigenød 3 Sld. 2 mrk., it røe bleged Qvigenød 3 Sld., it mindre sort røgged Qvigenød 2 
Sld. 3 mrk.,  
Faar og Lam. 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 4. Lam á 1 mrk er 4 mrk.,  
Gies.2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk.,  
Svin. 2 hvide Søer med hver 2 grise á 4 mrk er 2 Sld.,  
Heste og Hopper. 
En graae Hoppe for 6 Sld., en røe blised Hoppe 5 Sld., en hvid gilling 6 Sld., it sort ungt Hors Øeg 
3 Sld.,  
Boehave. 
En gl. wogn med Høestier hammel tøm og halseeler 10 mrk., en gl. ploug med juhl bøsse, løbere og 
ringe, sampt plou jern for 3 mrk., en gl.harre 4 skl.,  
I Westerhused. 
It ølkar paa en tønde stoer 1 mrk. 8 skl., en liden kaabber kedel paa en liden span stoer, er vegtig til 
penge 6 mrk.,  
I Krobhused. 
It gl. degne trug 1 mrk., it gl. bord blad 1 mrk. 8 skl., it gl. Skrin af eeg 3 mrk., med en gl. Laas fore. 
It wraaeskab I stuen foruden laas og hengsler af førre for 3 Sld. 2 mrk., en gl. føre half kiste i stuen 
med en gl. laas for 5 mrk.,  
Strøe Kornet er en tønde Rug er sat for 6 mrk., 2 tønder Biug á 4 mrk er 2 Sld., 3 tønder Haure á 2 
mrk er 6 mrk., fantis i reedepenge 14 Sld.,  
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Nok blef angiven at Jens Svendsen i Boelskier sogn er til boet skyldig penge 2 Sld.,  
Hans Pedersen Udde i Perskier sogn er skyldig her til boet paa en hest 4 mrk.,  Som Enken er 
bevilged. 
Jørgen Jørgensen i Poulskier sogn er skyldig her til boet, og i pandt 2 hiønder for penge 2 Sld. 1 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboet middel til penge 95 Sld. 4 skl.,  
Hvis afgrøde som af forberørte Strøe korn kand blive der om blef af handled paa Sterfboet at Enken 
skal den beholde imod den afgift som hun bør betale for den halfvegaard til Kongen , Kirken, 
Præsten, Herrits fougden og Deignen i hvad navn det havis eller nefnes kand. 
 
Den S: Mands Ifareklæder er efterskrefne, en gl. grov graa klædis kioel 7 mrk., en graae wadmels 
kioel 4 mrk., 30 smaa sølf knapper á 8 skl er 3 Sld. 3 mrk., en gl. flinte bøsse 6 mrk., en gl. spansk 
Stucat med it lided læder gehenng 1 mrk. 8 skl., en gl. Musqvet 1 mrk., er 8 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
 
Hvorimod Enken beholdte sine Ifareklæder, og hvis videre klæder denne S: Mand har haft beholte 
Enken til de umyndiges paa klædning, saa deelis forestaaende 8 Sld. 2 mrk. 8 skl., Imellem en søn 
og en daatter, er deraf broderens laad penge 5 Sld. 3 mrk., og søsterens anpart er 2 Sld. 3 mrk. 8 
skl.,   
For broderens anpart er udlagt, en gammel grov klædis kioel 7 mrk., 15 smaa sølf knapper á 8 skl 
er 7 mrk. 8 skl., en gl. flinte bøsse for 6 mrk., en gl spansk Stucat med it lidet læder geheng for 1 
mrk. 8 skl., en gl. Mosqvete for 1 mrk.,  
 
Daatteren er tillagt en graa wadmels kiol for 4 mrk., 15 Smaa Sølf knapper 7 mrk. 8 skl.,  
 
Blef saa angiven efterskrefne bort skyldige Gield. Og er der til giort Udleg som følger. 
Kongl: May: Amptskrifveren og Ride fouget Sr: Hans Henrik Skor fordrer som rester af denne 27 
gaard for A: 1694, med omkostning 9 Rixdaler 1 mrk. 10 skl., for A: 1695 rester 2 lispund 1. pund 3 
fierings pund smør lispund 6 mrk. 7 skl., er 2 RD., 1 mrk. 10 skl., Biug 1 fiering paabud 4½ skl., 
Aure 1 skeppe 2 fiering i ot 1 pot med paabud 1 mrk. 4 skl., en Koefiering en Svine fiering 2 RD., it 
Faar en gaas 12 Høns, 1 RD 4 mrk ., 7 les weed 1 RD. 1 mrk. 14 skl., Jordebogs penge 5 mrk. 7 
skl., Ekte og Knektepenge er 2 RD 1 mrk. 15 skl., Smør træ penge 13½ skl., er 10 Rd. 5 mrk. 4 skl., 
her af betaler Jens Svendsen først  som hand rester paa sin halfve andeel for gaardens halfve aufling 
i bemelte 2de aar, og for A: 1695. for de 2 lispund 1 fiering pund smør er 2 RD. 1 mrk., Item rester 
Sal: Knud Olsen for samme aar efter Qviteringens anleedning af 28 September 1695. 2 Lis 14½ 
skaalpund smør 1½ skaalpund smør er 10 Skl., 
I saa maader der rester Jens Svendsen for berørte 2de aaringer i alt st betale til amptstuen penge 11 
RD. 10 skl., og dette Sahl: Knud Ollsens Sterfboe at betale til Amptstuen 9 Rd. 4 skl., her paa er til 
afkortning som Lieutnant Rasmus Nielsen vedstoed her paa Sterfboet at betale 4 Sld., nok korttis 
efter qvitering af 15 april Anno 1696. for en soldats forplegning 9 mrk., rester saa igen som dette 
boe udlegger, og betaler, 7 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt en brun braaged Koe 5 Sld. 2 mrk., 2 Faar á 3 
mrk er 6 mrk., it Lam 1 mrk penge 4 skl.,  
Joen Thommesen i Boelskier sogn fordrer som rester paa en Koe efter Accordering, 4 mrk. 8 skl., 
udlagt it røe stierned studnød for 10 mrk., til overs 5 mrk. 8 skl.,  
Joen Jensen i Nyelaurskier sogn fordrer for rente af 27 Sld. 2 mrk., som hand her i denne 27  gaard 
haver bestaaende for 4 aar, aarlig 5 mrk. 8 skl er udi 4 aar 5 Sld. 2 mrk., hvor af Jens Svendsen og 
Jens Nielsen hver betaler it aars, eller 2 halfve aars rente er 5 mrk. 8 skl., for det de har boet i 
gaarden, men som Jens Mikelsen isteden for Jens Nielsen har betalt, it halft aars rente, saa betaler 
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Jens Nielsen ikun 2 mrk. 12 skl., og for de 11 mrk., udleggis som Sahl: Knud Ollsens boe for 2 aar 
rente bør svare, en røe bleged Qvige er sat for 3 Sld er til overs 1 mrk.,  
Efter it pandtebref udgifvet af Olle Knudsen, datered den 25 Marty 1677. og der paa efter Sal: 
Olluf Munk er gangne skiftebref den 9 og 10 may 1694. des anleedning tilkommer Jep Monsen i 
Borregaarden i Perskier sogn af 30 Sld. Capital som bestaar i denne 27 gaard 15 Sld., der paa rester 
rente til aar 1693 1 mrk. 8 skl., Nok fordris rente til Midfaste 1696 er 2 aar á 3 mrk er 6 mrk., giør 7 
mrk. 8 skl., af de 2 aars rente betaler Jens Svendsen it aar er 3 mrk., rester som Sterfboet betaling 4 
mrk. 8 skl.,  
Herpaa bekommed af S: Knud Ollsen en skep. Erter som er 1 mrk. 8 skl., er igien 3 mrk., for Jep 
Monsens tilkommende 3 mrk er udlagt it Faar for 3 mrk.,  
Iligemaade tilkom Peder Munk og hans med arfvinger efter berørte bevis hos Jens Svendsen 3 mrk., 
og hos Sal: Knud Ollsen 4 mrk. 8 skl., udlagt af it røe stierned studnød med Joen Thommesen de 4 
mrk. 8 skl.,  
Jep Jensen i Boelskier sogn fordred paa it lagen at  have tilgoede 2 mrk., udlagt hos Joen 
Thommesen af it røe stierned studnød 1 mrk., hos Joen Jensens udleg 1 mrk.,  
Olle Knudsen fordrer for en bielke 3 mrk., og 1½ skep. Biug 1 mrk. 8 skl., er 4 mrk. 8 skl., udlagt 
en hvid Soe med 2 Grise for 4 mrk., penge 8 skl.,  
Mads Larsen i Nexøe fordrer 2 mrk., udlagt  2 gl. Gies for 2 mrk.,  
Frederik Stork ibiden fordrer 1 mrk., udlagt it Lam for 1 mrk.,  
Hr: Hans Ollufsen Sonne fordrer 2 mrk., udlagt 2 Lam for 2 mrk.,  
Imod denne S: Mands Udfart blef Enken bevilged, saa og i henseende at denne Sal: mands børn er 
saa ganske ringe af alder til deris fremtarf og opforstring, er Enken bevilged at nyde udleg for penge 
30 Sld., der for tillagt en graae Hoppe for 6 Sld., en hvid gilling for 6 Sld., en sort Koe 4 Sld. 2 
mrk., en røe btaaged Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort røgged Qvige 3 Sld. 2 mrk., en wogn med Høestier 
hammel tøm og halseeler for 10 mrk., it sort røgged studnød for 3 Sld.,  
Skifteforwalteren og skifteskrifveren for deres umage med reisens bekaastning hver bevilged 3 Sld., 
er 6 Sld., udlagt af pengene 6 Sld.,  
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., Udlagt penge 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt penge 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 53 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 41 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer den halfvepart som er penge 20 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem en søn og en daatter. 
Er der af en broderlaad 13 Sld. 3 mrk. 2 2/3 skl., Og søsterens laad 6 Sld. 3 mrk. 9 1/3 skl.,  
 
For Enkens anpart er udlagt, hos Jens Svendsen i Boelskier sogn som hand er skyldig 2 Sld., af 
pengene 3 Sld. 4 skl., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., en ploug med Jern juhl løbere og ringe for 3 mrk., 
en gl. harre 4 skl., it ølkar paa en tønde 1 mrk. 8 skl., en kaabber kedel paa en liden span for 6 mrk., 
it gl. deigne trug 1mrk., it gl. bord blad 1 mrk. 8 skl., it skrin af eeg med en gl. laas for 3 mrk., strøe 
korned som er saaed som er, en tønde Rug for 6 mrk., 2 tønder Biug á 4 mrk er 2 Sld., 3 tønder 
Haure á 2 mrk er 6 mrk., en hvid Soe  med 2 grise 4 mrk., it wraaeskab i stuen foruden laas og 
hengsler for 3 Sld. 2 mrk., hos Jørgen Jørgensen i Poulskier sogn 2 mrk. 4 skl.,  
 
For Sønnens anpart som er 13 Sld. 3 mrk. 2 skl., er udlagt, en røe blised Hoppe for 5 Sld., en røe 
hielmed Koe for 5 mrk., penge 2 Sld., hos Jørgen Jørgensen i Poulskier sogn 6 mrk. 2 skl.,  
 



 4 

For daatterens anpart som er  6 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  er udlagt, det mindste sort røgged Qvigenød 11 
mrk., it sort ungt Hors Øeg for 3 Sld., penge 4 mrk., hos Jørgen Jørgensen i Poulskier sogn 9 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurde Enken og de vedkommende, om de hafde meere at angive som dette 
Sterfboe kunde vedkomme, hvor til de svarede ej videre at være, at saa er tilganged og Passerit som 
forskrefved staar. Testerer. Jens Pedersen Meklenbourgh. H: Brugman. 
Knud K:O:S: Ollsen. Anders A:O:S: Ollensen. Peder P:T:S: Thorbensen. 
Hans Larsen egen hand.  
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Nr. 85. 
Side 143b. 1696. 16. Juni. 
Christian Poulsen, Snogebæk. 
Gunnel Ibsdatter. Laugv: Bror, Peder Ibsen, Snogebæk. 
 
Anno 1696. Den 16 Juny, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering, og Wurdering. 
Sampt Liqvidation efter den fra Landet undvigte Christian Povelsen som den 15 April nest 
afvigt borttog, og boede i Sngebæk udi Poulskier sogn. Imellem hans efterlatte Creditorer, og hans 
hustru Gunnel Ibsdaatter for hende blef til laugwerge anordnet hendis broder Peder Ibsen i 
Snogebæk, Item hans sødskende, hvor om bemelte Christian Pouls Hustru ikke viste eientlig at 
giøre forclaring, saa var paa Rettens weigne var over værende bemelte Jens Pedersen 
Meklenbourgh og Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd 
opmeldet, Thomas Folkman og Jep Ollsen. Da er Passeret som følger. 
 
3 Faar med 3 Lam á 4 mrk er 3 Sld., 2 gl. Gies med 4 Gieslinger á 2 mrk er 4 mrk., en liden 
mæssing kedel 4 mrk., Sengeklæder fanttis ikke uden nogle gamle sengeklæder som hustruen hafde 
i sin seng. En gl. agedynne 1 mrk.,  
Boehave. 
It gl. føre bord i stuen 2 mrk., 3 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en Ølfiering 12 skl., en gl. 
laasfast førre kiste uden hengsler 2 mrk. 8 skl., en nye manse sillegarn for 9 mrk., lided Rug sæd 
ved hused sat for 2 mrk., det hus som Christian Poulsen iboede i Snogebæk er 5 stolperum hvor af 
stuen er it stolperum, med gl. flage tille over, og leer slaged, it windue, 2de døre hvor af den eene er 
laasfast er til sammen sat for 3 Sld., it stolperum Krobhus, med gl. flagetille over 2 Sld., it 
stolperum flagetillet til forstue 3 mrk., 2 stolperum nye laaehus á 8 mrk er 4 Sld.,  
 
Tilstaaende Gield. 
Hans Ibsen i Poulskier sogn er skyldig til boet som hand self vedgik penge 14 mrk.,  
Berrel Koefoed i Poulskier sogn vedgaar at være skyldig 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne Boets middel in Alles til 23 Sld. 8 skl.,  
 
Blef saa angiven efterskrefne bort skyldig Gield. 
Efter it Things vidne af synder Herrits ting udsted den 26 September 1693.befindes Christian 
Poulsen at har paataged sig wergemaal for sin søster ved navn Giertrug Poulsdaatter som 
tilkommer efter sin S: Fader Poul Kasten Kørn. Efter   ergangne skiftebref den 7 frbr. 1673. saa og 
efter sin S: Moder Anna Pedersdaatter den 6 Marty 1690. tilkommer efter faderen 4 Sld. 2 mrk., 
og efter moderen 9 mrk., er 6 Sld. 3 mrk., Og som berørte Giertrud Poulsdatter nu meenis at 
være i Pommeren, saa er isteden for Christian Poulsen til werge anordnet Hans Ibsen i 
Poulskier sogn, og er for de 6 Sld. 3 mrk., Udlagt, og giort indførsel i hused nemlig stuen it 
stolperum for 3 Sld., it stolperum Krobhus 2 Sld., it stolperum forstue for 3 mrk., af lade husene 2 
stolperum 1 Sld., 
Mads Hermansen i Nexøe fordrer 3 Sld. 4 skl., udlagt hos Hans Ibsen i Poulskier sogn 3 Sld. 4 skl.,  
Biørn Pedersen i Nexøe fordrer 1 mrk., udlagt hos Hans Ibsen 1 mrk.,  
Mads Larsen i Nexøe fordrer 1 mrk. 4 skl., udlagt hos Hans Ibsen i Poulskier sogn 12 skl., hos 
Christen Juhl af en kiste de 8 skl.,  
Kirke wergen Hans Mortensen i Poulskier sogn fordrer Kirkepenge i 2 aar á 8 skl er 1 mrk., udlagt 
af lade hused 1 mrk.,  
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Deignen Mons Madsen fordrer 12 skl., udlagt af lade hused 7 skl., en tønde 8 skl., er til overs 3 skl.,  
Thomas Folkman fordrer 2 mrk. 13 skl., der for indført i forde 2 stolperum ladehus. 
Niels Ibsen i Poulskier sogn fordrer 1 mrk. udlagt en gl. agedynne for 1 mrk.,  
Hans Hansen i snogebæk fordrer 8 skl., udlagt af en manse Sillegarn 2 skl., hos Berrel Koefoed 2 
skl., hos Mads Madsen 3 skl., hos Christian Poulsen hustru 1 skl.,  
Mads Hansen i Perskier sogn fordrer 10 skl., tillagt hos Berrel Koefoed 10 skl., Christen Juhl i 
Poulskier sogn fordrer 2 mrk., udlagt n laasfast kiste uden hengsler for 2 mrk. 8 skl., til overs forde 
8 skl.,  
Giert Farfver i Rønne fordrer for en hat 4 mrk., som betalis af en nye Manse Sillegarn. 
Peder Andersen i Snogebæk fordrer 4 mrk., udlagt af  forde Manse Sillegarn. 
Hans Bønnik fordrer 14 skl., udlagt af forde Manse Sillegarn. 
Rasmus Nielsen Lieutnant ved Cavalleriet for A: 1696 aar afgift fordrer 7 mrk. 12 skl., udlagt af 2 
stolperum ladehus 7 mrk. 12 skl.,  
Skigteforwalteren og skriveren for deris umage med reisen paa egen bekaastning hver 4 mrk., 
udlagt 2 Faar og 2 Lam for 2 Sld.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it Faar og it Lam 4 mrk., til overs 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk., udlagt  forde 1 mrk., 2 tønder á 8 skl er 1 mrk.,  
Enken udlagt til bekaastning for hused 2 mrk., udlagt en gaas og 2 Gies linge for 2 mrk.,  
Imod den baad som Christian Poulsen tog Rømningen med tilkommer hans hustru resten af 
boets middel som er 2 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
udlagt en gaas og 2 Gies linge for 2 mrk., en mæssing kedel 4 mrk., it bord i stuen 2 mrk., lided Rug 
sæd ved hused 2 mrk., en Ølfiering 12 skl.,til overs 1 skl.,  
Videre viste de vedkommende til dette boets beste, eller fordrende Gield, ikke at forregifve som de 
efter anfordring benekted, at saa er Passeret som forskrefvet staar. Testerer.  
Jens Pedersen Meklenbourgh. H: Brugman. Thomas Folkman. 
Jep Ollsen. 
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Nr. 86. 
Side 144. 1696. 17. Juni. 
Gunnel Erichsdatter, 6. Sg. Pedersker. 
Niels Pedersen. 
 4 søn. 3 døt. 
A: Peder Nielsen, egen værge, Nexø. 
B: Erich Nielsen, egen værge, Bodilsker. 
C: Jens Nielsen, egen værge, Pedersker. 
D: Lars Nielsen, egen værge, Pedersker. 
E: Anne Nielsdatter, gm. Jep Jensen, Bodilsker. 
F: Boel Nielsdatter, gm. Peder Nielsen, Bodilsker. 
G: Gjertrud Nielsdatter, f. 1674. Værge: Far. 
 
Bornholmske Landsogne   Bog 6   1690-1694   side 144a 
ANNO 1696 DEN 17 JUNI ER EFTER LOUGLIG GIORDE TILLYSNING holden Registrering 
og Vurdering, samt Liquidering, efter Niels Pedersens Sal. Hustru Gunnel Erichsdaatter som 
boede og døde paa den 6 Jorde Eiendomsgaard beliggende i Perskier Sogn. Imellem denne S. 
Quindes efterlatte Mand berørte Niels Pedersen paa Eene, og paa anden side deris sammen auflede 
børn, som er 4 Sønner og 3 døttre, heraf den Elste Søn er Peder Nielsen, boende i Nexøe sin Egen 
Verge, den anden Søn Erich Nielsen i boelsker Sogn, og sin Egen verge, den 3 Søn Jens Nielsen i 
Persker Sogn, og sin Egen verge, den Yngste Søn Lars Nielsen ibidem, og sin Egen verge, den 
Elste daatter Anna Niels Daatter i egteskab med Jep Jensen i boelsker sogn, som for hende Suarer, 
den anden daatter Boel Niels Daatter i Eegteskab med Peder Nielsen ibidem, den Yngste daatter 
Giertrud Niels Daatter 22 aar gammel, for hende er faderen verge, Og var paa Rettens Vegne 
ofuer Værende Højædle og Velb. H. StatsRaad og amptmand herre Hans Boefeke. Ved sin 
fuldmechtig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskriveren Hans Brugman, paa samme skifte  
er til vurderingsmen opmeldet Hans Lassen og Olluf Jensen, da er forrefunden og Passerit som 
herefter følger: 
Heste og Hopper, en Sort hest for 8 sld, en sortbrun hoppe 5 sld 2 mark.  
Queg, en Sortbraaged Koe for 5 sld 2 mark, en blaked Koe 5 sld 2 mark, en Røe stierned Koe 4 sld 
2 mark, en Røe Quige for 3 sld, it blaked Tyrnød for 3 sld, it blaae herrit studnød for 2 sld, it sort 
stierned studnød 6 mark, en sort Røgged Tyr Kalf 3 mark, en Røe quigekalf 3 mark. 
Faar og Lam, 7 faar á 3 mark er 5 sld 2 mark, en Vehr for 3 mark, 8 lam á 1 mark er 2 sld. 
Suin, en huid Soe for 3 mark, en sort hofted Soe 3 mark, it Røt sanded Soe Suin nu paa Lyngen for 
1 mark 8 skill. 
Gies, 3 gamle Gies á 1 mark er 3 mark, en gaase for 1 mark, 8 unge Gies á 8 skill er 1 sld. 
Kaaber, en Kedel paa 2 spanner stoer, Vegtig til 4 sld, en Kaaber Kedel som er lappe paa en liden 
spons, stoer Vegtig til 4 mark. 
Boehaue, en Vogn med stier 3 sld, en plou med Knif, skier, løbere Juhl og Ringe for 6 mark, en 
Slede med træ Vidier og dræt for 1 mark, 2 høe stier 2 mark, it aar uden bihl 8 skill, 2 harrer á 4 
skill er 8 skill, en straaebaands tønde 8 skill, I Krobhused 4 tønder 2 mark, i drengehused en tønde 8 
skill, en halftønde 4 skill, endnu 2 halftønder 8 skill, en gammel Kiste uden laas og Hengsler for 1 
mark. I stuen   it gl førebord med skraaer for 3 mark, en gl. bagstohl for 12 skill, en gl. benkedyne 
tryge skefted under Vinduerne i stuen fem alen lang for 6 mark, it benkedyne Vor trygeskefted for 
bord Enden 3 alen lang for 3 mark.  
Summe andrager forskrefne boets Rørende Goeds penge 66 sld 2 mark. Foruden dette berettede 
Niels Pedersen at denne 6 Jorde Eiendomsgaard er hannem arfuelig efter sin halfbroder afgangne 
Jens Pedersen tilfalden, som han hauer indløst og betalt.  
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Blef saa angiuene efterskrefne Prætentioner, og er dertil givet Udleg som følger 
Peder Nielsen i Nexøe fordrer for forstrekning til denne Sal. Quindis begrauelse ialt 7 sld, Udlagt en 
Sortbrun hoppe for 5 sld 2 mark, it sort stierned studnød for 6 mark.  
Jens Braen i Nexøe for forstrekning Niels Pedersens aulings fortsættelse fordrede 6 mark, Udlagt it 
blaae herrit Studnød for 2 sld, til ouers 2 mark. 
Rasmus Brand i Nexøe fordrer Iligemaade 6 mark, Udlagt 2 faar á 3 mark er 6 mark. 
Mads Larsen ibidem fordre og Iligemaade 6 mark, Udlagt 2 faar á 3 mark er 6 mark. 
Imod denne Sal. Quindes begrauelse Prætenderede Niels Pedersen liige bekaastning som er Penge 
18 sld, Udlagt en sort hest for 8 sld, en sortbraaget Koe for 5 sld 2 mark, en 2 spanned Kaaber 
Kedel Vegtig til 4 sld, Ved Jens Brand udlagt 2 mark. 
Schifteforvalteren for sin Umage med Reisen paa sin Egen bekostning beuilged 3 sld, Udlagt it 
blaked tyrnød 3 sld. 
Schifteskriueren for sin Umage Ieligemaade Beuilged it Røe Quigenød for 3 sld, Stempled papiir til 
denne forretning 3 mark, Udlagt derfor it faar for 3 mark. 
Vurderingsmøndene for deris Umage 2 mark er 4 mark, Udlagt 4 lam á 1 mark er 4 mark. 
SUMMA andrager forskrefne Prætentioner penge 37 sld 1 mark. 
Liquideret bliuer udi behold og til deeling penge 29 sld 1 mark, huoraf Niels Pedersen som fader, 
og Houed arfuing skulle tilkomme den halfue part, som er 14 sld 2 mark 8 skill, og huer hans 
Sønner 10 mark 10 skill, og huer daatter 5 mark 1/11 skill og bestaae de ofuer blefne 29 sld 1 mark 
Udi efterskrefne, en blaked Koe for 5 sld 2 mark, en Røe stierned Koe 4 sld 2 mark, en sort Tyrkalf 
3 mark, en Røe Quigekalf 3 mark, 2 faar og en Vehr á 3 mark er 9 mark, 4 lam á 1 mark er 4 mark, 
en huid Soe 3 mark, en sort hofded Soe 3 mark, it Røe sanded Soesuin på Lyngen for 1 mark 8 skill, 
3 gl. gies og en gaase á 1 mark er 4 mark, 8 unge gies á 8 skill er 4 mark, en lapped gl. Kaaber 
Kedel paa en liden span stoer for 4 mark, en Vogn med stier 3 sld, en Ploug med behør 6 mark, en 
sleede med træ Vidier og dret 1 mark, 2 høestier for 1 mark, it aar uden bihl 8 skill, 2 harrer á 4 skill 
er 8 skill, en straabonds tønde, I Krobhused 4 straabonds tønder á 8 skill er 2 mark, i drengehused 1 
tønde for 8 skill, 3 halftønder á 4 skill er 12 skill, en gl. Kiste uden laas og hengsler 1 mark, it gl. 
føre bord i stuen med skraaer 3 mark, en bagstoel for 12 skill, en gl. benkedyne trygeskeftet under 
vinduerne i stuen fem alen lang 6 mark, it benkedyne Vor tryggeskefted for bord Enden 3 alen lang 
for 3 mark.  
Men som denne 6 gaards afgift for Cronens gield skal Være Udlagt til Sal. Otto Marsvin, og nu 
hans arfuinger og i huim det nu tilkom viste iche Niels Pedersen at giøre underretning om, saa Vel 
som og huor meged af landgielden hertil dags kunde Udbetalt være forfalden og Restere, da 
Segvestreris til saadan forfalden landgielde derfor at forblifue bestaaende Ved denne ouerblifuende 
Rest, saa Vel som jordegoedsed denne 6te gaard i Perskersogn, thi som Niels Pedersen er en gl. 
Mand og findes Ringe Middel herved boet at Være ofuer blefuet, saa kand hand formedelst sin 
aufling fremdelis at fortsætte, saa og Landgieldens nogen leedis tilstaar, huilches iche aarligen er 
fordred, eftersom hosbunden ingen dertil her paa Landet bestilt hauer saadan afgift at Kunde 
oppeberg, denne ouerbleune Rest iche mister, mens den self formedelst for .. staaende amstendig 
heders skyld at beholde, der ved dette skifte saaledis er slutted, eftersom Niels Pedersen saavel som 
hans Børn efter skifteforvalterens anfordring benegtede at de viste iche mere at angifue, som dette 
sterfboe Kunde Komme til beste Vedere end angiued er og forskrefued staaer, og heller angaf fleere 
med Prætensioner end som herudi indført er og at saa er tilganged, og Passerit som forskrefued 
staar, Attesteris af os underskref. 
Jens Pedersen Mechlenbourgh, H Brugman, Niels N.P.Pedersen, Per P N S Nielsen, Erich E N S 
Nielsen, Jens J N S Nielsen, Lars L N S Nielsen, Jep J J S Jensen, Olle O J S Jensen, Hans HL 
Lassen 
Skrevet af Bendt Andersen. 
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Nr. 87. 
Side 145b. 1696. 1. Juli.    
Rasmus Ollsen, 11. Vg. Østermarie. 
Elsebeth Clausdatter. Laugv: Olluf Hansen, Kielsbye, Østerlars. 
 3 søn. 4 døt. 
A: Hans Rasmusen, f. 1675. 
B: Olluf Rasmusen, f. 1679. Værge: Olluf Nielsen, Øster Sogn. 
C: Jens Rasmusen, f. 1685. Værge: Søstermand, Hans Hansen. 
D: Boehl Rasmusdatter, gm. Hans Hansen. 
E: Seigne Rasmusdatter, gm. Zander Hansen, Østermarie. 
F: Kirstene Rasmusdatter, f. 1678. Værge: Søstermand, Zander Hansen. 
G: Karen Rasmusdatter, f. 1682. Værge: Mons Lassen, Øster Sogn. 
 
Anno 1696. Den 1 July, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering, og Wurdering. Sampt 
Liqvidation efter Sahl: Rasmus Ollsen som boede, og døde, paa det 11 Wornet, i Østermaeis 
sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Elsebeth Clausdaatter, for hende blef til 
laugwerge anordnet, Olluf Hansen, i Kielsebye i Østerlaurskier sogn. De paa eene, og paa anden 
side deris, denne S: Mands børn, som er 3 sønner og 4 døttre, hvor af  
 
Den eldste søn Hans Rasmusen 21 aar gl. for løsøret sin egen werge.og forrelagt Hans Hansen 
søster manden boende i Østermarie sogn at være tilsiunswerge for hammen. 
Den anden søn Olluf Rasmusen paa 17 aar gl. for hammen er til werge anordnet Olluf Nielsen i 
Østermarie sogn. 
Den yngste søn Jens Rasmusen 11 aar gl.for hammen er til werge anordnet forskrefne søster 
mand Hans Hansen. 
Den eldste daatter Boehl Rasmusdaatter som er i Ekteskab med forberørte Hans Hansen. 
Den anden daater Seigne Rasmusdaatter i Ekteskab med Zander Hansen i Østermarie sogn. 
Den 3. daatter Kirstine Rasmusdaatter 18 aar gl. for hende er berørte søster mand Zander 
Hansen anordnet at werge. 
Den yngste daatter Karne Rasmusdaatter 14 aar gl. for hende werger Mons Lassen i 
Østermarie sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Sørren 
Monsen og Esper Persen ibiden. Da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Kaabber. 
En kaabber kedel paa en half tønde stoer vegtig it lispund 6 skaalpund á 24 skl er 8 Sld. 1 mrk., en 
kaabber kedel vegtig 13½ skaalpund á 1 mrk er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., en gl.brendevins pande med hat 
og piber, og tønde vegtig til penge 6 Sld. 2 mrk., en liden kaabber kedel paa en liden span vog 2½ 
skaalpuns á 14 skl er 2 mrk. 3 skl., en mæssing kedel vog 3½ skaalpund á 20 skl er 4 mrk. 6 skl., en 
kaabber kedel paa 2 spanne stoer vog 9 skaalpund á 20 skl er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., en gl. brendevins 
pande med hat og piber vod 16 skaalpund á 1 mrk er 4 Sld.,  
Sengeklæder I Herberghused, 
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I søndre seng, er en blaae ranned gl. bolster overdynne for 2 Sld., en hvid linnen underdynne 2 Sld., 
en linnen under dynne for 3 mrk., en linnen hoved dynne 4 mrk., en ulen hoveddynne 2 mrk., en 
pude med lin vor 4 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., it gl. bruegarns lagen 1 mrk.,  
I Drengehused. En linnen overdynne 3 mrk., en linnen hoveddynne 2 mrk., en linnen gl. 
underdynne for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl.,  
I Øster seng i Krobhused.  
Underdynne 2 Sld., en linnen underdynne 2 Sld., En blaae ranned overdynne for 2 Sld., en linnen 
underdynne 2 Sld., en linnen hoved dynne 2 mrk., en pude med vor 4 mrk., en pude uden vor 1 
mrk., it blaargarns lagen 3 mrk., it bruegarns lagen 3 mrk., it sengested for 2 mrk.,  
I wester seng, en hvid ulen ofverdynne 3 mrk., en hvid ulen under dynne for 1 mrk. 8 skl., en hvid 
linnen underdynne 2 mrk., en linnen hofveddynne 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen 8 skl.,Samme 
sengested 4 mrk., 
Bencheklæder. 
En lesned benkedynne under winduen 3½ alen lang for 6 mrk., en benkedynne for bord enden i 
stuen 2 mrk., en syed agedynne paa benken under winduen for 3 mrk., en liden lesned benkedynne 
nest dørren i stuen 1 mrk. 8 skl., 2 gl. flamske hiønder á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., it lesned gl. hiønde 
1 mrk., it syed hiønde for 8 skl., en lesned agedynne 12 skl., it andet gl. hiønde 8 skl., en gl. lesned 
benkedynne 6 alen lang 1 mrk. 8 skl.,  
I Boehave,  
En  gl. wogn med Høestier hammel tøm, og halseeler 9 mrk., en sleede med jern vidier 3 mrk., en 
ploug med jern juhl løbere og ringe for 2 Sld., en dito for 6 mrk., it aar med bihl 12 skl., en harre for 
12 skl.,  
I Steerhuset. 
It Ølkar paa 4 tønder, hvor paa luggerne er fordrefvit er sat for 1 Sld. 2 mrk., it Ølkar paa en tønde 
for 4 mrk., it gl. dito 2 mrk., en stand tønde 1 mrk., en dito 12 skl., en ølhalf tønde 12 skl., en gl- 
tønde 8 skl., 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 skl.,  
I Forstuen. 
En straabonds tønde 4 skl., en half tønde 4 skl., en fiering 4 skl.,  
Hos Niels Eriksen i Østermarie sogn, er it gl. wraaeskab med en udøktig laas for 1 mrk., 
Hos Hans Hansen ibiden er, it Ølkar paa 1½ tønde stoer for 1 mrk. 8 skl., en stand tønde 8 skl., en 
gl. kierne 12 skl.,  
Paa Lofted i stue lengen er, 
6 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., én stand tønde for 1 mrk., 
I it Cammer i Krobhused, 3 straabonds tønder ´a 4 skl er 12 skl., it deigne trug for 2 mrk., it gl. 
himmelsengested i laden for 2 mrk., it gl. førre bord med foed, og skoffe for 4 mrk.,  
Linklæder   En blaargarns dug 1 Sld., en gl. dito for 2 mrk.,  
I Herberghused. En liden Ørk for 3 Sld., it førebord med foed for 4 mrk., en bagstoel for 1 mrk., en 
dito 12 skl., en gres seis med bom , ringe 2 mrk., en korn seis med bom og ringe 1 mrk.,en bred 
bladed hand øpse for 1 mrk., en lyng rifve for 12 skl., en Høe tyve  8 skl., it tørf jern 8 skl., it 
askebord i stuen med en lugt foed er sat for 3 Sld., 
Stude Kiør, og ungt Qveg. 
En sort belted Koe for 6 Sld., 2 gl. sorte kiør á 4 Sld er 8 Sld.,en sort stierned Koe 4 Sld., en brun 
braaged Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe røged Koe 4 Sld. 2 mrk., 2 blakede studde á 7 Sld er 14 Sld., en 
røe hielmed stud 4 Sld. 2 mrk., en røe stud 4 Sld., it sort braaged Qvigenød 2 Sld., it sort Qvige for 
7 mrk., en blak braaged studkalf 3 mrk., en sort stierned studkalf for 2 mrk., 2 røe studekalfve á 2 
mrk er 4 mrk., en røe stierned studkalf for 2 mrk., it sort tyrnød for 7 mrk.,  
Svin. 
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3 hvide galt svin á 3 mrk er 9 mrk., en røe sanded Soe 2 mrk., en graae belted Soe 1 mrk., it sort 
belted galt svin 1 mrk. 8 skl., it sort blised galt svin 1 mrk. 8 skl., 4 grise á 1 mrk er 4 mrk.,  
Faar. Og Lam. 10 gl. Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 8 Lam á 1 mrk er 2 Sld.,  
Heste og Hopper. 
En gl. brun stierned gilling 4 Sld., en gl. brun gilling for 9 mrk., en brun Hoppe med it brun blised 
Hestføll for 8 Sld., en gl. røe bilsed Hest 2 Sld. 3 mrk., en sort snopped Hoppe 8 mrk., en brun 
blised Foele 10 Sld., en sort brun hoppe 5 Sld.,  
Det  korn som er saaed er alleene ansat for strøe korn, og afgrøden tillige med Engen beholder 
Enken, hvorimod hun skal svare hvis Landgielde, tiende, og rettighed som for dette 11 wornet for 
indeværende aar 1696, bør ydes og betalis, og er strøe kornet efterskrefne som er sat saaleedis 
nemlig 2 tønder Rug á 10 mrk er 5 Sld., 8 tønder Biug á 6 mrk er 12 Sld., 9 tønder Aure á 3 mrk er 
6 Sld. 3 mrk.,  
Tilstaaende Gield. 
Jep Lassen paa Frigaarden i Østermarie sogn vedgaar her til boet at være skyldig 8 Sld., 
Mons Ollsen i Østermarie sogn er skyldig som hand vedgaar i alt til dato penge 8 Sld.,  
Mester Haagen Nielsen Skarperetter er skyldig som hand vedgaar 2 Sld.,  
Jens Larsen i Broehusen er skyldig 2 mrk. 10 skl.,  
Peder Rasmusen paa Olle Nielsens grun i Østermarie sogn, er skyldig som arfvingerne forregaf, 
ungefehr10 mrk., som arfvingerne self hos hammen haver at søge.  
Olluf Nielsen ibiden var skyldig her til boet 6 mrk., som hand af beviste at være Clarered, til sønnen 
Hans Rasmusen, som hand igien hos hammen kand søge, og her til betaler de 6 mrk.,  
 
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 232 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvis Ifareklæder denne Sal: Mand sig her efterlat, haver sønnerne paa klæd sig, saa at der af er 
intted at anføre til Sterfboet middel. 
Blef saa angiven efter skrefne bort skyldige Gield. Og er der tilgiort udleg som 
følger. 
Efter det skiftebref ganged efter afgangne Rasmus Ollsens forige hustru Karne Hansdaatter 
den 17 Oktober 1690. befindes denne Sahl: Mands børn at tilkomme 80 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Hvor af resterer til den eldste søn Hans Rasmusen sin andeel løsøre 16 Sld. 4 skl., af de jordepenge 
af den 71 gaard i Østermarie sogn, 85 Sld., tilkommer 8 Sld. 2 mrk., angaaende Jordepengene som i 
berørte skiftebref, ommeldes, hvor af børnen den halfvepart tilkom, da haver faderen over lefved til 
børnen, en Sølf kande, hvor for paa heele Summen efter børnens eged samtøke, afkortis 22 Sld., er 
der af paa en broderpart til afkortning 4 Sld. 1 mrk. 9 3/5 skl., Og paa en søsterpart 2 Sld. 12 4/5 
skl.,  
 
for resten af denne eldste søn Hans Rasmusens anpart som er 20 Sld. 10 skl., er udlagt, hos Mons 
Ollsen i Østermarie sogn 8 Sld., hos Olluf Nielsen ibiden 6 mrk., en sort snopped Hoppe 8 mrk., en 
blak braaged studkalf 3 mrk., it himmelsengested i laden 2 Sld.,ibiden, it gl. førre bord og skoffe 4 
mrk., i Herberghused i sønder seng, en blaae ranned bolster overdynne for 2 Sld., en hvid linnen 
underdynne 8 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., it lesned gl. hiønde 1 mrk., en stand tønde 12 skl., til 
overs 2 skl.,  
 
item rester og til den anden søn Olluf Rasmusen sin andeel som og er 16 Sld. 4 skl., af de 
Jordepenge som bestoed i den 71 gaard i Østermarie sogn tilkommer hammen 8 Sld. 2 mrk., først 
korttis her paa, som igien af Sølfkanden annammis 4 Sld. 1 mrk. 10 skl., for resten som er 20 Sld. 
10 skl., er udlagt, en røe blised Hest for 11 mrk., en sort stierned studkalf for 2 mrk., hos Mester 
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Haagen Nielsen 2 Sld., en ploug med jern, og behør for 6 mrk., it aar med bihl 12 skl., en harre 12 
skl., it gl. Øllkar 2 mrk., en lesned benkedynne under winduen 6 mrk., en slee med jern videre 3 
mrk., i søndre seng i herberghused, en linnen underdynne 3 mrk., en linnen hoved dynne 4 mrk., en 
ulen hoved dynne 2 mrk., en pude med lin vor paa 4 mrk., it føre bord i Herberghused 4 mrk., 3 
tønder strøe Byg á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en blaargarns borddug 4 mrk., en gres seis med bom, 
ringe 2 mrk., ved Geirt Farfvers udleg 2 skl.,  
 
nok rester til den yngste søn Jens Rasmusen sin andeel 16 Sld. 4 skl., af forde Jordepenge 
tilkommer hammen 8 Sld. 2 mrk., her paa afkorttis for berørte Sølfkande anpart 4 Sld. 1 mrk. 10 
skl., rester 20 Sld. 10 skl., hvor for er tillagt 2 rødde studlalfve for 4 mrk., hos Jens Larsen i 
Broehusen 2 mrk. 10 skl., it hvit galt svin 3 mrk., 10 Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 8 Lam á 1 mrk 
er 8 skl., wester senge klæder og sengested i Krobhused for 12 mrk. 8 skl., en syed agedynne i stuen 
for 3 mrk., en liden lesned benkedynne 1 mrk. 8 skl., en wogn med Høestier, hammel. Tøm og 
halseeler 9 mrk., Drengesengen undtagen en linnen underdynne 6 mrk. 8 skl., it gl. hiønde 8 skl.,  
 
Den  eldste daatter Boehl  Hans Hansens rester endnu paa sin andeel møderne arf, naar 2 
studnød som hand bekommed haver, er afkortted penge 2 Sld., af jordepengene 4 Sld. 1 mrk., 
korttis paa jorde penge for Sølfkanden 2 Sld. 13 skl., rester 4 Sld. 3 skl., og tillagt til Niels Eriksen 
it gl. wraaeskab for 1 mrk., hos Hans Hansen it Ølkar for 1 mrk. 8 skl., en stand tønde for 8 skl., en 
gl. kierne 12 skl., 6 tønder paa stue lofted for 1 mrk. 8 skl., endnu en standtønde for 1 mrk., 2 
flamske hiønder for 3 mrk., en gl. lesned benkedynne 6 alen lang for 1 mrk. 8 skl., en korn seis med 
bom og ringe 1 mrk., en lyng rifve 12 skl., en graae belted Soe 1 mrk., 2 grise á 1 mrk er 2 mrk., en 
bagstoel 12 skl., til overs 1 skl.,  
 
Den anden daatter Seigne Rasmusdaatter, som er i ekteskab med Zander Hansen som 
vedstoed at have bekommed sin hustruis andeel af løsøre, nok tilkommer af jordepengene, 4 Sld. 1 
mrk., afkorttis for Sølfkanden 8 mrk. 13 skl., for resten 2 Sld. 3 skl., er udlagt it sort braaged 
Qvigenød for 8 mrk., i forstuen en half tønde for 4 skl., til overs 1 skl.,  
 
Den tredje daatter Kirstine Rasmusdaatter tilkommer sin andeel som rester, og er 8 Sld. 2 skl., 
af jordepengene 4 Sld. 1 mrk., tillagt en half tønde kedel nog til 8 Sld. 1 mrk., it sort Tyrnød 7 mrk., 
en straabonds tønde 5 skl., resten at have af forde Sølfkande som er 2 Sld. 13 skl.,  
 
Den yngste daatter Karne Rasmusdaatter sin andeel rester og som er 8 Sld. 2 skl., af 
jordepengene  tilkommer hende 4 Sld. 1 mrk., her paa afkorttis som igien i Sølf kanden annammis 8 
mrk. 13 skl.,  for resten som er 10 Sld. 5 skl., er  udlagt, hos Jep Lassen i Frigaarden som hand er 
skyldig 8 Sld., en tønde strøe Biug for 6 mrk., en gl. blaargarns dug 2 mrk., en fiering i forstuen 5 
skl.,  
 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordre efter afreigning penge 92 Sld. 2 mrk. 13 skl., 
her for er udlagt en brun Hoppe med it brun blised Hestføll for 8 Sld., en gl. brendevins pande med 
hat og piber for 6 Sld. 2 mrk., it Ølkar paa 4 tønder for 6 mrk., en sort belted Koe 6 Sld., 2 gl. sorte 
Kiør á 4 Sld er 8 Sld., en sort stierned Koe 4 Sld., en brun braaged Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe røgged 
Koe 4 Sld. 2 mrk., 2 blakede stude 14 Sld., en liden Ørk for 3 Sld., en sort brun Hoppe 5 Sld., en gl. 
brun stierned gilling for 4 Sld., en brun gilling 9 mrk., 2 tønder strøe Rug for 5 Sld., it bord i stuen 
med en lugt foed for 3 Sld., i Øster seng i Krobhused, en blaae ranned overdynne 8 mrk., en dito 
underdynne 2 Sld., en linnen underdynne 2 Sld., en linnen hoved dynne 2 mrk., en pude mrd vor 4 
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mrk., en pude uden vor 1 mrk., it blaargarns lagen 3 mrk., it brue garns lagen 3 mrk., samme 
sengested for 2 Sld., 3 tønder strøe haure for 9 mrk., til overs 3 skl.,  
Mads Koefoed Poulsen fordrer efter afreigning penge 18 Sld. 3 mrk. 9 skl., udlagt en gl. brendevins 
pande med hat og piber 4 Sld., en røe hielmed stud 4 Sld. 2 mrk., 6 tønder strøe haure á 3 mrk er 4 
Sld. 2 mrk., 3 tønder strøe Biug á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., it Ølkar paa en tønde for 4 mrk., en bred 
bladed hand øpse 1 mrk., en Høe tyve for 9 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordrer efter afreigning penge 9 Sld. 2 mrk., udlagt en røe stud for 4 
Sld., en kaaber kedel vog 13½ skaalpund á 1 mrk er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., en tønde strøe Biug 6 mrk., 
it deigne trug for 2 mrk., it tørf jern for 8 skl.,  
Geiert Jacobsen Von Kemken Farfver i Rønne fordrer efter afreigning 6 mrk. 6 skl., en ploug med 
jern juhl og ringe for 2 Sld., til overs 1 mrk. 10 skl.,  
Poul Koefoed Hansen i Rønne fordrer efter afreigning 7 mrk., udlagt en røe stierned studkalf for 2 
mrk., en røe sanded Soe for 2 mrk., it sort belted galt Svin 1 mrk. 8 skl., it sort blised galt svin 1 
mrk. 8 skl.,  
Olluf Nielsen i Rønne fordrer efter sin sedel penge 7 mrk., udlagt en sort Qvigenød for 7 mrk.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt en Gris for 1 mrk., ved Giert Farfvers udleg 
de 8 skl.,  
Rasmus Køller i Boelskier sogn fordrer som Hans Køller børn tilkommer 6 mrk. 8 skl., udlagt it 
syed hiønde for 8 skl., en lesned agedynne for 12 skl., en stand tønde for 1 mrk., en øltønde 8 skl., i 
Steerhused, 3 straabonds tønder 12 skl., 3 tønder i krobhused Cammeret for 12 skl., en gris 1 mrk., i 
drenge sengen en linnen underdynne 1 mrk., ved landsdommers udleg 4 skl.,  
Enken angaf at være skyldig til Mortten Koefoed i Svaniche 14 mrk., og udlagt en kaaber kedel paa 
2 spanne stoer vog 9 skaalpund á 20 skl er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., en benkedynne for bordenden i stuen 
2 mrk., en ølhalf tønde 12 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning 5 Sld., der for giort indførsel i en brun 
blised Foele og betalt med 4 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning 5 Sld., der for er giort indførsel i en brun 
blised Foele  
Stempled papir til skiftebrefvet for 4 mrk. 8 skl., der til udlagt en liden kaabber kedel vog 2½ skep 
for 2 mrk. 3 skl., af mæssing kedelen 5 skl., it gl. bruegarns lagen i syndre seng i Herberghused 1 
mrk., en bagstoel 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en mæssing kedel vog 3½ 
skaalpund for 4 mrk. 6 skl., til overs 6 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 232 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Saa at intted er overblefven arfvingerne imellem til deeling. 
Skifteforwalteren tilspurde samptlig de vedkommende om de hafde meere at angifve som dette 
Sterfboe entten kunde komme til beste, eller fordrende Gield hvor til de svarede ikke videre at være, 
end angived er og forskrefved staar. Saa at være Tehterer. Olle O:H:S: Hansen  
Jens Pedersen Meklenbourgh.  Henrik Brugman. Mogens M:L: Larsen. 
Hans H:H:S: Hansen.  Zander Hansen. Olle O:N:S: Nielsen. 
Hans H:R: Rasmusen.  Esper E:P:S: Persen.   Sørren Monsen. 
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Nr. 88.     
Side 147b. 1696. 4. Juli. 
Mogens Clausen, 6. Sg. Vestermarie. ( Blev ved en ulykkelig hændelse skude af Michel Clausen 
Kempe,Vestermarie, ved Vester og Rønne Compagniers mundering i Rønne.) 
Anna Jensdatter. Laugv: Stiftfar, Lars Hansen, kirkeværge, Vestermarie. 
 Ved ægt med afg. ?. 4 søn. 
A: Claus Monsen, egen værge, Nyker. 
B: Anders Monsen, egen værge, Nylars. 
C: Hans Monsen, f. 1680. Værge: Niels Ibsen, Ringebye Vestermarie. 
D: Peder Monsen, f. 1681. Værge: Berrel Larsen, Vestermarie. 
 Ved ægt med enken. 2 søn. 5 døt. 
E: Jens Monsen, f. 1689. Værge: Mons Koefoed, Vestermarie. 
F: Joen Monsen, f. 1689. ( Tvilling.). Værge: Rasmus Jensen Bødker, Vestermarie. 
G: Kirstene Monsdatter, f. 1682. Værge: Mons Adsersen, Aaker. 
H: Elisabeth Monsdatter, f. 1684. Værge: Lars Jensen, Vester Sogn. 
I: Karen Monsdatter, f. 1685. Værge: Mads Hansen, Sosse, Vestermarie. 
J: Pernela Monsdatter, f. 1692. Værge: Lars Hansen, Smørenge. 
K: Seigne Monsdatter. Værge: Anders Nielsen. Vestermarie. 
 
Anno 1696. Den 4 July, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering, og Wurdering. Sampt 
Liqvidation efter afgangene Mogens Clausen som boede,  Paa den 6 Jord Eiendomagaard i 
Westermarie sogn.Og ved en ulykelig hendelse blef død skiødt af Mikel Clausen Kempe ibiden. 
Da wester Herrits, og Rønne Compagnier ved General munstring blef Exercerit ved staden Rønne. 
Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Anna Jensdaatter, for hende blef til laugwerge 
anordnet, hendis Stiffader Lars Hansen Kirke werge i Westermarie sogn. Paa eene, og paa anden 
side deris sammen auflede børn. Og den S: Mands tilforne auflede børn, som tilsammen er 6 sønner 
og 5 døttre. Hvor af  
 
Den eldste søn er Claus Monsen i Nykier sogn sin egen werge. 
Den anden søn Anders Monsen i Nyelaurskier sogn og sin egen werge. 
Den 3 søn Hans Monsen 16 aar gl. for hammen er til werge anordnet Niels Ibsen i Ringebye i 
Westermarie sogn. 
Den 4 søn er Peder Monsen paa 15 aar gl. for hammen er til werge anordnet hans ner slegt 
Berril Larsen i Westermarie sogn. 
Nok anførris de børn som denne S: Mand haver aufled med denne sin nu igien lefvende hustru som 
er 2 Sønner og 5 døttre. Nemlig. 
Den eldste søn Jens Monsen paa 7 aar gl. for hammen werger Mond Koefoed i Westermarie 
sogn. 
Den anden og yngste søn Joen Monden og paa 7 aar, efter som hand med forde sin broder er 
tvilling, for hammen werger Rasmus Jensen Bødker i Westermarie sogn. 
Den eldste daatter Kirstine Mons daatter paa 14 aar gl. for hende werger Mons Adzersen i 
Aakier sogn 
Den anden daatter Elisabeth Monsdaatter paa 12 aar gl. for hende werger Lars Jensen i 
Westermarie sogn. 
Den 3 daatter Karne Monsdaatter paa 11 aar gl. for hende werger Mads Hansen i Sosse 
ibiden. 
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Den 4, daatter Pernela Monsdaatter paa 4 aar gl. for hende paatog sig at werge Lars Hansen i 
smør enge. 
Den yngste daatter Seigne Monsdaatter for hende werger Anders Nielsen boende i Westermarie 
sogn. 
Hvor paa Rettens weigne var over værende forde Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Arist 
Ibsen og Jens Madsen. Da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En mørk brun gillet Hest 6 Sld., en guhl brun gilling 3 Sld., en brun snopped Hoppe 5 Sld. 2 mr4k., 
en sort Hoppe 4 Sld. 2 mrk., it sort Horsføll 1 Sld.,  
Qveg.  
En gl. sort Koe 14 mrk., 6 Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk.,  
Gies 3 gl. Gies, og en Gaase á 1 mrk er 4 mrk., 8 unge Gies á12 skl er 6 mrk.,  
Svin. En graae Soe 4 mrk., en røe pleted Soe 3 mrk., en gl. wogn med gl. stier hammel tøm og 
halseeler for 5 mrk., en gl. ploug med gl. Jern, og løbere 2 mrk. 12 skl., it par smaa stier 10 skl., en 
gl. slede med træ vidier 1 mrk. 4 skl., en harre 12 skl., en gl. harre 4 skl., it aar med bihl 1 mrk.,  
I Steerhused. 
Eb stand tønde 1 mrk., en brøgger ballig 12 skl., en saae 8 skl., Paa stue lofted, it ølkar paa en tønde 
1 mrk. 4 skl., en kiste af førre uden laas og hengsler 1 mrk. 8 skl., en half kiste uden laas og 
hengsler 6 skl., 3 straabonds tønder á 6 skl er 18 skl., 
 I. Krobhus Cammered. It førre bord med foed 1 mrk. 4 skl., en tønde i Krobhused 12 skl., en finne 
span 4 skl., it bord i stuen af førre med foed, og 2 skoffer under 5 mrk., it gl. wraae skab med 2 
laase og en skoffe for 6 mrk., it lided bord indfor dørren for 8 skl., en benk under winduen med 
skammel 1 mrk. 8 skl., en gl. half kiste i stuen med laas for 2 mrk., it tørf jern 10 skl., en træske 
naur 1 mrk. 8 skl., en stolpe naur for 1 mrk., en gl. skier knif 8 skl., en liden karebenk i steerhused 4 
skl., en kaabber kedel paa 2 spanne stoer vigtig til penge 9 mrk.,  
Sengeklæder i Krobhused. 
En ranned ulen overdynne 1 mrk. 4 skl., en hoved dynne med skin vor paa 12 skl., en gl. dito 4 skl., 
it gl. blaargarns lagen 8 skl.,  
I Stuen. 
En gl. benkedynne 3 alen lang 10 skl., en gl. wefved røe agedynne 12 skl., en gl. agedynne under 
winduen 6 skl., en wefved agedynne 1 mrk., it hiønde med skin vor 6 skl., it gl. flamsk hiønde 10 
skl., en egebenkindfor stue dørren 8 skl., en sengested i Krobhused 1 mrk. 8 skl.,  
Sæden som er saaed til denne 6 gaard som S: Mogens Clausen tilhør, er 3 skep. Rug, 2 tønder Biug, 
og 2 tønder Haure, hvilked til dato ikke er kommen til sin Perfection, hvor for paa Steerboet der om 
tillige med den halfve afgrøde af Rug blef aftalt at Enken og hendis stiffader, og Laugwerge Lars 
Hansen skal 3 antage forde lagde sæd afgrøde, og Engen hvorimod de skal svare, og betale 
halfparten af denne 6te gaard afgift. Hvad Navn det nefnis kand for A: 1696. videre kand af sæden 
ikke til Sterfboets middel komme; 
Denne S: Mand Mons Clausen haver betalt til Jep Mogensen i Westermarie sogn, efter hans 
qviterings udvisning af dato den 3 july 1696. it hundrede Sld., hvor for hand denne6te gaard i 
Westermarie sogn haver til underpandt forberørte penge 100 Sld.,  
Efter den ved Krigsretten ergangne Sentents 1. july. 1696. er den af waade S: Mons Clausens 
Banne Mand Mikel Clausen Kempe tilfunden til denne S: Mands arfvinger at betale som hans fader 
Claus Monsen Kempe paa tingsta for hammen udlegger og som hand efter sit løfte betale skab, med 
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10 Sld., indbereignet, efter foreening til begravelsen, penge 40 Sld., og blef samme doms udskrift 
under Auditieurens haand lest, og paaskrefven; 
Jens Hansen i Arnager var her paa Steerboet, og vedgik at være skyldig af den steel som kaldes i 
adfere stæten, i Arnager, hvor Anders Ollsen nu paaboer, naar den Reparation som hand, og S: Olle 
Hansen skrædder paa husen efter ded efter Olle Hansen ergangne skifte blef 7 January 1690. videre 
udvisning demmen er gotgiort, og 6 Sld., som Jens Hansen til Sørren Zacariasen betalt haver 
aftages bliver igien efter den S: mands Mons Clausens egen skrefne afreignings sedel daterit den 11 
marty 1689. 3 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets anførte middel til penge 190 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
 
Her imod blef angiven efterskrefne bort skyldige Gield hvor til er giort udleg som 
følger. 
Kongl: May: Amptskrifver, og ridefouget Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin Specification i alt 
30 Sld. 2 mrk. 4 skl., her for er giort indførsel i den 6 gaard i Westermarie sogn. for 30 Sld. 2 mrk. 4 
skl., 
Kirkewergen Lars Hansen i Westermariesogn fordred for forstrekning  til denne S: Mands 
begravelse penge 11 Sld. 6 skl., her for er giort indførsel i forde 6 gaard i Westermarie sogn for 
disse 11 Sld. 6 skl.,  
Ingeborrig S: Ole Jensen i Rønne fordrer for forstrekning til denne S: Mands begravelse som 
bedrager til penge 11 Sld. 6 skl., her af betalis af Claus Monsen Kempe som hand efter forde 
meening til begravelsen skal betale penge 10 Sld., for resten er udlagt it bord i stuen med foed og 2 
skoffer for 5 mrk., til overs 10 skl.,  
Nok fordred Ingeborrig S: Olluf Jensens for sin Arparte Gield, med 7 Sld. 2 mrk., som rested til 
hendes moder Else S: Jens Larsens, som opdrager til 11 Sld. 2 skl., for disse fordrende 11 Sld., er 
giort indførsel udi forde 6 gaard i Westermarie sogn. og ved forige udleg de 2 skl.,  
Nok fordre Lars Hansen Kirkewergen i Westermarie sogn anden gield penge 5 Sld. 3 mrk. 14 skl., 
udlagt en brun snopped Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en standtønde 1 mrk., hos Ingeborrig S: Olluf Jens 
af borred 8 skl., it hiønde med skin vor 6 skl.,  
Hans Jensen i Rønne fordrer efter sin sedel penge 9 mrk. 6 skl., udlagt en kaabber kedel paa 2 
spanne stoer vegtig til 9 mrk., en gl. agedynne under winduen for 6 skl.,  
Babera S: Jokum Sigvart i Rønne fordrer 2 Sld. Udlagt, it wraaeskab i stuen for 6 mrk., it lidet bord 
indfor dørren i stuen 8 skl., en benk af fyre under winduen med skammel 1 mrk. 8 skl.,  
Christopper Hansen i Rønne, paa sin S: Moder Else S: Jens Larsens weigne fordrer efter afregning 
penge 22 Sld. 1 mrk., her af fordrer Ingeborrig S: Olle Jensens 7 Sld. 2 mrk., som hende er tillagt, 
rester 14 Sld. 3 mrk., for disse resterende 14 Sld. 3 mrk., er giort indførsel i forde 6 gaard i 
Westermarie sogn. 
Jørgen Rosman i Rønne fordrer efter afreigning 6 Sld., her for er giort indførsel i forde waadispenge 
som Claus Kempe paa sin søns weigne betaler forde 6 Sld.,  
Lars Jensen i Westermarie sogn fordrer efter afreigning 10 Sld., for disse 10 Sld., er giort indførsel i 
forde 6 gaard i Westermarie song. 
Jens Larsen ibiden fordrer for en tønde Biug 6 mrk., og laantepenge 3 mrk., udlagt en gullbrun 
gilling for 3 Sld., til overs 3 mrk.,  
Denne S: Mamds børn som hand med sin første S: Hustru haver aufled tilkommer efter denne SL 
Mands løfte, hver af 4er sønner efter deris S:Moder i arf 8 Sld., hvor af den eldste søn Claus 
Monsen har bekommed sin anpart 8 Sld., Saa tilkommer den anden søn Anders Monsen som er sin 
egen werge 8 Sld., og er Anders Monsen der for udlagt en sort Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., 2 Faar á 3 
mrk er 6 mrk., for resten som er 2 Sld., er giort indførsel i forde 6 gaard i Westermarie sogn. 
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Item Hans Monsen tilkommer efter forde meening penge 8 Sld., som Niels Ibsen i Ringebye i 
westermarie sogn er werge for, her for er udlagt en Mørkbrun gilling er sat for 6 Sld., for resten som 
er 2 Sld., er giort indførsel i forde 6 gaard i Westermarie sogn. 
Den yngste søn Peder Monsen tilkommer sin møderne arf efter forskrefne meening penge 8 Sld., 
som Berreld Larsen i Westermarie sogn er werge for, og udlagt it sort Horsføll 4 mtk., 2 Faar á 3 
mrk er 6 mrk., en gl. sort Koe for 14 mrk., for resten som er 2 Sld., er giort indførsel i berørte 6 
gaard i Westermarie sogn. 
Saa beretted Enken at være skyldig til Hans Ibsen af en Hest 3 mrk., udlagt i Krobhused en ranned 
ulen overdynne for 1 mrk. 4 skl., en hoved dynne med skin vor for 12 skl., en wefved agedynne 1 
mrk.,  
Jens Jensen i Arnager fordrer 2 mrk., udlagt hos Jens Larsen i Westermarie sogn.at fordre 2 mrk.,  
Geirtrud Jensdaatter fordrer tienesteløn 1 mrk., tillagt hos Jens Larsen i Westermarie sogn. at 
fordre 1 mrk.,  
Hans Jørgensen i Arnager som nu er tilordnet at werge for Elisabeth Pedersdaatter, hvilken 
myndling denne S: Mand Mons Clausen før var werge for, fordrend paa bemelte sin myndlings 
weigne, først efter det skiftebref ganged efter hendis fader S: Peder Nielsen i Arnager den 12 marty. 
A: 1677. med derpaa opretted mageskiftebref dateret den 28 febr. 1680. des videre formelding, 
Capital 25 Sld., som i den Steel kaldis Zadzere Stællen i Arnager er bestaaende, hvilken Capital 
endnu efter berørte brevns kraft til myndlingens beste derudi bestaaende bliver, der af rester som til 
den tid Mons Clausen Skap fra samme wergemaal, og fra at myndlingen blef 7 aar gl. som nu Hans 
Jørgensen fordrede, naar rentis rente efter loven er bereignet, og 1/3 deel wergepenge er fradragen, 
rester da forfalden rente i 8te aar 7 Sld. 3 mrk. 6 skl., udlagt hos Jens Hansen i Arnager som hand er 
skyldig bleven 3 Sld. 2 mrk. 10 skl., for leie af Zadzer Steelen, hos Claus Kempe at fordre 2 Sld. 1 
mrk. 14 skl., it sengested i Krobhused 1 mrk. 8 skl., it aar  med bihl 1 mrk., 2 harrer 1 mrk., af it 
Faar som Enken betal 2 mrk., it føre bord i Krobhused 1 mrk. 6 skl.,  
Iligemaade fordrer Sørren Zacariasen i Østermarie sogn, paa sin hustru Kirstine Pedersdaatters 
weigne ligesaa capital 25 Sld., som efter forde brefve i Stehlen forbliver bestaaende, og   resterende 
rente naar 6 Sld., som Jens Hansen i Arnager paa S: Mons Claus weigne betalte, item 2 mrk., som 
Mons Clausen self betalt haver kortis, tilkommer forde Kirstine Persdaatter igien til rente i 12 aar, 
penge 5 Sld. 1 mrk. 1 skl., for de 4 Sld. 2 mrk. 6 skl., er giort infførsel i den 6 gaard i Westermarie 
sogn, for resten er udlagt, en føre kiste uden laas 1 mrk. 8 skl., 3 tønder paa lofted á 6 skl er 1 mrk. 
2 skl.,  
Vice Prousten Hr: Jens Morssing fordrer efter slutted regenskab den 11 nov. 1692. penge 5 Sld. 3 
mrk. 7 skl., Nok som Mons Clausen har loved at betale paa S: Jens Jacobsen weigne, og hand har 
faaed vederlaug fore udi berørte steel i Arnager penge 6 Sld., giør 11 Sld. 3 mrk., 7 skl., udlagt hos 
Claus Kempe at have 5 Sld., for de 6 Sld., er giort indførsel i den 6 gaard i westermarie sogn for 
resten 3 mrk. 7 skl., er udlagt en sleede 20 skl., en stolpe naur 1 mrk., it tørf jern 10 skl., en saae for 
9 skl.,  
Elisabeth S: Claus Bonnis fordrer efter afreigning som bed Lars Hansen angaf 5 Sld., udlagt hos 
Claus Kempe 5 Sld.,  
Jens Madsen Trælleborg i Rønne fordrer 3 mrk., udlagt paa stue lofted it Ølkar paa en tønde 20 skl., 
en brøge ballig 12 skl., en tønde i Krobhused 12 skl., en finne span 4 skl.,  
Mads Skomager i Rønne fordrer 2 mrk., udlagt it par smaa stier 10 skl., en gl. half kiste uden laag, 
og hengsler 6 skl., it blaargarns lagen 8 skl., en ege benk indfor stue dørren 8 skl.,  
Mikel Skomager fordrer 2 mrk., udlagt i stuen en gl. benkedynne 3 alen lang for 10 skl., en wefved 
røe agedynne 12 skl., it gl. flamsk hiønde 10 skl.,  
Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning, blef Enken bevilged hendis seng, og 
kiste, hvor med hun var fornøyet, og tilfreds; 
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Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 173 Sld. 4 skl.,  
Liqvideret bliver til deeling 17 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Som bestaar af de Mandebøder forskrefne Claus Monsen Kempe paa sin søns weigne bør betale, 
hvor af Enken tilkommer den halfvepart som er 8 Sld. 3 mrk. 1 skl., Men som Jørgen Rosman i 
Rønne for sin fordring efter som hand ej lenger Enken, og arfvingerne for de 6 Sld., Vil Creditere, 
er giort anvisning der for i samme Mandebød, saa haver Enken der imod de hammen først 
anvisende 6 Sld., i forde 6 gaard i Westermarie sogn sig self at til eigne, og beholde som er 6 Sld.,  
Den Øfrige halfvepart deelis imellem denne S: Mands samptlig 2de Kuhl børn, som er 6 sønner og 5 
døttre, er der af en broderlaad 4 mrk. 2 skl., og en søster laad 2 mrk. 1 skl.,  
Hvor for en hver annammer betalning af Claus Kempe som før ermelt. 
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld., tillagt, 4 gl. Gies á 1 mrk er 4 mrk., 8 unge Geis á 12 skl er 6 
mrk., it Faar 3 mrk., til overs 1 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisens bekaastning 4 Sld., udlagt en graae Soe 4 mrk., en røe 
pletted Soe 3 mrk., en gl. wogn med behør 5 mrk., 2 Lam 2 mrk., it Faar 3 mrk., til overs 1 mrk.,  
Stempled paapir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt en gl. ploug med gl. jern, og løbere for 2 mrk. 
12 skl., en liden kare benk 4 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk.,  
Arist Ibsen tillagt en gl. half kiste i stuen for 2 mrk., Jens Madsen tillagt en stæsko naur for 1 mrk. 8 
skl., en skier knif for 8 skl.,  
Saaleedis bliver summen af Prætension som før ermelt 173 Sld. 4 skl., og beholden. 
Berørte liqviderede beholdene 17 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Til det sidste blef Enken, arfvingerne, og de vedkommende af skifteforwalteren tilspurt om de hafde 
meere til Sterfboets beste, eller fordrende Gield at angive, hvor til de svarede ej videre at være, end 
angived er.og forskrefved staar, at saa er Pahseret. Testerer. Jens Pedersen Meklenbourgh. 
H: Brugman. Laurs Hansen. Niels N:J:S: Ibsen. 
Berreld B:L:S: Larsen. Lars L:J:S: Jensen.  Rasmus R: J:S: Jensen. 
Claus C:M: Monsen. Anders A: M: Monsen.    Arist Ibsen.      Jens Madsen. 
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Nr. 89. 
Side 149b. 1696. 18. Sep. 
Morten Ollufsen, 16. Vg. Øster Sogn. 
Sidsele Madsdatter. Laugv: Christen Jacobsen, Øster Sogn. 
 1 dat. 
A: Anna Mortensdatter, f. 1682. Værge: Morbror, Esper Madsen, Øster Sogn. 
 
 
Anno 1696. Den 18 September, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering, og 
Wurdering. Sampt Schifte, Og Deeling, efter Sahl: Morten Ollufsen som boede, og døde, paa 
ded 16 Wornedit, Kirkebollig liggende  i Østermarie sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte 
hustru Sidzele Madsdaatter, for hende blef til laugwerge anordnet, Christen Jacobsen, ibiden. 
Paa eene side, og paa anden side deris sammen auflede  
 
Daatter Anna Morttensdaatter 14 aar gl. for hende er til werge anordnet Mor broderen Esper 
Madsen i bemelte Østermarie sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Sørren 
Monsen og Esper Persen ibiden. Da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En røe soedet Hest for %Sld., en sort snopped Hest 5 Sld., it sort gilled Hestføll for 6 mrk., en graae 
blised Hoppe 5 Sld. 1 mrk.,  
Qveg. 
En sort belted Koe 5 Sld., en brun Koe for 3 Sld. 2 mrk., en sort Koe 4 Sld.,  
Faar. 4 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., Gies. 4 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld.,  8 unge Gies á 12 skl er 6 mrk.,  
Svin. En graae Soe for 3 mrk., 3 grise á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en hvid orne for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. 
juhl 2 gl. wogn ree, en gl. stie, en gl. fiel med gl. tøm, hammel og halseeler for 2 mrk.,  
I Krobhused. 
It gl. bord for 12 skl., en gl. ballig 4 skl., en hand qvern i steerhused 3 mrk., en liden røste ballig 1 
mrk., en straabonds tønde 4 skl., en lyng rifve 2 skl., it tørf jern 2 skl.,  
I Stuen. 
It gl. førrebord 1 mrk., en røe wefved agedynne 8 skl., en liden benkedynne 12 skl.,  
Sæden i laden er ansat for 6 lesing Biug á 2 mrk er 3 Sld., it les Høe for 2 Sld., it les wog haure 3 
mrk., toe smaa lesinge Rug for 5 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 45 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Bort Schyldige Gield. 
Kongl: May: Amptskrifver, og ridefouget Seigr Hans Henrik Skor fordrer for A: 1694. som rester 
Erter penge 2 RD., for A: 1695 rester med omkaastning 4 RD. 2 mrk. 11 skl., giør 9 Sld. 2 mrk. 11 
skl., udlagt en sort belted Koe for 5 Sld., en graae blised Hoppe 5 Sld. 1 mrk., til overs 2 mrk. 5 skl.,  
Nok anførris for indeværende 1696 aars afgift it lispund 10 skep smør er 10 mrk. 14 skl., Biug ½ 
tønde 1 mrk. 13 skl., 2 les weed 2 mrk. 4 skl., 5 dagswerker á 20 skl er 6 mrk. 4 skl., Negelt. Spp og 
bbp, 12 skl., Smørtræ penge 4 skl., til kirken rester for A: 96. for en tønde haure anslagen for 2 mrk. 
8 skl., til Præsten rester for A: 1696. 2 tønder haure 5 mrk., en skep Biug 1 mrk 4 skl., Herrits 
fougden og Deignen for samme aar hver en skep Biug 2 mrk. 8 skl., giør 8 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt 
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den anføre sæd Biug. Høe, Aure, og Rug for 7 Sld., 4 gl. Gies 4 mrk., ved skatter af Hoppen 1 mrk. 
8 skl.,  
Nok fordrer Kirkewærgen Jens Hansen som rester til kirken for A: 1694. paa en fiering smør med 
stefnings penge og rente penge 3 mrk. 14 skl., for A: 1695. rester en tønde hafre er 2 mrk. 8 skl., er 
6 mrk. 6 skl., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., ved skatten af Hoppen de 6 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter af regning 12 Sld. 8 skl., udlagt en røe 
soeded Hest for 5 Sld., it sort gilled Hestføll 6 mrk., 2 Faar 6 mrk., en sort Koe 4 Sld., ved skatten 8 
skl.,  
Niels Lassen i Østermarie sogn fordrer Høsteløn penge 7 mrk., udlagt en graae soe 3 mrk., 3 grise 1 
mrk. 8 skl., en hvid Orne 1 mrk. 8 skl., it førrebord i stuen 1 mrk.,  
Christen Jacobsen i Østermarie sogn fordrer 4 mrk., udlagt en handqvern for 3 mrk., en liden røste 
ballig 1 mrk.,  
Esper Madsen fordrer laante penge 5 mrk. 8 skl., udlagt af en brun Koe 2 mrk., wognen med behør 
2 mrk., 2 unge gies 1 mrk. 8 skl.,  
Jørgen Hansen i Østermarie sogn fordrer for en skep. Biug 1 mrk., tillagt it bord i Krobhused 12 
skl., en ballig 4 skl.,  
Joen Christensen fordrer for en dags meening 10 skl., udlagt en nye wefved agedynne 8 skl., en 
lyng rive 12 skl.,  
Imod udfarten blef Enken bevilged sin sengsklæder, og resten af Sterfboets middel som er 5 Sld. 4 
skl., udlagt en sort snopped Hest for 5 Sld., en tønde for 4 skl.,  
Skifteforwalteren og skrifveren for deris umage hver 6 mrk., af en brun Koe.,  
Stempled papir til skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt 3 unge gies for 2 mrk. 4 skl., en liden benkedynne 
12 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 2 skl., er 2 mrk. 4 skl., udlagt 3 unge gies á 12 
skl er 2 mrk. 4 skl.,  
Saaleedis er forskrefne anførte Prætensioner ligesaa høy som boets anførte løsøre som der til er 
udlagt, nemlig 45 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
At intted er overbleven arfvingerne imellem til deeling, er saa dette skifte efter som de 
vedkommende efter skifteforwalterens anfordring ikke hafde meere at angive til sterfboets beste, ej 
heller videre bort skyldige Gield, i dag slutted, at saa er Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh. 
H: Brugman. Christen C:J:S: Jacobsen. Esper E:M:S: Madsen. 
Sørren Monsen.  Esper E:P: Persen. 
 
 



 1 

Nr. 90. 
Side 150.1696. 21. Sep. 
Margreta Jensdatter, udhus, Kofodgård grund, Øster Sogn. 
Mons Hansen. 
 4 søstre. 
A: Seigne Jensdatter, gm. Olluf Svendsen. Øster Sogn. 
B: Gjertrud  Jensdatter, gm. ? ?. Møn. 
C: Elisabeth Jensdatter. 
D: Karen Jensdatter, død. 1 dat. 
 1: Elsebeth Andersdatter. 
 
Anno 1696. Den 21 September, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering, og 
Wurdering. Sampt Schifte og Deehling, efter  Mons Hansens Sahl: Hustru Margreta 
Jensdaatter, som boede, og døde i it Udhus liggende paa Koefoedsgaards grund i  Østermarie  
sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efterlatte Mand bemelte  Mons Hansen,  Paa eene, og paa 
anden side denne S: Qvindes 3 søstre, og en søster daatter. 
 
Dend eldste søster Seigne Jensdaatter i Ekteskab med Olle Overedsen i Østermarie sogn. 
Den anden søster Giertrud Jensdaatter som skal være gift paa Møen. 
Den 3 søstre Elisabeth Jensdaatter efter hendis søster Karen Jensdaatter som ved døden er 
afgangen igien lefver en daatter ved navn Elsebeth Andersdaatter, 
Der som disse 3 sidste arfvinger nogen arf tilkommer eller herudi tilfalder vil berørte Mons 
Hansen det til sig tage, og svare der for til  en hver lowen, 
 
Saa var  paa Rettens weigne var over værende bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Esper 
Persen og Peder Larsen i Østermarie sogn. Da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
En ung sort Hest for 8 Sld., en røe blised Hoppe 7 Sld., en røe grimmed Koe 4 Sld., en blak hielmed 
Koe 4 Sld., en sort belted Soe 3 mrk., en dito 3 mrk., en hvid Soe gris 12 skl., en graae belted galt 
gris 12 skl., Gies. 2 gl. Geis á 20 skl., er 2 mrk. 8 skl., 4 unge Gies á 12 skl er 3 mrk., en wogn med 
par gl. stier Høe og smaa stier, tøm hammel, og halseeler for 4 Sld., en sleede for 1 mrk., Rugen er 
sat for 2 tønder á 7 mrk er 14 mrk., Biuged er sat for 3 tønder á 4 mrk. 8 skl er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., 
Hafren er sat for 2 tønder á 2 mrk er 4 mrk., 2 les Høe á 6 mrk er 3 Sld., en tom tønde 12 skl., en 
half tønde 8 skl., en liden gl. mæssing kedel 12 skl., en laasfast føre kiste 5 mrk., it laasfast 
føreskrin 3 mrk., en spin rok 2 mrk., en gl. ballig 4 skl., it sort fifskaftes skiørt 2 Sld., en sort klædis 
trøye 6 mrk., en sort fifskaftes trøye 4 mrk., en sort klædis hufve 1 mrk. 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 49 Sld. 1 mrk.,  
 
Blef saa angiven efterskrefne bort skyldige Gield. Og er der til giort udleg som 
følger. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer 4 mrk., Og tillagt, her for er giort indførsel i 
Høet for 4 mrk.,  
Mads Koefoed Poulsen i Svaniche fordrer efter sin sedel 4 Sld., udlagt en blak hielmed Koe for 4 
Sld.,  
Lars Larsen i Rønne fordrer 6 mrk. udlagt af Høet de 6 mrk.,  
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Jacob Koefoed fordrer efter sin sedel 3 mrk. 8 skl., udlagt, en tønde Biug for 4 mrk. 8 skl., til overs 
1 mrk.,  
Capit; Hans Koefoed paa Kofoedsgaard fordrer 5 Sld. 2 mrk., udlagt en røe grimmed Koe for 4 
Sld., 2 gl. Gies 2 mrk. 8 skl., 4 unge Gies a 12 skl er 3 mrk., en half tønde for 8 skl.,  
Henrik Persen i Østermarie sogn fordrer 4 Sld., udlagt af Høit de 2 mrk., en laasfast føre kiste 5 
mrk., en gl. sort klædis trøye 6 mrk., en sort belted Soe for 3 mrk.,  
Olluf Hansen i Kielsebye fordrer 6 Sld., udlagt en wogn med it par Høestier, og it par smaa stier 
hammel, tøm og halseeler 4 Sld., it laasfast skrin 3 mrk., en sort fifskaftes trøye 4 mrk., en sleede 1 
mrk.,  
Sogne Præsten Hr: Sørren Larsen fordrer 3 Sld.,  Udlagt af en ung sort Hest disse 3 Sld.,  
Deignen Geirt Philip Simmensen fordrer 6 mrk., og Esper Poulsen er der imod skyldig her til boet 6 
mrk., saa indfordrer Mons Hansen det der med at betale; 
Elsebeth Andersdaatter fordrer 4 mrk., udlagt af en ung sort Hest de 4 mrk.,  
Olle Andersen for at grave fordrer 2 mrk. 4 skl., Nok blef bevilged 2 Sld., udlagt it sort fifskaftes 
skiørt for 2 Sld., en sort klædis hufve 1 mrk. 4 skl., en tom tønde 12 skl., en ballig 4 skl.,  
Elsebeth Jens daatter fordrer 2 mrk. 8 skl., udlagt, en spin rok 2 mrk., af biuged 4 skl., af rugen 4 
skl.,  
Poul Koefoed fordrer 2 mrk., udlagt en sort belted Soe for 3 mrk., til overs 1 mrk.,  
Anders Jacobsen fordrer for smør 2 mrk. 8 skl., udlagt af forde Soe 1 mrk., en hvid Soegris 12 skl., 
en graae belted galt gris 12 skl.,  
Erik Andersen fordrer for en wadmels trøye 1 mrk. 8 skl., udlagt af en tønde Biug 12 skl., en liden 
mæssing kedel for 12 skl.,  
Skifteforwalteren  Og Skifteskrifveren for deris umage hver 6 mrk., er 3 Sld., udlagt 2 tønder Haure 
for 4 mrk., en tønde Rug for 7 mrk., af en anden tønde Rug 1 mrk., bekom en hver ikun 4 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning 3 mrk., udlagt af en tønde Rug 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 20 skl., er 2 mrk. 8 skl., udlagt, af en tønde Rug disse 2 
mrk. 8 skl.,  
Imod denne S: Qvindes Udfart blef Mons Hansen bevilged  
resten af boets middel som er 13 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Og er der for tillagt, af en ung sort Hest 4 Sld., en røe blised Hoppe 7 Sld., 2 tønder Biug á 4 mrk. 8 
skl., er 2 Sld. 1 mrk., af en tønde Rug 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner ligesaa høy som boets middel som  
er 49 Sld. 1 mrk., 
At inttet til deeling er over bleven, efter anfordring, hafde de vedkommende ej videre at angive 
dette sterfboe at kunde vedkomme, end angived er, og forskrefved staar, at saa er Passeret Testerer. 
J:P: Mechlenbourgh. H: Brugman.   Per P:L: Larsen. Mons M:H: Hansen. 
Esper E:P:S: Persen. Olle O:O: Oredsen. 
 



 1 

Nr. 91. 
Side 151. 1696. 21. Sep. 
Jens Zacariasen, Listed, Ibsker. 
Gjertrud Erichsdatter. Laugv: David Zacariasen, Listed. 
 1 søn. 3 døt. 
A: Hans Jensen, f. 1691. Værge: Jørgen Jensen, Svaneke. 
B: Helvig Jensdatter, f. 1672. Værge: Madfader, Jep Jørgensen, Nexø. 
C: Kirstene Jensdatter, f. 1682. Værge: Søren Monsen, Øster Sogn. 
D: Anna Jensdatter, f. 1684. Værge: Niels Michelsen, Vestermarie. 
 
Anno 1696. Den 21 September, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering, og 
Wurdering. Og Liqvidation efter S: Jens Zacariasen som boede, og døde i Lista udi Ibskier sogn, 
Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Geirtrud Eriksdaatter, for hende blef til laugwerge 
anordnet Daniel Zacariasen ibiden. Paa eene, og paa anden side deris sammen auflede børn. 
Som er en søn og 3 døttre. 
 
Sønnen Hans Jensen 5 aar gl. for hammen werger Jørgen Jensen i Svaniche. 
Den eldste daatter Helvig Jens daatter paa 24 aar gl. for hende werger Jep Jørgensen i Nexøe 
hendis Madfader. 
Den anden daatter Kirstine Jensdaatter paa 14 aar gl. for hende werger Sørren Monsen i 
Østermarie sogn. 
Den yngste daatter Anna Jensdaatter paa 12 aar gl. for hende werger Niels Nielsen i 
Westermarie sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende obenmelte  Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Mikel Hop 
og Jens Larsen. Da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Jens Seiersen i Østermarie sogn paa Kirstine S: Albert Heis wegne fremlagte it pandte bref af denne 
S: Mand Jens Zacariasen udgived den 30 Marty 1688. lydende paa Capit, 16 Sld., hvor for it half 
tønde land Biug Jord i Listed gierde kalded lang ageren er sat af deb S: Mand til underpandt, hvor af 
rester rente fra Mikelsdag 1690. og til dato: den pandt satte Jord blef nu paa skifted anslagen af 
arfvingerne, og de vedkommende, og blef berørte Jens Seiersen tilspurt om hand var fornøyet paa 
Kirstene Albert Heis weigne med forhen i pandt satte halfve tøndeland Biug Jord for Capital og 
rente om hand on var tilfreds dermed, hvor til hand svarede, at hand der med vilde paa kirstene 
Albert Heis weigne være fornøyet, helst som boet nu var i slet tilstand, at ej anden betalning for 
Prætensioner var wentendis, i saa maader her ved tilleggis Kirstene S: Albert Heis forde halfve 
tønde land Biug Jord, her efter for sit eged til eiendom at beholde; Widere blef Enken, og de tilstede 
værende vedkommende til spurdt om de hafde noged meere som dette boe tilhørde, hvor til de 
svarede, ikke noged at være, og Enkens seng fanttis saa ringe, at den ikke kunde sættis for noged, 
hvor for ikke heller nogen fordring, eragtis nødvendig herudi at anføris, til vidnisbiurd at forskrefne 
saa Passerede, skriver vi det under som tilstæde var J:P: Mechlenbourgh. 
H: Brugman. Daniel D:Z: Zacariasen.   Jens J:L:S: Larsen. 
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Nr. 92. 
Side 151. 1696. 21. Sep. 
Hans Lassen, Aarsdale. 
Maren Olsdatter. Laugv: Lars Persen, Aarsdale. 
 4 søn. 2 døt.   ( ikke nævnt.). 
 
Anno 1696. Den 21 September, er Og efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering, og 
Wurdering. Og Liqvidation efter S: Hans Lassen som boede, og døde i Aarsdale.  
Imellem denne Sal: Mands hustru Marne Olsdaatter, for hende blef til laugwerge anordnet Lars 
Persen ibiden. Paa eene, og paa anden side deris sammen auflede børn. Som er 4 sønner og 2 
døttre. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende berørte  Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Mikel Hop 
og Jens Larsen. I Ibskier sogn. Da er  Passeret følgende. 
 
Efter it kiøbebref udgifved af Sørren Monsen i Østermarie sogn, den 9 Oktober 1682. befindes dette 
boe til beste, udi Aarsdale gierde beliggende, 4 skep land Biug Jord som er kiøbt for 14 Sld., 2 
stolperum hus denne Sal: Mand iboede, og fradøde i Aarsdale er sat for 6 Sld., fanttis indted løsøre 
som kunde ansees, og sættis for noget, men Jens Ollsen i Ibskier sogn beretted, og ved stoed at være 
skyldig til S: Hans Lassen arbiedsløn 4 Sld.,  
Summa andrager boets middel til penge 21 Sld.,  
Bort Skyldig Gield. 
Til amptstuen rester for A: 1695. og 1696 aarlig 3 mrk. 12 skl., er 7 mrk. 8 skl., derfor indført i forde 
Jord. 
Sahl: Hans Larsen efter kommere Niels Hansen i Ibskier sogn tilkommer med forsikring i forde 
Jord som rester 3 Sld., og der for indført i forskrefne 4 Skep land Biug jord. 
Mortten Koefoed i Svaniche med forsikring i forde hus. 5 Sld. 1 mrk. 4 skl., og er derfor giort 
indførsel i forde hus. 
Sognepræsten Hr: Hans Dominici fordrer efter regnskab 4 mrk., derfor indført i forde Jord. 
Anders Hansen i Ibskier fordrer 2 mrk. 12 skl., udlagt og indført med Mortten Koefoed i hused. 
Poul Hansen ibiden fordrer 3 mrk.,  
Christian Nielsen Sergiant fordrer 6 skl., 
Jens Hansen i Ibskier sohn fordrer 1 mrk. 8 skl.,  
Kirken tilkommer for A: 1696. 8 skl.,  
Agde Jens Munks i Svaniche fordrer 1 mrk. 4 skl.,  
Rasmus Køller i Boelskier sogn fordrer 1 mrk. 14 skl.,  
Boehl Nicolans i Aarsdale fordrer 1 mrk. 8 skl.,  
Forskrefne 7 Creditorer erre giort indførsel for deris fordring i forde Jord. 
Skifteforwalteren for sin umage 2 mrk., af forde Jord. 
Skifteskrifveren for sin umage 3 mrk. hos Jens Olsen. 
Stempled papir 3 mrk., som betalis af forde Jord.  
Wurderings mændene hver 8 skl., hos Jens Olsen. 
Imod udfarten blef Enken bevilged resten af boets middel som er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., og bestaa af 
forde Jord hvor udi Enken er udlagt at saa er Passeret Testerer.         J:P:Meklenbourgh. 
H: Brugman.  Mikel Hop.  Jens J:L:S: Larsen. 
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Nr. 93. 
Side 151b. 1696. 27. Maj. 
Hans Juhl,  Nørre Gildehus, Ibsker. 
Triniche Albertsdatter. Laugv: Anders Olsen, Bodilsker. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Albert Hansen, f. 1688. Værge: Jeo Ollsen, Øster Sogn. 
B: Kirstene Hansdatter, f. 1686. Værge: Lars Hansen, Tingfogedgård, Ibsker. 
Side 152. 1696. 22. sep. Efter flg.  
Enken havde barslet med en søn. 
C: Hans Hansen, f. 1696. Værge: Olluf Andersen, den ældre, Ibsker. 
 
Anno 1696. Den 27 May, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering, og Wurdering. Og 
Liqvidation efter S: Hans Juhl som boede, og døde paa det Nørre Gildes hus i Ibskier sogn. 
Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Tchrinke Albertsdaatter, for hende er til laugwerge 
anordnet Anders Olsen i Boelskier sogn. Paa eene, og paa anden side deris sammen auflede 
børn. Som er en søn og en daatter. 
 
Sønnen Albert Hansen paa 8tende aar gl. for hammen er til werger anordnet  Jep Ollsen i 
Østermarie sogn. 
Daatteren  Kirstine Hansdaatter paa 10 aar gl. for hende werger Lars Hansen i 
Tingfougdegaarden i Ibskier sogn.  
Og som Enken er frugtsommelig efter sin S: Mand, saa vides i hvad arfvinf endnu kand kommer her 
i boet,  
Isteden for Jep Olsen er til werge anordnet Esper Hansen barnets stiffader i steden for Olle 
Andersen, og Jens Persen i Labikegaarden der efter Lars Hansens død var tilordnet er og stiffaderen 
Esper Hansen werge maalene bemelte Albert  Jep Ols myndling er død, og er skrifteretten --- holt. 
 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende forde Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Mikel Hop 
og Jens Larsen. Da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
En brun blised Hest for 7 Sld., en sort blised Hoppe for 8 Sld., en røe blised Hoppe for 4 Sld., en gl. 
sort Hoppe 2 Sld., en røe røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., en bleg hielmed Koe 4 Sld., en røe hielmed 
Qvige 2 Sld. 2 mrk., Nok er wurderet it brun stiernet Hest føll for 2 Sld., endnu en røe hielmed 
studkalf for 5 mrk., en blak hielmed studkalf for 4 mrk.,  
Faar. 14 støker gl. Faar med grøde á3 mrk 8 skl.,  er 12 Sld. 1 mrk.,  
Strøe korned som er saaed er 1½ skep Rug er taxerit for 2 mrk., 2½ tønde Biug á 4 mrk er 2 Sld. 2 
mrk., 5 tønder haure á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk.,  
Kaabber.  
En half tønde kaabber kedel er vegtig til penge 10 Sld., en anden half tønde kedel er vegtig til 8 
Sld., en anden fierings kedel i mur for 4 Sld., en grydde er vegtig til 6 mrk., en mindre metal gryde 
vegtig til 3 mrk., en gl. kaabber kedel for 1 mrk., en gl. gryde for 1 mrk. 8 skl.,  
Enkens seng i stuen som ungefehr er af verdie 6 Sld., er Enken uden skifte bevilged. 
 I en anden seng. 
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En ranned ulen underdynne for 3 mrk., en ulen hvid overdynne 3 mrk., it blaargarns for 8 skl., en gl. 
agedynne 8 skl., it half slit bruegarns lagen 4 mrk., en ege kiste for 2 Sld., en kiste uden laas, og 
hengsler 3 mrk., it bordblad med it skab under 4 mrk.,  
I Steerhused . 
En gl. kiste uden laas og hengsler 1 mrk., it madskab 3 mrk., en gl. hiem qvern 10 skl., en øltønde 1 
mrk., en straabonds tønde 8 skl., en dito 4 skl., 2 andre dito a 8 skl er 1 mrk., it lided Car 12 skl.,  
Bencheklæder. 
En wefved agedynne for 3 mrk., en syed agedynne 3 mrk. 8 skl., it syed hiøned 1 mrk. 8 skl., endnu 
it syed hiøned for 1 mrk., en gl. wefved benkedynne for 3 mrk., en gl. ploug med tilbehør 2 mrk., 2 
wogn reeh og juhl 6 mrk.,  en benk i stuen 10 skl., it kande bræ 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne løsøre til penge 92 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
 
Tilstaaende Gield. 
Jens Henriksen i Aarsdale er skyldig 2 mrk. 12 skl.,  
Nicolaj Thommesen i Nexøe er skyldig 5 mrk.,  
Christopher Monsen i Boelskier sogn er skyldig noged, men ik Eigtlig vides hvor meged, saa skal 
Enken efter regenskab havr det med børnen til deeling. 
Mortten Jensen i Ibskier sogn er skyldig 10 mrk.,  
Hans Jensen ibiden er skyldig 10 mrk.,  
Christen Larsen i Aarsdale er skyldig efter sin udgifne Obligation, og pantebref lydende paa den 21 
gaard i Aarsdale tilliggende Lyke kaldis gamle Lyke som er 8 skep land Biug jord for Capit: 26 
Sld., Hvor af renten ved jordens Dyrkelse, og brug er betalt, Nok er samme Pantebref daterit den 16 
July 1694. efter it anded pandtebref paa samme forde 21 gaards tilliggende Jord med lige dato 16 
July 1694. befindes berørte Christen Larsen at være skyldig, og i pandt 2 skep land biug jord 
beliggende til forde 21 gaard for 13 Sld., udi samme pandtebref findes at Elsebeth S: Hans Ollsens 
med sin søn Laurs Hansen som hendes laugwerge som tøked hafver til S: Hans Juhl i pandtsat 2 
skep land biug jord som og ligger til forde 21 gaard i Aarsdale for 8 Sld., og er forde jord efter 
brefvets indhold til brugelig underpandt, nok befindes dette boe at tilhørre 4 skep land biug jord 
som ligger i Aarsdale gierde, og S: Hans Juhl haver kiøbt af Welb: Hr: Vice Landsdommer Müller 
for 18 Sld.,  
Summa tilstaaende 71 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Summarum Andrager boets middel in Allis 164 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Enken blef af skifteforwalteren tilspurdt om hun hafde meere til boets beste at angive, hvor til hun 
svarede ej videre at være, ikke heller viste nogen af de andre noged meere at angive, Enken sagde at 
her var ingen som hafde noged her i boet at kræfve, saa beroer da dette skifte saalenge indtil Enken 
som er fruktsommelig faar føed sit foster, at saa er forefunden, og Passeret. Testerer. 
 J:P; Meklenbourgh. H. Brugman. Olluf O:A: Andersen. Mikel Hop. 
Jens J:L:S: Larsen. 
 
Anno 1696 den 22 September, er efter denne foregaaende Registering, saa og efter at Enken hafde 
giort Barsel, og føed en søn. Som hun forhen ved sin afdøde mand aufled haver,  
Ved navn Hans Hansen af forskrefne de vedkommende møtte paa sterfboet i berørte Gildes hus 
udi Ibskier sogn for at giøre udleg, og skifte, imellem arfvingerne, saa blef ordeneret for berørte 
sidste føede søn bemelte Hans Hansen at werge. Olluf Andersen den ældre i Ibskier sogn, Da er 
Passeret som følger først blef angiven, efterskrefne Prætensioner, og er der til giort udleg i følgende 
maader. 
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Christoper Hansen i Nexøe fordrer 3 Sld., udlagt, 4 faar á 3 mrk. 8 skl er 3 Sld. 2 mrk., til overs 2 
mrk.,  
Imod udfarten som paa denne Sahl: Mands lig, er bekaasted, saa og i henseende til det mindste 
barns opforstring blef Enken af samptlig de vedkommende bevilged udleg for 29 Sld., udlagt en 
half tønde kaabber kedel for 10 Sld., en sort blised Hoppe 8 Sld., en gl. sort Hoppe for 2 Sld.,  
Skifteforwalteren og skrifveren for deris umage med 2de reisens bekaastning hver 3 Sld.,  
Stempled papir ti skiftebrefved for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage tvende gange hver 2 mrk. 8 skl er 5 mrk.,  
For disse nestforestaaende 8 Sld., er udlagt, en half tønde kaabber kedel er vegtig til 8 Sld.,  
Enken haver afhend til barnefødsels bekaastning forskrefne tvende wurderet kalfve som opdrager til 
9 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 33 Sld. 1 mrk.,  
Liqvideret bliver i behold, og til deeling penge 131 Sld., 1 mrk. 8 skl.,  
Der af tilkommer Enken den halfve part som er 65 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Den anden halfve part, deelis imelem denne S: Mands med forde sin hustru auflede, 2 sønner, og en 
daatter,er deraf en broder laad penge 26 Sld. 1 mrk., Og søsterens laad 13 Sld.8 skl.,  
 
For Enkens anpart som er 65 Sld. 2 mrk. 12 skl., er til hende udlagt, en brun blised Hest for 7 
Sld., en røed blised Hoppe 4 Sld., en røe røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., en bleg hielmed Koe 4 Sld., en 
røe hielmed Qvige 10 mrk., it brun stierned Hestføll for 2 mrk., 10 Faar á 3 mrk. 8 skl er 8 Sld. 3 
mrk., af it Faar ved Christopher Hansens udleg de 2 mrk., 1½ skep Rug 2 mrk., 2½ tønde Biug á 4 
mrk er 10 mrk., 5 tønder Haure á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., en fierings kedel i mur 4 Sld., en metal 
gryde for 6 mrk., en mindre gryde 3 mrk., en gl. kaabber kedel 1 mrk., en gl. gryde 1 mrk. 8 skl., en 
ranned ulen underdynne 3 mrk., en hvid ulen overdynne 3 mrk., it blaargarns lagen 8 skl., en 
agedynne 8 skl., it half slit blaargarns lagen 4 mrk., en egekiste 8 mrk., en kiste foruden laas og 
hengsler 3 mrk., it bor blad med it skab under 4 mrk., i steerhused, en gl. kiste uden laas og hengsler 
1 mrk., it madskab 3 mrk., en gl. hiem qvern 10 skl., en øltønde 1 mrk., 3 straabonds tønder á 8 skl 
er 1 mrk. 8 skl., en dito 4 skl., it lidet Car 12 skl., en wefved agedynne 3 mrk., en syed agedynne 3 
mrk. 8 skl., it syed hiønde 1 mrk. 8 skl., it dito 1 mrk., en gl. wefved benkedynne 3 mrk., en gl. 
ploug med tilbehøe for 2 mrk., 2 wogn ree og 3 juhl 6 mrk., en benk i stuen 10 skl., it kande bræ 8 
skl., hos Jens Henriksen i Aarsdale 2 mrk. 12 skl.,  hos Nicolaj Thommesen i Nexøe 5 mrk., hos 
Mortten Jensen i Ibskier sogn 10 mrk., resten som er 7 mrk. 4 skl., af fordris hos Hans Jensen i 
Ibskier sogn 
 
For sønnen Albert Hansens anpart som er 26 Sld. 1 mrk., som Jep Olsen i Østermarie sogn er 
werge for, er udlagt, de 8 Skep Land Biug jord som ligger til den 21 gaard i Aarsdale kaldis gamle 
Lyke som er pandtsat af Christen Larsen i Aarsdale for penge 26 Sld., hos Hans Jensen i Ibskier 
sogn. 1 mrk.,  
 
Den anden søn Hans Hansen som Olle Andersen den Ældre i Ibskier sogn. er werge for er 26 Sld. 
1 mrk., de 4 skep land biugjord som ligger i Aarsdal gierde, og S: Hans Juhl har kiøbt af Welb: Hr: 
Vice landsdommer Ancher Müller for penge 18 Sld., de 2 skep land biug jord som ligger til den 21 
gaard i Aarsdale, og pandtsat af Elsebeth S: Hans Olsens med sin søn Lars Hansen sampt hendis 
laugwerge for 8 Sld., hos Hans Jensen i Ibskier sogn 1 mrk.,  
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Daatteren Kirstene Hansdaatter som Lars Hansen i tingfougdegaarden er werge for tilkommer 
13 Sld. 8 skl., er tillagt, de 2 skep land biug jord som ligger til den 21 gaard i Aarsdale, og af 
Christen Larsen i pandtsat for penge 13 Sld., hos Hans Jensen i Ibskier sogn 8 skl., 
Efter anfordring hafde Enken, og de vedkommende ikke videre dette Sterfboe at kunde vedkomme, 
at forgive, eller fremvise, end angived er, og forskrefved staar, at saa er Passeret Testerer. 
J:P: Meklenbourgh. H:Brugman. Anders A:O:S: Olsen, 
Olluf O:A: Andersen.  Mikel Hop.  Jens J:L:S: Larsen. 
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Nr. 94. 
Side 153. 1696. 1. Okt.     
Dorethea Peder Koefoedsdatter, 22. Sg. Nyker. 
Peder Hansen. 
 1 søn. 
A: Peder Pedersen, f. 1691. Værge: Far.  Tilsynsv: Afdødes morbror, Claus Terkelsen. 
 
Anno 1696 1. Oktober, efter Lavlig Giorde Tillysning Den registering og Wurdering, Sampt Schifte 
og Deehling efter Peder Hansens S: Hustru Dorethea Peder Koefoedsdaatter, som boede, 
og døde paa den 22 Jord Eiendomsgaard beliggende udi Nykier sogn, Imellem den nu S:Qvindes 
efterlatte mand bemelte Per Hansen paa eene side, og paa anden side it deris sammen auflede 
liden  
Søn ved navn Peder Pedersen paa 5 aar gl. for hammen er faderen self werge, og forelagt denne 
S: Qvindes Morbroder Claus Terkelsen ibisen. At være tilsiuns werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Hans 
Ibsen og Jacob Carstensen. Da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Qveg. 
En røe hielmed Koe 4 Sld., en røe røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., en brun røgged Koe 5 Sld., en hvid 
Koe 4 Sld., en sort Koe for 5 Sld., en sort stierned Koe 4 Sld., it røt studnød 3 Sld., en graa herrit 
qvige 10 mrk., en dito 10 mrk., en sort hielmed studkalf 5 mrk., en sort dito 4 mrk., en røe braaged 
qvige 6 mrk., 4 sommer kalfve á 2 mrk er 8 mrk.,  
Heste. Og Hopper. 
En bleg brun gilling 8 Sld., en lysbrun gilling 6 Sld., en røe blised foele 9 Sld., en brun Hoppe 2 
Sld.,it brunt Horsføll 4 mrk., endnu en røe blised Foele 8 Sld., en gl. brun Hoppe 2 Sld.,  en ung 
brun Hoppe 3 Sld., en blak brun Foele 4 Sld., 2 sorte Horsføll á 8 mrk er 4 Sld.,  
Faar og Lam. 12 gl. Faar á 3 mrk er 9 Sld., 3 Lam á 2 mrk er 1 Sld. 2 mek.,  
Svin. 3 hvide Søer á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 2 hvide unge galte á 2 mrk er 4 mrk., 2 graae grise á 10 
skl er 20 skl., 2 andre graae grise á 6 skl er 12 skl.,  
Gies. 4 gl. Gies á 1 mrk er 4 mrk., 4 unge Gies á 12 skl er 3 mrk.,  
Boehave. 
En gl. Karm wogn med jern paa Philen og behør 14 mrk., en arbieds wogn med behørig hammel for 
3 Sld., en gl. arbieds wogn med hammel tøm, og halseeler for 2 Sld., en møg wogn med forde behør 
for 2 Sld., en ploug med jern og behørring for 5 mrk., 2 harrer 1 mrl. 8 skl., 2 aar med bihl á 8 skl er 
1 mrk., en gl. kane 6 mrk., en hand qvern 5 mrk.,  
I Herberg hused. 
It Aske bord med skoffe 6 mrk., en gl. Egekiste for 4 mrk., 2 aske høestie 2 mrk.,  
nok i gaarden. 
2 gl. høestier for 1 mrk., nok i Herberghused i Øster seng, en blaae ranned overdynne 2 Sld., en gl. 
blaae ranned underdynne 4 mrk., en blaae ranned hoveddynne 1 mrk. 8 skl.,  
I wester seng. En blaae ranned underdynne 10 mrk., en dito overdynne 4 mrk., 3 puder med lin vor 
á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 gl benkedynner á 2 Sld er 4 Sld., 2 agedynner á 2 mrk er 4 mrk.,  
I Krobhused. 
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It Ølkar paa 2 tønder 4 mrk., it deigne trug 1 mrk., 4 tomme tønder á 8 skl er 2 mrk., en gl. kiste 2 
mrk., en spin rok 3 mrk., en øltønde 1 mrk. 8 skl., i pigens seng, 2 gl. sengedynner á 1 mrk er 2 
mrk., en gl. hoveddynne 8 skl.,  
I Steerhused. 
It lidet Ølkar 2 mrk.,  
Kaabber Ware. 
En gl. brendevins pande med hat og piber paa ½ tønde stoer for 8 Sld., en gl. brøger kedel under en 
tønde stoer for 5 Sld., en stoer span kedel for 6 mrk., en gl. mæssing kedel 2 mrk. 8 skl.,  
Thin. 
2 flade, og it lidet dybt Thin faf, sampt en Thin tallerken tilsammen for 6 mrk.,  
Sølf. 
It smalt høyt Sølf begger er vegtig 10 laad á 2 mrk. 8 skl er 6 Sld. 1 mrk., it lided Sølf begger vegtig 
til penge 4 Sld., en Sølf skee med H H S paavegtig til 2 Sld., en skee med it runt skaft 2 Sld., en flad 
skafted skee med M:E:A:M: paa for 2 Sld., en flad skafted skee med 1652 MTMGDD for 7 mrk., en 
skee med it runt skaft med N H for 7 mrk., en dito med P H S: CPKFD: 7 mrk., en skee med Claus 
Kam paa 1584. vegtig til 6 mrk., en krom skaftes skee med L B:C paa for 5 mrk., udi en Sølf skaal 
tilkommer dette Sterfboe den halfve part som er 7 Sld. 2 mrk., 14 Sølf Maller 7 mrk.,  
End videre anføris til dette boe, efter en Samfrenderdom, den 13 January 1683. at denne forskrefne 
22 gaard, er anslagen, og taxsered for penge 205 Sld. 1 mrk. 8 skl., Hvilken gaard nu aldeelis er 
Peder Hansen til Eiendom fri; og Uamked tilhørrende; efter den foreening, som imellem Peder 
Hansen, og hans sødskiende er Passerit, tilhør Peder Hansen og saa den 21 gaard i Nyekier sogn for 
penge 60 Sld., efter en Samfrenderdom daterit den 25 September 1690. Opretted paa Skovgaarden 
den 28 gaard i Nykier sogn, befindes Peder Hansen at tilkomme den halfvepart som er penge 103 
Sld. 1 mrk.,  
Nok er wurderet i stuen. 
En røe mallet Egekiste for 3 Sld., en føre halfkiste for 6 mrk., it lided føre bord indfor dørren for 2 
mrk., it steen bord i stuen med en lugt foed for 6 Sld., it nye wefved sengklæde for 6 mrk., en gl. 
syd benkedynne 3 mrk., it gl. syed hiønde for 20 skl., en gl. flamsk wefved benkedynne 6 alen lang 
10 mrk., en syd benkedynne for bord enden 6 mrk., it anded syed hiønde 20 skl., 2 andre syede 
hiønder it med løit skin under, og it med Allunit skin under á 2 mrk er 4 mrk., belangende sæden, da 
blef der om paa Sterfboet overveiet og aftalt, at Peder Hansen den indauflede sæd alddeelis, til at 
afreede hvis afgift som for A: 1696. ydes, og betalis bør, ved havd navn det nefnis kand, :/ skal 
beholde heldst som ved efterseit, ej meetre deraf kand komme, 
Lin Klæder. 
En dreiels dug for 3 Sld., 2 andre dito á 10 mrk er 5 Sld., en bruegarns borddug for 3 mrk.,  
Skifteforwalteren tilspurde samptlig, nemlig faderen, og tilsiuns wergen om de viste meere til dette 
boes middel at anføre, hvor til de svarede ej videre at være end angived er, og forskrefved staar, 
hvor paa Peder Hansen erbød sig at giøre sin æed, at ej meere var, 
 
Summa andrager forskrefne anførte boes middel til penge 588 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Denne S:Qvindes Ifareklæder er efter skrefne, en halfslet sort blommed fløjels kioel for 8 Sld., en 
blommed taftis sort trøje for 1 Sld. 2 mrk., it guhlt taftis skiørt, med blaae raskunder fokred for 6 
Sld., it groft sort pollemettis skiørt 3 Sld., fanttis en gl. sort klædis kaabbe som Peder Hansen til en 
kioel hafde laded omgiøre til sig self, en sort Silke huve for 6 mrk., Summa denne S: Qvindes 
Ifareklæder, andrager til penge 20 Sld., disse Ifareklæder beholder denne S: Qvindes efterlatte søn, 
hvorimod Peder Hansen beholte sine egne Ifareklæder. 
 
Blef saa angiven efterskrefne bort Skyldige Gield. 
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Efter den afregning som i bog Claringen den 9 marty 1696 er giort, befindes at reste for den 21 
gaard i Nykier sogn, for A: 1694, penge 12 RD. 1 mrk. 6½ skl., for A: 1695 10 RD. 4 mrk. 14 skl., 
giør 23 RD. 4½ skl., deraf betaler Peder Hansen den halfvepart som er 11 RD. 3 mrk. 2 ¼ skl., giør 
penge 17 Sld. 1 mrk. 2½ skl.,  
Henning Bohn i Rønne fordrer efter afreigning penge 30 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Johan Basilius Tobark spinder i Rønne fordrer efter sin sedel for en fiering Sild. Penge 2 Sld., efter 
begeiring udlegges her for en graae herred Qvige for 10 mrk., til overs 2 mrk.,  
Efter det skiftebref den 15 febr. 1690 ganged efter Peder Hansens forige Sahl: hustru Kirstine 
Monsdaatter, tilkommer den S: Qvindes efterlatte 2 sønner en hver penge 50 Sld. 2 mrk. 8 skl., 
giør 101 Sld. 1 mrk.,  
Jørgen Svendsen i Nykier sogn fordrer 3 Sld.,  
Kirke wergen Hans Madsen fordrer klokepenge 1 mrk.,  
Skifteforwalteren og skrifveren for deris umage hver 14 mrk 8 skl., er 7 Sld. 1 mrk., udlagt en bleg  
brun Hest for 8 Sld., og fordi at Peder Hansen meente at Hesten var lided bedre end taxten, gaf 
skifteforwalteren til stempled papir de 6 mrk., som skiftebrefved blef paaskrefven:/:  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt en røe braaged Qvige for 6 
mrk.,  
Imod denne S: Qvindes begrafvelsis bekaastning, og udfart, blef Peder Hansen bevilged, der imed 
bereigned hvis bekostning som paa denne S: Qvindes liden søn til kaast kand anvendis 50 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 214 Sld. 14 skl.,  
 
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 374 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfve part som er 187 Sld. 13 skl.,  
Den anden halfvepart som og saa er 187 Sld. 13 skl., tilkommer denne Sahl: Qvindes søn og som 
faderenn er self hans werge, og beholder barned hos sig, og hand nu er af ringe alder, saa blef 
tilsiuns wergen med faderen foreened, at berørte hans søns andeel skal hos faderen blive bestaaende 
foruden rente, indtil hand nemlig, Sønnen Per Persen vorder 12 aar gl. hvorimod faderen Peder 
Hansen loved at forsiune bemelte sin søn imidlertid, med klæder og føede og lade hammen lære at 
læse, skrive, og regne, saavit hand nødtørsteligen behøver, der ved saa og at Peder Hansen imod det 
at hand forskrefne anførte middel beholder, og svarer de forskrefne Prætensioner:/ 
Dette skiftes sluttes og er til endebragt, at saa er Passeret som forskrefvet staar, des til vidnesbiurd 
under vore hender, og zigneter Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. Claus Terkelsen. 
J:P: Mechlenbourgh.  H: Brugman. Peder Hansen. 
Hans Ibsen. Jacob J:C:S: Carstensen. 
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Nr. 95. 
Side 154. 1696. 14. Okt. 
Lodvig Laursen, 77. Sg. Østermarie. 
Sidsele Michelsdatter. Laugv: Hans Ryman, Gudhjem. 
 5 søn. 3 døt. 
A: Fredrich Lodvigsen, egen værge, Østermarie. 
B: Lars Lodvigsen, f. 1680. Værge: Hans Pedersen, Aaker. 
C: Michel Lodvigsen, f. 1682. Værge: Søren Myre, Gudhjem. 
D: Claus Lodvigsen, f. 1683. Værge: Michel Hansen, Østerlars. 
E: Christian Lodvigsen, f. 1685. Værge: Søstermand, Biørn Michelsen, Øster Sogn. 
F: Mette Lodvigsdatter, gm. Biørn Michelsen, Øster Sogn. 
G: Elisabeth Lodvigsdatter, gm. Michel Hansen. 
H: Boehl Lodvigsdatter, f. 1692. Værge: Farbror, Jeremias Larsen, Øster Sogn. 
 
Anno 1696 14 Oktober, efter Lavlig Giorde Tillysning Den registering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Deehling efter S: Lodvig Laursen, som boede, og døde paa den 77 Jord 
Eiendomsgaard beliggende udi Østermarie sogn, Imellem den nu Mands efterlatte Hustru Sidzele 
Mikelsdaatter  for hende blef til laugwerge anordnet Hans Ryman i Gudhiem udi Østerlaurskier 
sogn, De paa eene side, og paa anden side  deris sammen auflede børn 5 sønner og 3 døttre, hvor af  
 
Den eldste søn er Frederik Lodvigsen ibiden, som er sin egen werge. 
Den anden søn Lars Lodvigsen 16 aar gl. for hammen er til werge anordnet Hans Persen paa 
Baken i Aakier sogn. 
Den tredje søn  er Mikel Lodvigsen paa 14 aar gl. for hammen er til werge anordned Sørren 
Myre i Gudhiem. 
Den 4er sommn Claus Lodvigsen paa 13 aar gl. for hammen er til werge anordnet Mikel 
Hansen i Østerlaurskier sogn. 
Den yngste Søn Christian Lodvigsen paa 11 aar gl. for hammen er til werge anordnet hans 
søstermand Biørn Mikelsen i Østermarie sogn. 
Den eldste daatter Mette Lodvigsen som er i ægteskab med forde Biørn Mikelsen. 
Den anden daatter Elisabeth Lodvigsdaatter i Ægteskab med forde Mikel Hansen. 
Den yngste daatter Boel Lodvigsdaatter paa 4er aar gl. for hende er til werge anordnet 
faderbroderen Jeremias Larsen i Øatermarie sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Sørren 
Monsen og Esper Persen  Ibiden. Da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En soed blised Hest for 5 Sld. 2 mrk., en brun stierned Hoppe 4 Sld. 2 mrk., en brun blised eller 
snopped Hoppe, og it brunt Horsføll for 3 Sld., en mørk brun gilled Foele for 5 Sld.,  
Qveg. 
En blak røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., en brun Koe 4 Sld., en røe røgged Qvigekalf 4 mrk.,  
Svin. En hvid Soe 3 mrk. , 2 hvide grise á 12 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
Gies. 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk.,  
Boeschabs ware. 
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En wogn med smaa stier hammel tøm, og halseller for 3 Sld., en ploug med jern, og anden behør, en 
drage kraag, og en brakehammel for 3 Sld., it aar med bihl 8 skl., en gl. harre 4 skl., it par gl. 
Høestier 1 mrk., en jern hand stang 2 mrk., en spade 12 skl., it tørf jern 8 skl., en krak øpse 8 skl., 
en jern tyve 6 skl., en stok øpse for 12 skl., en lyng rifve 6 skl., en gl. hiem qvern 4 mrk., en gl. seis 
med bom og ringe 8 skl., en metal gryde vog 13 skaalpund á 8 skl er 6 mrk. 8 skl., it gl. Ølkar 12 
skl., en røste balig i Steerhused for 1 mrk., it deigne trug 12 skl., en gl. Øltønde i stuen 1 mrk., 2 
straabonds tønder á 4 skl er 8 skl., en half tønde med en bon 6 skl., it gl. medskab 8 skl.,  
I Krobhused. 
En gl. førrekiste 12 skl., it firekantted sengested for 3 mrk., I Samme seng. En graa ulen underdynne 
3 mrk., en gl. graae ranned ulen overdynne for 8 skl., 2 gl. blaae ranned puder uden lin vor for 8 
skl., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., it føre bord i stuen 2 Sld., med en lugt foed, it madskab 
med laas for i stuen for 6 mrk., en gl. wefved benkedynne 3 alen lang 2 mrk., en wefved 
benkedynne for bordenden 4er alen lang for 4 mrk., en bagstoel for 12 skl., it hug jern 6 skl., en 
liden naur for 6 skl.,  
Kornet. Eller Sæden som i laden er indsamled er sat saaleedis. 
Rugen er af tersked, og fortæred i Sterfboet, hafren er sat for tolf tønder á 2 mrk er 6 Sld., Biuget er 
saa ringe, at det ikke kand sættis for noged, Høet er sat for 3 les á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk.,  
 
Summa andrager forskrefne løsøre til penge 59 Sld. 2 skl.,  
Efter en tolf Samfrender forretning paa den 77 gaard i Østermarie sogn for 82 Sld. 2 mrk.,  
Denne Summa befindes at være af denne S: Mand betalt i følgende maader, efter udgiven Revers 
den 4 Jan: 1678. Og paa teignede Qvitering, har S: Lodvig Larsen betalt til Sahl: Jokum Thisen i 
Svanike 22 Sld. 3 mrk., Nok er sees af en regning under Rasmus Larsen og Johan Bendixsen 
hender, at være paadragen i S: Lodvigs forældris tid for de aarvinger 73. 74. 75. 76. 77. og 78 af 22 
Marty 1681. restands til amptstuen, 31 Sld. 3 mrk. 6 skl., som Enken, og arfvingerne beretted, at 
denne S: Mand siden skal have betalt, Nok har S: Lodvig Larsen bekaasted Samfrender holdet som 
er aftagen for 6 Sld., giør 60 Sld. 2 mrk. 6 skl., resten som er 21 Sld. 3 mrk. 10 skl., beretted Enken 
og arfvingerne at Sal: Lodvig Larsen haver betalt til sogne Præsten i Østermarie sogn Gl. Sørren 
Larsen og til kirke wergen ibiden Jens Ibsen, saa er da den fulde Summa til boets middel beriegnet, 
efter som Enken og arfvingerne erbød sig der paa at foreskaffe riktig bevis og Qvitants, hvis de som 
melt er, forregived, og beretted haver. 
Summa summarum andrager forskrefne boets middel til penge 141 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
 
Blef saa angiven efter skrefne Gield, og Prætensioner, hvor til er giort udleg som 
følger. 
Efter den bog Clarringen den 13 Marty 1696. befindes at restere til amptstuen for A: 1695. penge 5 
Sld. 2 mrk., Doms omkaastning 2 mrk., er 6 Sld., for A: 1696. er snøred levered, anføris da 
Landgilde Biug for 7½ mrk 2 7/10 tønde haure ansat for 7½ mrk., bog Clarings penge 7 Sld. 2 mrk., 
Oktober Qcartal 4 mrk. 3 skl., er til sammen for A: 1696: 12 Sld. 1 mrk. 3 skl., giør tilsammen 18 
Sld. 1 mrk. 3 skl., formedelst ringe løsøre og mangel deraf, er for disse 18 Sld. 1 mrk. 3 skl., giort 
indførsel udi den 77 gaard i Østermarie sogn indtil de skadesløs betalt vorder. 
Mads Koefoed i Svaniche fordrer efter sin sedel penge 17 Sld. 1 mrk. 15 skl., her for er og giort 
indførsel i den 77 gaard i Østermarie sogn. 
Sogne Præsten Hr: Sørren Laursen tilkommer for A: 1696. 2 tønder Haure á 2 mrk er 4 mrk., Item 
en skep Biug 1 mrk. 8 skl., er 5 mrk. 8 skl., her for er giort indførsel i Hauren for 5 mrk. 8 skl.,  
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Jacob Koefoed i Svaniche fordrer efter sin sedel penge 15 Sld. 9 skl., og  indført i den 77 gaard i 
Østermarie sogn for 2 Sld. 3 mrk. 6 skl., en soed blised Hest for 5 Sld. 2 mrk., 3 les Høe for 4 Sld. 2 
mrk., it Madskab i stuen for 6 mrk., en hvid Soe 3 mrk., en liden naur for 6 skl., til overs 3 skl.,  
Herman Koefoed i Svaniche fordred  efter sin sedel 2 mrk. 8 skl., udlagt 2 gl. Gies for 2 mrk., en 
krak øpse for 8 skl.,  
Povel Koefoed i Rønne fordrer efter afregning penge 2 Sld. 3 mrk., der for er indført i Hauren. 
Mortten Koefoed i Svaniche fordrer 5 mrk., der indført i Hauren. 
Hans Ryman i Gudhiem fordrer som rester 3 Sld., udlagt en ploug, en ploug med jern og behør, en 
drage kraag, og en brake hammel for 3 Sld.,  
Mons Haagensen i Østermarie sogn fordrer 2 mrk., tillagt hos Hans Hansen i Østermarie sogn af en 
Hoppe disse 2 mrk.,  
Mortten Jokumsen fordrer for at meje 6 skl., udlagt it hug jern for 6 skl.,  
Mortten Ibsen Østermarie sogn fordrer 3 mrk., udlagt it firkanted sengested for 3 mrk.,  
Jens Hansen ibiden fordrer for lig kisten arbiedsløn penge 3 Sld. 8 skl., udlagt en wefved 
benkedynne for bord enden 4 alen lang 4 mrk., til overs 8 skl.,  
Peder Rasmusen ibiden fordrer 5 mrk., udlagt af en brun stierned Hoppe 5 mrk.,  
Niels Jensen ibiden fordrer 1 mrk. udlagt en førekiste for 12 skl., en straaebonds tønde for 4 skl.,  
Mads Espersen fordrer 14 skl., tillagt en stokøpse for 12 skl., ved Jacob Koefoeds udleg de 2 skl.,  
Imod det at Enken betaler til Herrits fougden Anders Pedersen Fyhn 2 mrk., og for A: 1695 og 
1696.á 1 skep Biug giør 4 mrk., hun bekommed indførsel i den 77 gaard i Østermarie sogn. 
Peder Nielsen i Østermarie sogn. fordrer glaser arbied løn 1 mrk. 12 skl., udlagt it gl. Ølkar for 12 
skl., it deigne trug 12 skl., en straabonds tønde 4 skl.,  
Olle Nielsen fordrer 4 mrk. udlagt af en brun stierned Hoppe disse 4 mrk.,  
Hans Hansen ibiden fordrer 6 mrk., udlagt en brun snopped Hoppe med it brunt Horsføll for 3 Sld., 
til overs 6 mrk.,  
Hans Rasmusen ibiden fordrer 1 mrk. 11 skl. Udlagt it aar med bihl for 8 skl., en sies med bom og 
ringe 8 skl., en half tønde med en bon 6 skl., it gl. madskab 8 skl., til overs 3 skl.,  
Sidzele Hansdaatter fordrer 1 mrk., udlagt en wefved benkedynne for 2 mrk., til overs 1 mrk.,  
Anders Bendtsen i Ibskier sogn fordrer efter Sahl. Jens Knaps skiftebref dateret den 25 April 1690 
penge 4 mrk., tillagt hos Hans Hansen af en brun snopped Hoppe og it  brunt Horsføll disse 4 mrk.,  
Jep Hansen Smid fordrer for hand grefverne 1 mrk. 8 skl., udlagt af en wefved benkedynne 1 mrk., 
med Sidzele Hansdaatter, hos Jens Hansens udleg de 8 skl.,  
Jep Jensen i Østermarie sogn fordrer for it les brende 10 skl., udlagt en bagstol for 12 skl., til overs 
2 skl.,  
Anders Ibsen fordrer 8 skl., tillagt hos Jep Jensen 2 skl., hos Hans Rasmusen 3 skl., hos Sørren 
Monsen 2 skl., hos Jacob Koefoeds udleg 1 skl., 
Østermarie kirke tilkommer for A: 1696. tiende 7 1/5 tønde Haure ansat 2 mrk. 8 skl., der for er 
giort indførsel i Hauren 2 mrk. 8 skl.,  
Jens Styrman i Østermarie sogn fordrer 10 skl., udlagt en harer for 4 skl., en jern tyfve for 6 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekaastning 3 Sld., blef betalt med 10 mrk., penge af 
en mørk brun gilled Foele. 
Skifteskriveren for sin umage 3 Sld., udlagt af forde 10 mrk., en jern stang 2 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt af en brun stierned Hoppe disse 3 mrk.,  
Wurderings mendene for derris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt it par Høestier 1 mrk., en røste 
ballig 1 mrk., en ølltønde 1 mrk., en spade 12 skl., en lyng rifve 6 skl., til overs 2 skl.,  
Imod denne S: Mands udfart er Enken bevilged vederlaug for 20 Sld., udlagt en blak røgged Koe 
for 4 Sld. 2 mrk., en brun Koe for 4 Sld., en røe røgged Qvigekalf for 4 mrk., en wogn med med til 
behør for 3 Sld., en gryde for 6 mrk. 8 skl., en graae ulen underdynne 3 mrk., en graae ranned 
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overdynne 8 skl., 2 puder á 4 skl er 8 skl., it gl. blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., it føre bord i stuen 
for 2 Sld., en hiem qvern med hus 4 mrk., af en brunstierned Hoppe 6 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 98 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 42 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hvilked bestaae i forde den 77 gaards forhen satte taxt, men som denne S: Mand har forbedred 
denne forde gaard i adtskeelige maader saa at den wel nu højere Ekstimeris, saa bliver den over 
blefne Summa, som er Enken, og hendis børn til deeling udeelt bestaaende, efter som Enken og 
Arfvingerne for meener i fremtiden der paa at have, og holde Samfrender. 
Til det sidste blef Enken og de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at 
foregive som dette Sterfboe entten kunde komme til beste, eller fordrende Gield, hvor til de svarede 
ej videre at være, end angived er og forskrefved staar, at saa er Passeret, Testerer. 
J:P: Meklenbourgh, H: Brugman. Paa Enkens wegne Hans Ryman  
Jermias Larsen. Frederik F:L: Lodvigsen. Mikel M:H: Hansen. 
Sørren Monsen. Esper E:P: Persen. 
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Nr. 96. 
Side 155b. 1696. 16. Okt. 
Marine Poulsdatter, 64. Sg. Aaker. 
Peder Andersen. 
 2 søn. 2 døt. 
A: Poul Pedersen, f. 1692. 
B: Lars Persen, f. 1694. 
C: Margretha Pedersdatter, f. 1688. 
D: Dorethea Pedersdatter, f. 1696. ( 13 uger.). 
  Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Anders Poulsen. 
 
Anno 1696 16 Oktober, efter Lavlig Giorde Tillysning Den registering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Deehling efter Peder Andersens Sal: hustru Marine Poulsdaatter, som boede, og 
døde paa den 64 Jord Eiendomsgaard beliggende udi Aakier sogn, Imellem denne nu S: Qvindes 
efterlatte Mand bemelte  Per Andersen,  paa eene, og paa anden side  deris sammen auflede børn 
2 sønner og 2 døttre, hvor af  
 
Den eldste søn er Povel Pedersen paa 4de aar gl.,  
Den yngste søn Lars Pedersen paa 2ded  aar gl.  
Den eldste daatter Margretha Pedersdaatter paa 8 aar gl.  
Den yngste daatter Dorethea  Pederdaatter  paa 13de uger gammel. 
For demmen er faderen Per Andersen self werge, og forelagt moder broderen Anders Poulsen 
at være tilsiuns werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Peder 
Hansen og Mons Ibsen. Da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En røe skimled Hoppe for 7 Sld., en brun blised Hoppe 5 Sld., it sort Horsføl for 1 Sld., en sort 
blised Hoppe 5 Sld., 
Kiør. 
En hvid Koe 5 Sld., en blak hielmed Koe 5 Sld., en sort braaged grimmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort 
braaged Koe 4 Sld.,  
Svin. En hvid Soe 3 mrk., 3 braagede galte grise á 1 mrk er 3 mrk., 2 hvide Soe grise á 1 mrk er 2 
mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 3 mrk., 7 unge Gies á 12 skl er 5 mrk. 4 skl.,  
2 tønder Rug i straaet á 10 mrk er 5 Sld., 11 tønder Biug i straaet á 5 mrk er 13 Sld. 3 mrk., Haure 6 
tønder i hused á 2 mrk. 4 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., Høet er sat for 4 Sld.,  
Boehave. 
En wogn uden stier 4 Sld., en ploug med behørrig jern for 5 mrk., en harre 12 skl.,  
Sommer Kalfle. 
2 sorte beltede Qvige kalfve á 3 mrk er 6 mrk., en sort grimmed Qvige kalf 3 mrk., en sort braaged 
Qvige kalf for 3 mrk., en tønde 2 skep Rug, som er saaed her til gaarden, er ansat for 3 Sld. 2 mrk.,  
I Stuen. 
It Ege wraaskab 4 mrk., it føre bord i stuen for 2 mrk., 2 tønder i Krobhused 8 skl., en gl. ballig 4 
skl., en Øll halftønde 12 skl.,  
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Summa andrager forskrefne boets middel til penge 80 Sld. 2 mrk.,  
Denne S: Qvindes Ifareklæder er efterskrefne, it røt karseis skiørt for 8 mrk., en sort Polle mettis 
trøye for 4 mrk., it gl røt fifskaftes snørlif for 1 mrk., en gl. sort raskis trøye for 2 mrk., en sort 
blommed fifskaftes make for 12 skl., Summa 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., hvilke klæder faderen beholte til 
at paaklæde børnen med, efter som de erre saa ringe af alder som saaleedis blef aftalt og bevilged 
paa Sterfboet. 
Blaf saa angifvet efterskrefne Prætensioner. 
Styk Anker Povel lan som denne gaard til sin Gagler Assigneret fordrer for 8 aars paa staaende, en 
deel Ekte penge á 2 Sld er 16 Sld.,  
Peder Andersen som haver betalt aarlig 4 Sld.,  
Ekte penge formeente af saadan en ringe bolig som denne gaard er tvende ikke give Herrits 
Ektepenge, des aarsage denne Prætension er til lov og ret Remitterit. 
Nok fordred for A: 1696 resterende bog Claringspenge 6 Sld. 1 mrk., Ektepenge 4 Sld., der imed 
bereigned, Landgielde  Korn ansat for 3 Sld., Laane Biug 2 tønder Biug ansat som forige taxt for 10 
mrk.,  
Kirke Korn og Laant Biug fra Kirkewergen 2 tønder for 10 mrk., Præste tiende for 96. ansat for 3 
Sld., Deignen og Herrits fougden á 1 skep Biug er 2 mrk., giør 17 Sld. 3 mrk., 
Jens Madsen Trelleborgh i Rønne har at fordre 4 Sld. 3 mrk.,  
Lars Persen i Aarkier sogn fordrer 2 Sld.,  
Skifteforwalteren og skriveren for deris umage bekom hver 6 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk.,  
Wurderings mændene hver 24 skl er 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 29 Sld. 3 mrk.,  
 
Liqvideret bliver udi behold og til deeling 50 Sld. 3 mrk.,  
Der af tilkommer faderen den halfve part som er 25 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imelem 2 sønner og 2 døttre. 
Er der af en broderlaad penge 8 Sld. 1 mrk. 13 1/3 skl., og en søsterlaad penge 4 Sld. 14 2/3 skl.,  
Og som faderen er self deris egne werger saa beholder hand det anførte goeds, og der imod svarer 
børnen til forskrefne sin anpart, men som børnen er saa ganske ringe af alder, og faderen begierer ij 
nogen forsterløn, ej heller vederlaug Imod sin S: Qvindes begravelsis bekaastning saa blef af 
handled paa Sterfboet at faderen Per Andersen beholder sine børns anpart hos sig bestaaende for 
uden rente indtil børnen bliver saa alderne at de self det kand annammer, heldst som det bestaar udi 
ringe løsøre goeds, Item skal og Per Andersen der foruden betale hvis Gields fordring som Sterfboet 
skyldig er og for anfindis indført. Hvor ved saa dette skifte sluttis. At saa er Passeret Testerer. 
J:P:Meklenbourgh.  H: Brugman. Anders A:P:S: Poulsen.  
Per P:A:S: Andersen.  Peder Hansen. Mons Ibsen. 
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Nr. 97. 
Side 156. 1696. 17. Okt. 
Kirstene Rasmusdatter, udhus, 1. Sg.g. Aaker. 
Peder Nielsen. 
 Ved ægt med ?. 3 døt. 
A: Birgite Jensdatter, enke. Laugv: Søstermand, Niels Andersen. 
B: Boehl Jensdatter, f. 1660. Værge: Søstermand, Niels Andersen. 
C: Kirstene Jensdatter, gm. Niels Andersen, Bodilsker. 
 
Anno 1696 17 Oktober, Da Beramed var at Holde it  Lovlig Schifte efter Peder Nielsens Sal: 
hustru Kirstine Rasmusdaatter, som boede, og døde udi it Udhus, beliggende paa 
den,Wornedegaards grun kalded Lille Myregaarden i  Aakier sogn, Imellem den S: Qvindes 
efterlatte Mand bemelte  Peder Nielsen,  paa eene, og paa anden side den S: Qvindes efter 
levende børn som Per Nielsen er Stiffader til, som er 3 døttre, hvor af  
 
Den eldste daatter Birgitte  Jensdaatter en enke for hende laugwerger hendis søstermand Niels 
Andersen i Boelskier sogn.  
Den yngste daatter Boehl  Jensdaatter  paa 36 aar gl. for hende werger forde Niels Andersen. 
Den yngste daatter Kirstine Jensdaatter i Ekteskab med forskrefne Niels Andersen. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende Hosbunden Seig: Albert Hartwig, og Skifteskrifveren 
Henrik Brugman. Og efter at var giort overslag paa boes Middel. Og den nu ved Sterfboet 
fordrende Gield, Der Imod var efterseet og Liqvideret, blef forberørte Niels Andersen med Peder 
Nielsen paa samptlig med arfvingernis weigne foreem´ned, og for Accorderit, Nemlig at Niels 
Andersen paa sin hustruis, og hendes forde 2de sødskendes weigne bekom deres S: Moders 
Ifareklæder sampt en gl. lin wef, hvilked de samptlig sig self indbyedis imellem deele, der ved 
Peder Nielsen for arfve partten efter sin S: Qvinde for hendis arfvinger skal være aldeelis fri, og 
krafvisløs i allemaader, hvorimod Peder Nielsen self skal svare, og betale ald den bort skyldige 
Gield. Som nu ved Sterfboet resterer, og kræfvis kand, Saa vel som og betale hvis rettighed som 
skifte betientene efter foreening tilkommer for deris umage ved denne forretning, dette fast og 
ubrødelig at skal af dette kommende holdis, og efter kommis som forskrefved staar, Saa hafver vi til 
bekræftelse, og yder meere stadfæstelse, her paa med voris egne hender, voris navne under skrifver 
Actum Anno Dei Et Loco Ut Supra. Albert Hartwig.  Henrik Brugman.
 Peder Nielsen P:N:S:  Niels N:A;S: Andersen. 
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Nr. 98. 
Side 156b. 1696. 21. Okt. 
Niels Nielsen, Haslegård, Øster Sogn. 
Margrethe Berildsdatter. Laugv: Søstersøn, Jep Jensen, Øster Sogn. 
 1 dat. 
A: Seigne Nielsdatter, f. 1681. Værge: Moders søstersøn, Berild Jensen, Øster Sogn. 
 
Anno 1696 21 Oktober, Er efter Foregaaende Lovlig Giorde Tillysning Holden Registering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Deehling efter S: Niels Nielsen, som boede, og døde paa it fri 
Wornede kaldis Lille Halsegaarden beliggende udi Østermarie sogn, Imellem denne nu S: Mands 
efterlatte hustru Margreta Berrildsdaatter,  for hende laugwerger Jep Jensen hendis søster 
søn ibiden, og paa anden side  deris sammen auflede daatter. Navnlig 
 
Siegne Nielsdaatter paa 15tende  aar gl. for hende paa tog og sig at laugwerge hendis moders 
søster søn Berrel Jensen i bemelte Østermarie sogn.  
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende Hosbunden til berørte fri Wornede, Hederlig og 
Wellærde Hr: Rasmus Jensen, Sogne Præst til Westermarie sogns Meenighed og Skifteskrifver 
Henrik Brugman.  Sammested er til wurderings mænd kaldet, Niels Pedersen og Mons 
Lassen. Ibisen.  Da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En røe skiolded dyrhaared Koe for 5 Sld., en sort Koe 4 Sld., en blaked Koe 4 Sld., it sort studnød 3 
Sld. 2 mrk., it røt studnød 3 Sld. 2 mrk., en sort braaged Qvigenød 9 mrk., en brun belted Qvige for 
9 mrk., en røe belted Tyrkalf for 5 mrk., en røe Qvigekalf 3 mrk., en røe belted Qvige for 4 Sld., 
Heste og Hopper. 
En brun stierned Hoppe 6 Sld., en slet brun Hoppe 6 Sld. 2 mrk., en røe stierned Foele 7 Sld., en 
guhl brun Hoppe for 7 Sld., en brun snopped Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., en slet brun føll Mehr for 6 
Sld.,  
Faar.og Lam. 9 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk., Lammen er fortærit i boet. 
Svin. En hvid galt for 6 mrk., en hvid galt med en sort plet paa siden for 3 mrk., en hvid Soe for 3 
mrk., en sort belted Soe 3 mrk.,  
Gies. 3. gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 1 Sld.,  
Shammel Ware. 
En arbieds wogn med hammel tøm, og halseeler for 4 Sld. 2 mrk., en gl. wogn  for 4 mrk., en ploug 
med behørig jern juhl og ringe 2 Sld., 2 Høestier for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., en 
Øltønde 14 skl., it stomme af en tønde for 3 skl., en brake hammel med . 
I it Cammer. 
En laasfast førekiste 6 mrk., en kierne 8 skl., en feer dfor 12 skl., en øl leiel 6 skl., it gl. madskab for 
12 skl., 2 sybøtter 4 skl.,  
I Herberghused. 
It sengested norren til for 1 mrk. 8 skl., it sengested sybden til for 4 mrk.,  
I Øster Hus. It deigne trug med stoel for 5 mrk., en ege laasfast kiste for 7 mrk., en hand qvern med 
hus, og seil 5 mrk., en kalke tønde 12 skl., en straabonds tønde 8 skl., en half tønde 4 skl.,  
I Steerhused. 
It røste Kar for 3 mrk., en stand tønde 12 skl., en gl. tønde 4 skl., en gl. kiste uden laas for 2 mrk.,  
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Paa Stue Lofted, it gl. Ølkar for 1 mrk. 8 skl., en lynneborg Salt toned 1 mrk. 8 skl., 2 gl. straabonds 
tønder á 4 skl er 8 skl., it gl. deigne trug 8 skl., en gl. kiste 8 skl.,  
i. Krobhused, it gl. bord med en oben foed 1 mrk., en gl. Øltønde 12 skl., it kande bræ for 8 skl.,  
Paa Øster hus Tilled, en gres seis med bon og ringe 3 mrk., en korn seis med bom og ringe 1 mrk., 
en jern hand stang 1 mrk., it tørf jern 1 mrk., en jern tyfve 8 skl., en lyng rifve 4 skl., en gl. naur 6 
skl., en lunstøke naur 4 skl., en liden krak øpse 6 skl., en gl. stok øpse for 1 mrk. 8 skl., en gl. hold 
tengsel for 4 skl.,  
I Herberghused i Nordere seng. En linnen underdynne for 2 Sld. 2 mrk., en ulen overdynne med 
blaae ranner paa 2 Sld., en ulen hoved dynne for 2 mrk., en linnen pude 1 mrk. 8 skl., en ulen pude 
for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl.,  
I den Seng nest ved, en ulen gl. sengedynne 2 mrk., en ulen overdynne 4 mrk., en linnen hoved 
dynne 2 mrk., en ulen pude 1 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., it sengklæde 1 mrk. 8 skl., endnu it 
sengklæde for 10 mrk., en benkedynne 6 alen lang for 8 mrk., en linnen underdynne 4 mrk., en 
linnen hoveddynne for 2 mrk., it gl. blaargarns lagen for 8 skl.,  
I Stuen. En agedyne paa blaae bon 1 mrk. 8 skl., en agedynne paa røe bon 1 mrk. 8 skl., it syed 
hiønde paa guhl bon for 8 skl., it gl. flamsk hiønder 1 mrk., it lidet amalt hiønde for 8 skl., en 
agedynne med remmer 1 mrk., en spoelskadet benkedynne under winduen 5 alen lang for 6 mrk., en 
benkedynne paa guhl bon for bordet 3 alen lang for 6 mrk., it førrebord i stuen med en oben foed for 
8 mrk., it nyt wraaeskab med 2 laase for 4 Sld.,  
Kaabber. 
En kifve kaaber kedel ungefehr paa en tønde stoer weier it lispund 5 ¼ pund á pundet 1 mrk er 5 
Sld. 1 mrk. 4 skl., en fierings kedel vog 10½ skaalpund á 20 skl er 3 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Kornet i Laden. Er anseet, og sat Biuged for 5 tømder á 5 mrk er 6 Sld. 1 mrk., Hauren er sat for 5 
tønder á 2 mrk. 4 skl er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., en deel Høe for 3 Sld., Rugen er fortæred i Sterfboet; 
Summa andrager forskrefne Sterfboers middel til penge 149 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Blef saa angiven efterskrefne Prætensioner og der til er giort udleg som følger. 
Angaaende denne Sal: Mands Ifareklæder, da beretted Enken at hun siden sin S: Mands død hafde  
samme klæder i betalning for arbied hengiven, efter som de ikun var af ringe werdie, hvilked her 
saaleedis til vedkommende efter retning indført er ; 
Hosbunden Hr: Rasmus Jensen fordrer efter slutted regenskab 19 Sld. 3 mrk., Udlagt for de 19 Sld. 
3 mrk., it sort studnød for 14 mrk., it røt studnød 14 mrk., en røe skioldet Dyrhaarred Koe for 5 
Sld., it wraaeskab med 2 laase 4 Sld., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter regenskab med Enken som hun self 
foregaf 26 Sld., nok resterende Landgilde af dette Wornede for A. 1696. som af hosbunden til 
hammen er overdragen smør som rester 15 skaalpund er efter land kiøb 3 mrk. 12 skl., penge 4 Sld., 
en tønde Haure 2 mrk. 4 skl., giør in alis 31 Sld. 2 mrk., Udlagt 5 tønder Biug for 6 Sld. 1 mrk., 5 
tønder Aure for 2 Sld.3 mrk. 4 skl., Høet for 3 Sld., Enken beholder denne sæd, og afclarrer des 
werdie for Landgielden nok tillagt en slet brun Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., endnu en brun Hoppe for 7 
Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., en hvid galt med en sort plet paa siden for 3 mrk., en sort braaged 
Qvige for 9 mrk.,  til overs 4 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordrer efter sin sedel penge 3 Sld. 9 skl., udlagt en brun belted Qvige for 
9 mrk., en hvid Soe 3 mrk., en Jern tyve 9 skl.,  
Mortten Koefoed i Svaniche fordrer 4 mrk. 2 skl., udlagt 4. gl. Gies for 4 mrk., ved Landsdommers 
udleg 2 skl.,  
Sogne Deignen Giert Philip Simmersen fordrer for sin umage med denne S: Mands ligs begengelse 
som bevilgedes 6 mrk., udlagt en hvid galt for 6 mrk.,  
Esper Jensen i Østermarie sogn fordrer 2 mrk. 8 skl., udlagt, it blaargarns lagen i Herberghused for 
2 mrk. 8 skl.,  
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Jørgen Persen i Østermarie sogn fordrer børne goeds som rester 3 mrk., udlagt en gres seis med 
bon, og ringe for 3 mrk.,  
Efter S: Anders Larsen i Østermarie sogn ergangne skiftebref var denne S: Mand werge for Thrine 
Andersdaatter, som tilkommer i alt 6 mrk., hvor af denne S: Mand har oppebaarred som nu skal 
udleggis 3 mrk., resten bestaar, som Mads Hansen i Østermarie sogn er skyldig der paa 2 mrk. 4 
skl.,  hos Lars Hansen i Listed 12 skl., Saa paatog sig ved denne S: Mands dødelig afgang, igien 
forberørte myndling at werge hendis sødskende barn Lars Persen i Østermarie sogn, og er da for de 
3 mrk., udlagt en agedynne paa blaa bon 1 mrk. 8 skl., en agedynne paa røed bon 1 mrk. 8 skl.,  
Joen Nielsen i Østermarie sogn fordrer for høste arbiede 4 mrk. 8 skl., udlagt en gl. kiste uden laas 
for 2 mrk., en jern stang 1 mrk., it tørf jern 1 mrk., it lided smaal hiøndes 8 skl., imod denne 
S.Mands begravelsis bekaastning blev Enken bevilged lige wederlaug som er 24 Sld., udlagt en sort 
Koe 4 Sld., en blaked Koe 4 Sld., en brun stierned Hoppe 6 Sld., en brun snopped Hoppe 6 Sld. 2 
mrk., en røe belted Tyrkalf 5 mrk., en røe Qvige kalf for 3 mrk., en benkedynne paa guhl bon for 
borded 3 alen lang for 6 mrk.,  
Mortten Henriksen fordrer arbiedsløn 2 mrk., udlagt en ulen sengedynne i Herberghused for 2 mrk.,  
For skifted at forvalte bevildis 3 Sld., udlagt en fierings kedel for 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., til overs 1 
mrk. 2 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilged 15 mrk., udlagt og indført der for i forskrefne kaabber 
kedel 
Stempled papir til denne for retning for 3 mrk., udlagt af forde kedel 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt af forde kedel 3 mrk. 4 skl., af 
fierings kedelen de 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 93 Sld. 11 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 56 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Hvor af moderen tilkommer den halfve part som er penge 28 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Og daatteren ligesaa den anden halfvepart som er penge 28 Sld. 1 mrk. 3 skl., 
 
For Moderens anpart er til hende udlagt, en sort belted Soe for 3 mrk., en arbieds wogn med 
tilbehør for 4 Sld. 2 mrk., en gl. wogn for 4 mrk., en ploug med behørrig Jern 8 mrk., 2 Høe stier for 
1 mrk. 8 skl., 2 gl. harre for 1 mrk., en øltønde 14 skl., it tønde stomme  for 3 skl., en brake hammel 
med Seeler 8 skl., en laasfast førre kiste for 6 mrk., en kierne 8 skl., en fiering 12 skl., en øl leiel 6 
skl., it gl. Madskab for 12 skl., 2 sybøtter 4 skl., it sengested norden til i Herberghused for 1 mrk. 8 
skl., it sengested sønden til for 4 mrk., it deigne trug med stoel for 5 mrk., en hand Qvern med hus 
og seil for 5 mrk., en kalke tønde for 12 skl., en straabonds tønde 8 skl., en half tønde 4 skl., it 
førrebord i stuen for 8 mrk., en spoelskaded benkedynne under winduen 5 alen lang for 6 mrk., it 
røste Car for 3 mrk., en stand tønde 12 skl., en gl. tønde 4 skl., paa stue lofted, it gl. Øllkar for 1 
mrk. 8 skl., I den Seng nest ved den nordre, en ulen overdynne for 4 mrk., en linnen hoved dynne 2 
mrk., en ulen pude 1 mrk., it sengklæde for 1 mrk. 8 skl., endnu it sengklæde  10 mrk., en linnen 
underdynne 4 mrk., en linnen hoveddynne 2 mrk., it blaargarns lagen for 8 skl., en lynneborg salt 
tønde 1 mrk. 8 skl., 2 straabonds tønder for 8 skl.,  it gl. deigne trug for 8 skl., en gl. kiste 8 skl., en 
korn seis med bom, og ringe 1 mrk., it kandebræ 8 skl., en gl. stoekøpse 1 mrk. 8 skl.,  
 
Daatteren Seigne Nielsdaatter for sin anpart, som er 28 Sld. 1 mrk. 3 skl., er udlagt, en røe belted 
Qvige for 4 Sld., en røe stierned Foele for 7 Sld., en slet brun Føll Mehr for 6 Sld., en laasfast 
Egekiste for 7 mrk., I Krobhused, it bord med en oben foed for 1 mrk., en øl tønde for 12 skl., en 
lyng rifve 4 skl., en gl. naur 6 skl., en lund støke naur 4 skl., en krak øpse 6 skl., en hold tengsel 4 
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skl., I Nørre seng i Herberghused, en linnen under dynne 10 mrk., en blaae ranned ulen underdynne 
8 mrk., en dito hoved dynne 2 mrk., en linnen pude 1 mrk. 8 skl., en ulen pude 1 mrk., it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 8 skl., en benkedynne 6 alen lang for 2 Sld., it syed hiønde paa guhl bon for 8 skl., 
it gl. flamsk hiønde 1 mrk., en agedynne med remmer 1 mrk., af fierings kedelen de 6 skl., ved 
Landsdommers udleg 1 skl.,  
Signe Nielsdaatters her udi tillagte rørrende goeds beholder Moderen, efter aftale paa Sterfboets, 
hos sig saa lenge hen siden ugift, hvor med wergen, som er Berrel Jensen var tilfreds, og siden at 
omgaais der med efter lowen; 
 
Skifted Administrator tilspurdte Enken, og de vedkommende, om de hafde meere at angive til 
sterfboets beste, eller fordrende Gield, Hvor til de svarede ej widere at være, end angived er, og 
forskrefved staar, saa at være Passeret Testerer.  Rasmus Jensen B:  
Henrik Brugman. Jep Jensen.  Berrild B:J:S: Jensen. 
Niels N:P: Persen. Mons M:L:S: Lassen. 
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Nr. 99. 
Side 158. 1696. 22. Okt. 
Esber Ibsen, 13. Sg. Rø. 
Gjertrud Hansdatter. Laugv: Laurs Jensen, qvartermester, Rø. 
 3 søn. 3 døt. 
A: Jep Espersen, f. 1682. Værge: Mons Monsen, Bedegade, Klemensker. 
B: Hans Espersen, f. 1688. Værge: Mons Ibsen, Klemensker. 
C: Morten Espersen, f. 1691. Værge: Hans Høg, Rutsker. 
D: Karen Espersdatter, f. 1678. Værge: Henning Albertsen, Rø. 
E: Kirstene Espersdatter, f. 1683. Værge: Hans Jensen, Rø. 
F: Gjertrud Espersdatter, f. 1685. Værge: Per Høg, Klemensker. 
 
Anno 1696 22 Oktober, Er efter Lavlig Giorde Tillysning Holden Registering og Wurdering, Sampt 
Liqvidation efter S: Esper Ibsen som boede, og døde paa den 13 Jord Eiendomsgaard beliggende 
i Dalbye i Røe sogn. Imellem denne  S: Mands efterlatte hustru  Giertrud Hansdaatter for hende 
paatog sig at laugwerge Qvartermesteren Laurs Jensen boende i Røe sogn.Paa eene, og paa anden 
side  deris sammen auflede børn 3 sønner og 3 døttre, hvor af  
 
Den Eldste søn Jep Espersen paa 14   aar gl. for hammen er til werge anordnet Mons Monsen i 
Bedegade i Clemmedskier sogn. 
Den anden søn Hans Espersen 8 aar gl. for hammen werger Mons Ibsen i Clemmedskier sogn. 
Den yngste søn Morten Espersen 5 aar gl. for hammen werger Hans Høg i Rydskier sogn. 
Den eldste daatter Karne  Espersdaatter paa 18 aar gl. for hende werger Henrik Albertsen i 
Røe sogn. 
Den anden daatter Kirstine Espersdaatter 13 aar gl. for hende werger Hans Jensen i Røe sogn.  
Den yngste daatter Giertrud  Espersdaatter  paa 11 aar gl. for hende werger Per Høy i 
Clemmedskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende berørte Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Lars 
Hansen og Frederik Hansen.ibiden. Da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Rasmus Eriksen paa 6te gaard i Røe sogn. vedstoed her paa skifted, at være skyldig her til boet for 
bemelte 6te gaard forbedring penge 6 Sld., en røe blised Hoppe som Sanders Pedersens arfvinger 
haver overlat denne Sal: Mand, hvor paa staar ubetalt 3 Sld., en blef Hoppen sat for 5 Sld., i 
saamaader tilhør Sterfboet der af de 8 mrk., en halfpart af en roesbaad med aarer, og tofter 
beliggende neden for Røe Kirke stran, hvor af S: Peder Hansens Sterfboe tilhør den halfve part, og 
dette Sterfboe den anden halfvepart som er sat for 4 Sld., en hvid graae Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en 
slæde med træ vidier for 2 mrk., it smalt føre træ for 8 skl., it aar med Bihl for 12 skl., 2 straabonds 
tønder á 6 skl er 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne boets løsøre middel til penge 18 Sld. 2 mrk., 
 
Blef saa angiven efterskrefne Gield, Og der til er giort udleg som følger. 
Kongl: May: Amptskriveren, og Ridefouget S: Hans Henrik Skor fordrer efter sin fuldmektiges 
Sedel som rester for A: 1693. og 1694. 9 RD. 3 mrk. 1 skl., giør 14 Sld. 1 mrk. 1 skl., her for er 
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udlagt, hos Rasmus Eriksen paa 6 gaard i Røe sogn som hand er her til boet skyldig 6 Sld., en hvid 
graae Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., af den halfvepart i en roes baad 11 mrk. 1 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Christen Lin fordrer som rester paa en Hest 3 Sld., for tiende A: 1695, 3 skep 
Biug 3 mrk., her for er udlagt for de 3 mrk., af forde Roes baad disse 3 mrk., for de 3 Sld., kand 
Proqvota tilkommer 2 mrk. 4 skl., udlagt af baaden 1 mrk. 15 skl., it smal føre træ for 8 skl., er til 
overs 3 skl.,  
Skifteforwalteren og skriveren for sin umage hver 3 mrk., af den brun blised Hoppe. 
Stempled papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl., udlagt af forde brun blised Hoppe. 
Wurderings mændene hver 4 skl er 8 skl., udlagt af forde Hoppe de 8 skl.,  
Christopher Hansen i Rønne fordrer 4 Sld. 2 mrk., kand Proqvota tilkomme 3 mrk. 3 skl., og udlagt 
en sleede med træ vidier for 2 mrk., it aar med bihl 12 skl., en straabonds tønde 6 skl., ved Hr: 
Christens udleg 1 skl.,  
Rasmus Eriksen i Røe sogn. fordrer for lig kisten arbiedsløn 2 mrk., kand Proqvota 
 Tilkommer 6 skl., udlagt en straabonds tønde 6 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 24 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Der af er til fuld betalning udlagt 17 Sld.1 skl., Resten som er 7 Sld. 3 mrk., er Proqvota 
 Udlagt, som forskrefved staar.  
Efter det skiftebref ganged efter Jens Ibsens S: hustru i Røe sogn, den 30 may 1687 er denne S: 
Mand tilordnet at werge for Hans Jensen som tilkom 2 mrk. 7 skl., af en brun Hoppe sampt it Faar, 
Enken beretted at hans broder Jep Jensen beholte forde brun Hoppe, og S: Esper Ipsen ej bekom 
den anpart Hans Jensen der af tilkom, Faared har Hans Jensen og  
udvelged sig i blandt Esper Ibsen Faar som siden bort døde, og som Hans Jensen har været sin egen 
werge i 5 aar her paa landet førend hand forleeden aar er weibet her fra landet til Soldat, saa hafde 
hand burdt at fordrer sin tilkomme til foen. Til med er her i boet nu indted at tillegge ham for sin 
anpart. Saa beroer det der ved, og er til low og ret henvist. 
Skifteforwalteren tilspurde Enken, om hun hafde meere at angive til Sterfboets beste, hvor til hun 
svarede ej videre at være end angifvet er, og forskrefved staar, at saa er Passeret Testerer.  
Lars Jensen. Lars L:H: Hansen. Frederik Hansen. 
J:P: Meklenbourgh.  Henrik Brugman. 
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Nr. 100. 
Side 158b. 1696. 18. Juni.     
Olluf Andersen, 13. Sg. Pedersker. 
Sidsele Kieldsdatter. Laugv: Jep Monsen, Boregård, Pedersker. 
 1 søn. 
A: Anders Ollufsen, f. 1690. Værge: Morbror, Olluf Kieldsen, Pedersker. 
 
Anno 1696 18 Junu, Er efter Lavlig Giorde Tillysning Holden  Registering og Wurdering, efter 
Sahl: Olluf Andersen, som boede, og døde paa den 13 Jord Eiendomsgaard beliggende i 
Pederkier sogn, Imellem denne nu S: Mands efterlatte hustru   Sidzele Kieldsdaatter , for hende 
paatog sig at laugwerge  Jep Monsen i Boregaarden ibiden, paa eene, og paa anden side  it deris 
sammen auflede barn   
 
Som er en søn ved navn Anders Ollufsen paa 6te aar gl. for hammen er til werge anordnet Moder 
Broderen Olluf Kieldsen i Perskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende Høyedle og Welbaarne Hr: Estats raad og Amptmand 
Herren Hans Boefeke ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og Skifteskrifver 
Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Hans Lassen og Olluf 
Jensen, Ibiden. Da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En blaked Koe 5 Sld., en hvid Koe for 5 Sld., it blaked studnød 3 Sld., en røe hielmed Tyrkalf for 3 
mrk., en sort røgged Qvigekalf for 3 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En sort Hest for 7 Sld., en brun blised Hoppe 7 Sld., en brun Hoppe for 6 Sld.,  
Faar og Lam. 
6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 4 Lam á 1 mrk er 1 Sld.,  
Svin. 2 galt Svin, og it Soe svin som nu er paa lyngen á 3 mrk er 9 mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies og en gaase á 1 mrk er 3 mrk.,  
6 Gieslinger á 8 skl er 3 mrk.,  
Boehave. 
En wogn uden stier 2 Sld., en ploug med jern juhl og ringe for 1 Sld., 2 harrer á 8 skl er 1 mrk.,  
Kaabber. 
En gl. kaabber kedel paa 2 smaa spanne stoe vegtig til 2 Sld., en gl. gryde for 2 mrk., en øltønde 1 
mrk., it lidet Car 8 skl., 5 straabonds tønder á 8 skl er 2 mrk. 8 skl., it gl. Madskab for 2 mrk., it 
lided laasfast skrin for 3 mrk., it førrebord i stuen med foed for 4 mrk., it førre wraaeskab med en 
laas for 3 mrk., it førre bord i stuen med foed for 4 mrk., it førre wraaskab med en laas for 4 mrk., it 
bord i lillestuen for 6 mrk., en gl. korn seism med bom og ringe 1 mrk.,  
I lille stuen. 
En gl. flamsk agedynne for 2 mrk., en nye wefved benkedynne 3 alen lang for 3 mrk., en hammel 
tøm, og halseeler for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. skibsvrag brædder begge for 12 skl., 4 gl. bræder paa 
stenged i wester lade for 1 mrk.,  
I store stuen. 
En sort ulen underdynne for 5 mrk., en hvid ulen overdynne for 5 mrk., it blaargarns lagen for 2 
mrk., en ulen ranned hofved dynne 1 mrk. 8 skl., 2 puder uden lin vor begge for 3 mrk., it gl. 
wefved sengklæde for 2 mrk., it førre sengested 4 mrk.,  



 2 

Summa andrager forskrefne Sterfboets løsøre middel til penge 63 Sld. 12 skl.,  
Gaarden angaaende, da haver denne S: Mand slet indted derudi til Sterfboets middel at anføre, efter 
som den forhen efter hans S: Fader, og Moder er udlagt, som skiftebrefvet efter denne udviser, blef 
saa angiven efterskrefne Gield. 
Kirke wergen i Pederskier sogn Anders Jensen fordrer for A: 1695. resterende en tønde tiende Rug 
der for penge 2 Sld., udlagt it førrebord i stoer stuen for 4 mrk., it føre wraaeskab ibiden for 4 mrk.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller loed fremlegge it pandtebref af denne S: Mands fader 
S: Anders Olsen udgived paa denne 13 gaard den 17 Marty 1685. med dets opskrift videre 
formelding, lydende paa 49 Sld. 10 skl., hvor for Hr: Landsdommer med den til dato resterende 
rente forbliver ved  forde sit Pandt efter brefvets indhold, indtil hand derfor betalning bekommer, og 
blef samme bref lest og paaskrefven? 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe, fordrer efter sin sedel 4 Sld. 10 skl.,  
Efter Diderik Ollufsens i Svaniche hans Regenskabs bogs udvisning, er dette boe til hammen 
skyldig som Enken vedgik penge 8 Sld. 2 mrk.,  
Temme Imedsen ibiden fordrer 8 skl.,  
Else S: Hr: Balters fordrer for en tønde tiende  Haure 2 mrk. 8 skl.,  
Lars Pedersen i Perskier sogn fordrer 3 mrk. 8 skl.,  
Hans Jensen ibiden fordrer fortekning 1 mrk. 8 skl.,  
Peder Jørgensen ibiden fordrer for en tønde 4 skep Rug penge 11 mrk., Laante penge 1 mrk. 6 skl.,  
Herman Skomager fordrer arbieds løn 1 mrk. 8 skl.,  
Jep Pedersen i Svaniche fordrer 1 mrk. 6 skl.,  
Elsebeth en wefvepige fordrer 3 mrk.,  
Esper Andersen i Østermarie sogn fordrer for Skov vare 4 mrk.,  
Olle Kieldsen i Persker sogn fordrer 9 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisens bekostning 3 Sld., udlagt en gl. kaabber kedel for 2 
Sld., it Faar og it Lam for 4 mrk.,  
Skifteskreveren for sin umage med reisens bekaastning 3 Sld., udlagt it blaked studnød for 3 Sld.,  
Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., it galt svin for 3 mrk., en gl. gaas og en ung 
gaas for 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., udlagt en flamsk agedynne for 2 mrk., it wefved 
sengklæde 2 mrk.,  
Imod denne S: Mands udfart blef Enken efter hendis Prætension indført for penge 20 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 52 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold penge 10 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Og som denne gaard skal være udlagt at betale Landgiede til afgangne Welb: Hr: Otto Marsuins 
arfvinger, og ingen af denne S: Mands arfvinger veed hvem det tilkommer, saa efter di Landgielden 
ikke i nogle aar, er kræfved, eller af denne S: Mand nogen sted ytt, og Enken efter 
skifteforwalterens anfordring ikke viste hvor megeg der skal kunde være til rest, saa kand det 
overblefne ikke deelis Enken, og hendis barn imellem, men Enken det til Landgieldens ansvar, og 
videre at beholde; 
Videre viste Enken ikke til sterfboets middel efter skifteforwalterens anfordring at foregive, end 
forskrefved staar, at saa er Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. 
Jep Monsen. Kield K:O: Ollufsen.  Hans H:L: Lassen.  
Olluf O:J:S: Jensen. 
 
Til ydermeere opliusning at er lange, om denne gaard resterende Landgielde, da haver vi forbemelte 
skifteds betientere opholded denne forretning indtil den 23 Oktober nest paafølgende berørte aar 
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1696. og imidlertid giort adtskeelige forskringer, og advarseler, om sig Her paa Landed nogen 
skulle wille lade finde som om denne 13 gaard i Perskier sogn, resterende Landgielde i Sterfboet 
nogle oplysning eller paa fordring kunde giort, men ingen er fremkommen, des aarsage vo ikke 
haver under staait os at giøre udleg til nogen af de fordrende Prætensioner, end dog de med 
bevillighed deris fordringer haver belagt, heldst som Sterfboet i saadan armod, og vitløftighed 
bestaar, som denne forretning i sig self udviser, til hvilken ende  forretningningen saaleedis for 
restandserins af Landgieldes betalning, uden endelighed af os saa her med Sluttes. Og saafrem 
Efter bevislighed i sin tid noged af denne registerings middel kand beholdis, foruden de 
forestaaende Creditorers Prætensioner, Restitusion søges af ved Køjnmende det øfrige paa 
Landgieldens betalning, til widnisbiurd at saa Passeret er Testerer. 
 J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. 
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Nr. 101. 
Side 159b. 1696. 12. Nov. 
Peder Mortensen, 28. Sg. Knudsker. 
Gjertrud Pedersdatter. Laugv: Frederich Bødker, Knudsker. 
 1 søn. 3 døt. 
A: Morten Pedersen, f. 1689. Værge: Carl Larsen, Knudsker. 
B: Kirstene Pedersdatter, f. 1681. Værge: Erland Ollsen, Vestermarie. 
C: Boehl Persdatter, f. 1686. Værge: Mons Ollsen, Knudsker. 
D: Elsebeth Persdatter, f. 1696. ( ½ år. ). Værge: Moders søstermand, Jens Andersen, Bodilsker. 
 
Anno 1696 12 November, Er efter Lovlig Giorde Tillysning Holden  Registering og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter Sahl: Peder Mortensen, som boede, og døde paa den 28 Jord Eiendoms 
gaard beliggende i Knudskier sogn, Imellem denne  S: Mands efterlatte hustru   Giertrud Peders 
daatter , for hende paatog sig at laugwerge  Frederik Bødker  ibiden, Og ferris sammen auflede 
børn, som er 1. søn og 3 døttre, nemlig 
 
Sønnen Morten Pedersen paa 7de aar gl. for hammen werger Carl Larsen i Knudskier sogn. 
Den eldste daatter Kirstine Pedersdaatter 15 aar gl. for hende werger Erland Ollsen i 
Westermarie sogn. 
Den anden daatter Boehl Pedersdaatter 10de aar gl. for hende werger Mons Ollsen i Knudskier 
sogn. 
Den yngste daatter Elsebeth Pedersdaatter ½ aar gl. for hende werger moders søstermand Jens 
Andersen i Boelskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende bemelte  Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Jens 
Pedersen og Christen Pedersen, Ibiden. Da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
I Westen i stuelengen it lided les Høe, er sat for 5 mrk., sammested it les adskelig Halm tilsammen 
sat for 2 mrk.,  
I Østerlenge i Nøre ende, Rug ungefehr it stolperum er sat for1½ tønde á 10 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 
sammested en deel Biug er sat for 2 tønder á 6 mrk er 3 Sld., lided Haure oven paa Biuged er sat for  
en tønde for 2 mrk. 8 skl.,  
En vogn med stier hammel, og tøm for 4 mrk., en gl. ploug foruden jern for 6 skl., en gl. harre 4 
skl., en hand qvern med hus og seil for 6 mrk.,  
I Krobhused. 
2 tønder á 4 skl er 8 skl., en gl. seis uden bom 4 skl., it lided uferdig deigne trug 4 skl., en gl. Ørk 
uden laag 1 mrk. 4 skl., it gl. bord i stuen med skoffe 3 mrk., it gl. ege wraaskab for 5 mrk., en gl. 
røe blised Hest 2 mrk., en sort brun blised Hoppe 2 mrk.,  2 gl. Gies og en Gaas á 1 mrk er 3 mrk., 
en ung hvid Soe 2 mrk., en liden sort Hoppe for 3 Sld.,  
Summa andrager Boets middel til penge 20 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
 
Foruden dette beretted Enken at denne 28 gaard i Knudskier sogn, tilhør denne S: Mand. Som ikke 
kunde anføris til Sterfboets middel, førind den af Samfrender vorder taxeret;  
Blef saa angiven efterskrefne bort skyldige Gield, hvor til er giort Udleg som følger. 
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Kongl. May: amptskriver, og Ridefouget Seig: Hans Henrik Skor fordred efter sin forteignelse som 
melder, Specification paa hvis den 28 Peder Mortensen i Knudskier sogn, skylder, Jordebogs 
restands for efter følgende aarringer nemlig, A: 1694 og 1693. Jordebogs restands med omkostning 
16 RD. 8 skl., for A: 1695. 18 RD. 3 mrk. 14 skl., omkostning 2 mrk. 4 skl., nok rester hand for 
1696. RD. 3 mrk. 14 skl., endnu haver hand bekommed laane Biug en tønde 1 RD. 3 mrk., leie af 
bemelte laane Biug 1 skep. 1 mrk. 2 skl., Nok betalt for en ligkiste, som hand blef jored udi 1. RD. 
4 mrk., er 57 RD. 10 skl., her paa er til afkortning en Soldat sedel daterit den 27 November 1695. 1. 
Rd. 2 mrk., Mok en anden daterit den 18 Juny 1696, 1 RD. 1 mrk. 10 skl., er 2 Rd. 3 mrk. 10 skl., 
rester saa igien 54 RD. 3 mrk., Saaleedis er denne Restenda ret Extraheret Test: HH Skor, giør 81 
Sld. 3 mrk., Endnu gotgiøris for landgielden smør for A: 1696 som paa 3de tider er ytt, 2 lispund 
6½ skaalpund 2 Rd. 3 mrk. 5 skl., rester saa 51 RD 5 mrk. 11 skl., er 77 Sld. 3 mrk. 11 skl., Her for 
er giort indførsel i den 28 gaard i Knudskier sogn, efter som indted løsøre her til i Sterfboet findes. 
Elisabeth S: Claus Bohnis fordrer 4 mrk., der for og giort indførsel I forde 28 gaard. 
Sogne Præsten hederlig, og wellærde Hr: Henrik Hiort fordrer efter sin sedel som rester for A: 
1695. en tønde Huare anført for 2 mrk. 8 skl., it lam 2 mrk., en gaas 12 skl., Paaske rettighed 1 mrk. 
4 skl., giør 6 mrk. 8 skl., for A: 1696. rester en tønde Rug ansat for 10 mrk., 1 1/5 tønde Biug 7 
mrk. 4 skl., en tønde Haure 2 mrk. 8 skl., Paaske rettighed 1 mrk. 4 skl., giør 5 Sld. 1 mrk., 
tilsammen 6 Sld. 3 mrk. 8 skl., her for er udlagt, 1½ tønde Rug for 3 Sld. 3 mrk., en tønde Biug for 
6 mrk., en tønde Haure 2 mrk. 8 skl., en hvid ung Soe 2 mrk., af it wraaskab i stuen med laas 2 
mrk.,  
Item for sin umage ved den S: mands begravelse beloundis af de vedkommende 2 Sld., udlagt en 
wogn for 4 mrk., 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., af wraaeskabed 1 mrk.,  
Skolemesteren Christian Skreill i Rønne fordrer for A: 1694. 1695. og 1696. Paaske tettigheder á 10 
skl er 30 skl., Item for 1695, rester en Skep Biug 1 mrk. 4 skl., Og for 1696 en skep Biug 1 mrk. 4 
skl., for lig tieneste 4 mrk., giør i alt 8 mrk. 6 skl., udlagt af it bord i stuen betaler Carl Larsen de 3 
mrk., af en liden sort Hoppe 5 mrk., en ploug uden jern 6 skl.,  
Hans Ollufsen i Rønne fordrer ved Hans Andersen Smid for en leie Koe, som er bleven ulykelig 
død her ved gaarden, nemlig en brun Koe penge 6 Sld., dette kand ej gotgiøres efter som Enken, og 
de vedkommende beretter at bemelte Koe imod deris villie, af en til falden ulyke er bort død, mens 
faer at søges med bevis ved low og ret, og ret, hvor til det er Remitterit; 
Nok som S: Peder Mortensen til bemelte Hans Ollufsen skal have ragt haand for Niels Staale i 
Rønne og skal have forsikret i denne 28 gaard for penge 20 Sld., Her om er jeg bevislighed paa 
skifted fremlagt, men wil med haandskrift, eller Attest, og pandtebref ved gaardens sætning bevises 
efter som Enken dette benekter, saa frembt her af noged kand windis. 
Hans Andersen Smid i Rønne fordrer efter indlefvered regenskab penge 9 Sld. 2 mrk. 14 skl., af 
denne fordring vedgaar Enken ikun 4 mrk., og der for er giort indførsel i en liden sort Hoppe resten 
er henvist til low og ret, windis noged søgis betalning der for i gaarden, om der af naar 
amptskriverens og de andres her efter giør de indførsels fordringer, er fyldelst giort, noged er til 
beste. 
Viceteuren Jens Hansen boende i Rønne fordrer 3 mrk 8 skl., udlagt en røe blised gl. Hest for 2 
mrk., en gl. Ørk uden laas 1 mrk. 4 skl., it lidet deigne trug for 4 skl.,  
Jst. Knuds Kirkis werge Hans Jensen fordrer af tiende for 1695 resterende 3 mrk., for A: 1696 en 
tønde Biug 6 mrk., giør 9 mrk., udlagt  en tønde Biug for 6 mrk., af en liden sort Hoppe 3 mrk.,  
Hans Hansen i Knudskier sogn fordrer for en tønde Biug penge 6 mrk., leje der af 1 mrk., er 7 mrk., 
her for er giort indførsel i forde 28 gaard i knudskier sogn 
Hans Jensen i Rønne fordrer 3 mrk., udlagt i westerende i stue lengen en deel Halm for 2 mrk., en 
harre 4 skl., i Krobhused 2 tønder 8 skl., en seis uden bom 4 skl.,  
Nok fordrer Niels Larsen for sin umagr 2 mrk., udlagt en sort brun blised gl. Hoppe for 2 mrk.,  
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Skifteforwalteren for sin umage bekom it lided les  Høe for 5 mrk.,  
Skifteskriveren for sin umage 6 mrk., udlagt lided Haure, og noged Halm i Østerende i stue lengen 
for 3 mrk., af en hiem qvern de 3 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt af en hiem qvern de 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt af wraaeskabed de 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner in Allis til penge 101 Sld. 1 skl.,  
 
Hvor til er udlagt forskrefne boets anførte løsøre som er 20 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
For resten 80 Sld. 2 mrk. 11 skl., er giort indførsel i denne S: Mands Jord Eiendomsgaard som er  
den 28 i knudskier sogn, og er for amptskrifverens restands 77 Sld. 3 mrk. 11 skl., Og for Hans 
Hansen i Knudskier sogn 7 mrk., Sampt Elisabeth S: Claus Bohnis for 4 mrk.,  
Til det sidste tilspurde skifteforwalteren Enken, og de vedkommende, om de hafde meere til dette 
boes middel at anføre, hvor til de svarede ej videre at være, uden hvis som er endnu til beste i denne 
28 gaard i Knudskier sogn. Saa at være tilganged Testerer. Jens Pedersen Meklenbourgh. 
Frederik F:T:S: Thisen. Jens Pedersen. Christen C:P;S: Pedersen. 
Carl C:L: Larsen.  Egen hand. 
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Nr. 102. 
Side 160b. 1696. 28. Nov.    
Karen Rasmusdatter, 3. Vg. Rutsker. 
Erich Pedersen. 
 2 søn. 4 døt. 
A: Rasmus Erichsen, egen værge, Klemensker. 
B: Peder Erichsen, egen værge. 
C: Elsebeth Erichsdatter, gm. Peder Andersen, Rutsker. 
D: Anna Erichsdatter, gm. Morten Sørensen, Rutsker. 
G: Nilla Erichsdatter, f. 1670. 
H: Karen Erichsdatter, f. 1672. 
   Værge: Far. 
 
Anno 1696 28 November, Er efter Lovlig Giorde Tillysning Holden  Registering og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Deeling efter  Erik Pedersens S: Hustru Karne Rasmusdaatter, som 
boede, og døde paa den  3 Wornede gaard beliggende udi Rydskier sogn, Imellem denne  S: 
Qvindes efterlatte husbonde bemelte  Erik Pedersen , Paa eene og paa anden side  derris sammen 
auflede børn, som er 2. sønner og 4 døttre, Hvor af 
 
Den eldste søn Rasmus Eriksen i Clemmedskier sogn, sin egen werge. 
Den anden søn Peder Eriksen og sin egen werge. 
Den eldste daatter Elsebeth Eriksdaatter  i ekteskab med Peder Andersen i Rydskier sogn  
Den anden daatter Anna Eriksdaatter  i ekteskab med Morten Sørrensen i Rydskier sogn. 
Den 3. daatter Nilla Eriksdaatter 26 aar gl. 
Den yngste daatter Karne Eriksdaatter 24 aar gl. for demmen er faderen self werge, og forelagt 
deris brødre med demmen at have insseende, som tilsiuns werger med faderen. 
 
Og var paa Rettens weigne  overværende bemelte  Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Lars 
Monsen og Mons Olsen. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En soed stierned gl. gilling for 4 Sld., en brun stierned Hoppe 10 Sld., en gl. graa Hoppe for 6 Sld., 
en graa blised ung Hoppe for 10 Sld., en slet brun Hoppe, og it sort brunt Hors føl begge for 7 Sld., 
en brun stierned Hoppe i 3 aar gl. for 3 Sld., en sort brun ung Hoppe i anded aar gl. for 2 Sld., 
Qveg. 
En sort grimmed Koe 4½ Sld., en sort spetted Koe 5 Sld., en sort Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmed 
Koe for 5 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld., en røe grimmed Koe for 4 Sld., en brun skiolded Koe 
5 Sld., en blak hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., it sort grimmed Qvigenød 10 mrk., it bleged Qvigenød 7 
mrk., it sort Qvigenød 6 mrk., it røe grimmed Tyrnød 6 mrk., 4 aars Kalfve á 3½ mrk er 3 Sld. 2 
mrk., en brun grimmed stud 4 Sld. 2 mrk., en sort grimmed stud 4 Sld.,  
Faar. 12 gl. Faar á 3 mrk er 9 Sld.,  
Svin. It sort belted galt Svin 3 mrk., en røe sandet Soe 3 mrk., en hvid soe 2 mrk. 8 skl.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 5 mrk.,  
Boehave. 
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En wogn med stier 3 Sld., 2 opringed Juhl 1 Sld., en ploug med behørige jern for 6. mrk., 2 harrer á 
1 mrk. Er 2 mrk., it gl: ølkar paa en tønde stor 1 mrk., 4 tomme tønder á 8 skl. Er 2 mrk., en ruhl 
med slagle for 2 mrk., en jern stang 1 mrk. 4 skl., en bred bladed hand øpse 1 mrk. 4 skl., en staur 
øpse 8 skl., en hand Qvern med hus og siel for 5 mrk., en jern lee foed for 4 mrk., en jern grÿde 
krog 3 mrk., en øre saae 12 skl., en øl halftønde 1 mrk.,  
I Stuen. 
It Fÿrebord med oben foed 4 mrk., en Fÿrebenk 1 mrk. 8 skl., it Panneel og en hÿlle derhos 3 mrk., 
en slibesteen med en træ apsel for 12 skl., en ølltønde i steerhused for 1 mrk. 8 skl., it lided bord i 
stuen for 8 skl., it benkebræ nores til stuen 10 skl., en hÿlle under beilken i stuen 12 skl., 2 gl: stoke 
med boer á 8 mrk. Er 4 Sld., 2 ungestoke med boer á 6 mrk. Er 3 Sld., en sengested fiel til toe senge 
i hused for 2 mrk., til dette Worned er saaed koe ko uden Rug á 10 mrk.er 5 Sld. ,hues høe som 
sterfboet til høe, og i aar er indhøsted  er sat for 8 Sld., Sæden angaaende, da som deraf befindes en 
ringe deel som af simmis døgtig kand dregl ej sættis noget til boet middel; Hvis Ringe Kaabber, og 
Sengeklæder i Sterfboet nu findes, da som de 2 gifte døttre har bekommed noget til udleg. 
Saa er det af faderen deelt, de ugifte ÿngste døttre imellem, hvor med parterne paa alle sider var 
veltilfreds , og fornøget, lige saa haver børnes annammed, og imellem deelt sig deres S. Moders 
Ifareklæder efter som de kun var ganske ringe,  
Lars Larsen i Rÿdsker sogn er skÿldig til dette boe 2 Sld.,  
Lars Nielsen nu boende i Knudsker sogn, er Skÿldig for en Hest 7 Sld., 
Summa andrager forskrefne Sterfboets, Middel til penge 155 Sld.,14 skl., 
 
Blef saa angivne efterskrefne bort skÿldig Gield , Hvor til er giort udleg som følger, 
efter giorde ofverslag tilkommer Erich Pedersen at betale til bog aarings penge, resterende smør, en 
tønde laane biug med leies, og en skeppe landgielde biug for aar. 1696 efter som Erich Pedersen har 
Clargiort for aar 1695 efter Justering ud visning af 2 november. 1696 :/opdrager at betaletil 
Amptstuen for aar. 1696. i alt penge 17 Sld. 2 mrk., her for er udlagt, en ung bjstoek for 6 mrk., 2 
tønder Rug som er saaed á 10 mrk. Er 5 Sld., det taxerede hør for 8 Sld., , it sort grimed Qvigenød 
10 mrk., en grÿdekraag for 3 mrk., tilovers, 1 skl., forskrefne udleg annammer Erich Pedersen, og 
der imod restandse i Amptstuen at betale :/: 
Johan Basilius Gobak spinder boende i Rønne fordrer 6 Sld.2 mrk. 11 skl., udlagt en sort hielmed 
Koe for 5 Sld., it røe grimmed Thÿrenød 6 mrk., en Hÿlle under beilken i stuen 12 skl.,  
Gl. Hans Poulsen Ancher fordrer efter Erich Pedersen beretning 3 Sld., udlagt en brun stierned ung 
Hoppe i 3 aar gl: for 3 Sld.,  
Mortten Bohn i Hasle sogn fordrer i ligemaade 6 mrk. 8 skl., udlagt it sort Qviegenød for 6 mrk., it 
lided bord i stuen 8 skl.,  
Jacob Pedersen i Olsker sogn fordrer 6 Sld., udlagt en gl: graae Hoppe for 6 Sld., :/: 
Bendt Hansen oven i Hasle i Clemmensker sogn  fordrer, og angaf, at have at fordre Tÿve Sld., som 
Peder Andersen skal betale af den 4 gaard hand paa boer i Rÿdsker sogn, som endnu ike er betalt, 
men af Peder Andersen til Bendt Hansen er giort for sin hring i forte gaard. Og haver Erich 
Pedersen gaard i forlofte, og goed sagt for sin daattermand oben melte Peder Andersen ,meg som 
pengene er forsikred i gaarden, saa bliver det der ved saa leedis at Peder Andersen betaler baade 
Capital og Rente, og her ikun de ved kommende til efter retning indført,  
Skiftefor Valteren for sin umage bekom 3 Sld., hvor for er udlagt og indført i en brun grimmed 
Stud. 
Skifte Skrifveren for sin umage i alt bekom 3 Sld., der for er giort indførsel i en Sort grimmed Stud 
:/: 
Stempled Papir til Skiftebrefved for 6 mrk., udlagt af en brun grimmed Stud 2 mrk., en Jern free 
foed for 4 mrk., :/: 
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Vurderingsmendene for deris umage hver 3 mrk. Er 6 mrk., tillagt 2 Faar á 3 mrk. Er 6 mrk., :/: 
Imod denne S. Qvindes udfart blef Erich Pedersen af sine med arfvinger bevilged udleg for 15 Sld., 
udlagt en sort stierned gammel Gilling for 4 Sld., en brun stierned Hoppe for 10 Sld., 4 gl: Gies med 
Gaasen for 5 mrk., tilovers 1 mrk., :/: 
Summa Andrager for skrefne Prætensioner til penge 60 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold og til deeling af løsøre 94 Sld.1 mrk. 10 skl.,  
Der til er og beholden slerf bort til hørrende efter it pandte bref udgived af Jens Rasmussen da 
boende paa den 25 gaard i Olsker sogn  dateret den 24 Junÿ 1670 lÿdende paa 100 Sld., hvor for 
berørte gaard er Stilled til under pandt, med videre samme pandtebrefs indhold, blifver saa 
beholdningen i alt. 194 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
 
Hvor af Faderen tilkommer den halfve part som er 97 Sld. 13 skl., Hvor for hannem er tillagt en sort 
grimmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort beltet Koe 5 Sld., en sort Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe grimmed 
Koe for 4 Sld., en slet brun Hoppe og it sortbrun Horsføll for 7 Sld., 2 fior Kalfve á 3 mrk. 8 skl. Er 
7 mrk., 4 Faar á 3 mrk. Er 3 Sld., en Vogn med stier for 3 Sld., 2 op ringede Juhl 4 mrk., en ploug 
med behørrig Jern 6 mrk., 2 Harrer 2 mrk., it ølkar 1 mrk., 4 tomme tønder 2 mrk., en ruhl 2 mrk., 
en hand Qvern med hus 5 mrk., it Fÿrrebord i stuen 4 mrk., en Fÿrebenk 1 mrk. 8 skl., it Panneel og 
en Hÿlle  3 mrk., it gl: bÿstok for 2 Sld., en ung bÿstok 6 mrk., nok 2 fior kalfve 7 mrk., hos Lars 
Larsen i Rÿdsker sogn som hand er skÿldig 2 Sld., hos Lars Nielsen i Knudsker sogn af foedris 7 
Sld., it sort belted galt Svin for 3 mrk., en røe sanded Soe 3 mrk., ud forskrefne pandte bref paa 25 
gaard i Olsker sogn at have 40 Sld., Ved udfartten 1 mrk., 2 sengested fiele til 2 sengesteder i hused 
for 2 mrk., en bredbladet handøpse for 1 mrk. 4 skl., :/: 
 
Og som de 3 Eldste børn , som er Rasmus Erichsen , Elsebeth  Peder Andersens, og Anna  Morten 
Sørensens haver bekommed en deel hiemgift, saa at de alle  tre haver bekommed ligemeged, op 
dragnende til 28 Sld. 1 mrk., Saa skal de 3 heimme værende børn, der imod Nÿde lige vederlaug, 
hvor for  
 
den ÿngste søn Peder Erichsen er udlagt for sin anpart 28 Sld. 1 mrk., udi den 25 gaard i Olsker 
sogn pandtebref at have 20 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld.,en sort brun ung Hoppe 2 Sld., 2 
Faar á 3 mrk. Er 6 mrk., tilovers 1 mrk. 
 
Daatteren Nilla Erichsdaatter for sin anpart heimgift 28 Sld. 1 mrk., er udlagt udi den 25 gaard i 
Olsker sogn pandtebref at have 20 Sld., en brun skioldet Koe 5 Sld., 2 Faar 6 mrk., it bleged 
Qvignød 7 mrk. :/: 
 
Den ÿngste daatter Karen Erichsdaatter for sin anpart heimgift 28 Sld. 1 mrk., er udlagt udi den 
25 gaard i Olsker sogn pandtebref at have 20 Sld., en blak hielmed Koe 4 Sld.2 mrk., 2 Faar 6 mrk., 
en gl: bÿstok for 2 Sld., en Øll halftønde 1 mrk., :/: 
 
Blifver da endelig samplige børnes til deeling 12 Sld. 1 mrk. 13 skl., hvilked delis  imellem 2 
broder, og 4 søster, er der af en broder laad 3 Sld.7 skl., og en søster laad 6 mrk. 3½ skl.,  
 
Rasmus Erichsen for sin part 3 Sld.7 skl., er giort indførsel i en hvidgraae blised ung Hoppe for 3 
Sld., hos broderen Peder Erichsen de 7 skl., :/: 
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Peder Erichsen tilkommer 3 Sld.7 skl., udlagt en Graae blised Hoppe for 10 Sld., og betaler der 
af 7 Sld., ved forige til udleg de 7 skl.,:/: 
Elsebeth  Peder Andersens, tilkommer 6 mrk. 3½ skl., tillagt af en graae blised Hoppe 4 mrk., en 
hvid Soe for 2 mrk. 8 skl., tilovers 4½ skl., :/: 
 
Anna  Morten Sørensens, tilkommer 6 mrk. 3½ skl., tillagt af en graae blised Hoppe 4 mrk., en 
Øltønde i Steerhused for 1 mrk. 8 skl., en Slibesteen med en træ axel for 12 skl., :/: 
Nilla Erichsdaatter tilkommer 6 mrk. 3½ skl., tillagt af en graae blised Hoppe 4 mrk., en Jern stang 
1 mrk. 4 skl., en Øre Staae 12 skl., hos Peder Andersen 3½ skl., :/: 
 
Den ÿngste daatter Karen Erichsdaatter tilkommer 6 mrk. 3½ skl., tillagt af en graae blised 
Hoppe 4 mrk., af en Grÿdekraag 1 mrk., en Saurøpse 8 skl., it Benkebræ norren til i stuen 10 skl., 
hos Peder Erichsen 1½ skl., :/: 
 
Til det sidste blef samptlige arfvingerne af Skifteforvalteren til spurdt, om de hafde meere at angive 
som retten kunde komme Sterfboet til beste, eller fordrende Gield, hvor til de svarede ej vider at 
være, end angived er, og forskrefved staar at saa er til ganged, og Pafserit Testerer. 
Jens Peders Mechenbourgl. Henrich Brugman.  
Erich Pedersen.  Rasmus R:E:S: Erichsen , Peder P:E:S: Erichsen, 
Peder P:A:S: Andersen.  Morten M:S:S:  Sørensen.  
Laurit L:M:S: Monsen.  Mons M:O:S: Olsen.   
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Nr. 103. 
Side 162. 1696. 1. Dec. 14. dec. 
Margretha Nielsdatter, 1. Sg. Bodilsker. 
 Og 
Jørgen Knudsen. Døde kort tid efter sin afg. Hustru. 
 2 søn. 1 dat. 
A: Knud Jørgensen, f. 1692. Værge: Morbror, Hans Nielsen, Bodilsker. 
B: Niels Jørgensen, f. 1696. ( 25 uger.). Værge: Poul Hansen, Aagård, Pedersker. 
C: Seigne Jørgensdatter, f. 1693. Værge: Peder Hansen, 5. Sg. Bodilsker. 
 
Anno 1696 1 December, Er efter Lovlig Giorde Tillysning Holden  Registering og Wurdering, efter  
Jørgen Knudsens Sahl: Hustru Margretha Nielsdaatter, som boede, og døde paa den 1. 
gaard beliggende udi Boelskier sogn,  
 
Hvor ved var overværende bemelte  Jens Pedersen Meklenbourgh og Skifteskrifver Henrik 
Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Anders Olsen og Truels 
Mortensen, i bemelte Boelskier sogn,. Da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
Qveg. 
En røe Hielmed Kuel Horned Koe 5 Sld., en brun stiernet Koe 5 Sld., en røe hielmed Tyrkalf 3 mrk. 
8 skl., en røe hielmed Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., en hvid Qvigekalf 3 mrk., en røe Qvigekalf for 3 
mrk.,  
Heste og Hopper. 
En sort brun Hest for 6 Sld., en lys brun gl. hest 4 mrk., en graa Hoppe for 5 Sld., en sort braaged 
gl. Hoppe for 1 Sld., en ung brun Hoppe 4 Sld.,  
Svin. It hvidt soe svin foe 1 mrk., 2 Gies á 12 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
I Meel Cammered. 
En øltønde 1 mrk., it sengested for 1 mrk., it gl. bord blad 12 skl., en span 4 skl., 2 sybøtter á 3 skl 
er 6 skl., en øl fiering for 8 skl., it gl.arbieds wogn 4 mrk., en hammel og halseeler 1 mrk., en nye 
wogn uden jern for 3 Sld. 2 mrk., en ruhl 3 mrk., Nu paa44 gaard i Aakier sogn er, en ploug med 
behør for 6 mrk., en harer for 1 mrk., en gl. gryde 1 mrk. 8 skl.,  
I Krobhused. 
En egekiste 6 mrk., en førrekiste 5 mrk., endnu en førre span 4 skl.,  
Biug i wester lade i 3 stolperum med genge paa en side, er sat for 4 tønder á 6 mrk er 6 Sld.,  
Hauret samme lade i 2 stolperum er sat for 6 tønder á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk.,  
It stolperum Høe til løsholten for 2 Sld., adskeelige Halm ofver hofveren paa stenged for 3 mrk., 2 
les Høe som ligger paa 44 gaard i Aakier sogn er sat for 3 Sld., en tønde Rug som er saaed 
sammested er sat for 10 mrk.,  
Item Abraham Jensen er der foruden til hørrig en skeppe Rug som er saaed ved forde gaard som 
Jørgen Knudsen bevilged haver, it himmelsengested for 4 mrk., der udi er en ofverd: 2 hofved 
dynner, it blaargarns lagen, og en underdynne, som for medelst at Jørgen Knudsen derudi liger 
Siug, ikke kand wurderis, en gl. røed benkedynne for bordenden for 20 skl., en gl. wefved 
benkedynne under winduen 1 mrk. 8 skl., it gl. hiønde 6 skl., udi den 1. gaards verdie i Boelskier 
sogn tilkommer Jørgen Knudsen i alt penge 13 Sld., Efter it kiøbebref udgifved af Hans Nielsen i 
Boelskier sogn dateret den 23 Marty 1696 befindes Jørgen Knudsen at have kiøbt den 44 gaard i 
Aarkier sogn for 120 Sld., Derpaa er betalt til Hans Nielsen efter Qviterings udvisning af 11 
November 1696. som til boets middel anførris penge 84 Sld., 
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Summa andrager forskrefne Sterfboets middel in Alles til penge 176 Sld. 1 mrk.,  
Nok blef den S: Qvindes Ifareklæder wurderet som følger. It røt pløtis snørelif med Thin mallier udi 
for 1 Sld., en sort klædis trøye 6 mrk., it røt wadmels skiørt for 3 mrk., it sort raskis skiørt 1 mrk. 8 
skl., er 14 mrk. 8 skl.,  
 
Dernest blef angiven efter skrefne Gield. 
Kongl: May: amptskrifver og ridefouged Seig: Hans Henrik Skor fordred efter sin forteignelse for 
A: 1696. resterende it skaalpund smør, og bog clarring 4 Sld. 3 mrk. 13 skl., der af betaler Jep 
Nielsen den halfve part 3 Sld. 1 mrk. 15 skl., og dette Sterfboe ligesaa 3 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  Item 
half land gielde Biug 3/5 tønde er 3 mrk. 9½ skl., saa og half land gielde Haure 1 1/10 tønde efter 
forhen satte taxt i 3 mrk. 9½ skl., giør 5 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Hans Sonne tilkommer for A: 1696. tiende af Jørgen Knudsen den halfve part 
ungefehr 4/5 tønde Biug ½ tønde Haure, til Herrits fougden 2 skep Biug, og Deignen á 1695. og 
1696. en skep Biug, er 1 3/5 tønde Biug efter forrige taxt for tønden 6 mrk., er 10 mrk., ½ tønde 
Haure 1 mrk. 8 skl., giør 11½ mrk.,  
Kirke wergen Peder Munk paa St: Boels kirkesweigne fordrer for A: 1696. 2/5 tønde Biug 3 mrk., 
Kloke ringens penge 2 mrk. er 5 mrk.,  
Thomas Wolkman i Poulskier sogn fordrer som rester paa den 22 gaard ibiden til hammen i alt 
penge 7 mrk.,  
Iligemaade fordred Jørgen Wolkman i Boelskier sogn for berørte 22 gaard resterende 8 Sld.,  
Iligemaader tilkommer S: Knud Hansens 2de yngste døttre af berørte 22 gaard i Poulskier sogn som 
Jørgen Knudsen har lofved at betale 18 Sld. 2 mrk. 1 skl., for disse 2de pigers anpart er Peder 
Hansen i Boelskier sogn tilordned at werge. 
Peder Nielsen i Boelskier sogn fordred efter regenskab i alt 8 Sld. 3 mrk. 8 skl., Nok for en kiste 
laas 2 mrk. 8 skl., for en skep Hauremalt 12 skl., Nok  for hand fangen til S: Jørgen Knudsens 
ligkiste 3 mrk., og penge 1 mrk. 8 skl., giør 10 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Peder Andersen Fyhn i Knudskier sogn fordred som ham tilkom af den 1. gaard i Boelskier sogn, 
Og Jørgen Knudsen har opbaarred penge 20 Sld., nok fordrer for resten af betalning paa en braaged 
Hoppe 7 mrk., Nok fordred rente af forde Summa 20 Sld., i 2 aar á 4 mrk er 2 Sld., giør 23 Sld. 3 
mrk.,  
Peder Jørgensen i Poulskier sogn fordred paa sin myndling Ingeborrig Monsdaatters weigne med 
rente 6 mrk. 9 skl.,  
Niels Hansen i Poulskier sogn fordrer 1 mrk. 8 skl.,  
Mads Hermans Bohn i Nexøe fordrer efter sin sedel i alt 23 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Jep Nielsen i Boelskier sogn fordred for en skep Auremalt 12 skl., penge 10 skl., 2 alen lærret á 8 
Skl er 1 mrk., er 2 mrk. 6 skl.,  
Nok for sin umage med Sterfboets Qveg 2 mrk er 4 mrk 6 skl.,  
Elsebeth Nielsdaatter fordrer for lin 1 mrk., 3 smaa fæt toe for 1 mrk., er 2 mrk.,  
Per Persen fordrer for en wadmels kioel 4 mrk.,  
Signe Knudsdaatter for sin opvartning med børnen, og Qvæged her i boet, tilkommer for 6 ugger 3 
Sld.,  
Niels Nielsen i Poulskier sogn fordrer 1 mrk. 4 skl.,  
Jens Munk i Steenise bye i Boelskier sogn fordrer 1 mrk. 8 skl.,  
Knud Juhl i Nexøe fordrer for en otting Sild 4 mrk. 8 skl.,  
Constabel Hans Andersen i Nexøe fordrer 3 mrk. 11 skl.,  
Og som Jørgen Knudsen er syg og sengeliggende kand her ved denne gang ej videre foretagis, mens 
beroer til videre at sees kand, om siugdommen er entten til lif eller død, de vedkommende efter 
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anfordring af skifte betienterne, viste ikke meere at angifve til Sterboets beste, end forskrefved 
staar, saa at være Pahs: Tett: H: Brugman. Anders A:O:S: Olsen. 
Truels Morttensen. 
 
Anno 1696 Den 14 December efter at Jørgen Knudsen kort efter sin Hustuis Død, ogsaa ved 
døden afgik, paa bemelte 1. gaard i Boelskier sogn, er efter foregaaende forfattede Registering, og 
Louglig igien giorde tillysning, holden skifte, og deeling efter berørte S: Jørgen Knudsen, og 
forskrefne hans Sal: hustru Margretha Nielsdaatter, imelem deris sammen auflede børn og 
Sterfboets Creditorer. Og er deris sammen auflede børn som er 2 sønner, og en daatter, hvor af 
 
Den eldste søn er Knud Jørgensen 4 aar gl. for hammen er til werge anordned moder broderen 
Hans Nielsen i Boelskier sogn. 
Den yngste søn Niels Jørgensen 25 uger gl. for hammen er til werge anordned Povel Hansen i 
Aaegaarden i Pederskier sogn. 
Daatteren Seigne Jørgensdaatter paa 3 aar, gl. for hende er til werge anordner Peder Hansen 
paa 5te gaard i Boelskier sogn.  
 
Hvor paa Rettens Weigne var overværende berørte  Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Sampt og de ordineret wurderings mænd opmeldet,  Anders 
Olsen og Truels Mortensen, Hvor da videre er foretagen og Pahserit som følger  
 
Nok er wurderit, it les haure halm er sat for 1 mrk., Saa blef wurderet forna satte sengeklæder 
nemlig en blaae ranned ulen overdynne for 1 Sld., en graae ranned ulen og linnen underdynne for 2 
mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en graae ranned hoveddynne for 1 mrk. 4 skl.,  
Jep Nielsen paa 22 gaard i Poulskier sogn, er skyldig til boet for 6 tønder Aure á 3 mrk er 4 Sld. 2 
mrk., Leie 3 mrk., giør 5 Sld., 1 mrk., Nok for it Faar 3 mrk giør 6 Sld.,  
 
Summa Summarum Andrager ald forskrefne boets middel  
til penge 184 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
 
Endnu blef S: Jørgen Knudsens Ifareklæder wurderet, og er en graae wadmels kioel for 3 mrk., it 
paar Allunit skin bopser for 1 mrk., hvis videre Ifareklæder denne S: mand kand have haft er 
anvendt efter beretning til de som graved, og i andre maader disse af døde i deris siugdom opwarted 
haver. Summa beggis Ifareklæder andrager 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., som deelis imellem 2 sønner og en 
daatter, og tilkommer en broder 7 mrk. 6 skl., og daatteren 3 mrk. 11 skl.,  
 
For den eldste søn Knud Jørgens anpart er udlagt, en sort klædis trøye for 6 mrk., it sort raskis 
skiørt for 1 mrk. 8 skl., til overs 2 skl.,  
 
For den yngste søns Niels Jørgensens anpart 7 mrk. 6 skl., er tillagt, it røt pløtsis snørlif for 1 
Sld., en graa wadmels kioel for 3 mrk., it par Allunit skin bopser 1 mrk., til overs 10 skl.,  
 
Daatteren Seigne Jørgensdaatter for sin anpart 3 mrk. 11 skl., er tillagt, it røt wadmels skiørt for 
3 mrk., hos broderen Niels Jørgensens udleg 10 skl., hos broderen Knud Jørgensen 1 skl.,  
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De 2de her udi tilsatte werger Poul Hansen, og Peder Hansen tilbød den 3de werge Hans Nielsen, 
om hand vilde blive ved det kiøbs slutning som hand har giort med S: Jørgen Knudsen, saa wilde de 
indløse gaarden som er den 44 gaard i Aakier sogn, hvor til Hans Nielsen svarede at hand vilde 
betale de 84 Sld., som er indfriet, og foran her udi findes indført, hvilked her til efter retning er 
indført for de vedkommende; 
Widere blef fordred af efterskrefne Seigne Hnudsdaatter fordrer 2 mrk. 14 skl.,  
Hans Nielsen i Boelskier sogn fordred penge 3 Sld., smør for 1 mrk. 4 skl., Jord leie 1 mrk. 8 skl., 
paa Mads Larsen weigne i Nexøe 2 mrk., for en stok øpse beholder Hans Nielsen den øpse hand hos 
sig haver, giør 4 Sld. 12 skl.,  
Mons Hansen i Akier sogn fordrer for it Lam 2 mrk., penge 12 skl., er 2 mrk. 12 skl.,  
Ingeborrig S: Olle Jens i Rønne fordrer 9 mrk.,  
Rasmus Hoeman fordrer 1 mrk.,  
Nok fordrer Jørgen Folkman paa Herrits fougdens weigne 1 mrk. 4 skl.,  
Jørgen Christensen fordrer arbiedsløn 2 mrk.,  
Anders Nielsen i Poulskier sogn fordere 1 mrk. 4 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche lod fordrer 3 mrk. 14 skl.,  
Hr: Hans Domminici i Ibskier sogn fordrer 3 Sld.,  
Erik Andersen i Boelskier sogn fordrer 1 mrk. 8 skl.,  
Jep Jensen i Boelskier sogn fordrerterskeløn 12 skl.,  
Kirstine Jacobs Grams fordrer 1 mrk.,  
Anna Per Tolderis 10 skl.,  
Peder Hansen I Boelskier sogn I Juhls gaard fordrer for forstrekning til denne S: Mands begravelse 
i alt 15 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Loeutnant Rasmus Nielsen i Boelskier sogn fordred for 12 tønder Aure som hand paa S: Jørgen 
Knuds weigne til ampt skriveren haver betalt og der paa fremviste amptskriverens regning, tønden 3 
mrk., giør 9 Sld., Leie og wogn leie der for, anslagen paa 4 Sld. 2 mrk., giør 13 Sld. 2 mrk.,  
Deignen Joseph Eriksen fordrer for denne S: Mands lig begiengelse 4 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage for de 2de gange forretning 4 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage iligemaadee 6 Sld.,  
Stempled papir til denne forretning 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage 2de gange hver 3 mrk er 6 mrk.,  
Sogne Præsten for denne S: Mands begravelse bevilged en røe hielmed Koe som i taxseringen er 
anført for penge 5 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 168 Sld. 10 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold 16 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Saa er da først udlagt, til den bortskyldige Gield, nemlig amptskriveren for sin fordring 5 Sld. 1 
mrk. 2 skl., udlagt 3/5 tønde Biug for 3 mrk. 9½ skl., 1 1/10 tønde haure for 3 mrk. 9½ skl., en brun 
stierned Koe for 5 Sld., legger fra sig 6 mrk. 1 skl.,  
Til Sogne Præsten udlagt, og ydis tiende Biug 4/5 tønde ½ tønde haure for A: 1696. item til Herrits 
fougden for A: 1695 og 1696. á 1 skep Biug. Tem deignen for 95 og 96 en skep Biug, som saaleedis 
er udlagt. Og ydis ansat for penge 11 mrk. 8 skl.,  
Kirke wergen Peder Munk for sin fordring for 1696. tillagt 2/5 tønde Biug at ydes, item for 
klokeringens penge 2 mrk., udlagt en ruhl for 3 mrk., leger fra sig 1 mrk.,  
Thomas Wolkman for 7 mrk., tillagt, hos Jens Nielsen paa 22 gaard i Poulskier sogn at fordrer 7 
mrk.,  
Jørgen Wolkman for 8 Sld., udlagt en tønde haure for 3 mrk., en graae Hoppe for 5 Sld., hos Jens 
Nielsen paa 22 gaard i Poulskier sogn 9 mrk.,  
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Peder Hansen i Boelskier sogn som er werge for S: Knud Hansens 2de yngste døttre tilkommer af 
den 22 gaard i Poulskier sogn 18 Sld. 2 mrk. 1 skl., her for er udlagt, og giort anvisning, og 
indførsel udi den 44 gaard i aakier sogn for 18 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Peder Nielsen i Boelskier sogn udlagt for 10 Sld. 3 mrk. 4 skl., paa 44 gaard i Aakier sogn, en ploug 
med behør for 6 mrk., en harre for 1 mrk., for resten som er 9 Sld., er giort indførsel i den 1. gaard i 
Boelskier sogn, af en tønde Haure 4 skl.,  
Peder Andersen Fyhn i Knudskier sogn er tillagt for 23 Sld. 3 mrk., udi den 1. gaard i Boelskier 
sogn 4 Sld., af den 44 gaard i Aakier sogn 19 Sld. 1 mrk., af en tønde Haure 2 mrk.,  
Peder Jørgensen i Poulskier sogn for 6 mrk. 9 skl., udlagt af en brun stierned Koe ved 
amptskrifverens udleg 6 mrk. 1 skl., en Ølfiering for 8 skl.,  
Niels Hansen i Povel skier sogn  for 1 mrk. 8 skl., er udlagt, en gryde for 1 mrk. 8 skl.,  
Mathias Carlsen i Nexøe fordrer 1 mrk. 8 skl.,  udlagt og indført i den 44 gaard i Aakier sogn for 17 
skl., hos Jep Nielsen paa 1. gaard i Boelskier sogn 7 skl.,  
Mads Bohn Hermansen i Nexøe for 23 Sld. 1 mrk. 9 skl., er giort indførsel i den 44 gaard i Aakier 
sogn. 
Jep Nielsen for sinne fordrende 4 mrk. 6 skl., er udlagt, en graae ranned ulen, og linnen under dynne 
for 2 mrk., en gl. røed benkedynne for bordenden for 1 mrk. 4 skl., en wefved benkedynne under 
winduen for 1 mrk. 8 skl., til overs 6 skl.,  
Elsebeth Nielsdaatter fordred 2 mrk., udlagt en øltønde 1 mrk., hos Per Munks udleg 1 mrk.,  
Per Persen fordrer for en wadmels Kioel 4 mrk., udlagt en gl. arbieds wogn for 4 mrk.,  
Seigne Knudsdaatter fordrer 3 Sld., tillagt en ege kiste for 6 mrk., 2 unge Geis 1 mrk. 8 skl., en sort 
braaged gl. Hoppe 4 mrk., af en tønde Haure de 8 skl.,  
Niels Nielsen i Poulskier sogn fordrer 1 mrk. 4 skl., udlagt it hvidt Soe svin 1 mrk., en span 4 skl.,  
Jens Munk i Steenise bye fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt it førre bord blad 12 skl., hos Jens Nielsen i 
Poulskier sogn 4 skl., en segt for 8 skl.,  
Knud Juhl i Nexøe fordrer 4 mrk. 8 skl., affordris hos  Jens Nielsen paa 22 gaard i Poulskier sogn 4 
mrk. 8 skl.,  
Constabel Hans Andersen i Nexøe fordrer 3 mrk. 11 skl., udlagt it les haure halm 1 mrk., hos Jens 
Nielsen i Poulskier sogn 2 mrk. 11 skl.,  
Signe Knudsdaatter fordrer 2 mrk. 14 skl., tillagt af en sort brun Hest 2 mrk. 14 skl., Hr: Hans 
Sonne fordrer 1 mrk. 12 skl., og tillagt af forde sort brun Hest., 
Hans Nielsen udi Boelskier sogn for sinne fordrende 4 Sld. 12 skl., udlagt en blaked Koe for 5 Sld., 
til overs 3 mrk. 4 skl.,  
Mons Hansen i Aakier sogn fordrer 2 mrk. 12 skl., tillagt it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., en 
graae ranned hofved dynne 20 skl., af en tønde haure 4 skl.,  
Ingeborrig S: Olle Jensens i Rønne tillagt for 9 mrk., at betalis af en sort brun Hest disse 9 mrk.,  
Rasmus Hoeman fordrer 1 mrk., som betalis af forde Hest. 
Jørgen Folkman paa Herrits fougdens weigne fordrer 1 mrk. 4 skl., som betalis af forde Hest 1 mrk. 
4 skl.,  
Jørgen Christensen for 2 mrk., indført i forde Hest. 
Anders Nielsen i Poulskier sogn for 1 mrk. 4 skl., tillagt it meel Car for 1 mrk. 4 skl.,  
Jacob Koefoed for 3 mrk. 14 skl., tillagt hos Hans Nielsen af en Koe 3 mrk. 4 skl., it hiønde 6 skl., 
en førre span 4 skl.,  
Erik Andersen i Boelskier sogn fordrer 1 mrk. 8 skl., tillagt af en sort brun Hest 1 mrk. 8 skl.,  
Jep Jensen i Boelskier sogn for 12 skl., tillagt af forde Hest 12 skl.,  
Kirstine Jacob Grams for 1 mrk., tillagt af forde Hest 1 mrk.,  
Anna Per Tolderis for 10 skl., tillagt af forde Hest 10 skl.,  
Hr: Hans Dominici for de fordrende 3 Sld., indført i den 44 gaard i Aakier sogn 
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Peder Hansen i Juhlsgaard fordrer 15 Sld. 3 mrk. 2 skl., tillagt en nye wogn uden jern for 14 mrk., 1 
2/5 tønde Biug for 7 mrk. 7 skl., 1 2/5 tønde Haure 4 mrk. 4 skl., for resten som er 9 Sld. 1 mrk. 7 
skl., indført i den  44 gaard i Aakier sogn. 
Liuntnant Rasmus Nielsen som fordrer 13 Sld. 2 mrk., er tillagt, en smal blised Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en ung brun Hoppe 4 Sld., en røe hielmed Tyrkalf for 3 mrk. 8 skl., en røe hielmed Qvige kalf 
for 3 mrk. 8 skl., it stolperum Høe til løsholterne for 2 Sld., adtskelig Halm paa it stenge for 3 mrk., 
til overs de 2 mrk.,  
Deignen Joseph Eriksen for 4 mrk., udlagt en tønde Aure som er sat for 3 mrk., af en brun Hest 1 
mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 4 Sld., udlagt, en tønde Rug saaed til den 44 gaard i Aakier sogn, er 
sat for 10 mrk., it himmel sengested for 4 mrk., hos Rasmus Nielsen af halmen de 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage 6 Sld., tillagt 2 les Høe i Aakier sogn for 3 Sld., en gl. brun Hest for 
1 Sld., 2 kalfve 6 mrk., en hammel tøm og halseeler 1 mrk., it sengested i Krobhused for 1 mrk.,  
Stempled papir til skifte forretningen for 3 mrk., udlagt af en førre kiste 2 mrk., af en sengedynne 1 
mrk.,  
Wurderings mendene Anders Olsen tillagt en blaae ranned ofverdynne for 4 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Truels Morttensen for sin umage 3 mrk., tillagt en føre kiste for 5 mrk., til overs 2 mrk., 
Den røe hielmed koe som Hr: Hans Sonne bekom føris her til omdrag for 5 Sld. 2 mrk., 
Lars Jensen som til Midfaste skal tilflytte den 1. gaard i Boelskier sogn paa tog sig tillige med Hans 
Nielsen ibiden at afterske. Og tilsvarer, det her i Sterfboet udlagde Biug og Haure hvilked de 
forderligst skal yde, og de vedkommende skadisløs tilsvare, som de her belofvede. 
 
Summa Opdrager sig forskrefne udlagte Prætensioner efter som forskrefved staar, 
med 3 mrk. 4 skl., som endnu videre er tilkommen til penge 168 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Og som det yngste barn Niels Jørgensen er saa ringe af alder, saa blef wergen Povel Hansen til 
dessen opforstring bevilged en blaked kvul Horned Koe for 5 Sld.,  
 
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 10 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Hvilked deelis imellem 2 sønner og en daatter,  
er brødrenis laad 4 Sld. 14 skl., og daatterens laad 8 mrk. 7 skl.,  
 
for Knud Jørgensen anpart som Hans Nielsen werge for er udlagt udi den 44 gaard i Aakier sogn 
4 Sld. 14 skl.,  
 
Niels Jørgensen som Poul Hansen er werge for er tillagt, af den 44 gaard i Aakier sogn 4 Sld., af 
en sort brun Hest 14 skl.,  
 
Daatteren Siegne Jørgensdaatter tilkommer 8 mrk. 7 skl., som Peder Hansen er werge for, og 
tillagt, af den 44 gaard i Aakier sogn 8 mrk., hos Jens Nielsen i Poulskier sogn 7 skl.,  
 
At saa Passerit Testerer. J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. 
Per P:H: Hansen.  Hans H:N: Nielsen.  Poul Hansen. 
Anders A:O:S: Ollsen.   Truels Morttensen  
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Nr. 104. 
Side 164b. 1696. 18. Dec. 
Karne Hansdatter, 7. Vg. Nyker. 
Sørren Christensen. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Hans Sørensen, f. 1673. 
B: Kirstene Sørrensdatter, f. 1676. Værge: Far. 
 
Anno 1696 18 December, Er efter De Vedkommendes forhen giorde Advarsel. Holden  Registering 
og Wurdering, Sampt Deeling efter Sørren Christensen Sal: Hustru Karne Hansdaatter, 
som boede, og døde paa det 7 Worned beliggende udi Nykier sogn.Imellem denne  S: Qvindes  
efterlatte Mand bemelte    Sørren Christensen, Paa Eene, og paa anden side derris sammen 
auflede børn, som er 1. søn og 1. daatter,  
 
Sønnen Hans Sørrensen paa 23 aar gl. sin egen werge. 
Den eldste daatter Kirstine Pedersdaatter 15 aar gl. for hende werger Erland Ollsen i 
Westermarie sogn. 
Daatteren Kirstene Sørrensdaatter paa 20 aar gl. for hende er faderen Sørren Christensen 
self werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende bemelte  Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Jacob 
Castensen og Jørgen Svendsen, Ibiden. Da er forefunden og Passeret som følger.  
 
Qveg. 
En sort Koe for 4 Sld., en sort belted Koe for 5 Sld., en røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en hvid Koe for 
4 Sld., it røe røgged Qvigenød for 2 Sld., it røe røgged studnød for 2 Sld., it blaa røgged Qvigenød 
for 1 Sld. 3 mrk., it dito for 7 mrk., it sort Qvigenød 6 mrk., en blak graae studkalf for 3 mrk., en 
blaae røgged studkalf for 3 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En brun Hest for 6 Sld., en lys brun Hest for 8 Sld., en lysbrun Hoppe 6 Sld., en sort brun blised 
Hoppe 5 Sld., en brun blised Hoppe for 3 Sld., 
Faar. 8 Faar á 3 mrk er 6 Sld.,  Gies. 5 gl. Giesá 1 mrk er 5 mrk., Svin. 3 støkker Svin á 4 mrk er 3 
Sld.,  
Boehave. 
En arbieds wogn uden stier for 3 Sld., en wogn med stier 2 Sld., en sleede med Car 1 Sld., en ploug 
med behørig jern og juhl 1 Sld., en hiem Qvern 4 mrk.,  
I Krobhused nørren til, 
En sengested for 2 mrk., en hvid linnen underdynne for 3 Sld., en blaa ranned ulen ofverdynne for 2 
Sld., en ulen pude uden lin vor 2 mrk., en ulen hofved dynne 1 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., i en 
seng sønden til, it sengested for 8 skl., en ulen og linnen under dynne for 4 mrk., en gl. ofverdynne 
2 mrk., en linnen hofved dynne 3 mrk., en ulen pude 1 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., it flamsk 
hiønde 2 mrk., it gl. føre skab med en hengelaas 4 mrk., en gl. eege kiste uden laas 3 mrk., it laas 
fast førre skrin for 4 mrk., en øltønde for 2 mrk., en gl. øltønde 1 mrk., en straabonds tønde 1 mrk., 
en dito 8 skl., en gl. føre kiste 1 mrk.,  
I Steer Hused. 
It ølkar paa en tønde stoer 2 mrk., en tom tønde 1 mrk.,  



 2 

Kaabber. 
En 2 spanne kaabber kedel er wegtig til 3 Sld., en liden gl. kaabber kedel 2 mrk., 3 harrer á 8 skl er 
1 mrk. 8 skl., en jerned hammel med seeler 1 mrk., it bord af føre i stuen med skraaer for 4 mrk., en 
gl. wefved benkedynne med skin under winduen i stuen for 4 mrk., en liden benkedynne for bord 
enden 1 mrk. 8 skl., it wefved hiønde 1 mrk., en saaed 2 tønder Rug tønder er sat for 8 mrk er 4 
Sld., den anden ind aufled sæd, der af fanttis ilun en ringe deel som sønnen og faderbroderen for got 
befant at det forblef til fællig føde imellem faderen og børnen. 
Summa andrager forskrefne Sterfboets rørrende middel til penge 101 Sld. 1 mrk.,  
 
Saa blef denne S: Qvindes Ifareklæder wurderet og er efterskrefne, it sort fifskaftes skiørt for 3 Sld., 
it blaat wadmels skiørt for 6 mrk., it gl. grønt baigs skiørt 2 mrk., en sort klædis half kioel for 10 
mrk., en sort fifskafts trøye 3 mrk., Summa 8 Sld. 1 mrk., forestaaende Ifareklæder bevilgede 
sønnen at hans søster forlaads ud skal beholde, hvor paa hand ikke vil anche eller kræve i sin tid; 
 
Blef saa angiven efterskrefne Bort skyldige Gield, og er der til giort udleg som følger. 
Til amptstuen tilkommer Sørren Christensen at betale bog Clarings penge for 1696 3 Sld. 2 mrk. 10 
skl., udlagt 2 tønder Rug som er sat for 4 Sld., til ofvers 1 mrk. 6 skl.,  
Sørren Christensen angaf at være tilordnet werge for Anna Pedersdaatter som tilkommer 6 mrk. 10 
skl., udlagt it sort qvigenød for 6 mrk., hos amptskrifverens udleg de 10 skl.,  
Og forbliver Sørren Christensen fremdeelis werge for denne myndling. 
Skifteforwalteren og skrifveren for derris umage hver udlagt 3 Sld er 6 Sld., tillagt en span kedel 3 
Sld.,it røe røgged studnød 2 Sld., it Faar 3 mrk., en gaas 1 mrk., bekommer her for hver 10 mrk., 
penge 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt 3 gl. Gies for 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage 4 mrk., udlagt it faar for 3 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk.,  
Imod denne S: Qvindes udfart eller begravelsis bekaastning 20 Sld., udlagt en lys brun Hest for 8 
Sld., en mørk brun Hest for 6 Sld., en røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en liden gl. kaabber kedel 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 33 Sld. 4 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling 68 Sld. 12 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfve part som er 34 Sld. 6 skl.,  
Den anden halfvepart deelis lige imellem  broderen, og søsteren efter som broderen bevilged sin 
søster at gaaelige i laad med sig, er da paa hvers andeel penge 17 Sld. 3 skl.,  
 
For faderens laad er udlagt, en sort belted Koe for 5 Sld., it røe røgged Qvigenød for 2 Sld., en blak 
graae studkalf 3 mrk., en blaae røgged studkalf 3 mrk., en brun blised Hoppe 3 Sld., 6 Faar á 3 mrk 
er 4 Sld. 2 mrk., it svin for 4 mrk., en arbieds wogn uden stier 3 Sld., en sleede med Car 1 Sld., en 
ploug med behør 4 mrk., en hiem Qvern for 4 mrk., it førre bord med skraaer i stuen for 4 mrk., en 
benkedynne under winduen i stuen for 4 mrk., en benkedynne for bord enden i stuen for 1 mrk. 8 
skl., it wefved hiønde for 1 mrk., 3 harrer á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en jerned hammel 1 mrk., i 
Steerhused, it øllkar pa en tønde 2 mrk., en tom tønde 1 mrk., it føre skab med en hengelaas 4 mrk., 
it laasfast føre skrin 4 mrk., en straaebonds tønde 8 skl., en sort brun blised Hoppe for 5 Sld., til 
ofvers 2 skl.,  
 
For Sønnens anpart 17 Sld. 3 skl., er udlagt en arbieds wogn med stier 2 Sld., en Øltønde for 2 mrk., 
en lys brun Hoppe for 6 Sld., en sort Koe 4 Sld., it blaae røgged Qvigenød 7 mrk., it svin for 1 Sld., 
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i den synderste seng i krobhused, it sengested for 8 skl., en ulen, og linnen underdynne 4 mrk., en 
gl. linnen ofverdynne for 2 mrk., en ulen pude 1 mrk., til overs 5 skl.,  
 
For daatterens anpart 17 Sld. 3 mrk., er udlagt I søndre seng i krobhused, en linnen hofved dynne 
for 3 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., en gl. æltønde 1 mrk., I den nørre seng i krobhused, it 
sengested 2 mrk., en hvid linnen under dynne 3 Sld., en blaae ranned ulen ofver dynne 2 mrk., en 
ulen pude uden lin vor 2 mrk., en ulen hofved dynne 1 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., it svin 1 
Sld., en hvid Koe 4 Sld., it blaae røgged Qvigenød for 7 mrk., it flamsk hiønde 2 mrk., en gl. 
Egekiste uden laas for 3 mrk., en straabonds tønde 1 mrk., en gl. føre kiste 1 mrk., af Rug sæden de 
12 skl., hos broderen de 5 skl., hos faderens udleg de 2 skl.,  
 
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde faderen, sønnen, og de vedkommende ikke videre til 
dette boes middel at angive, ikke heller angaf sig fleere Prætension end forskrefved staar, og var 
samptlig arfvingerne med hvis her udi saaleedis forretted er, weltilfreds og fornøyet i allemaader, at 
saa er tilganged Testerer.  J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. 
Sørren S:C:S: Christensen. Hans H:S:S: Sørrensen. Jacob J:C:S: Castensen. 

Jørgen J:S:S: Svendsen 
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Nr. 105. 
Side 165b. 1696. 19. Dec. 
Anna Hansdatter, 39. Sg. Poulsker. 
Niels Larsen. 
 1 søn. 
A: Morten Nielsen, (”liden dreng”.). Værge: Far. 
 
Anno 1696 19 December, Er Holden  Registering og Wurdering, Sampt Liqvidation efter Niels 
Larsens Sahl: Hustru Anna Hansdaatter, som boede, og døde i det Udhus, som staar paa den 
39de Øde steeles grund i Poulskier sogn. Imellem denne  Sal: Qvindes efterlefvende Mand, bemelte     
Niels Larsen paa eene, og paa anden side, it deris sammen auflede lidet drengebarn  
 
Ved navn Mortten Nielsen, for hammen er faderen Niels Larsen werge. 
 
Hvor ved paa Rettens weigne var over værende bemelte  Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Thomas 
Folkman og Jep Ollsen, Hvor da er forefunden og Passeret som følger.  
 
En gl. sort Hest for 4 Sld., en brun Hoppe for 6 Sld., en jern gryde 2 mrk., 2 puder med bruegarns 
vor og strik á 1 mrk. 4 skl er 2 mrk. 8 skl., 2 ulen sengedynner á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., it uled 
dynne vor 2 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., it gl. wraae skab 1 mrk. 4 skl., 6 tønder á 2 skl er 12 
skl., it gl. sengested for 8 skl., en førre kiste med laas og hengsler 4 mrk., it lided slag bord i stuen 2 
skl., 4 skep Biug for 6 mrk., 5 tønder Haure á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en slump Høe for 1 Sld.,  
Hused 2 stolperum er wurderet for 6 Sld., it sort fifskaftes skiørt for 2 Sld.,  
Summa boets middel er 28 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Boets skyldige Gield. 
Hans Jensen i Rønne fordrer 3 Sld.,  
Truels Morttensen i Boelskier sogn fordrer 2 Sld.,  
Rasmus Morttensen i Nexøe fordrer 1 mrk. 8 skl.,  
Deignen Mons Madsen fordrer 2 mrk.,  
Imod denne S: Qvindes udfart tilkommer Niels Larsen 6 Sld.,  
Skifteforwalteren, og skrifveren for deris umage hver 3 mrk., er 6 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved 3 mrk.,  
Wurderings mendene hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl.,  
Summa Prætensioner 14 Sld. 2 mrk. 
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling 14 Sld. 2 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er 7 Sld. 1 skl.,  
Og sønnen Mortten Nielsen den anden halfvepart som og er 7 Sld. 1 skl.,  
Og som Creditorerne vil betroe Niels Larsen hvis de hos ham har at fordrer, og hand er self werge 
for sin søn, saa beholder hand det registered Goeds, og der imod svarer, og betaler, baade forskrefne 
Prætension saa vel som og sin søn hans tilfaldene arfvepart, som ham efter forde udregning 
tilkommer, saa at ingen af parterne skal lide skade, hvilked hand og belovede, videre hafde Niels 
Larsen, efter skifteforwalterens anfordring ikke at angive, end forskrefved staar, at saa er Passeret 
Testerer. J:P:Meklenbourgh. H: Brugman. Thomas Folkman. 
Jep J:O:S: Olsen 
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Nr. 106. 
Side 166. 1696. 15. Okt. 
Anders Erichsen, (”gamle”.), udhus, døde i stor armod, Randkløve, Øster Sogn. 
 ?  ?, enken. ( ”enken staaende på gulvet med grædende 
taare.”). 
 1 søn. 
A: ?  ?. udenlands. 
 
Anno 1696 Den 15 Oktober, Vare vi Underskrefne udi it Udhus, ligende i Ravn Kløven i 
Østermarie sogn, for at holde skifte efter den afdøde gl. Anders Eriksen, som der hafde haft sin 
Hus værelse, hvor udi da ikke fant anded for os, end stoer ælendig armod, og hans efterlatte høy 
bedaged Enke, staaende paa gulfved med grædende Taare, og som denne bemelte S: Mand hafver 
en Søn udenlands haver vi giort videre adtskeelige efter forskringer, om det sig saa i sandhed 
befindes kunde, som vi øjen skienlig forefundet haver, da vi det ikke anderleedis haver befundet 
end som melt er, til hvilked ende vi til i dag Den 19 December berørte aar 1696. haver slutted 
Obenskrefne Attest til vedkommende efter retning her i skiftebogen at indføre til vidnesbiurd under 
vore hender.  
J:P: Meklenbourgh. H: Brugman.     Sørren Monsen.      Esper E:P:S: Persen. 
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Nr. 107. 
Side 166. 1696. 19. Nov.   * 
Maren Larsdatter, 38. Sg. Aaker. 
Hans Pedersen, corporal. 
 7 søn. 3 døt. 
A: Lars Hansen, f. 1674. 
B: Mons Hansen, f. 1676. 
C: Peder Hansen, f. 1681. 
D: Hans Hansen, f. 1683. 
E: Jens Hansen, f. 1684. 
F: Mauritz Hansen, f. 1686. 
G: Christen Hansen, f. 1691. 
H: Marine Hansdatter, f. 1679. 
I: Anna Hansdatter, f. 1688. 
J: Kirstene Hansdatter, f. 1694. 
Værge. Far. Tilsynsv: Morbrødre,  Sørren Larsen Østermarie og Christen Larsen, Svaneke. 
 
Anno 1696 19 November, efter Lavlig Giorde Tillysning Den registering og Wurdering, efter 
Corporal Hans Pedersens Sal: hustru Marna Larsdaatter, som boede, og døde paa den 38 
Jord Eiendomsgaard beliggende i Aakier sogn, Imellem denne nu S: Qvindes efterlatte hosbunde  
bemelte  Hans Pedersen,  paa eene, og paa anden side  deris sammen auflede børn, som er  7 
sønner og 3 døttre, hvor af  
 
Den eldste søn er Lars Hansen paa 22 aar gl.,  
Den anden søn Mons Hansen paa 20 aar gl. 
Den 3 søn Peder Hansen paa 15 aar gl. 
Den 4de søn Hans Hansen paa 13 aar gl.  
Den 5te søn Jens Hansen paa 12 aar gl.  
Den 6te søn Mourits Hansen paa 10de aar gl.  
Den yngste søn Christen Hansen paa 5 aar gl.  
Den eldste daatter Marne Hansdaatter paa 17 aar gl. 
Den anden daatter Anna Hansdaatter paa 8tende aar gl.   
Den yngste daatter Kirstine Hansdaatter  paa 2ded aar gammel. 
For demmen er faderen Hans Pedersen self werge, og forelagt moder brøderne Hr: Sørren 
Larsen i Østermarie sogn. og Christen Larsen i Svaniche, at være tilsiuns werger. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Peder 
Hansen og Hans Jensen Ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Qveg. 
En sort røgged Koe for 5 Sld., en røe hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., endnu en sort røgged Koe for 4 
Sld. 2 mrk., en sort Koe 5 Sld., en røe belted Koe 4 Sld., it blaae herret studnød for 3 Sld.,  it hvidt 
studnød 10 mrk., it brun braaged Qvigenød for 2 Sld., en blaae herrits Qvigekalf 4 mrk., en sort 
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hielmed Qvigekalf 4 mrk., en sort Qvigekalf 3 mrk., en røe røgged studkalf 3 mrk., en røe belted 
Qvigekalf for 4 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En slet brun Hest for 6 Sld. 2 mrk., en røe skimled blised Hoppe for 8 Sld., en sort brun snopped og 
stierned Hoppe for 8 Sld., en røe stierned Hoppe for 7 Sld., endnu en røe brun Hoppe 6 Sld. 2 mrk., 
it sort snopped og stierned Hestføll 2 Sld., en røe blised gl. Hoppe 4 Sld. 2 mrk., it blaked Horsføll 
6 mrk.,  
Faar og Lam. 10 gl. Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 4 Lam á 2 mrk er 2 Sld.,  
Gies. 5 gl. Gies á 1 mrk er 5 mrk.,  Svin. En hvid galt for 1 Sld., en dito 3 mrk., en graae galt 4 
mrk., en dito 3 mrk., 2 unge Soe Svin á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., it hvidt Soesvin 3 mrk., 4 grise á 20 
skl er 5 mrk.,  
Boehave. 
En wogn i gaarden med 2 smaa stier for 10 mrk., en wogn med toe gl. Høestier 8 mrk., en ploug 
med behørig jern for 2 Sld., 2 harrer á 1 mrk er 2 mrk., it aar med bihl 1 mrk. 4 skl., en jerned 
hammel med gl. Cabel seeler 2 mrk., en træ brake hammel med seeler 10 skl., en haar tøm og 
halseeler 1 mrk. 4 skl., 2 øl tønder á 2 mrk er 4 mrk., en stand tønde 1 mrk., it Ølkar 1 mrk. 4 skl., 
en salte tønde 1 mrk., 2 straabonds tønder 8 skl., it deigne trug 2 mrk.,  
I Stuen. 
It steen bord med en lugt foed for 8 Sld., it lided udtreked Egebord 3 Sld.,  
I Herberghused. 
It egebord med skoffe og foed for 6 mrk., en laasfast førre half kiste for 2 Sld., en lang førre kiste 6 
mrk., en bagstoel 1 mrk. 8 skl., en dito 1 mrk. 8 skl., it førre wraaeskab i stuen med 2 laasfaste dørre 
3 Sld., en wefved benkedynne under winduen i stuen 5½ alen lang 3 mrk., en flamsk agedynne 3 
mrk., en dito 1 mrk. 4 skl., en wefved benkedynne for bord enden 4 mrk., en wefved benkedynne 
paa nørre benk 4 alen lang for 6 mrk.,  
Kaabber. 
En gl. brendevins pande med hat og pibber, er vegtig til penge 6 Sld., en brøger kedel for 12 Sld.,  
2 Thin fade á 1 mrk er 2 mrk., it madskab i Krobhused, med 2 dørrer, hvor af den eene er laasfast 
for 2 Sld.,  
I Herberghused. 
I Øster seng, en blaae ranned bolster underdynne 6 Sld., en fifskaftes blaae ranned overdynne 6 
Sld., 2 bolster hofved dynner á 6 mrk er 3 Sld., it nyt bruegarns lagen for 2 Sld., 2 hoved puder med 
lin vor uden strik for 6 mrk.,  I Wester Seng, en linnen underdynne for 4 Sld., en blaae ranned 
hofved dynne 6 mrk., foruden wurdering beholde Hans Pedersen sin Ridehest, og wurdering, hvor 
med hand kand giøre Kongens Tieneste, 
 
Summa andrager forskrefne boets løsøre middel til penge 176 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Nok er efter en Tolf Samfrenders forretning datered den 12 january 1636, hvor af befindes denne 38 
Jord Eiensdoms gaard i Aakier sogn at være sat i middel løeøre, og jordegoeds andrager 446 Sld. 1 
mrk. 2 skl.,  
Denne S: Qvindes Ifareklæder haver faderen Hans Pedersen anvendt til børnens nytte, og paa 
klædning, saa at der af ej er noged at taxerer belangende den rest som endnu kand være i behold 
utersked af den ind auflede sæd, de kand den ikke til Sterfboets middel anførris, ej heller strøe 
Rugen som er saaed, mens blef afhandled paa Sterfboet at det skal forblive til fællis føede for Hans 
Pedersen og hans børn i denne besværlige tid.Saa og i henseende til de minste børns fremtarf, og 
opforstring at Hans Pedersen for ikke anded udleg er begierende, hvor for det saa der ved forbliver. 
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Efter skifteforwalterens anfordring hafde Hans Pedersen og de vedkommende som tilstede var, til 
dette boes middel ikke meene at angive, end forskrefved staar, saa at være forefunden og Passeret 
Testerer. J:P: Meklenbourgh. H: Brugman.   Hans Pedersen. 
Peder Hansen. Hans Jensen. 
 
Anno 1697. Den 21 January, er igien efter forregaaede Lovlig Giorde Tillysning 
Holden Endelig Schifte Udleg, og Liqvidation, efter forberørte Corporal Hans Pedersens S: 
Hustru Marne Larsdaatter paa den 38 Jord Eiendomsgaard i Aakier sogn. Imellem hammen, og 
berørte hans med sin hustruis auflede børn. Hvor ved var overværende bemelde Meklenbourgh, 
og Brugman. Saa og benefne wurderings mænd Peder Hansen og Hans Jensen.  
 
Hvor da i Hans Pedersen nerværelse først er bleven angiven efterskrefne Gield og 
Prætensioner, og der til giort udleg som følger. 
Hr: Sørren Larsen Sognepræst til Østermarie sogns meenighed fordrer 11 Sld., udlagt en sort 
røgged Koe for 5 Sld., en sort Koe for 5 Sld., en røe belted Qvigekalf for 4 mrk.,  
Morten Koefoed i Svaniche fordrer efter sin sedel i alt penge 32 Sld., Udlagt en røe hielmed Koe 4 
Sld.2 mrk., en røe stierned Hoppe 7 Sld., en røe brun Hoppe 6 Sld. 2 mrk., I Øster seng i 
Herberghused, en blaae ranned bolster underdynne for 6 Sld., it lided udtreket Egebord 3 Sld., en 
hvid galt 4 mrk., 2 lam 4 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., it hvidt Soesvin 3 mrk.,  
Henning Bohn Henningsen i Rønne fordrer efter sin seddel 2 Sld. 2 mrk. 6 skl., Udlagt 3 Faar á 3 
mrk er 9 mrk., en haar tøm, og halseeler 1 mrk. 6 skl.,  
Barbra S: Hans Markmand i Rønne fordrer efter sin sedel 4 mrk., Udlagt en graae galt for 4 mrk.,  
Anders Pedersen Fyhn Byefougden i Svaniche fordrer efter sin sedel 4 mrk., Udlagt 2 Øltønder á 2 
mrk er 4 mrk., Hans Pedersen betalte her for reede penge til bemelte Anders Fyhn. 
Hvis som ved endelig regenskab kand restere, at Hans Pedersen kand blive skyldig til Olluf Nielsen 
i Rønne, vil Hans Pedersen self   afclarere, og betale. Hvor med Olle Nielsen efter sin fremskikede 
sedel, var tilfreds, og fornøyet; 
Jacob Hein i Rønne fordrer efter den Ahsignation som ham af Amptskriveren Seig: Hans Henrik 
Skor var gifven reisende sig af den Gield Hans Pedersen var skyldig til S: Jørgen Bohn Sterfboe, 
der af resterer endnu 10 mrk. 8 skl., her for er udlagt it Lam 2 mrk., en graae galt 3 mrk., 2 grise for 
2 mrk. 8 skl., en benkedynne under winduen i stuen 5½ alen lang for 3 mrk.,  
Dette udleg annammede Jacob Hien strax til sig paa Sterfboet 
Arist Ibsen i Westermarie sogn fordred for brende 2 mrk. 8 skl., Udlagt en flamsk Agedynne for 3 
mrk., til overs 8 skl.,  
Peder Rosman i Rønne fordrer efter sin sedel penge 21½ Sld., Udlagt en røed skimled og blised 
Hoppe for 8 Sld., en sort brun snopped og stierned Hoppe for 8 Sld., en sort røgged Koe 4 Sld. 2 
mrk., en wefved benkedynne for bordenden for 4 mrk.,  
Willum Jacobsen i Rønne ved sin hustru fordrer efter sin sedel 10 Sld., Udlagt en røe belted Koe 4 
Sld.,en fifskaftes blaae ranned overdynne for 6 Sld.,  
Petter Harding i Rønne fordrer som rester paa homle penge 2 mrk., Udlagt en røe røgged studkalf 
for 3 mrk., til overs 1 mrk.,  
Hr: Thue Larsen Sognepræst i Aakier sogn for denne S: Qvindes begravelse, og lig begengelse for 
det bevilgede Hans Pedersen Udleg for 6 Sld., Udlagt og giort indførsel i brøger kedelen for 6 Sld.,  
Om sider forbliven paa 5 Sld.,  
Deignen afgangne Peder Ravn for sin umage at sunge over S: Qvindes lig bevilged 2 Sld., og er der 
for giort indførsel i brøger kedelen. 
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Hans Buk i Nyebye fordrer efter handskrift med forsikring i denne 38 gaard i Aakier sogn Capit 22 
Sld., renten er efter Hans Pedersens beretning afbetalt til dato 1696. for Capitalen 22 Sld., for 
blifver ved sit pandte efter pantebrefvets indhold. 
Imod denne S: Qvindes begravelsis bekaastning tilkommer Hans Pedersen lige wederlaug som er 
30 Sld., her for er Udlagt, it steen bord i stuen for 8 Sld., af brøger kedelen 4 Sld., i Herberghused it 
egebord med skoffe for 6 mrk., en føre laasfast kiste 2 Sld., en wogn med smaa stier 10 mrk., en 
wogn med Høestier 8 mrk., en ploug med behør 8 mrk., 2 bolster hoved dynner 3 Sld., it føre 
Wraaeskab i stuen med 2 laase for 3 Sld., it nyt bruegarns lagen for 2 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld., af forde brendevins pande med hat og pibber. 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld., Udlagt 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., it lam 2 mrk., it deigne 
trug for 2 mrk., af brendevins panden 4 mrk.,  
Accorderit for 18 mrk., werdie. 
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., Udlagt 5 gl. Gies for 5 mrk., en salte tønde for 1 
mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 3 mrk., er 6 mrk., en lang førekiste for 6 mrk.,  
Siden registered var er bort død, en slet brun Hest taxeret for 6 Sld. 2 mrk., som saaleedis afgaar i 
Sterfboets middel 
Christopher Hansen i Rønne fordrer efter Hans Pedersens foregifvende penge 16 Sld. 8 skl., 
Udlagt en gl. blised Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., it blaked Horsføll for 6 mrk., it blaae Herrit studnød 
for 3 Sld., it hvidt studnød for 10 mrk., en brun braaged Qvigenød 2 Sld., en blaae Herred Qvigekalf 
for 4 mrk., en blaa ranned hofved dynne i wester seng i Herberghused for 6 mrk., ved Petter 
Hardings Udleg 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 178 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
 
Liqviderit bliver udi behold, og til deeling, saa vel af løsøre, og rørrende goeds, som 
hvis af gaarden den 38 i Aakier sogn, foruden det pandtebref Hans Buk der paa i 
hende haver, som før ermelt penge 267 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
der af tilkommer Hans Pedersen den halfvepart som er penge 133 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
den øfrige halfvepart deelis imellem samptlig Hans Pedersens, med sin afdøde hustruis børn, 
7 sønner og 3 døttre, er deraf en broderlaad penge 15 Sld. 3 mrk. 4/17 skl., en søster laad 7 Sld. 3 
mrk., 8 2/17 skl.,  
Og som Hans Pedersen er self sine børns werge, og haver børnen hos sig, saa er ikke fornøden til 
en hver især, at giøre Udleg mens faderen self at svare demmen efter foran giorde Udregning, og 
der imod det øfrige løsøre, og forde 38 gaard beholder. Videre viste Hans Pedersen dette skifte ikke 
at kunde vedkomme, som foruden eragtdes at kunde forregives. Saa at være tilganged, og Passeret 
som forskrefvet staar. Testerer. J:P: Mechlenbourgh.   H: Brugman. Hans Pedersen. 
Peder Hansen. Hans Jensen. 
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Nr. 108. 
Side 168. 1697. 23. Jan.     
Kield Olsen, hus, 7. Vg.g. Pedersker. 
Ingeborg Hansdatter. Laugv: Anders Jensen, Billegrav, Pedersker, 
 4 søn. 5 døt. 
A: Olle Kieldsen, egen værge. 
B: Jens Kieldsen, f. 1682.  
C: Hans Kieldsen, f. 1690.  
  Værge: Bror, Olle Kieldsen. 
D: Peder Kieldsen, f. 1693. Værge: Lars Mortensen, Pedersker. 
E: Kirstene Kieldsdatter, f. 1673. Værge: Mads Hansen, Billegrav, Pedersker. 
F: Sidsele Kieldsdatter, gm. Olle Jacobsen, degn. 
G: Boehl Kielsdatter, f. 1684.  
H: Anna Kielsdadetter, f. 1688. 
  Værge: Søstermand, Olle Jacobsen. 
I: Elsebeth Kieldsdatter, f. 1695. Værge: Jep Lassen. 
 
Anno 1697 Den 23 Janu: er efter Loulig giorde Tillÿsning holden Registrering, og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Deeling efter Sahl: Kiels Olsen som boede, og døde i It Hus som ligger paa 
Lars Morttensen den 7 Wornede Grun i Pedersker sogn, Imellem den S: Mands eftterlatte Hustru 
Ingeborrig Hansdaatter for hende blef til Laugværge anordnet Anders Jensen i Billegrav i 
Pedersker sogn, paa Ene, og paa anden side, den S: Mands samptlige børn som er 4 sønner, og 5 
Døttre,  
 
Nemlig den Eldste søn er Olle Kieldsen sin Egen værge, 
Den anden søn Jens Kieldsen 15 aar gammel for hammen værger broderen Olle Kieldsen, 
Den 3. søn Hans Kieldsen paa 7. aar gl: for hammen værger,og forud broderen Olle Kieldsen. 
Den ÿngste  søn Peder Kieldsen 4 aar gammel for hammen værger Lars Morttensen ibiden, 
Den Eldste Daatter Kirstine Kieldsdaatter 24 aar gl. for hende værger Mads Hansen i 
Billegrav, 
Den anden Daatter Sidzele Kieldsdaatter i Ehteskab med Diegnen Olle Jacobsen,  
Den 3. Daatter Boehl Kieldsdaatter 13 aar gammel for hende værger fod Olle Jacobsen, 
Den 4 Daatter Anna Kieldsdaatter 9 aar gammel for hende værger ford: Olle Jacobsen, 
Den ÿngste Daatter Elisabeth Kieldsdaatter paa 2 aar gammel for hende værger Jep Lasse i 
biden, 
 
Hvorpaa Rettens viegne var overværende bed: Jens Pedersen Meklenbourg og Skiftteskriveren 
Henrich Brugman, paa som er skiftte er til Wuderings mænd opmelled Hans Lasse og Olle 
Jensen ibiden, da er forefundes, og Passeret som følger: 
 
Øeg. 
En sort Hest for 7 Sdr., en sortbrun Hoppe 5 Sdr.,  
Qveg. 
En sort Røgged Koe 4 Sdr., en blaae herrit Koe 5 Sdr., en sort skioldet Qvigekal 6 mrk., en hvid 
Soe 3 mrk., it lided føre Bord 4 mrk., en gl: føre Kiste 1 mrk., 2 tomme Tønder 1 mrk., 3 skep Rug 
som er saaed er sat for 2 Sdr.,  



 2 

 
Summa Boets Middel 26 Sdr. 3 mrk. 
Ifare Klæder er eftter den S: Mand vare af ringe veidt og derfor eike til Wudering kunde anføres, 
men Enken den til de smaa børn at paa klæde beholte.  
 
Bortskÿldig Geild,  
Lars Morttensen i Pedersker sogn fordre Hus leie, og Teking 2 Sdr. 3 mrk. 4 skl.Udlagt en sort 
braaged Koe for 4 Sdr. til overs 4 mrk. 12 skl. :/:  
Anders Jensen ibiden fordre i alt 9 mrk. Udlagt af en blaae Herrit Koe disse 9 mrk. :/:  
Kirkewerge Adser Pedersen fordre for it 1696 Kierkepenge 8 skl. udlagt hos Lars Morttensens 
udleg de 8 skl. :/:  
Olluf Jensen ibiden fordred for lig Kiste Arbeidsløn 3 mrk. udlagt hos Lars Morttensens udleg 3 
mrk. Karne Clausdaatter fordred laantepenge 1 mrk. 4 skl.,tillagt, hos forud Lars Morttensens de 1 
mrk. 4 skl.  :/:  
Deignen Olle Jacobsen fordred 3 mrk. udlagt it føre Bord for 4 mrk., tilovers 1 mrk. :/:  
Anna S: Hans Mortensen i Pedersker sogn for en deele fordred 1 mrk. 2 skl., udlagt af bovred ved 
Deignens udleg 1 mrk. hos Enken 2 skl. :/:  
Imod den S: Mands udfart blef Enken af Vedkommende  bevilged 7 Sdr. udlagt en sort Hest for 7 
Sdr. :/:  
Schiftte for Walterene, og Skriveren for deres umage hver 4 mrk. Stempled papir til Skifte brefved 
for 3 mrk. er 11 mrk. udlagt af en blaae Herred Koe disse 11 mrk. Wuderings mændene hver 8 skl. 
er 1 mrk. udlagt 2 tomme Tønder 1 mrk.  
Summa andrager for skifte vere Prætensioner til penge 17 Sdr. 1 mrk. 2 skl.  
ligmed bliver i behold 9 Sdr. 1 mrk. 14 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer den halve part som er penge 4 Sdr. 2 mrk. 15 skl. den øfrige halfve part 
deeles Imellem 4 sønner, og 5 døttre, hvoraf  en broder laad er 2 mrk. 14 8/13 skl. 
Og en søster laad er, 1 mrk. 7  4/13 skl., for Enkens anpart er udlagt, 3 skep Strøe Rug for 8 mrk., 
en sort skiolded Qvigekalf for 6 mrk., en hvid Soe 3 mrk., en gl. føre Kiste 1 mrk. af en Sort brun 
Hoppe 15 skl. :/:  
blifver til overs af en Sort brun Hoppe 4 Sdr. 2 mrk. 15 skl. hvoraf have Born bekommer sin andeel 
som Enken med sin Laugværge af betaler. Eftter Skiftte for Walterens anfordring hafde de 
Vedkommesde ej Videre at angive, som dette Stefboe kunde komme til beste, eller fordende Geild, 
end forskevne staae, Saa at Være Passerit Testerer, 
 I:P: Meklenbourg,  H: Brugman,  Anders Jensen,   
Laurs Mortensen,  Olle O:K:S: Kieldsen ,  Olle O:J:S: Jensen,  
 Hans H:L: Lasse. 
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Nr. 109. 
Side 168. 1697. 1. Feb. 
Elisabeth Jensdatter, 29. Sg. Østerlars. 
Jens Rasmusen. 
 2 brødre, 3 søstre. 
A: Zadser Jensen, egen værge, Øster Sogn. 
B: Lars Jensen, egen værge, Bodilsker. 
C: Ingeborg Jensdatter, gm. Peder Erichsen, Østerlars. 
D: Karen Jensdatter, død, var gm. Anders Rasmusen, Østerlars. 1 søn. 
 1: Jens Andersen. Værge: Far. 
E: Gjertrud Jensdatter, ugift. Værge: Olluf Munch, Østerlars. 
 
Anno 1697 1 Februar, Er efter Lovlig Giorde Tillysning Holden Registering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Deeling efter Jens Rasmusens Sal: Hustru Elisabeth Jensdaatter, som boede, og 
døde paa den 29 Jord Eiendomsgaard beligende i Østerlaurskier sogn. Imellem denne  S: Qvindes  
efterlatte Mand bemelte  Jens Rasmusen, Paa Eene, og paa anden side denne S: Qvindes 
sødskende, og sødskiendes børn, som er 2 brødre og 3de søstre nemlig. 
 
Den eldste broder Zadser Jensen i Østermarie sogn, sin egen werge. 
Den broder Lars Jensen i Boelskier sogn og sin egen werge. 
Den eldste søster Ingeborg Jensdaatter i Ekteskab med Peder Eriksen i Østerlaurskier sogn. 
Den anden sæstre var Karne Jensdaatter som var i ekteskab med Anders Rasmusen i 
Østerlaurskier sogn.og er efter hende som arfver en hendis søn som heder Jens Andersen som 
bemelte hans fader er werge for. 
Den yngste søster Giertrud Jensdaatter, uden ekteskab, for hende er Olluf Munk i Øster 
laurskier sogn werge for. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende bemelte  Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  
JepHansen og Peder Hansen, wester i Østerlaurskier sogn.. Da er forefunden og Passeret som 
følger.  
 
Øeg. 
En brun snopped Hoppe 7 Sld., en røe skimled Hoppe 7 Sld., en brun blised gilled Hest Foele 5 
Sld.,  
Qveg. 
En sort Koe 4 Sld. 2 mrk., en gl. blak braaged Koe 4 Sld., en røe hielmed Qvigekalf for 7 mrk., en 
blak braaged studkalf 3 mrk., nok en røed Koe 4 Sld. 2 mrk., en blaked Koe 5 Sld., it blaked 
studnød 4 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk.,  
Svin. En sort Soe 3 mrk., 2 sort belted Grise á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en gl. wogn med stier, hammel 
tøm og halseeler for 4 mrk., en ploug med jern juhl og ringe for 6 mrk., en ølhalf tønde 1 mrk., en 
straabonds tønde 8 skl., en ballig 8 skl., it gl. deigne trug 8 skl., 3 gl. pille bøtte 6 skl., en bærekande 
4 skl., en gl. kiste uden laag for 8 skl., en kiste med en gl. laas 2 mrk. 8 skl., en laasfast føre 
halfkiste og hengsler for 2 Sld., en 2 spanne kaabber kedel vegtig til 4 Sld. 2 mrk., en laasfast føre 
kiste 7 mrk., it blaat uled og linnen skiørt 4 mrk., it sort wadmels skiørt 2 mrk., it blaat pløtzis 
snørrelif 6 mrk., it gl sort blommed fifskaftes skiørt for 3 mrk., it røt wadmels skiørt 4 mrk., en sort 
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fifskaftes trøye 1 mrk. 8 skl., en gl. blaae ulen og linnen trøye 8 skl., it bruegarns forklæde 1 mrk., 
en sort Pollemettis trøye 7 mrk., it gl. skierdugs forklæde 1 mrk. 4 skl., it gl. dito 1 mrk., it hampe 
bruegarns forklæde 8 skl., en blaargarns opled med bruegarns ærmer 8 skl., it bruegarns tørklæde 4 
skl., en bruegarns opled 1 mrk. 4 skl., en sort klædis hufve 4 mrk., en gl. braaged Cartuns hufve 6 
skl., it par gl. hvide wanter 6 skl., 2 huved lien 12 skl., en run klud 12 skl., endnu it hoved lien 4 
skl., en spin Rok  for 4 mrk., 
Hvad Jens Rasmusens egne Ifareklæder er angaaende, da som de ikun var af ringe wert, beholte 
hand demmen efter som hand hafde ej meere end hand kunde have engang paa sig, at slide, den 
sengs klæder som Jens Rasmusen og hans hustru hafde at ligge udi, der udi er, en ulen blaae ranned 
overdynne for 5 mrk., en ulen sort ranned underdynne 3 mrk., 2 gl. blaargarns lagen for 3 mrk., 2 
puder med vor paa 4 mrk., endnu en pude med vor 1 mrk., en sort hoved dynne 1 mrk., it gl. flamsk 
hiønde 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 74 Sld. 14 skl.,  
 
Blef saa angiven af arfvingerne at Jens Rasmusen hafde endnu lided halm, og Høe foeder, hvilked 
Jens Rasmusen blef bevilged at beholde til naar foeder, efter som det var ikun af ringe Inportanse i  
 
dernest angives efterskrefne bort skyldige Gield, og er der til giort Udleg. Som følger. 
For A: 1696. svarer, og betaler Jens Rasmusen for denne 29 gaard, den halfve part afgift som nu 
resterer, og i alt er, en tønde Biug, ansat for 9 mrk., paa Landgielde smør rester 6½ skl., Jordebogs 
penge 13 mrk. 5½ skl., giør 5 Sld. 2 mrk. 12 skl., Udlagt der for en sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en 
sort Soe 3 mrk., en sort belted Gris 1 mrk. 8 skl., hos Jens Rasmusen 4 skl.,  
Ingeborig S: Olluf Jensens i Rønne fordrer efter regenskab penge 16 Sld. 2 mrk. 2 skl., Udlagt en 
Røed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en blaked Koe for 5 Sld., it blaked studnød 4 Sld., en 2 spanne kaabber 
kedel vegtig til 4 Sld. 2 mrk., til ofvers 5 mrk. 14 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Jørgen Jensen fordrer 4 mrk., Udlagt af forde kaabber kedel de 4 mrk.,  
Kirken tilkommer for A: 1696 penge 8 skl., Udlagt en ballig for 8 skl.,  
Anders Andersen fordrer efter regenskab 6 Sld., Udlagt en brun blised gilled Hest Foele for 5 Sld., 
en blak braaged studkalf 3 mrk., en Ølhalf tønde 1 mrk.,  
Peder Hansen Wester i Østerlaurskier sogn fordred for en dele 2 mrk., for Ekter til Rønne 2 mrk., er 
4 mrk., Udlagt it Faar for 3 mrk., en straabonds tønde 8 Sld., af en kiste med en gl. laas de 8 skl.,  
Mons Joensen Skrædder fordred løn 1 mrk. 8 skl., som betalis af forde kaabber kedel. 
Imod denne S: Qvindes begravelsis bekaastning, saa og it lided barn som denne S: Qvinde døde i 
Barselseng efter blef Jens Rasmusen tillagt, lige bekaastning som efter opteignelse bedrog sig til 20 
Sld., der for tillagt en brun snopped Hoppe for 7 Sld., en røe skimled Hoppe for 7 Sld., en Ulen 
blaae ranned overdynne 5 mrk., en ulen sort ranned underdynne 3 mrk., 2 gl. blaargarns lagen 3 
mrk., 2 puder med vor 4 mrk., en dito 1 mrk., en ulen hoved dynne 1 mrk., it gl. flamsk hiønde 8 
skl., en ploug med behør 6 mrk., it deigne trug 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 2 Sld., udlagt, it blaat plotis snørlif for 6 mrk., it sort wadmels 
skiørt for 2 mrk.,  
Skifteskriveren for sin umage i alt 3 Sld., Udlagt it blaat uled og linned skiørt 4 mrk., it sort 
fifskaftes skiørt 3 mrk., it røt wadmels skiørt 4 mrk., it gl. forklæde 1 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en kiste med en gl. laas 2 mrk. 8 
skl., hvilked Jep Hansen beholder og betaler der af forde 8 skl., Item Peder Hansen tillagt it 
bruegarns forklæde 1 mrk., 3 hoved lien 1 mrk.,  
Stempled paoir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 57 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
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Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 16 Sld. 3 mrk.,  
Hvor af Jens Rasmusen tilkommer den halfvepart som er 8 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne 2 brødre og 3 søstre. 
Er der af en broderlaad 2 Sld. 1 mrk. 9 1/7 skl., og en søsterlaad er 4 mrk. 12 4/7 skl.,  
 
For Jens Rasmusens anpart er udlagt en blak braaged Koe 4 Sld., en røe hielmed Qvigekalf 7 
mrk., en wogn med behør 1 Sld., en laasfast føre kiste for 7 mrk., til overs 8 skl.,  
 
Den eldste broder Zadser Jensen for sin anpart 9 mrk. 9 skl., udlagt, en sort klædis hufve for 4 
mrk., en spin Rok 4 mrk., en sort fifskaftes trøye 1 mrk. 9 skl.,  
 
Den broder Lars Jensen i Boelskier sogn for sin anpart 9 mrk. 9 skl., Udlagt, en laasfast føre 
halfkiste 8 mrk., it skierdugs forklæde 1 mrk. 4 skl., it bruegarns forklæde 5 skl.,  
 
Den eldste søster Ingeborg  Peder Eriksens for sin anpart 4 mrk. 12 skl., Udlagt af en sort 
pollemettis trøye hos søsteren Giertrud 2 mrk. 4 skl., it hampe bruegarns forklæde 8 skl., en 
blaargarns opled med bruegarns ermer udi 8 Sld., en blaae ulen og linnen trøye 8 skl., 3 pille bøtter 
for 6 skl., en bære kande 4 skl., en gl. kiste uden laag 8 skl., til ofvers 2 skl.,  
 
S:Karne   Anders Rasmusens  søn Jens Andersen for sin anpart 4 mrk. 12 skl., Udlagt en 
bruegarns opled 1 mrk. 4 skl., en braaged Cartins hufve 6 skl., it par hvide wanter 6 Sld., en run 
klud 12 skl., en sort belted gris 1 mrk. 8 skl., hos Jens Rasmusen af kaabber kedelen 6 skl., og ved 
Per Eriksens udleg 2 skl., 
 
Den yngste søster Giertrud Jensdaatter, er tillagt en sort Pollemettis trøye for 7 mrk., der af 
betaler forde 2 mrk. 4 skl.,  
 
Til det sidste blef Jens Rasmusen, og de tilstede værende arfvinger af skifteforwalteren tilspurdt, om 
de hafde meere at angive som dette Sterfboe kunde vedkomme, hvor til de svarede ej videre at 
være, end angived er og forskrefved staar, at saa er Passeret, des til widnisbiurd under vore hender 
og Zegneter. Jens Pedersen Meklenbourgh.  Henrik. Brugman.   Jens J:R: Rasmusen. 
Anders A:R: Rasmusen. Per P:H:S: Hansen. Jep Hansen. 
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Nr. 110. 
Side 169b. 1697. 3. Feb. 
Sidsele Andersdatter, 61. Sg. Østermarie. 
Jens Hansen. 
 2 søn. 5 døt. 
A: Hans Jensen, f. 1675. 
B: Anders Jensen, f. 1679. 
C: Boehl Jensdatter, f. 1665. 
D: Margrethe Jensdatter, f. 1670. 
E: Kirstene Jensdatter, f. 1673. 
F: Gjertrud Jensdatter, f. 1686. 
 Værge: Far. Tilsynsv: Bendt Hansen, Øster Sogn. 
 
Anno 1697  3 February, Er efter Lovlig Giorde Tillysning Holden  Registering og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Deeling efter  Jens Hansens S: Hustru Sidzele Andersdaatter, som boede, 
og døde paa den  61 Jord Eiendoms gaard i Østermarie sogn, Imellem denne  S: Qvindes efterlatte 
Mand bemelte  Jens Hansen , Paa eene og paa anden side  derris sammen auflede børn, som er 2. 
sønner og 5 døttre, Hvor af 
 
Den eldste søn Hans Jensen 22 aar gl. sin egen werge. 
Den anden søn Anders Jensen 18 aar gl.  
Den eldste daatter Boehl  Jensdaatter  32 aar, gl.  
Den anden daatter Margreta Jensdaatter  27 aar gl.  
Den 3. daatter Kirstine Jendaatter 24 aar gl. 
Den 4. daatter Ellene Jensdaatter 22 aar gl. 
Den yngste daatter Giertrud Jensdaatter 11 aar gl. for demmen er faderen self werge, og 
forelagt  Bendt Hansen i Østermarie sogn, Og saa at være tilsiuns werge  
 
Og var paa Rettens weigne  overværende  Høyedle og Welbaarne Hr: Estats Raad, og Amptman 
Herren Hans Boefeke, ved sin fuldmektig  Jens Pedersen Meklenbourgh og Skifteskrifver 
Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Esper Pedersen og 
Hans Hansen. Ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
Øeg. 
En sort brun stierned gl. Hest gilling for 2 Sld. 2 mrk., en brun blised Hoppe 5 Sld., en brun gl. 
Hoppe for 6 mrk.,  
Qveg. 
En blak belted Koe 5 Sld., en blak belted Qvige for 5 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 3 gl. 
Gies á 1 mrk er 3 mrk.,  
En gl. wogn for 6 mrk., en gl. sleede for 2 mrk., en gl. ploug med jern og tilbehør for 6 mrk., 2 gl. 
wogn ree 1 mrk., it aar med gl. bihl paa 8 skl., en stand tønde i forstuen 12 skl., en øltønde 1 mrk., 
en ølhalf tønde 12 skl., it ølkar 1 mrk. 4 skl., it deigne trug 2 mrk., en straabonds tønde i stuen for 8 
skl., en dito 6 skl., en dito 4 skl., en hand qvern med hus og jern seil 4 mrk., it bord med skoffe i 
stuen 6 mrk., en metal gryde 6 mrk., en jern gryde kraag 6 skl., en spade 1 mrk., it gl. tørf jern 4 
skl., en gl. Høe tyve 4 skl., it bøse løb 8 skl., en seis med bom og ringe 2½ mrk., en seis uden bom 4 
skl., en gl. hakelse  knif 4 skl., en tønde Rug som er saaed i forleeden efter Høst, er sat som den da 
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kaasted for 3 Sld., en gl. naur for 8 skl., it gammelt harestøiv for 4 skl., it pande jern for 1 mrk., en 
bred bladed øpse for 1 mrk., en har hammer for 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne boets løsøre middel til penge 35 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Hvad Ifareklæderne efter denne S: Qvinde er angaaende da som de var ringe, haver børnen demmen 
imellem sig deelt, og det efter haanden at slide. 
 
Blef saa angiven, efter skrefne Gield,og er der til giort udleg som følger. 
Til Ampstuen rester for A: 1696. for 1 lispund 11½ skaalpund smør, ansat for 2 Sld. 3 mrk., Og bog 
Clarings penge 6 Sld. 1 mrk., er saaleedis efter Jens Hansens beretning penge 9 Sld., Udlagt der for, 
en tønde strøe Rug for 3 Sld., en blak belted Koe 5 Sld., it Faar 3 mrk., en gl. Gaas 1 mrk.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordrer efter sin sedel penge 4 Sld. 2 mrk. 4 skl., Udlagt, en brun blised 
Hoppe for 5 Sld., til overs 1 mrk. 12 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Sørren Laursen fordrer for tiende for A: 1695. en tønde Haure der for 
Pretenderis 3 mrk., og en Gaas 1 mrk., for A: 1696. fordrei en tønde Haure der for 4 mrk., it Lam 2 
mrk. 8 skl., der paa ytt en Gaas for 1 mrk., rester saa 9 mrk. 8 skl., Jens Hansen Pretenderer her 
imod, og sagde at der ikke gik meere tiende end en tønde Haure og en Skep Biug af denne 61 gaard 
aarlig som er ytt, og ikke noged Lam, meere en hver anded aar, men isteden det eene aar 2 Gies, og 
det andet aar, it Lam, saa reiser sig da denne fordring af en tønde Haure aarlig, og det tviste Lam, 
saa er stridigheden henvist til lov og ret, og for fordringen udlagt om det vindes, it Faar for 3 mrk., 2 
Gies 2 mrk., en hiem qvern med hus 4 mrk., it bøseløb for 8 skl.,  
Kirke wergen Jens Hansen fordred paa Østermarie kirkes weigne for A: 1696. en tønde Haure der 
for 3 mrk., Nok penge 12 skl., er 3 mrk 12 skl., udlagt en seis med bom og ringe for 2 mrk. 8 skl., 
en bred bladet øpse 1 mrk.,  en har hammer for 4 skl.,  
Christen Jacobsen fordred efter regenskab 2 mrk., udlagt en stand tønde i forstuen for 12 skl., en 
straabonds tønde i stuen 8 skl., en dito 6 skl., en dito 4 skl., it tørf jern 4 skl., til overs 2 skl.,  
Imod denne S: Qvindes udfart, blef Jens Hansen bevilged efter sin egen begiering ikum 6 Sld., 
Udlagt en sort brun stirned gilling for 10 mrk., en brun Hoppe 6 mrk., en wogn for 6 mrk., en sleede 
2 mrk.,  
Skifteforwalteren og skrifveren for deris Umage med reisen bekaastninghver 2 Sld.,  
Stempled papir til skiftebrefved 3 mrk., udlagt en blak belted Qvige for 5 Sld., til overs 1 mrk.,  
Wurderings mændene hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt it pande jern 1 mrk., en spade 1 mrk., af 
Qvigen 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 28 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
 
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 7 Sld. 4 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfve part som er 3 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem 2 sønner og 5 døttre. 
Er der af en broderlaad 3 mrk. 2 skl., og en søsterlaad 1 mrk. 9 skl.,  
For faderens laad 14 mrk. 2 skl., er udlagt en ploug med behør 6 mrk., en Ølhalf tønde 12 skl., it 
Ølkar 1 mrk. 4 skl., en metal gryde 6 mrk., af it tørf jern 2 skl.,  
 
Den eldste søn Hans Jensen Og 
Den anden søn Anders Jensen tilkommer hver 3 mrk 2 skl er 6 mrk. 4 skl., Udlagt, it bord med 
skoffe i stuen for 6 mrk., en gl. Høe tyfve for 4 skl.,  
 
Den eldste daatter Boehl  Jensdaatter  tilkommer 1 mrk. 9 skl., der for tillagt 2 wogn ree for 1 
mrk., it aar med Bihl 8 skl., en gl.hakelse knif for 4 skl., til overs 3 skl.,  
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Den anden daatter Margreta Jensdaatter  tilkommer 1 mrk. 9 skl., der for tillagt it deigne trug 
for 2 mrk., til ofvers der af 7 skl.,   
Den 3. daatter Kirstine Jendaatter tilkommer 1 mrk. 9 skl., der for tillagt en øltønde for 1 mrk., 
hos søsteren Boel 2 skl., hos søsteren Margreta 7 Sld.,  
 
Den 4. daatter Ellene Jensdaatter tilkommer 1 mrk. 9 skl., der for tillagt en jern gryde kraag for 
6 skl., en gl. seis uden bon 4 skl., en naur for 8 skl., hos Jacob Koefoed udleg 7 skl.,  
 
Den yngste daatter Giertrud Jensdaatter tilkommer 1 mrk. 9 skl., der for tillagt hos Jacob 
Koefoed udleg 1 mrk. 5 skl., it harre støv for 4 skl.,  
 
Til det sidste blef Jens Hansen af skifteforwalteren tilspurdte, om hand hafde meere at angive som 
dette Sterfboe kunde vedkomme, entten meere goeds, eller Gield hvor til hand svarede ej videre at 
være, end angived er, og for Skrefved staar, at saa er Passeret Testerer, 
 Jens Pedersen Meklenbourgh. H: Brugman.  Jens J:H: Hansen.  
Esper E;P: Persen. Hans H:H: Hansen. 
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Nr. 111. 
Side 170b. 1697. 4. Feb.     * 
Hans Jensen, barn, 3. Sg. Bodilsker. Døde d. 23. Feb. 1691. 
 Afg. Fader: Jens Jensen, corporal. 
 Moder, 3 brødre. 
A: Bendte Larsdatter, 3. Sg. Bodilsker. Laugv: Bror, Sørren Larsen, Øster Sogn. 
B: Jens Jensen. Værge: Christopher Mortensen, Bodilsker. 
C: Lars Jensen. Værge: Anders Ollsen, Bodilsker. 
D: Mouritz Jensen. Værge: Jep Ollsen, Øster Sogn. 
 
Anno 1697 den 4 februar, er holden Registrering, og vurdering sampt liqvidation efter afgangne 
Corporal Jens Jensens søn S: Hans Jensen udi sine Umÿndige aar, hos sin Moder afdøde 
paa den 3 Jord Ejendoms gaard i Boelsker sogn den 9 feb. 1691. hvor denne forretning i de ved 
kommendes nerverelse Pahseret, imellem denne S: Drengs Moder Bendte Larsdaatter som 
arfner en broder laad, for hende Laugverger hendes broder Hr: Sørren Larsen i Øster sogn saa og 
dette S: Barns 3 fulde brødre som er Jens Jensen for hannem er til verge anordned Christopher 
Monsen i Boelsker sogn, den anden broder Lars Jensen som Anders Olsen i Boelsker sogn, er 
verge, 
Den 3 broder Mouritz Jensen som Jep Olsen i Øster sogn er verge for. Og var ej nogen af dette 
sidste børn føed førind bemelte S: Barn ved døden afgik,  
 
Hvor ved var paa Rettens Viegne ofverende bemelte Jens Pedersen Meklenbough, og skifte 
skriveren Henrich Brugman, og blef til kalder 2de mend Hans Larsen og Truk Mortensen 
ibiden, 
da blef første Extraheret og fore tages dette S. barns afgange fader Corporal Jens Jensens 
skiftebref der er dateret, den 11 Julÿ 1690 hvor udi befindes dette barns arfvepart i løsøre som 
opdrager til penge 14 Sld. 3 mrk. 3 skl., saa og af sin S: Faders Ifareklæder, og Mundering penge 5 
Sld. 1 mrk.,  
Nok hafver dette S: Barn  arfved, efter en som frendre forretning med forman Jep Monsen i 
Pedersker sogn dateret den 28 April 1691, opretted paa den 3 gaard i Boelsker sogn Jordepenge af 
berørte 3 gaard 27 Sld. 15½ Skl.,  
Summa andrager forskrefne dette S: Barns fulde middel i slt penge 47 Sld. 1 mrk. 12 
skl.,,  
der imod afgaar efter skrefne Prætensioner,  
Enken Benthe Larsdatter som er dette S: Barns Moder, hafver Udlagt og bekosted en deel udi 
det langvarig svaghed saa og efter hans dødelig afgang til dessen begravelse efter sin for regnelse, 
som opdrager til penge 15 Sld. Skifte for valteren og skriveren for denne forretning hver 4 mrk., de 
2de mænd for deris hos værelse begge 1 mrk., stemplet Papir til denne forretning af  
Summa Prætention 18 Sld.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 29 Sld.1 mrk.12 skl.,  
Hvilked delis udi 4de lige laader og til kommer en hver, 7 Sld. 1 mrk. 7 skl., 
hvor af Moderen tilkommer en part og derfor er udlagt, af løsøre Ifareklæder, og markering som 
endnu er til ofvers foruden forskrefne 18 Sld., Rester som er 2 Sld. 13 skl., for resten som er 5 Sld. 
10 skl., er giort 
Hende anvisning, og indførsel udi forde denne 3de gaard Jordepenge, og er en hver af forskrefne 3de 
brødre for deris anpart er giort ind førsel udi forskrefne den 3de gaards Jordepenge . Og dermed 
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vergen Hans Pedersen i Øster sogn fri, efter som Moderen goedsed hos sig hafver at saa er Pahseret 
som forskrefved staar Testerer   Jens Pedersen Meklenbourgh,     
Henrich Brugman, Sørren Larsen,  Hans H:P: Persen,   
Jep J:O:S: Olsen,        Christopher Monsen,  Hans Larsen,  
 Truels Morttensen. 
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Nr. 112. 
Side 171. 1697. 4. Feb.    
 Claus Hansen, corporal, 3. Sg. Bodilsker. 
Bendte Larsdatter. Laugv: Bror, Sørren Laursen, sognepræst, Øster Sogn kirke. 
 3 døt. 
A: Anna Clausdatter, f. 1692. Værge: Farbror, Peder Hansen, Blykobbegård, Nyker. 
B: Dorethea Clausdatter, f. 1693. Værge: Farbror, Niels Hansen, Rutsker. 
C: Anniche Clausdatter, f. 1695. Værge: Farbror, Terckel Hansen, Knudsker. 
 
Anno 1697 Den 4 Februar, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering, og vurdering 
Sampt Schifte og deeling efter Erlig, og Mandhafte S: Claus Hansen fordum værende Corporal 
Ved Cavallerie Compagniet her paa Borringholm, som boede, og døde paa den 3de Jord Eiendoms 
gaard i Boelsker sogn, Imellem denne S. Mands efterladte hustru Bendte Larsdaatter, for hende 
paa tog sig at lavværge hendes broder hederlig, og vellærde mand Hr: Sørren Lauritsen Sogne 
Præst til Østermarie kirkes menighed paa eene, og paa anden side deris sammen aulede børn som er 
3de døttre, hvor af den  
 
Eldste daatter er Anna Clausdaatter 5de aar gammel for hende er til verge anordnet hendis fader 
broder Peder Hansen boende paa Blykobbergaarden i Nÿker sogn . 
Dend anden daatter Dorethea Clausdaatter paa 4de aar gammel for hende er til verge anordnet 
hendes faderbroder Niels Hansen boende i Rÿdsker sogn  
Den ÿngste daatter Annike Clausdaatter paa 2de aar gammel for hende er til verge anordnet 
hendis faderbroder Therkel Hansen boende i Knudsker sogn  
 
Hvor paa Rettens veigne ofver verrende berørte Jens Pedersen Meklenbourgh, og Skifte 
Skriveren Henrich Brugman, paa som er Skifte er til vorderings mænd opmeldet Hans Larsen 
og Truels Morttensen ibeden, hvor der er forefunden, og Pahseret som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En sortbrun snopped Hest for 8 Sld., En sortbrun Hest 9 Sld.,En sort snopped og stierned Hoppe 7 
Sld., En mørk brun hoppe 8 Sld., En brun skimled hoppe 7 Sld., En røed blised hoppe 7 Sld.,  
En ung mørk brun hoppe 6 Sld., En ung brun skimled hoppe 6 Sld.,En gl: røed soedet hoppe for 2 
Sld., En mørh brun foele 6 Sld.,  
 
Kiør og Ungt Qveg. 
2 sort røgged kiør á 5 Sld. Er 10 Sld., En røed koe 5 Sld., En blak hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk.,En 
brun koe 4 Sld. 2 mrk., En røed bleged Thÿe for 4 Sld., en sort Koe for 5 Sld., en brun stierned Koe 
for 5 Sld., En sort Qvige for 4 Sld., endnu en sort Qvige for 4 Sld.2 mrk., en røe hielmed Qvige 4 
Sld. 2 mrk., en liden sort Qvige 3 Sld., en hielmed sort romped Qvige 3 Sld., et røe hielmed 
Stugnød 10 mrk., et røe bleged Tÿrnød 10 mrk., it Røt Studnød for 3 Sld., En røe hielmed Qvige 4 
Sld. 2 mrk., En liden sort Qvige 3 Sld., It røe helmed studnød 10 mrk.,  It røe bleged tyrnød 10 
mrk., It sort Qvigenød 8 mrk., It graae herred Qvigenød 8 mrk., It blak stierned Qvigenød 8 mrk.,  
En sort blised stud 5 Sld., En røe hielmed stud 4 Sld. 2 mrk.,  En røe stud 3 Sld.,  En Røe bleged 
Qvige 3 Sld. 2 mrk., En røe stierned Qvige 3 Sld.,  2 sorte Qviger á 3 Sld. Er 6 Sld., En brun 
skiøldet Qvige 3 Sld., en røe hielmed Qvigekalf 7 mrk., en sort hielmed studekalf 6 mrk., en røe 
grimmed studkalf 5 mrk., en blaked Qvigekalf for 3 mrk., en røe hielmed tÿrkalf 5 mrk.,  
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en sort hielmed studkalf 5 mrk.,  nok en røe grimmed gl: Koe for 3 Sld  
 
Faar  
3 gl: Faar á 3 mrk. er 9 Sld.,   
 
Gies. 
3 gl: Gies og en Gaas á 1 mrk. er 1 Sld.,  
 
Svin. 
En gl. Graae Soe 3 mrk., En Graae Galt 3 mrm., 2 sort beltedde Galt Svin á 2 mrk 8 skl., er 5 mrk., 
6 fiør gl. Grise á 1½ mrk. er 9 mrk.,  
 
Boehave. 
En Arbiedsvogn med stier, hammel tøm, og halseeler for 5 Sld., En gl: Vogn med Høestier hammel 
tøm, og halseeler for 3 Sld., En gl: Sleede med Jern Vidier 1 mrk. 8 skl., En Ploug med behørreg 
Jern Juhl og Ringe 6 mrk., It aar med Bihl 1 mrk. 4 skl., 2 harrer for 3 mrk., It diegnetrug 1 mrk 8 
skl., It gl: Ølkar paa en tønde stoer 1 mrk., 8 straabonds tønder á 6 skl. Er 3 mrk., En Øltønde 1 
mrk., En standtønde 1 mrk., En deel Sej bøtter, Spsnner, og træfade 4 mrk., 2 gl: Seiser med Bom 
og Ringe  2 mrk.,  It førrebord i Herberghused 6 mrk., It Sengested med skammel 4 mrk., It andet 
gl: Sengested 3 mrk., En Bogstoet 1 mrk. 4 skl.,  En Ege Kiste med en gl: Laas 2 Sld.,  
 
I Herberghused. 
I den Sønder Seng. En blaae Ranned bolster Oferdÿne  4 Sld., En Bolster Grøn Underdÿne  3.Sld. 2 
mrk., En Bolster Hoveddÿne 10 mrk., En Pude uden lin Vor med Grønt tøj for 3 mrk.,  
En Pude med Lin vor 5 mrk.,  
 
I Nordeste Seng. 
En Olmerdugs Ofverdÿne 4 Sld., En Bolster Underdÿne  5 Sld., 2 Blaae Rannede Puder á 4 mrk. er 
2 Sld., 2 Blaae Rannede Hofved Dÿnner á 4 mrk. er 2 Sld.,  
 
Benche Klæder. 
En Lestned gl: Benkedÿne 5 alen lang  3 mrk., En Rÿe leedens Sadel med Sadel Jord, og Sej bojele 
for 6 Sld., 2 Pistoel holster med blaa Kapper for 2 mrk., It Rÿs leders Bidsel med stenger 2 mrk.,  
 
I Krobhused. 
En Laas føre Kiste  2 Sld.,  I Vester Seng.  2 gl: Olmerdugs Dÿner a 2 mrk. Er 4 mrk.,  
En Olmerdugs Hoveddÿnne  3 mrk.,  En Blaae Ranned Hoveddÿnne 2 mrk.,  
I Øster Seng.  2 Ullen Senge Dÿnner á 1 mrk. er 2 mrk.,  2 gl: Rannede Hoveddÿnner á 12 skl. Er 1 
mrk. 8 skl.,  En Pude med Vor paa 1 mrk.,  
 
Den Vester Seng i Drengehused. 
En Linnen Overdÿnne 4 mrk., En Blaae Ranned Underdÿnne 2 Sld., En Linnen Ranned 
Hoveddÿnne  2 mrk.,  En Ulen Hoveddÿnne  1 mrk.,  
I Øster Seng  En Ullen Blaae Ranned Underdÿnne 6 mrk., En Blaae Ranned underdÿnne 4 mrk.,  
En  Blaae Ranned Hoveddÿnne 2 mrk.,  
 
I Stuen. 
It Bord med Aske Blad 4 mrk., En Sÿed Benkedÿne for bord enden 4 mrk.,  



 3 

En Lesned Benkedÿne under vindue 6 alen lang 4 mrk.,  
 
Kaabber. 
En Brendevins Pande med hat, og piber, er vigtig til 11 Sld., En Brøger Kedel unge fehr paa en 
tønde stoer, er vegtig til 12 Sld.,  En Kaabber Kedel paa 2 spanner stoer, er vegtig til 2 Sld. 2 mrk.,  
En liden Kaabber Kedel paa en liden span stoer, er vegtig til 6 mrk.,  
 
Linklæder. 
2 par gl: Bruegarns Lagen á 6 mrk. parred er 3 Sld., 2 Koppebord Dugge á 4 mrk. er 2 Sld.,  
2 Dreiels Bordduge á 6 mrk. er 3 Sld., It par Pudevor 3 mrk., It par dito  3 mrk.,  
2 par Blaaegarns Lagen, parrit 3 mrk. er 6 mrk.,  
 
Thin. 
10 skaalpund ubrugelig Thin á 10 skl. Er 6 mrk. 4 skl.,  
16 traue lang halm á 1 mrk. er 4 Sld.,  4 Les Høe á 6 mrk. er 6 Sld., 
3 tønder Rug som er saaed i fisked er sat, for tønden 10 mrk. er 7 Sld. 2 mrk.,  
 
Efter en frender foreretning, med forman Jep Monsen udi Pedersker sogn dateret foran  
den 21 April, 1691 befindes, at denne S: Mands efterladte hustru Bendte Larsdaatter, har arfved af 
denne 3 Gaards Taxt, hvor paa forne forretning, er opretted, for sin Egne anpart arve 108 Sld. 3 
mrk. 14 skl., Nok for som frender holdet, efter bemelte forretnings indhold i 6 Sld., hvor som hun  
arfved efter sin søn afgangen Hans Jensen som  andeel i berørte 3 gaard penge 5 Sld. 10 skl., Nok 
anføres til dette boes middel som S: Claus Hansen efter sin S: Fader Hans Nielsen i Nÿker sogn, 
har arved udi den 25 gaard i Nÿker sogn, efter  Lars Mikkelsen S. Claus Hansen efter sin S: Fader 
Hans Nielsen Nÿker sogn, har arved udi den 25 gaard i Nÿker sogn efter det er gangne skiftebrefs 
ind visning penge 31 Sld., 
 Summa Andrager for skrefne boets middel in Alles til penge 464 Sld. 2 mrk. 12 skl., 
 
 Saa blef denne S. Mands Ifareklæder  wurderetred, og er følgende,  
en Nÿe Sort Klædis Kioel med sort Raskind er sat for 10 Sld., en Brun Klædis Kioel 6 mrk.,  
en Sort fifskafts Kioel 3 Sld., en røe Cartis foer skiorte med 3 dosin Sølf Knapper udi er til sammen 
sat for 5 Sld., it par felbereed skin Bopser med Mæsing Knapper udi 9 mrk., it par dito 2 Sld.,  
en Sort Hat for 3 mrk., en Sort foered Hufve 3 mrk.,  
Summa Ifareklæder andrager 29 Sld. 3 mrk., Hvilked deelis imellem denne S: Mands efterlatte 3de 
Døttre, og til kommer en hver deraf 9 Sld. 3 mrk. 10 2/3 Skl., og moderen beholder børnene hos sig, 
efter som de erer saa ganske unge af alder, saa svarer hun at hvert barn til sin andeel efter for 
skrefne udregning, Og efter som dagen er forløben, saa haver ni da Slutted denne voris forretning 
med hvis som boets middel sig andrager, at forretningen til morgen ved dagens anfang igien kand 
foretages, til vedis beird, at som forskrevet staar, i voris nerværelse Passeret er, og at Enken, og de 
vedkommende ike viste meere til Sterboets middel efter skifteforvalterens anfordring, at angive, end 
forskrefvet staar, under vore hender, og signeter, Actum Anno Die et Loco Ut Supra,  
Jens Pedersen Meklenbourgh, Henrich Brugman, Sørren Laursen,egen 
haand, Peder Hansen,  Niels Hansen,  Hans Larsen,         Truels Morttensen 
   
Nest Paafølgende 5 febraurÿ , Berørte aar 1697. er efter denne Skifte forretning, udi de ved 
kommendis ofver, og hos værelse, forretagen, og videre Passerede som følger,  
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Sterfboets Bort skÿldige Gield og Prætensioner efter det skifte bref ganged efter denne S: Mands 
forman afgangne Corporal Jens Jensen dateret den 11 Julÿ 1690, til kommer den S: Mands 
efterlatte 3de sønner, derris fædrene arf, Saa som den Eldste søn Jens Jensen for sin anpart, anført, 
og til kommer af løsøre penge 14 Sld. 3 mrk. 13 ¼ skl., hvilked hos moderen imod nødtørsttig 
under holdning efter forde Skiftebref  formelding haver bestaaet foruden Rente, nok til kommer han 
af sin S: Faders Ifareklæder, og Mundering som er nu efter samme Skiftebref in Natura Uskad kand 
af vergen annanmis  som er 5 Sld. 1 mrk., Item til kommer hannem Rente af sin andeel Jordepenge 
udi forne 3 gaard som er Capital i alt, efter Faderen, og den afdøde broder 34 Sld. 2 mrk.6½ Skl.,  
Rente der af 8te Sld., som samfrenderene udi forberørte forretning denne 3 Gaard for aarlig Lier 
Keindt haver, na- der af først er fra tagen de 5 Sld.,  
som Fenrich Hans Jensen for til pantebref aarlig tilkommer bliver igien af Lien 3 Sld., der af til 
kommer denne broder, aarlig 30 2/3 Skl., er siden Sam frender dommens dato 28 April 1691, og til 
28 April 1697, 6 aar, gior 11 mrk. 8½ skl., er saa kun dette barn, her af boet sker udleg for 17 Sld. 3 
mrk. 5 ¾ Skl., for uden dette til kommer, og er denne Mÿndling bevilged it Brun snopped, og 
sterned Hestføll aars gammelt, som Enken hos sig beholder, og sønnen Jens Jensen self i agt 
tager, efter som S: Claus Hansen ham det self for sin død foræret haver, for de 17 Sld. 3 mrk. 5 
skl., er udlagt En gl: røed soedet hoppe for 2 Sld., En røed blised hoppe 7 Sld., En røe hielmed stud 
4 Sld. 2 mrk., en sort hielmed studekalf 6 mrk., en røe grimmed studkalf 5 mrk., en sort hielmed 
studkalf 5 mrk., i Herberghused En Bogstoet 1 mrk. 4 skl., :/: 
 
Og som Christopher Monsen i Boelsker sogn hidtiid til har verged for denne mÿndling, og 
godset haver her til bestaaet hos moderen, men nu ej lenger kand saa for bliver, saa og at moderen 
det ej lenger hos sig vil have, og efter udi Christopher Monsen med andre vitløstige verge maader er 
besvarged, er hand da møder her fra end tledget, og igien til werge anordnet Morten Munk i Skoven 
udi Boelsker sogn, som samme sit wergemaal efter loven haver et forestaar, og annammed hand 
forskrefven udleg tilsig at svare til :/:  
 
Dend anden søn Lars Jensen, som Anders Olsen i Boelsker sogn Iligemaade efter  formelte 
Skiftebref er til ordnet at svare, og verge for, og fremdeelis forbliver til kommer Iligemaade i alt 
efter som forskrefved staar penge 17 Sld. 3 mrk. 5 ¾ skl., Ifareklæder annammed Iligemaade efter 
forne skiftebrefs indhold, her for uden er hannem og saa bevilged it sort stiernet Hestføll, aars 
gammelt, hvor med Iligemaade som melt er før holdis for de 17 Sld. 3 mrk. 5 skl., er Udlagt som 
Anders Olsen til sig annammed, En sortbrun snopped Hest for 8 Sld., En sort blised stud 5 Sld., en 
røe grimmed gl: Koe for 3 Sld., en røe hielmed tÿrkalf 5 mrk., I Vester Seng i Krobhuset En Blaae 
Ranned Hoveddÿnne 2 mrk., Hos Enken de 5 skl., :/:  
 
Den Yngste søn Mourits Jensen som Jep Olsen i Øster sogn er, og fremdeeles for bliver verge 
for, til kommer lige saa penge 17 Sld. 3 mrk. 5 ¾ skl., med Ifareklæder for holdis som før er melt, 
som meleedis og bevilged, it sort stiernet Horsføll for summen, er Udlagt 2 sort røgged kiør á 5 Sld. 
Er 10 Sld., En røed koe 5 Sld., En røe stierned Qvige 3 Sld., til overs 11 skl., :/:  
 
Forskrefne udleg beholte Enken hos sig, under til vergemaal at svare til, dog skal vergen der med 
efter loven have til siin, at Mÿndlingen kand blive uden skade :/: 
 
Fenrich Hans Jensen boende i Poulsker sogn, fremlagde it Pandtebref dateret den 2 Janu: 1680 
Udgifved, af S: Corporal Jens Jensen denne S: Mands forman, lÿdende paa 100 Sld., Capital, 
hvor for denne 3 Gaard er til underpant, efter pantebrefvets indhold, og Rester der paa til den 2den 
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Janu: 1697, it aars Rente som Enken lofvet, for uden noged der imod at til legger, til bemelte 
Fenrich at betale, og blef samme pandtebref lest, og paa skrefven, og Hans Jensen igien lefvered ; 
Endnu befindes efter det skiftebref ganged efter S: Corporal Jens Jensen at Margrette Monsdaatter 
til kommer, som endnu her i Boet er bestaaende penge 7 Sld. 9 skl., for denne Mÿndling har Jacob 
Mortensen i Boelsker sogn væred streven til at verge, men nu for meddelt anden  verge maaler 
forløvet, og igien anordnet Jens Pedersen paa 34 Gaard udi Boelsker sogn, for Summen er Udlagt  
6 fiør gl. Grise á 1½ mrk. er 9 mrk., er til overs 1 mrk. 7 skl., :/: 
Welb: Hr: Vicelands Dommer Ancher Müller fordrede efter sin sedel penge 4 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
Udlagt En blak hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., :/: til overs 12 skl.,  
Enken angaf at være skÿldig til Ampt skriveren Hr: Hans Henrich Skor, til gift paa denne Gaards 
afgifte efter Accordering 6 mrk., Udlagt It førrebord i Herberghused 6 mrk., :/:  
Jep Jørgensen i Nexøe fordrer efter sin sedel penge 4 mrk., Udlagt  3 gl: Gies og en Gaas á 1 mrk. 
er 1 Sld., :/:  
Mads Hermandsen Bohn i Nexøe fordrer 14 mrk., Udlagt En Røe bleged Qvige 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Claus Thiesen i Svanike fordrer 3 Sld., Udlagt it Røt Studnød for 3 Sld., :/:  
Diderich Funk i Nexøe fordrer 9 mrk. 4 skl., Udlagt It blak stierned Qvigenød 8 mrk., En 
standtønde 1 mrk., hos Enken de 4 skl., :/:  
Hans Prit i Nexøe fordrer efter Regenskab 5 mrk. 8 skl., Udlagt 2 sort beltedde Galt Svin á 2 mrk 8 
skl., er 5 mrk., Ved Lands Dommerens udleg 8 skl., :/:  
Kirkeværgen Peder Munk i Bolsker sogn Prætenderer Kloke Ringens penge 2 mrk., Udlagt it Faar 
for 3 mrk., til overs 1 mrk., :/:  
Frants Smit Trompetter Ved Cavalleriet ind skiked sin sedel, og Prætenderit derud at ville have for 
at hand efter Cammandt fra HR: Oberst Lautnant og Commendanten Kÿrris Andreas Buggenhagen 
betiente denne S: Corporals lig, med sin Trompet der for vel hans Denne S: Mands kurde støfle og 
sporrer, herimod svarer Enken med sin lav werge, og de til stede verger at som denne S: mand, med 
de ordre officerer er Plational, og var en land boe kand Trompetten intted  for sin umage bevilges 
efter som loven, eller forordningerne der om intted formeldes, og er der for af skifte forvalteren 
denne Prætension henvist til Lov og Ret, :/:  
Imod denne S: Mands begrafvelses bekostning, blef Enken af de ved kommende efter sin for 
tiegnelse Consenterit Udleg for penge 30 Sld., og der for tillagt En sortbrun Hest 9 Sld., en brun 
stierned Koe for 5 Sld., en sort Koe for 5 Sld., af Brøgger Kedelende 11 Sld., Skifte Forvalteren for 
sin umage med Reisens bekaastning 6 m Hl frem og tilbage bevilged 6 Sld., der for er giort ind 
førsel i Brendevins Panden :/:  
Skifte Skriveren for sin umage med Reisen, Sletpapir til Skifted for nødenhed, og gien part af 
Skiftebrefved at skrive i alt 6 Sld., Bevilged, og tillagt af Brendevins panden 5 Sld., af Brøgger 
Kedelen 4 mrk., :/:  
Stemplet papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt En Ploug med behørreg Jern Juhl og Ringe 6 
mrk., :/:  
Wurderingsmændene for deris umage hver bevilged 4 mrk er 2 Sld., Udlagt af Brøgger Kedelen 4 
mrk., It Sengested med skammel 4 mrk.,i Herberghused :/:  
Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 118 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
 
Liqviderit bliver udi behold af Jorde godsed, og løsøre i alt 346 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Hvor af bestaar udi den 3 Gaard i Boelsker sogn Enkens andel 120 Sld. 8 skl., og udi den 25 Gaard i 
Nÿker sogn Jordepenge 31 Sld., gior til sammen 151 Sld. 8 skl., hvor af Enken til kommer den 
halfve part som er 15 Sld.2 mrk. 4 skl., den anden halfve part deelis imellem forskrefne 3de denne 
S: Mands døttre, og til kommer en hver af Jordegodsed 25 Sld. 12 skl., Resten af beholdningen 
bestaar i løsøre, og Rørrende goeds som er 195 Sld. 10 skl., deraf til kommer moderen den halfve 
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part som er penge 97 Sld. 2 mrk. 5 skl., den anden halfvepart til kommer denne S: Mands 3de 
døttre, er der af en hver anpart 32 Sld. 2 mrk. 1 2/3 Skl., Summarum til kommer Enken saaleedis 
ind Alles af løsøre, og Jordepenge efter som for skrefved staar 57 Sld. 2 mrk. 13 2/3 skl., her 
foruden til kommer dennem deris S: Faders Ifareklæder som for anfindes indført, og Ligviderit, Og 
som disse efter levende denne S: Mands 3de døttre, ere af Ringe alder, saa at de moderens hielp ej 
kand viste, saa blef paa Sterfboet af handled at Enken beholder ald deris forskrefne arfve deel hos 
sig for uden Rente, og der imod opforstrer, og optukter børnen som Ret efter loven, Og i det øfrige 
holder vergerne her ved for uden skade, hvilked Enken med sin Laugverge belovede og ofver alt 
lofvede Enken at gifve en hver af sine for melte døttre, en Sølfskee, en hver saa goede som attef. Og 
naar vergerne skulle annamme deris Mÿndlingers anpart, skal det ske, efter lovlig wordering, som 
for svarligt er, imidlertid, og ald den stund Enken det under sat alting i sin tiid paa Rettete maade 
børnene uden skade til gaar til Huus arfve part som denne S: Mand Claus Hansen efter sin S: 
Fader har arfved, og til Udleg bekommed haver hand self udi sit logvendelif til sig annammed som 
ved denne Registering er anført til lige med de 31 Sld., som endnu til beste bestaar udi forde den 25 
Gaard i Nÿkier sogn, videre dette boe at kunde vedkomme hafde Enken og vergerne, efter skifte 
forvalterens anfordring gik at angive hvor som dette skifte her ved sluttes til vidnisburd under vore 
hender paa skiftestedet.Supar Jens Pedersen Meklenbourgh,  Henrich Brugman,
 Sørren Laursen,egen haand, Peder Hansen,  Niels Hansen,  
Hans Larsen,         Truels Morttensen 
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Nr. 113. 
Side 173b. 1697. 8. Feb. 
Hans Christophersen, udhus, Vestergård grund, Vestermarie. 
Ellene Larsdatter. Laugv: Michel Hansen, Vestergård. 
 3 søn. 2 døt. 
A: Niels Hansen, udenlands. Værge: Per Rasmusen, Ringebye. 
B: Christopher Hansen, f. 1688. 
C: Lars Hansen, f. 1696. 
D: Karen Hansdatter, udenlands. Værge: Per Rasmusen, Ringebye. 
E: Elisabeth Hansdatter, f. 1681. Værge: Jens Michelsen, Vestermarie. 
 
Anno 1697  8 February, Er efter Lovlig Giorde Tillysning Holden  Registering og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Liqvidation efter  S: Hans Christophersen, som boede, og døde i it Udhus 
beliggende paa Wester Gaards Grund  Westermarie sogn. Imellem denne  S: Mands efterlatte hustru 
Ellene Larsdaatter, for hende paatog sig at laugwerge, Mikel Hansen , Paa forde Westergaard 
paa eene og paa anden side, den S: Mands børn som er 3. sønner og 2 døttre, Hvor af 
 
Den eldste søn Niels Hansen som er udenlands, Item hans fuldsøster Karne Hansdaatter som og 
er udenlands for de begge, er Per Rasmusen i Ringebye tilordnet at werge.  
Den anden søn Christopher Hansen paa 9de aar gl.  
Den yngste søn Lars Hansen under it aar gl. 
Den yngste daatter Elisabeth Hansdaatter 16 aar gl. for demmen er til werge anordnet Jens 
Mikelsen i Sprohused i Westermarie sogn 
 
Og var paa Rettens weigne  overværende berørte  Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Arist 
Ibsen og Ole Morttensen. Ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
En røe hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe Koe 4 Sld. 2 mrk., en brun Qvigekalf for 5 mrk., 2 sorte 
Faar á 3½ mrk. er 7 mrk., it hvidt Faar 3 mrk. 8 skl., it sort Lam 2 mrk., en gl. lin wef for 2 Sld., en 
gl seis med bom og ringe for 12 skl., en gl. kiste uden bund 4 skl., en half tønde  4 skl., en førre 
planke 8 skl.,  
I Forstuen. 
En tiere tønde 12 skl., en half tønde 4 skl., en gl. finne span 3 skl., it drøftetrug 6 skl., it lided 3 skl., 
it gl. kande skab 4 skl.,  
i.Krobhused. 
en laasfast førre kiste 2 mrk., en gl. kiste 1 mrk. 4 skl., endnu en gl. kiste uden laag 4 skl., en 
straabonds tønde 8 skl., en ølfiering 6 skl.,  
i Stuen. 
En bagstoel 12 skl., it bord med skoffe 1 mrk., en deel senge palte som børnen hafde at ligge udi, og 
skal de beholde dem, som er it gl. sengklæde af werdie 8 skl., it dyne klæde 4 skl., it anded gl senge 
klæde 2 skl., nok wurdered 3 juhl og it bag wogn ree for 3 mrk., Siuf bunt gl.hus med røster, 
winduer, dørre, og alt hvis jord, og nagelfast befindes udi det hus denne S: Mand i boede, og døde, 
er sat tilsammen for 3 Sld.,  
Lars Persen i Westwemarie sogn er skyldig her til 1 mrk.,  
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Summa andrager boets middel 21 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Bort skyldig Gield. 
Mikel Hansen paa Westergaard fordred som rester for smør penge 14 skl., Udlagt af forde wogn 14 
skl.,  
Lars Nielsen i Westermarie sogn fordrer 4 skl., Udlagt af wognen 2 skl., it lided drøfte trug for 3 
skl., til ofvers 1 skl.,  
Olle Adzersen i Aakier sogn fordrer for Høe 3 mrk., Udlagt en laasfast førrekiste for 2 mrk., en tiere 
tønde 12 skl., en half tønde 4 skl.,  
Lars Larsen i Clemmedskier sogn fordrer for en skep Biug Sæd 6 mrk., Udlagt halfpartten af hused 
for 6 mrk.,  
Mads Graae i Arnager fordrer for fisk 3 mrk., Udlagt it sort Faar for 3 mrk. 8 skl.,  til ofvers 8 skl.,  
Jens Jensen i Arnager fordrer for fisk 1 mrk. 4 skl., Udlagt en gl. kiste for 1 mrk. 4 skl.,  
Mortten Jensen i Rønne fordrer efter Enkens beretning 6 mrk., Udlagt halfparten af forde hus for 6 
mrk.,  
Efter det skiftebref ganged efter denne S: Mands forige S: Hustru den 11 juny 1695. tilkommer 
sønnen Christopher Hansen 2 mrk. 10 2/3 skl.,  
Og daatteren Elisabeth Hansdaatter 1 mrk. 5 1/3 skl., Udlagt af en røe hielmed Koe som dette 
er til fore indført at have disse 4 mrk.,  
Stempled papir til forde Skiftebref for 3 mrk., Udlagt it Faar for 3 mrk. 8 skl.,  
Niels Abrahamsen i Westermarie sogn fordrer efter regenskab 7 mrk. 5 skl., Udlagt it kandeskab 5 
skl., it sort Faar 3 mrk. 8 skl., en seis med bom ringe 12 skl., en gl. kiste 4 skl., en half tønde 4 skl., 
en førre planke 8 skl., en bag stoel 12 skl., it bord i stuen 1 mrk.,  
Formelte Per Rasmusen tilspurdte de vedkommende, om de 2de udenlandske børn, ikke hafde noged 
til gode entten i en, eller anden maade hos denne deris S: Fader, hvor til Jens Mikelsen svarede, at 
de hafde bekommed hvis de hafde til goede, da de drog bort fra landet, og ingen efter retning videre 
her om findes i boet, hvilked Jens Mikelsen sagde efter denne S: Mands egne ord, som skeede den 
tiid de tog afsked med faderen, og ligesaa var den S: Mands ord i hans svaghed paa sin siuge seng, 
at de uden lands børn ikke hafde noged tilgoede. 
Skifteforwalteren for sin umage 2 mrk., af en brun Qvigekalf. 
Skifteskriveren for sin umage i alt 3 mrk., af en brun Qvigekalf. 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk., af 2 andre Faar 1 mrk.,  
Imod denne S: Mands Udfart tilkommer Enken 3 Sld., Udlagt en lin Wef for 8 slettemark., af en 
røed Koe de 4 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., Udlagt af wognen de 2 mrk.,  
 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 14 Sld. 11 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 7 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
 
Hvoraf Enken tilkommer den halfvepart som er 15 mrk. 5½ skl., der for er hende tillagt af en røed 
Koe 14 mrk., hos Lars Persen 1 mrk., en ølfiering 6 skl., til overs ½ skl.,  
 
Den anden halfvepart som er 15 mrk. 5½ skl.,  
deelis imellem samptlig denne Sal: Mands 3 sønner og 2 døttre, 
er der af en broderlaad 3 mrk. 3½ skl., Og en søsterlaad 1 mrk. 14 5/8 skl.,  
og er dem tillagt af en røe hielmed Koe foruden de 4 mrk., som forde 2de børn, Christopher og 
Elisabeth tilkommer 14 mrk., Nok udlagt i krobhused en kiste uden laag for 4 skl., en straabonds 
tønde 8 skl.,  en finne span 3 skl., it drøfte trug 6 skl., hos Enken ½ skl.,  
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Jens Mikelsen imod tager goedsed, og svarer børnen, og den anden werge at hafde tilsiun med 
hammen, widere viste de vedkommende, efter skifteforwalterens anfordring ikke at angifve, som 
dette boe kunde komme til beste, eller fordrende Gield, at saa er Passeret Testerer.  
Jens Pedersen Meklenbourgh. Henrik Brugman. Mikel Hansen. 
Jens J:M:S: Mikelsen. Per P:R: Rasmusen. Arist Ibsen. Olle O:M:S: Mortensen  
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Nr. 114. 
Side 174. 1697. 10. Feb. 
Esper Jensen, 28. Sg. Klemensker. 
Maria Danielsdatter. Laugv: Morten Jacobsen. 
 4 søn. 4 døt. 
A: Jens Espersen, egen værge. 
B: Daniel Espersen, egen værge. 
C: Lars Espersen, f. 1683. Værge: Per Hansen, Klemensker. 
D: Jørgen Espersen, f. 1688. Værge: Per Persen, den yngre, Gildesboe, øster i Klemensker. 
E: Arine Espersdatter, f. 1678. Værge: Per Hansen. 
F: Annike Espersdatter, f. 1681. Værge: Bror, Jens Espersen. 
G: Marte Espersdatter, f. 1686. Værge: Lars Persen, Klemensker. 
H: Greta Espersdatter, f. 1691. Værge: Per Andersen, Krashave, Klemensker. 
 
Anno 1697  10 February, Er efter Lovlig Giorde Tillysning Holden  Registering og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Liqvidation efter  Sal: Esper Jensen, som boede, og døde den 28 Jord 
Eiendoms gaard beligende udi Clemmedskier sogn. Imellem denne  S: Mands efterlatte hustru 
Maria  Danielsdaatter, for hende blef til laugwerge anordnet  Mortten Jacobsen , paa eene 
og paa anden side, deris sammen auflede børn som er 4. sønner og 4 døttre, Hvor af 
 
Den eldste søn Jens Espersen sin egen werge. 
Den anden søn Daniel Espersen og sin egen werge.   
Den 3. søn Lars Espersen paa 14 aar gl. for hammen werger Per Hansen i Clemmedskier sogn. 
Den yngste søn Jørgen Espersen paa 9  aar gl. for hammen er til werge anordned Per Persen 
den yngre i Gildes boet det Øster Clemmedskier sogn.  
Den Eldste daatter Arina Espersdaatter 19 aar gl. for hende werger forde Per Hansen. 
Den anden daatter Annike Espersdaatter paa 16 aar gl. for hende werger broderen forde Jens 
Espersen. 
Den 3. daatter Marite Espersdaatter paa 11 aar gl. for hende werger Lars Persen paa Jørgen 
Joens grund i Clemmedskier sogn.  
Den yngste daatter Greta Espersdaatter paa 6 aar gl. for hende werger Per Andersen i 
Krashave ibiden. 
 
Og var paa Rettens weigne  overværende berørte  Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Peder 
Hansen og Esper Espersen. Ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
Øeg. 
En gl. røe stierned gilled Hest for 3 Sld., en sort brun blin Hoppe 3 Sld., en graa Hoppe  5 Sld. 2 
mrk., en brun Hoppe 5 Sld 2 mrk.,  
Qveg. 
En røe røgged Koe for 5 Sld., en dito 5 Sld., en blak belted Koe 4 Sld., en røe grimmed Qvige 4 
Sld., en røe røgged Tyrkalf for 3 mrk., 3 gl. Gies for 3 mrk., en røe Koe for 4 Sld., it hvidt Faar 3 
mrk. 8 skl., 2 hvide Lam 4 mrk., it sort lam 2 mrk., it hvidt Soesvin 3 mrk., it graae belted Soe Svin 
2 mrk.,  
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4 gl. juhl og it wogn ree 6 mrk., en ploug med skier og vidie 2 mrk. 8 skl., juhl løbere, og lenke 2 
mrk. 8 skl., 2 aske bræder 1 mrk., 2 tomme tønder á 6 skl er 12 skl., en kierne 1 mrk., en gl. Ølhalf 
tønde 4 skl., en gl. fiering 2 skl., en jern tyfve 4 skl., en gl. malm gryde 3 mrk., it tørf jern 8 skl., en 
hiem qvern med hus 3 mrk., 2 lyng rifver 12 skl., en jerned hammel med baste seeler jern nagle, og 
hammel reeb for 1 mrk., endnu en jerned hammel uden seeler 4 skl., en baste Høe wefved 6 skl., en 
jern dragekraag 8 skl., en gres seis med bom og ringe 2 mrk. en korn seis med bom, og ringe 1 mrk., 
en brødde for 12 skl., 2 baste reeb á 3 skl er 6 skl., 2 gl. baste seeler for 3 skl.,  
I Stuen. 
It gl. egebord for 3 mrk., it gl. Madskab med 2 dørre for 4 mrk., en Musqvet Pibe 1 mrk., en hug 
degn 1 mrk., 1½ tønde Rug som er saaed á 3 Sld., tønden er 4 Sld. 2 mrk., en stok øpse 6 skl., en 
bred bladed øpse 6 skl., en gl. sek 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne boets løsøre til penge 58 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Nok anføris til dette boes beste, efter it pandtebref udgived af Anders Nielsen i Østerlaurskier sogn, 
dateret den 22 nov: 1693. og inden tinge vedstaaed nestefter den 8 Dec: 1693. at denne 28 gaard i 
Clemmedskier sogn er ipantsat til Esper Jensen for Capit: 100 Sld. 2 mrk.,  
Summarum 158 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Blef saa angiven efterskrefne Gield. 
Kongl: May: Amptskriver, og Ridefouged S: Hans Henrik Skor fordred som rester af forde 28 gaard 
for A: 1695. og 1696. efter sin forteignelse som melder, den 28 Esper Jensen i Clemmedskier sogn. 
er skyldig for A: 1695. Jordebogs restands med omkaastning 8 RD. 3 mrk. 4 skl., for A: 1696 rester 
smør 1. lispund 12 ¾ skaalpund 1 RD 5 mrk. 7 skl., Rug med paabud ½ pot med paabud 1 RD. 5 
mrk. 2 skl., Laane Biug en tønde er med leien 1 RD. 4 mrk. 2 skl., en Gaas 2 Høns 1 mrk. 12 skl., 5 
lesweed 5 mrk. 10 skl., 2 les Høe 2 RD., Jordebogs penge 4 mrk. 13 skl., Ekte og knegtepenge 2 
RD. 1 mrk. 11 skl., Smør træ penge 13 skl., er 13 RD. 2 mrk. 11 skl., giør 21 RixD. 5 mrk. 15 skl., 
er 32 Sld. 3 mrk. 15 skl., for disse 32 Sld. 3 mrk. 15 skl., er formedelst mangel af løsøre, og som 
intted vissere til restatens afbetalning findes, giort indførsel udi forde den 28 gaards pandtebref 
indtil de der af skadisløs vorder betalt. 
Qvartalsskatten for Jan: Fefr: og Marty 1697. er 4 mrk. 11 skl., der for er til Enken udlagt, og 
indført i Rugen som er saaet. 
Sogne Præstem Hr: Olluf Jensen Aalborg fordred for A: 1696. en tønde tiende Biug 3 Sld., en tønde 
Haure 4 mrk., 4 paaske rettigheder á 20 skl er 5 mrk., julle ofter 6 Sld., giør 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., 
Udlagt, en røe røgged Koe for 5 Sld., en gl. Gaas 1 mrk., en stokøpse for 6 skl.,  
Kirke wergen Hans Monsen fordrer for en tønde Haure 4 mrk., Klokepenge 1 mrk., er 5 mrk., 
udlagt it Faar for 3 mrk. 8 skl., en bred bladed øpse 6 skl., 2 lyng rifver 12 skl., en baste wefvel 6 
skl.,  
Deignen Peder Weier fordrer for leie af deignegaardens hafve brug for A: 1684. 13 Sld., der paa er 
betalt som Per Weier vedgik 4 Sld., nok betalt penge 6 mrk., og it par skoe for 5 mrk., som Enken 
beretted, nok som daatteren Anike tilkommer hos Deignen tienesteløn for en wadmels klædning 8 
mrk., og it par skoe 3 mrk., rester saa 14 mrk.,  nok for A: 1696 en skep Biug 2 mrk. 6 skl., juhle 
after 3 skl., hvis videre tustighed som parterne witløftig imellem væred haver, om hvilked de paa 
Sterfboet strided er henvist til lov og ret. I saamaader tilkommer Deignen efter som forskrefved 
staar 4 Sld. 9 skl., udlagt en røe stierned Hest 3 Sld., it madskab i stuen 4 mrk., 2 baste reeb for 6 
skl., 2 baste seeler 3 skl.,  
Barbara S: Christopher Hansens fordrer 1 mrk. 12 skl., udlagt en graae belted Soe for 2 mrk., til 
overs 4 skl.,  
Peder Rosman i Rønne fordrer 3 mrk., udlagt en røe røgged Tyrkalf for 3 mrk., 
Elisabeth S: Claus Bohne i Rønne fordred 5 mrk. 10 skl., udlagt en malm gryde for 3 mrk., en hiem 
qvern for 3 mrk., til overs 6 skl.,  
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Anders Jacobsen i Rønne fordrer 4 mrk. 15 skl., udlagt en ploug med juhl og behør uden kniv 5 
mrk., til overs 1 skl.,  
Skovridderen Hans Eriksen fordrer 1 mrk., udlagt en gl. Gaas 1 mrk.,  
Hans Monsen i Rønne fordrer for en tønde Biug 6 mrk., og for arbied i vors og høst 2 mrk., er 2 
Sld., udlagt en røe grimmed Qvige for 4 Sld., til overs 8 mrk.,  
Hans Køller i Clemmedskier sogn fordrer 3 Sld., udlagt en blak belted Koe for 4 Sld., til overs 4 
mrk.,  
Hans Sigvart i Rønne fordrer 9 skl., udlagt it aske bræ 8 skl., af plouven 1 skl.,  
Haagen Skomager fordrer 2 mrk., udlagt en fiering 2 skl., it aske bræ 8 skl., 2 tønder 12 skl., en 
ølhalf tønde 4 skl.,en jerned hammel 4 skl., hos Elisabeth Bihns 2 skl.,  
Herrits fougden tilkommer for A: 1696 en skep Biug der for 2 mrk. 6 skl., udlagt it gl. Ege bord i 
stuen for 3 mrk., til overs 10 skl.,  
Imod denne S: Mands Udfart blef Enken til vederlaug udlagt 12 Sld., og tillagt en graae Hoppe for 5 
Sld. 2 mrk., en brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en gl. Gaas 1 mrk., en hvid Soe 3 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 10 mrk., udlagt hos Hans Køller 4 mrk., 3 Lam for 6 mrk.,  
Skifteskriveren for sin umage 10 mrk., for alt og tillagt, af en røe grimmed Qvige med Hans Mons 8 
mrk., en seek 1 mrk. 8 skl., en drage kraag 8 skl.,  
Wurderings mendene hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en kierne 1 mrk., it tørf jern 8 skl., en jern tyfve 
4 skl., hos Barbara S: Christopher Hans 4 skl., en gres seis med bom og ringe 2 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt 4 juhl og it wogn ree for 6 mrk., til overs 3 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 73 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 85 Sld., 
Der af tilkommer moderen den halfve part som er 42 Sld. 2 mrk.,  
Og den anden halfve part deelis Imellem den S: Mands 4 sønner og 4 døttre. 
Er der af en broderlaad7 Sld. 5 1/3  skl., og en søsterlaad 3 Sld. 2 mrk. 3 2/3 skl.,  
 
For moderens anpart som er 42 Sld. 2 mrk., er udlagt, udi forde 28 gaards pandtepenge 33 Sld. 3 
mrk., 1½ tønde Rug som er saaed er sat for 4 Sld. 2 mrk.,  der af betalis forde Qvartalskat for Jan: 
Febr: og Marty i 1697. 4 mrk. 11 skl., bliver igen som her til er udlagt 3 Sld. 1 mrk. 5 skl., en røed 
Koe 4 Sld., af wognen ved det stempled papir 3 mrk., en Musqvet pibe 1 mrk., en jerned hammel 
med baste seeler jern nagle, og hammel reeb 1 mrk., en brøde 12 skl., til overs 1 skl.,  
 
Den eldste søn Jens Espersen tilkommer 7 Sld. 5 skl., Udlagt af den 28 gaards pandtepenge 5 Sld. 
2 mrk. 8 skl., en sort brun blin Hoppe for 3 Sld., til ofvers 6 mrk. 3 skl.,  
 
Den anden søn Daniel Espersen tilkommer 7 Sld. 5 skl., Udlagt af den 28 gaards pandtepenge 5 
Sld. 2 mrk. 8 skl., en sort brun blin Hoppe 5 mrk. 13 skl.,  
 
Den 3. søn Lars Espersen som Per Hansen werger for tilkommer 7 Sld. 5 skl.,  
Og dend Eldste daatter Arine Espersdaatter som og Per Hansen er werge for, tilkommer 14 
mrk. 2 skl., er 10 Sld. 2 mrk. 7 skl., der for Udlagt til sønnen Lars i  den 28 gaards pandtepenge 5 
Sld. 2 mrk. 8 skl., og daatter Arine i samme gaard 11 mrk. 4 skl., nok tillagt en røe røgged Koe for 
5 Sld., til ofvers 11 mrk. 5 skl.,  
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Den yngste søn Jørgen Espersen som Per Persen i Gildes boet er werge for tilkommer  7 Sld. 5 
skl., Udlagt af den 28 gaards pandtepenge  5 Sld. 2 mrk. 8 skl., hos Peder Hansen af en røe røgged 
Koe 5 mrk. 13 skl.,  
 
Den anden daatter Annike Espersdaatter som broderen Jens Espersen.er werge for tilkommer 
14 mrk. 2 skl., Udlagt af den 28 gaards pandtepenge  11 mrk. 4 skl., af en sort brun blin Hoppe 6 
skl., en korn seis med bom og ringe 1 mrk., en hug degn 1 mrk., af bordet i stuen 8 skl.,  
 
Den 3. daatter Marite Espersdaatter tilkommer 14 mrk. 2 skl., Udlagt af den 28 gaards 
pandtepenge  11 mrk. 4 skl., af en røe røgged Koe med Per Hansen 2 mrk. 14 skl.,  
 
Den yngste daatter Greta Espersdaatter som Per Andersen i Krashave er werge for tilkommer 
14 mrk. 2 skl., Udlagt af den 28 gaards pandtepenge  11 mrk. 4 skl., af en røe røgged Koe med Per 
Hansen 2 mrk. 10 skl., af bordet i stuen 2 skl., af en qvern 2 skl.,  
 
Efter skifteforwalterens anfordring, hafde Enken og de vedkommende ej videre som dette boe 
kunde vedkomme, at angive, at saa er Pahseret Testerer. Jens Pedersen Meklenbourgh, 
Henrik Brugman. Morten M:J:S:Jacobsen. Jens J:E:S: Espersen. 
Peder P:H:S: Hansen.  Esper E:E:S: Espersen.    Per P:H:S: Hansen. 
 



 1 

Nr. 115. 
Side 175b. 1697. 17. Feb. 
Gjertrud Nielsdatter, udhus, 7. Vg.g. Rø. 
Jens Larsen Smid. 
 2 søn. 1 dat. 
A: Lars Jensen, f. 1683. 
B: Poul Jensen, f. 1688. 
C: Boehl Jensdatter, f. 1677. 
 Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Niels Rasmusen, Østerlars. 
 
Anno 1697  17 February, Er efter Lovlig Giorde Tillysning Holden  Registering og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Liqvidation efter Jens Larsen Smids S: hustru Giertrud Nielsdaatter, 
som boede, og døde i it Udhus liggende paa Worned Lars Jensen Qvartermesters grund i Røe 
Sogn. Imellem denne  S: Qvindes efterlatte Mand bemelte Jens Larsen, paa eene og paa anden 
side, deris sammen auflede børn som er 2. sønner og 1 daatter, Hvor af 
 
Den eldste søn Lars Jensensen paa 14 aar gl.  
Den anden søn Poul Jensen paa 9 aar gl.  
Daatteren Boehl Jensdaatter 20 aar gl.  
For demmen er faderen self werge, og forrelagt moder faderen Niels Rasmusen i Østerlaurskier 
sogn, at være tilsiuns werge. 
 
Og var paa Rettens weigne  overværende bemelte  Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Lars 
Hansen og Frederik Hansen. Ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
En graae Koe 5 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 4 
mrk., en liden hiem qvern 3 mrk., en ballig 4 skl.,  
I Smedien. 
It lided ambolt, 2 for hammere, en bles bellig, en slibe steen med jern axel, 3 handtenger, er 
tilsammen sat for 8 Sld.,  
I stuen. 
It gl. bord for 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 22 Sld. 12 skl.,  
Denne S: Qvindes Ifareklæder var gangske ringe og bekom forde daatteren den at paa klæde sig. 
Blef saa angiven efter skrefne Gield. 
Qvartermesteren Lars Jensen i Røe sogn, har at fordre 6 Sld.,  
Rester Kirkepenge for A: 1696, 8 skl.,  
Per Larsen i Røe sogn fordrer 4 mrk.,  
Jens Larsen er werge for Ellene Svendsdaatter og fremdeelis forbliver, og tilkommer hende arf, 8 
mrk. 2 skl.,  
Skifteforwalteren 2 mrk., Skifteskrifveren for sin umage bekom it Lam for 2 mrk.,  
Stempled papir for 3 mrk., til denne forretning. Wurderings mendene hver 8 skl er 1 mrk.,  
Imod denne S: Qvindes begravelsis bekaastning 8 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 19 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling 11 mrk. 2 skl.,  
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Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er 5 mrk. 9 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forde 2 sønner og en daatter, og er en broderlaad 2 mrk. 4 skl., 
og en søsterlaad 1 mrk. 2 skl., Og som faderen er self werge saa beholder hand goedsed, og svarer 
til forde Gield, og arvepart, videre viste Jens Larsen ikke at angive boet til beste, eller Gield.at saa 
er Passerit. Testerer. J: P: Meklenbourgh.  H: Brugman.         Jens J:L: Larsen. 
Lars L:H: Hansen. Frederik Hansen. 
 



 1 

Nr. 116. 
Side 176. 1697. 16. Feb.    
Lars Diderichsen, 15. Sg. Olsker. 
Ellene Andersdatter. Laugv: Jens Hansen, Olsker. 
 2 brødre, 3 søstre, 3 ½ brødre og 2 ½ søstre. 
A: Hans Didrichsen, egen værge, Olsker. 
B: Peder Didrichsen, ungkarl, egen værge, Olsker. 
C: Boehl ?, gm. Lars Nielsen, Backegård, Olsker. 
D: Ellene ?, gm. Bendt Andersen, Rutsker. 
E: Karne  ?, gm. Niels Hansen, Sandvig. 
F: Niels Didrichsen, ungkarl, egen værge, Olsker. 
G: Jørgen Didrichsen, egen værge, Olsker. 
H: Didrich Didrichsen. Værge: Niels Nielsen, den yngre. 
I: Zidsele Didrichsdatter. Værge: Anders Larsen, Allinge. 
J: Margrethe Didrichsdatter. Værge: Jens Jørgensen, Dalegård, Olsker. 
 
Anno 1697  18 February, Er efter Lovlig Giorde Tillysning Holden  Registering og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Liqvidation efter S: Lars Diderichsen, som boede, og døde paa 15 jord 
Eiendoms gaard. beliggende udi Olskier sogn. Imellem denne  S: Mands efterlatte hustru,  Ellene 
Andersdaatter, for hende blef til laugwerge anordnet Jens Hansen i bemelte Olskier sogn. paa 
eene og paa anden side, den S: Mands fulde, og half sødskende som er fuld sødsken 2 fuld brødre, 
og 3 fuld søstre, Hvor af, 
 
Den eldste broder er Hans Diderichsen i Olskier sogn sin egen werge. 
Den anden broder Peder Diderichsen ibiden.Ungcarl og sin egen werge. 
Den eldste søster Boehl  Lars Nielsens i Bekegaarden ibiden. 
Den anden søster Ellene Bendt Andersens i Rydskier sogn. 
Den yngste fuld søster Karne  Niels Hansens i Sandvig. 
Saa og denne S: Mands half sødskinde som er 3 brødre og 2 half søstre, hvor af, 
Den eldste er Niels Dideriksen sin egen werge Ungkarl og er i Olskier sogn. 
Den anden half broder Jørgen Dideriksen ibiden og sin egen werge. 
Den yngste Diderik Dideriksen for ham er Niels Nielsen den yngre werge. 
Den eldste half søster Zidzele Dideriksdaatter for hende er Anders Larsen i Allinge werge. 
Den yngste Margreta Dideriksdaatter for hende var denne S: Mand Werge, og nu ved hans 
dødelig afgang blef for hende til werge anordnet Jens Jørgensen i Dalegaarden i Øster sogn.  
 
Og var paa Rettens weigne  overværende bemelte  Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Anders 
Larsen Smed, og Morten Dideriksen. Ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger.  
 
Øeg. 
En blaked Hest 8 Sld., en sort blised Hest 6 Sld., en brun blised Hoppe 7 Sld., en slet brun Hoppe 5 
Sld., imod den sort blisede Foele som stif sønnen Lauge Andersen efter sin S: Faders skiftebref 
den 12 Augusty 1687 til bevilgning hafde bekommed af sin fader, er nu i dette boe, en brun blised 
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Foele, som er af lige werdt, hvilken ham tilhørrer, en liden brun ugilled Foele i anded aar for 10 
mrk.,  
Qveg. 
En bleg stierned Koe for 5 Sld., en slet røed Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., 
en sort Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe braaged Koe 5 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., en brun braaged 
Qvige 2 Sld., en sort brun stierned Qvige 7 mrk., en røe belted Qvigekalf saa goed som 3 mrk., som 
stif daatteren Elene Andersdaatter er bevilged, af sin stiffader, en blak braaged Qvigekalf saa goed 
som 2 mrk., som sønnen Lauge Andersen er bevilged, og arfvingerne saaleedis som tøked, en røe 
belted Tyrkalf for 2 mrk., 2 smaa røe braagede Qvigekalfve á 2 mrk er 4 mrk., en bleged Qvigekalf 
saa goed som 5 mrk., som daatteren Kirstine Andersdaatter er bevilged af sin Stiffader, og 
arfvingerne nu som tøked. 
Faar og Lam. 
6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 3 Lam á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en wehr Lan for 2 mrk.,  
4 gl. Gies á 1 mrk er 4 mrk.,  Svin. En graae galt for 3 mrk., en hvid Soe 2 mrk. 8 skl., en liden graa 
belted galt 2 mrk., 3 Grise á 8 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En ploug med behørig juhl og jern 5 mrk., en ruhl med jern tappe og skogle 6 mrk., en wogn med 
smaa stier, hammel, tøm og halseeler for 2 Sld., it par gl. Høestier 1 mrk., en husstie 2 mrk., 2 gl. 
harre 1 mrk., it gl. aar med bihl 1 mrk., en gl. sleede uden dret 6 skl.,  
I Steerhuset. 
It gl. ølkar 1 mrk., i Krobhuset, en ølltønde 1 mrk., it gl. ølfad 12 skl., en tom tønde 4 skl., it deigne 
trug 1 mrk., en jern stang 2 mrk., en kaabber kedel paa ½ tønde stoer, er vegtig til penge 8 Sld., en 
fierings kaabber kedel som er half slit, er i pandt sat til Peder Dideriksen for 10 mrk., og er kedelen 
af werdie 3 Sld., en liden mæssing kedel 3½ mrk.,  
Paa Stuelofted. 
2 gl. tønder á 5 skl er 10 skl., paa hus lofted, en gl. sadel med stie bøyele og sadel jord for 6 mrk., it 
gl. ølkar 1 mrk. 8 skl., en tom tønde 6 skl., en jerned hammel uden seeler 6 skl., en gres seis med 
bom og ringe 2 mrk. 8 skl., 2 gl. seiser uden bom á 8 skl er 1 mrk., it gl. giestebud bord i 
Herberghused 1 mrk. 4 skl., en gl. benk med røke 12 skl., en anden gl. benk med 4er been udi 6 skl., 
en grøn linnen hofved dynne 1 mrk. 4 skl., en grøn linnen underdynne 4 mrk.,  
I Krobhused. 
En linnen underdyne 3 mrk. 8 skl., en gl. ulen ofverdynne 1 mrk., it blaargarns lagen 12 skl., I 
Stuen. 
It førre bord for 4 mrk., fanttis en kiste som daatteren Kirstine Andersdaatter hafver betalt sin 
stiffader Lars Dideriksen penge for, en gl. hand qvern i Steerhused med it gl. hus for 3 mrk., en 
halfpart af en gl. roes baad er sat for 2 mrk. 8 skl., en gl. benkedynne 3 alen lang ved krobhus 
dørren 1 mrk., en lengere benkedynne for bord enden for 2 mrk., en lesned benkedynne guhl weved 
med skin under for 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., en lesned og Agedynne 1 mrk. 8 skl., en guhl og rød 
agedynne 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 105 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Her foruden paastoed medarfvingerne, at dette boe skulle være til beste udi den 41 gaard i Rydskier 
sogn, som Peder Andersen paa boer, hans søster denne S: Mands hustru Ellene Andersdaatters 
anpart som Lars Nielsen angaf at være 9 Sld., mindre 1 mrk., sampt af forfalden rente Imens Peder 
Andersen der paa boet haver, Peder Andersen svarede dertil at Samfrender Dommen ikke melder 
noged derom hvilken hand ikke med sig hafde, hvilken paastaaelse derved beroer indtil som frender 
dommen af med arfvingerne sees, hvor efter de sig videre kand rette med deeling efter loven; 
Denne S: Mands Ifareklæder tilsammen, bekom Peder Dideriksen paa den tienesteløn, som hand 
paa 6te aars tid kand have fortient, hvilked med arfvingerne saaleedis som tøked, og bevilged,  
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Blef  saa angiven efterskrefne bort skyldige Gield. Hvor til er giort Udleg som her 
efter følger. 
Kongl. May: Amptskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, fordrer som rester for A: 1695. 2 
Rixd. 2 mrk. 4 skl., for A: 1696, 9 RD. 1 mrk. 3 skl., er 11 RD. 3 mrk. 7 skl.,  giør 17 Sld. 1 mrk. 7 
skl., en blaked Hest for 8 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en brun braaged Qvinge 2 Sld., 3 
Lam en wehr 2 Sld., til overs 9 skl.,  
Qvartal skatten for Jan: febr: og marty 1697. er 4 mrk. 5 skl., udlagt en mæssing kedel 3 mrk. 8 skl., 
en gris 8 skl., ved forde udl: 5 skl.,  
Lientnant Jørgen Joensen boende i Clemmedskier sogn fordred paa sin hustruis wegne som S: Lars 
Dideriksen var skyldig til S: Borgmester Olluf Svendsen i Rønne og hende siden efter sin S: Fader 
Claus Hartwig paa Baggegaard arfvelig er tilfalden som er 10 mrk. 14 skl., arfvingerne tillige med 
Enken benekted Gielden, men eftersom, det skiftebrefvene, efter S: Olluf Svendsen, saa og S: Claus 
Hartwig paa Baggegaarden er indført. 
Saa afsættis her i boet udleg til Gielden, og Prætensioner til lov, og ret henvist, windis disse 
arfvinger, da haver de udlegged til deeling, for summen 10 mrk. 14 skl., er udlagt, en hvid Soe 2 
mrk. 8 skl., en graae belted galt for 2 mrk., I Krobhused, en linnen under dynne 3 mrk. 8 skl., en 
ulen overdynne 1 mrk., en benkedynne for bord enden 2 mrk., til overs 2 skl.,  
Karne S: Lars Ibsens i Rønne fordrer efter sin sedel 7 mrk. 12 skl., Her imod formente Enken, og 
arfvingerne at have til gode for it par studde at foere fra Allehelgen til Kyndelsmisse 3 Sld., men 
som her om ingen bevis frem leggis er Prætensionen paa begge sider til lov og ret henvist, og udleg 
til Gielden afsat, winder disse arfvinger, haver de udleged, og det øwrige indkom til deeling og er 
derfor udlagt, 2 smaa røe braagede Qvigekalfve for 4 mrk., en half baadpart 2 mrk. 8 skl., en 
benkedynne ved Krobhus weggen 1 mrk., en straabonds tønde 4 skl.,  
Ellene Espersdaatter fordred tienesteløn for it par nye skoe, og en Hørgarns opled der for 6 mrk., 
Enken vedgik for it par sko og bevilged 3 mrk., udlagt, en graae galt for 3 mrk.,  
Og lofved Enken at gifve hende der for it par skoe. 
Johan Basilius Tobakspinder i Rønne fordrer for Tobak og 2 s. knappenaale 7 skl., udlagt en gres 
for 8 skl., til overs1 skl.,  
Giert Jacobsen von Kempen Farfver i Rønne fordrer efter regenskab penge 9 Sld. 1 mrk. 14 skl., 
udlagt, en røe braaged Koe for 5 Sld., en Røe hielmed Koe for 5 Sld., til overs 2 mrk. 2 skl.,  
Henrik Mikelsen i Rønne fordrer efter sin seddel 4 mrk., udlagt 4 gl. Gies á 1mrk er 4 mrk.,  
Willum Jacobsen i Rønne fordrer efter sin hustruis sedel 2 mrk. 2 skl., udlagt af en røe hielmed Koe 
med Giert Farfver 2 mrk. 2 skl.,  
Hans Dideriksen i Olskier sogn fordred for en hvid Koe 6 Sld., og for en sort braaged Qvige 3 Sld., 
er 9 Sld., der paa bekommed penge 4 Sld., rester saa 5 Sld., Enken og arfvingerne benekted denne 
fordring, og sagde at bemelte Koe var i kalf med berørte Qvige, da den blef kiøbt af denne S: Mand 
Lars Dideriksen for 4 Sld., og end da skal Hans Dideriksen have beloved Lars Dideriksen ded 
første føll som den Hoppe hand kiøbte for pengene skulle fødde til willighed for at hand wille give 
Hans Dideriksen 4 Sld., fot korn, efter som korn paa den tid ikke var saa meged vert, hvis aarsage 
denne stridighed er til lov og ret henvist. 
Peder Dideriksen ibiden fordrer efter Regenskab 8 Sld. 12 skl., Nok laante penge paa forde i 
pandtsatte kedel 2 Sld. 2 mrk., giør 10 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  udlagt en sort blised Hest for 6 Sld., en 
fierings kedel for 3 Sld. 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., it gl. ølfad 12 skl.,  
Mons Svendsen i Olskier sogn fordrer for ligkisten arbieds løn 3 mrk., Nok for en klædekiste, som 
S: Lars Dideriksen skille have ladet giøre til hans hustru der for 3 Sld. Giør 3 Sld. 3 mrk., udlagt en 
jern stang for 2 mrk., i herberghused en grou linnen hoved dynne 1 mrk. 4 skl., en grov limnn under 
dynne for 4 mrk., en hiem qvern med hus 3 mrk., en gres seis med bom og ringe 2 mrk. 8 skl., 2 gl. 
harrer 1 mrk., it giestebuds bord 1 mrk. 4 skl.,  



 4 

Kirstine Andersdaatter er bevilged tienesteløn 1 Sld. 2 mrk., som betalis af en sort Koe. 
Ellene Andersdaatter iligemaade bevilged 3 Sld., af forde Koe. 
Jens Hansen fordred 6 mrk., udlagt it førre bord i stuen for 4 mrk., en lesned Agedynne 1 mrk. 8 
skl.,  
Mons Madsen i Olskier sogn fordred 1 mrk. 6 skl., Udlagt af half tønde kedelen 6 skl., af en røe 
Koe 1 mrk.,  
Hans Hansen i Teign fordred 12 skl., Udlagt en gl. benkedynne med røke 12 skl.,  
Lauge Andersen til tienesteløn bevilged 10 mrk., Udlagt en liden brun ugilled Foele for 10 mrk.,  
Niels Nielsen i Olskier sogn fordred paa skiftebrefved efter S: Lars Laugesen som denne S: Mand 
Lars Dideriksen af den S: Carls Jordepenge skulle betale af den 15 gaard i Olskier sogn, stempled 
papir 1 mrk. 8 skl., Skriverpenge 6 mrk., er 7 mrk. 8 skl., Udlagt en gl. Cabel med stiebøyle for 6 
mrk., en guhl og røed Agedynne 1 mrk. 8 skl.,  
Efter det skiftebref ganged efter S: Anders Laugesen den 12 Augusty 1687. rester sønnen Lauge 
Andersen sin fæderne arf 17 Sld. 10 skl., og som Lars Dideriksen var werge for denne myndling, 
saa er ved hans dødelig afgang igien til werge anordnet Moder broderen Peder Andersen boende udi 
Rydskier sogn forde 17 Sld. 10 skl., er formedelst mangel af løsøre giort indførsel paa den 
indfrielse, og forbedring som S: Lars Dideriksen haver i den 15 gaard i Olskier sogn. 
Ilige maade tilkommer daatteren Ellene Andersdaatter sin fæderne arfvepart som er 8 Sld. 2 mrk. 5 
skl., Og som Niels Henriksen der var hendis werge er ved døden afgangen, saa er i hans sted til 
werge anordnet Hans Hansen paa 7 gaard i Olskier sogn, Nok tilkommer hende for en sort hielmed 
Qvige 7 mrk., er saa hvis hende i alt tilkommer 10 Sld. 1 mrk. 5 skl., formedelst mangel af løsøre, 
er giort indførsel paa den forbedring, og indfrielse, som S: Lars Dideriksen haver i den 15 gaard 
verdie i Olskier sogn, her til for 5 Sld. 2 skl., Nok tillagt en slet røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., ved 
amptskriverens udleg de 3 skl., til overs 1 mrk.,  
Lars Wefver i Allinge fordrer for en travelang Halm, og en tønde som Enken angaf 1 mrk. 4 skl., 
Udlagt it Ølkar i Steerhused 1 mrk., en straabonds tønde 4 skl.,  
Peder Dideriksen fordred for laante penge til deignen for udfarten 6 mrk., Udlagt en lesned benke 
dynne guhl wefved med skin under for 5 mrk. 8 skl., en gl. slede uden dret 6 skl., ved skatten 1 skl., 
af en gris 1 skl.,  
Anders Larsen Smid i Olskier sogn fordrer 1 mrk., Klokkepenge 1 mrk., er 2 mrk., Udlagt af en sort 
brun stierned Qvige ved wurderings mendenes udleg disse 2 mrk.,  
 
Imod denne S: Mands Udfart er Enken bevilged Udleg for 28 Sld. 10 skl., og er der for Tillagt, en 
brun blised Hoppe 7 Sld.,en slet brun Hoppe 5 Sld., en bleg stierned Koe 5 Sld., 4re Faar á 3 mrk er 
3 Sld., en ploug med behør for 5 mrk., en ruhl med tappe og skogle 1 Sld. 2 mrk., en wogn med 
behør 2 Sld., en husstie 2 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en Øl tønde i krobhused 1 mrk., it deigne 
trug 1 mrk., 2 straabonds tønder 12 skl., it gl. Ølkar 1 mrk. 8 skl., en jerned hammel uden seeler 6 
skl., 2 seiser uden bom og ringe 1 mrk., it blaargarns lagen i krobhused 12 skl., af forde sorte Koe 4 
mrk., ved Jørgen Joensens udleg 2 skl., af half tønde kedelen 2 skl.,  
Hans Jespersen i Allinge fordrer 3 mrk. 6 skl., Udlagt, en røe belted Tyrkalf 2 mrk., it par gl. 
Høestier 1 mrk., en gl. benk med 4er been udi for 6 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage paa Sterfboet og ellers 3 Sld. 3 mrk.,  
Stempled papir til dette skiftebref for 4 mrk. 8 skl., Udlagt der for en kaabber kedel paa en half 
tønde for 8 Sld., til overs 8 skl.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 2 mrk. er 4 mrk., Udlagt en sort brun stierned Qvige for 
6 mrk., til overs 2 mrk., som før er udlagt til Anders Larsen. 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 127 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
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Liqvideret bliver udi saa maade Gielden høyere end Goedsed, 
 som til Sterfboet er anført penge 22 Sld. 12 skl., Hvor for er giort indførsel udi den indfrielse, og 
den forbedring Lars Dideriksen med sin efter lefvende hustru haver udi den 15 gaard i Olskier sogn, 
efter som forskrefved staar, til denne S: Mands Stifbørn, til hvilken inde, efter som samme 15de 
gaard, der for ikke kand blive ved den sætning som der paa efter S: Anders Laugesen udi den 
Samfrender forretning den 30 Sept: 1687. giort er, med forderligste igien der paa Samfrender vil 
opmeldis, som kand efter see berørte gaard i sin forbedring, og saa udreigne fra hvem S: Lars 
Dideriksen gaarde parterne haver indfriet og betalt, hvor efter de saa Enken, og en hver denne S: 
Mands arfvinger sin andel kand tilreigne, Ellers er ved denne gaard, i fisked saaed; en tønde Rug 
som Enken af sine med arvinger blef bevilged i henseende til denne besværlige tiid, at hun ikke 
viste sig meged at saae i vors, paa det hun desto beder kand svare Kongen og de andre til gaardsens 
afgift for paakommen de aar for gaarden, videre boet til beste, eller bort skyldige Gield, viste Enken 
og arvingerne ikke at angive dette boe at kunde vedkomme, end forskrefved staar. Saa at være 
Passeret Testerer.  
J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman.     Paa Enkens weigne Jens J:H:S: Hansen. 
Per P:D:S: Dideriksen. Anders Larsen.    Lars L:N: Nielsen.Niels 
N:H;S: Hansen.  Neils Nielsen. Morten M:D:S: Dideriksen. 
Bendt B:A:S: Andersen.     Per P:A:S: Andersen. Niels N:D:S: Dideriksen. 
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Nr. 117. 
Side 178. 1697. 19. Feb. 
Kirstene Andersdatter, 20. Sg. Rutsker. 
Peder Hansen. 
 2 søn. 2 døt. 
A: Hans Persen, f. 1686. 
B: Anders Persen, f. 1689. 
C: Sidsele Persdatter, f. 1684. 
D: Gjertrud Persdatter, f. 1695. 
 Værge: Far. Tilsynsv:  Afdødes morbror, Jens Hansen, Vestermarie. 
 
Anno 1697  19 February, Er efter Lovlig Giorde Tillysning Holden  Registering og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Deeling efter Peder Hansens S: Hustru Kirstine Andersdaatter, som 
boede, og døde paa 20 jord Eiendoms gaard. I Rydlskier sogn. Imellem denne  S: Qvindes efterlatte 
Mand bemelte,  Peder Hansen. paa eene og paa anden side deris sammen auflede børn som er 2 
sønner og 2 døttre. Hvor af  
 
Den eldste søn Hans Persen paa 11te aar gl. 
Den yngste søn Anders Persen paa 8te aar gl.  
Den eldste daatter Sidzele Persdaatter 13 aar gl.  
Den yngste daatter Giertrud Persdaatter paa 2 aar gl.  
For demmen er faderen Peder Hansen self werge, og forrelagt Jens Hansen paa Bierged i 
Westermarie sogn denne S: Qvindes morbroder at være tilsiuns werge. 
 
Og var paa Rettens weigne  overværende bemelte  Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Mons  
Olsen, og Lars Monsen. I bemelte Rydskier sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En brun blised Hest 12 Sld., en gl. mørk brun Hest 3 Sld., en røe blised Hoppe 6 Sld., en sort blised 
Hoppe for 3 Sld.,  
Qveg. 
En røe hielmed Koe 5 Sld., en røe braaged Koe 4 Sld.2 mrk.,en liden røe hielmed Koe 4 Sld., en 
bleg røe hielmed Koe for 5 Sld.,  
Faar og Lam. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 4 mrk.,  
Gies. 5 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 6 mrk. 4 skl.,  
Svin. En hvid Soe for 4 mrk., en graa Soe 4 mrk., 2 graa galt grise á 1½ mrk er 3 mrk., 3 sorte 
beltede ung svin á 1 mrk. er 3 mrk.,  
Boehave. 
En wogn uden stier hammel tøm og halseeler for 10 mrk., en ploug med gl. jern og behør 6 mrk., en 
gl. skovsleede 12 skl., it aar med bihl 12 skl., en harre 1 mrk., en gl. stovr øpse 1 mrk., en liden 
krakøpse 6 skl., en baarne knif 8 skl.,  
I SteerHused. 
En hand qvern 3 mrk., it lided Ølkar 2 mrk., en sengested I østerhus 2 mrk., en sengs klæder i 
Krobhused, en ofver og en gl. underdynne, en hoved dynne, og it lided gl. lagen 6 mrk., it deigne 
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trug 1 mrk., 2 straabonds tønder 1 mrk., en ølhalf tønde for 1 mrk., en straabonds tønde 8 skl., en 
brendevins otting 8 skl., en gl. kiste uden laas og hengsler 8 skl.,  
I Stuen. 
It ege bord for 4 mrk., en lesned Agedynne 1 mrk. 8 skl., en spoelskaded benkedynne for bord 
Enden 1 mrk., it gl. hiønde 1 mrk., en bagstoel med røk 12 skl., 2 seiser 1 mrk. er 2 mrk., en gl. 
malm Gryde 1 mrk., en mæssing kedel paa en span stoer for 6 skl., 2½ tønde Rug som er saaed i 
fisked, der af sat strøe korned sat for tønde 10 mrk., er 6 Sld. 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne boets løsøre til penge 72 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Efter it pandtebref som Thoer Pedersen i Rydskier sogn i hende haver, beretted Peder Hansen som 
wurderings mendene med hammen vedstoed, at han med sin S: hustru haver indfriet paa denne 
forde 20de gaard penge 30 Sld., 
Summarum andrager saa boets middel i alt penge 102 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Nok blef wurdered denne S: Qvindes Ifareklæder, og er, en gl. sort wendt klædis kaabbe for 3 mrk., 
en røed wadmels trøye for 3 mrk., en sort klædis trøye 6 mrk., endnu en sort klædis trøye for 2 
mrk., it grønt wadmels skiørt 6 mrk., it røt bajgs skørt for 7 mrk., Summa Ifareklæder 6 Sld. 3 mrk., 
som deelis imellem 2 sønner og 2 døttre, er der af en broderlaad 9 mrk., og en søsterlaad 4 mrk. 8 
skl., Her imod beholte faderen sinne egne ifareklæder,  
Blef  saa angifven efterskrefne Bort skyldig Gield. 
Rester til amptstuen for A: 1696. naar svar og korn er ytt undtagen 1/5 tønde Biug, andrager 10 Sld. 
7 skl.,  
Peder Hansen angaf at være skyldig til Giert Farfver i Rønne 4 mrk.,  
Til Lars Larsen i Rønne skyldig 1 mrk. 12 skl.,  
Thoer Pedersen i Rydskier sogn tilkommer rente af den øvrige rest i denne 20 gaard ham tilfalden 
er, med 1696. aars rente indbereigned 7 Sld. 2 mrk.,  
Rester Kirkepenge 2 mrk.,  
Peder Hansen i Kirkeboet hafver at fordrer 2 mrk., 
Anders Persen i Rydskier sogn tilkommer 1 mrk.,  
Skifteforwalteren og skriveren hver 8 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 1½ mrk er 3 mrk.,  
Imod denne S:Qvindis Udfart blef Peder Hansen anført for 15 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 40 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 62 Sld. 11 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er penge 31 Sld. 5½ skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne 2 sønner og 2 døttre. 
Er der af en broderlaad 10 Sld. 1 mrk. 7 skl., og en søsterlaad 5 Sld. 11½ skl.,  
Hvor fore faderen afstoed sin part af hvis hand hafde indfriet paa gaarden, og wilde, at børnen de  
30 Sld., der paa skulle hafve til deeling, og som faderen er self sine børns werger saa beholder hand 
det registerende Goeds. Og der imod svarer en hver af Creditorerne efter som forskrefvet staar, 
tillige med sine børn, til det sidste blef faderen Peder Hansen af skifteforwalteren tilspurdte om 
hand hafde meere at angive til dette boes beste, eller videre fordrende Gield, hvor til hand svarede 
ej videre at være, end angifved er, og forskrefved staar, Saa at være Passeret Testerer.  
J: P: Meklenbourgh.  H: Brugman.  Peder P:H:S: Hansen. 
Lars Mogensen. Mons M:O:S: Olsen. 
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Nr. 118. 
Side 179. 1697. 22. Feb. 
Rasmus Andersen, udhus, 52. Sg.g. Aaker. 
Kirstene Jensdatter. Laugv: Hans Nielsen, Aaker. 
 3 søn. 1 dat. 
A: Jens Rasmusen, f. 1684. Værge: Farbror, Olle Andersen, Olsker. 
B: Anders Rasmusen, f. 1686. Værge: Morbror, Peder Jensen, Rønne. 
C: Joen Rasmusen, f. 1696. Værge: Moders søsk.barn, Peder Nielsen Rytter, Vestermarie. 
D: Else Rasmusdatter, f. 1688. Værge: Moders søsk.barn, Niels Nielsen, Arnager. 
 
Anno 1697  22 February, Er efter Lovlig Giorde Tillysning Holden  Registering og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Liqvidation efter S:Rasmus Andersen, som boede, og døde it it 
Udhus,liggende  paa 52 gaards grun i Aakier sogn, Imellem denne  S: Mands efterlatte hustru,  
Kirstine Jensdaatter, for hende paatog sig at  laugwerge Hans Nielsen i bemelte Aaskier sogn. 
Og den S: Mand med sin efterlefvende hustru auflede børn, som er 3 sønner og en daatter, hvor af  
 
Den eldste søn er Jens Rasmusen paa 13 aar gl. for hammen werger hans fader broder Olle 
Andersen i Olskier sogn.  
Den anden søn Anders Rasmusen 11 aar gl. for hammen werger mor broderen Peder Jensen i 
Rønne 
Den yngste søn Joen Rasmusen 6 aar gl. for hammen werger moderens sødskende barn Peder 
Nielsen Rytter i Westermarie sogn.  
Daatteren Else Rasmusdaatter paa 9 aar gl. for hende werger moderens sødslkende barn Niels 
Nielsen i Arnager, paa eene og paa anden side Sterfboets Creditorer. 
 
Hvor paa Rettens weigne  overværende bemelte  Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Peder 
Hansen, og Mons Ibsen. Ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
En sort Hoppe for 4 Sld., it sort pletted Soe svin 4 mrk., en gaas, og en gaase 2 mrk., it sort blised 
Faar 3 mrk., 2 gl. wogn ree 2 mrk., 4 gl. juhl 3 mrk. 8 skl., en jern tyfve 6 skl., en gl. seis med bom 
og ringe for 12 skl., 2 haar seeler med haar hammel reeb, og hammel for 12 skl., en gl. haar tøm 
med mikler for 12 skl., 2 halseeler for 4 skl., en straabonds tønde 4 skl., it gl. føre bord i stuen for 2 
mrk., en gl. føre kiste uden laas for 3 mrk., en gl. benkedyne 1 mrk., 2 skepper Rug sæd er sat for 
strøe kornet for 6 mrk.,  
forskrefne hus, som denne S: Mandsig har til handled af Svend Hansen nu i Aakier sogn, bevise 
berørte Hans Nielsen at have igien kiøbt af denne S: Mand som Enken og Saaleedis self vedstoed, 
og er i saa maader ej noged der af til boets middel at anføre; 
Skifteforwalteren tilspurde Enken, og de vedkommende, om de hafde meere til Sterfboet bestrat 
angive, hvor til de svarede ej videre at være end angifved er og forskrefved staar. 
Saa andrager forskrefne middel til penge 11 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne Gield, og er der til giort udleg som følger; 
Welb: Hr: vice lands dommer Ancher Müller fordrer efter sin sedel først for resterende landgilde, og 
rettighed af det 17 fri wornet, welb: Hr: Landsdommer gaard i Aakier sogn. som denne S: Mand 
tilfore har beboet, sampt og for bekommende vare 109 Sld. 3mrk., 
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Nok efter denne S: Mands udgifne, og fremlagde Obligation, dateret den 16 July 1673. 28 Sld., og 
siden den tid resterende rente 15 Sld., er til sammen som Hr: Landsdommer fordrer, og tilkommer 
152 Sld. 3 mrk., kand herfor Proqvota tilkomme 5 Sld. 3 mrk. 10 skl., og udlagt en sort Hoppe for 4 
Sld., 2 wogn ree og 4 juhl for 5 mrk. 8 skl., en haar tøm med mikler for 12 skl., it bord i stuen 2 
mrk., til overs 10 skl.,  
Hans Koefoed Poulsen i Svaniche fordrer som ham efter sin S: Fader borgmester Poul Koefoed 
arfvelig er tilfalden i alt 40 Sld., kand her for Proqvota tilkomme 6 mrk. 6 skl., og udlagt it sort 
plettes Soesvin for 4 mrk., en førre kiste uden laas for 3 mrk., tilovers 10 skl.,  
Hans Nielsen i Aakier sogn fordred som hand har forstragt til denne S: Mands Jordefred penge 5 
Sld. 3 mrk., kand her for tilkomme 14 skl., udlagt 2 halseeler for 4 skl., en straabonds tønde 4 skl., it 
jern tyfve uden stage foe 6 skl.,  
Peder Jensen i Rønne fordrer efter Enkens beretning laantepenge 8 Sld. 3 mrk., Kand her for 
Proqvota tilkomme 20 skl., og udlagt af Hr: Landsdommer udleg 10 skl., hos Hans Koefoeds udleg 
10 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 3 mrk., udlagt it sort blised Faar for 3 mrk.,  
Skifteskriveren for sin umage med bereigninger i alt 6 mrk., udlagt 2 gl. Gies 2 mrk., en gl. 
benkedynne 1 mrk., af Rug sæden 3 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af rug sæden 3 mrk.,  
Wurderings  mendene for deris umage hver 12 skl er 1 mrk. 8 skl., udlagt, en seis med bom og ringe 
12 skl., en hammel med haarseeler 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 210 Sld. 2 mrk. 8 skl., til fuld betalning udlagt 3 
Sld. 1 mrk. 8 skl., for resten som er 207 Sld. 1 mrk., er af boets middel til betalning 8 Sld. 2 skl.,  
Kand deraf udkomme til hver Sld., betalning 2 100/207 skl., hvor for en hver efter som forskrefved 
staar er skeed udleg, widere blef ikke i dag angiven paa Sterfboet, at saa er Passeret. Teterer. 
J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. Hans H:N: Nielsen. 

Peder Hansen.  Mons Ibsen.  
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Nr. 119. 
Side 180. 1697. 23. Feb.    
Ingeborig Persdatter, udhus, Smålyngen, Pedersker. 
Holger Anthoni. 
 2 søn. 
A: Hans Holgersen, f. 1688. 
B: Peder Holgersen, f. 1693. 
 Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Olle Michelsen, Pedersker. 
 
Anno 1697  23 February, Er efter Lovlig Giorde Tillysning Holden  Registering og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Deeling efter Holger anthoius S: Hustru Ingeborig Pedersdaatter, som 
boede, og døde i it Udhus liggende paa Smaa Lyngen i  Perskier sogn. Imellem denne  S: Qvindes 
efterlatte husbonde memelte , Holger  Anthonis, paa eene, og paa anden side, deris sammen 
auflede børn, som er 2 sønner, hvor af  
 
Den eldste søn er Hans Holdersen paa 9de aar gl.  
Den anden søn Peder Holgersen paa 4de aar gl. 
For demmen er faderen self werge, og forrelagt, mor broderen Olle Mikels i Perskier sogn, at være 
tilsiuns werge, saavel som moder moders mand Mikel Hansen i Aakier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne  overværende bemelte  Jens Pedersen Meklenbourgh og Skifte 
skrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Anders 
Christensen og Hans  Lassen. I bemelte Perskier sogn.. Hvor da er forefunden og Passeret som 
her efter følger.  
 
En liden brun Hest 3 Sld. 2 mrk.,  en brun Hoppe 2 Sld., en sort belted Koe 4 Sld., en sort Koe 3 
Sld. 2 mrk., it Lam 2 mrk., 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., en wogn uden stier 2 Sld., it hvidt Soesvin 
3 mrk., en hiem Qvern 3 mrk., en gl. førrekiste paa lofted 2 mrk., Adtskeelige nauer 1 øpser, og 
nogen smaa reedskaber i alt sat for 6 mrk., 2 skep Rug sæd som er saaed i fisked er sat for 6 mrk., 
en nye wefved Agedynne 2 mrk., it syed hiønde med skin under 3 mrk., it gl. syed hiønde 2 mrk., 
ded hus som denne S: Qvinde i boede og fra døde som er stuen og forstuen 3 stolperum tilhørrer 
Sterfboet med hvis Jord, og Nagelfast derudi findes er sat stolperummed for 3 Sld. Er 9 Sld.,  
Hvis Ifareklæder denne S: Qvinde sig efterlat, er af ringe værdt, og bekom Holger Anthoni moder 
deraf it røt wadmels skiørt for sin umage med denne S: Qvinde i sin svaghed, resten beholte faderen 
til at paa klæde, de nøgne børn med hvilked saaleedis til de vedkommendis efterretning er indført. 
Summa Andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 31 Sld. 3 mrk.,  
Blef saa angiven efterskrefne boets skyldige Gield. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer 9 Sld.,  
Hr: Jens Morsing fordrer 4 mrk.,  
Hans Eriksen i Nexøe fordrer 2 Sld.,  
Imod denne S: Qvindes Udfart og begravelsis bekostning tilkommer Anthoni lige vedelaug som 
hand begier 6 Sld.,  
Skifteforwalteren og Skriveren hver 4 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved 3 mrk.,  
Wurderings mendene hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 21 Sld. 8 skl., 
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Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 10 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er 5 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forde denne S: Qvindes efterlefvende 2 sønner, er der af en 
hvers laad 10 mrk. 10 skl., Og som faderen er self werge for sinne børn, Saa beholder hand det 
anførte Goeds, og svarer til sinne Creditorers fordringer, og sine børns arfvepart efter som 
forskrefved staar, til det sidste blef faderen Holger Anthoni, og de tilsatte tilsiuns werger, af 
skifteforwalteren tilspurd om de hafde meere til dette boes beste at angive, hvor til de svarede ej 
videre at være, saa at være Passeret Testerer.  Jens Pedersen Meklenbourgh 
H: Brugman. Holger H:A: Anthonius. Mikel M:H: Hansen 
Hans H:L: Lassen.  Anders A:C: Christensen. 
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Nr. 120. 
Side 180b. 1697. 25. Feb. 
Anders Mortensen, 20. Sg. Pedersker. 
Karen Jensdatter. Laugv: Anders Terkelsen. 
 4 søn. 3 døt. 
A: Jens Andersen, f. 1679. Værge: Farbror, Hans Mortensen, Klemensker. 
B: Morten Andersen, f. 1688. Værge: Niels Mortensen, Nyker. 
C: Arist Andersen, f. 1689. Værge: Morten Jensen, 30. Sg. Ibsker. 
D: Peder Andersen, f. 1791. Værge: Jep Olsen, Øster Sogn. 
E: Marine Andersdatter, f. 1681. Værge: Olle Jensen, Pedersker. 
F: Karen Andersdatter, f. 1684. Værge: Hans Larsen, trompeter, Ladegård, Klemensker. 
G: Margrethe Andersdatter, f. 1695. Værge: Morbror, Hans Jensen, Rutsker. 
 
Bornholmske Landsogne  Bog 6  1694 - 1699   side 180b 
ANNO 1697 DEN 25 FEBR ER EFTER LOUGLIG GIORDE TILLYSNING Holden Registrering 
og Vurdering Sampt Schifte og Deeling efter Erlig og velagte mand Anders Mortensen som boede 
og døde paa dend 20 Jord Eiendoms gaard beliggende udi Pederskersogn, Imellem denne Sal. 
Mands efterladte Hustru Karen Jensdatter, for hende paatog sig at laugverge efter Hendis 
begiering Anders Terrkelsen ibidem paa Eene og paa Anden side, deris sammen auflede børn, som 
er 4 Sønner og 3 døttre, huoraf den Eldste Søn er Jens Andersen paa 18 aar gammel for hannem er 
til verge anordnet fader broderen Hans Mortensen boende i Clemmedsker sogn, som tilseer med 
hannem, og er derhos forrelagt at haur indseende med de andre efterskrefne vergere, den anden Søn 
Morten Andersen paa 11 aar gammel, for hannem er til verge anordnet Niels Mortensen, som 
boende i Nyeker sogn, dend 3 Søn Arist Andersen paa 8 aar gammel, for hannem er til verge 
anordnet Morten Jensen i Ibskier sogn boende paa dend 30 gaard, den Yngste Søn Peder Andersen 
paa 6 aar gammel, for hannem er til verge anordnet Jep Olsen i Østers sogn, den Eldste daatter 
Marina Anders daatter paa 16 aar gl. for hende er til verge anordnet Olle Jensen boende i 
Perskersogn, den anden daatter Karina Anders daatter paa 13 aar gl. for hende er til verge 
anordnet trompeteren Hans Larsen paa Ladegaarden i Clemedskier sogn, den Yngste daatter 
Margrethe Anders daatter paa 2 aar gl. for hende er til verge anordnet Morbroderen Hans Jensen 
boende i Rydskier sogn, Huorpaa Rettens veigne Var ofuer Værende bemeldte Jens Pedersen 
Mecklenbourgh, og skifteskrifueren Henrich Brugman, paa samme skifte er til vurderingsmænd 
opmeldet Hans Lassen og Olluf Jensen ibidem, huor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger. 
HESTE og HOPPER en mørk brun Hest 12 sld, en Røe blissed Hest for 10 sld, en slet brun Hest for 
8 sld, en liden Mørk brun Hest for 5 sld, en ung Sort Hoppe 6 sld, en gl. skimled Hest for 2 sld, en 
guhl brun snopped og stierned Hoppe for 7 sld, en brun stierned Hoppe for 6 sld, en brun belted 
Hoppe for 4 sld, en mørkebrun ung Hoppe for 5 sld, en lysebrun yngre Hoppe for 6 sld, en sort 
snopped Hoppe for 4 sld. 
QUEG en Røed stud for 7 sld, en sort skiolded Stud for 6 sld, en beige Stud for 5 sld 2 mark, en 
blackskiolded stud 5 sld 2 mark, en blackstierned Stud med en huid Rompe 5 sld, it brunt Studnød 3 
sld 2 mark, it Røedbleged studnød 3 sld 2 mark, it bleged Tyrnød 2 sld, en bleg Røed Koe 6 sld, en 
Røed Koe 5 sld, en gl. Røed Koe for 4 sld 2 mark, en sort hielmed Koe 5 sld 2 mark, en Røebelted 
Koe 6 sld, en brun Koe med en huid Rompe 5 sld, en sort grimmed Koe for 4 sld 2 mark, en sort i 
Kalfued Quige for 4 sld, en gl. sort stierned Koe for 3 sld, en brun Koe som er paa leie hos Olle 
Andersen paa Vornedet i Perskersogn er sat for 5 sld. Noch hos Henrich Hansen i Perskiersogn er 
en bleged Koe paa leie er sat for 4 sld paa leien for A. 1697 er betalt 1 mark, en blackbraaged Koe 
paa leie hos Diderich Larsen i Aakier sogn er sat for 5 sld af forskrefne 3de leie Kiør kommer 
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Sterfboet til beste deraf huer en sld Resterende . sld 3 mark, Noch er vurdered en gl. bleged Røe 
Koe for 4 sld, it brun grimmed studnød 2 sld, it blacked studnød 2 sld, en Sort studkalf 6 mark, en 
Røe skiolded Quige Kalf for 6 mark, en sortbraaged Quigekalf 4 mark, en blacked Quigekalf for 3 
mark. 
FAAR 19 gl. faar á 3 mark er 16 sld 2 mark 8 skill. 
GIES 5 gl. Gies ned gaasen ä 20 skill er 1 sld 2 mark 4 skill 
SUIN en huid galt 6 mark, 2 andre huide galt á 4 mark er 2 sld, en huid Soe 4 mark, 2 andre huide 
Søer á 3 mark er 6 mark, 7 ung Suin á 2 mark er 3 sld 2 mark.  
BOHAVE en nye Vogn uden stier for 5 sld, en Vogn med 2 nye opringede Juehl for 10 mark, en 
Vogn uden stier 2 sld, en gl. Vogn uden stier 4 mark, en Nye Schouf Sleede med Jern V… 4 mark, 
en gl. dito for 3 mark, en Nye Ploug med Jern Hiul og Ringe for 2 sld, endnu en ploug med løbere 
Hiul og Jern Ringe for 1 sld 2 mark, it Nyt Vogenree 2 mark, 2 Smaae Vogn stier 1 mark, en liden 
huus for 1 mark, 2 Nye dehler á 20 skill er 2 mark 8 skill, it par høe stier 2 mark, it par Dito 1 mark 
8 skill, 2 harrer á 1 mark er 2 mark, 2 andre Dito 1 mark 8 skill. 
I Steerhuuset it gl. Ølkar for 2 mark, it lidet Ølkar for 1 mark, endnu it lidet Kar 1 mark, en 
standtønde for 1 mark. 
I Meelhuuset 6 straabaands tønder á 4 skill er 1 mark 8 skill, 4 halftønder á 4 skill er 1 sld, en 3 .. 
øltønde for 1 mark, en øll halftønde for 1 mark, en ørch (kiste) af Eeg uden laas for 2 sld 2 mark. 
I Herberghuuset en fyrre laasfast Kiste for 2 sld 2 mark, en gammel førre Kiste med en gammel 
Laas for 2 mark, it gammell førrebord 2 mark, en bagstoel for 1 mark. 
I Krobhuuset it lidet bord for 1 mark, en hacke stoch for 8 skill, en gammel førre Kiste for 8 skill, I 
samme Kiste er adtshillige Jernvaher som er sat for 4 mark, en Jern haandstang 3 mark, adtshillige 
smaa Kabel Reeb paa stueloftet er sat for 2 mark, en Jernet hammell med Cabel Seeler og hammell 
Reeb og Jern Nagler for 2 mark, en Baghammell med Kabel Sehle for 1 mark, en stochøxse for 2 
mark, en staurøxse for 1 mark, 2 Seiser med bom og Ringe á 1 mark er 2 mark. 
KAABERVARE en brøger Kedel paa en tønde stor.maall er Vegtig till 18 sld, en brendevinspande 
med hat og Piber er Vegtig til 9 sld 3 mark, en messing Kedel med hat for 2 sld 2 mark, en fierrings 
Kaaber Kedel for 3 sld, en Metal gryde er Vegtig till 2 sld. 
TIN 2 fade og 4 tallerhen er Vegtig 12 punds brødelig tin á 12 skill er 2 sld 1 mark. 
MÆSSING 2 mæssing blichstager med hatte er sat for 2 sld, 2 smaae dreyede lyssestager for 3 
mark. 
I Laden findes i Nørrelade en deel Utersket Biug er sat for 4 tønder á 10 mark er 10 sld.  Paa 
stufueloftet er tersket haufre 14 tønder á 4 mark er 14 sld. Paa herberghuusloftet, I vester lenge er 3 
tønder biug á 10 mark er 7 sld 2 mark. 
SUMMA ANDRAGER FORRESTAAENDE ANFØRT STERFBOETS RØRRENDE GODS, Som 
i dag er registreret till Penge 318 sld 8 skill.  
Og som dagen er forløben saa sluttes med hvis I dag er forefunden af ba.. Registrering til i morgen 
med denne forretning videre til Endeling er forterages kand. Till vidnesburd at saa i Vores 
Underskrefuenis hos og ofververelse passiret er Testerer Jens Pedersen Mechlenburgh, Henrich 
Brugman, Anders A.T.Torchelsen som Enchens laugverge, Niels NMS Mortensen, Hans 
Mortensen, Morten M Jensen, Oluf O.I.S.Jensen, Hans Lasen, Hans H.I.Jensen, Jens H Raaberg, 
Oluf O.I.S.Jensen 
 
DEN PAAFØLGENDE DAG Den 26. Februari berørte Aar 1697 er atter udi forskrefne de Ved 
Kommende ofuer og hosverelse med denne skifte forretning foretagen, og Registreret med Videre 
af Sterfboet Rørende inddet med videre som passerit I efterfølgende maader Nemlig, 
I Herberghuuset Sengeklæder i den Nørre Seng, en Olmerdugs en Nye Ofuerdyne er sat for 4 sld, en 
bolster ofuerdyne som er liden og gammel for 2 sld, en Olmerdugs Nye hofueddyne for 1 sld 2 
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mark, 2 Olmerdugs Puder med Lin Vor paa á 2 sld er 4 sld, it Nyt bruegarns lagen 6 mark, it 
bruegarns lagen 4 mark. I Kurfuesengen en Olmerdugs ofuerdyne 10 mark, en huid linnen 
Underdyne 10 mark, en Ullen hofueddyne for 2 sld, en Nye Olmerdugs Pude med vor og strich for 
2 sld, it gl. bruegarns lagen I bemeldte Kurfueseng for 2 sld. 
I Drengehuuset I den Sønder Seng, en Ullen Rannet ofuerdyne for 2 sld 2 mark, en linnen gammell 
Underdyne 3 mark, en Ullen Sort Rannet Ofuerdyne for 1 mark, it Nyt blaaegarns lagen 3 mark. I 
Nørre Seng samme steds, en huid Ullen Ofuerdyne 3 mark, it blaaegarns Lagen 3 mark. 
I Krobhuuset i Pige Sengen, en huid Ullen Ofuerdyne for 1 mark 8 skill, it blaaegarns Lagen for 1 
mark 8 skill, I det berørte Sengested 2 mark.  
BENCHKLÆDER I Herberghuuset, en Nye Vefuet benchedyne 7 alen lang med Nyt Under Vor for 
7 sld, Endnu en Nye Vefuet benchedyne samme steds trei alen lang med nyt Vaar under for 3 sld.  
I Stuen, en Syed benchedyne under Vinduerne Siuf alen lang med skin under er sat for 2 sld, en 
gammel Vefued brun og brunagtit benchedyne i stuen 3 alen lang med Ranned ullen foer under 4 
mark, en nye Vefued Agedyne for 1 mark, it Vraaskab i stuen med 2 Laasse for dørre og it drag 
Rum for 1 sld 2 mark, it lidet drenge førrebord i stuen for 1 sld, 30 traufuer langhalm á 1 mark er 7 
sld 2 mark.  
SUMMA ANDRAGER STERFBOETS RØRRENDE GODS til Penge 372 sld 2 mark 8 skill. 
Enken og de Ved Kommende for suar, og formyndere belf af Skifteforvalteren tillsport om de hafde 
meere at Anagifue som sterfboet Kunde Komme till beste af Rørrende og løsøre gods, Huor till de 
suarede, iche videre at verre end angifuene og forskrefne staar.  
Da blef angifven efterskrefne tilstaaende gield, Pant og Rentepenge, som her efterfølger. 
Laurids Persen i Skræddergaarden i Perskersker sogn er skyldig her til boet og it flamsk hynde der 
for i pant 2 mark.  
Lieutnant Violl er skyldig blefuen Anno 1692 Penge 4 mark, som med Arfuingernes Verger 
beuilget Enchen for sig self at indfordre og beholde. 
Simmen Laursen i Pedersker sogn er skyldig blefuen her til boet Anno 1692 naar toes mark, derpaa 
som er betalt er af… blefuen igien 4 sld 2 mark 8 skill. 
Anders Hansen paa 8 gaard i Rydsker sogn er skyldig blefuen Anno 1692 for en tønde Rugmeell 
Penge 4 sld. 
Morten Clausen i Poulsker sogn er skyldig blefuen her til boet Anno 1692 dend 6te December fire 
Mark og otte Skilling, som med Arfuingernes Verger beuilged Enchen at indfordre og beholde. 
Henrich Lassen er skyldig blefuen Anno 1695 1 mark 12 skill, som og Vergerne beuilged Enchen 
for sig at Indfordre og beholde  
Daniell Michelsen i Aaekirchebye er skyldig blefuen efter Regnskab …. 10 skill, som Enchen og af 
Vergerne blef beuilged for sig self at indfordre og beholde.  
Hans Andersen i Poulsker sogn er skyldig med hannem her paa Sterfboet giorde afreigning, som 
hand self vedstod i alt Penge 15 sld 2 mark. 
Jørgen Immedsen i Suaniche er skyldig blefuen for 2 traufner langhalm for .. otte sld og Rester en 
skeppe Rugmeell ti skilling, som ogsaa Vergerne beuilged Enchen for sig self at indfordre og 
beholdes. 
Anno 1695 den 10 April er efter sluttet Regenskab Edvard Olufsen i Aacher sogn skyldig blefuen, 
naar en slettedaler som siden den tid Regneskab er sluttet er blefuen betalt 8 sld 2 mark 10 skill. 
Herfor I Pandt sat, en sølfskee merchet P.I. Naar gielden betalis bekommer Efvert Olufsen sin 
sølfskee igien. 
Verge Hans Hansen i Pedersker sogn er skyldig blefuen Een mark 8 skill som Enchen og faa af 
Vergerne er blefuen beuilged at anfordre og beholde. 
Efter it Pandtebref Udgifuen til Sal. Anders Mortensen i Pedersker sogn af Hans Lassen i Pedersker 
sogn, Dateret den 7. Sept. 1693 og inden Sønderherris ting bekreftet berørte Aar den 10 Octobr, 
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hvor udi den Syttende Hans Lassen paaboende gaard er til Under pandsat for Capitall 33 sld. Heraf 
Rester Hans Ladsen med Rente til den 27. Septembr 1696 4 sld. Nog fra 27. Septembr 1696 till 27. 
Marts Anno 1697 er it half Aar 3 mark 5 skill er det Renten i alt Penge 4 skd 3 mark 5 skill. Hans 
Lassen lofuede at Vilde till nestkommende efter høst erlegge og betale forskrefne sit Pandtebrefuis 
indhold med berørte paastaaende Rente. Og det Aarsage og advaret og opsagde efter bemeldte sit 
brefs indhold til de Vedkommende Saavell Capitall som Rente at det de Vilde her efter agte og 
Pengene af samme da paa den tid Anamme. Huilken det her efter tillagt Vorde, og blef samme bref 
Læst og Paaskrefuet. 
Oluf Jensen paa 18 gaard i Pedersker sogn vedstod her til sterfboet skyldig at verre laandt Penge 20 
sld. Renten her af er till Dato Afbetalt, som Enchen og Vedkommende saaledis Vedstod.  
Jens Pedersen boende paa den 8 Vornede i Pedersker sogn er skyldig her till boet efter sin 
udgifuene Obligagion med derudi forsichring i sit beste boehafue som hand nu Eger eller herefter 
.yendis Vordere. Og hafuer Anders Terchelsen Ibdm for Hans i samme bref opanget i for løfte, 
Dateret den 10 July 1694 og inden Synderherris ting samme Aar 28 August Vedstaaed, lydende paa 
Capitall Penge 40 sld. Af Capitalen er Renten betalt till Dato, som Enchen self Vedstod og blef 
samme bref Læst og paa skrefuen. 
Sognepræsten i Pedersker sogn Hr Oluf Olufsen Sonne er her til Sterfboet skyldig Laandte Penge 
som hand som han self Vedgich 13 sld. 
Diderich Olufsen i Suaniche er efter sin Udgifne Sedel og Regneskab den 14. Febr. 1697 skyldig 
blefuen Penge 12 sld.  
Anders Smed i Aachirchebye er skyldig her til boet Penge 1 sld. 
Oluf Andersen paa Vornedet i Pedersker sogn er skyldig laandtepenge 2 sld 3 mark. 
SUMMA forstaaende anførte tilstaaende Andrager till Penge 159 sld 3 mark 7 skill.  
Nog blef till sterfboets beste angifuen en sølfstob, er vægtig til Penge 6 sld. Herforuden beholte 
Enchen et liden sølfbeeger og 2 Smaa Sølfskeer som hende til fæstensgafue er gifuen og nu af de 
Vedkommende saaledis hende Contenterit og beuilged. 
Huis Ærværdige Hr Land Prousten Povell Ancher ved sin hustru af Sal Anders Mortensen hafuer i 
Penge laandt og derfor i pandtsat, Er til Enchen og sterfboet igien afbetalt, og Hr Poubsten sit i 
pandtsatte gods till sig anammed, hvorom i denne Sal. Mands Regneskabsbog findes af skrifvelse, 
og af Enchen qviterit, Huilchet her saaledis till de Vedkommende efter Retning er Indført, fandtis i 
Reede Penge 100 sld. Endnu blef Enchen hendis Laugverge og børnenes formyndere af 
Skifteforvalteren Tilspurt om de Viste noget mere till dette Sterfboet at angifue endten løsøre eller 
tillstaaende gods. Huor till de Suarede Ney, at de iche vidste meere end her nu angifuet og Indført er 
Undtagen denne gaard som Sal. Anders Mortensen paa boede og fradøde og som foregafvis at verre 
af denne Sal. Mands forfader efter Rum tid siden pandtsat, og Sal. Anders Mortensen skal hafue 
indfriet, og som Sal. Anders Mortensen hafuer paa denne 20 gaard i Pedersker sogn Bygt af tuende 
store lenger og skoufuen ophegnet, Samt og den i adtskillige maader forbedret, kand nu her paa 
skiftet med gaarden, Ingen Endelighed skee, Mens vill først settis af Samfrender paa Kiendes, Huad 
dend Kand verre af værdie, og huad Enchen og huert barn, som Sal. Anders Mortensen med sin 
hustru Aufled hafuer, der udi Kand til Kommer ud Reignis, Huor ved det saaledis beroer, og dertill 
Remitteris. 
SUMMA SUMMARUM andrager forskrefne sterfboets Rørende Tilstaaende gield og Penge i alt til 
Penge 638 sld 1 mark 15 skill. 
Dernest blef denne Sal. Mands I fare Klæder Vurderit og er efter skrefne, Een sort fifskaftet Kiol 
for 3 sld, en felt bereed for skiorte med Ullen bon paa og thin Knapper udi for 2 sld, 2 felt bereed 
skin boxser med lærrit underfoer for 1 sld 2 mark, en Røe Kierseys Vendt for skiorte med lærrit 
Underfoer for 1 sld. Summe I fare Klæder 7 sld 2 mark. Som dehlis Imellem firre Sønner og 3 
døtre, er der af en broderlaad Penge 1 sld 1 mark 7 3/11 skill og en Sytrelaad 2 mark 11 7/11 skill. 
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For den Elste broder Jens Andersen som faderbroderen Hans Mortensen i Clemedsker sogn er 
Værge for tilkommer 5 mark 7 skill er Udlagt it par feldbereed skinboxser for 6 mark, Legger fra 
sig 9 skill. Dend anden Søn Morten Andersen som Niels Mortensen i Nycher sogn er Verge for 
tilkommer 5 mark 7 skill, og er der for Udlagt en feld bereed foer skiorte med Klare baan paa og 
Thin Knapper Udi for 2 sld, der af legger fra sig 2 mark 9 skill. Dend 3die Søn Arist Andersen som 
Morten Jensen i Ibsker sogn er Verge for tilkommer 5 mark 7 skill, derfor Udlagt en Røed Kierseis 
Vendt forskiorte med Lærrit Underfoer for 1 sld, hos Vergen Jep Olsen 1 mark 7 skill. Af den sorte 
fifskottes Kiol. Dend Yngste Søn Peder Andersen, som Jep Olsen i Østermarie sogn er Verge for 
tilkommer 5 mark 7 skill, Udlagt en Sort fifskotte Kiol for 3 sld, legger fra sig 6 mark 9 skill. Dend 
Elste daatter Marine Andersdaatter, som Oluf Jensen i Pedersker sogn er Verge for, tilkommer 2 
mark 11 skill, Udlagt af fornefne Sorte fifskotte Kiol at hafue der 2 mark 11 skill. Dend Anden 
daatter Karine Andersdaatter som Trompeter Hans Larsen i Clemmedsker sogn er Verge for, 
tilkommer 2 mark 11 skill, Udlagt af fornefne Sorte fifskotte Kiol 2 mark 7 skill, Hos Vergen Hans 
Mortensen i Clemmedsker sogn de 4 skill. Dend Yngste daatter Margrethe Andersdaatter, som 
Morbroderen Hans Jensen i Nycher sogn er verge for, tilkommer 2 mark 11 skill, Udlag hos Vergen 
Niels Mortensen af en feldbereed foer skiorte 2 mark 9 skill, hos Vergen Hans Mortensen de 2 skill. 
Derimod er holdt Enchen sine Egne I fare Kleder, huilche hun med Nøyedis. 
Blef saa angifven efterschrefne boet schyldige gield og prætentioner huortil er givet Udleg som her 
efter følger Nemlig  
Huis Rug som er saaet som er Ungefehr 2½ tønde, derom blef paa Sterfboet afhandlet at Enchen det 
beholder til forestaaende Aarsskifte, landgilde tiende og huis vidre af gaarden for Anno 1697 bør 
ydes.  
Enchen Anget at skal betale til Amptstuen for Anno 1696 Aars Klaringspenge 7 sld 7 skill. Item 
January Febr. og Martj quartals skat er 5 mark 4 skill giver 8 sld 1 mark 11 skill, Udlag af Pengene 
disse 8 sld 1 mark 11 skill. 
Lauritz Hansen Tønsted fordrer som Rester paa det skifte efter Sal. Peder Hansen Udbygger 1 mark 
12 skill, Udlag af Pengene 1 mark 12 skill.  
Esper Mortensen i Aaekirkebye fordrer paa heste bytteri, Rester en tønde haure for 2 mark, Udlagt 
hos Lauritz Pedersen i Skræddergaarden i Pedersker sogn, og it flamskhiønde derfor i pandt for 2 
mark.. 
Peder Hansen paa 51 gaard i Aahcer sogn mødte herpaa sterfboet og fremlagde en Velb. Hr 
Landsdommer Mathias Raschis afsagde Landtingsdom Daterit den 31. Marty 1680 med Indhold at 
Sal. Morten Aritsen denne Sal. Mand Anders Mortensens afdøde fader Ved Udmelding som 
formand Udi en opkrevelse, till en Samfrende forretning skal hafue for Udrettet for bemelte Peder 
Hansen og hans med Arfuinger, Ved samme sin forretnings Unlouglige ophold dend 9 Martj 1677. 
Des Aarsage Sal. Morten Andersen eller hans Arfuinger i berørte dom, er til Penge at betale for 
Aarsagede omkostning, Og huis der Vidre paa en Nye foretagne forretning Kunde for Aarsagis, 
huiked Peder Hansen efter sin opfattelse Andrag og her nu fordrede som er og Andrager med sin 
paadragene Rente først Capital 4 sld 1 mark 14 skill og Rente fra 31 Martj 1680 til dato 3 sld 2 
mark 8 skill giver 8 sld 6 skill, huorfore hand begierede Udleg her af boet. Enchen med sin 
laugværge, tilstæde Verrende Arfuinger og formyndere paa børnenes Vegne, Suarede her till og 
formeente at denne Sal. Mand Anders Mortensen iche Kunde verre pligtig paa sin Sal. faders Vegne 
at betale efter fornefne dom, Helst som dennne Sal. Mand intet at skall hafue Arfuet efter sin Sal. 
fader, som det efter hannem, Memlig Sal. Morten Aristsen ergangne Skiftebref der er Daterit den 
11. Martj 1678 Vidre Udviser. Og som Hans Mortensen i Clemmedsker sogn, lige saauel som 
denne Sal. Mand burde suare till denne Pratention, dersom de hafde arfuet noget efter berørte deris 
Sal. fader. Saa formente Enchen og Vedkommende, at hand og burde med Vo.. Sagen at forfegte, 
Saafrempt dend endnu Vidre paatalis. Skifteforvalteren Remitteret denne stridighed til Loug og Ret, 
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Eftersom disse denne Sal. Mands Arfuinger her af boet iche Vilde stæde Udleg, Men till at 
forekommer Vidløftighed Udi Sagen, blef her af sterfboet till Videre derpaa doms Erhuerfuelste, til 
fordringen af at efterskrefue, Nemlig en Ung Sort hoppe for 6 sld, it bleeget tyrnød for 2 sld, en 
hachestoch for 8 skill, og blef fornefnte dom og skiftebref lest og paaskrefuen, og Peder Hansen 
dommen og Enchen skiftebrefuet igien lefuerit Hans Ibsen i Østerlarsker sogn forærer for 2 Les 
Udsmid askerafter efter beuis 2 sld, Udlagt af en liden Mørchebrun hest disse 2 sld. 
Peder Christophersen i Rønne fordrer for en guhl blised Hoppe som Enchen Vedgich Penge 6 sld, 
Herfor er Udlagt en Røe skioldet quige 6 mark, hos Anders Hansen i Rydsker sogn af huis han er 
skyldig 6 mark, af Sal. Rasmus Jensen i Vestermarie sogn for 7 traufer 14 Kiere langhalm at 
Anamme 9 mark 10 skill, hos Hans Jensen i Rydsker sogn 2 mark, hos Enchen de 6 skill. 
Kirsten Sal. Christophers i Rydsker sogn fordrer 10 mark, huorimod Rasmus Jensen i Vestermarie 
sogn til Peder Christopersen som hand er skyldig er udlagt for langhalmb 7 trauer 14 Kire 9 mark 
10 skill, som ey før er till boets middel bereignet.  
Barbara Sal. Hans Mortensen i Rønne fordrer efter sin sedel 5 sld 1 mark. Udlagt en Røe Koe for 5 
sld, en Øl halftønde for 1 mark.  
Anders Jensen forige Kirche Verge i Pedersker sogn fordre 2 sld, som skulde Reyse sig af de tuende 
Udhuse paa denne 20 gaards grund af de Mand som der i boet hafuer, og foregifne at de icke hafuer 
Verrit boende i huusene lengere end It Aar eller it half Aar og derfor icke kunde bekommer 
fornefne Kirchepenge, søgte des Aarsage det Her i boet. Arfuingernes formyndere tillige med 
Enchen og hindes Laugverge formeente at berørte Anders Jensen burde søge denne fordring hos de 
som har beboet berørte tuende Udhuuse og iche her i boet, efter som denne Sal. Mand iche har 
oppebaaret samme Kirchepenge, des Aarsage henvistes denne fordring till Loug og Ret, eftersom 
arfuingernes Verger ey dertill Vilde stede Udleg.  
Byefougden i Suaniche Anders Pedersen Fyhn fordrer for en Cabel linne 2/5 tønde Rug derfor 2 
slettedaler. Enchen og Arfuingerne benegtede denne fordring og sagde Enchen, at berørte Anders 
Fyhn er til sterfboet skyldig 12 skaalepund Smør. Huis Aarsage skifteforvalteren denne tuistighed 
till Loug og Ret henviste. 
Hans Mortensen i Clemmedsker sogn fordrer efter sin opsatte forteignelse, som opløber till 21 sld 2 
mark. Enchen og hindes Laugverge vilde ey stede Hans Mortensens Udleg for denne fordring efter 
som derom ingen Rigtig beviis foreligger her paa skiftet, till med er dend meste fordring ofuer 20 
Aar gammel, des Aarsage blef denne tuistighed henvist til Loug og Ret. Denne stridighed blef 
omsidder paa Sterfboet Imellem Hans Mortensen og Enchen aftalt og for Ennit at de paa begge 
Parter Vare Vel tilfres og for nøyede i alle maader.  
Hans Jensen i Rydsker sogn fordrer som Enchen Vedgich Penge 4 sld 2 mark. Herfor er Udlagt en 
blackstrimed Stud med en huid Rompe for 5 sld, legger fra sig 2 mark.  
Olluf Jensen i Pedersker sogn fordrer Arbedsløn for huis som Rester paa ligkiste 3 mark. Udlagt en 
blacked quige Kalf for 3 mark. 
Sal. Anders Mortensen var tilordnet at Verge for it af Sal. Anders Hansen Fyhns i Knudsker sogns 
børn, Mens som denne Sal. Mand efter Enchens beretning iche skall hafue bekommet eller til sig 
Anammet noget af Myndlingens tilkomme gods, Saa er da dette Sterfboe fri, og skal med 
forderligste en Anden Verge igien for samme Myndling tilordnis, som derfor kand søge Rigtighed 
hos stiffaderen Peder Rasmussen, som boer i berørte Knudsker sogn og skall Myndlingens gods hos 
sig haue.  
Imod denne Sal. Mands giorde begrafulses bekostning blef Enchen Consenteris efter sin 
forteignelse, saa og i henseende till de Smaa Umyndige børns opfostring, Nøyedis Enchen med 
Udleg for 50 sld, Udlag en mørchbrun hest for 12 sld, en Sort brun Hest for 8 sld, en brøggerkedel 
paa it stoert tønde maall Vegtig for 18 sld, en brendevins Pande med hat og Piber er Vegtig till 9 sld 
3 mark, en Sort i Kalfe quige for 4 sld, til ofuers 7 mark. 



 7 

Skifteforvalteren for sin Umage med Reysens bekostning og anden besuærelse dette skifte 20 sld. 
Udlagt af Pengene disse 20 sld. blef paa det sidste Aftalt og Accorderit at forblifue Ved 15 sld. 
Skifteskrifueren for sin Umage med denne forretning tillysning ofuer ald landet en huer Værge 
særdelis at tilskrifue, Skiftebrefuet at forfærdige, Lodsedler deraf at gifue beskruen, og det Alt 
sammen til bogs at føre beuilgedis 20 sld. Udlagt af en liden Mørch brun hest 3 sld, Penge 17 sld.  
Stempel Penge til denne forretning for Penge 9 mark. Udlagt Penge 9 mark. 
Vurderingsmændene for deris Umage huer beuilged 2 sld er 4 sld. Hans Lassen er tillagt og kortet 
paa sin Rente 8 mark. Olluf Jensen er tillagt af en brun Koe med en huid Rompe disse 2 sld. 
 
SUMMA ANDRAGER forskrefne prætensioner til Penge 132 sld 13 skill. 
Liquideret blifuer udi behold og till dehling Penge 506 sld 1 mark 2 skill,  
deraf tilkommer Moderen den halfue Part paa 253 sld 9 skill. Dend anden halfue part dehlis I 
mellem 4 sønner og 3 døtre, Er deraf en broderlaad Penge 46 sld 0 mark 1 7/11 skill, og en 
Systerlaad Penge 23 sld 0 mark 9/11 skill. Og som dagen er till Ende, Saa kand dog ey Videre med 
denne forretning foretages førend i Morgen af dend god ..tiden igien skall till Under Endskab 
giøres, Thi sluttes denne forretning Under Voris hender, Actum skiftesteden dend 26. February 97. 
Mechlenb. Henrich Brugmand, Anders A.T. Terchelsen, Hans Mortensen, Mouritz M.I.Jensen, 
Niels NMS Mortensen, Hans Larsen, Hans H.I.Jensen, Ole O.I.S.Jensen, Oli O.I.S.Jensen, Hans 
H.L.Larsen.  
 
For Enchens Anpart som er 253 sld 9 skill er udlagt en Røe blissed Hest for 10 sld, en gaml skimled 
Hest 2 sld, en guhl brun Snopped og stierned hoppe for 7 sld, en brun stierned Hoppe 6 sld, en brun 
blised hoppe 4 sld, en Mørch brun hoppe 5 sld, en lysebrun yngre hoppe for 6 sld, en sort snoppet 
Hoppe 4 sld, en Røe Stud for 7 sld, en Sort skioldet Stud 6 sld, en belged stud 5 sld 2 mark, en 
blach skioldet Stud 5 sld 2 mark, en bleg Røed Koe 6 sld, en gammell Røed Koe 4 sld 2 mark, en 
Sort hielmed Koe 5 sld 2 mark, en Røed beltet Koe 6 sld, en gammell Sort stiernet Koe for 3 sld, it 
brungrimmet Studnød for 2 sld, it blachet Studnød 2 sld, en Sort stud Kalf 6 mark, en Sort braaget 
quige Kalf for 4 mark, 19 gammel faar á 3 mark 8 skill er 16 sld 2 mark 8 skill, 5 gamle gies med 
gaasen á 20 skill er 1 sld 2 mark 4 skill. Suin, en huid galt for 1 sld 2 mark, 2 huide galte 2 mark, en 
huid Soe for 1 sld, 2 huide Søer á 3 mark er 1 sld 2 mark, 7 unge suin á 2 mark er 3 sld 2 mark, en 
Vogn med 2 nye Op Ringede hiul for 2 sld 2 mark, een Vogn uden stier 2 sld, en gammel Vogn 
uden stier 1 sld, en Nye skoufslede med Jern Meder for 1 sld, en gammel skoufslede for 3 mark, en 
Nye ploug med Jern Hiul og Ringe for 8 mark, en ploug med behør 6 mark, it Nyt vognreen 2 mark, 
2 smaa Vognestier for 1 mark, it liden hiusstie for 1 mark, 2 Nye deeler 2 mark 8 skill, it par 
høestier for 2 mark, it par Høestier for 1 mark 8 skill, 2 Harrer á 1 mark er 2 mark, 2 andre harrer á 
12 skill er 1 mark 8 skill. I Stuehuuset it Ølkar for 2 mark, it mindre Ølkar 1 mark, endnu it lidet 
Kar 1 mark, en standtønde for 1 mark. I Meelhuuset 6 straabaandetønder á 4 skill er 1 mark 8 skill, 
4 Halftønder á 4 skill er 1 mark, en 3 fierings øltønde 1 mark, en Eege Ørch Uden laas 10 mark, I 
Herberghuuset en førre laasfast Kiste for 10 mark, en gammel førre Kiste med en gammell Laas for 
2 mark, it førre bord for 2 mark, en bagstoel for 1 mark. I Krobhuuset, it lidet bord for 1 mark, en 
gl. Kiste for 8 skill, i samme Kiste Adtskillige Jern Vaher for 4 mark, en Jern hand stang 3 mark, 
Adtskillige Cabel Reeb paa stueloftet for 2 mark, en Jern hammell med Cabel seeler og Hammell 
Reeb for 2 mark, en Bachehammell med Cabel Seeler og Hammelreeb for 1 mark, en anden Jern 
Hammell med Cabel Seeler og hammell Reeb for 1 mark, en Stochøxse for 2 mark, en staurøxse for 
1 mark, Seyser med bom og Ringe for 2 mark, en Mæssing Kedel Vegtig till 2 sld 2 mark, en 
fierrings Kaaber Kedel Vegtig til Penge 3 sld, en Metall gryde er Vegtig till 2 sld. Thin, 2 fade og 
fire tintalerchner Vog 12 pund brøde tin á 12 skill er 2 sld 1 mark, 2 Mæssing blich Lysestager med 
hat over 2 sld, 2 smaa dreyede lysestager for 3 mark. I Nørrelade 4 tønder Biug á 10 mark er 10 sld. 
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Paa Stueloftet 14 tønder Haure á 4 mark er 14 sld. Paa Herberhuusloftet i Vester lenge 3 tønder biug 
á 10 mark er 7 sld 2 mark. I drengehuuset den Søndre Seng en Ullen blaae Ranned ofuerdyne for 2 
sld 2 mark, en linnen gammell Underdyne for 3 mark, en Ullen sort Rannet hofueddynne 1 mark, it 
nyt blaaegarns lagen 3 mark. I Nørre Seng, en huid Ullen ofuerdyne 3 mark, it blaaegarns lagen 3 
mark. I Krobhuuset i Pigens Seng en huid Ullen ofuerdyne for 2 mark 8 skill, it blaaegarnslagen 1 
mark 8 skill, forskrefne Sengested for 2 mark. I Stuen en syed benchedynne under Vinduerne Siuf 
alen lang med skin under for 2 sld, en gammell Vefued benchedynne brunagtig 3 alen lang med 
Rannet neder foer 4 mark, en Nye Vefued Agedynne 1 mark, it Vraaeskab i stuen med 2 laasfaste 
dørre og it drage Rum for 1 sld 2 mark, it lidet drenge førrebord 4 mark, 30 trauer langhalm á 1 
mark er 7 sld 2 mark, Reede Penge 21 sld 3 mark 9 skill. I Herberghuuset it Kurfue Sengested for 2 
sld, Samme steds en Ullen hofueddyne 2 mark, it brunegarns lagen 3 mark, en Nye Vogn uden stier 
for 5 sld, hos Olle Andersen paa Vornedet i Pedersker sogn fordres 2 mark 8 skill, Ved Udfarten 1 
sld 3 mark af en gammell Røed Koe med Vergen Jep Olufsen i Vestermarie sogn 2 mark 10 skill, af 
ut Røe bleget studnød ved Trompeterin Hans Laursens Myndling udleg 1 sld 1 mark 5 skill. 
 
Den Elste Søn Jens Andersen som faderfaderen Hans Mortensen i Clemmedsker sogn er Verge for, 
tilkommer af Løsøre Arf efter sin Sal. fader 46 sld 1 skill, derfor er han tillagt af det Pandtebref som 
af Hans Lassen paa 17 gaard i Pedersker sogn Udgifuet af Capitalen at hafue 15 sld. Nog tillagt som 
Hans Ollufsen på Vornedet (1.) i Pouelsker sogn efter Regneskab og Egen Vedstaaelse er skyldig 
blefuen her til boet i alt Penge 15 sld 2 mark, en sølfstaab saa goed i Vegten som 6 sld, it brunt 
studnød for 3 sld 2 mark. Hos Henrich Hansen i Pedersker sogn er en bleeget Koe paa Leye er sat 
for 4 sld, Leye deraf for 1697 naar der paa er Kortet 1 mark Rester 3 mark. Hos Olluf Andersen paa 
Vornedet i Pedersker sogn af huis hand er skyldig 5 mark. 
 
Den anden Søn Morten Andersen som Niels Mortensen i Nycher sogn er Værge for, tilsommer efter 
sin Sal. fader af løsøre 46 sld 1 skill, derfor er han tillagt Af den Obligation som Jens Pedersen paa 
Vornedet i Pedersker sogn har Udgifuet her till boet, er till denne Myndling Udlagt helften som er 
20 sld Affordrer hos Sal. Olluf Ollufsen Sonne, som hand her till boet er skyldig blefuen 13 sld, en 
Nye Vefuet benchedynne Siuf Alen lang med nyt Underfoer er sat for 7 sld, en blachbraaget Koe 
paa Leye hos Didrich Laursen i Aacher sogn er sat for 5 sld, Leye deraf for 1697 1 sld. 
 
Den 3die Søn Arist Andersen som Morten Jensen i Ibsker sogn er Verge for, tilkommer efter sin 
Sal. fader af Løsøre Arf 46 sld, huorfor er tillagt Helften af den Obligation som Jens Pedersen paa 
Vornedet i Pedersker sogn har Udgifuet her til boet som er 20 sld. Hos Didrich Olfsen i Suaniche 
som han her till boet er skyldig, som hand self har Vedstaaet Penge 12 sld, en Sort grimmet Koe for 
4 sld 2 mark, at affordre hos Simmen Laursen i Pedersker sogn som han self har Vedstaaet her paa 
sterfboet Penge 4 sld 2 mark 8 skill. I Herberghuuset en Nye Vefuet benchedyne 3 Alen lang med 
nyt Undervor for 3 sld. Hos Anders Smed i Aachirchebye affordres 1 sld. Hos Ole Andersen i 
Vornedet i Pedersker sogn affordres 3 mark 8 skill, fornefnte Morten Jensen i Ibsker sogn till sig 
Anammet formelte Jens Pedersens Obligation og hafuer Værgerne begge at søge Jens Pedersen self 
for Summen i tide. Paa det forlofueren og børnene kand blifue Uden skade saa frembt de ey self 
dertil vill Suare. 
 
Den yngste Søn Peder Andersen som Jep Olsen i Østermarie sogn er Værge for, tilkommer af 
Løsøre Arf efter sin Sal. fader 46 sld, derfor er ham Udlagt, Reede Penge 15 sld, en brun Koe som 
er paa leye hos Oluf Andersen paa Vornedet i Pedersker sogn er sat for 5 sld, leyen deraf for 97 4 
mark. I den Nørre seng i Herberghuuset en Olmerdugs nye ofuerdyne for 4 sld, en liden bolster 
ofuerdyne for 2 sld, en liden Olmerdugs hofuetdyne 1 sld 2 mark, 2 olmerdugs puder med lin Vor 
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paa 4 sld, it Nyt brungarns lagen for 1 sld 2 mark, hos Edvart Olufsen i Aacker sogn 8 sld 2 mark 
10 skill, en gammell Røe Koe 4 sld, till ofuers 2 mark 10 skill. 
 
Den Elste daatter Marine Andersdaatter som Olluf Jensen i Pedersker sogn er Værge for, tilkommer 
efter sin Sal. fader i Løsøre Arf 23 sld, Huorfor til hinde er Udlagt de 20 sld, som Værgen Olluf 
Jensen her til boet laandte Penge skyldig er Penge, for Resten 3 sld er Udlagt med fornefne Olle 
Jensen af en brun koe med en huid Rumpe Taxeret for femb sld, deraf forskrefne 3 sld.  
 
Den Anden daatter Karne Andersdaatter som Trompeter Hans Larsen paa ladegaarden i 
Clemmedsker sogn er Værge for, tilkommer af Løsøre Arf efter sin Sal. fader 23 sld, huorfor hinde 
er tillagt af det Pandtebref som Hans Lassen paa 17 gaard i Persker sogn har Udgifuet paa Capital 
Tredifue og tri sld deraf 18 sld, Nog forfalden Rente som dette skiftebref Udviser, at som de 
Resterende 2 sld 3 mark 5 skill, it Røe bleget studnød for 3 sld 2 mark, legger paa 5 mark 5 skill og 
anammer forestaaende Trompeter Hans Laursen til sig for berørte Hans Lassens Pandtebref, 
eftersom hannem dend Største deel deraf er tillagt, og naar fornefne Hans Mortensen eller og 
Myndlingen Jens Andersen det behøfue till efterretning, lofuet Hans Larsen at till dennem at lade 
Verre følgagtig. 
 
Den yngste daatter Margrethe Andersdaatter som Morbroderen Hans Jensen i Rydsker sogn Verger 
for, tilkommer efter sin Sal. fader i Løsøre Arf 23 sld, derfor er hinde tillagt Reede Penge som Hans 
Jensen strax till sig Anammet 15 sld, it brunegarns lagen paa Nørre Seng i Herberghuuset for 4 
mark, Sammesteds Kurfe Sengen en Olmerdugs ofuerdyne for 2 sld 2 mark, en huid linnen 
Underdyne for 2 sld 2 mark, en Nye Olmerdugs Pude med Vor og strich for 8 mark. 
 
Endnu blef Enchen og vedkommende formyndere af Skifteforvalteren tilspurgt om de hafde meere 
at angifue som dette bo enten Kunde komme till beste eller Videre forærende Gield, Huortill de 
Suarede iche Videre at Verre end Angifuet er og forskrefuet staar. Da at Verre Passerit og dette till 
Ende bragt og sluttet Vergemaaller efter Lougen at forrestaa, saa og at Hans Mortensen som en 
ofuer Verge med de Andre Verger at hafue Indseende. Dis till Vidnisbiurd under Voris henders 
paaskrifte, Actum skiftesteden dend 27. febr. A. 1697. 
Jens Pedersen Mechlenbourgh, H. Brugman, Anders A. Torchelsen, Hans Mortensen, Niels NMS 
Mortensen, Morten M.I. Jensen, Hans Larsen, Hans H.I. Jensen, Hans HL Lassen, Olle 
O.I.S.Jensen, Olle O.I.S.Jensen. 
Skrevet af Bendt Andersen. 
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Nr. 121. 
Side 185. 1697. 2. Marts. 
Jep Jensen, 11. Sg. Bodilsker. 
Kirstine Mortensdatter. Laugv: Far. Morten Hansen, Poulsker. 
 1 søn. 
A: Jens Ibsen, f. 1694. Værge: Farbror, Peder Jensen, 8. Sg. Poulsker. 
 
Anno 1697. Den 2 Marty Er Efter Lovlig Giorde Tillysning Holden Registering. Sambt Schifte og 
Deeling efter Salig Jep Jensen, som boede og døde paa dend 11 Jord Eyendoms gaard beliggende 
i Foure udi Boelskier sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Kirstine Mortensdaatter, 
for hende blef till laugwerge efter hendis begiering anordnet, hendis Fader Mortten Hansen 
boende udi Povelskier sogn. Paa Eene, og paa anden side deris sammen auflede liden søn ved navn  
 
Jens Ibsen paa 3 aar siden afvigte ivell, for hammen er till werge anordnet, Fader Broderen Peder 
Jensen paa 8 gaard i Povelskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens veigne Var ofver Værende Høyedle og Welbaarne Hr: Estats Raad og Amptmand 
Herren Hans Bøefeke ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Mecklenbourgh, og skifteskrifveren 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til vurderingsmænd opmeldet Thruels Morttensen og 
Svend Laursen, huor da er forefunden og Passeret som følger. 
 
Qveg. 
En sort røgget Koe 5 Sld., en blak hielmet Koe 4 Sld. 2 mrk., en hvid Koe for 4 Sld.2 mrk., en gl. 
sort brun hielmet Koe for 3 Sld. 2 mrk., en røe røgget qvige 3 Sld., it sort hielmet Tyrnød 2 Sld., it 
lidet sort Qvigenød 2 Sld., it lidet sort Qvigenød 2 Sld. En liden røed Tyrkalf 3 mrk., en røe Qvige 
kalf for 3 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En brun bliset gilling for 8 Sld., en sort bliset gilling 8 Sld., en brun Hoppe for 7 Sld., en sort brun 
Hoppe 7 Sld., en ung brun stiernet Hoppe for 6 Sld.,  
Faar. 6 støker gl. Faar á 4 mrk., er 6 Sld., 
Svin. En sort belted Soe for 1 Sld., en sort belted galt gris 2 mrk., en graae galt gris for 2 mrk., en 
sort belted Soegris 2 mrk.,  
Gies. En gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl., en ung Gaas for 1 mrk.,  
Sengeklæder i en seng i Krobhuset. 
En blaae rannet ofverdynne for 3 Sld., en linnen tveskeftes underdynne for 2 Sld., en linnen hofvet 
dynne 3 mrk., en liden smal blaae rannet hofvetdynne 1 mrk. 4 skl., en blaae rannet pude 2 mrk., en 
mindre pude for 3 mrk., en graae rannet sengedynne for 2 Sld. 2 mrk., it gl. bruegarns lagen 2 mrk. 
8 skl.,  
Benche Klæder i Stuen, for bordenden en guhl rannet benkedynne med nyt vor foruden for 1 Sld., 
under winduen en guhl rannet benkedynne foruden for for 1 Sld., en nye wefved agedynne med 
rannet under vaar og for udi for 1 Sld., it nyt wefved hiønde med blaat under vaar og for udi for 3 
mrk., it nye wefved hiønde paa blaae bond og med randet under for for 2 mrk. 12 skl.,  
Kaaber. 
En fierings kaaber kedel som staar  i muur er vegtig til 6 Sld., en liden jern Gryde 3 mrk.,  
Træwahre. 
It Sengested i Krobhuset 3 mrk., it gl. bord i stuen 3 mrk. 8 skl.,  it wraaeskab i stuen med 2 laasfast 
dørre og hengsler er sat for 4 Sld. 2 mrk., en gl. laasfast førrekiste i Krobhuset for 3 mrk. 8 skl., en 
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wogn med 2 smaae stiger paa for 5 Sld., en ploug med Jern, hiul og ringe for 1 Sld. 2 mrk., 2 gl. 
harrer for 2 mrk. 12 skl., en hammel tøm og halseeler for 2 mrk., it lidet gl. Ølkar for 12 skl., 2 
tønde stomme for 8 skl., en kalketønde for 1 mrk., en gl. kalketønde for 8 skl., en straabonds tønde 
8 skl., en halftønde for 8 skl., it langt smalt bordblad for 1 mrk. 4 skl., it aar med en gl.bill paa 1 
mrk., en gl. wogn for 2 Sld., it par gl. Høestie for 1 mrk., it par andre Høestier for 1 mrk. 4 skl., en 
huusstie for 1 mrk.,  
Jernwahre. 
En jern tyfve for 4 skl., en lang rifve for 12 skl., en haand øpse for 2 mrk., it tørf jern for 12 skl., en 
nye grun følken sædestoel for 1 mrk. 4 skl., en gl. sædestoel for 6 skl.,  
Tilstaaende Gield. 
Laurs Madsen i Nexøe er skyldig her til boet, en allen lærrit, som skal kaaste efter sit løfte 1 Sld. 
Item for it lesned weed 1 mrk.,  
Laurids Jacobsen I Perskier sogn paa Anders Mortens grund er skyldig huuslye som Enken er 
bevilged at Indkrefve 2 mrk.,  
Item for skadegield 1. mrk., 8 skl.,  
Zander Hansen i Østermarie sogn, er skyldig foerløn for en stud 1 mrk. 8 skl.,  
Er saaed i fisket her ved gaarden en tønde Rug er sat for 2 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets løsøre middel till penge 116 Sld. 3 mrk. 10 
skl.,  
Nog er Sterfboet till beste efter it kiøbebref Dateret dend 10 Augusty 1694. Udgifvet af Jens 
Pedersen paa denne 11 gaard og inden Sønder Herristing af hammen dend 28 Aug: 1694. vedstaaet, 
hafver denne Sal. Mand kiøbt denne berørte 11 gaard i Boelsker sogn for tou hundrede og tyfve 
slettedaler, hvor paa Sal: Jep Jensen igien  hafver udgifvet it pandtebref till Peder Hansen paa 23 
gaard i Boelsker sogn. Dateret dend 11 Ayg: 1694. og inden Sønder Herritsting vedstaaet dend 28 
Augusty berørte aar 1694, Jndeholdende  at Sal: Jep Jensen hafver till bemelte Peder Hansen udi 
pandtsat d. 11 gaard i Boelsker sogn, for it hundrede Sletted: og blef samme brefve læst og Paa , og 
skrefven, Og Parl breve igien lefverit; 
I saa maader tilkommer dette Sterfboe, som denne Sal: Mand med sin efterlefvende hustru paa 
denne 11 gaards kiøb betalt hafver og anføris 120 Sld.,  
Summa Summarum andrager saaleedis Sterfboets fulde middeler  
til penge 236 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Saa blef angifven og wurderit denne SL: Mands Ifareklæder, nemlig.En nye graae klædis kioll for 4 
Sld. 3 mrk. 8 skl., it par graae klædis bupser for 1 Sld., en sort wadmels kiol for 1 Sld. 1 mrk., en 
røed wadmels foer skiortte med tin knapper udi for 3 mrk., en nye laaden skinpels med mæssing 
knapper udi for 2 mrk. 8 skl., en sort hat for 1 mrk., en gl. sort forret hufve for 12 skl., it par nye sko 
for 3 mrk., it par halfslit skoe for 2 mrk., it par half støfle for 2 mrk. 8 skl., it par halfslit skinbopser 
for 1 mrk. 8 skl., en gl. sadel med stibøyle for 5 mrk., en gl. degn med it sort gehenge 2 mrk., 
Summa Ifareklæder 12 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Forskrefne Ifareklæder beholder sønnen Jens Ibsen, som wergen Peder Jensen hammen tilsvarer i 
fremtiden, hvorimod Enken beholder sine egne Ifareklæder; 
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og der till er giort usleg som her 
efter følger. 
Klokeringens penge fordred kirke wergen Peder Munk 2 mrk., som Enken lofvet at betale; 
Till amptstuen rester for Aa. 1696 bog Clarrings penge 7 Sld. 1 mrk. 8 skl., nog rester 1 1/5 tønde 
biug ansat efter renttery Taxen 10 mrk. 13 skl., 2 1/5 tønde Aure ä 4 mrk er 2 Sld. 13 skl., giør 12 
Sld. 1 mrk. 2 skl., udlagt, en sort røgget Koe for 5 Sld., en blak hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en 
tønde strøe Rug for 2 Sld. 2 mrk., af it Qvigenød de 1 mrk. 2 skl.,  
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January, february og Marty qvartalskat er 5 mrk. 3 skl., udlagt it lidet sort Qvigenød for 2 Sld., till 
ofvers 2 mrk. 13 skl.,  
Sognepræsten Hr: Hans Olsen Sonne, tilkommer 2 tønder tiende Biug Accorderit for 6 Sld., Udlagt, 
en brun bliset gilling for 8 Sld., til ofvers 2 Sld.,  
Herritsfougden og Deignen for 96. rester hver for 96. en skeppe biug ansat for 1 Sld., at fornefne 
Hest Udlagt 4 mrk.,  
Mads Laursen i Nexøe fordrer 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., Udlagt som sønnen Laurs Madsen er skyldig er 
skyldig 5 mrk., it bruegarns lagen 2 mrk. 8 skl.,  
Jens Christiansen i Nexøe fordrer 1 Sld. 2 mrk. 4 skl., under winduen en guhl rannet benkedynne 5 
mrk., en liden smal rannet hofvedynne for 1 mrk. 4 skl.,  
Poul Lassen i Nexøe fordrer 1 mrk. 15 skl., udlagt, en blaae rannet pude for 2 mrk., til ofvers 1 skl.,  
Knud Axselsen   i Svaniche fordrer 1 mrk., udlagt en kalketønde for 1 mrk.,  
Hans Jensen i Rønne fordrer efter Enkens beretning 2 Sld. 3 mrk. 12 skl., Udlagt en røe røgget Qvie 
for 3 Sld., til ofvers 4 skl.,  
Jørgen Folkman i Ibsker sogn fordrer 8 skl., udlagt en gl. kalketønde for 8 skl.,  
Joen Thommesen i Boelsker sogn fordrer arbeidsløn 2 mrk., udlagt en sort belted Soegris for 2 mrk.,  
Claus Hiort fordret tienesteløn 6 Sld., Udlagt en ung brun stiernet Hoppe 6 Sld.,  
Karen Madsdaatter fordrer tienesteløn 14 mrk., Udlagt, en sort brun hielmet Koe for 3 Sld. 2 mrk.,  
Mortten Pedersen som nu tiener hos Jacob Mortensen fordrer for 4 skepper Biug 2 Sld. 2 mrk., 
Udlagt en half slit wogn for 2 Sld., en graae galtgris for 2 mrk.,  
Deignen Josep Eriksen for begrafvelsen 4 mrk., udlagt af en brun bliset Hest de 4 mrk.,  
Jep Jørgensen i Nexøe fordrer efter regenskab penge 8 Sld. 8 skl., Udlagt, en sort bliset gilling for 8 
Sld., af it lidet sort Qvigenød ved Qvartalskatten de 8 skl.,  
Imod denne S: Mands Udfart blef Enken bevilget 23 Sld., Udlagt en hvid Koe 4 Sld. 2 mrk., it sort 
hielmet Tyrnød 2 Sld., en brun Hoppe for 7 Sld., en sort brun Hoppe 7 Sld., en liden røe Tyrkalf 3 
mrk., en røe Qvigekalf 3 mrk., en sort beltet Soe for 1 Sld.,  
Deignen i Povelsker sogn Mons Madsen fordrer penge 3 mrk., Udlagt i Keubhuset en pude for 3 
mrk.,  
Peder Hansen i Boelsker sogn fordrer resterende rentte till dato af fornefne Pandtebreb 4 Sld. 2 
mrk., Udlagt it wraaeskab med 2 laasfaste dørre og hengsler for 4 Sld. 2 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reysens bekaastning 4 Sld., udlagt en fierings kedel de 4 Sld., 
Accorderit for 10 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reysens bekaastning i alt 4 Sld., Udlagt en blaae rannet 
ofverdynne 3 Sld., af fornefne firings kedel 4 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretning 3 mrk., af fornefne ffierings kedel for 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 3 mrk., er 6 mrk., Udlagt en hammell tøm og halseeler 
for 2 mrk., it langt smalt bord blad 1 mrk. 4 skl., it par Høestier 1 mrk. 4 skl., af fierings kedelen 1 
mrk., en straabonds tønde 8 skl.,  
Summa andrager forschefne Prætentioner till penge 87 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 149 Sld. 5 skl.,  
Hvor af Moderen tilkommer dend halfvepart som er 74 Sld. 2 mrk. 2½ skl.,  
Og sønnen ligesaa den halfvepart som er 74 Sld. 2 mrk. 2½ skl.,  
 
For Enkens anpart er udlagt, af dend 11 gaards indfrielse 60 Sld., 3 Faar á 4 mrk er 3 Sld., en linnen 
tveskeftes underdynne for 2 Sld., en linnen hofvetdynne 3 mrk., en guhl ranned benkedynne for 
bordenden 1 Sld., it nye wefved hiønde med blaat under waar 3 mrk., en wogn med smaae stier for 
5 Sld., en ploug med behør 1 Sld. 2 mrk., it par Høestier 1 mrk., en huusstie for 1 mrk., af it lidet 
sort Qvigenød ved qvartalskatten 2½ skl.,  



 4 

Sønnen Jens Ibsen som Peder Jensen er werge for tilkommer 74 Sld. 2 mrk. 2½ skl., derfor 
udlagt af den 11 gaards indfrielse at hafve  60 Sld., 3 Faar for 3 Sld., en sort belted galtgris for 2 
mrk., en gl. Gaas 1 mrk. 4 skl., en ung Gaas for 1 mrk., en graae ranned sengedynne for 2 Sld. 2 
mrk., en nye wefved Agedynne med rannet wraae for 1 Sld., it nye wefved hiønde paa blaae bon 2 
mrk. 12 skl., en liden jern gryde 3 mrk., it sengested i krubhuset for 3 mrk., it bord i stuen 3 mrk. 8 
skl., en laasfast førrekiste i krubhuset 3 mrk. 8 skl., 2 harrer for 12 skl., it lidet gl. ølkar 12 skl., 2 
tønde stonne 8 skl., en half tønde for 8 skl., it aar med bihl 1 mrk., en jern tyfve for 4 skl., en liung 
rifve 12 skl., en haandøpse for 2 mrk., it tørt jern for 12 skl., en liden sædestoel 1 mrk. 4 skl., en gl. 
stoel for 6 skl., hos Zander Hansen i Østermarie sogn 1 mrk. 8 skl., af it lidet sort Qvigenød de 1 
mrk. 8½ skl., ved Hans Jensens udleg 4 skl.,  
 
Till det sidste blef Enken og de vedkommende, af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere at 
angifve, som Sterfboet endten kunde komme til beste eller fordrende Gield. Hvor till de svarede, ej 
videre at were, end angifvet ehr og forskrefvet staar. Saa at werre tilganget og Passerit Testerer. 
Jens Pedersen Mechlenbourgh. H: Brugman. Maartten Hansen. 
Per P:J:S: Jensen. Truels Mortensen. Hans Larsen. 
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Nr. 122. 
Side 186b. 1697. 3. Marts.    * 
Mads Pedersen, 2. Sg. Aaker. 
Anna Hansdatter. Laugv: Thue Laursen, sognepræst, Aaker. 
 Ved ægt med afg. Christine Olsdatter. 1 søn. 3 døt. 
A: Peder Madsen, død. 1 søn. 
  1: Jens Pedersen. Værge: Niels Madsen, Aaker. 
B: Anniche Madsdatter, gm. Michel Hop, Ibsker. 
C: Karen Madsdatter, gm. Henning Sort, Aaker. 
D: Margrethe  Madsdatter, gm. Michel Sort, Paradis,  Ibsker. 
 Ved ægt med enken. 1 dat. 
E: Kirstene Madsdatter, f. 1690. Værge: Jens Bendtsen, Aaker. 
 
Anno 1697 . Dend 3  Martÿ: er efter Loulig giorde tillÿsning holden registring og Wurdering samt 
Sjifte og Deeling  efter Sahl: Madz Pedersen som boede og døde paa dend 2 Jordejendoms 
gaard beliggende till Wallensgaarden udi Aaker sogn, imellem denne Sahl: Mands efterladte Hustru 
Anne Hansdaatter, for hende paatog sig at Laug verge Sogne Præsten Hederlig og Wellærde 
Mand Hr: Thue Laursen paa ene Side, og paa Dend anden side Denne Salig Mands efterlefvende 
børn og børnebørn, som er tilsammen er 1 søn og 4 døttre. Hvor af er med dend forige for denne Sl: 
Mand afdøde hustru  
 
1 søn som var afgangne Peder Madsen efter hammen igien enhver en søn ved navn Jens 
Pedersen, som Niels Madzen i Aaker sogn er tilsyns verge for,  
Dend eldste af dend kuhl igien lefvende børn og døttre,  
er Anniche Madsdaatter gm. Michel Hop i Ibsker sogn . 
dend anden daatter Karne Madsdaatter gm. Henning Sort i  Aaker sogn. 
Og dend 3de Margrethe Madsdaatter gm. Michel Sort, i Ibsker sogn udi  Paradis,   
Igien med denne efterlefvende hustru aulflede liden daatter ved navn Kirstene Madsdaatter paa 
7 aar gammel, for hende blef till werge anordnet Jens Bendtsen boende i Aaker sogn;  
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende hosbonden, Edle og Velbaarne Vice Landsdommer  
Ancher Müller og Skifte skriveren Henrich Brugman, Paa samme Skifte er till wurderings 
mænd opmeldet Peder Andersen og Jens Jacobsen i Aaker sogn,  
Hvor da er foerfunden frem viist og Pahsered som her efter følger:/  nemblig, 
 
Qveeg. 
En sort belted Koe 4 Sld. 2 mrk., En blaked Koe for 5 Sld., en bleget Koe for 5 Sld., en hvid Koe 
for 5 Sld. 1 mrk., en røed Koe for 5 Sld.1 mrk. 8 skl., en blaked Koe som er nogethvid under bugen 
5 Sld. 2 mrk., en liden blakrøget Koe for 2 Sld. 2 mrk., it hvidt Tÿrnød med en blaked hals og øren 
for 2 Sld., it slet blaket  studnød 2 Sld., it røe braaged Tÿrnød for 1 Sld. 3 mrk., it blaked Qvigenød 
for 1 Sld.2 mrk., it blaked Qvigenød for 1 Sld.3 mrk., en røe bleget studkalf for 1 Sld. 8 skl., en slet 
røe studkalf for 1 Sld., en liden sort Qvigekalf 3 mrk.,  
 
Heste og Hopper. 
En slet brun Hest for 5 Sld. 2 mrk., En brun skaae blised Hoppe for 5 Sld., En brun sternet og 
snoppet Hest for 9 Sld., En sord bliset Hoppe 6 Sld. 2 mrk., En røed bliset Hoppe 5 Sld., En brun 
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bliset Hoppe 4 Sld. 2 mrk., En brun sternet Hoppe 2 Sld., It brun stirnet og snoppet fiors gammell 
horsføll 2 Sld. 1 mrk., It soedet Hestføll 1 Sld. 3 mrk.,  
 
Faar. 
7 hvide og 3 sorte Faar der af er it hvidt sort bruget Faar for 1 Sld. It hvidt noget krølet Faar for 1 
Sld., It hvidt Faar med en sort plet paa laared for 1 Sld., Nok it hvidt krøllet Faar for 1 Sld., It sort 
muusørit Faar 1 Sld., 3 Lam og en Vehr á 3 mrk. er 3 Sld., It hvidt Faar med it Øye for 3 mrk.,  
It hvidt Faar med en sort plet paa mosen for 3 mrk.,  
 
Gies. 
4 gamle gies med gaasen á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk.,  
 
Svin. 
En hvid galt for 1 Sld., En hvid Soe for 1 Sld., En graae beltet Soe 3 mrk. 8 skl., It hvidt sandet ungt 
svin for 1 mrk. 8 skl., 2 hvide unge svin á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., It ungt hvidt svin 1 mrk. 
 
Boehafve  
En ploug med jern , juhl og ringe for 1 Sld. 2 mrk., En nye harre for 2 mrk., En anden harre for 1 
mrk. 8 skl., En vogn med stier 3 Sld 1 mrk., 2 hul for 1 Sld. 2 mrk., Endnu 2 baghul for 3 mrk. 8 
skl., It fore ree og it bagvogn ree for 3 mrk. 8 skl., 2 høe stier for 1 mrk. 4 skl., En slede med jern 
vider 2 mrk., En slede med trævider 1 mrk. 4 skl., En gl. hulbenk for 6 mrk.,  
 
Kaaberwahre. 
En gammell brøger kedel paa en tønde stor er vigtig till 3 Sld., En kaaber kedel paa 1½ span stor er 
vigtig till 2 Sld. 2 mrk., En Malmgryde med en stor kaabberbod paa bonden er sat for 3 mrk.,  
En sponttræ er vigtig til penge 2 Sld. 3 mrk., En brendevins pande med hat og piber er vigtig till 
penge 26 Sld., Nok er Murderet it brøger Kar paa fremb førringer stor for 3 mrk., It lidet brøger kar 
2 mrk., It andet lidet brøger kar 2 mrk. 8 skl., En half tønde med en bond udi for 12 skl., En gammel 
brindevins tønde 6 skl., 2 gamle straabonds tønder 88 till en gammell oplaget tønde for 8 skl., En 
half tønde med en bond udi for 12 skl., En liden ballis for 14 skl., En gammel kalk ballis 8 skl., En 
half tønde for 6 skl., En kirne for 1 mrk., En fiering med 2 bom udi for 14 skl., It drette trug for 10 
skl., En gl: brendevies otting med en bond udi 3 skl., It drøftetrug for 8 skl., En liden ballis for 8 
skl., En gammell fiering med en bond udi for 2 skl., En god fiering for 8 skl., En gammell bistok for 
4 skl., Endnu en gl: tom bistok 2 skl., It pande jern for 2 mrk., En smops Qvern 10 skl., Endnu it 
driegnetrug  3 mrk., It Egebræ for 12 skl.,  
 
Paa Stueloftet. 
En tom tønde for 10 skl., 2 andre tønder for 1 mrk., En anden tønde for 6 skl., En fiering for 12 skl.,  
4 sybøtter á 4 skl. er 1 mrk., 2 sybøtter á 3 skl. er 6 skl., En sybøtte for 4 skl., En span for 4 skl.,  
En stor bøtte for 6 skl., En trætragter for 8 skl., Endnu en sybøtte for 4 skl., Endnu en tomb Bistok 
for 6 skl., En barket huud som er i trej støker for 6 mrk., It sæløb for 12 skl., En gammell halm 
kifve 4 skl., En seys uden bom 2 mrk., En fartøy for 1 mrk. 4 skl., En jernkill for 12 skl., 2 lyng 
kifve á 1 mrk er 2 mrk., En jern haandstang 2 mrk., En gammell spade for 4 skl., It gammell tørfjern 
4 skl., It par half sehle 10 skl., It dragreeb med en liden jern nagle 10 skl., En brake hammell og 2 
sehle for 10 skl., En haar tøm med mihler for 10 skl., En anden gammell haartøm med mihler for 6 
skl., En nye  hammel stok og 2 sungle for 4 skl.,  It hestetøer for 12 skl.,  
 
I Herberg Huuset. 
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It tønde stamme 4 skl., 2 tønde i Krobhuuset 1 mrk., En tønde i krubhuuset i it Cammer for 12 skl.,  
2 tomme tønder 1 mrk 4 skl., 2 straabonds tønder 1 mrk. 8 skl., It kandebræ 2 mrk., En tin kande for 
2 mrk. 8 skl., En kiste af fyr med laas for indfor døren i Herberg huuset 7 mrk., En førre kiste 
staaende ind i Herberghuuset vester till for 2 Sld.,  
 
Sengeklæder I Herberghuuset. 
En seng indfor døren, en blaar ranned ofver dynne for 1 Sld., En hvid ullen under dynne for 1 Sld.,  
En ullen graae ranned hofved dynne for 1 mrk. 4 skl., En liden hvid hofved pude for 1 mrk., It nyt 
blaargarns lagen for 3 mrk., It gammell blaargarns lagen for 6 skl., I en seng nest op till, en blaar 
ranned ofver dynne for 3 Sld., En blaar ranned under dynne for 2 Sld. 3 mrk., En hvid linnen under 
dynne for 2 Sld., En blaar ranned hofved dynne for 2 mrk. 8 skl., En hvid ranned hofved dynne for 
2 mrk., It blaargarns lagen 2 mrk. 8 skl., It dito med it hull paa for 1 mrk. 8 skl., En hofved pude 
med hvidt linnen vaar og strik for 3 mrk., En pude med blaargarns vaar og strik 4 mrk.,  
 
I en Seng Norder till. 
En ofver dynne med blaar remme 2 Sld., En under dynne 1 Sld., En sort rannet hofved dynne for 3 
mrk., En sort hofved dynne 1 mrk. 8 skl., En liden pude med strik for 1 mrk. 4 skl., En liden sort 
pude med røtt for enden 14 skl., It blaargarns lagen for 3 mrk.,  It dito for 1 mrk. 4 skl.,  
 
Benche Klæder. 
It flamsk hiønde 6 mrk., En nye wefvet agedynne for 1 Sld. 2 mrk., It lesnet hiønde med it røt kalf 
skind under for 1 Sld., En agedynne i pandt af Peder Nielsen smed for 2 mrk., It messing stryg jern 
for 2 mrk., En liden Metall morber med støder 3 mrk., It senge i nordvest i herberg huset 2 mrk.,  
Anders Thomsen i Aaker sogn hafver hertil boet i pandt sat en malmgryde for 1 mrk. 8 skl.,  
 
I stuen. 
It wraaeskab med toe laasfaste døre for 10 mrk., En slaugbenk norden till i stuen med en liden 
skammel for 1 mrk. 4 skl., En nye vefved benke dynne for bordenden 4 mrk., En lang gammel 
benke dynne under vindue 4 mrk., En liden gammel agedynne 14 skl., It fyrre bord i stuen bagtil 
med en laasfast bordskuffe 7 mrk., Bord skuffe for 1 Sld. 3 mrk., Enkens Seng blef efter seet og 
opdrog till 8 Sld., om imod Arfvingerne bevilgede Enken at beholde for uden skifte. En rudstok 
med bur udse for tralt er laandt her til boet er sat for 6 mrk., En gammell krene med bier udi er sat 
for 6 mrk.,  
 
Tilstaaende Gield. 
Henning Sort i Aaker sogn ehr skyldig og her til boet resten af det 4 Wornede i Aaker sogns 
betaling till dato penge 13 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Nog tilkommer sterfboet hos Joen Prendsen som boer i Aaker sogn hvilket hamd self her paa 
sterfboet vigtig, og der for en Eng i pandt for penge 14 Sld. 
Summa Andrager forskrefne sterfboet rørrende anddell till penge 229 Sld. 15 skl.,  
 
Dend Sl: Mands Ifare Klæder angaaende. Da er Bendt Hansen som lenge har tiendt her i boet, der af 
for viel en half slit graae klædis kiol, hvilket samptlige med arfvingerne nu saaleedis Smatyken 
resten af ifare klæderne en wadmels kiol 8 mrk., en sort wadmels kiol for 7 mrk., en bruegarns 
skiorte for 5 mrk., en hampe bruegarns skiorte 5 mrk., en dito for 5 mrk., Summa 7 Sld. 2 mrk., 
Og som de første aulede 3de døttre, efter deris Sl: moder hafver bekommet deris Sl: moders Ifare 
klæder, saa samtyket samptlige arfvingerne her nu paa sterfboet, at disse Ifareklæder, imellem 
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denne Sl: mands efter lefvende søn er en søn Jens Pedersen og daatter Kirstine Madsdaatter skulle 
dehlis, hvor af Jens Pedersen tilkommer 5 Sld., og daatteren Kirstine tilkommer 10 mrk.,  
For sønnesønnen Jens Pedersens anpart er tillagt, en  wadmels kiol 8 mrk., en sort wadmels kiol for 
7 mrk., en hampe bruegarns skiorte 5 mrk., :/ 
Paa daatteren Kirstine Madsdaatter er tillagt, en bruegarns skiorte for 5 mrk., en hampe bruegarns 
skiorte 5 mrk.,  
 
Blef saa angifven efter skrefne Bort Skyldige Gield og er der till giort udleg som her 
efter følger, 
Hos Bunden Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter sin indgifvende 
Specification som opdrager med landgilde og betrade vare til dato i alt penge 62 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Udlagt, En brun sternet og snoppet Hest for 9 Sld., En sord bliset Hoppe 6 Sld. 2 mrk., En blaked 
Koe for 5 Sld., en bleget Koe for 5 Sld., hos Henning Sort i Aaker sogn  6 Sld., En brendevins 
pande med hat og piber er vigtig till penge 26 Sld., En hvid galt for 1 Sld., En hvid Soe for 1 Sld., 
En graae beltet Soe 3 mrk. 8 skl., it slet blaket  studnød 2 Sld., En ploug med jern , juhl og ringe for 
1 Sld. 2 mrk., er heraf til ofvers 3 mrk. 11 skl., 
 
Mads Pedersen har paataget sig wergemaall, for én sin efter lefvende hustru søster Janna 
Hansdaatter, som tilkommer Capitall 10 mrk. 7 skl. og rente 5 aar, opdrager 2 mrk. 9 skl., giver 3 
Sld. 1 mrk., Udlagt it hvidt sort bruget Faar for 1 Sld. It hvidt noget krølet Faar for 1 Sld., It hvidt 
Faar med en sort plet paa laared for 1 Sld., af plougen 1 mrk.:/ 
Som Enken beholder hos sig, og er broderens Albret Hansen ellers for hende til ordnet at werge, 
Men Enken svarer forskrefne sin søster der till. 
 
Rester till Amptstue for aar 1696 Kirgte og bbpenge er 2 mrk. 11 skl., Udlagt af Plougen disse 2 
mrk. 11 skl., :/ 
Michel Hop i Ibsker sogn fordrer for 8te aars forfalden lege af denne 2 gaard i Aaker sogn 
Accorderit for aarlig 4 Sld. Giør 32 Sld., Enken med hendis Laug werge her imod svarede, at saa 
som Sl: Madz Pedersen med det wilkor hafde saaldt gaarden, at hand self skulle bruge dend sin 
lifstid, efter kiøbebrefs formelding, og der ike i samme kiøbebref meldes, at hand skulle gifve aarlig 
leje. Hvorfor og gaarden sufnis at verre bæt holdt, Paa det at hand kunne være fri;  
Saa formodis sterfboet for dette krauf at Werre frii uden Michel Hop fremlagde berørte købe og 
Skødebref dato dend 30 january 1682 hvor udi hand meente ej at meldis, at Sl: Mads Pedersen 
Wilde vedtage sig bemelte frihed for leye, hvor ved Michel Hop for mente, at hans kiøbbegaard og 
kunde besiddes leye fri; og der ved der det at hafve bekommet leyen af Sl: Mads Pedersen for de 
første 4de aar, hvilket han syntes er lege nok, at Sl: Mads Pedersen ike har begirt at beboe gaarden 
foruden leye, men hafver alleneste vedtaget sig gaarden for sig af sin forige hustru at besidde, og 
dend ike at rødesløs giør i deris lifstid. 
Enken blef af skifte forvalteren til spurdt, om det ikun var hende witterligt, at hendis Sl: Mand 
hafde betaldt leye till Michel Hop af denne 2 gaard; Hvor till hun svarede at hende var vel witterligt, 
at hendis Sl: Mans hafde till hammen betalt nogen leye saa melte førend hun kom i ægteskab med 
Sl: Mads Pedersen som siden der efter, men hvor meget viste hun ike eigendtlig at forklare, 
 
Henrik Sort i Aaker sogn, som af Michel Hop igien hafver kiøbt denne 2 gaard i Aaker sogn fordrer 
og saa resterende leye af gaarden for 3 aar, aarlig 4 Sld.,er 12 Sld.,  
Enken og hindis lav verge her imod paastod samme meening som ved Michell Hops fordring er 
anført;  Vise Landsdommer som skifte forvalter till spurde Michel Hop, hvor meget hand hafde 
gifvet sin afgangne hustru fader Sl: Mads Pedersen i alt for denne omrørtte 2 gaard i Aaker sogn, 
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hvor till hand svarede at hand i alt hafver gifvet ham it hundrede og fyrgetuge Sld., derfor, mens før 
medelst gaardens ringhed, hafde hand saaldt samme gaard igien till sin hustrus søster mend førnefne 
Henrik Sort, for it hundrede og tyve  Sld., Vise Landsdommeren som skifte forwalter melte her paa, 
at efter di paa skiftet her i dag er fremlagt, tvende visuakede og tinglyste skiøder ,Det eene till 
Michel Hop dateret dend 30 january 1682  det andet til Henrik Sort af Michel Hop udgifvet, dateret 
dend 13 marty 1694 kunde hand ike werge dem udleg for deris fordring; i synderlighed fordi Sl: 
Mads Pedersen ike har haft sig for beholden at bruge gaarden leye fri, nok allermeste for sig og sin 
firige hustru dend at beboe deris lifstid, Saa og fordi Enken ike kunde negte, at der udi var betalt 
paa samme leye baade før hun kom her i boet, Saavelsom siden. Da førte Vise Landsdommeren 
demmen till Gemytt, om de mueligt ike hafde bekommet gaarden for got kiøb, og om Henrich Sort 
som dend nu Eyer der for ike velvillige ville gifve samptlig de andre arfvinger noget meere der for, 
eller efterlade dend leye hand fordrir, og der foruden betalt till Michel Hop de resterende 32 Sld.,  
Hvor paa Henrich Sort svarede, at hammen syntis at denne 2 gaard var dyrt nog kiøbt, efter di dend 
er heel ringe udi sin tilleggelse og for falden paa bugningen, dog paa det ike nogen skall tenke, at 
hand vilde verre sine med arfvinger formue, lofvet hand god villigen at ville efter arfve dette Vise 
Landsdommeren forlange nemlig, ike allermeste at efterlade sine fordrende 12 Sld., Men ind og  
At fornøge Michel Hop de 32 Sld., hammen paabyde tilkommer hvilket 44 Sld., som eller bende 
udlegges af Løsøret, da skal komme samptlige med Arfvingerne til defling. Og har Henrich Sort 
paa denne  maade, nu gifvet et Hundrede fire og tredsindtuye Sld., foruden andre omkostninger, for 
denne 2 Gaard i Aaker sogn;   Thi formeener hand ingen her efter kand hafve nogen Prætention paa 
samme gaard; hvor med Samptlige Arfvingerne var vel tilfreds og fornøyet. 
Saa at dend post blef her ved rigtig. 
 
Peder Hansen i Svanike fordrer efter sin seddel 3 mrk., udlagt It hvidt Faar med it Øye for 3 mrk., 
 
Hans Koefoed Poulsen i Svanike fordrer efter sin seddel penge # Sld. 1 mrk. 8 skl., Udlagt it hvidt 
Tÿrnød med en blaked hals og øren for 2 Sld., it brøger Kar paa fremb førringer stor for 3 mrk., It 
lidet brøger kar 2 mrk., It drøftetrug for 8 skl.,  
 
Mads Koefoed Poulsen i Svanike fordrer efter sin sedel 1 Sld. 2 skl., Udlagt It hvidt sandet ungt 
svin for 1 mrk. 8 skl., 2 hvide unge svin á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., en gl: tom bistok 2 skl., 
 
Olluf Snedker i Nexøe fordrer for liigkisten arbejdsløn penge 5 Sld. 8 skl. Udlagt 2 straabonds 
tønder 1 mrk. 8 skl., It kandebræ 2 mrk.,  It pande jern for 2 mrk.,  
 
Laurid Nielsen Smed i Aakirkebye fordrer for liig beslag og en deel tilladt jern derfor 6 Sld., 
Udlagt en blaae Rannet under dynne i Herberghuset 11 mrk., en laasfast førrekiste ind for dørren i 
Herberghuset 7 mrk., 2 Lyng kifver for 2 mrk., it Leste Tyr for 12 Skl.,  
 
Peder Hansen i Ibsker sogn fordrer for grafven at Grafve till denne Sl: Mands Liig penge 3 mrk., 
Udlagt 4 sybøtter á 4 skl. er 1 mrk., 2 sybøtter á 3 skl. er 6 skl., En sybøtte for 4 skl., En fartøy for 1 
mrk. 4 skl., En gl: brendevies otting med en bond udi 3 skl., til ofvers 1 skl., 
 
Peder Sort Henrik Sort søn fordrer 4 mrk. 8 skl., Udlagt It sort muusørit Faar 1 Sld., En gammel 
kalk ballis 8 skl.,  
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Jens Jørgensen som betiener Deigne æmbedet er for sin umage ved denne Sl: Mands Liig 
begiengelse bevilget 2 Sld. 2 mrk., Udlagt En førre kiste staaende ind i Herberghuuset vester till for 
2 Sld., En slede med jern vider 2 mrk.,  
 
Sogne Præsten Hr: Thue Lausen fordret med en tønde tiende Haver for 1696 aar rettighed 
indbereignet i alt 9 Sld., Udlagt En gammell brøger kedel paa en tønde stor er vigtig till 3 Sld., en 
liden blakrøget Koe for 2 Sld. 2 mrk., en blaar ranned ofver dynne for 3 Sld., En hvid ranned hofved 
dynne for 2 mrk.,  
 
Michel Sort i Ibsker sogn fordrer 6 mrk., Udlagt en Bistok som er en gammell Kirne for 6 mrk.,  
 
Albert Hansen i Svanike fordrer penge 6 mrk., nog som dend Sl: Mand far lofvet ham for sin umage 
her i boet it blaked Qvigenød for 1 Sld.2 mrk.,  er 3 Sld., Udlagt it blaked Qvigenød for 1 Sld.2 
mrk.,   4 gamle gies med gaasen á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk., en Kirne 1 mrk.,  
 
Bendt Hansen som har tiendt her i boet en tid lang, er til tienesteløn bevilget 13 mrk., Udlagt it 
blaked Qvigenød for 1 Sld.2 mrk., It soedet Hestføll 1 Sld. 3 mrk.,  
 
Mouns Sort I Aaker sogn forgaf at hafve her till boet i pandtsat en Sølfske for 1 mrk. 8 skl., 
kaastede 3 Sld., nok  for ”6 allen blaae lerrit” 3 mrk., og for en Lovbog 4 mrk., og for en anden Bog 
2 mrk., begierer derfor 5 Sld. 1 mrk., Enken og arfvingerne svarede imod dette kraf at der som Sl: 
Mads Pedersens naboe bemelte Mouns Sort hafde pandtsat en sølfske, da maatte den uden tvifl 
være høyere Pandtsat, heller for fordret paa skiftet efter Sl: Mads Pedersens hustru første, men at 
hand nu saa denne V, beviis lige sager fordrer efter saa lang tids forløb, formoder de at hand vell 
kunde hafde krafvet det, i men dend Sl: Mand lefvede. Men sønder nu aldehlis ingen under retning 
af demmen vides om dette kraf, tilstede de ike nogen udleg at ske uden foregaaende oplysning og 
bevis byder; Vise Landsdommer som skifte forvalteren Remitterit denne tvist rigtighed til Lou og 
Ret med bevis at søgis;  
 
Niels Madsen i Aaker sogn fordrer paa sin Myndling Jens Pedersens veigne en Muhgodt og en 
Carabiner som ham tilkom efter sin Sal: Fader,Enken of arfvingerne svarede, at som Poull Jensen i 
Aaker sogn, var formynder for myndlingens forige broder er død og skulle tillige med Niels Madsen 
myndling hafve af sin Sl: Fader Gever og Niels Madsen self vedgaar, at hand paa sin myndlings 
viegne hafve bekommet en flendte bøsse, degn og gefeng.  Saa i erende det troeligt, at det andet 
barns formynder Poull Jensen maa hafve bekommet paa sin myndlings veigne, dend om spurde 
Muhgoet og Carabver, Thi hvilken Enken  eller zerfninger hafver seet ommeldte gevehr, eller ved 
der om at giord forklaring, hvor for ingen udleg der till kende stedes:/ End vider paastod Niels 
Madsen paa berørte sin mundlings veigne, sædet i denne 2 gaard, og efter som der ike skulle være 
Lavbydelse ganget for det kiøb som Sl: Mads Pedersen hafver giort paa berørte gaard till Mikell 
Hop i Ibsker sogn, Skifte forvalteren meldet her till, at denne gaard er til forn fremviist i 2 gaard 
skiøder, og der paa vidre for ening giort, hvor ved det forblifver, og kand her om paa dette 
skiftested ey videre forretagis :/   
Imod denne Sl: Mands begrafvelsis bekaastning, blef Enken af sin med arfvinger Condonterit 30 
Sld., Udlagt En slet brun Hest for 5 Sld. 2 mrk., En brun skaae blised Hoppe for 5 Sld., en hvid Koe 
for 5 Sld. 1 mrk., en røed Koe for 5 Sld.1 mrk. 8 skl., En kaaber kedel paa 1½ span stor er vigtig till 
2 Sld. 2 mrk., en Metall morbere med støder 3 mrk., It messing stryg jern for 2 mrk., It fyrre bord i 
stuen bagtil med en laasfast bordskuffe 7 mrk., En rudstok med bur sat for 6 mrk., It wraaeskab med 
toe laasfaste døre for 10 mrk., till ofvers 2 mrk. 8 skl., 
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For skiftet at forvalte 6 Sld., udlagt en blaked Koe som er noget hvid under bugen 5 Sld. 2 mrk.,  
Hos Henrich Sort 1 mrk. 4 skl., it ungt Svin for 1 mrk., til ofvers 4 skl., Skifte  
 
Skrifveren for sin umage i alt 6 Sld. 2 mrk., Udlagt, en Malmgryde 3 mrk., en stor Kedel 11 mrk.,  
It sæløb for 12 skl., En Thin Kande 2 mrk. 8 skl., it nyt Blaargarns lagen 3 mrk., en Wehre 3 mrk., it 
blaargarns lagen 2 mrk. 8 skl., af en Haartøm 4 skl.,  
Stemplet Papir till denne forretning for 3 mrk., it Lam 3 mrk.,   
Wurderings mændene For deris umage hver bevilget 3 mrk. er 6 mrk., udlagt en rød Studekalf for 4 
mrk., En jernstang for 2 mrk., :/ 
 
Summa Andrager forskrefne Prætentioner till Penge 145 Sld. 15 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 84 Sld.,  
deraf tilkommer Enken dend halfve part som er 42 Sld.,  
Dend anden halfve part deelis imellem en søn og 4 døttre,  
er deraf broderens laad penge 14 Sld., og hver daatter 7 Sld., hvorfor en hver sker udleg; Saa undt er 
i dag Pahseret hvilket Attesteris af os under skrefne, Actum Anno Die Et Loco At Supra. Ancher 
Müller,   Henrich Brugman,   
Tue Laursen,  Niels N:M: Madsen,  Michel Hop,  Henrich Sort, 
Michel M:M:S: Mogensen,  Jens Bendtsen, Egen Haand,  Jens Jacobsen 
Egen haand,  Michel sort,   Per P:A:S: Andersen, 
 
Nest Paafølgende  4 Marty berørte aar 97 er atter meldt denne forretning foretagen følgende;  
 
For Enkens anpart penge 42 Sld., er Udlagt en røe bleget studkalf for 1 Sld. 8 skl., en liden sort 
Qvigekalf 3 mrk., En brun bliset Hoppe 4 Sld. 2 mrk., En brun sternet Hoppe 2 Sld., Nok it hvidt 
krøllet Faar for 1 Sld., It hvidt Faar med en sort plet paa mosen for 3 mrk., 3 Lam á 3 mrk. er 2 Sld, 
1 mrk., En nye harre for 2 mrk., En anden harre for 1 mrk. 8 skl., En vogn med stier 3 Sld 1 mrk., 2 
høe stier for 1 mrk. 4 skl., En slede med trævider 1 mrk. 4 skl., En gl. hulbenk for 6 mrk., It andet 
lidet brøger kar 2 mrk. 8 skl., En gammel brindevins tønde 6 skl., 2 gamle straabonds tønder 88 till 
en gammell oplaget tønde for 8 skl., En half tønde med en bond udi for 12 skl., En liden ballis for 
14 skl., It drette trug for 10 skl., En liden ballis for 8 skl., En gammell fiering med en bond udi for 2 
skl., En god fiering for 8 skl., En gammell bistok for 4 skl., En smops Qvern 10 skl., En stor bøtte 
for 6 skl., En trætragter for 8 skl., Endnu en sybøtte for 4 skl., Endnu en tomb Bistok for 6 skl., it 
søløb for 12 skl., En gammell halm kifve 4 skl., En gammell spade for 4 skl., It gammell tørfjern 4 
skl., It par half sehle 10 skl., It dragreeb med en liden jern nagle 10 skl., En brake hammell og 2 
sehle for 10 skl., En haar tøm med mihler for 10 skl., It tønde stamme 4 skl., 2 tønde i Krobhuuset 1 
mrk., 2 tomme tønder 1 mrk 4 skl., En seng indfor doren, en blaar ranned ofver dynne for 1 Sld.,  
En hvid ullen under dynne for 1 Sld., En ullen graae ranned hofved dynne for 1 mrk. 4 skl., En hvid 
linnen under dynne for 2 Sld., It blaargarns lagen 2 mrk. 8 skl., En hofved pude med hvidt linnen 
vaar og strik for 3 mrk., En pude med blaargarns vaar og strik 4 mrk., I Nørre seng En ofver dynne 
med blaar remme 2 Sld., En under dynne 1 Sld., En sort rannet hofved dynne for 3 mrk., En liden 
pude med strik for 1 mrk. 4 skl., En sort hofved dynne 1 mrk. 8 skl., En liden sort pude med røtt for 
enden 14 skl., It dito for 1 mrk. 4 skl., It flamsk hiønde 6 mrk., En nye wefvet agedynne for 1 Sld. 2 
mrk., It lesnet hiønde med it røt kalf skind under for 1 Sld., En agedynne i pandt af Peder Nielsen 
smed for 2 mrk., It senge i nordvest i herberg huset 2 mrk., Anders Thomsen i Aaker sogn hafver 
hertil boet i pandt sat en malmgryde for 1 mrk. 8 skl., En slaugbenk norden till i stuen med en liden 
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skammel for 1 mrk. 4 skl.,En nye vefved benke dynne for bordenden 4 mrk., En lang gammel benke 
dynne under vindue 4 mrk., En liden gammel agedynne 14 skl., Ved Udfarten 2 mrk. 8 skl., Ved 
Landsdommerens udleg 4 skl.,  
 
Jens Pedersen som Niels Madsen i Aaker sogn er verge for, er tillagt for 14 Sld., Udlagt hos 
Jorn Bendsen 7 Sld., It brun stirnet og snoppet fiors gammell horsføll 2 Sld. 1 mrk., It fore ree og it 
bagvogn ree for 3 mrk. 8 skl., Endnu it driegnetrug  3 mrk., It Egebræ for 12 skl., En tom tønde for 
10 skl., 2 andre tønder for 1 mrk., En anden tønde for 6 skl., En fiering for 12 skl., En barket huud 
som er i trej støker for 6 mrk., I Nordre seng i Herberg huset, En sort rannet hofved dynne for 3 
mrk.,  
 
Dend Eldste daatter Anniche Madsdatter, gm. Michel Hop, Ibsker. Paa sin Hustrus veigne 
tilkommer 7 Sld., og Udlagt En røed bliset Hoppe 5 Sld., it blaked Qvigenød for 1 Sld.3 mrk., En 
half tønde med en bond udi for 12 skl., en Span for 4 skl.,  
 
Dend Anden daatter Karen Madsdaatter gm. Med Henrich Sort i Aaker sogn tilkommer 7 
Sld., tillagt hos sig self af de resterende Tretten Sld. 1 mrk. 4 skl., at hafve de 7 Sld.,  
 
Dend 3die daatter Margrethe Madsdaatter gm. Med Michel Sort i Ibsker sogn tilkommer 7 
Sld., En sort belted Koe 4 Sld. 2 mrk., 2 hul for 1 Sld. 2 mrk., Endnu 2 baghul for 3 mrk. 8 skl.,., en 
oplaget tønde i storhuset for 8 skl.,  
 
Dend Yngste denne Sal: Mand med denne nu efter lefvende hustru auflet daatter Kirstine 
Madsdaatter som Jorn Bendsen i Aaker sogn verger for tilkommer 7 Sld., og tillagt af de 
fiortten Sld.., som tirgen Jorn Bendsen her til boet er skyldig der af at hafve de 7 Sld.,  
 
Till det sidste blef Enken og Samptlige arfvinger af Vice Landsdommer som skifte forvalter Til 
spurte om de hafde endnu meere at angifve som dette sterfboe, endter kunde komme beste, eller 
fordrende Gield; Hvor til de svarede ike videre at verde, end angifvet er og forskrefvet staar; At saa 
er til ganget og Pahseret Testerer vi under. Actum skifte stedet dend 4 Marty 1697:  
Ancher Müller,   Henrich Brugman,   
Tue Laursen,  Niels N:M: Madsen,  Michel Hop,  Henrich Sort, 
Michel M:M:S: Mogensen,  Jens Bendtsen, Egen Haand,  Jens Jacobsen 
Egen haand,  Michel sort,   Per P:A:S: 
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Nr. 123. 
Side 190. 1697. 10. Marts. 
Olle Henrichsen, 25. Sg.g. Vestermarie. 
Boel Mortensdatter. Laugv: Trued Nielsen, Nylars. 
 1 søn. 4 døt. 
A: Morten Olsen, f. 1688. Værge: Hans Køller, Klemensker. 
B: Karne Olsdatter, f. 1683. Værge: Hans Jensen, Nylars. 
C: Gjertrud Olsdatter, f. 1685. Værge: Jep Jensen. Lille Myregård, Nylars. 
D: Bohl Olsdatter, f. 1691. Værge: Peder Erichsen, Vestermarie. 
E: Seigne Olsdatter, f. 1693. Værge: Trued Nielsen. 
 
Anno 1697. Den 10 Marty Er Efter Lovlig Giorde Tillysning Holden Registering. Og Wurdering 
Sambt Liqvidation efter Salige Olle Henriksen, som boede og døde i it Udhuus, liggende paa 
dend 25 Jords Grund i Soese Westermarie sogn. Imellem denne S: Mands efterlefvende hustru 
Boehl Mortensdaatter, for hende blef till laugwerge anordnet, Trued Nielsen i Nyelaurskier  
sogn. Paa Eene, og paa anden side deris sammen auflede børn, som er en søn og 4 døttre. 
 
Sønnen Mortten Olsen paa 9de aar gl. for hammen er till werge anordnet Hans Køller i 
Clemmedskier sogn. 
Dend eldste daatter Karne Olsdaatter 14 aar gl. for hende werger unge Hans Jensen i 
Nylaurskier sogn. 
Dend anden daatter Giertrud Olsdaatter paa 12 aar gl. for hinde werger Jep Jensen i Lille 
Myrregaarden i Nylaurskier sogn. 
Dend 3die daatter Bohl Olsdaatter paa 6 aar gl. for hende werger Peder Eriksen i Westermarie 
sogn. 
Dend yngste daatter Seigne Olsdaatter paa 4de aar gl. for hende werger fornefne Trued Nielsen. 
 
Hvor paa Rettens veigne Var ofver Værende Høyedle og Welbaarne Hr: Estats Raad og Amptmand 
Herren Hans Bøefeke ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Mecklenbourgh, og skifteskrifveren 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til vurderingsmænd opmeldet Arist Ibsen og Jens 
Madsen, i bemelte Westermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som følger nemlig. 
 
En gl. brun bliset Hoppe for 2 mrk. 8 skl., en ung brun liden Hoppe for 10 mrk., en hvid Soe for 3 
mrk., en gl. førre kiste uden laas og hengsler ved kakelofven 2 mrk., en anden gl. førrekiste med en 
haspe og hengsler for 3 mrk., en brun Koe som berettis at tilhøre Ingeborrig Sal Olle Jensens i 
Rønne af werdie 18 mrk., findis en røe braaged Koe og en sort hielmet Koe, som Bohl 
Henriksdaatter lofvet at forskaffe Hr: Rasmus Sedel paa, at hun hafver den der paa sin løn 
bekommet; 
Gunnel Clemmedsdaatter skall tilføre 6 støker Faar, som denne Sl: Mand har haft till haldnede for 
hinde tilhør Sterfboet 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk., Enken og de vedkommende, blef af 
skifteforwalteren tilspurdt, om der var meere gods till Sterfboets beste; Hvor till de svarede ey 
videre at være end angifvet er og forskrefvet staar; 
Saa Andrager da Boets middell Penge 6 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne Gield. 
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Enken angaf at være skyldig till Ingeborrig S: Olle Jensens i Rænne, gammel Gield 7 mrk., og 
Koeleye for bemelte Koe 96: 4 mrk., er 2 Sld. 3 mrk., udlagt 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk., en førre kiste 
ved kakelofven uden laas og hengsler 2 mrk., en anden kiste med en haspe paa og hengsler 3 mrk.,  
Kirkewergen Laurids Hansen i Westermarie sogn fordrer kirkepenge for 4 aar á 8 Skl er 2 mrk., 
udlagt en hvid Soe for 3 mrk., till ofvers 1 mrk., 
Mads Hansen paa fornefne gaard i Soese, fordrer Huusleye for 1696 penge 4 mrk. 8 skl., tillagt af 
en liden brun Hoppe 1 mrk., af en Hvid Soe 1 mrk., en gl. brun bliset Hoppe 2 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalteren og skrifveren for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., Udlagt af en liden brun 
Hoppe ung disse 6 mrk.,  
Stempled papir till denne forretning 1 mrk. 8 skl., af fornefne unge Hoppe 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene 1 mrk. 8 skl., af forde 1 mrk. 8 skl.,  
Summa forskrefne Gield 6 Sld. 2 mrk.8 skl.,  
Saa indtet er till ofvers: 
Videre blef ike angifven endnu her forskrefvet staar; At saa er Passeret Testerer  
Jens Pedersen Meklenbourgh. H: Brugman.     Arist Ibsen.       Jens Madsen. 
Hans H:J: Jensen. Truels T:N:S: Nielsen. 
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Nr. 124. 
Side 190b. 1697. 11. Marts. 
Peder Svendsen, 12. Vg. Nyker. 
Karne Rasmusdatter. Laugv: Hans Madsen, kirkeværge, Nyker. 
 4 søn. 
A: Svend Pedersen, f. 1686. Værge: Morbror, Peder Rasmusen, Knudsker. 
B: Jens Pedersen, f. 1688. Værge: Moders søstermand, Anders Rasmusen, Vestermarie. 
C: Peder Pedersen, f. 1690. Værge: Moders søstermand, Laurs Hansen, Knudsker. 
D: Rasmus Pedersen, f. 1694. Værge: Moders søstermand, Claus Nielsen, Klint, Vestermarie. 
 
Anno 1697. Den 11 Marty Er Efter Lovlig Giorde Tillysning Holden Registering. Og Wurdering 
Sambt Liqvidation efter Salige Peder Svendsen, som boede og døde paa det 12 Wornede i 
Kirkeboe kaldet, beliggende udi Nøker sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Karne 
Rasmusdaatter, for hende paatog sig at laug werge efter Enkens begiering, Hans Madsen 
Kirkewerge i Nyker sogn. Paa Eene, og paa anden side deris sammen auflede børn, som er 4 sønner  
hvor af  
 
Dend eldste søn Svend Pedersen paa 11 aar gl. for hammen er till werge anordnet Mor Broderen 
Peder Rasmusen i Knudsker sogn.  
Dend anden søn Jens Pedersen paa 9de aar gl.for hammen er till werge anordnet Moderens 
systermand Anders Rasmusen i Westermarie sogn;  
Dend 3die søn Peder Pedersen lidet paa 7de aar gl. for hammen er till werge anordnet Moderens 
Systermand Laurs Hansen i Knudsker sogn; 
Dend yngste søn Rasmus Pedersen paa 3de aar gl- for hammen er till werge anordnet Moderens 
Systermand Claus Nielsen paa Klinten i Westermarie sogn. 
Og som Enken er nu frugtsommelig, saa kand ey vides, hvad for arfvinger endnu vindes vill komme 
til som paa de tiider naar saa skeer skall viidere anstaldt giøris. 
 
Hvor ved paa Rettens veigne Var ofver Værende Høyedle og Welbaarne Hr: Estats Raad og 
Amptmand Herren Hans Bøefeke ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Mecklenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til vurderingsmænd opmeldet Povell 
Rasmusen og Jens Hansen, i bemelte Nyker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som 
følger. 
 
Heste og Hopper. 
En røe bliset Hest 9 Sld., en sort snoppet Foele 10 Sld., en sort braaget Foelr 5 Sld., it guhl brun 
Hestføll 2 Sld., it sort Horsføll 1 Sld., en mager sort Hoppe 3 Sld., en anden sort Hoppe 6 Sld., en 
brun Hoppe for 7 Sld., it ung brun Hors Øeg for 4 Sld.,  
Qveg. 
En sort Koe for 5 Sld., en røe bleget Koe 5 Sld., en blaket Koe for 5 Sld., en røed Koe for 5 Sld., en 
blak hielmet Qvige 4 Sld., it sort gremmet studnød for 2 Sld. 1 mrk., en brun Qvige kalf 3 mrk., 
endnu en brun Qvigekalf 4 mrk., en sort grimmet Qvige kalf 5 mrk., en sort røgget studkalf 5 mrk.,  
Hos Jens Aristsen paa Saltholm i Nyker sogn, er en sort Koe paa Leye er sat for 4 Sld. 2 mrk., for 
legen hafver hand at føede en røe stiernet Qvige 4 Sld., Saaleedis er Legen betalt for Aa 1696. at 
indtet rester; 
Faar og Lam. 10 gl. Faar á 4 mrk er 10 Sld., 2 fior Lam á 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 1 mrk.,  
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Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk.,   
Svin. En graae galt for 1 Sld. 2 mrk., en graae Soe for 3 mrk. 8 skl., en hvid Soe for 1 Sld., 3 galte 
Grise som er hvide á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Boehafve. 
En wogn med stier hammell, tøm og halseele for 4 Sld., en gl. wogn uden stier og dret, under dend 
wester røste for 2 Sld., endnu en gl. wogn uden stier for 2 Sld. 2 mrk., 4 Nye Wogn Ree for 1 mrk. 
8 skl., en nye sleede og dret under dend wester røste for 2 Sld., endnu en sleede med it spoelet Slee 
Car, med Jern Wiider for 1 Sld. 1 mrk., en skov sleede med Trævidier for 1 mrk., en gl. sleede med 
gl. jern vidier uden dret 12 Skl., En ploug med behørige Jern og Huull for 1 Sld., em gl. Ploug 
foruden jern og juul for 8 skl., 2 nye ploug aase á8 8 skl er 1 mrk., en nye dobbelt Harre for 2 mrk., 
en dito for 1 mrk. 8 skl., en emhell harre for 8 skl., en nye hafferdiger harre er sat for 1 mrk., en ruhl 
med tapper og skogle for 4 mrk.,  
I Huggehuuset. 
En huggebenk for 1 mrk. 4 skl., it bord for 1 mrk. 4 skl., Ophugget hiullfihl 12 støker á 1 skl er 12 
skl., 2 wogn wehr á 2 skl er 4 skl., 2 gl. karmstier for 1 mrk. 8 skl., en skierrebenk for 4 skl., en nye 
brøde for 1 mrk., en slibesteen uden aksel 1 mrk.,  
Ofver Søndre lade paa stenget.   2 nye Høestiger og 2 lasstenger for 1 mrk. 4 skl.,  
Ofver fæhuuset. 2 Høestiger for 12 skl., it par wognstier for 12 skl., it skibs wrage bræ for 1 mrk. 4 
skl., it skib wragbræ for 1 mrk., it skibwragbræ for 1 mrk., 2 staket skib wrag bræder eeg for 1 mrk. 
8 skl., en jern tyfve for 8 skl., 2 smaae jern tyfve 8 skl., it gl. støke skib wrag planke for 6 skl., it gl. 
eege møybræ for 8 skl., it gl. aar uden bihl for 4 skl., it andet gl. aar foruden bihl for 4 skl., en list af 
it skib wrag 6 skl., paa wehr stenge. It tygt støke bræ stomp 8 skl., it støke skib wragbræ sammested 
á 8 skl., en grane las stang 4 skl.,  
I Gaarden. It støke rød Kiør af en ask for 2 mrk., it støke askebræ nest ved røed kiøret 1 mrk. 8 skl., 
endnu it støke askebræ 1 mrk. 8 skl., noget top Kiør af aske for 12 skl., endnu it støke askebræ 6 
skl., nog it støke askebræ ved brønden for 12 skl., en liden skib wrag bielke for 6 skl., ved wester 
røste 2 støker askeklov for 8 skl., ud for gaarden norden till, it støke egetræ for 1 mrk. 8 skl., endnu 
it støke eegetræ 12 skl., en skif wrag førreplanke 12 skl., it stomp eegetræ for 8 skl., endnu en 
stomp eegebræ 4 skl.,  
I Wester Huuset. 
It bord af ask med foed 5 mrk., it ølkar for 1 Sld., en laasfast førrekiste 1 Sld. 1 mrk., 2 bagstoel á 1 
mrk er 2 mrk., it half sengested for 2 mrk., en lin wef med tilbehør er sat for 1 Sld. 2 mrk.,  
I Steerhuuset. 
It ølkar for 3 mrk. 8 skl., it mindre øllkar af ask 1 mrk. 8 skl., it ballig Car for 1 mrk. 8 skl., it gl. 
ølkar for 1 mrk. 8 skl., en nye øltønde for 2 mrk., en straabonds tønde 6 skl., endnu en straabonds 
tønde 4 skl., en hiem qvern med huus og seill for 3 mrk., en hugge stok i forstuen 8 skl.,  
I Krobhuset. 
2 nye ørre tønder af førre á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., it deigne trug for 3 mrk., 2 straabonds tønder 12 
skl., en ørre ballig af førre 1 mrk.,  
I it Cammer i Krobhuset.  En ølhalf tønde for 1 mrk.,  
Jern Wahre. 
2 gl. jern fill med gl. fiedere á 1 mrk er 2 mrk., en ring med 2 leeder 1 mrk. 4 skl.,  Jernbolt støker 
for 1 mrk., en ploug ring og en maaene for 6 skl., en jern haand stang 3 mrk.,  
Nok i Krubhuuset. En gl. stokøpse for 2 mrk., en gl. slingøpse for 1 mrk. 4 skl., en tengsel for 1 
mrk., 4 hug jern á 4 skl er 1 mrk., it lese borre for 4 skl., it gl. skiølp for 4 skl., en breed bladet 
haand øpse for 1 mrk., en krakøpse 8 skl., tre naufre á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., 2 gl. seiser uden bom 
og ringe á 6 skl er 12 skl., it tørf jern for 6 skl., en gl. spade for 6 skl.,  
Kaaberwahre. 
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En brøger kedel paa 3 fierings stoer er vægtig till 14 Sld., en fierings kaaberkedel er vegtig till 4 
Sld., en messing kedel paa en span for 2 Sld., en liden gl. kaaber kedel er vegtig till 1 Sld. 2 mrk.,  
Mæssing. 2 smaae mæssing lysestager for 1 Sld.,  
I Herberghuuset. 
En linnen underdynne 1 Sld. 2 mrk., en linnen hofvet dynne 2 mrk., it groft bruegarns lagen for 4 
mrk., en linnen og bolster dynne for 3 mrk.,  
I Stuen, en spoelskadet benkedynne under winduen i stuen 6 allen lang for 6 mrk., en blaaepriket 
benkedynne for bordenden for 1 mrk. 8 skl., en nye wefvet agedynne med røt under fohr 3 mrk., it 
syed hiønde med løet skind under for 2 mrk., it guhlt under forir hiønde som er wefved for 2 mrk., 
en eegehalfkiste med laas og hengsler for 10 mrk., it aske wraaeskab i stuen med 2 laasfaste dørre 
og it drag rum for 6 mrk., it førrebord i stuen med foed og skuffe 3 mrk., it halft sengested i stuen 
for 1 mrk. 8 skl., en bagstoel med røk for 1 mrk., it lidet panneel for bordenden med 2 sengedørre, 
og begge benke der til Item en benk under winduen, og it panneel norden till, sampt it lidet paneel 
indfor stuedørren som 3 skamle tilsammen sat for 10 mrk., 1½ tønde Rug som er saaed ved dette 
wornede er sat for strøe kornet for tønden 10 mrk., er 3 Sld. 3 mrk.,  
Tilstaaende  
Willum Pedersen udbygger i Clemmedskier sogn er skyldig paa it brunt Horsøeg 2 Sld. 3 mrk. 10 
skl.,  
Adolph Fuxs i westermarie sogn er skyldig for én tønde biug 1 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets rørrende gods till penge 190 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Saa blef denne Sl: Mands Ifareklæder og mundering till børnens beste wurderet, Og er, en sort 
fifskaftes kioll for 1 Sld., en graae wadmels kiol for 1 Sld., en gl. røed klædis foer skiorte med 
tinknapper udi for 3 mrk., 2 Allunet skindbopser for 2 mrk., 2 sorte wadmels bopser 1 mrk., en 
allunet skind trøye med Thinknapper udi for 3 mrk., endnu en allunet skindtrøye med hegter udi 1 
mrk. 8 skl., en hvid wadmels foerskiorte med hegter udi 1 mrk., en forret refskinds hufve, som 
sønnen Svend Pedersen er bevilget, foruden skiften en flindte bøsse for 1 mrk. 2 skl., 2 gl. flindte 
Pistoler for 1 mrk., Summa ifareklæder er 6 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Hvilker nu ikke kand dehlis førend Enken som nu er frugtsommalig efter sin Sal: Mand vorder 
forløst at sees kand, hver arfning kand tilkomme at nyde anddeehl deraf; 
Dernest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, Hvor till er giort udleg som 
her efter følger; 
Rester till amptstuen efter Qviteringernis udvisning Prætenderende auflspenge af dette 12 wornede 
for Aa 1693. 94.95. og 96 á 3 Sld. Er 12 Sld., og er der for udlagt, en sort snoppet foele er satt for 
10 Sld., en mæssing kedel paa en span 2 Sld.,  
Ellers formordet Enken at erlange efterladelse af hans Kongl: May: og ved de ofversendte Mands 
Reholution, till endelig frihed, hvor paa udlegget hos Enken till videre forblifver. 
Barbara Sal: Christopher Hansens i Rønne fordret efter sin sedel 10 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
For Anno 1696 rester Enken med bog Clarringspenge som hun annammer udleg for 10 mrk., udlagt, 
it sort grimmet studnød for 9 mrk., en ører ballig af førre for 1 mrk.,  
Albret Hartwig fordrer resterende paa smørtiende till kirken for Anno 1695. og 1696. penge 4 mrk. 
13 skl., udlagt, en sort grimmet Qvigekalf for 5 mrk., til ofvers 3 skl.,  
Jørgen Andersen Sogne Deignen i Nyker sogn for sin umage, ved denne Sl: Mands liig begiengelse 
7 mrk., udlagt en sort røgget studkalf 5 mrk., en hvid galtgris 2 mrk.,  
Laurid Jensen i Clemmedsker sogn tilkommer efter Enkens beretning 6 mrk., Udlagt 4 nye wogn 
ree for 6 mrk.,  
Hans Ibsen i Mebye fordred for skoufware 1 mrk. 8 skl., udlagt 2 stakede skibwrag brædder af Eeg 
ofver fæehuuset for 1 mrk. 8 skl.,  
Kirkewergen Hans Madsen fordrer klokeringens penge 1 mrk., udlagt en nye brøde for 1 mrk.,  
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Imod denne Sl: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning, til kommer Enken 24 Sld., udlagt en 
røe blised Hest 9 Sld., en sort Hoppe 6 Sld.,  en sort Koe 5 Sld., en røe bleget Koe 5 Sld., til ofvers 
4 mrk.,  
Till de smaae foede børns opforstning, skolegang og videre opdragelse, saavelsom og till hvis 
bekaastning, som Enken kand giøre paa det barn som fødis skall er Consenterit 20 Sld., udlagt 
fornefne de 4 mrk., en brun Hoppe 7 Sld., en blaket Koe 5 Sld., en røe Koe for 5 Sld., en ploug med 
behørig jern 1 Sld., en ruhl med tapper og skogle 1 Sld.,  
Denne Sl: Mand Peder Svendsen, var beordret at werge for sin hustruis Søster, Birgitte 
Rasmusdaatter, hvor om dend med hinde siden i Egteskab kommende mand Claus Nielsen var her 
tilstede, og vedstoed af denne Sl: Mand hafde giort hans rigtig reede og regenskab, saa at ei videre 
der paa resterer hvilked till de vedkommendes efterretning her udi er indført; 
Jep Mogensen i Westermarie sogn fordrer for leye af klædet ofver denne S: Mands liig 2 mrk., 
Udlagt en hvid galtgris 2 mrk., 
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte 5 Sld., Udlagt af brøger kedelen de 3 Sld. 2 mrk. 8 
skl., en liden gl. kaaber kedel for 1 Sld. 2 mrk., til ofvers 8 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte i alt 5 Sld., Udlagt en blak hielmet Qvige 4 Sld., en 
linnen og bolster ofverdynne 3 mrk., 6 bolte jernstompe 1 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt it skif wragbræ ofver 3 stolperum 1 mrk. 4 skl., it 
ditto 1 mrk., 12 ophugne juhlfihl 12 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk., er 6 mrk., udlagt en stokøpse 2 mrk., en tengsel 
for 1 mrk., en ring med leeder 1 mrk. 4 skl., ehr gl. ploug uden jern og hiull 8 skl., 2 hug jern for 8 
skl., en krak øpse for 8 skl., it gl. skiølp 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner till penge 86 Sld.2 mrk. 13 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og till dehling penge 103 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
 
Hvor af Enken tilkommer dend halfve part som er 51 Sld. 3 mrk. 10½ skl.,  
Hvor forre en hinde udlagt, en ung brun Hoppe 4 Sld., en brun Qvigekalf for 3 mrk., hos Jens 
Aristsen paa Saltholmen, en sort Koe paa leye er sat for 4 Sld. 2 mrk., 6 Faar for 6 Sld., 4 gl. Gies 
for 1 Sld. 1 mrk., en hvid Soe for 1 Sld., en hvid galtgris for 2 mrk., en fierings kedel er vegtig till 4 
Sld., 1½ tønde strøe Rug 3 Sld. 3 mrk., en wogn med stier, hammel, tøm og halseeler for 4 Sld., hos 
Willum Persen Udbygger i Clemmedsker sogn alt hvis hand er skyldig som er 2 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
I Herberghuuset, en linnen underdynne 6 mrk., en linnen hofdynne 2 mrk., it groft bruegarns lagen 
for 4 mrk., it wraaeskab i stuen for 6 mrk., it bord i stuen 3 mrk., ald paneelen i stuen 10 mrk., en 
agedynne ved n. for 3 mrk., 2 hiøder ved n. á 2 mrk er 4 mrk., en lin wef for 6 mrk., en nye dobbelt 
harre 2 mrk., en anden harre 1 mrk. 8 skl., 2 nye Høestier og 2 las stenger for 1 mrk. 4 skl., en gl. 
wogn uden stier og dret, under dend wester røste for 2 Sld., en jern tyfve for 8 skl., 2 ditto á 4 skl er 
8 skl., it Eege møgbræ for 8 skl., 2 aar uden bihl for 8 skl., it støke røed kiør af en Ask i gaarden for 
2 mrk., endnu it støke aske top kiør for 1 mrk. 8 skl., it halft sengested i Herberghuset for 2 mrk., I 
Steerhuuset, it lidet Øllkar af ask for 1 mrk. 8 skl., en Car ballig for 1 mrk. 8 skl., en hiem qvern 3 
mrk., it deigne trug for 3 mrk., en nye Ølltønde 2 mrk., 2 tønder i Krubhuuset á 6 skl., er 12 skl., it 
half sengested i stuen for 1 mrk. 8 skl., legger fra sig 7½ skl.,  
 
Dend anden halfvepart som og saa er 51 Sld. 3 mrk. 10½ skl., tilkommer denne S: Mands samptlige 
børn, som ike nu kand dehlis, førend Enken som nu er frugtsommelig vorder forløst. Da én hver sin 
lod videre skall udreignis og derfor tilleggis af det beholdene rørrende Gods. Enken og de 
vedkommende werger, blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste endnu videre at angifve, som 
Sterfboet kunde komme till beste, eller viidere fordrende Gield. Hvor till de svarede, ey viidere at 
verre, end angifvet er og forskrefvet staar. Saa at verre Passeret Testerer.  
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Jens Pedersen Meklenbourgh.  H: Brugman. Hans H:M:S: Madsen. 
Peder P:R:S: Rasmusen. Anders A:R: Rasmusen.     Lars L:H:S: Hansen. 
Clemmed C:N:S: Nielsen. Povell Rasmusen.          Jens J:H:S: Hansen.  
 
”Dette staar paa langs af  siden ” 
Ved denne forretning, er at observere den endelige Udreigning, og Slutning, som 
 Er Passeret den 22 Juny berørte aar, 1697 og findes antegnet paa Folio.238.  
Hvor det her udi indført er. 
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Nr. 125. 
Side 192b. 1697. 16. Marts. 
Olluf Laursen Svendsk, 23. Sg.g. Klemensker. 
Inger Carlsdatter. Laugv: Niels Mortensen, Myrebye, Nyker. 
 2 søn. 3 døt. 
A: Johan Ollufsen, f. 1683. Værge: Hans Vallentinsen. Lille Dammegård, Klemensker. 
B: Lars Ollufsen, f. 1687. Værge: Anders Aristsen, Klemensker. 
C: Karen Ollufsdatter, f. 1667.  
D: Anna Ollufsdatter, f. 1669.  
   Værge: Morbror, Aage Nielsen, Vang, Rutsker. 
E: Hanna Ollufsdatter, f. 1685. Værge: Anders Hansen Bech, Bollebygård, Klemensker. 
 
Anno 1697. Den 16 Marty Er Efter Lovlig Giorde Tillysning Holden Registering. Og Wurdering 
Sambt Liqvidation efter Salige Olluf Laursen Svensk, som boede og døde i it Udhuus liggende 
paa 23 Lille Dammegaards Grund i Clemmedsker sogn. Imellem denne S: Mands hustru Inger 
Carlsdaatter, for hende blef till laugwerge anordnet efter hindis begiering  Niels Mortensen i 
Meybye udi Nøker sogn. Paa Eene, og paa anden side den Sal: Mands børn tilsammen er 2 sønner 
og 3 døttre. hvor af  
 
Dend eldste søn Johan Ollufsen paa 14 aar gl. for hammen er till werge anordnet Hans 
Vallentinsen  paa bemelte Lille Dammegaarden.  
Dend yngste søn Lars Ollufsen paa 10 aar gl.for hammen er till werge anordnet Anders 
Aristsen i Clemmedsker sogn;  
Dend eldste daatter Karne Ollufsdaatter 30 aar gl. for hende er till werge anordnet Aage 
Nielsen i Wang i Rydsker sogn. 
Dend anden daatter Anna Ollufsdaatter 28 aar gl. for hende er till werge anordnet Aage 
Nielsen forbemelte, som beggis Morbroder. 
Dend yngste  daatter Hanna Olsdaatter 12 aar gl. for hende wrger Anders Hansen Bek paa 
Bollebygaarden i Clemmedsker sogn. 
 
Hvor ved paa Rettens veigne Var ofver Værende Høyedle og Welbaarne Hr: Estats Raad og 
Amptmand Herren Hans Bøefeke ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Mecklenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til vurderingsmænd opmeldet Peder 
Hansen og Jørgen Jørgensen, ibden. Hvor da er forefunden og Passeret som følger. 
 
En gl. brun snoppet Hoppe for 1 Sld., en brun bliset ung Hoppe 4 Sld., en røed Koe for 4 Sld. 2 
mrk., en gl. wogn med 2 Høestiger 1 Sld. 2 mrk., en liden bagstoel for 4 skl., 2 smaae wogn stier for 
8 skl., en gl. wef for 1 Sld., en nye gref for 3 skl., en seise bom for 3 skl., en haar tøm streng for 4 
skl., en gl. tøm med mihler for 4 skl., 2 halfsehler for 4 skl., en Høe kraag for 4 skl., en gl. naur for 
2 skl., 4 gl. jern stie suhler for 8 skl., 2 jern nagle og it axsel jern á 2 skl er 6 skl., 2 gl. naure for 10 
skl., en mihle for 2 skl., 2 halseeler ringe 2 skl., en gl. jern tyfve for 4 skl., en lyng rifve for 4 skl., 
en liden stok øpse 1 mrk. 4 skl., en liden øpse for 8 skl., en gl.spade for 6 skl., it bøsseløb till en jern 
stang for 12 skl., it bord med skaft for 2 skl., en jern nagle for 4 skl., en liden jernplade for 8 skl., it 
gl. pande jern for 8 skl., en jerned hammel med reeb og sehler for 6 skl., en ballig for 6 skl., en 
haand qvern med huus for 5 mrk., en kitte for 4 skl., en sybøtte for 4 skl., endnu en sybøtte for 2 
skl., en gl. kierne for 8 skl., en liden kaaber kedel 3 mrk., en lidet større for 4 mrk., 2 tønder Haure á 
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4 mrk er 8 mrk., fandtis i en tønde it par skepper adtskellig meel som Enken beholt till sin og hendis 
børns føde. 5 tomme tønder á 6 skl er 1 mrk. 14 skl., en gl. sek for 8 skl., en gl. kiste med en 
hengelaas for 2 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., er saaed 2 skepper Rug her ved huuset, er for 
strøe kornet sat 1 Sld., 
Tobak Spinderen Johan Bassilius i Rønne, hafver till vendepandt en røe herret Koe som nu findes 
her i boet, og er hans fordring efter bevislighed 18 mrk., nu er bemelte Koe efterseet og Taxeret for 
5 Sld.,  
I saa maader naar berørte Johan Bassilius beholder foenefne Koe, blifver hand skyldig som till 
boets middel anføris 2 mrk.,  
Huuset som er 5 stolperum med en røste ved hver gaufl. Som denne S: Mand tilførde, med hvis som 
der udi jerd og nagelfast findes, sampt en bageovfns boe er sat for 4 Sld.,  
Summa Andrager Steerboets middell til penge 28 Sld. 2 mrk.,  
Blef saa angifven efterskrefne Bort skyldige Gield, og er der till giort udleeg som 
følger.  
Kirkewergen Hans Monsen fordrer for 1697. kirkepenge 8 skl., kloke penge 1 mrk.,  
Arfvingerne beviste, at der blef ike ringett for dette liig, der forre kand ey klokepenge udleg gies, 
udlagt en liden øpse for 8 skl.,  
Hans Wallentinsen fordrer Jordleye for grunden 2 Sld., for at grafve 2 mrk., og for leyen steden till 
dends Sal: Mands liig 1 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 3 mrk. 8 skl., Udlagt, en wogn med 2 Høestier 6 mrk., 
it Faar 3 mrk., 5 tomme tønder 1 mrk. 14 skl., en hammel for 6 skl., 2 halseeler for 4 skl.,  
Karne Olsdaatter fordrer laante penge 1 mrk. 4 skl., tillagt, it bøsseløb till en jern stang 12 skl., 4 
jern stie suller 8 skl.,  
Laurids Olsen fordrer 6 skl., udlagt, en jern nagle 4 skl., 2 halseele ringe 2 skl.,  
Anders Hansen i Clemmedsker sogn fordrer resteren paa qvernen 3 mrk. 12 skl., udlagt af hiem 
Qvernen de 3 mrk. 12 skl.,  
Peder Rasmusen Ibdn. Fordrer 8 skl., udlagt en jern tyfve 4 skl., en lyng rifve for 4 skl.,  
Efter bevislighed tilkommer de tvende denne Sal: Mands med sin første Sal: hustru auflede benefnte 
2de døttre Karne og Anna Olsdaatter til arf efter deris Sal: Moder hver 10 mrk., er 5 Sld., udlagt en 
røed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en kiste med en lengelaas for 2 mrk.,  
Skifteforwalteren med dette skifte for sin umage 1 Sld., udlagt en tønde Haure for 4 mrk., bekom 3 
mrk., penge. 
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte, saa og anden besvær 2 Sld., udlagt en tønde Haure 
4 mrk., en liden kaaber kedel 3 mrk., en haar tøm strenge 4 skl., iy bor 2 skl., en jern nagle 4 skl., en 
jern nagle it axel jern 4 skl., en mihle for 2 skl., her for bekom 4/5 tønde Haure og 1/5 tønde biug. 
Stemplet papir till skiftebrefvet 3 mrk., udlagt 2 skepper Rug sæd 4 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk., er 2 mrk., udlagt, en stok øpse 1 mrk. 4 skl., en 
spade 6 skl., en ballig for 6 skl.,  
Imod denne S: Mands begrafvelsis bekaastning tilkommer Enken udleg for 6 Sld., udlagt en wef for 
1 Sld., huuset med behør 4 Sld., en kaaber kedel 4 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Prætentioner till Penge 19 Sld. 3 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling 8 Sld. 3 mrk.,  
Der af tilkommer Enken dend halfvepart som er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Dend anden part dehlis imellem 2 sønner og 3 døttre,  
er der af en broderlaad 1 Sld. 1 mrk., Og en søsterlaad er 2 mrk. 8 skl.,  
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for Enkens anpart 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  er udlagt af en brun bliset ung Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., af 
Rug sæden 1 mrk., af Qvernen 1 mrk. 4 skl., it pande Jern 8 skl., en Jernplade 8 skl., en bagstoel 4 
skl.,  
 
Dend eldste søn Johan Olsen tilkommer 5 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., en gl. brun snoppet 
Hoppe for 1 Sld., til ofvers 2 mrk.,  
 
Dend yngste søn Laurs Ollufsen for sin anpart 5 mrk., udlagt af en gl. brun Hoppe 2 mrk., af it 
Faar 2 mrk., 2 smaa wognstier 8 skl., en nye gref for 3 skl., en seyse bom for 3 skl., en tøm med 
muhler for 4 skl., til ofvers 2 skl.,  
 
Dend eldste daatter Karne Ollufsdaatter tilkommer 2 mrk. 8 skl., tillagt 3 naur for 12 skl., af it 
Faar med broderen Lars den 1 mrk., en gl. sek for 8 skl., en kitte for 4 skl.,  
 
Dend anden daatter Anna Olsdaatter tilkommer 2 mrk. 8 skl., udlagt hos Tobaks spinderen 
Johan Bahsilius 1 mrk. 8 skl., en kierne for 8 skl., en sybøtte for 4 skl., en sybøtte for 2 skl., hos 
broderen Lars 8 skl.,  
 
Dend yngste daatter Hanna tilkommer 2 mrk. 8 skl., udlagt af en ung brun Hoppe 2 mrk., hos 
Tobak Spinderen af en Koe de 8 skl.,  
 
Till det sidste blef Enken og de vedkommende arfvinger, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde 
meere til boes beste at angifve; Hvor till de svarede ey videre at være, og ey gaf sig fleere an med 
fordrende gield end forskrefvet staar. Saa at verre Passeret Testerer.  
Jens Pedersen Meklenbourgh. H: Brugman. Per P:H: Hansen. 

Jørgen J:J:S: Jørgensen. Niels N:M:S: Mortensen. 
Anders A:A: Aristsen.   Hans H:V: Valentinsen. 
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Nr. 126. 
Side 193b. 1697. 19. Marts. 
Jens Pedersen Skomager, 3. Sg. Østermarie. 
Anna Nielsdatter. Laugv: Peder Espersen, Østermarie. 
 3 søn. 2 døt. 
A: Hans Jensen, egen værge, Melsted. 
B: Peder Jensen, egen værge, Østerlars. 
C: Jens Jensen, f. 1677. Værge: Jørgen Nielsen, Vestermarie. 
D: Marne Jensdatter, f. 1680. Værge: Farbror, Claus Pedersen. For ham: Bror, Peder Jensen. 
E: Kirstine Jensdatter, f. 1686. Værge: Bror, Hans Jensen. 
 
Anno 1697. Den 19 Marty Er Efter Forregaaende Lovlig Giorde Tillysning Holden Registering. Og 
Wurdering Sambt Liqvidation efter afgangne  Jens Pedersen Skomager, som boede og døde paa 
dend 3 Jord Eiendomsgaard beliggende udi Aarløse i Østermarie sogn. Imellem denne S: Mands 
hustru Anna Nielsdaatter, for hende blef  efter Enkens begiering till laugwerge anordnet  Peder 
Espersen ibdn. Og den Sal: Mands forhen aflede børn som er 3 sønner og 2 døttre.  hvor af  
 
Dend eldste søn Hans Jensen i Meelsted sin egen werge. 
Dend anden søn Peder Jensen i Østerlaursker sogn, og sin egen werge. 
Dend yngste søn Jens Jensen paa 20 aar gl.for hammen er Jørgen Nielsen i Westermarie sogn; 
verge.  
Dend eldste daatter Marne Jensdaatter 17 aar gl. for hende var forhen till werge anordnet Fader 
Broderen Claus Pedersen, men nu anordnet broderen Peder Jensen. 
Dend yngste  daatter Kirstine Jensdaatter 11 aar gl. for hende till werger anordnet broderen 
Hans Jensen. 
Paa Eene, og paa anden side Sterfboets Creditorer; 
 
Hvor ved paa Rettens veigne Var ofver Værende Høyedle og Welbaarne Hr: Estats Raad og 
Amptmand Herren Hans Bøefeke ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Mecklenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til vurderingsmænd opmeldet Sørren 
Monsen og Esper Pedersen, Hvor da er forefunden og Passeret som følger. 
 
Øeg. 
En sort Hoppe for 5 Sld., en røe bliset Hoppe 4 Sld., en soed blised i 3 aar gl. Hoppe for 3 Sld. 2 
mrk., en liden i 3 aar gl. Sort Hoppe 3 Sld., en gl. sort Hoppe 3 Sld., en liden sort ugillet i andet aar 
gl. Foele for 2 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En slett røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort grimmet Koe 5 Sld., en liden røe hielmet Koe 3 Sld. 2 
mrk., en røe hielmet Qvigekalf 3 mrk.,  
Faar. 7 støker Faar á 3 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 8 skl.,  
Gies. 2 Gies og 1 Gaas á 1 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 8 skl., 
Paa Tildet. 
En wogn med 2 smaae wogn stier med hammel og halsille sat for 4 Sld. 2 mrk., en øltønde for 1 
mrk., 4 straaebonds tønder á 4 skl er 1 mrk., en halm kifve for 8 skl., en aar med bihl for 1 mrk., en 
hiemqvern 2 mrk., n tørre jern for 12 skl., en sleee af elle mejer med jern videre for 1 mrk., nok en 
gl. sleede med 2 stier for 12 skl., 2 høestier for 1 mrk., en gl. wogn ree for 6 skl.,  
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I Krobhuuset. 
En kiste for 3 mrk. 8 skl., en gl. førre bord med en gl. foef 1 mrk., it par gl. leer seele med hammel 
reeb for 1 mrk., en deigntrug for 2 mrk., en gl. kiste uden laas 1 mrk., 2 gl. kierne á 8 skl er 1 mrk., 
en gl. Muhqvete for 2 mrk.,  
I gaarden. 
En gl. staket huus stie for 6 skl., 3 eegetræ synden i gaarden 1 mrk., Nog it kroget Eegetræ østen i 
gaarden for 10 skl., 2 Eegetræ, ded eene it leydetræ og ded andet it bielketræ for 1 Sld. 2 mrk.,  
I Stuen. 
It wraaeskab i stuen med 2 rum og 2 laase 2 Sld., it gl. førrebord i stuen 1 Sld., en gl. bagstoel for 1 
mrk. 4 skl., en stand tønde for 1 mrk., en gl. linned dynne for bordenden for 1 mrk., en gl. agedynne 
for 10 skl., en benkedynne ved bordet for 2 mrk.,  
Tilstaaende Gield. 
Olle Pedersen Udbygger paa dend 3de  gaards grund, bekiende her paa Sterfboet at vere skyldig till 
boet 1 Sld. 2 mrk.,  
Efter det af Hr: Borgmester Povell Koefoed till Jens Pedersen denne S: Mand udgifvene 
ofverdragelsis bref paa denne 3 gaard. Dateret den 1. augusty 1681. og inden Øster herridsting lest 
samme dag og var, befindis denne Sl: Mand og Sterfboet beste wiget af denne 3 gaard, saa som 
pandt efter berørte brefs lydelse, firresinds tiufve Sld. 1 mrk. 4 skl., Hvor af denne Sl: Mand Jens 
Pedersen eftersit udgifvende bref Dateret dend 26 Marty 1695 og inden Øster herritsting vedstaaet 
dend 22 jully 1695 hafver igien ofverdraget og pandtsat till Peder Espersen sin daverrende nabo for 
laante penge Capitall halttrediesindstiuge Sld., Item efter samme brefs lydelse for papir og brefvis 
bekaastning 7 mrk. 4 skl., Item forfalden rendte till dato 2 aar 5 Sld., giør Capitall rentte og 
omkaastning 56 Sld. 3 mrk. 4 skl., I saa maader er af denne 3 gaard till dette Sterfboets middel at 
anføre penge 23 Sld. 2 mrk., og blef nu bemelte tvende brefve lest og paaskrefven; 
I afvigte fisket, er till denne gaard Saaet 2 tønder Rug som sættis strøe kornet af tønden for 3 Sld er 
6 Sld.,  
Summa Andrager saaleedis forrestaaende Sterfboets middel In Allis til  
penge 90 Sld. 12 skl., 
Og som Peder Espersen udi forskrefne sit Gifvende pandtebref, af denne Sal: Mand er forsikret og 
Praoitterit i berørte 3de Gaards pandt, saa annammet hand till sig begge anførte brefve som 
paaskrefven er, lofvede till de vedkommende at giøre erstatning, for huus indførsell de her nu 
bekommet hafver; 
Blef saa angifven efterschrefne boets schyldige Gield. Og er der till giort udleg som 
følger. 
For Anno 1696 rester knektepenge 1 mrk. 11 skl., udlagt it aar med bihl 1 mrk., hos Jens Hansen 10 
skl.,  
Corporall Fermiods Laursen som denne gaard Pro officio er Ahsignerit fordrer for Anno 1696. 
resterende Jordebogs penge 4 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  Item for January Febr: og Marty Aa 97. 4 mrk., 
giør 5 Sld. 3 mrk. 13 skl., udlagt en røe bliset Hoppe for 4 Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 
mrk., it tørf jern 13 skl.,  
Efter det skiftebref ganget efter denne Sal: Mands forhen afdøde hustru dend 7 juny 1688 
tilkommer og rester arfvepart for sønnen Jens Jensens andeel rentte forfalden i de aar denne S: 
Mand burde svare og Jørgen Nielsen er werge for 2 Sld. 2 mrk., udlagt en ugillet Foele for 10 
mrk.,  
Item rester for dend eldste daatter Marne Jensdaatter, som nu Peder Jensen findis broder er 
werge for fulde summa 10 Sld. 5½ skl., rentte deraf i 8 ¾ aar er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., giør 14 Sld. 1 
mrk. 14 skl., nog efter S: Niels Jensen og hans hustru arfvet 2 mrk. 11 skl., item af sin Sl: Moders 
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Ifareklæder arfvet 15 mrk. 8 skl., giør in allis 19 Sld., herfor udlagt og indført, i den 3 gaards pandt 
for 10 Sld. 8 skl., en tønde strøe Rug 3 Sld., en wogn med behør 4 Sld. 2 mrk., en Muhqvet 2 mrk., 
en kiste i krubhuuset 3 mrk. 8 skl.,  
Nog tilkommer og rester dend yngste daatter Kirstine Jensdaatter, sin fulde Capital og Rente, 
som nu broderen Hans Jensen ehr  werge for, som er 14 Sld. 1 mrk. 14 skl., Nog efter Sl: Niels 
Jensen og hans Sal: hustru i Østermarie sogn arfvet 2 mrk. 11 skl., Item af sin Sl: Moders 
Ifareklæder tilkom arf 15 mrk. 8 skl., Er saa hvis hinde tilkommer her af boets penge 19 Sld., udlagt 
en sort Hoppe 5 Sld., en liden ung sort Hoppe for 3 Sld., en sort grimmet Koe for 5 Sld., en tønde 
strøe Rug 3 Sld., it wraaeskab i stuen for 2 Sld., it bord i stuen for 1 Sld.,  
Kirkewergen i Østermarie sogn fordrer for Anno 1696. resterende tiende en tønde Aure og 2/5 
tønde biug, der for fordris 2 Sld. 1 mrk., Item rester forforige aar 1695. penge 14 skl., giør 9 mrk. 14 
skl., udlagt 3 Faar á 3 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., legger fra sig 10 skl.,  
Sognepræsten Hr: Sørren Laursen tilkommer tiende og rettighed for Anno 1696. 3 Sld., udlagt, en 
slet røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., till ofvers 10 mrk., till skifteskrifveren. 
Sognedeignen Geirt Phillup Simmensen, tilkommer for sine helgene skepp: og Paaske rettigheder, 
sampt for denne Sl; mands liig begingelse penge 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt en liden røe hielmet 
Koe for 14 mrk., legger fra sig 2 mrk. 14 skl.,  
Herrids fougden Anders Pedersen Fyhn fordrer for betalte Landgielde till Corporalen Jeremias 
Larsen 2 Sld. 4 skl., Item for anno 1695 og 1686. resterende herrids fougdens biug skepper 5 mrk., 
giør 3 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt en soed bliset Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., til ofvers og betaldt 12 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter afreigning for betaldte Landgielde og 
forstrekning till denne Sl: Mands auflings fortsettelse resterende 13 Sld. 1 mrk. 8 skl., her for er 
giort indførsel i dend 3 gaards pandtepenge, som Peder Espersen lofvet at betale penge 13 Sld. 1 
mrk. 8 skl.,  
Hans Koefoed Povelsen i Svaniche fordrer laantepenge 4 mrk., kand her for tilkomme Proqvota 8 
skl, og udlagt en gl. Gaas for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 1 mrk.,  
Petter Thisen i Svaniche fordrer laante penge till Qcartalskat 3 mrk., udlagt en røe hielmet qvigekalf 
for 3 mrk.,  
Povell Koefoed Hansen i Rønne fordrer efter sin sedel, hvor udi formeldis, at Sal: Jens Pedersen 
dend 17 febr. 96 hafver bekommet penge for 9 tønder Aure, og der for nu Prætenderer en Rixdr., for 
tønden er 13 Sld. 2 mrk., kand her for proqvota tilkomme 6 mrk. 12 skl., og udlagt hos Olluf 
Pedersen udbyggere, Paa den  3 gaards grund forhuuslye skyldig penge 6 mrk., Af en gl. Gaas med 
Hans koefoed Povelsen 12 skl.,  
Peder Espersen i Aarløse, fordrer for attskellige wahre som opdrager till 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., kand 
her for proqvota tilkomme 3 mrk. 4 skl., derfor udlagt, 2 gl. Gies for 3 mrk., af en anden gl. Gaas 
med Hans Koefoed Povelsen 4 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordrer efter sin sedel penge 4 Sld. 2 mrk. 3 skl., kand her for proqvota 
tilkomme 2 mrk. 4 skl., og tillagt en haand qvern 2 mrk., en staket huusstie 6 skl., till ofvers 2 skl.,  
Jeinrik Mortensen i Svaniche fordrer resterende 1 mrk. 10 skl., kand her for proqvota tilkomme 4 
skl., udlagt en straabonds tønde for 4 skl.,  
Capitain Hans Koefoed paa Koefoedsgaard fordrer for en tønde Haure, som ham var berettiget for 
Anno 1696. 4 mrk., kand her for proqvota tilkomme 8 skl., udlagt en halm kifve for 8 skl.,  
Jørgen Koefoed ibdn. Fordrer laandtepenge 1 mrk. 8 skl., Proqvota 3 skl., udlagt en straaebonds 
tønde 4 skl., til ofvers 1 skl.,  
Morten Koefoed i Svaniche fordrer 4 mrk., Proqvota 8 skl., udlagt en agedynne for 10 skl., til ofvers 
2 skl.,  
Henrik Pedersen i Østerlaursker sogn fordrer 6 mrk., Proqvota 12 skl., tillagt en gl.skems 2 stie for 
12 skl.,  
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Hans Nielsen i Østerlaursker sogn i gl.velle fordrer 2 mrk., qvota 4 skl., udlagt it kraaget Eegetræ 
Østen i gaarden for 10 skl., til ofvers 6 skl.,  
Hans Nielsen  fordrer 3 mrk. 4 skl., qvota 6 skl., udlagt it gl. wogn ree for 6 skl.,  
Rasmus Nielsen i Aarløse fordrer græspenge 2 Sld. 2 mrk., qvota 1 mrk. 4 skl., udlagt, en slee af 
Ellemeyer for 1 mrk., it gl. førrebord med foed i krubhuset for 1 mrk., tio ofvers 12 skl.,  
Jens Hansen Kirkewerge i Østermarie sogn fordrer laantepenge 1 mrk. 4 skl., Qvota 2 skl., udlagt 
hos Rasmus Nielsen af it bord disse 2 skl.,  
Hans Andersen i Østerlaursker sogn fordrer som hand har forstragt till denne Sal: Mands 
begrafvelse 5 Sld. 1 mrk., Nok laandte penge 1 Sld. 2 mrk er 6 Sld. 3 mrk., Proqvota 3 mrk. 6 skl., 
udlagt, it deigne trug for 2 mrk., en bagstoel 1 mrk. 4 skl., hos Rasmus Nielsen 2 skl.,  
Esper Povelsen i Østermarie sogn fordrer 2 mrk., Qcota 4 skl., udlagt hos Rasmus Nielsen disse 4 
skl.,  
Hans Pedersen i Østerlaursker sogn fordrer 4 mrk., qvota 8 skl., udlagt 2 Høestier for 1 mrk., til 
ofvers 8 skl.,  
Sønnen Peder Jensen fordrer 6 mrk., qvota 12 skl., udlagt hos Hans Persen af 2 Høestier 8 skl., hos 
Rasmus Nielsen af bordet 4 skl.,  
Anders Isaksen i Østermarie sogn fordrer arbiedsløn 6 mrk., qvota 12 skl., udlagt, en gl. kiste for 1 
mrk., til ofvers 4 skl.,  
Jens Pedersen fordrer 4 mrk. 12 skl., qvota 9 skl., udlagt 3 Eegetræ synden gaarden for 1 mrk., til 
ofvers 7 skl.,  
Mons Joensen i Østerlaursker sogn fordrer 3 mrk. 8 skl., qvota 7 skl., udlagt af 3 Eegetræ synden 
gaarden med Jens Pedersen 7 skl.,  
Aastrid Tuesen ibdn. Fordrer 4 mrk., qvota 8 skl., udlagt, en benkedynne for bordenden for 1 mrk., 
till ofvers 8 skl.,  
Claus Persen i Østermarie sogn fordrer 5 mrk., nog self anden at grafve graufven till dend Sal: 
Mands liig 4 mrk., er 9 mrk., for grafven at grafve fuld udleg 4 mrk., for de 5 mrk qvota 10 skl 
udlagt it leydetræ og it Bielketræ for 6 mrk., til ofvers 1 mrk. 6 skl.,  
Esper Nielsen i Østermarie sogn fordrer 1 mrk., qvota 12 skl., udlagt hos Anders Isaksen 2 skl.,  
Svend Jørgensen fordrer 1 mrk. 8 skl., qvota 3 skl., hos Anders Isaksen 3 skl., af en kiste i 
krobhuset. 
Jens Nielsen i Østerlaursker sogn fordred 2 Sld., qvota 1 mrk., udlagt en benkedynne ved bordet for 
2 mrk., till ofvers 1 mrk.,  
Morten Povelsen i Østermarie sogn fordrer 2 Sld. 4 skl., qvota 1 mrk., udlagt af fornefne 
benkedynne 1 mrk.,  
Ole Hansen i Østerlaursker sogn fordrer 3 mrk. 8 skl., qvota 7 skl., udlagt hos Aastred Tuesen af en 
benkedynne for bordenden 7 skl.,  
Jens Styrman fordred 8 skl., qvota 1 skl., hos Aastrid Thuesen 1 skl.,  
Biørn Mikelsen i Østermarie sogn fordred 4 mrk., qvota 8 skl., udlagt hos Claus Persen 8 skl.,  
Mads Bohn Hermansen i Nexøe fordrer 5 mrk., qvota 10 skl., udlagt hos Claus Persen af træerne 10 
skl.,  
Jens Nielsen i Ibsker sogn fordrer paa en tønde biug resterende 3 mrk. 8 skl., qvota 7 skl., udlagt 
hos Claus Persen 4 skl., ved Jacob Koefoeds udlag 2 skl., af en tønde hos Jørgen Koefoed 1 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte 2 Sld., udlagt 2 Faar á 3½ mrk., er 7 mrk., ved 
Anders Fyhns udleg betalt 12 skl., ved deignens udleg 4 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte og anden besvar i alt 5 Sld., ved Hr: Søfrens udleg 
10 mrk., en gl. sort Hoppe 12 mrk., til ofvers 2 mrk., bekom her for ikun 18 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretning for 4½ mrk., forde 2 mrk hos Giert Phillup Simmensen 2 mrk. 8 
skl.,   
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Wurderings mendene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt, it par lærseeler med hammel 
reeb 1 mrk., en standtønde 1 mrk., 2 kierner 1 mrk., en æltønde for 1 mrk.,  
Summa andrager forschrefne prætention i alt till penge 142 Sld. 9 skl.,  
Deraf er till fuld betaling udlagt for penge 82 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
For resten af Gielden som er 59 Sld. 1 mrk. 13 skl., er Proqvota udlagt, kommer till hver slet dalers 
betalning 8 skl., Hvor for en hver efter boets tilstand er skeed fornøgelse som forskrefvet staar. 
Thill det sidste blef Enken og de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt om de viste meere till 
Sterfboets beste af anføre; Hvor till de svarede, ej widere at verre, end angifven er og forskrefvet 
staar; Saa at verre Passerit Testerer.  Jens Pedersen Meklenbourgh. 
 Henrik Brugman. JørgenNielsen. Per P:E: Espersen. 
Esper E:P: Persen.  Sørren Monsen. Hans H:J: Jensen. 
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Nr. 127. 
Side 195. 1697. 23. Marts.  Dom.. To personer til Bremerholm. 
Olluf Andersen, 67. Sg. Aaker. 
 Fader. 
A: Anders Jensen, 31. Sg. Østermarie. 
Den anden person: Hans Johansen. 
Fader. Moder. Begge lever. 
Johan Laursen, Bondegård, Aaker. 
?  ?. 
 
Anno 1697 Den 23 Marty er efter forregaaende Advarsel till de vedkommende. Liqviderit Olluf 
Andersens middell Gods og Gield for at udfinde hans boes laad. Som till Hans Grefvelig 
Excellence Hr: Ober Jegermester Herren Grev Reven Klov hiemfalden er, efter derom ergangne 
hiem og Landstings dommis Udviisning, formedelst at berørtte Olluf Andersen er befunden i 
dyreskiøtterir udi Kongl: May: Wildbanne Alminden her paa Borringholm Og som formeenis at 
fornefne Olluf Andersen ikun paa sin faders Anders Jensens weigne, tillige med sin fader moder 
hafver haft sin boedeel og tilhold paa førnefne 67 gaard i Aaker sogn. Og ingen videre Eyendom 
hafver, en huus arfvepart af rørrende Gods /: Og indtet jordegods :/ hammen efter sin Sal: moder er 
tilkommen hvilket rørrende gods ofven skrefne hans fader Anders Jensen, som nu boer paa 31 gaard 
i Østermarie sogn /: Hvor denne forretning er oprettet :/ opbaaret hafver, hvor paa hand tilforn sin 
Obligation /: som till Holts forstern Hans Christensen med paateignet Attestation er lefveret :/ 
Udgifvet hafver, Saa søgis igien hos hammen erstatning derfor, hvor om her efter viidere forklaris; 
Saa var sammested tilstede paa oben ermelte hans grefvelig Excellences veigne, Holst Forstern 
Hans Christensen, som berørte Olluf Andersen for sin begangne forseelse. Vrd lands lov og rett 
hafver forfuldt og dom Erhverfvet. Møtte og Paa rettens weigne Høy Edel og Welbaarne Hr; Estats 
Raad og Amptman Herren Hans Boefelte hans fuldmegtig son Constitneret skifteforwalter, Jens 
Pedersen Meklenbourgh og skifteskrifveren Henrik Brugman sampt og 2de Tatterings mænd Sørren 
Monsen og Lars Andersen i berørte Østermarie sogn paa Borringholm. Hvor da Passeret som her 
efter følger; 
Efter it skiftebref, Dateret dend 23 oktober 90. ganget efter Olluf Andersens moder, tilkommer 
bemelte Olluf Andersen arfvepart, som in Allis bedrager sig till Penge 22 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Till hvilken Summa Anders Jensen hafver forpligtet sig som melt den 30 gbo 96. at vilde svare, 
hvor for hand fremviiste efter skrefne Goeds, som blef af fornefne 2de mænd wurderet saaleedis, en 
ung sort Hoppe i 4de aar 14 Sld., en røe Koe 4 Sld. 2 mrk., 4 Faar á 4 mrk., er 4 Sld., en sleede 1 
mrk. 4 skl., er 22 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Dernest blef angifven efter skrefne Gield. 
Kongl: May: Amptskrifver Hr: Hans henrich Schor fordrer jordeboga restands af dend 67 gaard i 
Aakier sogn, som Olluf Andersen hollde sin boepæl, nemlig for Aa: 95. 5 RD. 3 mrk. 6 skl., og 96 8 
Rd. 3 mrk. 3 skl., er penge 21 Sld. 9 skl.,  
Hæderlig og wellærde Mand Hr: Thue Larsen Aaker sogn fordrer efter hans indskikkede seddel for 
95 og 96. Aars tiende penge 8 Sld. 2 mrk.,  
Jens Madsen Trelleborg i Rønne, fordrer efter sin sedel 1 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Clemmed Jensen i Aaker sogn, fordrer efter hans seddel penge 2 Sld. 14 skl.,  
Svert Olsen i Aaker sogn, fordrer resterende tiende korn af bemelte 67 gaard i Aaker sogn til kirken 
som hand er wærge for, nemlig for 94. 95. og 96. á 3 skepper biug aarlig og derforre 5 Sld.,  
Jens Knudsen i Aaker sogn fordrer efter sin seddel forstragte penge, nemlig 2 Sld. 11 skl.,  
Jørgen Jensen i Aaker sogn, fordrer reede penge, som hand hafver Olle Andersen forstragt 6 Sld.,  
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Jep Jørgensen i Nexøe fordrer efter Anders Jensens beretning penge 1 Sld.,  
Byefougden i Nexøe Mikel Andersen Frøling, fordrer for 3 skepper biug 3 Sld.,  
Henrik Pedersen i Aakirkebye fordrer efter sin sedel penge 4 Sld. 1 mrk.,  
Willum Jacobsen i Rønne fordrer efter Anders Jensens beretning penge 5 Sld.,  
Anders Jensen fordrede kaast for hans søn i 19 ugger, imidlertid processen hafver staaet, ad: 
uggentlig 3 mrk., er 14 Sld. 1 mrk., Her for kand indtet gaat giøris, men kand derimod ansees, dend 
kienneste sønnen Olle Andersen med sit arbiede i faderens Boe, well derfor én deel løn kunde hafve 
fortiendt, hvilket faderen for sin søn till Gemytt stilles at dette saaleedis imod hinanden opgaae 
kand; 
Anders Jensen erbød sig at aflegge sin æed, at hans søn Olluf Andersen, self hafver forpligtet sig, at 
betale alle Kongl: Contributioner af dend 67 gaard i Aaker sogn som hand paaboede; 
Formoeder at hammen ey skulle paaæeggis dend Restants at betale som ham ey vedkom; 
Holts Forstern Hans Christensen frem Eskede af Anders Jensen Contracter eller andre brefve, som 
imellem hammen og hans søn kunde werre oprettet, hvor af kunde formennis, hvem af dem 
skatterne af ofverbemelte gaard skulle betale; 
Anders Jensen her till svarede, at ey nogen brefve imellem hammen og hans søn er sluttet, mens 
Anders Jensen hafver betroed sin søn dend at beboe, og svare alle Kongl: Paabudde; 
Skifteforwalteren kundeikke Acceptere forrestaaende Anders Jensens paastande, om nogen Land 
gielders eller tienders betalning for berørte 67 gaard i Aaker sogn.af hans søns arfvepart, efter som 
hans søn Olle Andersen aldehlis indtet, enten lest, Hoppe, toe eller noget Creatia Leyer till gaardens 
Dyrkelse mens faderens eyendom, som en søn eller Thienner hafver haft i Brug, som os betiendte 
efter udforskning og mange fleere witterligt er; Det aarsage Anders Jensen self paastaaende 
Landgielded og dend forestaaende fordrende tiende og rettighed, till Amptstuen og vedkommende 
betaler som ret er; Er andre Creditorers fordringer angaaende, Da som ingen bewiislighed der paa 
efter loven fremleggis, kand de ike bekomme udleg der for af dend ringe middel Olle Andersens 
forskrefne arfvepart. Men samme arfvepart till efterskrefne bekaastning som er gaat giort udlagt, 
nemlig Holts Forsteren Hans Christensen som hafver drefven sagen imod for: Olluf Andersen 
fordrer de anwendte bekaastninger, som hand til fange fougden for sin opwartning og slutter penge 
hafver udgifvet, sampt for sinne ting reysers bekostninger og Stefnings penge 10 Sld. 3 mrk., Hvor 
till er udlagt, en ung sort Hoppe for 14 Sld., er till ofvers 3 Sld. 1 mrk.,  
Skifteforwalteren og skifteskrifveren for sin umage 6 mrk., er 3 Sld., udlagt 3 Faar á 4 mrk er 3 
Sld., blifver da i behold, som er Olle Andersens hofvetlaad 9 Sld. 4 skl., hvorfor ehr udlagt, en røed 
Koe for 4 Sld. 2 mrk., af for: Hoppe 3 Sld. 1 mrk., it Faar for 4 mrk., en sleede for 1 mrk. 4 skl., 
Hvilket Hans Brefvelige Excellence er hiemfalden; Dette saaleedis rigtig befindis, og paa berørtte 
31 gaard i Østermarie sogn, af os wender skrefne hos waarendis nærverrelse forrettet og sluttet er, 
Hvilket till stadsfæstelse nu der samptlige vore hænder, og hostrøgte Zigneter.Actum Anno Die Et 
Loco Ut Supra. Jens Pedersen Mechlenbourgh.  Hans Christensen.  H: Brugman. 
Anders A:J:S: Jensen.   Sørren Monsen. Lars Andersen. 
 
Anlangende Den Anden Person Hans Johansen Som tillage med fornefne Olluf 
Andersen, Hafver begaaet lige forseelse med Dyreskiøtterie udi Kongl: May: wildbanne 
Aldminden her paa Borringholm, hvor forre de begge till straf paa Bremmerholm at arbeyde, inden 
hiem og landstings retten er Dømbt. Saa og denne Hans Johansens boets eller hofvetlaad til hans 
Geefvelig Excellence Her: Gref Rewenklou lige saavell hiemfalden efter derom er werfvede hiem 
og landstings formelding; Men som hans forældere faderen Sergiant Johan Laursen og hans 
moder, begge lefver og boer paa en Bondegaard, noget nær ved bemelte Aldminden i Aaker sogn, 
hvor berørte Hans Johansen hiid indtill har haft sit tilhold, og wærelse, og indtet endten ved arf 
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eller andre maader er tilkommen, eyer eller sig for hverfvet hax Thy hvad hand én eller anden dag, 
løn hafver sig fortiendt, hvor hand i Øllkanden fast efter haanden fortæret, Somvy efter 
udforskning, wel har Erfaret. Saa og mange med os her paa landet samme kand vidne; Till Hvilken 
ende vy ingen forretning ham vedkommende anderleedis kunde forfatte. 
Saa till udførlige underretning hafver vi dette efter Holts Forstren Hans Christensens begiering, 
under vore hender som én Attest meddeelt, som skeede i Rønne dend 3 Aprill Anno 1697. 
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Nr. 128. 
Side 197b. 1697. 24. Marts.  Dom. 
Morten Hansen Tramre, 14. Vg. Ibsker. 
 
Anno 1697. Den 24 Marty er efter Lovlig Forregaaend Tillysning, Holden Liqvidation efter 
Morten Hansen Tramre forige Bonde paa det 14 waarnede i Ibsker sogn, hvilken formedelst 
hans begangne Tyfverir, er dømbt inden Landstinget af welbiurdige Hr: Landsdommer Rasch at 
Pidskes till kaagen, og hans boes laad til hans Kongl: May: at verre hiemfalden.  
 
Hvor ved paa rettens weigne var her paa Boeligen ogver værende Høy edle og welbaarne Hr: Estats 
Raad og Amptmand ofver Borringholmb Hr: Hans Bøcfeke till Forsløfgaard, ved sin fuldmegtig 
Jens Pedersen Meklenbourgh og skifteskrifveren Henrich Brugman, Og paa Kongl: 
May:amptskrifvers weigne efter medgifne fuldmagt, Comparerede Sr: Asche Hartwig paa 
frendegaard i Ibsker sogn, til Boets middel nu igien at eftersee blef opmeldt Mikell Hop og Jens 
Larsen i Ibsker sogn, som det lovglig hafver at Taxere, som de agter at ansvare, og er da efter 
forhen dend 10 febr; 1697 forfattede registering, forrefunden og Passeret som følger. 
Utorschen Korn. 4 les i straaet. Som er gandske vogt sat for 4 Sld., it les Høe for 1 Sld. 2 mrk., it 
læs Halm foeder for 1 mrk.,  
Torschen Korn ½ skeppr og en fiering Rug sat for 1 mrk. 4 skl., ½ skeppe Biug for 10 skl., 3 
skepper Aure á 8 skl er  1 mrk. 8 skl., 3 skepper land Rugsæd á 1 Sld. Er 3 Sld., en gammell sort 
bliset Hoppe for 1 Sld., it brunt Horsføll for 3 Sld., en lysbrun Hoppe 3 Sld., it lidet Soesvin og en 
galtgris for 1 Sld. 1 mrk., 4 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld., 4 Lam á 2 mrk er 2 Sld., en slæde med stie og 
alt behør sat for 2 mrk., en wogn med 2 gl. Høe stier for 1 Sld. 2 mrk., it gl. wraaeskab i stuen 1 Sld. 
3 mrk., 2 gl. kister af Fyr 3 mrk., it gl. skrin for 8 skl., it bord i stuen 1 Sld., en bagstoel for 10 skl., 
en liden stoel 4 skl., 2 gl. sengesteder á 8 skl er 1 mrk., 6 gl. halftønder ´s 3 skl er 1 mrk. 2 skl., 3 
ottinger á 2 skl er 6 skl., 9 gl. tønder á 4 skl er 2 mrk. 4 skl., 2 gl. fieringer á 3 skl er 6 skl., it lidet 
deignetrug 1 mrk., en røste ballig 4 skl., en hiemqvern med sit behør 3 mrk., en ploug med jern, 
hiull og alt sit behør for 1 Sld. 1 mrk., en skiær till en ploug 8 skl., en lyng rifve 4 skl., en rok for 2 
mrk., en siys med bom og ringe 6 mrk., en lin brøde 4 skl., 2 Eegedehler 1 mrk. 8 skl., en liden gl. 
kierne for 2 skl., 2 styker gl. sledemider med aag 8 skl., en karrebenk for 6 skl., en gl. flindt bøsse 
for 1 Sld., 2 gl. rannede sengedynner begge 1 mrk., noget barkede leeder for 8 skl.,  nogle 
stengetræer som høet ligger paa 10 skl., it svinetrug 2 skl., it aar med en gl.bihl 4 skl., en sadel med 
2 stibøygler, sampt it gl. bidsel for 2 mrk., 2 naufre, en tengsel og 3 øpser sat for 1 Sld. 1 mrk., 2 
smaae sydehiønder á 2 mrk er 1 Sld., 3 smaae nøgeler garn som er blaat og noget sort blaargarn 10 
skl., it half lispund hrimme for og noget blaaer 2 mrk. 8 skl., 2 uldskind og 2 Allunet skind for 1 
mrk. 8 skl., en gl. kaaber kedel paa 2 spanne for 1 Sld. 2 mrk., en gl. messing kedel for 3 mrk., en 
jern gryde krog 1 mrk., it gl. blaargarns lagen og it gl. bruegarns lagen for 2 mrk., en gl. sort klædis 
kioll for 1 Sld.,  
Summa andrager forschrefne Boets middel till penge 41 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne Prætentioner; 
Kongl: May: amptskrifver og ridefouget Sr: Hans Henrich schor, fordrer efter sin indgifven sellel 
som Mortten Hansen er skyldig blefven af dend 14 waarnede som hand paaboed nemlig jordebogs 
restants in allis 27 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  som er for 95. 5 Rd. 3 mrk. 5 skl., for 96. 12 Rd. 4 mrk. 8 
skl., der foruden fordrer amptskrifveren till Processens anvendte bekaastning, som paa Mortten 
Hansen skall verre anvendt, hvilket Specialiter af hos følgende formennis og bedrager sig till penge 
in allis 15 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
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Mens som Jens Pedersen i Palmegaarden i Ibsker sogn, fra hvilken Maartten Hansen hafver staalet 
kaaber kedelen, hvor af sagen sig hafver reyst, har forpligtet sig skriftlig hos amptskrifveren self, at 
betale dermedanvendte bekaastning og holde bemelte anptskrifveren uden skade;  
Saa forblifver det der ved, og ej for samme omkostning nogen udleg her i Boet stædis;  
Helst efter di Sr: Esche Hartwig paaataar som fra amptskrifveren er befuldmegtiget, at Bonden det 
self burde betale, til med er boet af saa slet tilstand, at Creditirerne ej nær deris fordring kand 
erlange, hvorimod Jens Pedersen beholder dermed ham fra staalne kiedel:/ forbemelte Jordebogs 
aktant er udlagt 4 les korn i straaet 4 Sld., it les Høe 1 Sld. 2 mrk., it les Halm 1 mrk., ½ skeppe og 
1 fiering rug for 1 mrk. 4 skl., ½ skeppe biug 10 skl., 3 skepper Aure 1 mrk. 8 skl., en gl. sort bliset 
Hoppe 1 Sld., en brun hestføll 3 Sld., en lysbrun Hoppe 3 Sld., it lidet Soesvin og en galtgris 1 Sld. 
1 mrk., 9 gl. tomme tønder á 4 skl er 2 mrk. 4 skl., 6 gl. halftønde á 3 skl er 1 mrk. 2 skl., 4 gl. gies 
for 1 Sld., en gl. sadel med 2 stiebøyle og it gl. bidsel 2 mrk., 3 nøgle blaat og noget sort garn 10 
skl., 2 ulfskind og 2 andre Allunit skind 1 mrk. 8 skl., noget barker leeder for 8 skl., én ploug med 
jern hiull og ald sit behør 1 Sld. 1 mrk.,  2 naur, en tengsel og øpse 1 Sld. 1 mrk., en gl. mæssing for 
3 mrk., it half lispund hiemhør og nogle blaar 2 mrk. 8 skl., en gryde kraag for 1 mrk., en wogn med 
2 gl. Høestier for 1 Sld. 2 mrk., en sleede med stier og alt behør 2 mrk., it bord i stuen for 1 Sld., 2 
gl. styker sleemeger med aag 8 skl., it plougskier 8 skl., 2 gl. kister af fyr 3 mrk., en gl. flindtbøsse 
for 1 Sld., it deignetrug 1 mrk., en seys med bom og ringe 6 skl., en lin brøde 4 skl., en røste ballig 
5 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller, fordrer efter sin indsendte sedel, som bedrager sig till 
penge in allis 9 Sld. 2 mrk., der for udlagt Proqvota som er 2 mrk 15 ½ skl., it lidet syed hiønde for 
2 mrk., 2 gl. randede sengedynner for 1 mrk., til ofvers ½ skl.,  
Sognepræsten hæderlig og wellærde Mand Hr: Hans Dominicy fordrer for 7 tønder Biug og en 
skeppe, it Lam sampt Paaskerettighed for 96. som in allis bedrager sig till 14 Sld. 2 mrk. 4 skl., der 
for udlagt Proqvota 4 mrk. 7 skl., en gl. kaaber kedel for 1 Sld. 2 mrk., legger fra sig 1 mrk. 9 skl.,  
Mortten Koefoed i Svaniche fordrer sin indgifne Sedel penge 8 Sld., udlagt Proqvota som er 2 mrk. 
7 skl., it lidet syed hiønde 2 mrk., 2 gl. fierdtinger for 6 skl., en gl. kierne 2 skl.,  til ofvers 1 skl.,  
Mads Koefoed i Svaniche fordrer efter hans sedel penge 1 mrk., udlagt Proqvota  1½ skl., hos hr: 
Landsdommer ½ skl., hos Mortten Koefoed 1 skl.,  
Byefogden i Svaniche Anders Pedersen Fyhn fordrerde en skeppe resterende korn for  96. og der 
for prætenderede 3 mrk., derfor udlagt, en hiemqvern for 3 mrk., Eske Hartwig paa frendegaard 
fordrede kirke Aure for 96. en tønde, der forre 1 Sld. 2 mrk., udlagt en gl. sort klædis klørttel 4 
mrk., hos Hr: Hans Dominicy at affordrer 1 mrk. 6 skl., en bagstoel 10 skl.,  
Jens Pedersen i Ibsker sogn fordrer kirketiende Aure. Nemlig for 94. og 95. nemlig 2 tønder á 4 
mrk er 2 Sld., udlagt derfor, it gl. wraaeskab i stuen for 1 Sld. 3 mrk., 2 gl. sengesteder 1 mrk.,  
Laurids Ibsen i Østermarie sogn, fordrer for leye af hans huus som Maarten Hansen i boet hafver 
penge 14 Sld., Udlagt Proqvota 1 Sld. 4 skl., :/ it gl. skrin for 8 skl., 3 ottinger á 2 skl er 6 skl., it gl. 
bruegarns og it blaargarns lagen 2 mrk., nogle stengetræer som høet ligger paa 10 skl., it svinnetrug 
2 skl., it aar med gl. bill 4 skl., en karrebenk 6 skl., :/ 
Jens Hansen i Ibsker sogn fordrer resterende paa 2 tønder sædekorn á 6 mrk er 3 Sld., kand 
Proqvota tilkomme 14 skl., udlagt af 2 Eegebreder 10 skl., en liden stoel for 4 skl.,  
Hans Andersen i Østermariesogn fordrer for adtskillige wahre som bedrager til penge 4 Sld., kand 
Proqvota tilkomme 18 skl., af Eegedehler 14 skl., en lungrifve 4 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reysens bekaastning 3 Sld., udlagt Rug sæden 3 Sld., 
Skifteskrifveren for sin umage med reysens bekaastning 2 Sld., Udlagt 4 Lam á 2 mrk er 8 mrk.,  
Wurderings mendene blef bevilget hver 1 mrk., er 2 mrk., derfor udlagt, en spinde Rok for 2 mrk.,  
Summa andrager forschrefne Prætentioner till penge 90 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Liqvideret blifver saasom dette boes midler ey kand tilstreke 53 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
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Af boets midler gaar i flud betaling penge 37 Sld. 13 skl.,  
Det øfrige reignis Proqvota som andrager paa en Sld., 4 49/55 Skl., 
Hvor af Creditorerne efter Boets middel har faaet udleg, som denne forretning Udviiser; 
Wiidere vidste de tilstede verrende ej at angifve, som dette Boe kunne komme til beste till Gieldens 
afbetalning, end angifvet er og forskrefvet staar. At saa er Passeret Testerer  
Jens Pedersen Meklenbourgh. H: Brugman. Eskild Hartwig. 
Mikell Hop. Jens J:L:S: Larsen. 
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Nr. 129. 
Side 197b. 24. Marts.   Dom, ”Pidskes” 
Jacob Ibsen, 12. Vg. Ibsker. 
 
Anno 1697. Den 24 Marty er efter Lovlig Forregaaend Tillysning, Holden Liqvidation efter Jacob 
Ibsen forige Bonde paa det 12 waarnede i Ibsker sogn, hvilken formedelst hans begangne Tyfverir, 
er dømbt  af welb: Hr: Landsdommer Rasch at Pidskes till kaagen, og hans boes laad til hans 
Kongl: May: at verre hiemfalden.  
 
Hvor ved paa rettens weigne var ofverværende Høy edle og welbaarne Hr: Estats Raad og 
Amptmand, Hans Bøcfeke, ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og 
skifteskrifveren Henrich Brugman, Og paa Kongl: May:amptskrifvers weigne efter hammen 
indgifne fuldmagt, Comparerede Eske Hartwig paa Frendegaard i Ibsker sogn, till Boets middel 
nu igien at eftersee, blef opmeldt Mikell Hop og Jens Laursen i Ibsker sogn, som det lovglig 
hafver at Taxere, og da er efter forhen dend 10 febr; 1697 forfattede registering, forrefunden og 
Passeret som følger. 
En brun hielmet Qvige som er at finde hos Erik Larsen i Aarsdalle som dend hafver at førde nu sat 
for 3 Sld., 2 Faar á 4 mrk., er 2 Sld., it gl. sort brunt Øg for 1 Sld., it gl. bret og en benk i stuen for 1 
mrk., en gl. Rok for 1 mrk. 8 skl., en gl. benkedynne og it gl. hiønde for 1 mrk., 3 skepper Rug som 
er saaed er sat for 3 Sld., en gl. wugge for 4 skl., 2 dynner i sengen gl. og forslit, begge sat for 2 
mrk., 2 gl. hofvet pudder begge 1 mrk., it gl. boer for 2 skl., en sigte for 1 mrk. 4 skl., it gl. sold for 
4 skl., it deigne trug for 1 mrk., en gl. smør kierne uden bund for 2 skl., en garn haspe for 4 skl., en 
førrekiste uden laas 1 mrk., en tom half tønde for 8 skl., en liden kurf for 4 skl., en gl. benk i 
Krobhuuset 6 skl., en jerned Gryde kraag 1 mrk., en ballige for 4 skl., en liden gl. mæssing kedel for 
8 skl., it aar med en gl. bihl paa 6 skl., en gl. ploug uden jern 8 skl., en tom tønde for 6 skl., en harre 
for 1 mrk.,  
Summa andrager dette boets middel till penge 12 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Dernest angaf amptskrifveren ved sinne indlefverede forteignelse,  
at forberørte Jacob Ibsen rester till Anptstuen forfalden Landgielde for det 12 wornede, hand 
paaboede i Ibsker sogn for anno 1694 og Aa 1695: 12 RixD. 2 mrk. 2 skl., Item for Anno 1696. 9 
Rixd. 3 mrk. 8 skl., giør 21 Rixd. 5 mrk. 10 skl., og 32 Sld. 3 mrk. 10 skl., foruden dette angaf og 
amptskrifveren én deel omkaastning, som hand paa bemelte Jacob Ibsen for sin underholdning og 
Processens bekaastning, med fengsell og fange fougdens sampt en byesvend umage og for tyfvens 
opwartning, anwendt og betalt hafver, opdragende till 15 Sld. 2 mrk. 8 skl., Hvor till i Tyfvens Boe 
ingen middel findes; 
Dits aarsage skifteforwalteren Remitterit denne Poht till Jens Pedersen paa 29 gaard i Ibsker sogn. 
Hvilken Mand Jacob Ibsen og hans medfølger Mortten Hansen staallet fra, Om amptskrifveren 
hos hammen sin regres for berørte bekaastning kand Erlange; for denne fordrende Ustandse tilleggis 
Hr: Amptskrifveren resten af boets middel/: naar skifteforwalteren og skrifven som for deris umage 
med 8te Mihls reyse frem og tilbage, hver har bekommet for de trei skepper rugsæd en Rixd: fratagis 
:I hvor af de og Taxeringsmændene fornøyer :/ som er 9 Sld. 3 mrk. 14 skl., Hvorfor er i boet at 
bekomme, en brun hielmet Qvige for 3 Sld., 2 Faar á 4 mrk er 2 Sld., it gl. sort brunt Øeg for 1 Sld., 
it gl. bræt og en benk i stuen for 1 mrk., en gl. Rok for 1 mrk. 8 skl., en gl. benkedynne og it gl. 
hiønde 1 mrk., en gl. wugge for 4 skl., 2 gl. forslitte sengedynner 2 mrk., 2 gl. hofvetpudder 1 mrk., 
it gl. boer 2 skl., en sigt for 1 mrk. 4 skl., it sold for 4 skl., it deignetrug for 1 mrk., en gl. smør 
kierne uden bon for 2 skl., en Garnhaspe for 4 skl., en førrekiste uden laas 1 mrk., en tom halftønde 
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for 8 skl., en liden kurf for 4 skl., en gl. benk i  krobhuuset 6 skl., en jerngryde kraag 1 mrk., en 
ballig for 4 skl., en liden gl. mæssing kedel 8 skl., it aar med bihl paa 6 skl., en gl. ploug uden jern 
for 8 skl., en tom tønde for 6 skl., en harre for 1 mrk., :/   Summa 9 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Her ved boet angaf sig ellers én stoer dehl Creditorer som hafde rigtig krauf at Jacob Ibsen dem 
skyldig var; 
Men som ingen middel i boet forer handtis. Hvormed saadan krauf kunde afleggis, Eragtis Unødig 
samme krauf her udi at Repetere eller Indføre :/  
At dette saa rigtig befindes, og Passeret er som forskrefvet staar; Dis till widnisbiurd under vore 
hænder. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. Jens Pedersen Meklenbourgh. 
Henrik Brugman. Mikel Hop.  Jens J:L:S: Larsen. 
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Nr. 130. 
Side 198. 1697. 25. Marts. 
 
Hvor efter Schifternis Administrationer er Passeter, efter ergangne ordre. 
Som melder: 
 Eftersom Høyedle, Welbaarne Herr Etatsraad, och  amptmand Hans Bøeseke 
tilførs Løfgaard, udi Adtskellige missiver hafver mig Notificered ej lengere at ville bruge Sign: 
Jens Pedersen Meklenbourgh , til at betiene skifterne, mens at hand til Kiøbenhavn med første 
skulle overreise. Thi beordris paa Welb: Hans Welbaarneheds wegne eder Sign: Henrik Brugman 
at i her efter tillige med skriveried skifterne her paa Landet, indtil videre, for walter som lovligt, og 
efter Kongl: May: Lov, og forordninger forsvarligt kand værre i Rønne den 25 Marty 1697. 
 Udi Høyedle Welbaarne Herr Etatsraads fraværelse. 
    Christian Tuxen. 
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Nr. 131. 
Side 198b. 1697. 15. April. 
Kirstene Hansdatter, Aarsdale, Ibsker. 
Gunder Pedersen. 
 2 søn. 
A: Peder Gundersen, f. 1693. 
B: Hans Gundersen, f. 1696. 
  Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Jep Hansen. 
 
Anno 1697. Dend 15 April er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter Gunder Pedersens Sahl: Hustru Kirstine Hansdaatter, som boede, 
og døde, i Aarsdale udi Ibsker sogn. Imellem denne S: Qvindes efterlatte Mand bemelte Gunder 
Pedersen paa eene, og paa anden side, deris sammen auflede 2 sønner, Hvor af  
 
Den eldste søn er Peder Gundersen paa 6te aar gl.  
Den yngste søn Hans Gundersen paa 3de aar gl. 
For demmen er faderen self werge og forrelagt Jep Hansen børnens Moder broder at være tilsiuns 
werge. 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter foran indførte ordre skifteskrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmelded, Mikel Hop, og Jens Larsen i 
bemelte Ibsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger, nemlig; 
 
En wogn med hammel, tøm, og halseeler, 2 smaa stier, og 2 Høestier, for 4 Sld. 2 mrk., en egekiste 
for 1 Sld. It deigne trug 1 mrk., it lidet Car 8 skl., en ballig 3 gl. tønder á 3 skl er 9 skl., en sort blak 
stierned gl. Hoppe for 1 Sld. 2 mrk., en gl. jern gryde 1 mrk., en syed agedynne med ulen under 
foehr for 2 mrk., en anden agedynne med guhl under fohr 1 mrk. 8 skl., en gl. benkedynne 8 skl., it 
lidet skrin 8 skl., en hvid soe med 3 smaa pattegrise for 3 mrk., 2 gl. Gies á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., it 
gl. sort Raskis skiørt 3 mrk., en sort klædis trøye 1 mrk., en sort fifskaftes trye 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 11 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne Gield. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ansher Müller fordrer 2 Sld., Gunder Persen angaf at være skyldig 
til amptstuen for A. 1696 Dagsverks penge, 3 mrk. 2 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche tilkommer som Gunder beretted 4 mrk.,  
Iligemaade Jacob Koefoed 4 mrk.,  
Jep Hansen i Svaniche fordred 4 mrk.,  
Hans Hansen fordrer 6 mrk.,  
Mads Koefoed i Svaniche tilkommer 1 mrk.,  
Skifteforwalterens Salarium 2 mrk., udlagt en syed agedynne med uled under foehr for 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 mrk., her om foreened, med Gunder Persen. 
Stempled papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderingsmendene hver 8 skl., er 1 mrk.,  
Og som Creditorerne vil betroe Gunder Persen, hvis de har at fordrer efter haanden at betale, saa 
betaler hand da Gielden saaleedis, og derimod det registered Goeds beholder, hvilked hand og nu 
loved, efter forskrefne maade at efterkomme; 
Summa andrager forskrefne Gield til penge 9 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
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Ligmed bliver udi behold 1 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Som Gunder Persen beholder imod udfartens bekaastning med sin S: Qvindis lig. 
Efter anfordring hafde Gunder Persen ike videre til boets beste at angive, og ej videre Gield. Saa at 
være Passeret Testerer. Henrik Brugman.    Mikel Hop:  Jens J:L:S: Larsen. 
Gunder G:P:S: Persen. 
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Nr. 132. 
Side 198b. 1697. 3. Maj. 
Johanne Pedersdatter, 9. Sg. Nyker. 
Henrich Vinter Bødker. 
 1 ½ søster. 
A: Anna Pedersdatter, Helsingør. Værge: Søren Christensen, Nyker. 
 
Anno 1697. Dend 3 May, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter Henrik Wintter Bødker Sahl: Hustru Johanna Pedersdaatter, 
som boede, og døde, paa den 9. Jord Eiendomsgaard, som Poul Rasmusen ogsaa paaboer, i Nyker 
sogn. Imellem denne S: Qvindes efterlefvende  Mand bemelte Henrik Wintter, paa eene, og paa 
anden side, den S: Qvindis halfsøster, 
 
Anna Pedersdaatter i Helsingør, for hende er til werge anordned Sørren Christensen i Nøker 
sogn. 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter  Høy Edle og Welbaarne Hr: Etats Raad og 
Amptmand Herren Hans Bøefechis forrestaaende Ordre, skifteskrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til wurderings mænd opmelded, Hans Madsen, og Povell Rasmusen.Hvor da 
er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
En brun bliset Hest for 8 skl., en brun stiernet Hest 8 Sld., en brun Koe for 6 Sld., en sort grimmed 
Koe 6 Sld., it Madskab med en laasfast dør forre 3 Sld., it lidet laasfast skab med en dør for 1 Sld. 2 
mrk., 2 træ bagstoel á 2 mrk er 1 Sld., en laasfast førrekiste for 3 Sld. 2 mrk., en liden laasfast 
halfkiste 2 Sld., it lidet laasfast skrin for 2 mrk., en haand qvern med huus 1 Sld. 2 mrk., en liden 
sæde stoel for 12 skl., en tom tønde for 12 skl., en fiering med laag paa 1 mrk., it Ølkar paa 1½ 
tønde for 4 mrk., en tom tønde for 12 skl., en ølfiering for 1 mrk., 6 sibøtter á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., 
en førre benk 12 skl., 2 træfade røe malet á 3 skl er 6 skl., en ploug med jern 2 mrk., en anden ploug 
med hiul løbere og ringe foruden skir og knif for 3 mrk., 2 harre á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., en gl. 
wogn med hammell tøm og halseeler for 6 mrk., 2 gl. Høestier for 1 mrk., en olmerdugs dynne for 6 
mrk., en gl. blaae rannet underdynne 2 Sld., 2 bolster hofvetdynner á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., 2 puder 
med lin vor á 2 mrk er 4 mrk., 2 blaargarns lagen 4 mrk., it gl. himmel sengested for 5 mrk., en stor 
messing kedel 6 mrk., en liden mæssing kedel 2 mrk. 10 skl.,  
Den Sl: Qvindis Ifareklæder, er en gl. graae Zarsis kioel for 5 mrk., it gl. røe kirseys skiørt for 5 
mrk., en sort taffis hufve med knipling paa for 6 mrk., Hvis viidere Ifareklæder som denne Sl: 
Qvinde sig kunde hafve efterladt, er hengifven till dem som hende usi sin svaghed hafver opvarttet, 
og som Henrik Wintter ike har saadanne Ifareklæder som hand meere end en gang kand gaae udi, 
Saa reignis forskrefne denne Sl: Qvindis klæder og till Sterfboes middel med,  
Og andrager saa dette forskrefne Sterfboes middel till Penge 61 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield. Hvor till er giort udleg som følger. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter regenskab 10 Sld.,  
Mads Koefoed Povelsen i Svaniche fordrer efter regenskab penge 6 Sld. 3 mrk.,  
Claus Thisen i Svaniche fordrer 2 Sld. 2 mrk.,  
Anders Kok i Svaniche fordrer 1 Sld. 3 mrk.,  
Hr: Hans Dominici Sognepræst till Svaniche og Ibskirkis meeinghed fordrer 1 Sld.,  
Mons Monsen i Clemmedsker sogn fordrer for én Hest penge 7 Sld.,  
Sognepræsten i Nyker sogn Hr: Svend Nielsen fordrer i alt penge 7 Sld.,  
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Sognedeignen Jørgen Andersen i Nyker sogn fordrer 2 Sld.,  
Peder Hansen paa Blykobbergaarden fordrer 1 Sld. 2 mrk.,  
Sørren Christensen i Nyker sogn fordrer 2 Sld.,  
Povell Rasmusen i Nøker sogn fordrer for huusleye penge 3 Sld 2 mrk., nok for andet regenskab 2 
mrk. 8 skl., er 4 Sld. 8 skl.,  
Mons Persen i Nøker sogn fordrer 1 Sld., Sing; Albert Hartwig paa Wellindsgaard fordrer efter 
regenskab 3 Sld.1 mrk.,  
Via Proubsten Hr: Jens Morsing fordrer 1 Sld. 2 mrk.,  
Kirkrwergen Hans Madsen i Nyker sogn fordrer efter regenskab 2 mrk. 8 skl., klokepenge 1 mrk., 
kirkepenge 8 skl., er 4 mrk.,  
Olle Olsen i Nøker sogn fordrer paa sin daatters wegne for klipning 12 skl.,  
Skifteforwalterens Salarium 6 mrk.,   Skifteskrifveren for sin umage 6 mrk., tillagt it madskab med 
laasfast dør for 3 Sld., betalt med penge. Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætentioner till penge 61 Sld.1 mrk. 4 skl.,  
Saaleedis er indtet till ofvers blefven, og lofvet denne S: Qvindis efterlatte mand Henrik Wintter at 
stille forskrefne sine Creditorer tilfreds, at de vilde ham nogen Delation, saa vil hand afløse deris 
udleg med første; Efter anfordring hafde Henrik Windter ike meere til Sterfboets middel at anføre, 
og ej gaf sig an med Prætention hvor ved dette skifte sluttes; At saa er Paseret Trsterer.  
Henrik Brugman. Henrik Windter.     Povell Rasmusen.   Hans H:M: Madsen. 
 



Nr. 133. 
Side 199b. 1697. 8. Maj. 
Bente Lauridsdatter, Gudhjem. 
Mads Jensen Bech. 
 1 farbror. Moder og 2 morbrødre. 
A: Boe Michelsen, død. 1 søn. 1 dat. 
 1: Mads Boesen, død. 2 søn. 2 døt. 
  a: Michel Madsen, Svaneke. 
  b: Boe Madsen, Svaneke. 

c: Gjertrud Madsdatter, gm. Thue Hansen, constabel, Chr. Ø. Værge: 
Petter Theisen, Svaneke. 

  d: Anna Madsdatter, gm. Knud Axelsen, Svaneke. 
 2: Hanna Boesdatter, børn, som alle er udenlands. 
B: Kirstine Jørgensdatter, død. 
C: Jørgen Jørgensen, Gudhjem. 
D: Hans Jørgensen, død. 2 døt. 
 1: Anna Hansdatter. 
 2: Karen Hansdatter, død. 4 døt. 
  a: Bohl Ibsdatter, gm. Peder Christensen, Gudhjem. 
  b: Margrethe Ibsdatter, gm. Poul Monsen, Gudhjem. 
  c: Anna Ibsdatter. Værge: Søstermand, Poul Monsen. 

d: Kirstene Ibsdatter, død, var gm. Hindse Mogensen, Svaneke. 1 søn. 1 
dat. 

   I: Mons Hindse. 
   II: Karen Hindsesdatter. 
     Værge: Far. 
 
Anno 1697. Dend 8 May, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling  efter Mads Jonsen Beks Sahl: Hustru Bendte Louridsdaatter, 
som boede, og døde, i Gudhiem. Imellem denne S: Qvindes efterlatte  Mand bemelte Mads 
Joensen Bek, paa eene, og paa anden side, dend S: Qvindis førhen de  
 
afdøde fader broder som var Sl: Boe Mikelsen, efter hammen igien var en søn og en daatter. 
 Sønnen Mads Boesen, efter hammen igien lefver 2 sønner og 2 døttre, 
 Hvor af dend eldste søn er Mikell Madsen boende i Svaniche 
 Den anden søn Boe Madsen ibdn.  

Den eldste daatter Giertrud Madsdaatter, i ekteskab med Thue Hansen 
Constabel paa Christians Øe. For dem mødte efter fuldmagt Petter Thisen i 
Svaniche. 
Den anden daatter Anna Madsdaatter i ekteskab med Knud Axselsen i 
Svaniche. 
For ham mødte bemelte Petter Thisen. 

Dend afdøde daatter Hanna Boesdaatter, som ved døden er afgangen, efter hende 
igien lefver én deel børn som er uden lands, Ogingen af disse tilstede verrende 
arfvinger ved der om at giøre underretning hvor mange de erre. 

Denne Sl: Qvindes Moder afgangne Kirstine Jørgensdatter hafver 2 brødre, hvor af 



Den eldste broder er Jørgen Jørgensen boende i Gudhiem. 
Den anden moder broder Hans Jørgensen som ved døden er afgangen, 
  Efter hammen var 2 døttre, hvor af  

Dend eldste daatter er Anna Hansdaatter i ekteskab med Lars Persen i Gudhiem 
Dend anden daatter Karen Hansdaatter som ved døden er afgangen, efter hende er 
4Døttre hvor af  

Dend eldste daatter er Boel Ibsdaatter i egteskan med Peder Christensen i    
Gudhiem  
Dend anden daatter Margrette Ibsdaatter i Egteskab med Povell Monsen i 
Gudhiem. 
Dend 3. daatter Anna Ibsdaatter for hende er Povell Monsen tilordnet at 
werge  
Dend 4. daatter var Kirstine Ibsdaatter som var i Egteskab med Hindze 
Monsen Boende i Svaniche, efter hende igien lefver en søn og en daatter. 
         Sønnen ved navn Mons Hindze. 
         Datteren Karne Hindzedaatter, for demmen er faderen Hindze 

Mogensen self werge.  
  
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, bemelte Ordre, skifteskrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til wurderings mænd opmelded, Jep Hansen, og Olluf  Hansen.i 
Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Først er denne SL: Qvindes med sin efterlefvende Mand Mads Joensen Bek i boende huus og 
waaning beliggende i Gudhiem af bemelte wurderings mænd sat paa penge, efter det nøyeste deris 
tyke, med paa følgende Taxt. Nemlig. 
 
Stue huusene som er med gaufle udtill gaden, nest op till gauflen 2 stolperum med der under en 
jordkeilder, kaldis Krobhuuset, item med loft ofven ofver. Item 3 winduer, dør og hengseler, stuen 2 
stolperum med Teigl kakelofven loft der ofver, fem winduer, fire førrebenke, 2 hyller, to stolperum 
forstue og Steerhuuset med der og till bygde fodder, som staar norden op till stuen, med den plads 
som krubhuuset og stuen paastaar og straaetag fornefne hodde, saa og en liden gaards plads norden 
der forre bemelte Krubhuuset og stuen. Dette alt sammen som forskrefvet staar, er sat udi for penge 
38 Sld., 6 stolperum laaehuus i samme lengde med straaetag paa og leer wegge for Steerhuuset, som 
tillige med forstuen staar paa kirkens grund, med de der udi wærrende dørre, stalle og huus 
nagelfast i samme laaehuus findes, er sat udi alt for penge 30 Sld., 2 stolperum laaehuus. Hvor udi 
staar en bagerovn, med straaetag 2 halfve døre og hengsler er sat tilsammen for 6 Sld., en røste der 
op till ofver bagerofven for 2 mrk., 2 skepper landbiug jord i Gudhiem wang kaldet Abild støket, 
hver skeppe land sat for 4 Sld., er 8 Sld., Half anden skeppe land biug jord i Gudhiem Wang som 
Mads Joensen Bek har kiøbt af Jacob Jørgensen i Østerlaursker sogn, er sat hver skeppe land for 4 
Sld., er 6 Sld., it støke biug jord er 3 skepper land ligger i Gudhiem Wang, som Mads Joensen Bek 
hafver pandtet af Olluf Hansen i Kiedsebye, er nu sat i alt for 12 Sld., en liden lyke ved Capellet i 
Gudhiem er Taxerit for 2 Sld., it styke biug jord som kaldis Raskageren som Mads Bek har i Pandt 
af Jens Monsen i Østerlaursker sogn for 21 Sld. 3 mrk., en stoer Wang Eege paa siuf boer, med 
mast, seil, roer, 4 aarer og tilhørrende tofter og bon tille, Hvoraf den hafver deel tilkommer Anders 
Pedersen i Østerlaurskier sogn, og dend anden halfve part tilhørre dette Sterfboe. Og er baaden i alt 
Taxerit for 28 Sld., deraf tilhør dette boe penge 14 Sld., en Roeers baad med 4. aarer tofter og seigl 



og mast, hvor af Jens Ridder tilhør dend halfve part, og dette boe tilhør den anden halfve part, og er 
baaden i alt sat for 6 Sld., der af Sterfboet till nytte anføris halfparten 3 Sld.,  
I Krubhuuset i wester seng , 2 hampe bruegarns lagen á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en gl. olmerdugs 
ofverdynne for 2 Sld., en olmerdugs gl. grouf underdynne for 2 Sld. 2 mrk., en blaae rannit pude 
uden lin vor for 3 mrk., en gl. dito for 2 mrk., it gl. wefved sengklæde for 3 mrk., I dend Øster seng 
sammested, 2 gl. blaargarns lagen á 1 mrk er 2 mrk., en blaae ranned olmerdugs ofverdynne for 2 
Sld. 2 mrk., en gl. blaae rannet ullen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en blaae rannet hofvetdynne 3 
mrk., it førre skrin med laas forre 2 Sld., en gl. førre kiste med laas forre 1 Sld. 3 mrk., it laasfast 
skrin for 1 Sld. 2 mrk., i det øster sengested i Krubhuuset er sat for 2 Sld., it gl. eege madskab for 1 
Sld., det wester sengested ibdn. For 3 mrk., it gl. førrebord ibdn, for 1 Sld., 2 straarbonds tønder á 8 
skl er 1 mrk., I Krubhuuset hodden, en gl. kiste med en gl. laas forre for 2 mrk. 8 skl., en firrings 
øltønde for 12 skl.,  3 half tønder á 4 skl er 12 skl., en gl. straaebonds tønde for 6 skl., 2 bærekander 
á 4 skl er 8 skl., én gl. kierne for 6 skl., en leyel for 6 skl., en gl. bærekande og en førre bøtte 4 Skl., 
en spin Rok for 4 mrk., en gl. spin Rok for 1 mrk. 8 skl., en gl. blaae 3 allen lang  benkedynne i 
stuen for bordenden 1 mrk. 4 skl., en flamsk agedynne med røt underfoer 5 mrk., en benkedynne 
under winduen i stuen 5 allen lang for 7 mrk. it tryggeskeftis hiønde 8 skl., it gl. flamsk hiønde for 8 
skl., it andet flamsk hiønde 12 skl., it gl. flamsk hiønde med skin under for 6 skl., it gl. 
flamskhiønde med røt underfoer for 12 skl.,  
Kaabber.  
En kaabber kedel vog 9 skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., en liden kaabber kedel vog 
3 skaalpund gl. kaabber á 1 mrk er 3 mrk., en malmgryde vog 12 skaalpund skaalpundet á 8 skl er 6 
mrk., 14 gl. manser Sillegarn erre satt ogver hofvet for 8 Sld. 3 mrk.,  
Qveg. 
En sort Koe for 6 Sld., en røed Koe for 6 Sld., en træfoed for 1 mrk. 12 skl.,  
I Pigens seng 2 blaargarns lagen á 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., en gl. underdynne for 2 mrk.,  
I ofven huuset, it ølkar for 1 Sld., en standtønde for 12 skl., 2 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk.,  
300. kaste kraage á 1 mrk er 3 mrk., 2 hundrede gl. kaste kraage 1 mrk., en gl. sort Hest for 4 Sld., 2 
salte tønder i kielderen á 8 skl er 1 mrk., 3 halftønder á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., 2 halftønder á 4 skl er 
8 skl., en tri fiering for 6 skl., 8 straabonds tønder paa loftet ofver stuen á 4 skl er 2 mrk., en gl. 
sleede med jern vidier for 1 mrk. 8 skl., en sleede stok for 1 mrk., en ploug med jern og behørig 
hiull 6 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 210 Sld.,  
Skiftes betiente tilspurde samptlig arfvinger, om de hafde meere till dette boes middel at anføre; 
Hvor till de svarede, at de ike viste meere løsøre gods her till boets at angive, hvor ved dette skiftets 
løsøre sluttis. 
Dernest angaf Mads Joensen Bek efterskrefne som till hammen skyldig var, og er som følger; 
Eske Avendsen Brøger i Gudhiem er skyldig 1 Sld. 2 mrk.,  
Niels Pedersen Glaser i Røe sogn er skyldig her til boet 3 mrk. 8 skl.,  
Botfrid Nielsen i Røe sogn er skyldig 1 mrk.,  
Jens Pedersen i Svaniche er skyldig 3 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 2 mrk.,  
Summarum andrager Boets middel till penge 213 Sld. 2 mrk.,  
Denne SL: Qvindes Ifareklæder. Som dog var ikun af hiemmegiort tøy, berettet Mads Bek at dend 
Sal: Qvinde hafder i sin svaghed bort gifven till dem som hinde i sin siugdom hafver opvarttet, 
hvilket Mads Bek ved ded bekreftet saaleedis sandt at være, der ved det saaleedis paa Sterfboet 
forblef.  
Dernest blef angifven efter skrefne Gield, og der till er giort udleeg som følger. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer 1 Sld. 4 skl., her for er giort indførsel i 
fornefne stue, Krobhuuset og forstue for 1 Sld. 4 skl.,  



Jacob Koefoed i Svaniche fordrer efter sin sedel i alt 24 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  her for er udlagt af 
stue, Krubhuus og forstuen hvis der till for 12 Sld. 1 mrk. 15 skl., af 6 stolperum laaehuus 12 Sld. 
12 skl.,  
Hr: Anders Jensen Aalborrig Præst, paa Festningen Christians Øe fordred efter sin sedel laante 
penge 23 Sld. 1 mrk. 10 skl., af de 6 stolperum laaehuus at hafve 17 Sld. 3 mrk. 4 skl., 2 stolperum 
ofvenhuus med bagerofven er sat for 6 Sld., till ofvers 1 mrk. 10 skl.,  
Proviant for walter Hr: Loerents Abro paa Fesrningen Christians Øe fordrer efter sin indseende 
Missive foruden dend hytte som Mads Bek skall hafve tilhandlet sig at lodsmanden Niels Tærnøe 
før fride som kaasted 3 Sld., rester penge 18 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt dend halfve part af en wrag 
Eeye med tilbehør for 14 Sld., Dend halfve part af en roes baad med tilbehør for 3 Sld., en flamsk 
agedynne med røt under foer for 5 mrk., ved Margrette Povell Mons udleg som Mads Bech betaler 
4 skl.,  
Jens Smed i Gudhiem fordrer for beslaug till denne Sl: Qvindis liigkiste, Ploug Jerned og andet 
arbeyde i alt penge 8 Sld., udlagt at 14 manser sillegarn at hafve de 8 Sld.,  
Peder Andersen i Svaniche fordrer efter sin indskiket seddel penge 4 Sld. 3 mrk., udlagt i wester 
seng, 2 hampr bruegarns lagen for 6 mrk., en olmerdugs grouf underdynne for 10 mrk., af de 14 
manser sillegarn de 3 mrk.,  
Olluf Hansen i Keilsebye fordred som rester paa en lengde huus i Gudhiem som er 9 stolperum 
hvorfor Mads Bek skulle gifve Olluf Hansen 44 Sld., og Mads Bek  hafver igien saaedt til Claus 
Forcar og Peder Bastian, hvor paa Olluf Hansen foregaf at hafve till gode, som endnu af Mads Bek 
er ubetalt penge 33 Sld., udlagt 3 skepper land biug jord som af Olluf Hansen tilfore er i pandtsat nu 
for 12 Sld., det støke Biugjord som kaldis Raskstøket for 21 Sld. 3 mrk., till ofvers 3 mrk.,  
Nog fordret Olluf Hansen som rester og hand endnu ike hafver bekommet, som er fordred efter Sl: 
Hans Myre i Gudhiem, hvor om skiftebrefvet efter hammen formelder penge 15 Sld. 1 mrk. 14 skl., 
endnu fordred Olluf Hansen for Tømmer till ofvenhuuset 2 Sld., udlagt foreskrefne 3 mrk., en liden 
løke ved Capellet for 2 Sld., i Wester seng, i Krubhuset, en olmerdugs ofverdynne 8 mrk., 2 hofvet 
dynner for 5 mrk., it seng klæde for 3 mrk., I øster seng 2 blaargarns lagen 2 mrk., en blaae rannet 
olmerdugs under dynne 10 mrk., en dito ofverdynne 6 mrk., en blaae rannet hofvet dynne for 3 
mrk., it laasfast førre skrin 2 Sld., det øster sengested ibdn, 2 Sld., en malmgryde for 1 Sld. 2 mrk., 
till ofvers 2 skl.,  
Hans Rymand i Gudhiem fordrer efter regenskab 3 mrk. 14 skl., udlagt 3 3 hundrede kaste kraage 
for 3 mrk., ved Hr: Anders udleg af laaehuuset 14 skl.,  
Kirstine Thommisdaatter fordred for 2 aarløn som rester till Michaeli 97. penge 16 Sld., her for 
udlagt en røed Koe for 6 Sld., 1½ skeppe land biugjord, som Mads Bek har kiøbt af Jacob 
Jørgensen for 6 Sld., en sort Hest for 4 Sld.,  
Kirkewergen Peder Nielsen fordred for jordleye af huus pladsen i 2 aar á 2 mrk og for jord till 
denne Sal: Qvindis liig penge 4 mrk., er 2 Sld., udlagt, en førrekiste med laas for 7 mrk., 2 
straaebonds tønder for 1 Sld.,  
Haagen Nielsen i Gudhiem fordrer tienesteløn for trei aard tieneste som rester 2 Sld., udlagt it 
laasfast skrin 6 mrk., 8 straaebonds tønder paa loftet ofver stuen á 4 skl er 2 mrk., 
Jonas Christopher i Gudhiem fordrer 2 Sld., udlagt it Ege Madskab for 1 Sld., item it førrebord i 
Krubhuuset for 1 Sld.,  
Hellis Mevesen i Østerlaursker sogn har at fordre laandte penge 10 Sld., og derfor har till 
underpandt en halftønde kiedel af kaaber, og erbød Mads Bek sig at hvilken af arfvingerne som will 
løse samme kedel, skall de hafve kaarit, efter som dend ike er meere værdt; 
Skifteforwalteren for salarium bevilget 3 Sld., her for er giort indførsel i Abildstøket for 3 Sld., her 
for bekom 3 Sld., penge efter Accordering :/ 



Skifteskrifveren for sin umage med forretningen paa Sterfboet, skiftebrefvet at skrifve, det till bogs 
at føre og deraf efter retning at gifve till de Interesserende, sampt slet papir i alt 5 Sld., derfor 
indført i Abild støket for 3 Sld., en kaaber kiedel vog 9 skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 3 Sld. 1 mrk. 8 
skl., til ofvers 5 mrk. 8 skl.,  her for bekom 5 Sld.werdie efter Accordering. 
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt af fornefne kaaberkedel for 3 mrk., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk. er 6 mrk., udlagt, en liden kaabber kedel for 3 
mrk., en træfoed for 1 mrk. 12 skl., en blaae 3 alen lang benkedynne for bordenden i stuen for 1 
mrk. 4 skl.,  
Imod denne Sal: Qvindis Udfart, blef Mads Joensen Bek bevilget  sin seng med hvis klæder der er 
udi, sin kiste og bordet i stuen. 
Saa og udleg af boes middel for penge 15 Sld., udlagt hos HR: Zanders udleg 12 skl., 3 halftønder 
for 12 skl., en tom tønde for 6 skl., af fornefne kaaber kedel 2 mrk. 8 skl., 2 bærkande for 8 skl., en 
gl. kierne for 6 skl., en leyel for 6 skl., en bære kande og en førrebøtte for 4 skl., én Spin Rok for 4 
mrk., en gl. Spinrok for 1 mrk. 8 skl., en benkedynne under vinduen i stuen 5 alen lang 7 mrk., it 
tryggeskeftis hiønde for 8 skl., it gl. flamsk hiønde for 8 skl., it andet flamsk hiønde for 12 skl., it 
gl. flamsk hiønde med skin under 6 skl., it gl. flamsk hiønde med røt under fohr for 12 skl., i Pigens 
seng 2 blaargarns lagen for 5 mrk., en gl. underdynne for 2 mrk., en røste ofver bagerofven 2 mrk., 
it Ølkar for 4 mrk., en stand tønde for 12 skl., 2 straae bonds tønder i ofvenhuuset for 1 mrk., 2 
hundrede gl. kaste kraage for 1 mrk., i Kielderen 2 salte tønder for 1 mrk., 3 half tønder for 1 mrk. 
12 skl., 2 gl. halftønder 8 skl., en trie firrings 6 skl., én slee med jern widier 1 mrk. 8 skl., en 
sleedestoek for 1 mrk., en ploug med behørig jern for 6 mrk., hos Eske Svendsen Brøger i Gudhiem 
6 mrk., hos Niels Persen Glaser i Røe sogn 3 mrk. 8 skl., hos Botfrid Nielsen 1 mrk., hos Jens 
Persen i Svaniche at fordrer 3 mrk. 8 skl., ved Olle Hansens udleg 2 skl., er till ofvers 2 mrk. 10 
skl., som Mads Bek beholder, Imod det at Hindze Mons anpart hos ham blifver indtill videre 
bestaaende i stuuen, Krubhuuset og for stuen, hvor det er indført. 
Summa Andrager forschrefne prætentioner till Penge 180 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deehling 32 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Deraf tilkommer denne SL: Qvindis efter lefvende Mand Mads Joensen Bek dend halfve part som 
er 16 Sld. 1 mrk.3½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis først imellem 3de fornefne  denne Sal: Qvindis fader og mor brødre 
afgangne Boe Mikelsens børn og Moders 2de brødre, først Jørgen Jørgensen, og afgangne Hans 
Jørgensens børn er 3 brødrelaader, er paa enhvers andel 5 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
 
For Mads Joensen Beks andeel som er 16 Sld. 1 mrk. 3½ skl., ehr Udlagt som følger, udi stuuen, 
Krubhuuset og forstuen, med huus det til hør efter forskrefne anførsel er Mads Bek Indført for 
bemelte sin anpart som er 16 Sld. 1 mrk. 3½ skl.,  
 
Denne Sal: Qvindis Faderbroder afgangne Boe Mikelsen, som har efterlatt sig ved navn Mads 
Boesen som ved døden er afgangen, og en daatter Hanna Boesdaatter som og ved døden er 
afgangen, hvilke tager deris faderslaad, og ehr broderens laad 14 mrk. 8 skl., og daatterens laad er 7 
mrk. 4 skl.,  
 
Sønnen Mads Boesen har efterlatt sig 4 børn, 2 sønner og 2 døttre, som tager deris faderis lod, er 
der af en broderlod 4 mrk. 13 1/3 skl., og en søsterlaad 2 mrk. 6 2/3 skl., hvor af 
Dend eldste søn er Mikel Madsen tilkommer 4 mrk. 13 1/3 skl., der for er ham tillagt og indført i 
en sort Koe for 4 mrk. 13 skl., item  



Dend anden søn Boe Madsen for sin anpart 4 mrk. 13 skl., er og Giort indførsel i fornefne sortte 
Koe for 4 mrk. 13 skl., Clar. 
Dend eldste daatter Giertrud Thue Hansens for sin anpart 2 mrk. 6 2/3 skl., er giort indførsel i 
for: sortte Koe:/ 
Dend anden daatter Anna  Knud Axselsen er for sin anpart 2 mrk. 6 2/3 skl.,giort indførsel i 
fornefne sortte Koe. Clar. 
 
SL: Mads Boes Syster Hanna Boesdaatter eller hindis børns anpart som er 7 mrk. 4 skl., hvilken 
anpart Mikel Madsen i Svaniche til sig tager indtill der om fuld efter retning erlanges, derfor er og 
giort indførsel udi fornefne sortte Koe som er 7 mrk. 4 skl., blifver endda till ofvers af berørte sortte 
Koe 2 mrk. 4 skl.,  
 
Denne SL: Qvindis Moder Kirstine Jørgensdaatter 2de brødre,hvor af  
Dend eldste broder er Jørgen Jørgensen i Gudhiem, hans anpart er penge 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., 
derfor er giort indførsel i Krubhuuset, stuen og forstuen med huus der ved er anført for 5 Sld. 1 mrk. 
12 skl.,  
Og hafver Mads Bek samtøket efter Jørgen Jørgensen og hans søn Truels Jørgensens 
begiering, at berørte Jørgen Jørgensens anpart skall blifve hos Mads Bek bestaaende indtill 
Jørgen Jørgensen som nu er en ældgammell Mand ved døden afgaar at Mads Bek da udlegger 
denne hans arfvepart til at begrafve Jørgen Jørgensens legeme derfor; 
Dend anden broder Hans Jørgensen som ved døden er afgangen, efter hammen er 2 Døttre, hvor 
af  
Dend eldste daatter Anna Hansdaatter og tilkommer af sin faders laad som er 5 Sld. 1 mrk. 12 
skl., dend halfve part som er 10 mrk. 14 skl., og  er  
Anna Hansdaatter som er i ægteskab med Lars Persen i Gudhiem, der for tillagt udi fornefne 
stue, Krobhuus og forstue med hvis derved anført er for 10 mrk. 14 skl.,  
Dend anden daatter Karne Hansdaatter som ved døden er afgangen, efter hinde er 4 døttre, hvor 
af  
Dend eldste daatter Boel Ibsdaatter i ægteskab med Peder Christensen som tilkommer for sin 
anpart, som er af sin moderslaad 2 mrk 11½ skl., og derfor tillagt. En gl. kiste med en gl. laas forre i 
krubhuuset holden for 2 mrk. 8 skl., af en sort Koe 3½ skl.,  
Dend anden daatter Margrette Povell Mons i Gudhiem tilkommer 2 mrk. 11½ skl., og der for 
tillagt ded wester sengested i krubhuuset for 3 mrk., til ofvers 4½ skl., Clar :/ 
Dend 3 daatter Anna Ibsdaatter som Povell Monsen er werge for tilkommer 2 mrk. 11½ skl., 
og er derfor tillagt, af en sort Koe 2 mrk. ½ skl., en 3 frirrings øltønde  for 7 skl., til ofvers 1 skl., 
Clar :/  
Dend 4. daatter Kirstine Ibsdaatter som ved døden er afgangen og har efterlatt sig en søn og en 
daatter, som deris fader.  
Hindze Monsen er werge for, tilkommer 2 mrk. 11½ skl., der for er dem tillagt og indført i stuen, 
Krubhuuset og forstuen med hvis der tilhør, og tilkommer sønnen der af 1 mrk. 13 skl., og 
daatterens anpart er 14½ skl.,  
 
Till slutning blef samptlig de vedkommende arfvinger, endnu af skiftis betiendte tilspurdt, om de 
hafde meere at angifve, dette Sterfboe endten at komme till beste, eller vidre fordrende Gield; Hvor 
til de svarede, ej widere at angifve var, end forskrefvet staar. Saa att werre Passeret Testerer.  



Henrik Brugman,   Jep Hansen  Olle O:H: Hansen.  
Mads M:J:B: Joensen Bek. 
Efter skriflig gifvenfuldmagt af Boe Madsen,Thue Hansen og Knud 

Axselsen i Svaniche. Testeris er ved paa deris wegne af Petter Thisen. Mikel M:M:S: 
Madsen.eget skrefvet staar, Paa min fader Jørgen Jørgensens wegne  
Truels T:J:S: Jørgensens egit skrefne navn. Lars L:P: Persen.egit skrefne navn.  
Poul P:M:S: Monsen eget skrefne navn.     Per P:C: Christensen eget skrefne navn.  
 



 1 

Nr. 134. 
Side 202b. 1697. 10. Maj. 
Ellene Espersdatter, 21. Vg. Østerlars. 
Lennert Haagensen. 
 1 søn. 4 døt. 
A: Haagen Lennertsen, f. 1675. 
B: Kirstine Lennertsdatter, f. 1674. 
C: Karen Lennertsdatter, f. 1679. 
D: Boehl Lennertsdatter, f. 1682. 
E: Ingeborrig Lennertsdatter, f. 1685. 
   Værge: Far. 
 
Anno 1697. Dend 10 May, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter Leenert Haagensens Sahl: Hustru Ellene Espersdaatter, som 
boede, og døde, i it Udhuus, liggende paa 21de waarnedis grund i Østerlaursker sogn. Imellem 
denne S: Qvindes efterlefvende  Mand bemelte Leenert Haagensen, paa eene, og paa anden side, 
deris sammen auflede børn, som er en søn og 4 døttre. 
 
Sønnen Haagen Leenertsen paa 22 aar gl. sin egen werge. 
Dend eldste daatter Kirstine Leenertsdaatter paa 23 aar gl. 
Dend anden daatter Karne Leenertsdaatter paa 18 aar gl. 
Dend tridie daatter Boehl Lenertsdaatter 15 aar gl.. 
Dend yngste daatter Ingeborrig Leenertsdaatter paa 12 aar gl.. 
For demmen er faderen self werge. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte 
er til wurderings mænd opmelded, Jep Hansen, og Anders Andersen. ibdn. Da er forefunden 
og Passeret som her efter følger,  
 
Qveg. 
En brun grimmet Koe 6 Sld., en røe hielmet flinhorned Koe for 6 Sld., en sort hielmet Koe 5 Sld., 
en brun beltet Koe 5 Sld., en ung røe hielmet Koe for 5 Sld., endnu en ung røe hielmet Koe for 4 
Sld., en blak stiernet Qvige for 3 Sld.,  
Øeg. 
En sort bliset gilling 6 Sld. 2 mrk., en sort brun snoppet gilling for 6 Sld., en sort Hoppe 6 Sld.,  
Faar. 7 gl. Faar med grøen á 4 mrk er 7 Sld.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Boehave. 
En wogn med behør er sat for 3 Sld. 2 mrk., en ploug med behør 6 mrk.,  
Kaabbervahre. 
En gl. kaabber kedel vegtig till 4 mrk., en mæssing kedell paa en liden span stoer 3 mrk., en liden 
mæssing kedel 2 mrk., en førre kiste med egelaag for 1 Sld., en førrekiste i stuen med laas for 3 
mrk.,  
I Krubhuuset. 
En førre kiste uden laas 1 mrk., 3 gl. tønder á 4 skl er 12 skl.,  
Paa stueloftet. 
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2 tønder á 4 skl er 8 skl., it diegne trug 8 skl., 2 kierner á 4 skl er 8 skl., en kalketønde 4 skl., en 
hiem qvern med huus og seyl 6 mrk., it gl. benkedynne vor 4 skl., it gl. bord for 8 skl.,  
Summa andrager forschrefne Sterfboets middel till penge 72 Sld.,  
Denne Sal: Qvindis Ifareklæder, var af ringe værdt, hvilke pigebørnen har imodtaget og paaklædet 
sig, at der om indtet er videre at teigne; 
Hans Svendsen Udbygger paa Mads Morttens grund, er skyldig her till boet 4 mrk., for en Koes 
leye, og er af børnen self samtøket, at deris fader Leenert Haagensen det self indfordrer og 
beholder; 
Blef saa angifven efterskrefne bort Skyldige Gield, og er dertil giort udleg som følger. 
Sognepræsten Hr: Jørgen Jensen Soede fordrer efter sin sedel 8 Sld., hvorfor er tillagt, en beltet Koe 
for 5 Sld., en brun stiernet Qvige 3 Sld.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordrer efter sin sedel 4 Sld., og 2 skepper Aure, der for ansat 2 mrk., 
giør 4 Sld. 2 mrk., udlagt, en ung røe hielmet Koe for 5 Sld., til ofvers 2 mrk.,  
Bendix Jacobsen i Østerlaursker sogn, fordrer 5 Sld., udlagt en sort hielmet Koe for 5 Sld., 
Imod denne SL: Qvindes Udfart, er Leenert Haagensen tillagt for 12 Sld., og udlagt en brun 
grimmed Koe, og en røe hielmet flinformet Koe á 6 Sld er 12 Sld.,  
Skifteforwalterens Salarium 5 mrk., bevilget, bekom 5 mrk.,  
Skifte skrifveren for sin umage bevilget i alt 5 mrk., bekom 5 mrk.,  
Stemplet papir till dette skifte bref for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., af en ung røe Koe hielmet at 
betale disse 14 mrk., en liden mæssing kedel for 2 mrk., Clar. 
Summa andrager forskrefne Sterfboets bort skyldige Gield till penge 34 Sld.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 38 Sld.,  
Der af tilkommer faderen dend halfvepart som er 19 Sld.,  
Dend anden halfvepart dehlis imellem en søn og 4 døttre. 
Er der af broderens lod 6 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., Og hver daatters laad er 3 Sld. 10 2/3 skl.,  
 
For faderens lod er tillagt, en sort brun snoppet gilling for 6 Sld., én sort Hoppe for 6 Sld., af en røe 
hielmet Koe ved Diderik Wolfs udleg 2 mrk., en wogn med behør 3 Sld. 2 mrk., en ploug med 
behør for 1 Sld. 2 mrk., en mæssing kedel paa en liden span stoer for 3 mrk., en førre kiste med en 
gl. laas for 3 mrk.,  
 
Sønnen Haagen Leenertsen for sin anpart 6 Sld. 1 mrk. 5 skl., er udlagt, en sort bliset gilling for 
6 Sld. 2 mrk., till ofvers 11 skl.,  
 
Dend Eldste daatter Kirstine Leenertsdaatter, er tillagt for sin anpart 3 Sld. 10 skl., udlagt 2 
Faar á 4 mrk er 2 Sld., en førrekiste med eegelaag for 1 Sld., hos sin broders udleg 10 skl.,  
 
Dend anden daatter Karne Leenertsdaatter, tilkommer 3 Sld. 10 skl., udlagt der for 2 Faar 2 
Sld., en førre kiste 1 mrk., it deigne trug 8 skl., 2 kierner 8 skl., 2 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 
8 skl., af en hiem qvern med systeren 2 skl.,  
 
Dend 3. daatter Boehl Leenertsdaatter for sin anpart 3 Sld. 10 skl., udlagt 2 Faar á 4 mrk er 2 
Sld., en gl. kaabber kedel 4 mrk., 2 straabonds tønder á 4 skl er 8 skl., af en hiem qvern 2 skl., hos 
systerenat fordre.  
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Dend yngste daatter Ingeborrig  Leenertsdaatter tilkommer 3 Sld. 10 skl., der for udlagt it Faar 
for 4 mrk., en gl. Gaas 1 mrk. 4 skl., 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 skl., en kalke tønde 4 skl., it 
bord i stuen for 8 skl., it benkedynne vaar 4 skl., en hiem qvern med behør for 6 mrk., till ofvers 6 
skl., der af er till fornefne 2de syster udlagt hver at hafve 2 skl er 4 skl.,  
Till det sidste blef Leenert Haagensen og børnen af skifte betiendtene tilspurdt om de hafde meere 
till dette boets middel at anføre, entten Gods eller Gield. Hvor till de svarede ey videre at være. End 
angifvet er og forskrefvet staar. Saa at verre Passeret Testerer. H: Brugman. 
Leenert L:H:S: Haagensen.  Haagen H:L: Leenertsen. Jep Hansen.  

Anders A:A:S: Andersen. 
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Nr. 135. 
Side 203. 1697. 10. Maj. 
Karen Jespersdatter, 13. Vg. Østerlars. 
Olle Andersen. 
 2 søn. 1 dat. 
A: Anders Olsen, f. 1679. 
B: Peder Olsen, f. 1684. 
C: Ingeborrig Olsdatter, f. 1677. 
  Værge: Far. 
 
Anno 1697. Dend 10 May, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter Olle Andersens Sahl: Hustru Karne Jespersdaatter, som boede, og 
døde, paa ded 13 waarned  i Østerlaursker sogn. Imellem denne S: Qvindes efterlatte Mand bemelte 
Olle Andersen, paa eene, og paa anden side, deris sammen auflede børn, som er 2 sønner og 1. 
datter. Hvor af  
 
Dend eldste søn Anders Ollsen paa 10 aar gl. 
Dend anden søn Peder Olsen 13 aar gl.. 
Daatteren Ingeborrig Olsdaatter gl. 20 aar. 
For demmen er faderen Olluf Andersen werge; 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Ergangne ordre  skifte skrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmelded, Jep Hansen, og Anders 
Andersen. ibdn. Da er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Øeg. 
En ung sort brun Hoppe 6 Sld., en gl. sort brun Hoppe 6 Sld., en stoer brun Hoppe 8 Sld., en soed 
blised Hoppe 7 Sld., en gl bleeg brun Hoppe 4 Sld.,  
Qveg. 
En røe Koe med en hvid plet paa siden for 6 Sld., en sort hielmet Koe for 5 Sld., en røe grimmet 
Koe og en Røe hielmet Koe, som Ingeborrig Sl: Olluf Jensens i Rønne har till underpandt, paa hvis 
hun har at kræfve hos Olluf Andersen, nu befindis af wærdie 10 Sld., og har hun der for ladet sætte 
sit brænde paa berørte 2de Kiør, 6 gl. Faar med sin afgrøde som Olle Andersen berettet at hafve og i 
pandtsat till bemelte Ingrborrig Sl: Olle Jensens i Rønne, er nu sat hvert for 4 mrk er 6 Sld.,  
Svin. En hvid Soe for 1 Sld., en aars gl. Soegris for 2 mrk.,  
Gies. 2 gl.Gies og en Gaas á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Boehave. 
En wogn med stier og en brake hammel for 2 Sld., en sleede med træ vidier 1 mrk. 8 skl., en ploug 
med jern og draglenke og anden tilhør uden hiul for 1 Sld. 2 mrk., en harre med en brake hammel 
for 1 mrk., it aar med bihl for 1 mrk., en gl. kaabber kiedel paa en span stoer for 1 Sld. 2 mrk., en gl. 
førre kiste for 3 mrk., en gl. seis uden bom 8 skl., it gl. deigne trug 1 mrk., en gl. tønde for 6 skl., en 
gl. tønde for 2 skl., endnu en gl. tønde 4 skl.,  
Summa Boets anførte middel andrager til Penge 67 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Ifareklæderne var ikun af ringe værdt, og hafver dend Sal: Qvinde gifvet sin efterlefvende daatter 
dem at paaklæde sig. 
Blef saa angifven efterskrefne Gield. 
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Efter i bog Claringen dend 16 Marty 1697. gifne efterretning, tilkommer amptstuen her af boet, 
forfalden, landgielde till 1. May 1697. i alt penge 33 Sld. 3 mrk., udlagt en røe Koe med en hvid 
plet paa siden er sat for 6 Sld., en sort hielmet Koe 5 Sld., en stoer sort brun Hoppe for 8 Sld., en 
soed bliset Hoppe 7 Sld., en ung brun Hoppe 6 Sld., en wogn med stier og behør for 2 Sld., er 34 
Sld., til ofvers 1 mrk.,  
April. May og Juny qvartal,skat Aa 1697 er 4 mrk. 6 skl., udlagt 3 gl. Gies for 3 mrk. 12 skl., af 
fornefne udleg 10 skl.,  
Ingeborrig Sal: Olluf Jensens i Rønne tilkommer efter regenskab 15 Sld., udlagt de for i pandtsatte, 
en røe grimmet Koe sagt for 5 Sld., og en røe hielmet Koe for 5 Sld., 5 Faar som og med sin afgrøde 
er til underpandt for 5 Sld.,  
Moms Monsen i Bedegade, fordrer paa sin myndling weigne Sal: Anders Persens søn i Røe sogn, 3 
mrk. 12 skl., udlagt en slee med træ vidier 1 mrk. 8 skl., en harre for 1 mrk., it aar med bihl 1 mrk., 
ved Amptskrifverens udleg af wognen 4 skl.,  
Imod dend Sl: Qvindis Udfart, blef Olle Andersen udlagt 9 Sld. 2 mrk. 6 skl., udlagt, en gl. sort 
brun Hoppe 6 Sld., en ploug med behør for 1 Sld. 2 mrk., af en gl. bleeg brun Hoppe 8 Sld., en gl. 
tønde for 6 skl.,  
Berttel Jensen kirke werger i Østerlaursker sogn fordrer for firre skepper Aure for Aa 96. med 
rentte siden forleeden aars Taxt. Ansat for 4 mrk., Udlagt, en hvid soe for 4 mrk.,  
Jacob Laursen ibdn. For en tønde Haure Aa 95. af en gl. bleeg brun Hoppe disse 2 mrk.,  
Anders Olsen Skreder fordrer 6 mrk., af en gl. bleeg brun Hoppe disse 6 mrk.,  
Jens Smid i Gudhiem fordrer 1 mrk., udlagt it deigne trug for 1 mrk.,  
Anders Andersen fordrer 8 skl., udlagt af it lidet Soesvin 8 skl.,  
Anders Truelsen i Meelsta fordrer 1 mrk., udlagt en gl. seys uden bom for 8 Sld., 2 gl.tønder for 6 
skl., af wognen de 2 skl.,  
Skifteforwalterens Salarium 4 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 4 mrk., tillagt it Faar med sin afgrøde for 4 mrk., en gl. 
kaaber kedel for 6 mrk., bekommet her for 2 Sld.,  
Stemplet papir till skifte brefvet 3 mrk., udlagt en fyrrekiste 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., tillagt it lidet Soesvin 2 mrk., 
till ofvers 8 skl.,  
Summa Andrager forschrefne Sterfboets anførte Gield og Patentiona 67 Sld. 2 mrk. 8 
skl.,  
Saaleedis blifver da indtet till dehling imellem arfvingerne, naar faderen imod denne S: Qvindis 
Udfart, beholder de ham tillagde 9 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Efter skifte betiendternis anfordring, hafde Olle Andersen ike meere till dette  boets beste at 
angifve, og ej heller meere Gield end forskrefvet staar, att saa er Passeret Testerer.  
Henrik Brugman.  Olle Andersen. Jep Hansen.  
Anders A:A:S: Andersen.egit skrefne navn.  
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Nr. 136. 
Side 204. 1697. 14. Maj. 
Jens Andersen, udhus, Vestergård grund, Vestermarie. 
Elisabeth Clausdatter. Laugv:  Hindze Hansen, Ellebye, Vestermarie. 
 2 søn. 4 døt. 
A: Anders Jensen, f. 1687.  
B: Mons Jensen, f. 1690. 
  Værge: Herman Bohn, Rønne. 
C: Kirstine Jensdatter, f. 1674. 
D: Karen Jensdatter, f. 1677. 
E: Elsebeth Jensdatter, f. 1680. 
F: Margrethe Jensdatter, f. 1683. 
  Værge: Herman Bohn, Rønne. 
 
Anno 1697. Dend 14 May, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter Sal: Jens Andersens, som boede, og døde, I it Udhuus liggende paa 
Westergaards grund i Westermarie sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Elisabeth 
Clausdaatter, for hende er till laugwerge anordnet Hindze Hansen i Ellebye ibdn, paa eene, og 
paa anden side, deris sammen auflede børn, som er 2 sønner og 4. døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn Anders Jensen paa 10 aar gl. 
Dend anden søn Mons Jensen 7 aar gl.. 
For demmen er till werge anordnet, som sig det godvillig antog Herman Bohne i Rønne. 
Daatteren Kirstine Jensdaatter gl. 23 aar. 
Dend anden daatter Karne Jensdaatter 20 aar gl.  
Dend 3die daatter Elsebeth Jensdaatter paa 17 aar gl.  
Dend 4 daatter Margrete Jensdaatter 14 aar gl.  
For demmen er till werge anordnet forbemelte Herman Bohn i Rønne, og betroede Herman 
Bohne, Enken Godset under sat wergemaall at hafve, saa lenge hun dermed tilbørlig angaaes 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høy Edle og Welb: Estats Raad og Amptmand 
Herren Hans Boefeke ergangne Ordre till wel Edle Hr: Vice Amptmand Christian Tuxsen og 
igen meddeelte ordre til skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings 
mænd opmelded, Arist Ibsen, og Jens Madsen. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger,  
 
Øeg. 
En brun snoppet Hest for 8 Sld., en brun snoppet Hoppe 4 Sld., en gl. mørk brun Mehr 1 Sld., it 
brunt Horsføll for 1 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En blaket Koe 4 Sld., en sort hielmet Koe for 4 Sld., en røe bleg grimmedt Koe for 4 Sld.,  
Faar og Lam. 2 hvide Faar og it sort Faar med 5 Lam sat med Lammen for 4 mrk støket er 3 Sld., it 
hvidt Faar og it sortFaar som er golt, er satt hvert for 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., en hvid Wehr for 3 
mrk.,  
Gies 4 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 1 Sld.,  
Boehave. 



 2 

Ded huus som den S: Mand iboede og fra døde, er 10 stolperum, med alt hvis der udi jord og 
nagelfast findis sampt en liden røste westen till en i alt sat for 12 Sld.,  
Summa andrager Sterfboets middel til penge 44 Sld. 3 mrk.,  
Blef angifven at denne S: Mand ike efterloed sig nogen Ifareklæder som var atoer værdi. Thi børnen 
hafver dem bekommet at paaklæde sig; 
Dernest angafvis efterskrefne Gield. Og er der till giort udleg som følger. 
Kirke wærgen Laurids Hansen fordrer 1 Sld. 4 skl., udlagt 4 gl. Gies á 1 mrk er 4 mrk., af en 
brun snoppet Hest for 4 skl.,  
Sognepræsten Hr: Rasmus Jensen fordrer for deeler till liigkisten á 1 mrk. 8 skl er 7 mrk. 8 skl., 
arbiedsløn for kisten at giøre 4 mrk., for liig tienneste 3 mrk., er 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., Udlagt 2 hvide 
Faar og it sort Faar med 5 Lam á 4 mrk er 3 Sld., en hvid Wehr 3 mrk., till ofvers 8 skl.,  
Hindze Hansen i Ellebye fordrer for Haure og Biug 4 Sld. 8 skl., Udlagt en brun snoppet Hest for 
8 Sld., till ofvers 15 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalterens Salariom 4 mrk. 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 6 mrk., bekom her for 8 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk.,  
Wurderings mændene hver 1 mrk. er 2 mrk., disse 15 mrk., er udlagt at betalis af en brun snoppet 
Hest hos Hindze Hansen i Ellebye. 
Kirstine Jensdaatter fordrer laandtepenge 2 mrk., udlagt it hvidt goldt Faar for 3 mrk., till ofvers 
1 mrk.,  
Imod denne Sl: Mands Udfart er Enken bevilget Udleeg for 7 Sld., udlagt en brun snoppet Hoppe 
for 4 Sld., en gl. mørk brun Mær for 1 Sld., en sort golt Faar 3 mrk., it brunt Horsføll 6 mrk., till 
ofvers 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Prætentioner till penge 20 Sld. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 24 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Der af tilkommer Moderen dend halfvepart, som er 12 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Dend øfrige halfvepart dehlis imellem 2 sønner og 4 døttre, 
Der af en broderlod 3 Sld. 5½ skl., og en systerlaad penge 1 Sld. 2 mrk. 2 2/4 skl.,  
 
For moderens anpart 12 Sld. 1 mrk. 6 skl., er Udlagt, dend halfvepart af forskrefne huus og hvis der 
ude jord og nagelfast for 6 Sld., en blaket Koe for 4 Sld., ved udfarten de 1 mrk., ved Hr: Rasmus 
Udleg 8 mrk., af en sort hielmet Koe 1 Sld. 3 mrk. 10 skl., hos Hindze Hansen 4 skl.,  
 
for Dend eldste og Yngste søns anpart, hver 3 Sld. 5½ skl., er 6 Sld. 11 skl., er udlagt, af dend 
halfvepart i huuset med hvis der udi, jord og nagelfast findis 3 Sld., af en sort hielmet Koe 2 Sld. 6 
skl., af en røe bleeg grimmed Koe 4 mrk. 5 skl., 
 
de 4 døttre for deris anpartter som er til hver 6 mrk. 2 ¾ skl., giør 6 Sld. 11 skl., derfor er tillagt, af 
dend halfvepart i huuset, en fierdedeel med hvis der udi jord og nagelfast findis for 3 Sld., af en røe 
bleeg grimmed Koe 3 Sld. 11 skl., Clar. 
 
Efter anfordring hafde Enken og de vedkommende ike meere till dette Sterfboets middel at angifve, 
ey heller angaf sig fleere med Prætention end forskrefvet staar, att saa er Passeret Testerer. 
Henrik Brugman. Paa Enkens weigne som laugwerge, Hindze Hansen. 
Efter begiering paa børnens weigne Herman Bohn. Arist Ibsen. 
Jens Madsen. 
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Nr. 137. 
Side 204b. 1697. 14. Maj. 
Greiers Gregersen Skomager, udhus, 53. Sg.g. Vestermarie. 
Margrethe Sigvartsdatter. Laugv: Laurids Nielsen, Brødegård. 
 1 søn. 4 døt. 
A: Greger Gregersen, f. 1689. 
B: Elisabeth Gregersdatter, f. 1687. 
C: Dorthea Gregersdatter, f. 1691. 
D: Karen Gregersdatter, f. 1694. 
E: Kirstine Gregersdatter, f. 1697. ( 14 uger.). 
 Værge: Morbrødre, Svend Andersen og Hans Andersen, begge Østerlars. 
 
Anno 1697. Dend 14 May, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter Greiers Greyersen Skomagersom boede, og døde, i it Udhuus 
beliggende paa den 53 Gaards Grund  paa Thingsta i Westermariesogn. Imellem denne S: Mands 
efterlatte hustru  Margrette Sigvortsdaatter, for hinde laugwerger efter hendis begiering 
Laurids Nielsen paa berørde gaard, paa eene, og paa anden side, deris sammen auflede børn, som er 
1 søn og 4. datter. Hvor af  
 
Sønnen  Greyer Greyersen  paa 8te aar gl. 
Dend eldste daatter Elisabeth Gryersdaatter paa 10 aar gl. 
Dend anden daatter Dorethea Greyersdaatter paa 6 aar gl.  
Dend 3de daatter Karne Greyersdaatter paa 3 aar gl.  
Dend yngste daatter Kirstine Greyersdaatter paa 14 uger  
For demmen er moder brøderne Svend Andersen Og Hans Andersen, begge i Østerlaursker 
sogn werger,  
.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter berørte ordre  skifte skrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldett, Arist Ibsen, og Jens Madsen. 
ibdn. Hvor da er Passeret som her efter følger,  
 
En røed Koe for 4 Sld. 2 mrk., 5 stolperum gl. huus, med hvis jord og Nagelfast der udi findis, er sat 
i alt for Penge 5 Sld., en liden gl. kaaber kedel 3 mrk., en gl. øltønde for 6 skl., en gl seis med bom 
og ringe 8 skl., 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., it gl. bord for 1 mrk.,  
Summa Boets middel andrager 11 Sld. 14 skl.,  
Blef saa angifven forskrefne Gield, og er der till giort udleg som følger; 
Sognepræsten Hr: Rasmus Jensen Borringholm tilkommer efter Enkens 
 Angifvende 6 mrk., udlagt af en røe Koe 6 mrk.,  
Laurids Nielsen fordrer for huus og jordleye 6 Sld., forskrefne huus at hafve 5 Sld., af en røe Koe 1 
Sld.,  
Kirkewergen Laurids Hansen fordrer 1 mrk. 8 skl., af en røe Koe 1 mrk. 8 skl.,  
Willum Jacobsen i Rønne fordrer 2 mrk., tillagt, 2 gl.Gies for 2 mrk.,  
Anders Jacobsen i Rønne fordrer 2 mrk., af en røe Koe 2 mrk., 
Laurids Espersen i Rønne fordrer 2 mrk., af en røe Koe 2 mrk.,  
Hans Andersen i Østerlaursker sogn fordrer 1 mrk. 14 skl., af en røe Koe 1 mrk. 14 skl.,  
Skifteforwalterens Salarium 1 mrk., af en kaabber kedel 1 mrk.,  
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Skifteskrifveren for sin umage 2 mrk., af en kaabber kedel 2 mrk.,  
Stemplet papir til skifte brefvet 1 mrk. 8 skl., af en røe Koe 10 skl., en øltønde 6 skl., en seis med 
bom og ringe 8 skl.,  
Wurderings mendene hver 8 skl., er 1 mrk., tillagt it bord i stuen 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætentioner till penge 11 Sld. 14 skl.,  
Saaleedis er indtet till arf og deeling imellem arfvingerne;  
Ifareklæderne har Enken deelt og paaklædet børnen, i wiinter hafde Enken og de vedkommende 
efter anfordring ike at forregifve, end forskrefvet staar; Att saa er Passerit Testerer.  
Henrik Brugman. Lars Nielsen.  Svend S:A:S: Andersen. 
 Hans H:A:S: Andersen. Arist Ibsen.  Jens Madsen. 
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Nr. 138. 
Side 205. 1697. 17. Maj.   Dom.. 
Hans Madsen, ”44. Vg. eller fæsteboe i Østerlars” .  ( 44 sg.). 
 
Anno 1697. Dend 17 May, er efter Forregaaende Forfattede Registering, og till i dag forhen giorde  
Tillysning holden  Liqvidation  ofver Hans Madsens boe, Gods og Gield efter som hand hafver 
forseet sig med Dyreskiøtteri, hvor førre hand inden hiemting tilforne, saa og inden Landstinget er 
nest afvigt dend 5 may, er Dømbt sin lifstid at gaae paa Bremmerholm i Jern og Arbeyde, og hans 
boets laad till hans Grefl: Excell: Høy ædel Hr: Gref Refvenklou at verre hiemfalden, naar ald 
beviiselig Gield og Omkostning fra boets middel er aftagen, till hvilken ende i dag mødt her paa 
berørte Hans Madsens boepæll dend 44 Wornede eller fæsteboe i Æsterlaursker sogn først paa 
ermelte hans Greflig Excelleris wiegne, Holts Forsteen her paa Borringholm Hans Christensen,  

.   
Og paa Rettens wegne efter Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad og Amptmand Hans 
Boefeche Ergangne Ordre till Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsen, og hans igien gifve 
befalling till skifteskrifveren  Henrik Brugman, derved blef till wurderings mænd opmeldet, Jep 
Hansen, og Anders Andersen. I berørte Østerlaursker sogn. Som nu igien efter saae og Taxerit, 
hvis Boe hafver Hans Madsen og hans hustru tilhørde, og Da Passerede som her efter følger, 
nemlig. 
Qveg. 
En braaget stud for 6 Sld., én røe hielmet stud for 6 Sld., en sort stud for 6 Sld., en røed stud for 4 
Sld., disse 4 studde hafver Ingeborrig Sl: Olluf Jensens i Rønne /: efter Mons Knudsens som nu 
boer paa berørte 44 gaard i Østerlaursker sogn Saavelsom Hans Madsens Qvinde og Naboernis 
beretning :/ her fra boepællen ladet afhendte. Og forregifver Ingeborrig Sl: Olluf Jensens, at hun 
forhen hafde handlet og afkiøbt Hans Madsen berørte 4 stude, men efter at de ved registering var 
Taxerit, lod Jngeborrig SL: Olluf Jensen den afhendte her fra boet; 
Og som her om nu paa pælen ingen Clar oplysning fremleggis, og de som ellers her ved boet hafver 
at fordre, ike will werre fornøyet med det, ike heller var Holts Foestensen der med paa hans Grefl: 
Excell weigne tilfreds, det saa henfører denne post till widere paatale ved lands loug og ret og 
Endelig dom.hvor til det og her fra Remitteris:/  
Nog er wurderet som paa boepælen findes, en blak beltet stud for 4 Sld., en røe beltet Koe 5 Sld., en 
sort røgget Koe 3 mrk. 2 mrk., en hvid manket Koe 4 skl., en blak beltet Qvie kalf 6 mrk., :/  
Øeg. 
En røed Hoppe for 4 Sld., en brun bliser Hoppe 5 Sld., en gl. brun Hoppe 1 Sld. 2 mrk., en sort brun 
bliset Hest for 4 Sld., it sort brun Hestføll 3 Sld., 
Svin. En sort beltet galt 1 Sld. 2 mrk., en hvid Soe for 3 mrk.,  
Faar. 6 gl. Faar med 3 smaae Lam for 6 Sld., 3 gl. Gies á 20 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Boehawe. 
En gl. wogn med 2 gl. stier og en gl. hammell, tøm og halseeler 1 Sld. 2 mrk., en laasfast Eegekiste 
2 Sld., en førre kiste 1 Sld. 2 mrk., it førrebord med foed for 1 mrk. 8 skl., 2 tomme tønder á 12 skl 
er 1 mrk. 8 skl., endnu en tomtønde 6 skl., en øltønde for 1 mrk., en haand qvern med huus og seil 
for 6 mrk., it diegne trug for 1 mrk., 2 gl. tønder á 4 skl er 8 skl., en røsteballig for 1 mrk., en raae 
Koehuud for 3 mrk., en seis med bom og ringe for 1 mrk., en kierne for 6 skl., it aar med bihl for 8 
skl., liung rifve for 8 skl., en nye finne spand 6 skl., it drøfte trug for 6 skl., en nye wefved 
agedynne 1 mrk., it gl. syed hiønde for 8 skl., en gl. benkedynne 1 mrk., en gl. ploug med skier, 
hiull, løbere og ringe 3 mrk., er saaed i fisket, én tønde Rug som strøe Rug er nu sat for 4 Sld., it par 
gl. Høestier for 1 mrk., en gl. sleede for 8 skl.,  
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Summa Andrager  forschrefne boets Middell till Penge 60 Sld. 12 skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne Gield. 
Kongl: may: Amptskrifver og Ridefougdet Hr: Hans Henrik Schou, fordrer for adtskellige 
omkostninger som hand har anwendt paa Hans Madsen, Imidlertid hand har werrit anholdet, som 
efter hans forteignelse er nemlig,  
1. Gaf tvende Kaldmæmd som  Stefnede Hans Madsen og Henrik Hansen till Østerherristing 1 
mrk., 
 2. Byefouden som med fuldte for at løse den af jernet, naar de skulde der for retten, for ægten og 
hans umage maatte gifve med fortæring 2 mrk.,  
3. gifvet for landstings Stefningen at forkynde for fougden og de otte Stokmænd, á for hver persom 
8 skl., er 4 mrk. 8 skl., for fangene at forkynde 1 mrk.,  
4. udbygger Henrik Hansen at for sinne med kaast og underholdning fra dend 15 Aprill 1697. da 
hand blef anholdet og till dend 20 may er 5 ugger, uggentlig i denne tid 4 mrk er 5 Sld., fange 
fougden for hans Umage á daglig for dem begge 8 skl., er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Summa omkostning /: naar de 5 Sld., for Henrik Hansens kaast her af boet udtagis og gotgiøris, i 
henseende till at hans egen boes middel ey streker sig widere, end till dend bekaastning som endnu 
her efter paa hammen will anvendis. Hvor om dend ofver hans eget Boe forfattede forretning giør 
fotklaring, at ej meere er :/ 11 Sld. 2 mrk., Nok rester Hans Madsen med jordebogs Restance for 
Anno 1696. af half landgielde for denne 44 gaard ½ Gaas 1. høns 14 skl., 2 les weed 2 mrk. 4 skl., 
½ jordebogs penge 3 mrk., ½ egte og knegtepenge 6 mrk. 14 skl., smør træpenge 6 skl., er 3 Sld. 1 
mrk. 6 skl., Summarum 14 Sld. 3 mrk. 6 skl., og der for udlagt, en røed Hoppe 4 Sld., en brun bliset 
Hoppe for 5 Sld., en gl. brun Hoppe 1 Sld. 2 mrk., en wogn med stier hammel tøm og halseeler 1 
Sld. 2 mrk., en laasfast Eegekiste for 2 Sld., som Hans Eriksen will svare, 3 gl.Gies 3 mrk. 12 skl., 
till ofvers 6 skl., :/  
Ingeborrig Sl: Olluf Jensens i Rønne fordrer efter sin seddel for under holdning i 5 ugger for Hans 
Madsen 6 Sld. 1 mrk.,  
Nog fordred boggield 3 Sld. Er 9 Sld., 1 mrk.,  
Holts Forsreren Hans Christensen her imod paastoed, at som Hans Madsen  er en fange, og ingen i 
Holts Forsternes fra werrelse, har begieret af Ingeborrig Sl: Olluf Jensens att underholde fangen, 
tilmed har hun her fra boet ladet afhentte siden Registeringen, de før ommeldte 4er stude og ike 
beviist hvad Hans Madsen der for af hinde bekommet hafver, Saa kand hende her af boet ingen 
wiidere wederlaug for nogen af hendis fordring nu stædis, hvilket da skifteforwalteren till endelig 
dom; henwiiste till loug og rett:/ 
Sognepræsten Hr: Jørgen Jensen Sorde, fordred for en helgen skeppe Biug og en Paaske mad for 
Aa 1696. opdrager 1 Sld. 4 skl., udlagt en sort beltet galt for 1 Sld. 2 mrk., til ofvers 1 mrk. 12 skl., 
:/ 
Efter formelte Landstingsdoms indhold, tilkommer Skouf Ridderne for deris umage og reyser, 
imidlertid sagen med fangerne har staaet under Procehs og førind de med udforskning dem har laget 
angribe till Hans Eriksen 6 Sld., udlagt en sort røgget Koe for 3 Sld. 2 mrk., it sort brun Hestføll for 
3 Sld., til ofvers 2 mrk., :/ 
Og till Hans Madvig penge 3 Sld., udlagt en blak beltet Qvigekalf for 6 mrk., en raae huud for 3 
mrk., en ploug med hiul skier løbbere og ringe for 3 mrk.,  
Holts Forsteren Hans Christensen Prætenderit den endnu her efter paa wofvende omkaastning, med 
underhold, fragt og anden anwændig, som for Hans Madsen og Henrik Hansen vil betalis førend de 
i København paa Bremmerholm kand blive lefverit 15 Sld., Her fra afgaar dend halfvepart 7 Sld. 2 
mrk., som Henrik Hans eget boe kand betale for dend anden halfve part 7 Sld. 2 mrk., udlagt, en 
hvid manket Koe for 4 Sld., en tønde Rug som er saaed for 4 Sld., til ofvers 2 mrk., :/ 
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Jacob Koefoed i Svaniche  fordred efter Specicification og bevis penge 6 Sld. 2 mrk. 8 skl., udlagt 6 
Faar og 3 Lam tilsammen for 6 Sld., Hos skifteskrifveren af en haandqvern 2 mrk., en liung rifve 8 
skl.,  
Hans Kiøller i Clemmedsker fordrer for lang halm till Qvægets underholdning penge 3 mrk., udlagt 
it førrebord med foed 1 mrk. 8 skl., deigne trug 1 mrk., 2 gl. tønder 8 skl.,  
Olluf Pedersen i Østerlaursker sogn fordrer laandte penge 1 mrk. 8 skl., udlagt 2 tomme tønder for 1 
mrk. 8 skl.,  
Peder Ibsen fordrer laandte penge 1 mrk., udlagt en nye wefved agedynne for 1 mrk.,  
Mikell Jensen fordrer tienesteløn for resterende hatt 2 mrk., hos Hans Eriksen at fordrer 2 mrk.,  
Skifteforwalterens Salarium 2 Sld., og skrifveren for reysen og umage med dette boe og forretning 
3 Sld., udlagt en blak beltet stud for 4 Sld., af en Qvern 4 mrk.,  
Wurderings mændene for hafte umage tvende gange 4 mrk., udlagt en hvid Soe 3 mrk., en seis med 
bom og ringe 1 mrk., :/  
Mons Knudsen fordrer laandte penge 2½ mrk., udlagt it syed hiønde 8 skl., en røste ballig 1 mrk., en 
øltønde for 1 mrk., :/ 
Hans Mikelsen i Østerlaursker sogn, fordrer skadegield 2 mrk., som Hans Madsen ej vedstaar og 
hafde ellers ingen bevis. 
Hans Greyer i Olsker sogn fordrer paa heste bytte 7 mrk., mens ingen bevis der om fremlegger og 
Hans Madsen ej vedstaar, hvis aarsag ingen udleg kand dem stædis, men henvist till loug og ret.  
Summa andrager forskrefne Prætentioner til Penge 47 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold 12 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Deraf tilkommer Hans Madsens hustru den halfvepart som er 6 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Resten som er 6 Sld. 1 mrk. 5 skl., er Hans Madsens hofvet lod som hans Grefl: Excell: Høy Edle  
Gref Refvenklov efter fornefne landstingsdom hiemfalder, og er der for 1 Sld. 2 mrk.,  
Ved Holds Forsternens udleg er 2 mrk., it drøfte trug for 6 skl., 2 gl. Høestier for 1 mrk., er 6 Sld. 1 
mrk. 6 skl., til ofvers 1 skl.,  
For Hans Madsens hustruis hofvetlaad 6 Sld. 1 mtk. 5 skl., er udlagt en røe beltet Koe for 5 Sld., en 
tønde for 6 skl., en kierne 6 skl., it aar med bihl 8 skl., en finnespan 6 skl., en benkedynne for 1 
mrk., en gl. sleede for 8 skl., af en sort beltet galt 1 mrk. 12 skl., som Hr: Jørgen betaler, ved 
amptskrifverens udleg 6 skl., hos Hans Madsens lod 1 skl.,  
Efter skiftebetiennnndtens anfordring till Hans Madsens hustru, hindis Fader Rasmus Strange i 
Østerlaursker sogn, og de som i huuset tilstede var, hafde de ike viidere dette boe at komme till  
beste at forregifve, ike heller kunde efter udforskning meere findis, at saa er Passeret Testerer. 
Henrik Brugman. Hans Christensen. Paa Hans Madsens hustruis weigne 
Rasmus R:S: Strange.  Jep Hansen. Anders A:A:S: Andersen. 
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Nr. 139. 
Side 206b. 1697. 17. Maj.   Dom.. 
Heinrich Hansen, 48. Sg.g. Østerlars. 
 
Anno 1697. Dend 17 May, er efter Forregaaende Forfattede Registering,Holden Liqvidation Over 
ofver Henrich Hansens boe, Gods og Gield eftersom hand hafver forseet sig med Dyreskiøtteri, 
hvor for hand inden hiemtinged Og inden Landstinget nest afvigt dend 5 may, er Dømbt sin lifstid 
at gaae paa Bremmerholm i Jern og Arbeyde, og hans boets laad till hans Grefl: Excell: Høy ædel 
og Welbaarne Herre Gref Refvenklou at verre hiemfalden, naar ald beviiselig Gield og Omkostning 
fra boets middel er aftagen, Till hvilken ende i dag mødte her paa berørte Henrik Hansens 
boepæll it Udhuus liggende paa dend 48 Gaards Grund i  Østerlaursker sogn paa Bornholm, først 
paa bemelte Welb: hans Excelleris wiegne, Holts Forsteen her paa landet Borringholm Hans 
Christensen,  

.   
Og paa Rettens wegne efter Høy Edle og Welbaarne Hr: Estats Raad og Amptmand Hans 
Boefeche Ergangne Ordre till Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsen, og hans igien gifve 
befalling till skifteskrifveren  Henrik Brugman, derved blef till wurderings mænd opmeldet, Jep 
Hansen, og Anders Andersen. I berørte Østerlaursker sogn. Som nu igien efter saae og Taxerit, 
hvis Boe hafver Henrik Hansen tilhørde, og Da Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
Hvilket son Henrik Hansen tilhørde er 6 stolperum deraf it stolperum stuehuus for 3 mrk., 5 
stolperum med forstue, Krubhuus og ladehuus a 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., en gl. bodet messing kedel 
for 1 mrk., 2 Gies a 1 mrk er 2 mrk., 2 Høns som Qvindes berettet at Høgen hafde taget,en sort 
herrit Koe for 5 Sld., en brun Mær som Henrik Hansens Qvinde har annammet ved registeringen, 
og lefveret till Laurids Hansen i Røe sogn, men nu ike kand findis tilstede, hvilken hand eller 
Qvinden skall forskaffe af werdie 5 Sld., 2 gl. skrin for 1 mrk., it lidet bord 8 skl.,  
Summa andrager Boets middel till Penge 9 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Der imod blef angifven efterskrefne Prætension; 
Holts Forstern Hans Christensen Prætenderit dend omkaastning som will anwendis paa Henrik 
Hansen, indtill hand paa Bremmerholm blifver lefverit 7 Sld. 2 mrk., tillagt en sort herrit Koe for 5 
Sld., forstuen, Krubhuuset og ladehuus som er Taxeret for 10 mrk.,  
Skifteforwalteren  og skrifveren for deris umage á 2 mrk er 4 mrk., stuehuuset for 3 mrk., en 
gl.Gaas for 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage 1 mrk., en gl. Gaas 1 mrk.,  
Laurids Ottesen fordrer efter beviis laandte penge 2 mrk., till: en mæssing kedel 1 mrk., 2 gl. skrin 
for 1 mrk., :/ 
Kirkewergen Berttel Bensen fordred kirkepenge 8 skl., udlagt it lidet bord 8 skl.,  
Saaleedis er da indtet ofverblefven. 
Og blef ermelte Henrik Hansens hustru, af skifteforwalteren tilspurdt, om hun vidste meere at 
angifve boet till beste; Hvor till hun svarede, ike widere at werre end angifvet er og forskrefvet 
staar. Hvilket hun ædlig bekræfttet. At saa er passeret Testerer. Henrik Brugman. 
 Paa Henrik Hansens hustruis weigne Ras R:M: Mons Madsen. 
Hans Christensen. Jep Hansen.  Anders A:A:S: Andersen.  
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Nr. 140. 
Side 207. 1697. 18. Maj. 
Jens Ibsen, udhus, 14. Sg.g. Rø. 
Bendte Svendsdatter. Laugv: Hans Nielsen, Rø. 
 4 søn. 2 døt. 
A: Jep Jensen, død. 1 dat. ( det fremgår ikke at han er ældste søn, han er nævnt: ”først den afdøde 
søn”.) 
  1: Anna Ibsdatter. 
B: Anders Jensen, 14. Sg. Rø. 
C: Hans Jensen, udenlands. Værge: Bror, Anders Jensen. 
D: Niels Jensen. Værge: Laurids Jensen, qvartermester. 
E: Anna Jensdatter. 
F: Kirstine Jensdatter. 
  Værge: Laurids Jensen. 
 
Anno 1697. Dend 18 May, er holden Registering, og Wurdering, Sampt Liqvidation efter Salig 
Jens Ibsen, som boede, og døde, i it Udhuus liggende  paa dend 14 gaards grund i Røe Sogn. 
Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Bendte Svendsdaatter, for hinde blef til laug werge 
anordnet  Hans Nielsen ibidn. paa eene, og paa anden side, den SL: Mands børn som er 3 sønner 
og en søns barn, som er afgangne Jep Jens daatter ved navn  
Anna Ibsdaatter og 2 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn Anders Jensen  boende paa berørte 14 gaard.paa 10 aar gl. 
Dend anden søn Hans Jensen Udenlands, for hammen werger broderen Anders Jensen. 
Dend yngste søn Niels Jensen, for hammen paatog sig Qvartermesteren Laurids Jensen at 
werge. 
Dend eldste daatter er Anna Jensdaatter,  
og dend yngste daatter Kirstine Jensdaatter, for dem paatog og fornefne Laurids Jensen at 
werge. 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte 
er til wurderings mænd opmelded, Jens Laursen Smid og Mons Andersen. I Røe sogn. Da er 
Passeret som følger,  
 
En liden ung sort Koe for 4 Sld., en graae Soe for 3 mrk., it hvid hornet Faar for 3 mrk. 8 skl., en 
liden skeppe Rug for 1 Sld., en liden gl.kedel som Anders Jensen har bytet med denne gamle Enke, 
og gifvet hende en Gryde igien, som saaleedis forbliver en ballig for 8 skl.,  
Kirstine Jensgaatter har bekommet it hvit kullet Faar som hindis fader og stifmoder till 
tiensteløn gaf hende, en laage tønde for 4 skl., en gl. tøm tønde for 4 skl., en gl. førreskrin saagot 
som 1 Sld., blef Kirstine Jensdatter bevilget, for at hun her efter skulle hafve tilsiun med denne gl. 
Enke i efterstaaende tid. En breed bladet øpse 1 mrk. 8 skl., en gl. naur for 8 skl., en gl. øpse for 6 
skl., it lidet gl. skab for 1 mrk. 8 skl., it gl. hiønde med en sort lap paa for 4 skl., it gl. hiønde med 
skin under for 1 mrk., en gl. agedynne for 1 mrk., it lidet gl. hiønde 4 skl., it syed hiønde med røt 
underfohr for 2 mrk., en bære kande for 6 skl., en liden leyel for 6 skl., en gl. seys for 4 skl., en gl. 
kaabber pande 6 skl., en gl. seys med bom og ringe 6 skl., en gl. pande forærit arfvingerne Enken at 
beholde, en gl. ølfiering for 8 skl.,  
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Dend Sal: Mands Ifareklæder var gandske ringe, som sønnen Anders Jensen til sig annammet, at 
deele dem med sine brødre, om de will hafve noget deraf at paaklæde sig, efter som de var meget 
gamle og paltede;  
Fantis  it gl. blaargarns lagen som begge døtterne beholdte. Imod de fornefne palter. 9 Allen sort 
wadmell á 12 skl er 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., en linwef for 3 Sld. 2 mrk., 3 stolperum gl. huus med 
straaetag og wegge, dørre, kakelofven og winduer og en hode er sat ofver hofvet for 3 Sld.,  
Sønnen Anders Jensen sagde, at hans SL: Fader gaf ham dette huus for noget foeder, som de andre 
børns werger ej wil vedstaa en ballig for 6 skl., en gl. kierne for 6 skl., en gl. sek for 4 skl., en gl. 
bøtte for 2 skl.,  
Lars Hansen i Salne er skyldig for wæfveløn, en otting sild eller der forre 3 mrk., en gl. kitte for 4 
skl.,  
Summa andrager forskrefne boets middel till penge 18 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne  Bort skyldige Gield. 
Anders Jensen fordrer for ligkiste med bræder og arbiedsløn 10 mrk., got giøris 2 Sld., for at grafve 
grafven 1 mrk., Øll till de som bar liiget for 2 mrk., er 2 Sld. 3 mrk., Huusleye it aar af pladsen 
huuset staar paa, og windter brænde af skoufven 1 1/5 mrk., fordrer Anders Jensen som arfvingerne 
ej will stede der for er henvist til loug og rett. Udlagt it hvidt hornet Faar 3 mrk. 8 skl., en graae Soe 
for 3 mrk., en liden skeppe Rug for 1 Sld., en kierne for 6 skl., en bøtte for 2 skl.,  
Imod Udfarten tilkommer Enken 2 Sld. 3 mrk., her foruden blef Enken bevilget sin seng og en kiste 
uden skifte, udlagt en wef for 3 Sld. 2 mrk., til ofvers 3 mrk.,  
For skifte at forwalte 2 mrk., skifteskrifveren for sin umage 3 mrk.  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., Her for er giort indførsel i fornefne sorte Koe for 2 Sld.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk., tillagt, en lejel en gl. kaaber pande á 6 
skl er 12 skl., en gl. seys 4 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Gield eller Prætentioner til Penge 7 Sld. 3 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 11 Sld. 4 skl.,  
 
Deraf tilkommer Enken den halfve part som er 5 Sld. 2 mrk. 2 skl., derfor   er hinde tillagt, af en 
sort Koe halfpartten 2 Sld., af wefven de 3 mrk., halfparten af fornefne huus med hvis der tilhør for 
1 Sld. 2 mrk., 9 allen sort wadmell á 12 skl er 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., er 5 Sld. 3 mrk. 12 skl., til 
ofvers 1 mrk. 10 skl.,  
Dend anden halfvepart dehlis imellem 4er brødre og 2 søstre. 
Er deraf en broderlaad 1 Sld. 7 skl., Og en systerlaad 2 mrk. 3½ skl.,  
 
For Anders Jensens anpart 4 mrk. 7 skl.,     Hans Jensens anpart 4 mrk. 7 skl., er 2 Sld. 14 skl., 
er udlagt af huuset en tredje part som er 1 Sld., en ballig for 6 skl., en gl. sek for 4 skl., en breed 
bladet øpse for 1 mrk. 8 skl., en gl. naur for 8 skl., en laagetønde for 4 skl., en tom tønde 4 skl., it 
syed hiønde med skin under 1 mrk., en ølfiering for 8 skl., it lidet gl. hiønde for 4 skl.,  
 
Jep Jensens daatter som er Anna Ibsdaatter, som Anders Rasmusen er werge for tilkommer 
4 mrk. 7 skl., udlagt hos Laurids Hansen i Salne at fordre 3 mrk., en agedynne 1 mrk., en ballig 8 
skl., til ofvers 1 skl.,  
 
Dend yngste søn Niels Jensens anpart 4 mrk. 7 skl.,  Anna Jensdaatter 2 mrk. 3½ skl.,  
Kirstine Jensdaatter 2 mrk. 3½ skl., er 2 Sld. 14 skl., som laurids Jensen er werge for er 
Udlagt følgende, af Huuset at hafve 2 mrk., en gl. øpse for 6 skl., it lidet gl. skab for 1 mrk. 8 skl., it 
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lidet gl. hiønde for 4 skl., it hiønde med røt underfohr for 2 mrk., en bære kande 6 skl., en gl. seys 
med bom og ringe for 6 skl., en kitte for 4 skl., hos Enken af wadmelen de 1 mrk. 10 skl.,  
 
Att saa er passeret og arfvingerne efter anfordring, ej hafde meere at angifve som dette Sterfboe ved 
komme kunde Testerer. Henrik Brugman.      Paa Enkens weigne Hans H:N: Nielsen. 
Anders A:J: Jensen.       Laurids Jensen. Hans H:J: Jensen.   

Jens J:L: Laursen.  Mogens Andersen. 
 
 



Nr. 141. 
Side 208. 1697. 18. Maj. 
Jens Ollufsen, capitain, 24. Sg. Olsker. 
Sidsele Andersdatter. Laugv: Jens Hansen, Olsker. 
 Ved ægt med ?. 4 søn. 
A: Olle Jensen, egen værge, Olsker. 
B: Laurids Jensen, egen værge, Allinge. 
C: Hans Jensen, død. 1 søn. 5 døt. 
 1: Niels Hansen. Værge: Farbror, Laurids Jensen. 
 2: Ellene Hansdatter. Værge: Jens Pedersen, Olsker. 
 3: Mette Hansdatter. Værge: Wefst Pedersen, Olsker. 
 4: Maria Hansdatter. Værge: Morten Didrichsen, Olsker. 
 5: ”Alouf” Hansdatter. Værge: Peder Madsen, Olsker. 
 6: Bohl Hansdatter. Værge: Mons Jensen, 22. Sg. Olsker. 
D: Christian Jensen, Gl. Stetin, død. 1 søn. 
 1: ”skal efterforskes”. Værge: Farbror, Laurids Jensen. 
 
Anno 1697. Dend 18 May, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Samt Schifte  efter Sal: Jens Ollufsens forrige Capitain ofver Nørre Herrids 
Compagnie, som boede, og døde, paa dend 24 Gaard i Olsker sogn. Imellem denne S: Mands 
efterlatte hustru Zidzele  Andersdaatter, for hende blef  till laugwerge anordnet, efter hindis 
begier  Jens Hansen boende i Olsker sogn. De  paa eene, og paa anden side, denne Sl: Mands 
efterlatte børn, og børnebørn. Hvor till denne efterlefvende hustru er Stifmoder, og er først 4 sønner. 
Hvor af  
 
Dend eldste søn Olle Jensen i Olsker sogn, sin egen werge. 
Dend anden søn Laurids Jensen boende i Allinge og sin egen werge. 
Dend 3die søn var afgangne Hans Jensen, efter hammen igien lefver en søn og 5 døttre hvor af 

Sønnen Niels Hansen, for hammen er faderbroderen bemelte Laurids Jensen 
werge  
Dend Eldste daatter Ellene Hansdaatter for hinde er Jens Pedersen udi Olsker 
sognWerge. 
Dend anden daatter Mette Hansdaatter for hinde paatog sig at werge Weft 
Pedersen i Olsker sogn. 
Dend 3die daatter Maria Hansdaatter, for hende werger Mortten Dideriksen i 
Olsker  
Dend 4er daatter Olouf Hansdaatter, for hende werger Peder Madsen i Olsker 
sogn  
Dend 5de daatter Bohl Hansdaatter for hende werger Mons Jensen paa 22 gaard i 
Olsker sogn. 

Dend yngste denne Sl: Mands søn var afgangne Christian Jensen, som er ved døden afgangen i 
gl. Stetin, og skall hafve efterlat sig en søn. Hvor om med første skall efterforskis, og er till videre 
anordnet faderbroderen Laurids Jensen i Allinge at werge, og till sig annamer hvis arf paa dend 
part her efter kand falde. 
 



Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høy Edle og Welb: Estats Raad og Amptmand 
Herren Hans Boefeke ergangne Ordre till wel Edle Hr: Vice Amptmand Christian Tuxsen og 
igen gifne befalling, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd 
opmelded, Anders Hansen, og Morten Dideriksen. I Olsker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger,  
 
Qveg. 
En røe stierned Høy hornet  Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak røget Koe for 5 Sld., en slet blod røe Koe 
5 Sld., en røe stiernet Koe med en hvid rompe 4 Sld. 3 mrk., en røe Koe med en liden stierne ofver 
det wenstre øye for 4 Sld. 3 mrk., en brun stierned Koe 4 Sld. 3 mrk., en røe stiernet Qvige 3 Sld. 1 
mrk., it røe stiernet Qvigenød 1 Sld. 1 mrk., it sort studnød for 1 Sld. 2 mrk., it graat Qvigenød 1 
Sld. 1 mrk., en røe kalf føed i aar 1 mrk. 4 skl., en sort hielmet stud for 6 Sld., en blak hielmet hvid 
manket stud for 5 Sld. 2 mrk., en blak røgget stud for 5 Sld., en røe braaget Qvige for 3 Sld., en røe 
hielmet Qvige for 3 Sld., en brun Qvige 2 Sld. 3 mrk., en liden røe hielmet Qvige for 2 Sld. 1 mrk., 
en røe hielmet stud for 6 Sld., en røe grimmet Koe som er paa leye hos Peder Madsen i Olsker sogn 
satt for 4 Sld., leyen er betalt till hellig messe 96.:/ 
Heste og Hopper. 
En gl. brun Hest gilling 4 Sld., en røe skimlet Hoppe 5 Sld. 2 mrk., en sort Hoppe for 6 Sld., en sort 
blakket Hoppe 5 Sld., en sort skimlet Hoppe 5 Sld., en mørk brun Hoppe 6 Sld., en ung sort skimlet 
Hoppe 5 Sld., en ung sort skimlet Hoppe 3 Sld., en liden sort foele for 2 Sld. 1 skl., en sort skimlet 
Hoppe med it blaket speet Hestføll 6 Sld.,  
Faar og Lam. 
10 gl. hvide Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 8 gl. sorte Faar á 3 mrk.. er 6 Sld., 18 smaae Lam á 1 mrk 
er 4 Sld. 2 mrk.,  
Svin. 2 galte svin á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., it hvidt soesvin for 3 mrk., 3 smaar galt svin á 2 mrk er 1 
Sld. 2 mrk., :/ 
Gies. 3 gl. Gies en gaase er sat med sin afgrøde for 1 Sld. 2 mrk.,  
Kaabber. 
En kaabber kedel vog 12 pund á 1 mrk. 8 skl., er 4 Sld. 2 mrk., en malmgryde vog 14 pund á 1 mrk 
er 3 Sld. 2 mrk., en malmgryde som bræden er afstødt paa, wegtig till Penge 1 Sld., en anden breed 
malmgryde er vegtig till penge 2 Sld. 2 mrk., en liden malmgryde vegtig till penge 1 Sld. 1 mrk., en 
stoer 2 spankedel vog 7 skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 2 Sld. 8 skl., en brendeviins pande med hat 
piber og tønde paa ½ tøndestoer Taxeret for 14 Sld., en gl. brøgerkedel paa en tøndestoer i murren 
er sat for 6 Sld.,  
Thin Mangut. 
6 fade mangut brugelig Thin, vog 15 skaalpund á 1 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 11 gl. tin tallerken vog 9 
skaalpund á 8 skl er 1 Sld. 8 skl., en gl. tinkande paa en pott vog 3 skolpund á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 
en gl. tin kande paa 5 pelle vog 3 pund á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en liden skaal, en smør boke og it gl. 
fad vog tilsammen for penge 1 mrk., en thin kande paa 5 pelle, vog 3 ¼ skaalpund á 8 skl er 1 mrk. 
12 skl., en thin flaske for 2 mrk., :/ 
Mæssing. 
2 mæssing lysestager som er mage er sat for 1 Sld. 2 mrk., en brødelig mæssing lysestage for 1 mrk. 
8 skl., en dito for 1 mrk., en liden morter med støder er sat for 1 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En ploug med hiul, jernløbere og ringe for 2 Sld., en ruhl medtappe og skogle for 1 Sld. 2 mrk., en 
harre for 1 mrk., en gl. harre for 8 skl., en wogn med smaae stier 2 Sld. 2 mrk., en slæde med træ 
vidre for 2 mrk., it aar med bihl 1 mrk. 4 skl., engang eller fire nesten nye hiul uden jern for 2 Sld. 2 
mrk., 2 nye forwogn ree á 1 mrk er 2 mrk., 4 gl.hiull med bøsse og ringe á 1 mrk er 4 mrk., 2 gl. bag 



wogn ree á 8 skl er 1 mrk., 2 aar uden bihl á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., it par nye Høestier 2 mrk., 2 
andre Høestier for 1 mrk. 8 skl., 12 hiulfihl, en wogn klouf og 2 harrebolte for 1 mrk., en jernet 
hammelstok med 2 jern kroge paa for 8 skl., 2 brake hamler med seeler og reeb á 8 skl er 1 mrk., en 
slibesten  med en træ axsel for 1 mrk. 8 skl., it Ølkar i forstuen 2 mrk., it lidet Car i hugge huuset 
for 1 mrk., it gl. bord med foed 12 skl., 
 I Huggehuuset.  En gl. tønde for 4 skl., 
Paa stueloftet. 
En straaebondstønde 6 skl., en hakelsekiste for 12 skl., en ølfiering for 4 skl., en smør toe for 4 skl., 
en brødde for 8 skl., 7 syebøtter for 1 mrk. 8 skl., en laage bøtte for 6 skl., en tom tønde for 8 skl., 
en gl. kirne for 1 mrk., en gl span for 3 skl., endnu en tom tønde for 6 skl., it tønde stomme for 4 
skl., en tom tønde for 4 skl., en gl. fiering for 4 skl., endnu en tom tønde for 4 skl., en gl. ørk for 1 
mrk. 8 skl.,  
Paa Steer Huus Loftet. 
2 tomme tønder á 6 skl er 12 skl., 3 andre tønder á 4 skl er 12 skl., it gl. ølkar for 1 mrk., 12 bøge 
breeder for 4 mrk., endnu paa stue loftet, en raae forsehuud for 3 mrk., en werne kohuud for 3 mrk., 
endnu en kohuud for 4 mrk., en brødsek for 4 skl., 9 klippet Faar og Lam skind á 4 skl er 2 mrk. 4 
skl., 2 gl. seyser med bom og ringe á 1 mrk er 2 mrk.,  
I Stue Huuset. 
En haandqvern med huus og seill for 2 mrk., en haandqvern steen 3 mrk., en stand tønde for 1 mrk., 
it gl. røste kar for 1 mrk., en halftønde for 8 skl., en anden halftønde 4 skl., en straaebonds tønde 6 
skl.,  
I Krubhuuset. 
2 Øll halftønder for 1 mrk., en kierne for 12 skl., 4 straae bonds tønder 1 mrk., it gl. deigne trug 1 
mrk., en gl. tom tønde 4 skl., en brendevins otting 8 skl., en fiering med laag 6 skl., en gl. kiste for 1 
mrk., en smør bøtte for 4 skl., en dito for 4 skl., en tom tønde for 4 skl.,  
I Herberg huuset. 
It ølkar paa en tønde for 2 mrk., en fiering med laag 4 skl., 2 tomme tønder for 8 skl., en leyel for 8 
skl., en dito for 8 skl., en mindre dito for 8 skl., it førre bord med foed for 6 mrk., it gl. skrin med 
laas for 1 mrk., it flaske foer med tryflasker udi for 1 Sld., 3 sybøtter á 4 skl er 12 skl., en træ skaal 
for 6 skl., en liden strippe for 2 skl., en brødsæk for 4 skl., en fiering med laag 8 skl., en hold skoull 
for 2 skl.,  
Paa Søndre Loe. It ølkar for 2 mrk., 2 straaebonds tønder 8 skl.,  
I Steerhuuset. 
It drøfte trug for 4 skl., en sybøtte for 4 skl., en sybøtte for 3 skl., en kitte for 4 skl., en wandspan 
for 4 skl., it førrebræ for 8 skl., endnu it førrebræ for 4 skl., 3 hakestoke med 4er been udi á 6 skl er 
1 mrk. 2 skl.,  
Jernwahre . 
En  Jern haandstang for 3 mrk., it støke 4 kanttet  jern 3 mrk., en Jernfihl for 1 mrk., en mindre 
jernkihl 8 skl., en holdtengsel for 1 mrk., it bret hug jern for 8 skl., it skiølp for 4 skl., en lund støke 
naur 4 skl., en dømlinge naur for 8 skl., en lang naur for 6 skl., en gl. dømling naur 8 skl., en gl. 
stoer naur 6 skl., en ploug vidie 6 skl., en gl. jern hille uden kohl for 12 skl., it stoer boer for 4 skl., 
it lidet bor med skaft for 2 skl., en klou vidie 4 skl., en hakelse knif 6 skl., 10 skaalpund hiul ringe á 
2 skl er 1 mrk. 4 skl., en spade for 1 mrk. 8 skl., en liden gl.træfoed for 1 mrk., en breed bladet 
haand øpse for 1 mrk. 8 skl., en stok øpse 2 mrk., en liden øpse 8 skl., en gryde kraag 8 skl., en 
liden stok øpse 1 mrk.,  
I Herberghuuset. 
Sengeklæder i dend seng nest krubhuus dørren, en linnen ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., en linnen 
underdynne 1 Sld. 2 mrk., en linnen dito 1 Sld. 1 mrk., endnu en linnen underdynne for 3 mrk., en 



bolster hofveddynne 2 mrk., 2 pudder uden lin vor 1 mrk. 8 skl., en pude med lin vor og strik for 1 
Sld., 2 grofve bruegarns lagen for 1 Sld. 1 mrk., it lesned sengklæde 1 Sld., i dend seng paa samme 
side nest ved berørte seng, en linnen ofverdynne hvid paa eene side og blaae rannet paa anden side 
for 2 Sld. 3 mrk., en linnen underdynne 2 Sld. 3 mrk., it gl. bruegarns lagen 1 mrk. 8 skl., it gl. dito 
for 8 skl., en pude med lin vor 3 mrk., en linnen hofvet dynne 2 mrk., en pude uden  lin vor 8 skl., it 
tryggeskeftes sengklæde 2 mrk.,  
I dend Søndre wester seng, en ryg for 3 mrk., en linnen ofverdynne for 1 Sld. 1 mrk., en linnen 
underdynne 3 mrk.,  it blaargarns lagen 2 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., 2 puder med lin vor 
2 mrk., en linnen hofved dynne 1 mrk. 8 skl., en bolster pude uden lin vaar for 2 mrk., en ullen pude 
med lin vaar for 2 mrk., it gl. lesned sengklæde for 8 skl.,  I Drengesengen paa loftet. En ullen ofver 
dynne 4 mrk., it ullet sort rannet dynne vaar for 4 mrk., it ullet dynne klæde for 1 mrk., it andet illet 
dynne klæde 8 skl., en ullen hofvet dynne 8 skl., it indvor till en benkedynne med fir udi for 1 mrk. 
8 skl., nogen fir i en tønde paa loftet for 1 Sld. 1 mrk.,  
I Steerhuuset i Pigens seng, en ullen ofverdynne 1 mrk. 8 skl., en blaae rannet hofved dynne for 2 
mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., en hofvet dynne 8 skl., 3 Allunet Lamskin á 12 ske er 2 mrk. 4 skl., 
nog 3 Allumit Lamskin á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., it Allumit Faarskin for 1 mrk., it Allumit wehrskin 
1 mrk. 4 skl.,  
I Enkens seng i stuen. En linnen underdynne 2 Sld. 2 mrk., en linnen underdyne 2 Sld., en linnen 
hofvet dynne 2 mrk., én pude uden lin waar 1 mrk. 8 skl., en linnen ofverdynne 1 Sld. 2 mrk., it 
lesned seng klæde 3 Sld. 2 mrk., 2 blaargarns lagen á 2 mrk er 1 Sld., 2 bruegarns lagen á 4 mrk er 2 
Sld., 2 puder med lin vor og strik á 4 mrk er 2 Sld.,  
I Stuen Benkeklæder. 
En benkedynne under winduen 5 allen lang for 1 Sld. 1 mrk., en gl. benkedynne for bord enden med 
skin under for 1 mrk., it gl. flamsk hiønde med skind under for 1 mrk. 4 skl., en lesned agedynne 
med ullet under for 2 mrk., it syed hiønde med skind under for 2 mrk., en grøn agedynne med blaat 
underfohr for 1 Sld. 1 mrk., it gl. røt hiønde med skind under for 10 skl., it flamsk hiønde med skind 
under for 1 mrk., it gl. wefved hiønde for 8 skl., it andet gl. hiønde 6 skl., it steenbord i stuen med 
foed og skuffe for 6 Sld., en opsat jern kakelofven i stuen med tilbehør for 15 Sld., it waarskab i 
stuen med 2 laasfaste dørre for 1 Sld. 2 mrk., it andet wraaeskab ved sengen i stuen med 2 laasfaste 
dørre for 2 Sld., en stoer Egekiste med laas for 3 Sld., 2 bagstoele for 2 mrk., en liden siddestoel 8 
skl.,  
I stuen Linklæder. 
It bruegarns lagen for 1 Sld. 2 mrk., it dito for 1 Sld., it ditto for 1 Sld. 3 mrk., endnu it bruegarns 
lagen 1 Sld. 3 mrk., it dito for 1 Sld. 1 mrk., it blaargarns lagen 3 mrk., it ditto for 2 mrk. 8 skl., it 
ditto for 3 mrk., endnu it blaargarns lagen for 2 mrk. 8 skl., it ditto for 2 mrk. 8 skl., it blaargarns 
lagen for 3 mrk., en blaargarns borddug 3 mrk., en gl. blaargarns borddug 2 mrk. 8 skl., 5 allen 
blaae lerrit á 8 er 2 mrk. 8 skl., 1½ allen blaar lerrit for 12 skl., it kop rannet haandklæde 5 alen 
langt for 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 12 skl., 9½ skolpund noget bruegarn og noget 
hampegarn á 1 mrk er 9 mrk. 8 skl., 4½ skolpund lin brue á 12 skl er 3 mrk. 6 skl., en førrekiste i 
Herberghuset med laas for 1 Sld. 2 mrk., en kistebenk i stuen med 2 rum udi for 1 Sld. 2 mrk., nog 
fandtis 3 gl. thin talerken vog 2½ skolpund á 8 skl er 1 mrk. 4 skl., en lin wef hos Lars Jensen i 
Allinge er sat for 3 Sld., en warpe kiste her i boet 1 mrk. 8 skl., 2 sleede stier for 12 skl., en huusstie 
for 1 mrk. 4 skl., hos Peder Madsen i Olsker sogn er som dette boe tilhører at wefve, efterskrefne 
14 allen én skeftet hvidt wadmel, allen er sat, naar wefveløn er fratreket for 8 skl., er 7 mrk., 14 
allen hvidt wadmell allen er sat naar wefveløn er fratreket for 10 skl er 8 mrk. 12 skl., 20 allen sort 
wadmell, allen er sat, naar wefveløn er fratreket for 10 skl er 3 Sld. 8 skl.,22 allen blaar lerrit naar 
wefveløn er fradragen, er allen sat for 8 skl er 2 Sld. 3 mrk., er saaed till Sterfboets gaard den 24de i 
Olsker sogn 1½ tønde Rug er sat som dend kaastet, da dend blef saaed forleeden efter høst for 



tønden 3 Sld., er 4 Sld. 2 mrk., 7 tønder med biug og lidet Hvede der i beriegnet er saaed i waars, 
tønden er sat for 4 Sld., er 28 Sld., 10 tønder strøe Haure á 4 mrk er 10 Sld.,  
Af Grøden at berørte strøekorn og Eng, forblifver till at afreede, hvis som for Anno 1697. ydis 
bør,for obenbemelte 24 gaard ved hvad navn det nefnis eller hafver kand Laurids Jensen og hans 
medarfvinger paastoed at de vilde verre samptlige  om at afreede, dend halfve afgift for fornefne 
gaard, imod dend halfve af grøede som meldt er, at erholde. Og Enken dend anden halfve part at 
ydis og half afgrøde at skulle nyde, som med arfvingerne saaleedis sagde. 
Enken og hindes laugwerge, wilde ike dermed verre fornøyet, mens vilde alene høste grøden og 
svaris. 
Tilstaaende Gield og Pandt. 
Efter en haandskrift udgifvet af Jens Hansen i Sandvig dareret dend 27 Marty 1695. er hand her til 
boet skyldig blefven for 2 tønder land haufre jord, i en lyke i berørte Sandvig kaldis westerlyken, 
hofvet summa 10 Sld., deraf rester 2 aars rendte, till nest afvigte 27 Marty 1697. 4 mrk., giør 11 
Sld., og blef samme bref og paaskrefven. 
Dend SL. Mands søn Laurids Jensen i Allinge, er skyldig efter denne SL: Mands regenskabsbog, 
som hand og nu self vedgik 22 Sld. 12 skl.,  
Hans Tidemand i Rønne, er skyldig efter egen vedgaaelse 1 Sld. 8 skl.,  
Willum Jacobsen i Rønne er skyldig efter sin egen vedgaaelse og regenskab 14 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Sønnen Olluf Jensen i Olsker er skyldig efter regenskab og denne SL. Mands regenskabs bogs 
indhold, som hand og self vedgik penge 18 Sld. 3 mrk.,  
Hartvig Willumsen i Allinge, er skyldig her till boet for wop 4 mrk., anno 1685. om foraaret, Item 
Aa. 1686. om foraaret for 4 tønder biug 5 Sld., nog Aa. 1694. dend 10 May for 2 tønder biug 3 Sld., 
og dend 9 juny 94. for malt 3 Sld., er tilsammen 12 Sld., her for er till underpandt, en fierings 
kaabber kedel som nu weger 11 skaalpund; 
Laurids Nielsen i Tein er skyldig her till boet for Aure og biug 1 Sld. 1 mrk. 2 skl., her for it par 
sorte klædis bupser i pandt; 
Hans Jensen i Allinge er skyldig her till boet for malt og en skeppe biug 2 Sld. 1 mrk. 4 skl., her for 
ehr till underpandt, it snørlif med 12 par sølf mallier udi; 
Denne SL: Mand børn, og de umyndiges formyndere, eskede af Enken at vilde hafve frem paa 
skiftet nu i dag, som de berettede at skulle hafve verrit i denne Sl: Mands werge 32 heele Rixdaler, 
saa og smaae sølfknapper till en forskiorte, der till svarede Enken, at hun ike vidste af nogen penge, 
eller de paa staaende Sølfknappen. Og sagde hun at hendis SL: mands ike hafde viist hende nogen 
tid nogen penge eller flere Sølfknapper, end hvis som sadfast i hans Ifareklæder hvilken beretning 
hun ædlig bekræftet; 
Endnu paastoed arfvingerne at vilde i dette aar høste dend halfve part af dend grøde som af 
forskrefne strøekorn kand komme, og der imod erbød sig at vilde svare till dend halfve afgift for 
Anno 1697. 
Enken her till svarede, at hun ike vilde indgaae denne  meening med sine med arfvinger. Mens vill 
self afgrøden, og svare till afgiften som melt er, for berørte aar. Og som partterne her om tvistede. 
Saa Remitterit skifteforwalteren denne Prætention till loug og rett. 
Summa andrager forskrefne boets løsøre og tilstaaende Gield till 
 penge 466 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Belangende denne 24 gaard i Olsker sogn, da som denne SL: Mand i adtskillige maader skall hafve 
gaarden forbedret, var udi huusene Bygning, sær udi skoufvens ophegning, som Enken med sin 
laugwerge paastoed, først at wilde hafve Taxerit, hvilket well hafde burdt verrit giort, da SL: Jens 
Olsens første hustru ved døden afgik og skifte efter hende blef holdit, mens som det endnu ike er 
skeed, will der nu Mænd og Samfrender af retten Udmeldis, som obenskrefne forbedring kand 
Taxere, og der hos Liqvidere Enken og SL: Jens Olsen børn imellem, dend indfriede Summa SL: 



Jens Olsen har udlagt og indløst paa Kiestine Ibsdaatters weigne af dend 24 gaard i Olsker sogns 
werdie. Som af efterskrefne Samfrender Domme og brefve kand erfaris, hvor tilliggis forskrefne 
forbedring paa huusene og skoufven, og derfor tagis  
Først dend anpart, som SL: Jens Olsens 3de sønner eller deris arfvinger efter deris SL: Moder 
tilkommer, hvor af de paastaar rendte, efter som den 4er søn Christian Jensen efter hans 
qviterings udvisning, dateret dend 8 september 1684. sin anpart bekommet hafver, det øfrige deelis 
da imellem Enken og samptlige Jens Olsens børn eller børne børn som loven tilholder 
Og till viidere oplysning for Samfrenderne at giøre; Da annammeeede Lars Jensen i Allinge till sig      
efterskrefne brefve, som nu paa boepællen fandtis, nemlig en tolf Samfrender Dom, Daterit 1639. 
den 13 juny, en Tolf Samfrender Dom Daterit 1649. den 21 September, en Otte mands siun paa 
berørte gaard, Daterit 1651 den 4 aprill. Laurids Hansen i Clemmedsker sogns udstedde Herrits 
tings Dom af Nørre Herrit, Daterit den 22 November 1650. Henrik Pedersen i Olsker sogn, hans 
udgifne bref dateret den 22 september 1651. obenstaaende Christian Jensen Qvitering Daterit dend 
8 September 1684. Saavelsom og SL: Jens Olsens sin faders Teignebog, Sampt og Anders Olsen 
Glols fordum Ridefouget befalning till Jens Olsen Daterit dend 12 september  Anno 1650. at hand 
skall paatage sig wergemaal for berørte Kirstine Ibsdaatter, hvilke forskrefne brefve Lars Jensen 
lofvede igien, naar fornøden giøris till oplysning, at fremskaffe. 
Denne SL: Mands Ifareklæder, deraf blef Enken af medarfvingerne bevilget en sort præset wadmels 
kioll, de andre ifareklæder blef med 2 gange smaae sølfknapper i 2 foreskiorter Taxeret og opløb 
till16 Sld., hvor af de her paa landet wærende arfvinger en hver sin part bekommet hafver, er till 
hver broderpart 4 Sld., og svare Laurits Jensen afgangne Christian Jensens arfving til sin andel, en 
sadel og it gl. Bidsell bekom Laurs Jensen for sin umage, hand siden sin faders død her i boet haft 
hafver; 
Skifte betienteren tilspurde samptlig arfvingerne, om de hafde meere, till dette boes middel at 
angifve.  Hvor till de svarede ej videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar; 
Att vi saa i dag hafver Registerit og wurderet, og saa i voris nerværelse Passeret er, Dis till 
Widnisbyrd under vore hænder og Zignetter Actum skifte skiftesteden den 18 May 1697. 
Henrik Brugman       Laurs Jensen.         Paa Enkens weigne Jens J:H:S: Hansen. 
Peder Madsen. Jens J:P: Persen. Morten M:D:S: Dideriksen. 
Olle O:J:S:Jensen. Anders Larsen. 
 
Nest paafølgende 19 May. Berørte Aar 1697. er atter udi forskrefne de vedkommendis 
Nerværelse, med denne forretning foretagen og Passerit, som her efterfølger; 
Blef saa angifven efterskrefne Gield, og er der till giort udleg, nemlig;  
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget HR: Hans Henrich Schor fordred for Anno 1696 Land 
gilde biug og Jordebogspenge efter Specification 12 Sld. 1 mrk. 9 skl., Udlagt hos Willum Jacobsen 
i Rønne at hafve 12 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Ellene Andersdaatter, som SL: Jens Olsen var werge for, tilkommer som rester paa hindis arfvepart 
af løsøre penge 9 Sld. 2 mrk., og er ved denne SL: Mands dødelige afgang, igien for berørtte Ellene 
Andersdaatter till werge anordnet, hindes broder Jep Andersen Røe sogn, som samme sit 
wergemaall efter loven hafver at forrestaae, og er for Summar udlagt, en brun stiernet Koe for 4 Sld. 
3 mrk., en malm gryde som bræden er afstødt 4 mrk., en ung sort skimlet Hoppe for 3 Sld., it gl. 
flamsk hiønde 1 mrk., en gl. jernhille uden kohl for 12 skl., en leyel for 8 skl., it bord i huggehuuset 
12 skl.,  
Peder Aristsen i Olsker sogn fordrer 3 mrk., udlagt en raae Hosehuud for 3 mrk.,  
Jens Hansen i Olsker sogn fordrer penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en breed bladet øpse for 1 mrk. 8 skl.,  



Skifteskrifveren Henrik Brugman fordrer penge 5 mrk., udlagt 2 Thinkander á 5 pelle for 3 mrk. 4 
skl., en Thinflaske 2 mrk., till ofvers 4 skl.,  
Peder Dideriksen i Olsker sogn fordrer 2 Sld., tillagt, en liden røe hielmet Qvige for 9 mrk., till 
ofvers 1 mrk.,  
Kirkewergen i Olsker sogn Anders Laursen fordrer 1 mrk., kloke ringens penge 4 mrk., er er 5 mrk., 
udlagt hos Willum Jacobsen 5 mrk.,  
Berrild Clausen i Sandvig fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt en spade for 1 mrk. 8 skl.,  
Sognepræsten Hr: Magister Søfren Skade fordrer 4 Sld. Udlagt en malmgryde vog 14 pund 14 mrk., 
en tinkande vog 3 pund á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en leyel for 8 skl.,  
Deignen Christen Christensen Holstebroe fordrer 4 Sld., udlagt en røe hielmet stud for 6 Sld., till 
ofvers 2 Sld.,  
Imod denne SL: Mands begrafvelsis bekaastning tilkommer Enken lige vederlaug som opdrager till 
penge 46 Sld., Hvorfor af hendis med arfvinger udleg Consenteredis og blef Enken der forre tillagt, 
Enkens seng efter Spicification 15 Sld. 1 mrk. 8 skl., en røe stiernet høy hornet Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en blak røgget Koe for 5 Sld., en røe skimlet Hoppe 5 Sld. 2 mrk., en sort Hoppe for 6 Sld., en 
breed malmgryde 2 Sld. 2 mrk., en kaabber kedel vog 12 pund 4 Sld. 2 mrk., en røe stiernet 
Qvigekalf 6 mrk., en otting 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte bevilget arfvingerne 6 Sld., udlagt en brøgger 
kedel for 6 Sld.,  
Skifteskrifveren for denne forretning, saa og en fuld Gienpart af dette skiftebref som arfvingerne nu 
begiertte, derfor med slet papir bevilget arfvingerne 12 Sld., udlagt af en brendeviins panden 12 
Sld.,  
Stemplet papir till begge skiftebrefvene á 6 mrk er 3 Sld., udlagt af en brendeviins pande 2 Sld. 4 
Lam 4 mrk.,  
Wurderingsmændene for deris umage hver 4 mrk., er 2 Sld., udlagt en raae Kohuud for 4 mrk., 12 
Bøgge bræder 4 mrk.,  
Jens Klausen fordrer tienesteløn for en wadmels kioel 8 mrk., en foerskiorte 3 mrk., 2 par wadmels 
bopser 6 mrk., it par skind bupser 3 mrk., 2 blaargarns skiorter 6 mrk., 2 hald klude for 2 mrk., 
penge 5 mrk., denne løn er beriegnet till Sancte Mikelsdag 1697. og opdragen 8 Sld. 1 mrk., Udlagt 
hos Deignen af studen de 2 Sld., en sort skimlet Hoppe og it blaket Hestføll for 6 Sld., it Lam for 1 
mrk.,  
Agde Mikelsdaatter fordret tienesteløn til nestkommende Sancte Mikelsdag, en blaargarns serk for 3 
mrk., en blaargarns opled 1 mrk., en bruegarns opled 2 mrk., it snørlif 3 mrk., er 2 Sld. 1 mrk., 
udlagt 14 allen hvidt Euskettet wadmell for 7 mrk., af 20 allen sort wadmell at hafve 2 mrk.,  
Margrete Hansdaatter fordrer 2 mrk., og it sort wadmels skiørt 6 mrk., er 2 Sld., udlagt 20 allen 
sortt wadmell hos Anna Per Mads 3 Sld. 8 skl., till ofvers 4 mrk. 8 skl.,  
Hans Hansen i Tiegn som tien her i boet i vors arbied tilkommer 2 Sld., af 20 allen sort wadmel de 
2 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen 5 mrk., en liden sidestoel 8 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Prætentioner till penge 119 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 347 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Deraf tilkommer Enken dend halfve part som er 173 Sld. 2 mrk. 14½ skl.,  
Dend anden halfvepart dehlis først udi 4er brødre partter, 
Er nu hvers broder laad penge 43 Sld. 1 mrk. 11½ skl.,  
 
For Enkens anpart er udlagt en Tinskaall, en smørbrike og it lidet fad for 1 mrk., hos Willum 
Jacobsen 2 mrk. 11 skl., en røe stiernet Qvige for 3 Sld. 1 mrk., en slet blod røe Koe for 5 Sld., it 
graat Qvigenød for 1 Sld. 1 mrk., en røed kalf føed i aar 1 mrk. 4 skl., en sort hielmet stud 6 Sld., en 
brun Qvige for 2 Sld. 3 mrk., en røe hielmet Qvige 3 Sld. 3 mrk., en gl. brun Hest gilling 4 Sld., en 



mørk brun Hoppe 6 Sld., 5 hvide Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 4 sorte Faar á 3 mrk er 3 Sld., 7 
Lam á 2 mrk er 1 Sld. 3 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., it galtsvin for 3 mrk., it galtsvin for 2 mrk., 4 
gl. Gies med Grøen 1 Sld. 2 mrk., en 2 spanne kaabber kedel for 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 2 
magelysestager 1 Sld. 2 mrk., 2n ploug med Jern, hiull og ringe for 2 Sld., 2 Faar for 1 mrk. 8 skl., 
en wogn med smaae stier for 2 Sld. 2 mrk., en slee med træ vidier 2 mrk., it aar med bihl for 1 mrk. 
4 skl., it par nye Høestier for 2 mrk., 2 brake hamle med seeler og reeb á 8 skl er 1 mrk., it Ølkar i 
forstuen 2 mrk., i Steerhuuset, en haandqvern med huus og seil for 2 mrk., en haandqvern steen for 
3 mrk., en standtønde for 1 mrk., it gl. røstekar for 1 mrk., en halftønde for 8 skl., en anden 
halftønde for 4 skl., en straaebonds tønde for 6 skl., I Krobhuuset, 2 ølhalf tønder 1 mrk., en kierne 
for 12 skl., 4 straabonds tønder 1 mrk., it gl. deignetrug for 1 mrk., en tom tønde for 4 skl., en 
brendeviins otting 8 skl., en fiering med laag 6 skl., en gl. kiste for 1 mrk., en smørbøtte for 4 skl., 
endnu en smørbøtte 4 skl., en tom tønde 4 skl., en jern haand stang 3 mrk., 2 jern kihle for 1 mrk. 8 
skl., en gryde kraag for 8 skl., en stok øpse for 2 mrk., en liden øpse for 8 skl., i dend seng nest 
krubhuus dørren i herberghuuset, en linnen ofverdynne 10 mrk., en linnen underdynne 6 mrk., 
endnu en linnen underdynne 5 mrk., nog en linnen underdynne 3 mrk., en bolster hofvet dynne for 2 
mrk., 2 puder uden lin vor 1 mrk. 8 skl., en pude med lin vor og strik for 4 mrk., 2 groufve 
bruegarns lagen for 5 mrk., i drenge sengen paa loftet, en ullen ofverdynne 4 mrk., it ullet  
sortrannet dynne vor for 4 mrk., it ullet dynne klæde 1 mrk., it andet ullet dynne klæde 8 skl., en 
ullen hofvet dynne 8 skl., i Steerhuuset i pigens seng, en ullen ofver dynne 1 mrk. 8 skl., en blaae 
rannet hofvet dynne 2 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., en hofvet dynne for 8 skl., en benkedynne 
under winduen i stuen 5 alen lang for 5 mrk., en gl. benkedyne for bordenden 1 mrk., en grøn 
agedynne med blaat underfoer for 5 mrk., it wraaeskab ved sengen i stuen med 2 laasfaste dørre 8 
mrk., en laasfast førrekiste 6 mrk., 3 gl. Thintallerken som sidst er wurderet for 1 mrk. 4 skl., 4½ 
skolpund linbrue á 12 skl er 3 mrk. 6 skl., it bruegarns lagen i stuen 6 mrk., it bruegarns lagen i 
stuen 7 mrk., 2 blaargarns lagen ibdn. Á 2½ mrk er 5 mrk., 22 allen blaar lerrittill Per Madsen for 2 
Sld. 3 mrk., 1½ tønde strøe Rug for 4 Sld. 2 mrk., 7 tønder biug á 4 Sld er 28 Sld., 10 tønder strøe 
Haure á 4 mrk er 10 Sld., hos Harting Willumsen i Allinge og en kaabber kedel i pandt vog 11 pund 
at fordrer 12 Sld., 3 Thinfade vog 7½ skolpund á 1 mrk er 1 Sld. 3 mrk., en ruhl med tappe og 
skogle for 1 Sld. 2 mrk., i stuen en lesned agedynne 2 mrk., it syed hiønde med skind 2 mrk., hos 
Hans Thidemand i Rønne at fordrer 1 Sld. 8 skl., hos Lars Nielsen i Tiegn og i pandt it par sortte 
klædis bupser at fordrer 1 Sld. 1 mrk. 2 skl., hos Hans Jensen i Allinge og i pandt it snørlif med 12 
par sølf mallier udi 2 Sld. 1 mrk. 4 skl., 14 allen hvidt wadmell hos Anna Per Madsen for 2 Sld. 12 
skl., nogen fir i en tønde paa loftet for 1 Sld. 1 mrk., 9½ skaalpund pundet lin og hampe bruegarn 2 
Sld. 1 mrk. 8 skl., it førre bord med foed i herberghuuset 6 mrk., en ung sort skimlet Hoppe for 5 
Sld., en holdtengsel 1 mrk., en lang naur 6 skl., en gl. dømlinge naur 8 skl.,  en gl. stoer naur 6 skl., 
en ploug vidie for 6 skl., en hakelse knif 6 skl., it steen bord i stuen med aaben foed 6 Sld., en 
hakelsekiste 12 skl., 7 sibøtter paa loftet for 1 mrk. 8 skl., en brødde for 8 skl., en kierne for 1 mrk., 
en werned Koehuud 3 mrk., 12 hiulfihl, en  wogn klouf og 2 harrebolle 1 mrk., 3 sybøtter i 
herberghuuset for 13 skl., en liden strippe for 2 skl.,  
 
Laurids Jensen for sin anpart som er 43 Sld. 1 mrk. 11 skl., er udlagt først som hand her till boet 
er skyldig som er 22 Sld. 12 skl., en røe stiernet Koe, med en hvid rumpe for 4 Sld. 3 mrk., en sort 
skimlet Hoppe for 5 Sld., 3 hvide Faar ´s 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., it Lam for 1 mrk., it galtsvin for 3 
mrk., en liden malmgryde vegtig till penge 5 mrk., 4 nesten nye hiull foruden jern 10 mrk., 1 nye 
forwogn ree 1 mrk., it gl. bagwogn ree 8 skl., 2 aar uden bihl 1 mrk. 8 skl., it par gl. Høestier 1 mrk. 
8 skl., en jernet hammell stok med 2 jern kraage 8 skl., en slibesteen med træazel 1 mrk. 8 skl., it 
lidet Car i Huggehuuset 1 mrk., en linnen ofverdynne i norwester seng, som er hvid paa eene og 
blaae paa anden side for 2 Sld. 3 mrk., er till ofvers 9 skl.,  



Afgangne Christian Jensens arfning som Laurids Jensen er werge for, hans anpart 43 Sld. 1 mrk. 
11 skl., derfor er tillagt, dend wester lyke i Sandvig, som af Jens Hansen i Sandvig Kiøbt for 10 
Sld., og 1 Sld., rendte deraf er her till udlagt 11 Sld., en jern Kakelofven med behør i stuen for 15 
Sld., en lin wef hos Laurids Jensen for 3 Sld., it Wraaeskab i stuen med 2 laasfaste dørre 1 Sld. 2 
mrk., I nordweste seng i Herberghuuset en linnen underdynne for 2 Sld. 3 mrk., it gl. Bruegarns 
lagen 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen 8 skl., en pude med lin vor 3 mrk., en linnen hofvetdynne 
2 mrk., en pude uden lin vor 8 skl., it Thryggeskeftes Sengklæde 2 mrk., en røe braaget Qvige for 
12 mrk., 2 sottte Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., it bruegarns lagen 4 mrk., it 
blaargarns lagen 3 mrk., Paa loftet ofver stuen 9 klippet Faar og Lamskind á 4 skl er 2 mrk. 4 skl., 
rn brød sek for 4 skl., en straabonds tønde 6 skl., en Øllfiering for 4 skl., en Smørtoe 4 skl., hos 
Lauurs Jensens lod 9 skl., it tønde stomme 4 skl., er 43 Sld. 1 mrk. 11 skl., Foruden hans andeel af 
Ifareklæderne, hvor om for inden forklaring findis. 
 
Olluf Jensen for sin anpart 43 Sld. 1 mrk. 11 skl., er till ham udlagt; dend sydweste seng i 
Herberghuuset, en ryg for 3 mrk., en linnen ofverdynne 5 mrk., en linnen underdynne 3 mrk., it 
blaargarns lagen 2 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., 2 puder uden lin vor 2 mrk., en linnen 
hofvet dynne 1 mrk. 8 skl., en bolster pude uden lin vor for 2 mrk., en ullen pude med lin vor 2 
mrk., it lesnet sengklæde 8 skl., 4 gl. hiul med bøsse og ringe á 1 mrk er 4 mrk., it nyt forwogn ree 1 
mrk., it bagwogn ree for 8 skl., dend minste brøden mæssing lysestage for 1 mrk., en røe Koe med 
en stierne ofver dedwenstre øye 4 Sld. 3 mrk., en sort blaket Hoppe for 5 Sld., 2 sorte Faar á 3 mrk 
er 6 mrk., it Lam for 1 mrk., it galtsvin for 2 mrk., I huggehuuset, en gl. tønde for 4 skl., Paa stue 
loftet, en laage bøtte for 6 skl., en tom tønde for 8 skl., en gl. span 3 skl., en tom tønde for 6 skl., 2 
andre tomme tønder á 4 skl er 8 skl., en fiering for 4 skl., en gl. Ørk for 1 mrk. 8 skl., it gl. Ølkar 
paa Steerhuus tillet for 1 mrk., 2 sejser med bom og ringe 2 mrk., Paa søndre Loe, it Ølkar for 2 
mrk., 2 straaebonds tønder 8 skl., I Stuen, en stoer Egekiste med Laas for 3 Sld., nog som Olle 
Jensen her till boet er skyldig blefven som før ermelt penge 18 Sld. 3 mrk., én Klou vidie 4 skl.,  
 
Afgangne Hans Jensens Børn, en søn og 5 døttre, tilkommer deris Faders laad som er 43 Sld. 1 
mrk. 11 skl., hvilket dehlis dem Imellem, er deraf Broderens laad 12 Sld. 1 mrk. 10 skl., Og en 
systerlaad er penge 6 Sld. 13 skl.,  Sal: Hans Jensens  
 Søn Niels Hansen som Laurids Jensen i Allinge er werge for tilkommer 12 Sld. 1 
mrk. 10 skl., derfor er udlagt følgendende, it sort studnød for 2 mrk. 2 mrk., 11 gl. Tin tallerken, 
vog 9 skaalpund á 8 skl er 1 Sld. 8 skl., it galtsvin for 2 mrk., en liden sort Foele 9 mrk., Paa 
steerhuus loftet, 2 tomme tønder for 12 skl., 3 andre tønder á 4 skl er 12 skl., it Ølkar i herberghuus 
2 mrk., en firing med laag 4 skl., 2 tomme tønder for 8 skl., it støke 4er kantet Jern till en 
haandstang for 3 mrk., én dømlinge naur for 8 skl., 10 skaalpund hiul ringe jern á 2 skl er 1 mrk. 4 
skl., it lesned sengklæde i Herberghuuset for 1 Sld., it bruegarns lagen 1 Sld. 3 mrk., it blaargarns 
lagen 3 mrk., 2 bagstoele á 1 mrk er 2 mrk., it kop rannet haandklæde 5 allen  1 mrk. 8 skl., én 
huusstie for 1 mrk. 4 skl., it gl. hiønde for 6 skl.,  
 Dend eldste daatter Ellene Hansdaatter, som Jens Pedersen i Olsker sogn er 
werge for, tilkommer 6 Sld. 13 skl., hvorfor er tillagt, en blak røgget stud for 5 Sld., it flaskefoer 
med tree flasker udi for 1 Sld., en træskaal for 6 skl., i steerhuuset, iy drøftetrug for 4 skl., en 
sybøtte for 3 skl.,  
 Dend anden daatter Mette Hansdaatter som Weft Pedersen i Olsker sogn er 
werge for, tilkommer 6 Sld. 13 skl., derfor er tillagt 3 Tinfade vegtig 7½ skaalpund á 1 mrk er 1 Sld. 
3 mrk. 8 skl., 3 Allunit Lamskind á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., it Allunit wehrskin 1 mrk. 4 skl., it 
Allunit Faarskin 1 mrk., en blaargarns borddug 3 mrk., 5 allen blaar lerrit á 8 skl er 2 mrk. 8 skl., it 



blaargarns lagen 3 mrk. it flamsk hiønde med skin under for 1 mrk. 4 skl., en benkedynne stop med 
fir i 1 mrk. 8 skl., en morter med støder for 1 mrk. 9 skl.,  
 Dend tredje daatter Maria Hansdaatter, som Mortten Dideriksen i Olsker sogn 
werger for, tilkommer 6 Sld. 13 skl., derfor er tillagt, en blak hielmet hvid mankit stud for 5 Sld. 2 
mrk., I steerhuuset 3 hale stoke 1 mrk. 2 mrk., en kitte for 4 skl., en wandspand 4 skl., it førrebræ 8 
skl., i herberghuuset, en fiering med laad for 8 skl., en brødsek 4 skl., till ofvers 1 skl.,  
 Dend 4er daatter Orlou Hansdaatter som Peder Madsen i Olsker sogn er werge 
for, er tillagt for sin anpart 6 Sld. 13 skl., en røe grimmed Koe som er paa leye hos wergen er sat for 
4 Sld., it skrin med laas i herberghuuset for 1 mrk., it breedt hug jern for 8 skl., it skiølp for 4 skl., 
en lund støke naur 4 skl., it stoer boer for 4 skl., it lidet bord med skaft 2 skl., it blaargarns lagen 2 
mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen 12 skl., 3 Allunit Lamskind á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., it gl. røtt 
hiønde med skind under for 10 skl., it førrebræ i steerhuuset for 5 mrk.,  
 Dend yngste daatter Bohl Haqnsdaatter som unge Mons Jensen i Olsker sogn er 
werge for, tilkommer 6 Sld. 13 skl., derfor tillagt, 2 hvide Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 1 
mrk er 2 mrk., en lysestage paa kisten 1 mrk. 8 skl., en sybøtte i steerhuuset 4 skl., en liden stokøpse 
for 1 mrk., it gl. wefved hiønde for 8 skl., en blaargarns borddug 2 mrk. 8 skl., 1½ allen blaar lerrit 
for 12 skl., en kiste med 2 rum udi for 1 Sld.2 mrk., en warpe kiste for 1 mrk. 8 skl., 2 sleede stier 
13 skl., hos Peder Dideriksen affordrer 1 mrk., en liden jern træfoed for 1 mrk.,  
 
Nok befindis dette boe at tilhøre én Eng beliggende i Rydsker sogn, og hørre under Sandvig Birkes 
frihed, med Denne SL: Mand Jens Olsen i betalning tillagt, efter forrige Birkefouget  afgangne 
Hans Jørgensen for 6 Sld., Hvoraf Enken tilkommer dend halfvepart som er 3 Sld., dend øfrige 
halfvepart dehlis i 4er brødrelaader, ehr deraf hver broderlaad 3 mrk., deraf tilkommer Hans 
Jensens søn 14 skl., og hver daatter 7 skl.,  
Og som denne SL: Mand Jens Olsen var werge for Kirstine Ibsdaatter efter forberørte anordning. 
Saa er nu ved hans dødelig afgang igien for hende till werge anordnet, sønnen Laurids Jensen i 
Allinge, som det efter loven hafver at forestaae; 
Widere viste de vedkommende efter anfordring ike at angifve, som dette Sterfboe kunde 
vedkomme, end forskrefvet staar; Saa at werre Passeret, dis till widnisbyrd under vore hender 
Actum Aasteden dend 19 May 97. H:Brugmand.  
Paa Enkens weigne Jens J:H:S: Hansen.  Anders Lauridsen og 

Morten M:D:S: Dideriksen. 
 
 



Nr. 142. 
Side 212b. 1697. 20. Maj.  ”den i Galgen den 26. april ophængte tyv”.. 
Hans Monsen, udb. 19. Sg.g. Klemensker. 
 
Anno 1697. Dend 20 May, er efter Forregaaende Registering, Holden  Liqvidation efter den i 
Galgen den 26 Aprill nest afvigte ophengte Tyf, Hans Monsen Udbygger, paa denne 19 
Jordeyendoms gaards grund kaldis lille kras hafvegaarden i Clemmedsker sogn. Efter derom forhen 
dend 14 Aprill 1697 inden Borringholms Lansting ergangne Dom, ofver hammen, for sin begangne 
tyfveries forseelse hvor ved paa rettens weigne, var ofver wærende efter bemelte ordre skifte 
skrifveren Henrik Brugman, møtte og de ved registering brugte 2de Taxerings mænd, Peder 
Hansen og Mons Monsen i berørte Clemmedsker sogn. Hvor da er forrefunden og Passeret som 
her efter følger nemlig. 
En gl. wogn med en gl. tøm og halseeler, det tilsammen sat for 1 Sld., en gl. brun bliset Hoppe for 3 
Sld., en røed bliset Hoppe for 5 Sld., en blaket Koe for 5 Sld., en liden haandqvern 2 mrk., hvor af 
dend underste steen er i støker en tønde haure for 1 Sld., en harre for 12 skl.,en gl. kiste for 4 skl., it 
gl. aar for 8 skl., 2 gl. smaae høestier for 4 skl., it lidet gl. skrmmed en haspe paa for 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Boets middel till penge 16 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Der imod blef angifven og indlefven en Specification, under Kongl: May: Amptskrifver og 
Ridefouget Sing: Hans Henrich Schor haand paa berørte Hans Monsen anwendte bekaastning af 
indhold, Specification. Paa dend omkaastning som er anwendt paa Tyfven Hans Monsen, hvilken 
efter ergangne Landstings Dom afsagt dend 14 Aprill 1697.udi Galgen er blefven hengt dend 26 
Aprill. Nest efter, og er omkaastningen som følger. 
1. Betaldt tvende Kaldemænd som i Rønne hofvetwagt Citerede Hans Mogensen till Nørre 
Herritsting, der for og for kald og warseel at afhinde, sampt for deris agt till tinget 2 mrk. 8 skl., for 
dommen at skrifve 2 mrk., beseiglings penge 1 mrk. 4 skl., for Landsdommers stefning sampt 
indførsels penge 5 mrk. 4 skl., for samme at at forkynde for fangen, herved fougden og de otte 
stokmænd i alt 6 mrk., for Landstings dommer beskrifvelse 9 mrk., Landsdommers Seill 1 Rixd.,  
Byesmeden som løste fangen af dengselet, naar hand skulle for retten 8 skl., for fangens kaast og 
underholdning fra dend 12 Marty og till dend 26 Aprill 1697. da hand er blefven Henrettet er 6 
ugger og 4 dage á 4 mrk ., i denne dyretid, beløber 4 RD., 2 mrk., for fange fougdens opwartning 
med fangen, og for at bære ham spise á daglig 4 skl., er ugentlig 1 mrk. 12 skl., er 1. RD. 4 mrk. 8 
skl., Skarpretteren for sin umage betalt 3 Sld. 2 mrk.,  
Summa 14 Rixdaler 5 mrk., giør 22 Sld. 1 mrk., Actum Rønne den 28 Aprill 1697.  
Hans Henrik Skor. 
Skifteskrifveren for sin umage med Concepten, skiftebrefvet at skrifve og det til bogs at føre 4 mrk.,  
Udlagt en liden gl. haandqvern 2 mrk., it lidet gl. skin med en haspe for 2 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk., udlagt af en tønde Haure; 
Peder Hansen for sin umage at Age Godset fra Tyfvens boepæhl, og till sin egen gaard, det 
imidlertid, at iagttage derfor 3 mrk., udlagt af en tønde Haure 3 mrk.,  
Blifver da igien till ofvenskrefne omkaastning som er 22 Sld. 1 mrk.,  
At udlegge till betalning efterskrefne, en gl. wogn med en gl.tøm og halseeler for 1 Sld., en gl. brun 
bliset Hoppe 3 Sld., en røe bliset Hoppe for 5 Sld., en blaket Koe for 5 Sld., en harre for 12 skl., en 
gl. kiste for 4 skl., it gl. aar for 8 skl., 2 gamle smaae høestier 4 skl.,  
Summa forskrefne udleg er 14 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Bliver igien af berørte omkaastning, hvor till her i boet ingen betalning findis, 
Penge 7 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Dette saa i voris nerwærwlse at verre Passeret Testerer. Henrik Brugman. 



Mogens Mogensen. Peder P:H:S: Hansen. 
 
 

.   
 



Nr. 143. 
Side 213. 1697. 26. Maj. 
Mads Ibsen, 13. Vg. Poulsker. 
Gjertrud Sigvartsdatter. Laugv: Søn, Peder Hansen, udfor Nexø, Bodilsker. 
 Fader. Moder. 
A: Jep Madsen, død. 1 bror, 1 søster. 
 1: Peder Madsen, død. 1 dat. 
  a: Gjertrud Pedersdatter, død. 2 søn. 
   I: Jens Monsen, Rønne. 
   II: Jacob Koefoed, udenlands. Værge: Bror, Jens Monsen. 
 2: Kirsten Madsdatter, død. 2 søn. 1 dat. 
  a: Per Kruse, død. 2 søn. 3 døt. 

I: Jep Persen Kruse, udenlands. Værge: Niels Ibsen,  
  udbygger, Poulsker. 

   II: Peder Pedersen Kruse, Værge: Per Ibsen, Snogebæk. 
   III: Ellene Pedersdatter. Værge: afg. Mads Ibsen. Nu  
     værger: Niels Ibsen. 
   IV: Elsebeth Pedersdatter. Værge: Peder Ibsen. 
   V: Kirstene Pedersdatter. Værge: Christian Svendsen,  
      Snogebæk. 
  b: Hans Kruse, død. 2 søn. 2 døt. 
   I: Hans Hansen Kruse, udenlands. Værge: Bror, Poul  
      Hansen Kruse. 
   II: Poul Hansen Kruse, Poulsker. 
   III: Karen ?, gm. Niels Gag, Pedersker. 
   IV: Kirstene ?, gm. Niels Laursen, Poulsker. 
  c: Margrethe Ibsdatter, død, 3 søn. 2 døt. 
   I: Jep Ibsen, Ibsker. 
   II: Niels Ibsen, udb. Poulsker. 
   III: Peder Ibsen, Snogebæk. 
   IV: Gunnel  ?, gm. Christian Poulsen, Snogebæk. 
   V: Karen ?, gm. Claus Clausen, Snogebæk. 
B: Kirstine Pedersdatter, død. 1 bror, 1 søster. 
 1: Hans Pedersen, død. 1 søn. 2 døt. 
  a: Hans Hansen, Ellet. 
  b: Margrethe Hansdatter, død. 3 søn. 1 dat. 
   I: Niels Andersen, død. 1 dat. 
    # 1: Kirstene Nielsdatter. Værge: Farbror,  
     Hans Andersen. 
   II: Erik Andersen, Bodilsker. 
   III: Hans Andersen, Bodilsker. 
   IV: Anna Andersdatter, gm. Niels Jespersen, Aaker. 
  c: Elisabeth Hansdatter, enke, var gm. Niels Holst, Bodilsker. Værge:  
     Olle Pedersen, Ibsker.  

2: Karen Pedersdatter, død. 1 dat 
  a: Gjertrud Jørgensdatter, gm. Hans Olsen, Rutsker. 
 



Anno 1697. Dend 26 May, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling efter Sal: Mads Ibsens, som boede, og døde, paa det 13 Wornede  
 liggende i Povelsker sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Girtrud Sigwartsdaatter, 
efter hendis begiering till  laugwerge anordnet hindes søn  Peder Hansen ofven Nexøe i Bolsker 
sogn. Paa eene, og paa anden side,  
 
er denne SL: Mands Fader Jep Madsens broder Pelle Madsen, og hans søstre Kirstine Madsdaatter, 
Pelle Madsen deris sammen auflede børn, som er 2 sønner og 4. døttre. Hvor af er død, og hafver 
efterlat sig, en daatter, nemlig Giertrud Pellesdaatter som og er død, og hafver efterlat sig 2 sønner, 
Hvor af. 
Dend Eldste søn er Jens Monsen i Rønne 
Dend anden søn er Jacob Koefoed udenlands.og er broderen Jens Monsen tilordnet at werge for 
hammen, 
Kirsten Madsdaatter er død, og har efterlat sig 2 sønner og en daatter, hvor af  
 Dend eldste søn er Per Krudse. 
 Dend anden søn Hans Kruse. 
 Daatteren Margrette Ibsdaatter, 
 Per Kruse er død efter hammen er 2 sønner og 3 døttre. 
        Dend eldste søn er Jesper Persen udenlands, for hammen werger Niels Ibssen  
         Udbygger i Poulsker sogn. 
         Dend anden søn Peder Pedersen Kruse, som Per Ibsen i Snogebæk er werge for  

        Dend eldste daatter Ellene Pedersdaatter som SL: Mads Ibsen var werge for, og  
        nu tilordnet at werge forde Niels Ibsen. 
        Dend anden daatter Elsebeth Pedersdaatter, som forde Peder Ibsen er werge for, 
        Dend yngste daatter Kirstine Pedersdaatter som Christian Svendsen i Snogebæk  
        Er wærge for. 

Kirstine Madsdaatters anden søn var Hans Krudse, som er død og har efterlat sig 2 sønner og 2 
døttre hvor af       dend eldste søn er Hans Hansen Krudse udenlands, for hammen werger broderen  
         Povell Hansen Krudse i Povelsker sogn. 
         Dend eldste daatter Karne Niels Gagis i Persker sogn. 
         Dend anden daatter Kirstine Niels Laursens i Povelsker sogn 
Obenskrefne afgangne Kirstine Madsdaatters daatter Margrtte Ibsdaatter som og ved døden er 
afganged, og hafver efterlat sig 3 sønner og 2 døttre hvor af  
         Dend eldste søn er Jep Ibsen i Ibsker sogn. 
         Dend anden søn er Niels Ibsen Udbygger i Povelsker sogn. 
         Dend yngste søn Peder Ibsen i Snogebek. 
         Dend eldste daatter Gunnell  Christian Povels i Snogebek. 
         Dend anden daatter Karne Claus Clausens i Snogebek. 
Denne SL:Mands Moders Kirstine Pedersdaatters broder Hans Pedersen, og hendis søster Karne 
Pedersdaatter, Hans Pedersen er død og hafver efterlat sig en søn og 2 døttre. 
        Sønnen er Niels Hansen i Ellet. 
        Dend eldste daatter Margrete Hansdaatter er død, efter hinde er 3 sønner og en  
        Daatter. 

Dend eldste søn Niels Andersen er død, efter hammen er en daatter   
navnlig 
       Kirstine Nielsdaatter, for hende werger Hans Andersen i Boelsker,    
        Sogn. 
Dend anden søn Erik Andersen i Boelsker sogn. 



Dend yngste søn er bemelte Hans Andersen. 
Daatteren Anna Andersdaatter i egteskab med Niels Jespersen i Aaker 
sogn. 

 SL: Hans Pers anden daatter, er Elisabeth Hansdaatter, Sal: Niels Holts efterlefverske 
i  
  Boelsker sogn, for fhende werger Olle Pedersen i Ibsker sogn. 
Denne SL: Mands Moder syster Karne Pedersdaatter er død, og hafver efterlat sig en daatter 
navnlig  
 Giertrud Jørgensdaatter, i ekteskab med Hans Olsen i Rydsker sogn. 
.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte 
er til wurderings mænd opmelded, Jep Olsen, og Thommis Folkman. I berørte Povelsker sogn. 
Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
Sengeklæder I Østerhuus i nordste seng. 
En tveskettet wadmels underdynne for 1 Sld., en ullen hofvet dynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns 
lagen 1 mrk. 8 skl., en eenskettet wadmels ofverdynne for 1 Sld.,  
I sydweste seng, en linen tveskeftet ofverdynne 2 mrk.,  
I Krubhuuset. 
I en seng, en gl. sort underdynne for 1 mrk. 8 skl., en gl. hvid ullen hofvet dynne 8 skl., it blaargarns 
lagen for 1 mrk., en hvid gl. ullen ofverdynne 1 mrk., it gl. madskab, med en gl. laas og hengsler 2 
mrk., it gl. løst bræ og for 2 mrk., en gl. øltønde for 1 mrk.,  
I Stuen it gl. førrebord for 1 Sld., it førre wraaeskab med 2 laasfaste dørre for 1 Sld. 2 mrk., en gl. 
wefved Agedynne 1 mrk. 8 skl., it gl. rannet wefvet hiønde 4 skl., en gull wadmels benkedynne paa 
søndre benk 6 allen lang for 1 Sld., en gl. benkedynne paa Nørrebenk med skind vor for 1 mrk. 8 
skl., it gl. gult hiønde for 2 skl., it gl. sort bonnet hiønde 6 skl., en gl. bagstoel for 1 mrk., it laasfast 
Egeskrin for 6 mrk.,  
I Gaarden. 
Én ploug med jern hiul løbere og ringe for 1 Sld., 2 andre aar med bihl á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 
gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., en gl. ruhl med tappe 1 mrk., en gl. wogn med hammell, tøm og 
halseeler for 2 Sld.,  
I Wester Lenge i Søndre stalde . 
9 støker gl. bræder 1 mrk., 5 støker ofver portten gl. bræder for 1 mrk., I Nørre stalde, nest ved 
dørren i it stolperum 5 bræder for 1 mrk., it gl. bræ for 8 skl., I Nørre lade i wester ende, it 
stolperum paa bielkerne 2 bræder for 8 skl., dernest op till i det andet stolperum østen for 2 bræder 
for 8 skl., I ded andet stolperum nest der ved 2 bræder for 8 skl., nest loen paa ded østerste 
stolperum 4 bræder 6 skl., i forhuuset, en gl. planke for 8 skl., 2 gl. Høestier 1 mrk., i lynghuuset i 
østerlengen 3 gl. stænge bræder 4 skl., Østen i stiuelengen i it stolperum 2 bræder 4 skl., paa Øster 
tillet, en seys med bom og ringe 1 mrk., I huugehuuset, en gl. kiste, med nogen smaa gl. udøgtige 
jern ware udi 2 mrk., en gl. kalketønde for 12 skl., 2 gl. seyser uden bom 8 skl., en fiering med it 
spin steenkuhl udi for 8 skl., en slibesteen for 6 skl., en slibesteen i gaarden for 12 skl., it gl. sleekar 
i drengehuuset 12 skl., it sengested for 6 skl., i stuen. It gl.laasfast førreskrin for 2 mrk.,  
Paa Steerhuus loftet. 
It gl. ølkar for 2 mrk., 4 tomme tønder á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., it tønde stomme for 4 skl., en haand 
qvern med huus for 2 mrk. 8 skl.,  
Qveg. 
Den graae Herrit Koe for 4 Sld., en brun hilmet Koe med hvid horn for 4 Sld., en sort brun Koe for 
4 Sld. 2 mrk., en gl. sort Koe for 3 Sld., en liden bleg røe Koe 3 Sld. 2 mrk., en røed hielmet sort 



hornet Koe for 3 Sld. 2 mrk., en gl. røed Koe for 3 Sld., en blak hielmet Koe som er stobhornet 3 
Sld. 2 mrk., it brun blaket qvigenød 2 Sld., it blak grimmet qvigenød 2 Sld., it blak hielmet 
qvigenød 1 Sld. 2 mrk., en røed tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., en blaket studkalf for 2 mrk. 8 skl., en brun 
stiernet dito 2 mrk. 8 skl., en røed qvigekalf for 2 mrk. 8 skl., en røed hielmet dito for 2 mrk. 8 skl., 
6 spedekalfve á 1 mrk. 8 skl er 9 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En gl. røe bliset Hest for 5 Sld., en gl. brun stiernet og snoppet Hest for 3 Sld., en liden gl. hvid 
Hest 5 Sld., en ung hvid Hest for 7 Sld., en  gl. hvid Hoppe 5 Sld., en gl. brun Hoppe 4 Sld., en 
graae Hoppe 6 Sld., en liden hvid galtgris for 1 mrk. 4 skl., en røe sort plettet galtgris for 1 mrk. 4 
skl., en hvid sort plettet galtgris 1 mrk. 4 skl.,  
Faar. 6 støker siuge Faar er sat for 1 Sld. 2 mrk.,  
Kaabber. 
En gl. brøger kedel staaende i muur er sat for 6 Sld., en 3 fiering kedel staaende i muur er sat for 9 
Sld., en liden brendevins pande paa en fiering oog en span stoer med hat og pibber for 11 Sld., en 
gl. span kedel 2 mrk., en gl.metalgryde er vigtig till 1 mrk. 8 skl.,  
Tilstaaende Gield og Pandt. 
Efter det skiftebref ganget efter Sal: Hans Hansen denne SL: Mand Forman Daterit Povelsker sogn 
dend 22 January 1690. befindis dette boe at tilhøre. Hans Pettersen paa 29 gaard i Westermarie 
sogn, møtte her paa Sterfboet, og endnu vedstoed at berørte hans i boende gaard at rester, de da 
Enken Giertrud Sigworsdaatter derudi tilfalden og tillagde penge 35 Sld.,  
Peder Hansen paa 51 gaard i Aakier sogn mødte her paa Sterfboet, vedstoed efter berørte skiftes 
brefs indhold af de 20 Sld., endnu her till boet at verre skyldig af fornefne gaard penge 14 Sld.,  
Niels Pedersen i Povelsker sogn er og skyldig af dend Summa som i fornefne skiftebref ommeldis 
penge 1 mrk. 12 skl.,  
Moms Nielsen i Østermarie sogn er skyldig og i pandtsat 2 sølf skeer, en sønder paa bladet med 
H:P: en med M G P P paateignet, sampt en staket sølfkeede for 5 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hans Pedersen Sønder i Østermarie sogn, er skyldig her till boet 2 mrk.,  
Hans Gage i Snogebek, vedstoed at verre skyldig her till boet og i pandtsat en stor stannkedel af 
kaabber for 3 Sld.,  
Knud Jensen i Dyngebye i Povelsker sogn, er skyldig till boet og i pandt, noget ullen og linnen tøy 
2 mrk. 5 skl.,  
Jep Madsen i Nexøe er skyldig penge 1 mrk. 8 skl.,  
Strøkornet er anført som er 1 1/5 tønde Rug er sat som dend kaastet da dend blef saaed tønden 10 
mrk., er 3 Sld., Item 7 tønder Biug, tønden er sat for 7 mrk., er 12 Sld. 1 mrk., 7½ tønde Aure á 3 
mrk er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., en skeppe Ertter for 2 mrk.,  
Afgrøden beholder Enken, og der imod svarer sin afgift af fornefne  waarnede for 97: 
Nog er wurderit, en firkantet bii stok for 5 mrk., en runbyestok for 1 mrk.,  
Item tilkommer dette boe, som berørte Enke, denne Sal: Mands efterlatte hustru, er tillagt udi dend 
23 gaard  i Povelsker sogn, efter derom Samfrender dommens indhold og tillkiendelse sidst daterit 
dend 8 july 1690. som fornefne skiftebref og formelder penge 50 Sld.,  
Niels Nielsen i Snogebek er skyldig her till boet, som hand self vedgik penge 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel till Penge 267 Sld. 9 skl.,  
 
Blef lest it afkald og qvittering, som SL: Mads Ibsen har bekommet, af hans første Sal: hustruis 
arfvinger, daterei den 4 january 1690. og der paa i dag skriftlig det Attesterits; 
Saa bleg wurderet den sal: Mands Ifareklæder, som er en sort klædis kioll for 2 Sld., 2 sortte 
fifskaftes bupser for 3 mrk., 2 løen skinbopser for 12 skl., 2 hvide wadmels bopser for 12 skl., 2 
sortte wadmels bupser for 12 skl., en røe forskiorte for 8 skl., en løen skinpehs for 4 skl., 2 par 



groufve hvide hoser á 8 skl er 1 mrk., en gl. sortt hat for 4 skl., en grouf bruegarns skiorte for 3 
mrk., en bruegarns skiorte for 1 Sld., it par skoe for 2 mrk., Summa 6 Sld. 4 skl.,  Som dehlis 
imellem først 2 brødre og 2 søster, er deraf en broderlod 2 Sld. 1 1/3 skl., og en systerlod 1 Sld. 2/3 
skl.,  
for SL: Pelle Mads anpart som er 2 Sld., er udlagt en sort klædis kiol for 2 Sld., 
SL: Kirstine Madsdaatters anpart er 4 mrk., derfor er tillagt en bruegarns skiorte for 1 Sld.,  
SL: Hans Pedersen anpart er 2 Sld., derfor er tillagt, en bruegarns skiorte for 3 mrk., it par sko 2 
mrk., 2 par groufve hvide hoser for 1 mrk., 2 hvide wadmels bopser 12 skl., 2 sortte wadmels 
bopser 12 skl., en røe forskiorte 8 skl.,  
Sal: Karne Pedersdaatters anpart er 4 mrk., udlagt it par sortte fifskaftes bopser for 3 mrk., 2 løen 
skin bopser 12 skl., en sort hat for 4 skl.,  
Her imod beholder Enken sine egne Ifareklæder. 
Skifte betiendteren tilspurde samptlig arfvingerne, on de vidste meere till dette boes middel at 
anføre; Hvor till de svarede, ike videre at werre end angifvet er og forskrefvet staar. Att saa er 
Passeret Testerer Henrik Brugman.  Peder Hansen.    Jep J:I:S: Ibsen. 
Per P:I:S: Ibsen.   Claus Clausen.    Niels Hansen.    Erik E:A: Andersen. 
Hans H:A: Andersen.    Olle O:P:Persen.               Niels N:M: Momsen Gage.. 
Niels N:I:S: Ibsen.          Thommas Folkman.               Jep Olsen. 
 
Dernest blef angifven efter schrefne bort Schldige Gield. 
Og er dertill giort udleg som følger. 
Mads Hermansen Bohn i Nexø fordrer efter sin sedel efter regenskab penge 36 Sld. 3 mrk. 10 skl., 
udlagt, en ung hvid Hest 7 Sld., en ung graae Hoppe 6 Sld., en graae herrit Koe for 4 Sld., en røe 
hielmet Koe med sortte horn for 3 Sld 2 mrk., 7 tønder strøe biug á 7 mrk er 12 Sld. 1 mrk. 1 1/5 
skl., tønden  Rug for 3 Sld., en hvid soe for 3 mrk., en gl. span kaabber kedel 2 mrk., till ofvers 6 
skl.,  
Enken angaf at verre skyldig till welb: hr: Vice lands dommer Ancher Müller 1 mrk. 11 skl., Udlagt 
en skeppe Erter for 2 mrk., till ofvers 5 skl.,  
Peder Nielsen i Poulsker sogn fordrer efter regenskab 10 mrk., udlagt 6 Faar for 6 mrk., it førre 
bord istuen 4 mrk.,  
Rasmus Hansen i Snogebek fordrer for 3 aars føede till it par stude tilsammen 6 Sld., udlagt en blak 
hielmet sort hornet Koe for 3 Sld. 2 mrk.,  én brun blaket Qvige 2 Sld., en gl. benkedynne paa nørre 
benk med skin under for 1 mrk. 8 skl., I Fæhuuset, en gl. planke 8 skl.,  
Mogens Madsen skomager fordrer laandte penge 6 Sld., udlagt en liden brun gilling for 5 Sld., i 
nordøster seng i herberghuuset, én énskeftis wadmels ofverdynne 1 Sld.,  
Laurids Nielsen i Povelsker sogn fordred arbiedsløn for liigkisten 5 mrk., og laante penge 1 mrk., er 
6 mrk., udlagt it førre wraaeskab med 2 laasfaste førre i stuen for 6 mrk.,  
Jens Berrildsen i Povelsker sogn fordrer jordleye 1 mrk. 4 skl., udlagt en hvid sort plettet galtgris 
for 1 mrk. 4 skl.,  
Thommas Folkman fordrer som ham tilkom af de hundre Sld., tilforne tilhøede dette boe i dend 23 
gaard i Povelsker sogn, hvor af hand efter for ermelte Samfrender Dom, søger SL: Hans Hansens 
arfving for helften og dette boe betaler halfparten som er 2 Sld., udlagt it blak grimmed Qvigenød 
for 2 Sld.,  
Sal: Mads Ibsen var werge for Giertrud Knud Persdaatter i Snogebek, og ved hans dødelig afgang 
er tilordnet Olluf Larsen i Snogebek, og som denne SL: Mand ike har oppebaaret noget af 
myndlingens tilfaldene arfve saa søger dend nu tilsatte werge rigtighed hos dem, som SL: Knud 
Pers huus og Lykei Snogebek hid indtill brugt hafver, efter som myndlingens arfvepart der udi 



bestaar, ligesaavell for Capitall og Rendte, efter de ergangne skiftebrefvis formelding, saavell efter 
Knud Persens SL: Hustru dend 10  september 1690. som og efter det skiftebref efter SL: Knud 
Persen oprettet dend 12 may 1691. 
Imod denne SL: Mands udfart blef Enken bevilget ligr wederlaug som dend efter Specification 
kaasted hafver som er 50 Sld., Udlagt en sort brun Koe 18 mrk., en sort Koe for 3 Sld., en røe blised 
Hest for 5 Sld., en liden hvid Hest for 5 Sld., 7½ tønde Haure á 3 mrk er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., en 
ploug med jern 1 Sld., en wogn med hammel, tøm og halseeler 2 Sld., 4 gl. Gies for 1 Sld., 20 
gieslinge á 2 skl er 2½ mrk., it blak hielmet Qvigenød 1 Sld. 2 mrk., en røe hofvet Soe for 3 mrk., af 
dend 23 gaard i Povelsker sogn er udlagt de 20 Sld., Enken angaf at finde SL: Mand Mads Ibsen 
hafde gifvet hende till fæstens gafve udi reede penge 10 Rixdaler hvilket hun med nogle af de 
mænd som paa sterfboet tilstede var, beviiser, nemlig, Peder Nielsen, Jep Olsen og fleere som 
arfvingerne hende og stendig var derfor stæde udleg for de 15 Sld., herfor udlagt af dend 23 gaard i 
Povelsker sogn at hafve de 15 Sld.,  
Peder Hansen i Boelsker sogn fordrer for forstrekning 11 Sld., udlagt en brendeviins pande med hai 
og pibber er vegtig till penge 11 Sld.,  
Skifteforwalterens Salarium, der till bevilget arfvingerne 5 Sld., udlagt af en gl. brøger kedel for 5 
Sld., bekom 5 Sld., penge. 
Skifte skrifveren for sin umage med reysen og ald umagen 7 Sld., udlagt en 3 fierings kaabber kedel 
er  sat for 9 Sld., til ofvers 2 Sld., bekom 6 Sld.,  
Stemplet papir til skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt af fornefne 3 fierings kedel disse 3 mrk.,  
Wurderinga mændene for deris umage hver bevilget 5 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., udlagt en røe tiurkalf 2 
mrk. 8 skl., en blaket studkalf for 2 mrk. 8 skl., en brun hielmet studkalf 2 mrk. 8 skl., en røe 
Qvigekalf for 2 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forschrefne Prætentioner till Penge 147 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 119 Sld. 1 mrk.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfvepart som er 59 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Dend anden halfve part dehlis imellem denne Sal: Mands fæderne og Møderne sydskende, somfør 
er melt, som er 2 brødre og 2 syster, Hvilke lodder deris børn og børnebørn tilfalder. Og er da først 
en broderlod 19 Sld. 3 mrk. 8 skl., Og en systerlod penge 9 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
 
For Enkens anpart som er 59 Sld. 2 mrk. 8 skl., er till hende Udlagt, i øster huus i nordøste seng, en 
tve skeftet wadmels underdynne for 1 Sld., en ullen hofvet dynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 
for 1 mrk. 8 skl., i sydweste seng, en linnen tveskeftes ofverdynne 2 mrk., i Krubhuuset i en seng en 
gl. sort underdynne for 1 mrk. 8 skl., en gl. hvid ullen hofvet dynne 8 skl., it blaargarns lagen for 1 
mrk., en hvid gl. ullen ofverdynne 1 mrk., it gl. madskab med en gl. laas og hengsler for 2 mrk., it 
løst bræ for 2 skl., en øltønde for 1 mrk., en guhl wadmels benkedynne paa sønder benk i stuen 6 
alen lang for 4 mrk., en 3 fierings kaabber kedel for 5 mrk., af dend 23 gaard i Povelsker sogn at 
hafve 15 Sld., en firkantet bystok for 5 mrk., en run bystok for 1 mrk., en wefved agedynne for 1 
mrk. 8 skl., en bagstol for 1 mrk., it laasfast Eegeskrin for 6 mrk., 2 aar med bihl á 12 skl er 1 mrk. 
8 skl., 2 harre for 1 mrk., en ruhl med tappe for 1 mrk., I Nørre stalde nest ved dørren I it stolperum 
5 bræder for 1 mrk., it gl bræ for 8 skl., I nørrelade i wester ende it stolperum paa belkerne 2 bræder 
for 8 skl., dernest op till i ded andet stolperum østen for 2 bræder for 8 skl., I det andet stolperum 
nest derved 2 bræder for 8 skl., nest loen paa ded østerste stolperum 4 bræder for 6 skl., 2 gl. 
Høestier for 1 mrk., i lynghuuset i øster lenge 3 stange breeder for 4 skl., østen i stue lengen i it 
stolperum 2 bræder for 4 skl., en syes med bom og ringe paa øster tillet for 1 mrk., en slibesteen i 
gaarden for 12 skl., it gl. sleekar i drengehuuset 12 skl., it sengested for 6 skl., i stuen it gl. laasfast 
førreskrin for 2 mrk., Paa Sterhuus loftet, it gl. Ølkar for 2 mrk., 2 tomme tønder á 6 skl er 1 mrk. 8 
skl., it tønde stomme for 4 skl., en haandqvern med huus 2 mrk. 8 skl., en liden bleg røed Koe for 3 



Sld. 2 mrk., en røed Koe for 3 Sld., en røe hielmet Qvigekalf for 2 mrk. 8 skl., 6 speede kalfve á 1 
mrk. 8 skl., er 9 mrk.,en hvid Hoppe for 5 Sld., en gl. brun Hoppe 4 Sld., en graae beltet Soe 3 mrk., 
en graae hofvet galtgris 1 mrk. 8 skl., en hvid galtgris for 1 mrk. 4 skl., en røe sort plettet galtgris 
for 1 mrk. 4 skl., en gl. metal gryde 1 mrk. 8 skl., hos Mons Nielsen i østermarie sogn og i pandt 2 
sølfsker, og en sølf keede   att hafve, som hand her till boet er skyldig penge 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., en 
kiste mednogen smaae udøgtig jern ware udi 2 mrk., en kalke tønde for 12 skl., 2 gl. seyser uden 
bom 8 skl., en fiering med it spind steen kull udi for 8 skl., en slibesteen for 6 skl., hos Knud Jensen 
i Dyngebye i Povelsker sogn, som hand er skyldig, og i pandt noget ullet og linnen tøy for 2 mrk. 5 
skl., I Wester lenge i sønder stolpe 9 bræder for 1 mrk., hos Mads Bonne Hermans udleg 6 skl., it 
rannet wefved hiønde 4 skl., hos Niels Persen i Povelsker sogn at hafve 1 mrk. 12 skl., hos Niels 
Nielsen i Snogebek 1 mrk. 8 skl., hos lands dommer Müllers udleg 5 skl., hos Jep Madsen i Nexøe 
fordres 8 skl.,  
 
Sal: Pelle Mads afgangne daatter, Giertrud Pellesdaatters lod er 19 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  som 
dehlis imellem hindes efterlatte 2 sønner, er en tverslaad 9 Sld. 3 mrk. 12 skl., hvor af   
      Dend eldste søn er Jens Monsen i Rønne Og dend anden søn ehr Jacob Koefoed udenlands, 
og Fornefne hans broder titordnet at werge for hammen i hans fraverelse. Derfor er till dend fulde 
anpart efter Enkens tilladelse  I hensendelse till at Enken desto bedre kunne komme till sinne andre 
Boehavere og Quag till widere paa kommende aufls dyrkelse, udleggis till demmen begge og ehe 
giør anviisning paa dend andeel de 35 Sld., som Hans Pettersen paa 29 gaard i westermarie sogn er 
skyldig, deraf st hafve denne arfvepart 19 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
 
Sal: Kirstine Madsdaatters anpart, som er 9 Sld. 3 mrk. 12 skl., dehlis imellem hendis 2 sønner 
og en daatter, er deraf én broderlaad 3 Sld. 3 mrk. 14 skl., og en systerlaad 7 mrk. 15 skl., hvoraf  
     Dend eldste søn var Sal: Peder Kruse, efter hans død er 2 sønner og 3 døttre, som tilkommer 
deris faders laad og deraf en broderlaad 4 mrk. 8 4/7 skl., og en systerlaad 2 mrk. 4 2/7skl.,  
 Deraf dend eldste søn Jens Pedersen Kruse udenlands og er Niels Ibsen i 
Povelsker sogn werge for ham, og tilkommer ham 4 mrk. 8 skl., hvorfor er tillagt og giort 
anviisning paa de fiortten Sld., Peder Hansen paa 51 gaard i Aaker sogn er skyldig.  
 Dend anden søn er Peder Pedersen Kruse, som Per Ibsen i Snogebek er werge for, 
tilkommer 4 mrk. 8 skl., derfor tillagt hos fornefne Peder Hansen i Aaker sogn. 
 Dend eldste daatter Ellene Pedersdaatter, som Niels Ibsen i Povelsker sogn er 
werge for tilkommer 2 mrk. 4 skl., og tillagt hos fornefne Peder Hansen i Aaker sogn. 
 Dend anden daatter Elsebeth Pedersdaatter, som fornefne Peder Ibsen er werge 
for tilkommer 2 mrk. 4 skl., og tillagt hos fornefne Peder Hansen i Aaker sogn. 
 Dend yngste daatter Kirstine Pedersdaatter som Christian Svendsen i Snogebek er 
werge for tilkommer 2 mrk. 4 skl., og tillagt hos fornefne Peder Hansen i Aaker sogn. 
Sal: Hans Krusis anpart 15 mrk. 14 skl., dehlis imellem hans efterlatte 2 sønner og 2 døttre er 
deraf en broderlaad 5 mrk. 4 2/3 skl., og en systerlaad 2 mrk. 10 1/3 skl., der af er  
 Dend eldste søn Hans Hansen Kruse udenlands, for ham werger broderen Povell 
Hansen Kruse i Povelsker sogn, beggis andel er 10 mrk. 8 skl., der for er tillagt, Peder Hansen i 
Aaker sogn. at hafve 10 mrk. 8 skl.,  
 Dend eldste daatter Karne  Niels Gagis i Persker sogn tilkommer 2 mrk. 10 skl., 
tillagt hos Peder Hansen i Aaker sogn. 2 mrk. 10 skl.,  
 Dend anden daatter Kirstine  Niels Laurs i Povelsker sogn, tilkommer 2 mrk. 10 
skl., tillagt hos Peder Hansen i Aaker sogn. at have  2 mrk. 10 skl., 



 
Daatteren SL: Margrette Ibsdaatters anpart som er 7 mrk. 15 skl., dehlis imellem hindis 
efterlatte 3 sønner og 2 døttre, og er en broderlaad 2 mrk., Og en systerlaad 1 mrk., der af  
 Dend eldste søn er Jep Ibsen i Ibsker sogn ’ 

Dend anden søn fornefne Niels Ibsen i Povelsker sogn. 
 Dend yngste søn fornefne Per Ibsen i Snogebek, og tilkommer hver af dem 2 mrk., 
som de er tillagt at fordrer hos Hans Gage i Povelsker sogn i Snogebek, af hvis hand her till boet er 
skyldig.  
 Dend eldste daatter Gunneld Christian Povels i Snogebek tilkommer 1 mrk., som 
hun er tillagt at fordre hos fornefne Hans Gage i Snogebek. 
 Dend yngste daatter Karne  Claus Claus i Snogebek tilkommer 1 mrk., som hinde 
er tillagt at fordre hos Hans Gage i Snogebek 1 mrk.,  
 
Sal: Hans Pedersens anpart som er 19 Sld. 3 mrk. 8 skl., dehlis imellem hans efterlatte børn, 
som er en søn og 2 døttre, er deraf broderens laad 9 Sld. 3 mrk. 12 skl., og hver systerlaad 4 Sld. 3 
mrk. 14 skl.,  
 Sønnen Niels Hansen i Ellet i Boelsker sogn tilkommer 9 Sld. 3 mrk. 12 skl., der af 
er tillagt, en brun hielmet Koe med hvide horn for 4 Sld., hos Hans Gage i Snogebek af hvis 
hamher till boet er skyldig 4 mrk., hos Peder Hansen i Aaker sogn at have 4 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  

Sal: Margrette Hansdaatters anpart som er 4 Sld. 3 mrk. 14 skl., deelis imellem 
hindis efterlatte 3 sønner og en daatter, deraf er en broderlaad 5 mrk. 10 6/7 skl., og en systerlaad 2 
mrk. 13 ¾ skl.,   

Dend eldste søn var SL: Niels Andersen hans laad 5 mrk. 10 skl., tilkommer hans 
efterlatte  daatter Kirstine Nielsdaatter, for hinde werger Hans Andersen i Boelsker sogn, og er 
tillagt derfor, hos Hans Pettersen i Westermarie sogn 5 mrk. 10 skl.,  

Dend anden søn Erik Andersen i Boelsker sogn tilkommer 5 mrk. 10 skl., der for 
tillagt en brun stiernet og snoppet Hest for 3 Sld., til ofvers 6 mrk. 6 skl.,  

Dend yngste søn fornefne Hans Andersen tilkommer 5 mrk. 10 skl., der for tillagt 
med broderen Erik Andersen af en brun snoppet og stiernet Hest 5 mrk. 10 skl.,  

Daatteren Anna  Niels Jespers i Aaker sogn tilkommer 2 mrk. 13 skl., der for 
tillagt, hos Erik Andersen af en brun stiernet og snoppet Hest 12 skl., hos Jep Madsen i Nexøe 1 
mrk., it hiønde paa sort bon 6 skl., hos Peder Hansen i Aaker sogn 11 skl.,  
 

Sal: Hans Persens anden daatter Elisabeth Hansdaatter SL: Niels Hald 
efterlefverske i Boelsker sogn for hinde laug werger Olle Pedersen i Ibsker sogn, hende tilkommer 
arfvepart 4 Sld. 3 mrk. 14 skl., der for er tillagt hos Peder Hansen i Aaker sogn 1 Sld. 1 skl., hos 
Hans Pettersen i Westermarie sogn 3 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  

 
Sal: Karne Pedersdaatters anpart som er 9 Sld. 3 mrk. 12 skl., tilkommer hindes 

daatter Giertrud Jørgensdaatter i Egteskab med Hans Olsen i Rydsker sogn, og er derfor 
tillagt, hos Hans Pettersen i Westermarie sogn at hafve 9 Sld. 3 mrk. 1 skl., it guhlt hiønde for 2 
skl., af fem bræder ofver portten 9 skl.,  
 



Till det sidste blef endnu samptlig arfvingerne, af skifte betiendtene tilspurdt, om de hafde meere at 
angifve som dette boe kunde vedkomme.Hvor till de svarede ej videre at vere end angifvet er og 
forskrefvet staar. Saa at være tilganget og Passeret Testerer. Skiftesteden dend 27 May 1697. 
Henrik Brugman.  Peder Hansen egen haand.   Erik E:A: Andersen. Niels Hansen.     
Niels N:I:S: Ibsen.   Hans H:A: Andersen.    Per P:I:S: Ibsen.    
Olle O:P:Persen.     Thommas Folkman.              Jep Olsen. 
        
          
 
 
 
 
 



Nr. 144. 
Side 216b. 1697. 28. Maj. 
Hans Laursen, 9. Sg. Aaker. 
Anna Bertelsdatter. Værge: Hellis Mefuesen, Østerlars. 
 1 søn. 
A: Berrild Hansen, f. 1680. Værge: ½ bror, Hans Berrelsen, Aaker. 
 
Anno 1697. Dend 28 May, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling efter Sal: Hans Laursens, som boede, og døde, paa dend  9 Jord 
Eyendoms gaard i Ellet udi Aaker sogn, Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Anna Bertels 
daatter, af hende  blef begierte till laugwerge  som og der till anordnedis  Helis Mefvesen i 
Østerlaursker sogn, paa eene, og paa anden side, den Sal: Mands børn, som er en søn ved navn  
 
Berrild Hansen paa 17de aar gl. for hammen er till werge anordnet hans halfbroder Hans 
Berrildsen i berørte Aaker sogn. 
.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte 
er til wurderings mænd opmelded, Peder Hansen, og Mons Ibsen, Ibdn. Hvor da er forefunden 
og Passeret som her efter følger, nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En sort brun gilling for 5 Sld., it brun bliset ugillet føll for 3 Sld., it brun bliset Horsføll 2 Sld. 2 
mrk., en gl. brun skimlet Hoppe 4 Sld.,  
Kaabber. 
En fierings kaabber kedel er vegtig till penge 3 Sld., en liden span stoer kaabber kedel er vegtig till 
3 mrk., en liden gl Malmgryde 1 mrk. 4 skl.,  
Qveg. 
En blak hielmet Koe 5 Sld., en sort røgget eenhornet Koe for 4 Sld., en sort Tyrnød for 3 Sld., 2 
speede Qvigekalfve støket 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk.,  
Faar og Lam  8 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 7 Sld., 10 smaae Lam á 1 mrk. 4 skl er 3 Sld. 8 skl.,  
Gies. 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., en Gaas for 1 mrk., 15 Gieslinger á 2 skl er 1 mrk. 14 skl.,  
Svin. 2 hvide unge svin nu paa lyngen á 2 mrk er 4 mrk.,  
I Krubhuuset. 
I en seng westen till, en ullen graae underdynne 7 mrk., en linnen hofvet dynne 3 mrk. , 2 halfslit 
blaargarns lagen 3 mrk., en blaae rannet ofverdynne 2 Sld., en olmerdugs Pude for 12 skl., en ullen 
hofvet pude med lin vor 1 mrk. 8 skl.,  I Dend øster seng, en gl. linnen underdynne 3 mrk., en ullen 
hofvet dynne for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en gl. ofverdynne for 1 mrk. 8 skl.,  
I Stuen. 
Én nye wefved benkedynne 3 allen lang paa nørrebenk 9 mrk., it gl. flamsk hiønde for 2 mrk., it 
syedhiønde paa røed bonn 1 mrk. 8 skl., en gl. wefvet benkedyne i herberghuuset 5 allen lang 5 
mrk.,  
Boehave. 
En arbiedswogn med stier er sat for 4 Sld., en gl. arbieds wogn for 1 Sld. 1 mrk., en ploug med jern 
løbere hiul og ringe for 2 Sld. 2 mrk., it nyt aar med bihl 1 mrk. 4 skl., en harre for 1 mrk. 4 skl., 
endnu en harre for 12 skl., 2 gl. wogn ree i gaarden 1 mrk. 4 skl., en nye skoufsleede i westerlade 
med dræt og træ videi for 4 mrk., it opslinget Egetræ for 1 mrk., it mindre dito 12 skl., it mindre 
dito for 8 skl., 2 gl. Høestier for 12 skl., én gl. Elle sleede i gaarden 14 skl.,  



I Søndre lade. 
It gl. Ølkar for 3 mrk., en øltønde sammested 1 mrk. 4 skl., it gl. fyrre bord med foed 4 mrk., synsen 
gaarden, it eegetræ med benk paa 3 mrk.,  
I Hugge Huuset. 
En gl. seys med bom og ringe for 1 mrk., en anden gl. seys med bom og ringe 12 skl., 2 smaae axsle 
á 6 skl er 12 skl., 1½ gang klofve hiull eeger 1 mrk. 4 skl., 2 wogn kloufve á 6 skl er 12 skl.,  
I Steerhuuset. 
It ølkar paa 3 tønder 6 mrk., en jern tyfve for 4 skl., en jern tyfve for 12 skl.,  
I Drengehuuset. 
En slibesteen for 1 mrk., en straaebonds tønde 4 skl., it tønde stomme for 2 skl., en hammel med 
haarseeler, tøm og halsehler 1 mrk., it aske bord i stuen, blef Enken uden skifte bevilged it førre 
bord med foed i stuen for 1 Sld., 
Tilstaaende Gield. 
Hans Nielsen udbygger paa Koefoedsgaards grund i Persker sogn, er skyldig her till boet for en nye 
ploug 5 mrk.,  
Mads Mortensen smed i Nexøe er skyldig 4 mrk.,  
Henrik Lassen i Østermarie sogn er skyldig her til boet, som hand vedgik penge 6 Sld.,  
Peder Hellesen i Westermarie sogn er skyldig for en wef penge 5 Sld.,  
Mons Ibsen i Aaker sogn er skyldig penge 8 skl.,  
Ødber Lassen i Østerlaursker sogn, er skyldig 1 mrk. 4 skl.,  
Summa Andrager ald forskrefne Sterfboets middel till Penge 87 Sld. 3 mrk. 19 skl.,  
Hvis Biug som her till gaarden i aar er saaed, berettet Enken og arfvingerne at verre laabe korn, 
deraf kand indtet videre till boets middel beriegnis, end naar det igien vor der lefveret, som Enken 
lofvet at svare till. Og hvad Rug og Haure som er saaed, bevilget de vedkommende at Enken skall 
beholde till hielp tillige med Engen og afgrøden till at svare. Imod dend afgift og Grebur, som for 
penge 9. gaard for Anno 1697. bør betalis, eftersom det nu en besværlig tid, hvor af da indtet kand 
komme Sterfboets middel till beste; 
Denne SL: Mand Ifareklæder, antog sønnen uden wurdering og blef dend beste kiol straks efter 
hans faders død, omgiort till hammen, 
Dernest blef angifven efterskrefne Prætentioner, og er der till giort Udleg som følger. 
Willum Persen var denne SL: Mands Hans Laursen werge for, og tilkommer ham efter hans SL: 
Moder efter det ergangne skiftebref, saa og dend foreening som i det skiftebref er Passeret efter 
hans SL: Fader Per Willumsen i Aakirkebye dend 25 Aprill 1695 udi den 26 gaard i Westermarie 
sogn penge 302 Sld. 2 skl., Foruden det tilkom ham efter berørte sin SL: Fader i arf 35 Sld. 5 skl. 9 
d., Hvor forre ham ehr tillagt, toe Enge i Øster Aakirkebye girde for 11 Sld. 3½ tønde land haver 
jord i øster girde for 21 Sld., Hvilket der ved nu og forblifver og som det ey meere end aarlig skødt 
kand skylde, er da ingen rendte at riegne deraf, Widere er ham tillagt af uvisse Gield hos Manderop 
Windter 2 Sld., som denne SL: Mand ike har kundet bekomme de og endnu ike kand betalning 
wendtis, derfor det for uvisse Passerer, for resten er ham tillagt, udi en haufve Ager som ligger nord 
west fra styrebroe i øster Aakirkebye girde, bereignet for it tønde land, er wurderit for 5 Sld. 2 mrk., 
deraf 4 mrk. 5 skl. 9 d., Hvilket kand affordris hos dend, som dend største part i samme agers 
hafver. I Saa maade er her af boet der for indtet af samme arfvepart at wedderlegge, foruden dette er 
berørte myndling, Willum Persen bevilget sin SL: Faders Ifareklæder hvilke saa mange som her i 
boet nu findes, blef efterseet af de ordmerit  wurderings mænd, og er en sort fifskaftes kioll før sat 
for 5 mrk.,  som før samme pris Passerer, en anden sort wadmels kioll for 4 mrk., der for nu en 
graae wadmels kiol af lige wændt for en røed wadmels forskiorte 1 mrk. 8 skl., it par sortte 
wadmels bopser for 12 skl., Har Willum Persen selfbekommet, saa og en gl. refskinds hufve Taxeret 
for 8 skl., 2 gl. blaargarns skiorter begge for 4 mrk., der forre nu antagis en blaargarns skiorte nu sat 



for 2 mrk. 8 skl., resten 1 mrk. 8 skl., og en bruegarns skiorte for 2 mrk., skall udleggis af dette boe, 
foruden det blef Willum Persen bevilget, en røe bliset Hest med sæde og bidzel, da sat for 6 Sld., en 
efterseet og ringere befindis paa 4 mrk., Hvor for her af boet udleg stædis, hvilket udleg at 
imodtage, saa og efter som Willum Persen endnu ike er fuld myndig er tilforordnet Svend Laursen i 
Boelsker sogn at werge for hammen og bedrager hvis her af boet stædis udleg for i alt 9 mrk., derfor 
er tillagt, en nye wefvet benkedynne paa nører benk 3 allen lang i stuen 9 mrk.,  
Item Sal: Hans Laursen opbaaret leye af berørte 26 gaard i Westermarie sogn. for Anno 1695. som 
aarlig skall gifvis 6 Sld., Hvorfor her af og udleg stædis, og tilkommer Svend Laursen landgilde 
eller leye at oppeberge og svar fra 1. may 1696 saa er forberørte opbaarne 6 Sld., udlagt it brun 
bliset ugillet Hestføll 3 Sld., it sort tyrnød for 3 Sld., her imod beholte Svend Laursen, siger Svend 
Laursen de 6 Sld., hos Henrik Lassen i Østermarie sogn og Enken udleggit; 
Sal: Berrel Hans efterlatte en søn og én daatter, deris arf angaaende, da findes ferom udi det efter 
hans ergangne skiftebref, Dateret 12 september 1679. at de hafver med bevilgning, blefvet lige laad 
tagen i læsøre arfven, hvor for og ved slutningen er giort anvisning paa denne 9 gaard for 90 Sld. 2 
mrk. 10 skl., af hvilken Summa sønnen Hans Berrildsen formedelst adtskillige besvarelse og derpaa 
erhverfvede domme, som sig siden ved hans Sal: Faders Sterfboe har tildraget, har ladet sig korttede 
5 Sld. 1 mrk. 5 skl., af dend halfvepart at handikun 40 Sld., og ingen rendte bekommet hafver, 
hvilket og de vedkommende ikun tid, paa daatterens Marne Berrildsdaatters weigne, wilde iagttage, 
at Enken ey alene dend siden paa wopsen besvær udstaae kunde. Alt saa bestaar for berørte 
daatteren Marne Berrildsdaatters anpart, endnu udi dend 9de gaard i Aaker sognen som før ermelt, 
der for er hende belofvet en sengs klæder efter formelte skiftebref, hvilken hende nu her i boet uden 
wurdering er afsat, og der imod lofvet Enken, denne nu SL: Mands søn at skall bekomme én sengs 
klæder. 
Rester till amptskrifveren Hr: Hans Henrich Schor for Anno 1696 efter giorde afreigning i bog 
klaringen dend 20 Marty 1697. 6 Sld. 3 mrk. 2 skl., der till kommer omkostning, efter som der paa 
domb gangen er 2 mrk. 4 skl., giør penge 7 Sld. 1 mrk. 6 skl., udlagt 8 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 7 
Sld., it Lam for 1 mrk. 4 skl., hos Enken de 2 skl.,  
Barbara SL: Christopher Hansen i Rønne, fordrer efter sin sedel i penge 17 Sld., for disse 17 Sld.,  
Udlagt en sort brun gilling 5 Sld. 2 mrk., en skimlet Hoppe 4 Sld., hos Per Hellesen i Soese 5 Sld., 
en ploug med behør for 10 mrk.,  
Peder Rosman i Rønne fordret efter sin sedel 1 Sld., tillagt, en nye skoufsleede med dræt og træ 
widier for 1 Sld.,  
Giert Jacobsen Von Kempen Farfver i Rønne fordrer efter sin sedel 2 Sld., udlagt it ølkar paa 3 
tønder for 6 mrk., en øltønde 20 skl., en jern tyfve 12 skl.,  
Hermand Koefoed i Svaniche fordrer for en tønde biug 2 Sld., udlagt en ullen graae underdynne i 
wester seng i krubhuuset 7 mrk., en ullen hofvet dynne i Øster seng for 1 mrk.,  
Barbra Sal: Jokum Sigworts i Rønne fordrer 2 Sld. 1 mrk., udlagt it brun bliset Horsføll for 10 mrk., 
till ofvers 1 skl.,  
Christian Hung i Nexøe fordrer 2 mrk., udlagt it gl. flamsk hiønde for 2 mrk.,  
Enken angaf at werre skyldig till Laurids Madsen i Nexøe 10 skl., udlagt en harre for 12 skl., till 
ofvers 2 mrk.,  
Jens Mikelsen nu i Nexøe fordrer 5 mrk., udlagt it wefved benkedynne i Herberghuuset 5 allen lang 
for 5 mrk.,  
Sogne Deignen Jens Jørgensen fordrer for liig tienesten 10 mrk., udlagt af en sort røgget én hornet 
Koe disse10 mrk.,  
Efvart Ollufsen i Aaker sogn, fordrer som rester paa korn tiende for 1690, 4 mrk., udlagt af en sort 
røgget én hornet Koe disse 4 mrk., Hindze Christensen i Aarkirkebye fordrer laandte penge 11 mrk. 
12 skl., Der imod svarede Enken med sin laug werge at SL: Hans Laursen har laandt af Hindze 



penge 13 mrk., og hand hafver der imod bekommet penge 20 Sld., it les Engis 2 mrk., en læssing 
halm og høe for 2 mrk., i det mindste, item leyet af khobivis dekner af byens jord till hammen ½ 
tønde land biug jord som Hans Laursen self pløyede og til reede. Dog bevilget som saaedis var 
hinses Egit. Alt saa formendte de at Hindze har bekommet sine 13 mrk., betalt meere og ike mindre, 
foruden adtskillig andet som hand har bekommet till willighed, som ike giøris fornøden her at 
opreigne. Det aarsage skiftebetiendtenen henwiste denne Prætentionen till loug og ret; 
Imod denne SL: Mands begrafvelsis bekaastning beholdte Enken it par brunne Heste og en gl. Træ 
wogn med en foding paa hindes seng og kiste, hvor med hun og med arfvingernis werge saaleedis 
var fornøyet og tilfreds; Fremlagde it Pandtebref af Hans Laursen udgifven dend 5 juny 1686, till 
Welb: Hr: Vice landsdommer Ancher Müllers Kierste, lydende paa 107 Sld., hvor forre denne 9 
gaard i Aaker sogn er till underpandt, deraf er rentten betalt till Sanctehans dag 1695. 
Skifteforwalteren till Salarium bevilget 3 Sld., udlagt, en fierings laabber kedel for 3 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 4 Sld., udlagt, en blakhielmet Koe for 5 Sld., till ofvers 
4 mrk., Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., af en blak hielmet Koe disse 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., udlagt, it Eegetræ med bark paa 
sønden gaarden for 3 mrk., it opslynget træ 1 mrk., it dito 12 skl., it dito 8 skl., hos Mons Ibsen 8 
skl., en liden jerntyfve 4 skl.,  
Summa Andrager forschrefne Prætentionen till penge 54 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 33 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
Deraf tilkommer Moderen dend halfvepart som er 16 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Og sønnen ligesaa 16 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
 
For Enkens anpart er udlagt, hos Henrik Lassen i Østermarie sogn 6 Sld., af en sort rygget Koe 2 
mrk., 9 Lam for 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., hos Barbara SL: Jokum Sigwarts udleg de 1 mrk., en liden 
span kaabber kedel 3 mrk., en gl. malmgryde 1 mrk. 4 skl., 3 gl. Gies á 1 mrk. er 3 mrk., 15 
Gieslinger á 2 skl er 1 mrk. 14 skl., 2 hvide unge svin nu paa lyngen 4 mrk., 2 speede Qvigekalfve 
for 3 mrk., én gl. arbieds wogn for 5 mrk., it nyt aar med bihl 1 mrk. 4 skl., en harre for 1 mrk. 4 
skl., 2 wogn ree i gaarden for penge 1 mrk. 4 skl., af en blak hielmet Koe 1 mrk., 1½ gang kløfvede 
hiul eeger for 1 mrk. 4 skl., en seis med bom og ringe for 12 skl., en straabonds tønde for 4 skl., én 
tønde stomme 2 skl., nog hos sønnen de 5 skl.,  
 
For sønnen Berrild Hansens anpart 16 Sld. 2 mrk. 13 skl., er udlagt, i wester seng i Krubhuuset 
en blaae rannet ofverdynne 8 skl., en linnen hofvet dynne 3 mrk., half slitt blaargarns lagen 3 mrk., 
en olmerdugs pude for 8 skl., nog 4 skl., er 12 skl., én ullen hofvet pude med lin vor 1 mrk. 8 skl., i 
øster seng, en gl. linnen underdynne 3 mrk., it gl. blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en gl. ofverdynne 
for 1 mrk. 8 skl., it syed hiønde paa røed bon 1 mrk. 8 skl., en arbieds wogn med stie for 4 Sld., 2 
gl. Høestier for 12 skl., en gl. Ellesleede i gaarden 14 skl., i søndre lade, it gl. Ølkar for 3 mrk., it gl. 
førre bord med foed for 4 mrk., en gl. seys med bom og ringe for 1 mrk., 2 smaa axsel 12 skl., 2 
wogn klofve 12 skl., en slibesteen for 1 mrk., en hammel med haarsehler tøm og halsehler for 1 
mrk., it førrebord med foed i syuen for 4 mrk., hos Hans Nielsen i Persker sogn 5 mrk., hos Mads 
Morttensen smid i Nexøe affordris 4 mrk., hos Ødber Ladsen 1 mrk. 4 skl., till ofvers 5 skl.,  
End videre befindis at dette Sterfboe tilhørre, som denne SL: Mand Hans Laursen hafver arfvet 
efter sin Sal: Moder, og sig tilhandlet udi dend 8tende gaard i Aaker sogn, arfvedeel efter foreening 
38 Sld., af Henrik Lassens andeel udi bemelte 8 gaard tilhandled sig 12 Sld., giør 50 Sld.,  
Hvilke Laurids Hansen paa samme gaard boende, her nu paa Sterfboet vedstoed, at Sal: Hans 
Laursen hans søn hafde og nu i dend 8tende hanspaaboede gaard er bestaaende, der for berørte 50 
Sld., Da nu dehlis imellem Enken og denne Sal: mands efterlatte søn Berrild Hansen, og tilkommer 
hver af dem 25 Sld.,  



Belangende fenne 9de gaard i Aaker sogn, Da som befunden af denne SL: Mand Hans Laursen self 
siden, hand den tilkom at beboe hafver bygt og forbedret. Og der paa nu ingen sætning fore findis. 
Saa kand ike nu nogen deeling forretagis. Thi will med forderligste Samfrender der paa udneffins, 
og saa Enken og denne SL: Mands Søn imellem dehlis. 
Till det sidste blef Enken og de vedkommende af skiftebetiendteren tilspurdt, om de hafde meere 
dette boes middel at angifve, eller videre bort skyldige Gield. Hvor till de svarede, ey videre at 
werre, end angifvet er og forskrefvet staar. Saa at verre Passeret Testerer. Henrik Brugman. 
Hellis H:M: Mefvesen.  Hans Berrildsen. Peder Hansen egen haand. 

Mons Ibsen.egen haand. 



Nr. 145. 
Side 219. 1697. 31. Maj. 
Poul Hansen, 2. Vg. Pedersker. 
Seigne Knudsdatter. Laugv: Hans Ladsen, Pedersker. 
 4 søn. 5 dat. 
A: Hans Poulsen, egen værge. 
B: Jens Poulsen, død. 1 dat. 
 1: Karen Jensdatter. Værge: Peder Nielsen, Bodilsker. 
C: Thommis Poulsen, egen værge. 
D: Thrues Poulsen, f. 1687. Værge: Lars Mortensen, Piberegård, Aaker. 
E: Elisabeth Poulsdatter, gm. Rasmus Olsen, Poulsker. 
F: Margrethe Poulsdatter, gm. Olluf Jensen, Pedersker. 
G: Zignuva Poulsdatter, f. 1683. Værge: Bror, Hans Poulsen. 
H: Karen Poulsdatter, f. 1685. Værge: Søstermand, Ole Jensen. 
I: Zeigne Poulsdatter, f. 1690. Værge: Peder Hansen, Poulsker. 
 
Anno 1697. Dend 31 May, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling efter Sal: Poull Hansens, som boede, og døde, paa det 2 Wornedt, 
beliggende i Pedersker sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Seigne  Knudsdaatter, 
for hende er efter hindis begiering till laugwerge anordnet Hans Ladsen iPedersker sogn, paa 
eene, og paa anden side, deris sammen auflede børn, som er 3 sønner og en søns barn, saa og 5 
døttre Hvor af  
 
Dend eldste søn Hans Poulsen sin egen werge. 
Dend anden søn  Jens Poulsen som er ved døden afgangen, efter hammen igien lefver en daatter  
 Karne Jensdaatter som Peder Nielsen i Boelsker sogn er werge for. 
Dend tredje søn Thommis Poulsen og sin egen werge. 
Dend 4. søn Thruels Poulsen paa 10de aar gl. for hammen werger Lars Mortensen i Pibergaarden 
i Aaker sogn. 
Dend eldste  daatter Elisabeth Poulsdaatter  i Egteskab med Rasmus Olsen i Poulsker sogn. 
Dend Anden daatter Margrethe Poulsdaatter i Ekteskab med Olluf Jensen i Pedersker sogn. 
Dend 3die daatter Zignuva Poulsdaatter paa 14 aar gl. for hinde werger broderen Hans Poulsen. 
Dend 4 daatter Karne Poulsdaatter  paa 12 aar gl. for hinde werger systermanden Olle Jensen. 
Dend yngste daatter Seigne Poulsdaatter paa 7 aar gl. for denne myndling paatog sig Peder 
Hansen i Poulsker sogn at werge. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, Husbonden Siug: Albret Hartwig paa Wellinggaard 
i Nyker sogn, og skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd 
opmelded, Jens Jacobsen, og Lodvig Simmensen. Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger,  
 
Heste og Hopper. 
En brun ugillet Hest for 11 Sld., en brun stiernet i femtte aar gilling for 10 Sld., en brun Hoppe for 5 
Sld.,  
Qveg. 



En blaket Koe for 6 Sld., en lys blaae herrits Koe 6 Sld., en brun spettet Koe for 5 Sld., en gl. røe 
bleeget Koe 3 Sld. 2 mrk., en hvid herrit Koe for 5 Sld., en blaket Koe for 5 Sld., it sort røgget 
Qvige nøs 2 Sld. 2 mrk., en sort hielmet og en sort stiernet studkalf 7 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., en 
blaket Qvigekalf 1 Sld. 3 mrk.,  
Svin. en sort plettet soe for 1 Sld., en hvid soe for 3 mrk., 4 unge galt svin á 3 mrk er 3 Sld., 
Faar og Lam. 5 gl Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 5 Lam á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies á 20 skl er 1 Sld. 1 mrk.,  
Kaabber.  
En 2 spannekaabber kedel for 3 Sld. 2 mrk., én liden kaabber kedel for 2 mrk.,  
Sengeklæder i wester huus. 
En olmerdug ofverdynne for 4 Sld., en linnen underdynne for 3 Sld., 2 olmerdugs puder á 6 mrk., er 
3 Sld., en førre kiste for 2 mrk., en wogn med stier for 1 Sld. 1 mrk., en forpart af en wogn 1 mrk. 8 
skl., it par Høestier for 1 mrk. 4 skl., en huus stie for 1 mrk. 8 skl., it gl. Ølkar for 3 mrk., it Øllfad 
for 1 mrk. 8 skl., 3 tomme tønder á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., en harre for 1 mrk., en gl. Plougknif skier 
og ringe for 3 mrk., it aar uden bill for 8 skl., en brake hammel med sehler 8 skl., en half stokøpse 
for 1 mrk. 4 skl., en gl. liden øpse for 4 skl., en haar tøm og halseeler 1 mrk., en seis med bom og 
ringe 1 mrk., en lille stie for 8 skl., it bord i stuen for 1 Sld. 2 mrk., it gl. wraaeskab for 1 Sld., it 
flamsk hiønde for 2 mrk., it nye wefved hiønde 4 mrk., it tryggeskiftis agedynne 1 mrk. 8 skl., en gl. 
benkedynne under winduen i stuen for 3 mrk., det nederste it førrebord ibdn for 2 mrk., it medspin i 
kuubhuuset for 5 mrk., en gl. lin wef for 2 mrk.,  
Ifareklæderne bekom de 3 lefvende sønner at slide, efter som de var af wadmell og skind. 
Summa andrager forschrefne boets middell till penge 118 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Belangende hvis som i dette aar till sette 2 wornede er saaed, da er det 1 1/5 tønde Rug 4 tønder 
Biug 4 tønder Haure, deraf kand strøe kornet ike settes till Sterfboets middel med, efter som det nu 
er en svar dyr tid, og ike kand vides hvad afgrøde at saa ringe sæd vill gifve, der for blef om sæden 
paa Sterfboet afhandlet, at det alt sammen tillige med Engen skall Enken beholde, hvorimod hun 
efter sit løfte skall udreede ald afgiften og laanekorn som kand verre laandt for Anno 1697. 
Blef saa angifven efterskrefne Gield som er fordret og er der till giort udleg som her 
efter følger. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget SR: Hans Henrich Skor fordrer for Anno 1696. som til 
Ampt stuen rester 3 Sld. 2 mrk. 9 skl., Nog som ham fra hosbunden Sr: Albert Hartwig er 
ofverdraget af Landgielde for Anno 1696 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., er 9 Sld. 2 mrk. 1 skl., Udlagt, en 
blaket Koe for 6 Sld., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., till ofvers 15 skl.,  
Der foruden fordrer amptskrifveren resterende egtepenge for Anno 1693. 1694. 1695. og 1696. 
aarlig 3 Sld er 12 Sld., Enken og hindes laugwerge forhaabet at disse egtepenge, efter dend nu nylig 
allerunderdanigste andragelse, at skulle komme allernaadigste uholution till efterladelst, hvis 
aarsage till forskrefne fordrende egtepenge af Sterfboets middel udlegget heqvestreris udlagt, en 
brun ugillet Hest for 11 Sld., en sort plettet Soe for 1 Sld.,  
Hosbonden fordrer efter afreigning penge 2 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
For skiftet at forwalte 10 mrk., giør 5 Sld. 1 mrk. 14 skl., udlagt, en lys blaae herrit Koe for 6 Sld., 
till ofvers 2 mrk. 2 skl.,  
Ingeborrig SL: Olluf Jensens i Rønne fordrer efter sin sedel 5 mrk. 6 skl., Enken ved ded benegtet 
Gielden, efter som det resterende ved stefmaall siden er betalt, der forre ike udleg stædis, men till 
loug og ret af skifteforwalteren henvist. 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordrer 2 Sld., udlagt en sort rygget Koe for 10 mrk., till ofvers 2 
mrk.,  
Mathias Carlsen i Nexøe fordrer 6 mrk., udlagt en blaket Qvigekalf for 7 mrk., till ofvers 1 mrk.,  



Hans Olsen i Nexøe fordrer laante penge 2 Sld., og for en tønde Biug 6 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., 
udlagt en røe bleget Koe for 3 Sld. 2 mrk.,  
Enken berettet at verre skyldig till welb: Hr: Vice  landsdommer Ancher Müller 7 Sld., udlagt en 
brun stiernet gilling for 10 Sld., till ofvers 3 Sld.,  
Till Hermand Koefoed i Svaniche skyldig penge 2 Sld. 1 mrk., hos Hr: Landsdommers udleg disse 9 
mrk.,  
Peder Hansen i Povelsker sogn fordrer 4 Sld., Heften af en brun Hoppe for 4 Sld.,  
Birgitte Simmensdaatter fordrer tienesteløn 8 Sld., en olmerdugs ofverdynne for 4 Sld., en linnen 
underdynne 3 Sld., it nye wefved hiønde 4 mrk.,  
Hans Henningsen i Povelsker sogn fordrer tienesteløm penge 3 Sld., udlagt Heften af en hvid Mehr 
for 3 Sld.,  
Rasmus Olsen i Persker sogn fordrer som vedgikes 1 Sld. 3 mrk., af en hvid Mehr disse 7 mrk.,  
Hans Povelsen fordrer for en tønde biug penge 2 Sld., udlagt, en sort hielmet og en sort stiernet 
studkalf á 7 mrk er 14 mrk., till ofvers 4 mrk.,  
Lodvig Simmensen i Povelsker sogn fordrer 4 Sld., Helften af en brun Hoppe for 4 Sld.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., tillagt, lodvig tillagt hos Rasmus Olsen 
2 mrk.,  
Jens Jacobsen tillagt it flamsk hiønde for 2 mrk.,  
Mads Laursen i Nexøe har her i boet ar fordrer 1 Sld. 1 mrk., 4 gl. Gies á 20 skl er 5 mrk.,  
Niels Persen i Pedersker sogn fordrer for ligkiste arbiedsløn penge 3 mrk., af en hvid Mær disse 3 
mrk.,  
Jens Hansen Smid i Boelsker sogn fordrer 1 Sld., udlagt hos Hans Povelsen disse 4 mrk.,  
Adzer Persen Kirke werge i Persker sogn fordrer for en tønde tiende biug 10 mrk., Klokepenge 1 
mrk., er 2 Sld. 3 mrk., udlagt 4 unge galt svin á 3 mrk., er 3 Sld., till ofvers 1 mrk.,  
Efter det skiftebref ganget efter SL: Jørgen Knudsen paa 1. gaard i Boelsker sogn den 14 December 
1696. befindes SL: Povell Hansen at werre werge for Niels Jørgensen den SL: Mands søn, og 
tilkommer ham 4 Sld. 14 skl., der af de 4 Sld., bestaar i dend 44 gaard i Aaker sogn, som endnu der 
udi bestaaende blifver till de betaldt worder, og de 14 skl., af en brun Hest fordris hos Rasmus 
Nielsen paa Cannikegaarden. 
Nog af Ifareklæderne, it røt pløtzis snørlif for 4 mrk., som in Natura lefvis, eftersom det ike siden 
dend tid er brugt, for en Graae wadmels kioll skal udleggis 3 mrk., og af 2 skinbopser 6 skl., giør 3 
mrk. 6 skl., Ved denne SL: Mands dødelig afgang, er igen til werge anordnet Peder Nielsen i 
Boelsker sogn, som er barnets Morbroder, og er denne myndling till forsterløn bevilget, en blaket 
kull hornet Koe for 5 Sld., hvilken denne SL: Mand Povell Hansen fra berørte 14 December 96. till 
nu 1. juny 94. for sit og sin hustruis store møye, efter som barnet ikun var 25 ugger gl. da de det 
antog, af skifteforwalteren for billigt eragtides efter paatagelse at beholde. Saasom de udi denne 
dyre tid, hafver stedse maattet holdet en pige at føede og klæde, hvilken der kunde tage vare paa 
samme barn; de øfrige ringe midler som barnet baade efter skiftebrefvet som før er meldt, Saa og 
hvis ringe wærgerne indbiurdis imellem sig self hafver deelt, som er ½ tønde Rug for 7 mrk., 2 Faar 
som nu ike er wurderit, i dette boets middel af wærdi 6 mrk., 1½ skolpund sort ullet garn af wærdie 
1 mrk., 3 skaalpund uld af wærdi 1 mrk., 2½ skaalpund groft blaargarn af werdi 1 mrk. 8 skl., tillige 
med wognen og nogle gl. palter derudi; Hvilket Enken tillige med barnet ved tvænde mænd, till 
dend nu forordnet wærer Peder Nielsen forderligst hafver at lefver. Og er det som her af boet skall 
udleggis, for berørte halfve tønde Rug 7 mrk., og for wadmels kiolen 3 mrk., af skinbopser 6 skl., er 
10 mrk. 6 skl., udlagt 2 olmerdugs puder á 6 mrk er 3 Sld., till ofvers 1 mrk. 10 skl.,  
Peder Hansen i Boelsker sogn fordrer af forberørte skindbopser 10 skl., hos Peder Nielsens udleg 
10 skl.,  



Thommis Nielsen i Persker sogn fordred som vedgikis 7 mrk., udlagt, en wogn med stier for 5 mrk., 
en seis med bom og ringe 2 mrk.,  
Rasmus Hansen i Nexøe fordret børnegoeds 3 mrk. 8 skl., tillagt it Ølkar for 3 mrk., it aar uden bihl 
for 8 skl.,  
Anders Jensen i Pedersker sogn fordrer kirkegield 1 mrk., hos Adser Pedersens udleg Annammis 1 
mrk.,  
Skifte skrifveren Henrik Brugman fordrer som ham tilkom af en deel Høe, ham efter fornefnte SL: 
Jørgen Knudsens skiftebrefs formelding, hvilket Sal: Povell Hansen tilkom en 3die deel af, og 
derfor skulle betale 4 mrk., udlagt en liden gl. kaabber kedel for 2 mrk., af en 2 span kiedel 1 mrk., 
it Lam for 1 mrk.,  
Skifte skrifveren for sin umage i alt 3 Sld. 1 mrk.udlagt, en 2 spanne kaabber kiedel for 14 mrk., till 
ofvers 1 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., tillagt en hvid Soe for 3 mrk.,  
 
Imod denne Sal: Mands begrafvelsis bekaastning, tilkommer Enken lige wederlaug som hun efter 
Specification hafver anordnet i alt 40 Sld., udlagt hende derfore resten af boets middel som 
opdrager till penge 34 Sld. 3 mrk. 15 skl., Og er hinde derforre tillagt en røe bliset Hoppe for 5 Sld., 
en brun spettet Koe 5 Sld., en hvid herrit Koe 5 Sld., én blaket Koe 5 Sld., 4 Lam á 1 mrk er 1 Sld., 
en førrekiste for 2 Sld., en forpart af en wogn 1 mrk. 8 skl., it par Høe stier 1 mrk. 4 skl., en huusstie 
for 1 mrk. 8 skl., it Ølfad for 1 mrk. 8 skl., 3 tomme tønder for 1 mrk. 2 skl., en harre for 1 mrk., en 
gl. plougknif skier og ringe for 3 mrk., en brake hammel med sehler for 8 skl., en half stok øpse for 
1 mrk. 4 skl., en liden øpse for 4 skl., en haar tøm og halseeler for 1 mrk., en lillestie 8 skl., it bord i 
stuen 6 mrk., it wraaeskab 4 mrk., en tryggeskeftes agedynne 1 mrk. 8 skl., en benkedynne under 
winduen 3 mrk., det nederste it bord af fyr i stuen 2 mrk., it madspin i Krubhuuset for 5 mrk., en lin 
wef for 2 mrk., hos Amptskrifveren 15 skl., hos husbonden Albert Hartwig 2 mrk. 2 skl., hos Mads 
Bon Hermandsens udleg 2 mrk., hos Mathias Carls Udleg 1 mrk., af en brun stiernet Hest med Hr: 
Vice lands dommer Müller 3 mrk., hos Peder Nielsen 1 mrk.,  
Er da denne forrestaaende Prætention penge ligesom boets middel 118 Sld. 3 mrk. 6 
skl.,  
Saaleedis er intet ofver blefven.  Till det sidste blef Enken og arfvingerne af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere till dette Sterfboes middel att angifve. Hvor till de svarede ej videre at 
verre, end angifvet er og forskrefvet staar, og ej angaf sig fleere med Prætentio, Saa at verre 
Passeret Testerer Albert Hartwig.  Henrik Brugman. Hans H:L: Lassen. 
Lodvig L:S:S:Simmensen. Jens J:J: Jacobsen.   Hans H:P: Povelsen. 



Nr. 146. 
Side 220b. 1697. 2. Juni. 
Olluf Mortensen, 28. Sg. Nylars. 
Kirstine Madsdatter. Laugv: Bror, Niels Madsen, Aaker. 
 2 døt. 
A: Karen Olsdatter, f. 1682. Værge: Niels Jensen, Nyker. 
B: Marite Olsdatter, f. 1688. Værge: Hans Jensen, Rutsker. 
 
Anno 1697. Dend 2 Juny, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deehling efter Sal: Olluf Morttensen, som boede, og døde, paa dend 28 Jord 
Eiendoms gaard beliggende i Nylaursker sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Kirstine  
Madsdaatter, for hende blef  till laugwerge anordnet, hendis broder Niels Madsen i Aaker 
sogn., Paa eene, og paa anden side, deris sammen auflede børn, som er 2. døttre. Hvor af  
 
Dend eldste daatter Karne Olsdaatter paa 15de  aar gl. for hende werger Niels Jensen i Nyker 
sogn. 
Dend anden  daatter Marite  Olsdaatter paa 9de aar gl. for hende er till werge anordnet Hans 
Jensen i Rydsker sogn. I steden for Hans Jensen er tilordnet med Niels Abrahamsen i Westermarie 
sogn. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høy Edle og Welb: Estats Raad og Amptmand 
Herren Hans Boefeke ergangne Ordre till wel Edle Hr: Vice Amptmand Christian Tuxsen og 
hans igen gifne befalling skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings 
mænd opmelded, Mikel Madsen, og Peder Andersen. Ibdn.Hvor da er forefunden og Passeret 
som her efter følger,  
 
Qveg. 
En sort grimmet Koe for 5 Sld., en gl. sort røgget Koe 4 Sld. 2 mrk., en yngre sort røgget Koe 5 
Sld., en røe hielmet Tyrkalf for 2 mrk.,  
Faar og Lam. 8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 3 smaae Lam á 1 mrk er 3 mrk.,  
Gies 4 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk.,  
Hvis som er saaed i dette aar till fornefnte gaard blef paa Sterfboet afhandlet. At Enken skall 
beholde till hvis afgift at betale for gaarden bør skyldis for 1697. hvilket hun og hendis laugwerge 
lofvet at svare till. 
Hopper. 
En brun stiernet og snoppet Hoppe 5 Sld., en sort brun stiernet og snoppet Hoppe 4 Sld., en lysbrun 
snoppet Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en røed small bliset Hoppe for 4 Sld., en blaket Hoppe for 5 Sld.,  
Svin. En hvid Soe for 2 mrk. 8 skl., it ungt hvidt Soesvin for 1 mrk. 8 skl., it røt sort plettet galt svin 
for 1 mrk. 8 skl.,  
Boehawe. 
En wogn foruden stier hammell, tøm og halsehler for 2 Sld., en ploug med jern løbere og ringe 
sampt widie 1 Sld., it aar med en liden bihl 8 skl., en liden mæssing kedel 2 mrk. 8 skl.,  
I en Havfve synden Stuelengen. 
3 store Egetræer, it foruden bark og tov ubarket á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 2 bielketræ uden bark á 2 
mrk er 1 Sld., en skunke bielke som og ehr  barker for 1 mrk. 4 skl., it sparetræ for 1 mrk., i gaards 
gierdet, it ragt bielketræ som er barket for 3 mrk. 8 skl., it bielketræ med barken paa for 2 mrk., it 
barket bielketræ for 2 mrk.,  



I Krubhuuset. 
En tom tønde for 8 skl., en ballig for 6 skl., en stand tønde for 1 mrk.,  
Jern Wahre. 
En staurøpse for 8 skl., it tørfjern for 8 skl., en lungrifve for 8 skl.,  
Tilstaaende Gield. 
Mikell Hansen paa westergaard er skyldig for wefløn 2 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Skouf Ridderen Hans Eriksen er skyldig blefven paa langhalm 3 mrk.,  
Niels Abrahamsen i Westermarie sogn er skyldig for 1 tønde haure og trei skepper Rugmeell er 
Accorderit for 4 Sld.,  
Carll Laursen paa lille Almegaard i Knudsker sogn resterende paa en Koe for 2 mrk.,  
Niels Olsen i Knudsker sogn er skyldig for hiull fihl till 2 hiull 1 mrk. 8 skl.,  
Nok er wurderit, en lin wef med behør sat for 4 Sld., it gl. bord i stuen 8 skl.,  
I Stuen. 
En laasfast førrekiste med laas 1 Sld.,  
Ifareklæderne efter denne SL: Mand, var af ringe værdie, derom blef paa sterfboet afhandlet, at 
Enken skulle dem beholde, og lade dem omgiøre till Børnenis nytte at slide efter haanden. 
Summa Andrager forschrefne Sterfboets løsøre middell till penge 69 Sld. 1 mrk. 6 
skl.,  
Foruden dette hafver denne Sal: Mand Olle Morttensen handlet med sin efterlefvende hustruis 
Sødskende som tilsammen efter deris Sal: Fader Mads Persen og deris Moder Karne Nielsdaatter 
eyede og tilhørde forskrefne 28 gaard i Nyelaursker sogn, at én hver af dem tilkom nemlig en 
broder og 4er stster, nemlig broderen 20 Sld., og hver søster 10 Sld., deraf at tilkomme og betalis. 
Af hvilket denne Sal: Mand Olle Morttensen hafver betalt først till broderen Niels Madsen efter 
hans qviterings udviisning sin andeel af 14 April 1697 Penge 20 Sld.,  
Item vedstoed Hans Nielsen i Aaker sogn, paa sin hustruis Bohl Madsdaatters weigne, at hafve 
bekommet 10 Sld., Item denne SL: Mand efterlatte hustru Kirsten Madsdaatters egen andeel som er 
10 Sld., som Sterfboet nu og tilhører, rester da till de 2de systre, Marne og Margarthe Madsdaatteris 
andeel till en hver 10 Sld. Er 20 Sld., som i gaarden indtill de worder betaldt, forblifver bestaaende. 
Saa er da af dend 28 gaard i Nylaursker sogns andeel eller anpart at omføre som betalt er 40 Skd.,  
Dette dehlis Sal: Olle Morttensens efterlatte hustru og børn imellem, hvor af da Enken bekommer 
dend halfve part som er 20 Sld., og hver af dend Sal: Mands døttre tilkommer 10 Sld., hvilket 
saaleedis Enken med sin Laugwerge og de ordinerit werger uden videre taxering var tilfreds og 
fornøyet med. 
Efter som gaarden i sig self er saa ringe, at dend ingen Taxstis bekaastning kand udataae, dette er 
vedkommende i sin tid till efter retning sluttd; 
For indmelt 2de systre Marne og Margrette Mads døttre, var Sal: Olle Morttensen werge, og er nu 
ved hans dødelig afgang, till werge for dem anordnet deris syster Mand forberørte Hans Nielsen i 
Aaker sogn. 
Blef saa angifven efterskrefne bortskyldige Gield. 
Og er der till giort udleg som her efter følger. 
 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Smg: Hans Henrich Schor fordrer som rester for  Anno 
1696. efter hans forteignelse, smør 1½ skaalpund 11 skl., biug 1 tønde 1 skeppe 2 fiering 1 otting ½ 
pot 1 RD. 5 mrk. 3 skl., Haure en tønde 6 skep: 2 fiering 1 otting 1½ pot 1 RD. 1 mrk. 9½ skl., en 
gaas 2 høns 1 mrk. 12 skl., 5 les veed 5 mrk. 10 skl., Jordebogs penge 5 mrk. 13 skl., Egte og 
Knektepenge 2 Rd. 1 mrk. 11 skl., Smørtræpenge 7½ skl., omkostning 1 mrk., er 7 RixD: 5 mrk. 13 
skl., giør 11 Sld. 3 mrk. 13 skl., her for er udlagt, en sort grimmed Koe 5 Sld., en sort røgget Koe 
for 4 Sld. 2 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., it Lam for 1 mrk., till ofvers 3 skl.,  



Capitain Hans Koefoed Hansen i Nyelaursker sogn fordrer for tov tønder Haure 6 mrk.,  Enken 
benegtet Gielden, og er da till fordringen afsatt goeds her i boet og Prætensioner er till loug og ret 
henvist, hvilken af Poulkerne det winder, da det at Erholden udlagt i hafve synden stuelengen 2 
barkede eegetræ á 3 mrk er 6 mrk.,  
Niels Frost i Rønne fordrer efter sin seddel 2 mrk. 6 skl., tillagt , it Faar for 3 mrk., till ofvers 10 
skl.,  
Sidzele Sal: Povell Bødkers i Rønne fordrer som rester paa it Horsføll 5 mrk., udlagt 4 gl. Gies for 5 
mrk.,  
Elisabeth Sifvers i Rønne fordred Koe leye 4 mrk., udlagt, en førrekiste i stuen for 4 mrk.,  
Niels Persen i Rønne fordred efter Enkens beretning 6 mrk., udlagt i haufren toe barked bielke træ 4 
mrk., it bielketræ med barken paa 2 mrk.,  
Laurids Jensen i Rønne fordrer  som vedgikes 2 mrk. 10 skl., hos Carll Laursen i Knudsker sogn 2 
mrk., hos Niels Frost af it Faar de 10 skl.,  
Mikell Madsen kirkewerge i Nylaursker sogn fordrer klokepenge 1 mrk., udlagt it spartræ i haven 
for 1 mrk.,  
Svend andersen i Knudsker sogn fordrer som rester paa it Øeg 10 mrk., udlagt 3 Faar 9 mrk., it Lam 
for 1 mrk.,  
Hans Nielsen i Aaker sogn fordrer 6 aars rentte paa fornefne sin hustuis 2de systres weigne, nemlig 
Marne og Margarthe Mads døtteris weigne, af deris anpartter i fornefne gaard, som Sal: Olle 
Morttensen her paa gaarden boet hafver, aarlig 4 mrk., er 6 Sld., udlagt en brun stiernet og snoppet 
Hoppe for 5 Sld., it ragt bielketræ som er barket for 3 mrk. 8 skl., en lungrifve for 8 skl.,  
Terkel Gudbersen fordrer 4 mrk. 4 skl., Enken vedgaar ikun her af 1 mrk. 8 skl., resten henvist till 
loug og rett udlagt en stand tønde for 1 mrk., it tørf jern 8 skl.,  
Imod denne SL. Mands Udfart beholte Enken sin seng, og der foruden bevilget udleg for 14 Sld., 
udlagt, it Faar it Lam 1 Sld., en sort brun stiernet og snoppet Hoppe 4 Sld., en blaket Hoppe 5 Sld., 
en lin wef for 4 Sld.,  
Skifteforwalteren og Skifte skrifveren for deris umage hver 10 mrk., er 5 Sld., udlagt en sort røgget 
Koe for 5 Sld., Stemplet papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt it barket bielketræ for 2 mrk., en 
staurøpse 8 skl., en tom tønde for 8 skl.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., af en liden mæssing kedel 8 skl., en 
røe sandet galt svin for 1 mrk. 8 skl., en røe hielmet Tyrkalf 2 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Prætentioner till penge 48 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 21 Sld.,  
Deraf tilkommer Enken dend halfvepart som er 10 Sld. 2 mrk.,  
Dend anden halfvepart, dehlis imellem fornefne denne SL: Mands døttre  
Er en hver daatters laad 5 Sld. 1 mrk.,  
 
For Enkens anpart som er 10 Sld. 2 mrk., der for er tillagt en wogn foruden stier, hammel, tøm og 
halseeler 2 Sld., en ploug med ringe, løbere og widie og ploug jern for 1 Sld., it aar med bihl for 8 
skl., en hvid Soe for 2 mrk. 8 skl., en røe smal bliset Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., siger 4 Sld., hos Mikel 
Hansen paa westergaard ar fordre 1 Sld. 1 mrk., hos Skoufridderen Hans Eriksen 3 mrk., af en 
mæssing kedel 2 mrk., it bord i stuen 8 skl., en ballig for 6 skl., ved amptskrifverens udleg 2 skl.,  
 
Dend eldste daatter Karne Olsdaatter for sin anpart 5 Sld. 1 mrk., er tillagt en lysbrun stiernet 
Hoppe 3 Sld. 2 mrk., it barket Egetræ for 3 mrk., hos Mikel Hansen paa Westergaard 2 mrk. 8 skl., 
hos Niels Olsen i Knudsker sogn 1 mrk. 8 skl.,  
 



Dend anden daatter Marita Olsdaatter for sin anpart 5 Sld. 1 mrk., er tillagt hos Niels 
Abrahamsen i Westermarie sogn at fordrer som hand er skyldig 4 Sld., it ungt hvit Soesvin for 1 
mrk. 8 skl., en barket skunke  bielke for 1 mrk. 4 skl., hos Mikel Hansen paa Westergaard 2 mrk. 4 
skl.,  
 
Enken og de vedkommende blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette boes 
beste at angifve; Hvor till de svarede ey widere at wære, end angifvet er og forskrefvet staar, og ej 
angaf sig flere med Prætension. Hvor ved saa dette skifte sluttes; saa at werre Passeret Testerer. 
Henrik Brugman. Niels N:M: Madsen.  Mikel M:M:S: Madsen. 
 Peder Andersen. 



Nr. 147. 
Side 222. 1697. 4. Juni. 
Peder Hansen. 7. Vg. Østerlars. 
 Og 
Kirstine Hindzesdatter. 
 Først  afg. Kvindes børn, avlet med afg. Peder Mortensen. 1 søn. 
A: Christian Pedersen, død, Gudhjem. 2 søn. 3 døt. 
 Dernæst afg. Mand med sin første hustru, ?. 2 søn. 
B: Hans Pedersen, egen værge, Østerlars. 
C: Peder Pedersen, Gudhjem, død. 1 søn. 2 døt. 
D: Anders Pedersen, 7. Vg. Østerlars. 
 
Anno 1697. Dend 4 Juny, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling efter Sal: Peder Hansen, som boede, og døde, paa ded 7 Worned 
beliggende udi paa Østerlaursker sogn. Tillige med hans Sal: Hustru Kirstine Hindzesdaatter, 
som begge strakz  efter hinanden paa berørte wornede ved døden afgik,  Imellem deris efterlatte 
Børn, 
 
Først denne SL: Qvindis børn, som hun har aflet med afgangne Peder Morttensen, hvor till 
Peder Hansen var stiffader, som var en søn, som og ved døden er afgangen, 
Nemlig Christen Pedersen før boede i Gudhiem, efter hammen igien lefver 2 sønner og 3 døttre, 
med deris werger og egne forsvar. 
Dernest anteignis de børn som berørte afgangne Peder Hansen med sin afdøde forde hustru auflet 
hafver, som er 2 sønner og en søns børn. 
Hvor af dend eldste søn er Hans Pedersen i Østerlaursker sogn sin egen werge. 
Dend anden søn var SL: Peder Pedersen fordum boende i Gudhiem efter hammen igien lefver 
en søn og 2 døttre med deris werger og forsvar. 
Dend yngste søn er Anders Pedersen som nu boer paa fornefne 7 wornede i Østerlaursker sogn. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte 
er til wurderings mænd opmeldett, Niels Jørgensen, og Jacob Jørgensen. I bemelte 
Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
En brun Hest for 7 Sld., en hvid beltet Soe 1 Sld., en plougknif og it skir it kiste jern, en lysestage, 
en jernkihl, og en gl. bonknif, det tilsammen 1 Sld., en jern haand og en draglenke, og en torn øpse 
for 1 Sld., en gl. ftrfoed for 1 mrk., en gl. malmgryde er vegtig till 2 mrk., en gl. kaabber kedell er 
vegtig till 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., it pande jern for 3 mrk., en jern spade for 12 skl.,  en olmerdugs 
ofverdynne for 1 Sld. 2 mrk., en ullen rannet ofverdynne for 3 mrk., endnu en ullen rannet 
ofverdynne for 1 Sld. 8 skl., en hvid ullen underdynne for 2 mrk. 8 skl., en dito for 2 mrk. 8 skl., en 
ranned ullen underdynne for 1 mrk., en linnen rannet hofvet dynne for 3 mrk. 4 skl., en linnen 
rannet hofvet dynne for 2 mrk., en ullen rannet hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en pude med it rannet 
indvor udi for 1 mrk. 4 skl., en spoelskadet agedynne 1 mrk. 4 skl., en anden spoel skadet Agedynne 
for 1 mrk. 8 skl., it flamskhiønde for 12 skl., en tønde sek for 1 mrk. 8 skl., en gl. sek for 4 skl., en 
borddug for 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen 8 skl., it andet blaargarns lagen 2 mrk., en hampe 
bruegarns skiorte for 3 mrk., en blaargarns skiorte 1 mrk., en sort wadmels kioll for 3 mrk., endnu 
en sort wadmels kiol for 1 mrk. 8 skl., en gl. røed wadmels foreskiorte for 1 mrk. 8 skl., it par gl. 



sortte wadmels bupser for 8 skl., en sort hatt for 2 mrk., en gl. ref skind hufve 1 mrk. 4 skl., en gl. 
sort wendt klædis kaabe for 1 Sld. 2 mrk., it Askebord med en lugt foed under i huuset 2 Sld., it gl. 
wraaeskab i stuen med en laas for 3 mrk., en laasfast førrekiste i huuset for 3 mrk., en gl. førre 
laasfast kiste i krubhuuset for 3 mrk., en laasfast førreskrin i krubhuuset for 1 mrk. 8 skl., en fyhr 
bøsse for 2 Sld., en roers baad med aarer og tofter, hvor af Jacob Jørgensen tilhør dend halfvepart, 
og dette Sterfboe dend anden halfve part som er for penge 2 Sld. 2 mrk., 4 manser sillegarn á 3 mrk 
er 3 Sld., en nye manse lasse er sat for 1 Sld. 2 mrk., it Ølkar paa 2 tønder 1 Sld. 1 mrk., en øltønde 
for 1 mrk. 8 skl., en ølhalf tønde for 1 mrk., 6 gl. straabonds tønder paa Stueloftet á 4 skl er 1 mrk. 8 
skl., 3 gl. tønder i krubhuuset á 4 4skl er 12 skl., item2 fem fierings fad for 1 mrk., en bagstoel med 
røke 1 mrk., en gl. wogn med hammell, tøm og halseeler og en jern nagle for 1 Sld. 2 mrk. 4 skl., it 
aar med bihl paa for 1 mrk., en gl. harre for 12 skl., 2 gl. Høestier for 1 mrk., en høetyfve for 8 skl., 
en ølleyell for 8 skl., en gl. spin rok for 1 mrk. 12 skl., en garnhaspe for 4 mrk., en linbrøde for 6 
skl.,  
Summa Andrager forschrefne løsøre till penge 46 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Angaaende hvis som Sal: Peder Hansen er skyldig blefven till amptstuuen for Anno 1696. for dend 
halfve partt af landgielden :/ Efter som sønnen Anders Pedersen svarer og betaler dend anden halfve 
landgielde /: med resterer, da forregaf sønnen Hans Pedersen, at hand hafver paatagit sig det till 
amptskrifveren at betale, og derfor hafver Hans Pedersen till wederlaug, en røe Koe for 6 Sld.,  
Item har SL: Peder Hansen Laant af Kongl: May: allernaadigste hidsandte laane biug 2 tønder. 
Hvilket Sønnen Anders Pedersen som nu boer paa dette 7 Worned tillige med afgiften aldsammen 
paatog sig at yde og afclarre for Anno 1697. hvilket hand nu her paa skiftet lofvede at de 
vedkommende skall blifve foruden skade i alle maader. 
Skiftebetiendten tilspurde samptlig arfvingerne, om de hafde meere till dette boes middel at angifve; 
Hvor till de svarede at dem ej meere witterligt var, end her nu foran er registered og wurderet, hvor 
ved saa dette boes registering saaleedis sluttis. 
Dernest blef angifven efterskrefne bort Skyldige Gield, og er der till giort udleg som 
følger. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter sin sedel penge 4 Sld. 12 skl., udlagt en 
hvid belted Soe 4 mrk., en plougknif og it skier, it kizte jern, en jern lysestage en jern kihl og en gl. 
baaneknif for 4 mrk., en jern haand og en draglenke og en tornøose for 4 mrk., en træfoed for 1 
mrk., en ullen rannet ofverdynne 3 mrk., en jern spade for 12 skl.,  
Mads Bohn Hermansen i Nexøe fordrer efter sin sedel penge 9 Sld. 2 mrk. 8 skl., udlagt en 
olmerdugs ofverdynne 6 mrk., en fyrebøsse for 2 Sld., en laasfast førrekiste i krubhuuset 3 mrk., it 
laasfast førreskrin ibdn. 1 mrk. 8 skl., it ølkar paa 2 tønder for 1 Sld. 1 mrk., en øltønde for 1 mrk. 8 
skl., en sort klædis kaabe for 1 Sld. 2 mrk., en spolskadet agedynne 1 mrk. 4 skl., en spolskadet 
agedynne 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde for 12 skl., en røed wadmels foreskiorte 1 mrk. 8 skl., en 
blaargarns skiorte 1 mrk., en sort wadmels kioll 1 mrk. 8 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordrer 16 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en brun Hest for 7 Sld., dend 
halfvepart af en roes baad for 2 Sld. 2 mrk., 4 manser sillegarn 3 Sld., en manse lassen for 1 Sld. 2 
mrk., 2 hvide ullen underdynner á 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 1 mrk.,  
en rannet ullen underdynne 1 mrk., en linnen rannet hofvetdynne 3 mrk. 4 skl., en gl. sek for 4 skl.,  
Nog fordred 4 mrk., udlagt af en kaabber kedel 4 mrk.,  
Hermand Koefoed i Svaniche fordrer 5 Sld., som arfvingerne angaf, udlagt en ullen rannet 
ofverdynne for 1 Sld. 8 skl., en wogn med tøm, hammel, halseeler og jern nagle 6 mrk. 4 skl., en 
sort wadmels kioll 3 mrk., en hampe bruegarns skiorte for 3 mrk., en laasfast førrekiste i huuset for 
3 mrk., en tom tønde i krubhuuset for 4 skl., 
Mads Joensen Lieutenant boende i Rønne, fordrer paa sin SL: Moders weigne 3 mrk., arfvingerne 
dette benegtet, og der for will med beviis søgis ved loug og ret. Hvor till det er henwiist. 



Willum Jacobsen i Rønne fordrer som ham efter sin SL: Fader Jacob Mikelsen arfveligen er 
tilfalden 6 mrk. 12 skl., her af wedgaar arfvingerne som denne SL: Mand i sin Svaghed har berettet 
2 mrk., resten benegtis og henviist till loug og rett. Udlagt en sortt hatt for 2 mrk.,  
Jacob Jørgensen i Østerlaursker sogn will betale haldben :/ 
Giertrud Sal: Henning Bohnis i Rønne fordrer 4 mrk., 8 skl., hvilket arfvingerne benegtet, og der 
for till loug og rett henviist.  
Mortten Olsen i Nylaursker sogn fordrer som rester paa Rug 2 mrk. 4 skl., der af vedgaar 
arfvingerne 1 Sld. 4 skl., udlagt en refskinds hufve for 1 mrk. 4 skl., resten er henwiist till loug og 
rett. 
Arfvingerne angaf at werre skyldig till Barbara SL: Christopher Hansen i Rønne 2 Sld., Udlagt en 
liden rannede linnen hofvet dynne 2 mrk., en ullen rannet hofvet dynne 1 mrk. 8 skl., en pude med it 
rannet indvor 1 mrk. 4 skl., it wraaeskab med en laas 3 mrk., en straabonds tønde 4 skl.,  
Item till Jens Madsen i rønne er bort skyldig 1 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt 6 tønder á 4 skl er 1 mrk. 
8 skl., en bagstoel for 1 mrk., it aar med bihl for 1 mrk., 2 Høestier for 1 mrk., en Høetyfve for 8 
skl., en høetyfve for 6 skl., en lin brøde for 6 skl., :/ 
Priter Harding i Rønne, har her i boet efter arfvingernis beretning at fordre 3 mrk. 8 skl., udlagt en 
spin rok for 1 mrk. 12 skl., en garn haspe 4 skl.,2 fem fiernings fad 1 mrk.en ølleyel for 8 skl.,  
Sørren Skrædder i Østerlaursker sogn fordrer 2 mrk., udlagt, it blaargarns lagen for 8 skl., it par 
sortte wadmels bopser for 8 skl., én harre for 12 skl., en tønde i krubhuuset 4 skl.,  
Skifteforwalterens Salarium der till bevilgedis 2 Sld., udlagt it Askebord i herberghuuset med en 
lugt foed 2 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med Reysen og skiftebrefvet, med laadsedder at skrifve og det till 
bogs at føre 2 Sld., udlagt it pande jern for 3 mrk., en gl. grydde for 2 mrk., it blaargarns lagen 2 
mrk., af en kaabber kedel 1 mrk.,  
Stemplet papir till dette Skiftebref for 4 mrk. 8 skl., der af betaler arfvingerne som de lofvet de 4 
Sld., efter som boets middel ey streker sig der till høyere at ofverskyde end 4 mrk. 4 skl., udlagt en 
borddug for 1 mrk. 8 skl., en tønde sek for 1 mrk. 8 skl., en øllhalf tønde for 1 mrk., Af fornefne 
kaabber kedel 4 skl.,  
Wurderings mendene will arfvingerne self fornøye. 
Summa Andrager forschrefne Prætensioner till Penge 46 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Saaleedis er indtet till ofvers blefven arfvingerne imellem at dele. 
Og blef endnu samptlige arfvingerne af skifte betiendteren tilspurdt, om de vidste meere till dette 
boets middel at angifve. 
Hvor till de svarede ey videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar. Og ey angaf sig fleere 
med Prætention end her udi anført er. Dette saa at werre tilganget og Passeret Testerer. 
Henrik Brugman. Hans H:P: Persen.  Anders A:P: Persen egen ske: 
Niels Jørgensen egen haand.  Jacob J:J:S: Jørgensen.  
 
 



Nr. 148. 
Side 223b. 1697. 7. Juni. 
Peder Monsen, 36. Sg. Bodilsker.  
 Og 
Leene Andersdatter. 
 2 søn. 2 døt. 
A: Mons Pedersen, egen værge. 
B: Anders Pedersen, egen værge. 
C: Johanne Pedersdatter, gm. Jens Pedersen, 34. Sg. Bodilsker. 
D: Martha Pedersdatter, gm. Peder Munch, Bodilsker. 
 
Anno 1697. Dend 7 Juny, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling efter Erlig og Welagte nu  SL: Mand Peder Mounsen og hans SL: 
Hustru Leene  Andersdaatter, som boede, og døde, paa dend 36 Jord Eiendombs gaard  
beliggende udi Boelsker sogn. Imellem deris sammen auflede børn, som er 2 sønner og 2. døttre. 
Hvor af  
 
Dend eldste søn Mouns Pedersen sin egen werge. 
Dend anden søn Anders Pedersen  og sin egen werge.. 
For demmen er till werge anordnet, som sig det godvillig antog Herman Bohne i Rønne. 
Dend eldste daatter  Johanne Pedersdaatter i Egteskab med Jens Pedersen i Boelsker sogn. 
boende paa 34 gaards. 
Dend yngste  daatter Martha Pedersdaatter  i egteskab med Peder Munk i Boelsker sogn. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høy Edle og Welb: Estats Raad og Amptmand 
Herren Hans Boefeke ergangne Ordre till wel Edle Hr: Vice Amptmand Christian Tuxsen og 
hans igien gifne befalling  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings 
mænd opmelded, Hans Larsen, og Anders Olse, I Boelsker sogn.Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger,  
 
Qveg. 
En sort grimmet Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe 5 Sld., en sort braaget Koe 4 Sld. 2 mrk., en 
brun hielmet Koe 5 Sld., en rør braaget Koe 5 Sld., en sort bliset Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort 
hielmet stubhornet Koe for 5 Sld., en bleegit Tyr for 5 Sld., en blak braaget tyr for 4 Sld. 2 mrk., it 
sort tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., it røt studnød for 2 Sld. 1 mrk., it røt gvigenød 2 Sld 2 mrk., it røe 
grimmet studnød 6 mrk.,  
Aarskalfve. 
En sort hielmet og blaket qvigekalf 2 mrk., en røe tyrkalf 1 mrk., en røe bleegit Qvinge kalf 1 mrk., 
en sort hielmet qvigekalf for 1 mrk.,  
Faar og Lam. 14 støker gl. faar á 3 mrk   er 10 Sld. 2 mrk., 8 smaae Lam á 1 mrk. er 3 Sld.,  
Svin. En hvid Soe for 1 Sld. 1 mrk., en røe beltet Soe 1 Sld. 1 mrk., 3 unge hvide galt svin á 4 mrk 
er 3 Sld.,  
Gies 4 gl. Gies og en Gaas á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk., 17 Gieslinger á 6 skl er 1 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Heste og Hopper. 
En brun snoppet gillet Hest for 13 Sld., en stor brun gilling 19 Sld., en mindre brun gilling 4 Sld., 
en gl. brun snoppet gilling for 2 Sld., en gl. brun Hoppe for 7 Sld., en brun liden stiernet Hoppe for 
6 Sld., en brun skimlet Hoppe for 5 Sld., it brunt braaget fior gl. Hors føll 2 Sld. 2 mrk.,  



Træwahre. 
En gl. Jernet Karm Wogn med Jernbeslagen hiull og jernet Hammel for 14 Sld., en gl. en 
arbiedswogn med 2 gl. og stier og en gl. hammel for 2 Sld. 3 mrk., en anden gl. wogn uden stier og 
hammel for 2 Sld., en sleede med it nyt Sleedekar og jern  vidier 3 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn 
med Jern vidier for 3 mrk. 8 skl., en ploug med jern og behør er sat for 2 Sld., en dito for 2 Sld., 2 
gl. aar med forslit aarbihl 1 mrk. 8 skl., 2 gl. harre á 8 skl er 1 mrk., Nordwest udfor gaarden it gl. 
uophugget Eegetræ 10 allen lang liggende i Østers. 3 mrk., it Eeget træ der optil uophugget 9 allen 
langt for 2 mrk., Wester der optill, it gl. slinget Eegetræ  allen langt for 2 mrk., it eege  roed kiør 
uopslinget 5 alen langt for 1 Sld. 1 mrk.,  
Nest sønden der op till it Eegetræ 3 allen langt opslinget for 1 mrk. 8 skl., nog it opslinget Eegetræ 
sønden der optill tre allen langt for 2 mrk., nest sønden der optill it eegetræ som er opslinget, 3 
allem langt for 1 mrk. 8 skl., en ruhl med tapper og skogle for 4 mrk.,  
I Steerhuuset it gl. Ølkar paa 1½ tønde for 1 mrk. 8 skl., en gl. standtønde for 1 mrk., en gl. øltønde 
for 12 skl., en straabonds tønde 6 skl., en gl. kalketønde for 6 skl., en gl. haandqvern med jern, segl 
og huus 3 mrk.,  
Paa Herberghuuset loftet. 
It gl. ølkar for 1 mrk., 4 straabonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., 12 aske hiulfihl for 1 mrk., 2 gl. 
seyser med bom og ringe, støket 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., I Salt huuset. En gl. salte olde for 2 mrk., n 
gl. øltønde for 1 mrk., 2 straabonds tønder for 1 mrk., it gl. madskab for 1 mrk., en gl. halftønde for 
4 skl.,  
I Krubhuuset. 
En nye sengested med 2 heele sider og goufle for 1 Sld. 2 mrk., Spinrok for 1 Sld., it deigne trug 
med en gaull og stoel for 8 skl., it andet gl. deignetrug med stoel for 10 skl.,  
I Herberghuuset, it gl. sengested med tov  sider og goufle for 2 mrk.,  
I stuen. 
It førre himmel sengested for 3 Sld. 2 mrk., it wraaeskab i stuuen med en laasfast dør 2 Sld., it 
førrebord i stuen for 1 Sld., det øfverste Steenbord i stuuen med en luge foed for 7 Sld.,  
Senge og Bencheklæder. 
I dend seng i stuen en gl. bolster underdynne for 3 Sld., en olmerdugs ofverdynne for 4 Sld.,  en gl. 
bolster hofdynne 2 mrk., en gl. olmerdugs pude med lin vor paa for 2 mrk., it bruegarns lagen med 
en bred søm paa enden 3 mrk., it andet bruegarns lagen 3 mrk.,  
I Krubhuuset. 
I dend seng nest ved dørren, en gl. hvid ullen underdynne for 2 mrk., en gl. sort rannet ullen 
ofverdynne for 2 mrk., en gl. linnen hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 2 mrk.,  
I dend anden seng ibdn. En nye ullen sort rannet underdynne for 3 Sld. 2 mrk., en gl. sort rannet  
Ofverdynne for 3 mrk., en gl. linnen hofdynne for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk., en 
lesnet gl. benkedynne paa syndre benk i stuen fem alen lang for 3 mrk., en gl. syed benkedynne for 
bord enden for 2 mrk., en gl. lesnet agedyne for 1 mrk. 8 skl., it gl. flamsk hiønde for 12 skl., 3 
støker blaae ullen og linnen sparlagen med en kappe for 4 Sld.,  
Kaabber Wahre. 
En half tønde kedel weyer it lispund á 1½ mrk., skolpundet er 6 Sld., en kiedel paa en stor span wog 
7 skolpund á 1 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en malmgryde wog 13 pund á 1 mrk. 4 skl., er 4 
Sld. 8 skl., én dreiels borddug 3 ¼ allen lang for 3 mrk. 8 skl., en gl. dreyels borddug for 12 skl., en 
jerngryde kraag for 1 mrk., en jerngryde kraag for 1 mrk. 4 skl., en gl.øpse for 8 skl., en førre bielke 
i laden for 4 mrk., it foedtræ i gaarden af Eeg 15 allen langt for 3 mrk., en jern haandstang for 2 
mrk., en lyngrifve for 8 skl.,  
I Melke Cammeret. 



En kierne for 1 mrk., en førre span for 6 skl., 2 eege sybøtter á 4 skl er 8 skl., en træ bagstoel med it 
løet kalfskind for 1 mrk. 4 skl., endnu en træbag stoel for 14 skl.,  
Sæden. Till denne 36 gaard angaaende, da er af till Sterfboets middel anført Strøekornet som er en 
tønde 2 skepper Rug er sat for 3 Sld.,  8 Tønder Biug tillige med Engen her af, kand blifve, derom 
blef arfvingerne indbiurdis foreeret at sønnerne Mouns og Anders Peder sønner, hafver paataget sig 
dend at will indhøste og beholde. Og der imod nu belofver at will af Clarrer, alt hvis afgift, som for 
berørte 36 gaard for Anno 1697 till Kongen, Kirken, Præsten, Herrits fougden og deignen ydis bør, 
ved hvad navn det nefnis kand, og derfor uden og saa at betale hvis rendte, Pandt hafveren for 
berørte aar tilkommer af gaarden.  
Arfvingerne berettet, at Hans Olsen i Rønne hafver her till boet i pandtsat en jern kakelofven, som 
og nu findis her i boet og der paa bekom Hans Olsen paa SL: Mikell Hartwigs skifte 14 mrk., og 
Per Mounsen betalt for Hans Olsen till Mads Hermansen i Nexøe 5 Sld., giør 8 Sld. 2 mrk.,  
Tilstaaende Gield. 
Federik Funk i Nexøe, er skyldig her till boet, efter egen vedgaaelse penge 5 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Summa andrager forschrefne boets middel In Allis till Penge 271 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Denne Sl: Mand og Qvindis Ifareklæder angaaende. Da er samptlig arfvingerne derom self 
indbiurdis foreenet, at ei viidere derom her udi er anføre; 
Blef Saa Angifven efterskrefne Bort skyldige Gield, og der till er giort udleg som 
følger. 
Kongl: May. Amptskrifver og Ridefouget Sing: Hans Henrik Skor fordrer som rester till amptstuen 
for 1696 en koe fiering, en Svinfiering 2 RD., it Faar, en graas tolf Høns 1 RD. 4 mrk. 7 les wed 7 
mrk. 14 skl., Jordebogs penge 5 mrk. 7 skl., egte og Knegtepenge 13 mrk. 15 skl., Smørtræpenge 15 
skl., giør 8 Rixd: 2 mrk. 3 skl er 12 Sld. 2 mrk. 3 skl., Udlagt 3 støker Blaae aparlagen med Kappe 4 
Sld., en sort braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort bliset Koe for 4 Sld. 2 mrk., till ofvers 1 mrk. 13 
skl.,  
Mads Koefoed Povelsen i Svaniche, lod læse og paaskrifve it Pandtebref udgifvet af SL: Peder 
Mounsen i Boelsker sogn paa denne berørte 36 gaard, Dateret dend 11 february 1673 lydende paa 
Capitall 170 Sld. 3 mrk. 9 skl., Hvor forre denne 36 gaard er till underpandt, med ald sin tilliggende, 
efter de om samme Pandtebrefs indhold, rentten der af efter opskriften er under Mads Koefoed egen 
haand fornøyet og betaldt till 11 February 97. fra hvilken tid af, nemlig for Anno 1697. Sønnerne 
Mouns og Anders Peder sønner, antager og lofved det aars rendte at betale og af Clarer, og blef 
samme pandtebref her nu i dag lest og paaskrefven, og Mads Koefoeds Povelsen igien lefveret. 
Hvorfor Mads Koefoed ved sit Pandt, efter Pandtebrefvis indhold for Capitalen 170 Sld. 3 mrk. 9 
skl., Her efter indtill de med penge vorder afbetalt og af berørte gaard udløst forblifver, Her foruden 
dette fordred Mads Koefoed Povelsen efter afreigning som skeede den 12 Oktober 1696 penge 62 
Sld., Her till er udlagt og formedelst mangell af løsøre, er Mads Koefoed giort indførsel udi dend 36 
gaard i Boelsker sogn. indtill de med penge betalt vorder dom er 62 Sld.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter Indskiket sedel 33 Sld. 8 skl., Her for er 
formedelst mangel af løsøre, giort Indførsel i dend 36 gaard i Boelsker sogn, for 33 Sld., for de 8 
skl., udlagt en øpse. 
Mortten Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel penge 9 Sld. 13 skl.,  Udlagt it sort Tyrnød 10 
mrk., it brun braaget fior gl. Hestføll for 10 mrk., en spankedel for 10 mrk. 8 skl., en nye sengested i 
Krubhuuset med 2 sider og goule for 6 mrk., ved skattens udleg 5 skl.,  
Hermand Koefoed i Svaniche fordrer 12 skl., ved skattens udleg 10 skl., af en kalketønde 2 skl.,  
Bendte SL: Rasmus Hansens i Rønne fordrer 1 Sld., udlagt it bruegarns lagen i stuen 3 mrk. 8 skl., 
af en pude de 8 skl.,  
Walentin Dechner i Ibsker sogn fordrer for it Fyrretræ 4 mrk., udlagt en førre bielke i laden for 4 
mrk.,  



Lieutenant Mads Joensen boende i Rønne fordrer 4 mrk. 8 skl., udlagt i dend anden seng i 
Krubhuuset, en sort rannet ofverdynne 3 mrk.,en linnen hofvetdynne 1 mrk., en linnen hofvetdynne 
1 mrk., en lyngrifve for 8 skl.,  
Rssmus Mounsen i Nexøe fordrer som vedgikis 5 Sld., udlagt en brun skimlett Hoppe for 5 Sld.,  
Carls Holgersen i Nexøe tillige med sin broder fordrer 3 mrk. 8 skl., udlagt en arbieds sleede med 
Jern vidier for 3 mrk. 8 skl.,  
Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordrer efter sin sedel 13 Sld. 2 mrk. 9 skl., Udlagt it Røt 
Qvigenød for 10 mrk., en røe beltet Soe for 5 mrk., en sleede med nyt slee kar for 14 mrk., en 
bolster underdynne i stuen 12 mrk., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., it diegnetrug med stoel for 10 skl., it 
madskab for 1 mrk., till ofvers 1 skl.,  
Mads Hansen i Boelsker sogn fordrer som rester af alt, hvis denne SL: Mand og ham imellem værit 
hafver 6 Sld., udlagt, en brun Hoppe for 7 Sld., till ofvers 4 mrk.,  
Jep Jørgensen i Nexøe fordret efter sin sedel penge 19 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt 10 Faar á 3 mrk er 
7 Sld. 2 mrk., 8 Lam á 1½ mrk er 3 Sld., en nye ullen sort rannet underdynne for 3 Sld. 2 mrk., én 
arbieds wogn med stier og hammel 2 Sld. 3 mrk., en deyels borddug 3 mrk. 8 skl., it foed træ 15 
allen lang for 3 mrk., en jern haand stang 2 mrk., af Giesene 3 mrk. 2 skl.,  
Marne SL: Biørn Lesøes i Nexøe fordrer og skulle verre en anparts betalning af it afkiøbt skibwrag 
opskrifver 3 Sld., udlagt en wogn uden stier for 2 Sld., en spinrok 1 Sld.,  
Mads Laursen i Nexøe fordrer som vedgikes 7 Sld. 14 skl., udlagt ded øfverste steenbord med en 
lugt foed under for 7 Sld., ved amptskrifverens udleg 14 skl.,  
Walentin Hansen i Nexøe fordrer som rester paa en seng arbiedsløn 2 mrk., for lerrit 1 mrk er 3 
mrk. 8 skl., tillagt, i krubhuuset nest ved dørren, en hvid ullen underdynne for 2 mrk., én linnen 
hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl.,  
Hans Eriksen i Nexøe fordrer som rester paa en kaabber kedel 2 mrk. 12 skl., og for arbedslønnen 1 
mrk. 8 skl er 1 Sld. 4 skl.,  
Hos Mads Hansen i Boelsker sogn af Hoppen 4 mrk., en kalketønde 6 skl., till ofvers 2 skl.,  
Cathrina SL: Hans Andersen i Nexøe fordrer for en fiering torsk 4 mrk., tillagt en benkedynne 
under winduen i stuen 5 allen lang for 3 mrk., 2 straabonds tønder 1 mrk.,  
Jens Hansen Smid i Boelsker sogn fordrer arbiedsløn 2 mrk. 1 skl., Udlagt, en sort rannet ullen 
ofverdynne for 2 mrk., hos Per Mikelsen 1 skl.,  
Christian Fund i Nexøe fordrer efter sin sedel 2 mrk. 12 skl., udlagt af Giesene at hafve disse 2 
mrk. 12 skl.,  
Kirstine Lauridsdaatter nu i Tyskland fordrer Spindeløn 5 mrk., hos Hans Olsen i Rønne og en Jern 
Kakelofven i pandt 5 mrk.,  
Hans Clausen i Hasle, fordrer efter sin sedel for it par biszels stenger 3 mrk., af dend Gield Hans 
Olsen i Rønne er skyldig 3 mrk.,  
Henrik Skrifveren Mortten Henriksen Kok fordrer efter sin sedel resterende skrifverpenge i alt 
penge 3 Sld. 3 mrk. 2 skl., tillagt it opslinget Eegetræ 3 alen lang 2 mrk., itt Ølkar paa 1½ tønde for 
1 mrk. 8 skl., 4 tønder i Herberghuuset 1 mrk. 8 skl., 2 seiser med bom og ringe for 3 mrk., en 
benkedynne for bordenden 2 mrk., en lesned Agedynne 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde 12 skl., en 
deyels borddug 12 skl., en bagstoel med it løet skind 20 skl., en bagstoel for 14 skl.,  
Niels Frost i Rønne fordrer efter sin sedel for fragt Passignæe penge Anno 1689. 3 mrk. Stefnings 
og rettens gebuhr penge 3 mrk. 12 skl., er got giort 6 mrk. 2 skl., hos Hans Olsen i Rønne 1 mrk. 12 
skl., en tønde i steerhuuset 6 skl., it gl. ølkar i Herberghuuset  1 mrk., it blaargarns lagen i 
krobhuuset 1 mrk., af hiemqvern 2 mrk.,  
Peder Hansen og Niels Persen i Aaker sogn fordrer Stefnings pengen 3 mrk., udlagt 2 aar med 
forslitte bille for 1 mrk. 8 skl., it gl. opslinget Eegetræ 3 allen lang 1 mrk. 8 skl.,  



Sal: Niels Hansen i Boelsker sogn, hans efterlatte arfvinger, hvis formand vare Hans Nielsen og 
Peder Nielsen i bemelte Boelsker sogn, lod ved Welb: Hr: Landsdommer Mathias Raschis udstede 
landstings stefning af dato dend 7 Juny 1697. forbyde ingen endelighed med SL: Peder Mounsens 
skifte at giøris førind till endelighed ved Landstings retten vorder kiendt og dømbt, i en Sag, 
angaaende én deel omkostning som SL: Peder Mounsen ved Sønder Herrits tings rett ofver SL: 
Niels Hansens arfvingerne dom for hverfvet hafver, Indtill der for omkostningen kunde erholdis; 
Om hvilken stendig sag her nu i dag paa skiftet efter SL: Peder Mounsen, partterne paa begge sider, 
nemlig berørte Hans og Peder Nielsen, paa samptlig Niels Hans arfvingers weigne, og samptlig SL: 
Peder Mounsens arfvinger, imellem sig indbyrdis blef foreenet og Accorderit, Saavelsom og hvis 
viidere Prætention som  de SL: Niels Hans arfvinger, endten i eller anden maade till SL: Peder 
Mounsen eller hans arfvinger kand eller ville hafve, entten dend 11 gaard i Boelsker sogn, 
angaaende eller i andre maader, skal her ved her efter nu aldeelis verre død og magtisløs, og 
upaatalt og uanket i alle optenkelige maade og tilfelde, mens venlig og well om alting ved hvad 
navn det nefnis kand forligte, og aldelis at verre ophefvet i alle maader  hvorimod da till endelig 
slutning bemelte SL: Niels Hans arfvinger tilkommer som Jens Pedersen i Boelsker sogn af sit egit 
boe skall betale eller lefvere demmen imod Qvitering en Koe, og der foruden af SL: Peder 
Mounsens Sterfboe, skall SL: Niels Hansens arfvinger hafve penge 5 Sld.,  
Dette saaleedis fast og ubrødelig holdis og efterkommis skall. Da hafver vi samptlige med egne 
hender her underskrefvet,  
Som skeede paa SL: Peder Mounsen i Boelsker sogns Sterfboe dend 7 Juny 1697.  
Hans H:N: Nielsen, egit skrefvet navn. Per P:N:S: Nielsen egit skrefne navn. 
Mouns Pedersen, Jens Pedersen. Peder Munk. Anders Pedersen. 
 
Efter formelte Contract tilkommer SL: Niels Hansens arfvinger, som Peder Munk lofvet at betale 
till dem, og der imod tager udleg for 5 Sld., udlagt en sort hielmet Koe som er sat for 5 Sld.,  
Peder Mikelsen i Rønne fordrer efter sin sedel 1 mrk. 11 skl., foruden en bog kaldis Kongernis 
Slegtebog, som hand kand igien bekomme, udlagt 12 hiulfihl for 1 mrk., en øltønde for 12 skl., til 
ofvers 1 skl.,  
Jens Bran i Nexøe fordrer som vedgikis 5 mrk., udlagt en hvid galt for 4 mrk., en standtønde 1 
mrk.,  
Mads Hansen i Persker sogn fordrer som rester paa it par kiøbte Hopper, som hand nu her paa 
skiftet lod forblifve paa 6 Sld., Udlagt en brun Hoppe med en liden stirne for 6 Sld.,  
Jens Haagensen i Snogebek fordrer for fisk 2 mrk., og en jern 2 mrk. 4 skl., og for en tønde salt 
som Sl: Peder Mounsen skulle hafve bekommet till Olle Jens i Rønne 5 Sld., er tilsammen 6 Sld. 4 
skl., at affordre hos Hans Olsen i Rønne og derfor en jern kakelofven i pandt der af at hafve 6 Sld. 4 
skl.,  
Jacob Mortensen i Boelsker sogn fordrer 1 mrk. 13 skl., udlagt, it blaargarns lagen i krobhuuset for 
2 mrk., till ofvers 3 skl.,  
Lieutenant Rasmus Nielsen paa Canikegaarden fordrer efter regenskab penge 15 Sld., tillagt en brun 
snoppet gillet Hest for 13 skl., it wraaeskab med en laasfast dør 2 Sld.,  
Hans Laursen i Boelsker sogn fordred efter regenskab med arfvingerne 7 Sld., udlagt en malmgryde 
vog 13 pund á 20 skl er 4 Sld. 8 skl., it Eege Kar Kiør for 1 Sld. 1 mrk., it uophugget Eegetræ 10 
alen lang 3 mrk., it slinget Egeetræ 3 alen lang for 2 mrk., it eegetræ opslinget 3 alen lang 1 mrk. 8 
skl.,  
Elsebeth Hans Castensens i Snogebek fordrer høsteløn 1 mrk. 4 skl., udlagt en kierne for 1 mrk., en 
sybøtte for 4 skl.,  
Peder Nielsen i Boelsker sogn fordrer 1 mrk. 4 skl., udlagt en Ølltønde 1 mrk., en sybøtte for 4 skl.,  



Rasmus Kiøller i Boelsker sogn fordrer 2 Sld. 6 skl., udlagt en gryde kraag for 1 mrk., en gryde 
kraag for 1 mrk. 4 skl., af Giessene 5 mrk. 8 skl., it deigne trug med en gaull og med stoel 8 skl., 
ved Jacob Mortens udleg 2 skl.,  
Hans Morttensen i Povelsker sogn fordrer som rester paa Erter 1 mrk., udlagt 2 harrer 1 mrk.,  
Laurids Madsen i Nexøe fordrer 2 Sld., udlagt en ploug med jern og behør for 2 Sld.,  
Anders Pedersen fordrer efter regenskab 12 Sld., udlagt en tønde 2 skepper Rug 3 Sld., 8 tønder 
haure 8 Sld., en ruhl med tapper og skogle for 1 Sld., 
Mouns Pedersen fordrer laandte penge 10 mrk., for 4er stude 20 Sld., er 22 Sld. 2 mrk., udlagt 8 
tønder strøe Biug á 9 mrk er 18 Sld., en brun gilling 4 Sld., en salte olde 2 mrk.,  
Elsebeth Olle Peders i Ibsker sogn, fordrer wefveløn penge 1 Sld. 1 mrk., udlagt en røe bleget 
Qvigekalf 1 mrk., en sort hielmet Qvigekalf 1 mrk., en røe Tyrkalf for 1 mrk., it sengested i 
Herberghuuset for 2 mrk.,  
Anders Olsen i Boelsker sogn fordrer for smør 4 mrk., udlagt it førre bord i stuen for 4 mrk.,  
Peder Munk i Boelsker sogn fordrer efter regenskab for adt skillig forstrekning till denne Sl: Mands 
begrafvelse, og ellers i andre maader udlagt og betaldt fafver, saa velsom kloke ringens penge for 
begge liggene som In Allis opdrager till penge 28 Sld. 12 skl., formedelst mangell af løsøre er her 
paa giort indførsel till afbetalning udi forde gaard for 10 Sld. 2 mrk. 8 skl., en sort grimmet Koe 5 
Sld. 2 mrk., en brun hielmet Koe 5 Sld., en blal braaget Tyr for 4 Sld. 2 mrk., it røt studnød 2 Sld. 1 
mrk., en haand qvern med hus og seil for 3 mrk., en gl. half tønde for 4 skl., till ofvers 2 mrk.,  
Hans Andersen i Hasle fordred paa sin hustruis Anna Mounsdaatters weigne jordepenge af dend 36 
gaard i Boelsker sogn 8 Sld., resterende rentte till dato 6 Sld er 14 Sld., Capitalen de 8 Sld., derfor 
er giort indførsel i fornefne 36 gaard, for rentten som er 6 Sld., udlagt en olmerdugs ofverdynne i 
stuen for 4 Sld., en ploug med behørig jern 2 Sld.,  
Christopher Mounsen i Boelsker sogn fordrer paa sin Moder Kirstine Sal: Peder Jensens wrigne, 
som hinde tilkom af dend 11 gaard ibdn. Og den SL: Mand oppebaarit hafver 31 Sld., Nog 
Consenterit arfvingerne at berørte Kirstine SL: Peder Jens bekommer udleg her af boet, for en 
andeel Jord i Nexøe bye Wang for 11 Sld., giør 42 Sld. 1 mrk., her for udlagt en jern beslagen 
karmwogn 14 Sld., en halftønde kaabber kiedel for 6 skl., hos Diderik Funch 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
en blegett Tyr for 5 Sld., en førre hiemmel sengsted for 3 Sld. 2 mrk., en hvid Soe for 1 Sld. 1 mrk., 
en bolster hofvetdynne i stue sengen 2 mrk., en sort hielmet stubhornet Koe for 5 Sld., en blak 
hielmet qvigekalf 2 mrk., en hvid galt for 1 Sld., en nye førre span for 6 skl., Imod dend rentte som 
af berørte 31 Sld., kand gaae, har Kirstine SL: Perder Jensens nydt undeholdning her i boet som 
arfvingerne formentte at gaae lige op.Item paastoed Christopher Mounsen at fornefne hans moder 
tilkom it steenbord som nu i boet findis. 
Der imod svarede SL: Per Mons arfvinger, at SL: Per Jensens arfvinger saa og denne gl. qvinde 
hans Moder hafde foræret Peder Mounsen samme bord, hvor om de ike kunde eengis, hvis aarsage 
dend paastaaelse till loug og ret er henviist. 
Peder Hansen paa Blyekobbergaarden i Nøker sogn fordrer penge 20 Sld., udlagt, en stoer brun 
gilling for 19 Sld., en ung hvid Galt 1 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umagr bevilget 6 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med forretningen i alt 6 Sld., her for er giort Indførsel i dend 36 
gaard i Boelsker sogn for 12 Sld.,  
Stemplet papir till denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt it bruegarns lagen i stuen for 3 mrk., en 
olmerdugs pude med lin vor for 2 mrk., til ofvers 8 skl., 
Wurderingsmændene hver 4 mrk., er 2 Sld., udlagt it røe grimmet studnød for 6 mrk., nest ded 
første, it andet wurderit Eegetræ 9 allen langt 2 mrk.,  
Hans Andersen i Clemmedsker sogn fordrer og paa sin hustruis Karne Mounsdaatters weigne Jorde 
pengene af fornefne 36 gaard i Boelsker sogn 8 Sld.,  



Herfor findis nøyagtig Qvitering udi det skiftebref ganget efter SL: Peder Andersen Torup Daterit  
10 Oktober 88. hvor af hun udtog under rettens betiendternis haand her paa Boepællen fremvises;  
Kirstine Truedsdaatter fordred tienesteløn till Stc. Mikelsdag 1697. saa og noget som restet Anno 
1695 er i alt 7 Sld., udlagt en brun snoppet og stiernet gilling for 2 Sld., en røe braaget Koe 5 Sld.,  
Sal: Peder Mounsen var tilordnet at werge for begge SL: Peder Andersen Torup i Haslemark hans 
Pigebarn, nemlig Karne og Svendborrig Pedersdøttre, og af deris arfvepart hafver Peder Mounsen 
indtet till sig annammet. Mens bestaar udi fornefne deris SL: Faders huus og Jord i Haslemark, efter 
derom skiftebrefvis viidere formeldning; 
Saa er nu ved denne SL: Mands dødelig afgang, igien for demmen till werge anordnet deris 
Faderbroder Hans Andersen i Haslemark, som sig for myndlingens tilfalde arfve, lodder giøre reede 
og ret efter skiftebrefvets indhold. 
Wiidere viste samptlig arfvingerne efter skiftebetiendterens andfordring ike at angifve, som endten 
kunde komme dette boe till beste eller fordrende Gield. Hvor for saa dette skifte sluttis, og andrager 
ald forskrefne Gield og Prætentionen till penge 397 Sld. 2 skl.,  
Liqvideret blifver saa Gielden høyere  end det anførte løsøre Gods  
penge 125 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Hvorfor efter forskrefne Specification er giort indførsel udi forberørte 36 gaard i Boelsker sogn. 
Forskrefne saaleedis at være paa Sterfboet efter SL: Peder Mounsen paa 36 gaard Passeret og till 
endelighed sluttet i dag som ehr dend 8 Juny 1697. Testerer Henrik Brugman.  
Mouns Pedersen. Jens Pedersen. Anders Pedersen. 
Peder Munk.  Hans Larsen. An A:O:S: ders Olsens. Egit skrefne navn. 



Nr. 149. 
Side 226b. 1697. 10. Juni. 
Olle Andersen, 5. Vg. Ibsker. 
Anna Mortensdatter. Laugv: Far, Morten Hansen, Poulsker. 
 2 søn. 4 døt. 
A: Anders Olsen, f. 1693. Værge: Jens Pedersen, Palmegård, Ibsker. 
B: Michel Olsen, f. 1695. Værge: Jep Pedersen, Ibsker. 
C: Dorthea Olsdatter, f. 1685. Værge: Jens Ibsen, Ibsker. 
D: Hanna Olsdatter, f. 1687. Værge: Olluf Pedersen, Ibsker. 
E: Sidzele Olsdatter, f. 1689. Værge: Morfar, Morten Hansen. 
F: Kirstine Olsdatter, f. 1691. Værge: Peder Andersen, Poulsker. 
 
Anno 1697. Dend 10 Juny, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter Sal: Olle Andersens, som boede, og døde, 5 Fri Waarnede kaldis 
Skøttegaarden beliggende udi Ibsker sogn. Imellem denne S: Mands efterlefvende  hustru Anna 
Morttensdaatter, for hende laugwerger hindis Fader  Mortten Hansen i Povelsker sogn og 
deris sammenauflede børn som er 2 sønner og 4 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn Anders Olsen paa 4de  aar gl. for hammen paatog sig at werge, Jens Pedersen i 
Palmegaarden i Ibsker sogn. 
Dend anden søn Mikel Olsen paa 2det aar gl.. for hammen paatog sig at werge Jep Pedersen i 
Ibsker sogn. 
Dend eldste daatter Dorthea Olsdaatter paa  12 aar gl. for hinde paatog sig at werge Jens Ibsen 
i Ibsker sogn  
Dend anden daatter Hanna Olsdaatter  paa 10de aar gl. for hinde paatog sig at werge Olluf 
Pedersen i Ibsker sogn. 
Dend 3die daatter Sidzele Olsdaatter paa 8te aar gl. for hinde paatog sig at werge berørte Mortten 
Hansen. 
Dend yngste  daatter Kirstine Olsdaatter paa 6te aar gl. for hinde paatog sig at werge  Peder 
Andersen i Povelsker sogn. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, Hosbonden Fenrich Hans Jensen boende i Povelsker 
sogn,  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet, 
Jens Laursen, og Jens Pedersen. I bemelte Ibsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som 
her efter følger,  
 
Heste og Hopper. 
En brun stiernet Hest gilling for 11 Sld., en røed kraagfoedet Hest 2 Sld. 2 mrk., en sort brun Hoppe 
med en liden blise for 8 Sld., en sort brun Hoppe 6 Sld., en ung sort Hoppe for 5 Sld.,  
Qveg. 
En sort røgget Koe for 6 Sld., endnu en sort røgget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en hvid Koe for 6 Sld., en 
hvid Koe med it horn for 5 Sld., en sort Koe for 5 Sld., en røed Qvige for 3 Sld., en hvid Qvige for 
2 Sld., endnu en røe Qvige for 1 Sld. 3 mrk., en sort braaget Qvige for 6 mrk., en sort hielmet 
Tyrkalf 2 mrk. 8 skl., en sort hielmett siger sort grimmet Tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., en hvid 
Qvigekalf for 3 mrk., en blaae agtig Qvigekalf 2 mrk. 8 skl.,  
Faar og Lam. 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 3 Lam á 1 mrk er 3 mrk.,  



Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., 8 Gieslinger á 6 skl er 3 mrk.,  
Svin. En graae beltet galt 3 mrk., en hvid galt for 3 mrk., en graae galt for 3 mrk., én hvid Soe for 2 
mrk., en graae beltet Soe 3 mrk.,  
Kaabber. 
Enken med sin laugwerge forregaf, at Jens Pedersen i Palmegaarden, har først i denne Sal: Mands 
lefvendelif forstragt SL: Olle Andersen med 8 Sld., og siden hans død laandte Enken 4 Sld., er 12 
Sld., og derfor er till underpandt haand faaet, en trei fierings kaabber kedel, som ey er meere værdt, 
nog wurderit en malmgryde er wegtig till 2 Sld., 
Jern Wahre. 
En lyngrifve 6 skl., it tørf jern for 8 skl., en gl. øpse for 8 skl., en jern tyfve for 4 skl., en ploug med 
behørig Jern og hiull for 2 Sld., af en rull med tappe og skogle tilhør dette boe 2 mrk., en harre med 
29 Jerntinner udi for 3 mrk., en wogn med gl. stier 6 mrk., 2 par gl. Høstier og en lasstang for 1 
mrk., en gl. sleede og it sleedekar 1 mrk. 8 skl., en half tønde 8 skl., en fiering for 4 skl., 6 
straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 half tønder á 2 skl er 4 skl., en seys med bom og ringe 
for 1 mrk. 8 skl., en gl. hakelsekiste med knif og staal for 1 mrk., en gryde kraag for 1 mrk. 4 skl., 
en knif for 4 skl., it deignetrug for 1 mrk., én sigt for 4 skl., it gl. benkedynne pøs for 4 skl., en 
ploug uden jern for 4 skl., en gl. harre for 8 skl., en førre tønde for 4 skl., en Eegehalf tønde for 4 
skl.,  it benkebræ 2 skl., it gl. aar for 2 skl., en benk for 1 mrk., en jerned hammel med halseeler og 
tøm for 1 mrk., it frøftetrug for 4 skl., it 
 Spegerbord for 2 skl.,  
I Herberghuuset. 
En ullen ofverdynne for 1 Sld. 2 mrk., it gl. blaargarns lagen 1 mrk., en ullen og linnen underdynne 
3 mrk., 2 smaae puder uden vor 1 mrk., en linnen hofdynne 1 mrk., en gl. linnen underdynne 1 mrk., 
en linnen ofverdynne for 3 mrk., en linnen hofdynne for 1 mrk.,  it blaargarns lagen 1½ mrk., en 
sengeside for 8 skl., en anden sengested for 8 skl., en føre laasfast kiste for 6 mrk., en gl. sadel og it 
bidzel er sat for 3 Sld., 
I Krobhuuset. 
Et deignetrug for 1 mrk. 8 skl., en Koe Kloke med jerngrefve og laas 1 mrk., it førrebord i stuen 3 
mrk., en gl. bagstoel for 8 skl., 2 gl. agedynner i stuen for 1 mrk.,  en gl. benkedynne 6 allen lang 
for 4 mrk., it gl. hiønde for 8 skl., it gl. hiønde for 4 skl., en sinops qvern for 1 mrk., en stor 
laagebøtte 6 skl., 4 sybøtter á 2 skl er 8 skl.,  
Strøe kornet som i dette aar her till waarnedet er saaed er sat efter som det kaastet i de tider det er 
saaed, og er 1½ tønde Rug á 3 Sld. Er 4 Sld. 2 mrk., 4 tønder biug tønden for 4 Sld er 16 Sld., 5 
tønder haure á 4 mrk er 5 Sld.,  
Denne SL: Mands Ifareklæder, har Enken ladet omgiøre til børnen undtagen en sort fifskaftis kioll 
for 3 Sld.,  
Summa andrager forschrefne Sterfboets middel till Penge 132 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Blef saa angifven efter skrefne Prætentioner till det er giort Udleg, som her efter 
følger. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sr: Hans Henrich Schor fordrer af dette 5 wornede, 
ektepenge for Anno 1693. 1694 og 1695. saa og for Aa. 1696. á 2 RD. Er 12 Sld., omkaastning 1 
Sld. 1 mrk. 8 skl., er 13 Sld. 1 mrk. 8 skl., afgaar egtepenge 3 Sld., og omkaastning 1 mrk. 8 skl., 
for Anno 1693 efter som det er betalt som sees af Amptskrifverens Qvitering, Daterit bog Claringen 
den 22 febr. 94. rester igien 10 Sld., udlagt der for 2½ tønde strøe biug for 10 Sld., dette udleg 
paastoed hosbunden Hans Jensen at Seqvestreris efter allerunderdanigste forhaabning, at 
egtepengene af hans Kongl: May: allernaadigste worder efterlat, der ved formoedet at hammen egte 
pengene self som tilfore at verre berettiget, hvor ved dette beroer, nog rester till Amptstuen for 
Anno 1696. 1 skeppe 2 fiering 1 oting 1½ pot Biug 1 mrk. 8 skl., nog 6 skl., er 1 mrk. 14 skl., 2 les 



veed og negelt 2 mrk. 6 skl., knegtepenge 1 mrk. 6 skl., smørtræ penge 6 skl er 6 mrk., Item fordrer 
Amptskrifveren som rester af det goeds hammen er blefven tillagt, i Tyfvens Jacob Ibsens boe, hvor 
forre SL. Olle Andersen sig skriftlig har forbunden at svare, som er naar en Qvige for 3 Sld., som 
Erik Larsen af Amptskrifveren self skall hafve kiøbt item it Faar for 4 mrk., som endnu er tilstede, 
og siges at Herrids fougden Anders Pedersen Fyhn skall hafve kiøbt, af Amptskrifveren, rester igien 
5 Sld. 3 mrk. 14 skl., for berørte 6 mrk., og denne Summa 5 Sld. 3 mrk. 14 skl., er udlagt, en sort 
røgget Koe for 5 Sld. 2 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en 
stor laagebøtte 6 skl.,  
Denne SL: Mand Olle Andersen var tilordnet werge for Sidzele Olsdaatter, og hafver oppebaaret af 
Rasmus Olsen paa 32 gaard i Nylaursker sogn, hvide stordepenge efter qviterings udwisning af 19 
January 1693 som er naar 1 Sld., som Moderen till fosterløn er forundt; Saa er ved denne SL: 
Mands dødelig afgang igien for myndlingen till werge anordnet Hans Albertsen i Nylaursker sogn, 
som samme sit wergemaall efter loven hafver at forestaae. Og er da for Capitalen 5 Sld. 12 skl., der 
af rentte i 7 aar, er naar wergepenge er fra tagen 4 mrk. 10 2/3 skl., Er saa Summen Capitall og 
Rentte 6 Sld. 1 mrk. 6 skl., Udlagt, en sadel og Bidzel for 3 Sld., it røt Qvigenød for 1 Sld. 3 mrk., 
en hvid Qvigekalf for 3 mrk., en linnet ofverdynne i dend seng i Kraagen 3 mrk.,  en lyngrifve for 6 
Sld.,  
Hosbonden Fenrich Hans Jensen fordrer først som rester paa det regenskab som er giort dend 15 
Febr: 96. 4 Sld. 2 mrk., for Aa.96 rester for it foernød 6 mrk., og for en tønde Haure 5 mrk., Spp: 2 
mrk., 2 Høns 8 skl., er tilsammen penge 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt en røe Qvige 3 Sld., it hvidt 
Qvigenød 2 Sld., en graae beltet galt 3 mrk., en hvid galt for 3 mrk., 2 par gl. Høestier og en 
lasstang for 1 mrk., en harre 1 mrk., en harre med 29 jerntinner udi for 3 mrk., it Lam for 1 mrk., en 
Giesling 6 Skl., it bor med skaft 2 skl.,  
Wlb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter sin seddel og afreigning penge 15 Sld. 1 
mrk. 3 skl., udlagt en ung sort røgget Koe for 6 Sld., en hvid Koe for 6 Sld., 3 tønder strøe Aure á 4 
mrk er 3 Sld., en Grydekraag 1 mrk. 4 skl., till ofvers 1 mrk.,  
Sognepræsten HR; Hans Dominici fordrer efter regenskab paa Sterfboet i alt 6 Sld. 12 skl., udlagt 
en brun stiernet Hest for 11 Sld., till ofvers 4 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordrer efter afeigning penge 27 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt af en brun Hest 
hos Hr: Hans de 4 Sld. 3 mrk. 4 skl., en sort brun Hoppe med liden blise for 6 Sld., en hvid Koe 
med it horn for 5 Sld., ½ tønde strøe Biug 2 Sld., 1½ tønde strøe Aure 1 Sld. 2 mrk., en ploug med 
behør 2 Sld., en wogn med stier 1 Sld. 2 mrk., en sort grimmet Tyrkalf 2 mrk. 8 skl., it deignetrug 
for 1 mrk. 8 skl., af en sort Koe hos Enken 3 mrk. 2 skl., af hesten 4 mrk. 12 skl.,  
Mortten Koefoed i Svaniche fordrer 3 mrk. 2 skl., udlagt en sort hielmet Tyrkalf 2 mrk. 8 skl., en 
bagstoel for 8 skl., ved Landsdommers udleg af en grydekraag de 2 skl.,  
Mads Bohne Hermandsen i Nexøe fordrer efter sin sedel penge 18 Sld. 6 skl., her af er 5 mrk., 
beriegnet, for it støke smør for Sørren Hansen, som hand sagde self at hafve betaldt, rester igien 16 
Sld. 3 mrk. 6 skl., udlagt en sort braaged Qvie 6 mrk., en sort brun Hoppe for 6 Sld., 1½ tønde strøe 
Rug 4 Sld. 2 mrk., en laasfast førrekiste for 6 mrk., en ullen og linnen underdynne for 3 mrk., en 
hvid Soe for 2 mrk., 3 sybøtter 6 skl., 3 gl. Gies 3 mrk., 7 Gieslinger 2 mrk. 10 skl., af en sort Koe 2 
mrk. 6 skl.,  
Mads Koefoed i Svaniche fordrer efter afreigning 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., udlagt 2 Faar 6 mrk., en 
halftønde for 8 skl., en fiering for 4 skl.,  
Peder Koefoed i Svaniche fordrer 3 mrk., uflagt en graae galt for 3 mrk.,  
Christian Funk i Nexøe fordrer 1 mrk. 4 skl., udlagt en linnen underdynne for 1 mrk., en half tønde 
for 2 skl., en sybøtte for 2 skl.,  
Anders Laursen i Nexøe fordrer 5 Sld. 1 mrk. 2 skl., udlagt en ung sort Hoppe for 5 Sld., en 
hammell med halsehler og tøm for 1 mrk., en halftønde for 2 skl.,  



Rasmus Olsen i Nylaursker sogn fordrer 1 mrk. 4 skl., tillagt en Koe kloke for 1 mrk., med jern 
grefve, en jern tyfve for 4 skl.,  
Jep Ibsen i Ibsker sogn fordrer for halm 1 mrk. 8 skl., udlagt en benk for 1 mrk., en harre for 8 skl.,  
Mads Laursen i Nexøe fordrer 3 mrk., tillagt it fyrrebord i stuen for 3 mrk.,  
Knud Axselsen i Svaniche fordrer 1 mrk., tillagt en linnen hofvetdynne 1 mrk.,  
Rasmus Brand i Nexøe fordrer 4 mrk., udlagt en benkedynne under winduen 6 alen lang for 4 mrk.,  
Petter Pettersen i Aarsdale fordrer paa sin myndling Jens Walentins weigne tienesteløn penge 3 
Sld., udlagt en graae beltet Soe for 3 mrk., it Faar og it Lam 4 mrk., 6 straaebonds tønder 1 mrk. 8 
skl., en sleede og it sleekar 1 mrk. 8 skl., en seys med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., en senge side i 
huuset 8 skl.,  
Hans Mounsen i Ibsker fordred for en half barket hund 5 mrk., Enken og hindes laugwerge sagde, at 
SL: Olle Andersen med Egter har fortiendt der af 2 mrk., rester igien 3 mrk., udlagt en hakelsekiste 
med staall og knif for 1 mrk., 2 gl. Agedynner 1 mrk., it tørf jern for 8 skl., en gl. øpse for 8 skl.,  
Mortten Nielsen fordrer tienesteløn 2 Sld. 3 mrk., udlagt en sort fifskaftis Kioll 3 Sld., till ofvers 1 
mrk.,  
Sørren Hansen i Ibsker sogn fordrer for 3 skeppe Biug 3 mrk., nog som rester paa en Hestebytte 7 
mrk. 8 skl., her af vedgaar Enken ej meere end 3 mrk., blef Accorderit paa 5 mrk., og 4 skl., udlagt 
af en røed kraag foedet Hest 5 mrk., 4 skl.,  
Mikell Hansen i Ibsker sogn fordrer for 24 hiull fiel 12 skl., nog penge 3 mrk., er 3 mrk. 12 skl., 
udlagt en ploug uden jern for 4 skl., en førretønde 4 skl., en Eege halftønde 4 skl., it drøfte trug for 
4 skl., af  



Nr. 150. 
Side 228b. 1697. 14. Juni. 
Anna Lauridsdatter, 43. Sg. Østermarie. 
Hans Andersen. 
 Ved ægt med afg. Hans Pedersen. 5 søn. 3 døt. 
A: Peder Hansen, død. 1 søn. 
 1: Laurids Pedersen, f. 1678, rejst til Danzig. Værge: Farbror, Hans Hansen, Nexø. 
B: Morten Hansen, ”eller hans arvinger”, Østermarie. 
C: Hans Hansen, egen værge, Nexø. 
D: Niels Hansen, udenlands. Værge: Lars Ibsen, Øster Sogn. 
E: Jens Hansen, Bodilsker. 
F: Margrethe ?, gm. Laurids Ibsen, Østermarie. 
G: Gjertrud Hansdatter, Nu gift med Hans Zadsersen, Østermarie. 
H: Anna Hansdatter, f. 1674. Værge: Laurids Ibsen, Øster Sogn. 
 
Anno 1697. Dend 14 Juny, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling efter Sal: Hans Andersens Sal: Hustru Anna Lauridsdaatter, 
som boede, og døde paa dend 43 Jord Eiendomsgaard beliggende udi Østermarie sogn. Imellem 
denne S: Qvindes  efterlatte mand bemelte Hans Andersen paa eene, og paa anden side dend SL: 
Qvindes børn som var 5 sønnerog 3 døttre eller deris børn, hvor till Hans Andersen er Stiffader 
og var der af  
 
Dend eldste søn Peder Hansen som ved døden er afgangen og hafver efterlat sig en  

søn navnlig  Laurids Pedersen nu paa 19 aar gl. for hammen er werge Hans 
Hansen i Nexøe hans fader broder thi hand er forrejst her fra landet till Dantsig. 
Dend anden søn Mottten Hansen  eller hans arfvinger i Østermarie sogn. 
Dend 3die. Søn Hans Hansen i Nexøe, og sin egen werge. 
Dend firde søn Niels Hansen udenlands i hans Abhents efter hans till hammen giorde begiering 
paatog sig at werge Lars Ibsen i Østermarie sogn. 
Dend 5te og yngste søn Jens Hansen nu boende i Bohlsker sogn. 
Dend eldste daatter Margrethe  Laurids Ibsens i Østermarie sogn. 
Dend anden daatter Giertrud Hansdaatter  nu i egteskab med Hans Zadsersen i Østermarie 
sogn.  
Dend yngste  daatter Anna Hansdaatter nu paa 23 aar gl. for hende werger Laurids Ibsen i 
Østermarie sogn. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter bemelte Ordre skifte skrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Sørren Mounsen, og Esper 
Persen. I berørte Østermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger, Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En røe bliset Hest for 10 Sld., endnu en røe bliset Hest 8 aar gl. for 12 Sld., en brun bliset Hest med 
sort man og rumpe for 7 Sld. 2 mrk., en slet brun Hest 4 Sld., en gl. soedet Hest for 1 Sld. 2 mrk., én  
gl. brun Hoppe 1 Sld. 2 mrk., en graae Hoppe for 5 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 



En sort røgget stud 7 Sld., en røe hielmet knefvel hornet stud for 4 Sld. 2 mrk., en røed hielmet stud 
4 Sld., en sort braaget stud 3 Sld., en sort Hielmet Stud for 10 mrk., it røe braaget studnød 1 Sld. 2 
mrk., en røe hielmet Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe med 
billen paa 4 Sld., en ung røe Hielmet Koe for 3 Sld. 3 mrk., en ung sort hielmet Koe for 4 Sld., it 
røe hielmet Qvigenød 2 Sld. 1 mrk., it sort hielmet Qvigenød 2 Sld., it røe hielmet Qvigenød 1 Sld. 
2 mrk. 8 skl., it sort skioldet Qvigenød 1 Sld. 2 mrk., it røt Qvigenød 1 Sld. 2 mrk., en sort braaget 
Tyrkalf for 2 mrk., en røe stiernet Qvigekalf for 2 mrk., en røe grimmet Qvigekalf for 1 mrk.,  
Svin. En hvid galt 1 Sld. 2 mrk., en sort galt gris 2 mrk. 8 skl., 2 hvide galte grise á 2 mrk er 1 Sld., 
2 hvide Søer á 4 mrk er 2 Sld., it sort Soesvin for 3 mrk.,  
Faar og Lam. 22 gl. og unge Faar á 2 mrk. 8 skl er 13 Sld. 3 mrk., 19 Lam somerre smaae á 20 skl 
er 5 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Gies. 3 Gies og en Gaas á 1 mrk er 4 mrk.,  
Kaabber wahre. 
En nye fierings kedel er vegtig till Penge 8 Sld., én arbiedswogn med stier, hammel, tøm og 
halseehler for 5 Sld., endnu en arbieds wogn med hammel, tøm, og halseehler 2 Sld. 2 mrk., en gl. 
Ploug med jern bøsser hiulløbere og ringe for 1 Sld. 2 mrk., en gl. sleede med jern vidier og it par 
smaae stier for 2 mrk., it gl. aar med bihl for 1 mrk., en aar bihl for 4 skl., en harre for 12 skl., en 
nye førredeele for 2 mrk., 2  
Jern Tyfver á 6 skl er 12 skl., it sleekar, og 2 nye sleemeeder er sat for 1 Sld., en bageratt i Syndre 
lade 8 skl.,  
I Stuehuus Cammerit. 
It lidet gl. ølkar for 1 mrk. 8 skl., en øltønde for 1 mrk., 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 skl., en 
salte halftønde for 8 skl., en ølfiering for 6 skl., én Eegekiste med en hengelaas for 2 mrk., en koe 
huud i bark er sat for 2 Sld.,  
I Steerhuuset. 
En haandqvern med huus og seil for 3 mrk., en kalketønde for 12 skl., en brendevins otting 8 skl., 
en silde otting 6 skl., en dito for 4 skl., 2 bærekander á 4 skl er 8 skl., en gl. leyel for 4 skl., en 
smørbøtte for 2 skl., en gl. tønde i forstuen 6 skl., it nyt drøftetrug 6 skl., it gl. drøfte trug 4 skl., en 
nye finne span 6 skl., en melke bytte 2 skl., en gl. haspe for 6 skl., en gl. haspe 4 skl., it bufve sauf 
for 8 skl., it stoer boer med skaft for 6 skl., 3 nauer á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., 2 hug jern for 8 skl., en 
baarne knif 4 skl., en jern tyfve uden skaft 2 skl., en jern haand stang 2 mrk., en gl. nauer for 10 
skl., en sennerps qvern for 4 skl., it cabeltverreeb for 6 skl., it dito for 4 skl., it sold med skindbond 
2 skl., it kalfeskind for 4 skl., it Faar skind for 4 skl., it drøftetrug for 8 skl., en stokøpse for 12 skl., 
en mindre øpse for 8 skl., en liden øpse for 4 skl., en liungs rifve for 12 skl., en phael  jern tyfve for 
4 skl., it gl. tørf jern for 4 skl., en tom skier for 4 skl., en cabel tøm for 1 mrk., en grydekraag for 3 
mrk., en træfoed for 1 mrk., en bred bladet haand øpse for 1 mrk., en jern lysestage for 8 skl., nog 4 
skl., er 12 skl., den staar for endnu en lyngrifve 6 skl., en qvern hake for 2 skl., en jern kill for 6 
skl., en draglenke for 1 mrk. 4 skl., en jern fille bøyl og lenke 1 mrk. 4 skl., it kitte jern for 4 skl., 3 
ploug ringe for 12 skl., 4 nye hammell reeb tilsammen sat for 12 skl., it langt smallt begget reeb for 
1 mrk.,  
Paa Stueloftet. 
En spin rok for 4 mrk., 2 gl. spin roke 2 mrk., en jern tyfve for 8 skl., en Græs sies med bom og 
ringe for 3 mrk., 3 korn seyser med bom og ringe á 12 skl., er 2 mrk. 4 skl., én gl. laas for 8 skl., 2 
gl. brøder á 8 skl er 1 mrk., en slump span salt i en half tønde er sat for 2 Sld., 5 skepper Rug á 3 
mrk er 3 Sld. 3 mrk., 5 skepper Biug á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., it barket skind for 8 skl., it nødde skin 
i kalke tønden er sat for 2 mrk., en 3 fierings tønde som saltet staar udi for 8 skl., 4 gl. seke á 8 skl 
er 2 mrk., 2 gl. posser á 2 skl er 4 skl., en pose for 4 skl., en gl. wef for 1 mrk.,  
I Krubhuuset. 



Én Eegekiste med laas og behør for 4 Sld., en gl. kiste med en hengelaas fore for 1 mrk., it lidet gl. 
skrin uden laas for 12 skl., 2 halftønder á 4 skl er 8 skl., en straabonds tønde for 4 skl., en tønde for 
4 skl., en steele for 8 skl., en paket tønde med Rugmeell for 6 Sld., it sengested for 1 Sld., it gl. 
sengested for 8 skl., en hegle for 8 skl., én knibetang for 8 skl., it bord i stuen med stuffe og foed for 
1 Sld. 2 mrk., it laasfast madskab for 6 mrk., en bagstoel for 8 skl., en sidde stoel for 4 skl., 21 allen 
ubleget blaarlerrit á 6 skl er 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., 13 allen tveskaftes lerrit til seke á 6 skl er 1 Sld. 
14 skl., 29 allen én skettet graat wadmell á 8 skl er 3 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
I Krubhuuset. 
En olmerdugs ofverdynnefor 2 Sld., I dend søndre seng, en linnen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en 
ulmerdugs ofverdynne for 1 Sld. 3 mrk., en linnen hofdynne for 1 mrk., en linnen pude stop for 12 
skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  I dend Nørre seng. En sort rannet ullen underdynne for 8 
skl., it linnet vor for 12 skl., en sort ullen ofverdynne for 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
I holsengen i stuen. En gl. olmerdugs ofverdynne for 4 mrk., en linnen underdynne for 6 mrk., en 
olmerdugs hofdynne for 2 mrk., en rannet hofvetdynne for 8 skl., en pudestop for 10 skl., en gl. 
pude stop for 8 skl., en pude med lin waar for 4 mrk., it gl. blaargarns lagen for 6 skl., it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 8 skl., it gl. lin vor med nogen fir udi for 10 skl.,  
I Stuen. 
2 nye wefved Agedynner for hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., it gl. benkedynne vaar for bordenden for 
12 skl., it benkedynne waar under winduen for 12 skl., nog én nye wefvet Agedynne for 1 mrk. 8 
skl., it syed hiønde for 8 skl., it lesned hiønde for 8 skl.,  
Hvis sæd som er saaed till denne 43 gaard, deraf anføris Strøekornet som er, en tønde Rug er sat 
efter som dend kaastet i fisket da dend er saaed for 2 Sld., 3 tønder Biug foruden laanekornet, hver 
tønde Biug er satt som det kaastet i naars, da det blef saaed for tønden 3 Sld. Er 9 Sld., 6 tønder 
Haure tønden er sat for 4 mrk er 6 Sld.,  
Hvis afgrøede som der af kand komme tillige med Engen. Da blef derom paa Sterfboet afhandlet, at 
Hans Andersen sæden tillige med Engen alt sammen skall indhøste og beholde, hvorimod hand ald 
afgiften for berørte gaard for Aa 1697. ved hvad navn dette hafve kand skall svare, og betale og 
holde vedkommende uden skade alle maader. 
I Steerhuus Cammeret. 
En gl. olmerdugs ofverdynne for 12 skl., en gl. hofvetdynne for 8 skl., en gl.koppe borddug for 12 
skl., en anden gl. dug for 8 skl., 3 allen blaargarns lerrit á 7 skl er 1 mrk. 5 skl., it gl. blaargarns 
lagen for 1 mrk., en kurf dug for 4 skl., 3 allen blaar lerrit á 7 skl er 1 mrk 5 skl., it pude waar af 
blaar lerrit for 12 skl., en høyl Glasflaske med en liden tinskrue for 1 mrk., en botelle for 12 skl., en 
liden Glasflaske med en blye skruve paa for 12 skl.,  
I Stuehodden. 
En brendevins otting for 12 skl., 2 sybøtter á 4 skl er 8 skl., en ballig for 4 skl., en nye kitte for 4 
skl., en smør bøtte for 4 skl., en ølhalftønde for 8 skl., nog 4 skl er 12 skl., en ølfierings 8 skl., 2 
kierner á 6 skl er 12 skl., it drøftetrug for 8 skl., en laage bøtte for 8 skl., en sille fiering for 4 skl., 
en smør bøtte for 4 skl., en strippe for 2 skl., it lidet støke trøgt lerrit for 8 skl., it jern strygjern med 
en bolf der till for 2 mrk., it pande jern foruden been for 2 mrk., it lidet pande jern for 1 mrk. 8 skl.,  
Tilstaaende Gield. 
Jens Hansen i Boelsker sogn er skyldig 2 Sld. 2 mrk.,  
Laurids Ibsen i Østermarie sogn er skyldig her till boet for torn 2 mrk.,  
Hans Hansen i Nexøe er skyldig 1 mrk. 12 skl.,  
Hans Sadzersen i Østermarie sogn er skyldig 2 mrk.,  
Peder Povelsen i Østermarie sogn er skyldig for en traufve langhalm penge 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne løsøre med tilstaaende Gield till penge 229 Sld. 1 mrk. 8 
skl.,  



Der efter tilspurde Skiftebetienteren samptlig arfvingerne, om de vidste meere løsøre Goeds eller 
tilstaaende Gield som dette Sterfboe tilhørde at forregifve;  Hvor till de svarede, at den ike witterlig 
var, meere at angifve, end forskrefvet staar. Saa at werre Passeret i dag dend 14 Juny 1697. Testerer 
 Henrik Brugman. Sørren Mounsen. Esber Pedersen. 
Hans Andersen. Hans H:H: Hansen. Jens J:H: Hansen. 
 Lars L:I: Ibsen. Hans H:S: Sadzersen. 
 
Nest paafølgende 15 juny berørte Aar 1697 er Atter med denne forretning. 
Udi forskrefne de vedkommende nerverrelse  Passerit og forretagen som følger.  
Angaaende denne Sl: Qvindes Ifareklæder. Da som sønnerne til fore efter deris Sl: Fader har 
bekommet og sig imellem deelt deris Sl: Faders Hans Pedersens Ifareklæder. 
Saa beholder nu døttrene disse denne Sl: Qvindes Ifareklæder som de hafver self sig indbiurdis 
imellem deelt. Hvor for derom ey wiidere er at indføre. 
Dernest blef indført efterskrefne bort skyldige Gield som blef angifven, og 
arfvingerne vedgaaet, Hvor til er giort udleg som her efter følger. 
Efter dend i Bog Claringen dend 15 Marty 1697. af Hr: Amptskrifveren meddeelte efterretning 
befindes till amptstuen at resterer for Anno 1696 2 Rixdaler 1 mrk. 11 skl., der till anføris dombs 
omkastning 2 mrk. 4 skl., giør penge 3 Sld. 3 mrk. 15 skl., Herfor er udlagt en røe hielmet Koe med 
biellen paa er sat for 4 Sld., till ofvers 1 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter afreigning 20 Sld. 2 mrk., udlagt en røe 
hielmet kurfvel hornet stud for 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe bliset Hest 
12 Sld., till ofvers 2 mrk.,  
Mortten Koefoed i Svaniche fordrer efter sin sedel som rester paa en tønde salt 3 Sld., udlagt, en 
sort braagett stud 3 Sld.,  
Hans Koefoed Povelsen i Svaniche fordrer efter sin seddel, 32 Sld. 2 mrk. 4 skl., hvor af endnu 
ubetalt bestaar af de 50 Sld., indførsel efter Sl: Hans Pers ergangne skiftebrefs indhold, Daterit 
dend 11 Aprill 1685 i denne 43 gaard udi Østermarie sogn, efter arfvingernes beretning 25 Sld., 
hvor for Hans Koefoed Pofvelsen, endnu ved samme indførsel igien forblifver, for resten af hans 
fordring som er 7 Sld. 2 mrk. 4 skl., er tillagt, en sort røgget stud for 7 Sld., en sort galt gris for 2 
mrk. 8 skl., till ofvers 4 skl.,  
Mikell Madsen i Svaniche fordrer efter sin sedel som rester paa foran indførdte fieringskedel 3 Sld., 
tillagt, it sleekar og 2 nye sleemeeder 4 mrk., en koehuud i bank 8 mrk.,  
Hans Laursen i Boelsker sogn fordrer som rester paa en ligsteen 1 mrk.,  
Sønnen Hans Hansen i Nexøe berettet denne fordring at verre betalt. Der for det der ved bevis. 
Jep Olsen i Østermarie sogn fordrer laandte penge 3 Sld., for skade Gield 3 skepper Rug á 4 mrk er 
6 Sld., tilsammen udlagt 6 tønder strøe Haure for 6 Sld.,  
Mouns Andersen i Østermarie sogn fordrer for at grafve under liiget 1 mrk. 4 skl., udlagt en øltønde 
for 1 mrk., i Steerhuus Cammeret. En Sille otting for 4 skl.,  
Jørgen Skrædder i Nexøe fordrer arbiedsløn 20 skl., udlagt 3 nauer 1 mrk. 2 skl., en jern tyfve uden 
skaft 2 skl.,  
Anders Nielsen Skrædder fordrer 1 mrk., udlagt it aar med Bihl for 1 mrk.,  
Efter formelte skiftebref ganget efter Sal: Hans Pedersen den 11 Aprill 1685. tilkommer daatteren 
Anna Hansdaatter som og endnu her i boet rester, først sin løsøre arf som er 1 Sld. 2 mrk., for en 
opreed seng 10 Sld., for it røt Qvigenød 7 mrk., Item hafver hun self till sig annammet en agedynne 
og it hiønde, saa got som hendis syster Giertrud det bekom, hvilke hinde forlaads ud blef bevilget, 
og end der foruden udleeg for 10 mrk., hun hafver og saa en kitte lige saagoed som hendis søster 



Geirtruds kiste, tilkommer hende for en Koe naar 3 mrk., som forskieller paa begge pigernis nød 
fratagis, tilkommer hinde 4 Sld. 1 mrk., for en kaabe tilkommer hinde 14 Sld., er tilsammen som 
berørte Anna Hansdaatter her af tilkommer 33 Sld. 2 mrk. 2 skl., Item tilkommer forde Anna 
Hansdaatter Jordepenge af dend 43 gaard i Østermarie sogn. efter en Samfrender forretning, med 
forman Arist Hansen Dateret for om den 3 Oktober 1687. penge 1 Sld. 2 mrk. 13½ skl., Capitalen 
forblifver i berørte gaard bestaaende, indtill de af myndlingen eller wergen i reede penge eller 
godfornøyelse kand annammis, rentten som vergen Prætenderet, kand deraf i denne besværlige tid 
ej reignis, efter som Hans Andersen har holt gaarden ved hefd og magt, og de andre arfvinger udløst 
foruden rentte. For de 33 Sld. 2 mrk. 2 skl., er udlagt en røe hielmet Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe 
hielmet Qvige 2 Sld. 1 mrk., en hvid galt for 1 Sld. 2 mrk., en spin Rok paa loftet 1 Sld., i 
Krobhuuset, en olmerdugs ofverdynne 2 Sld., i Søndre seng en linnen underdynne 1 Sld. 2 mrk., 
endnu én olmerdugs ofverdynne 1 Sld. 3 mrk., en linnen hofvetdynne for 1 mrk., en pude stop for 
12 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., 2 nye wefved agedynne 3 mrk., 6 Faar á 2 mrk. 8 skl er 3 
Sld. 3 mrk., 4 Lam á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk., en slet brun Hest for 4 Sld., en wogn med stier, 
hammel, tøm og halseeler 2 Sld. 2 mrk., en hvid Soe for 1 Sld., 29 allen eenskeftet wadmel á 8 skl 
er 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., en nye førredeele for 2 mrk., i Steerhuus Cammerit, en kalke tønde 12 skl., 
en brendeviins otting 8 skl., en smørbøtte for 2 skl., en røe stiernet Qvigekalf 2 mrk., Clar. 
Dend afdøde Søn Peder Hansens efterlatte søn Louvid Pedersen som fader broderen Hans Hansen 
er werge for, har og sin anpart jordepenge i berørte 43 gaard, efter sin SL: Fader bestaaende som der 
i bestaaende blifver, indtil de med reede penge vorder betalt som er 3 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  Hvoraf 
efter wergens paastaaelse, ike kand reignis rendte, eftersom Summen er ringe, og tiden ehr 
besværlig, at det er well naar Capitalen kand siker beholdis, de andre med arfvinger sees af 
qvitteringer, at være af Hans Andersen for deris anpartter, udløst og betalt. 
Imod denne Sl: Qvindis Udfart eller begrafvelsis bekaastning, blef Hans Andersen af sine med 
arfvinger bevilget wæderlaug for 36 Sld., udlagt, en røe bliset Hest for 10 Sld., en graae Hoppe for 
5 Sld. 2 mrk., en arbeyds wogn, med stier, hammel, tøm og halseeler 5 Sld., 3 tønder strøe Biug 9 
Sld., en tønde strøe Rug 2 Sld., en slump span salt 2 Sld ., 5 skepper Biug á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk.,  
Skifteforwalterens Salarium der till be vilget arfvingerne 4 Sld., udlagt en røed hielmet stud for 4 
Sld.,  Skifteskrifveren for sin umage paa Sterfboet med forretningen at forfatte, skiftebrefvet at 
skrifve og det till bogs at føre, og en hver arfning lodseddel at skrifve 4 Sld., udlagt en ung sort 
hielmet Koe for 4 Sld.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt 3 gl. Gies for 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver bevilget 4 mrk., er 2 Sld., Esper Persen tillagt en hvid 
galt gris 2 mrk., it pande jern uden been for 2 mrk.,  Sørren Mounsen tillagt it sort skioldet 
Qvigenød for 6 mrk., till ofvers 2 mrk.,  
Hans Andersen har udlagt laandte penge som hand tager wederlaug forre 2 Sld., udlagt 1/3 deel af 
en tønde meel for disse 2 Sld.,  
Summa Andrager forschrefne Prætentioner till Penge 127 Sld. 1 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 102 Sld. 8 skl.,  
Der af tilkommer Hans Andersen dend halfve part som er penge 51 Sld. 4 skl.,  
Dend øfrige halfvepart dehlis imellem denne Sl: Qvindis efterlatte 5 sønner og 3 døttre, eller deris 
arfvinger, Er der af en broderlaad 7 Sld. 3 mrk. 6 10/13 skl., Og en søsterlod 3 Sld. 3 mrk. 11 5/13 
skl.,  
 
For Hans Andersens anpart som er 51Sld. 4 skl., er till Hammen Udlag, en gl. soedet Hest for 1 Sld. 
2 mrk., en gl. brun Hoppe for 1 Sld. 2 mrk., it røt Qvigenød for 1 Sld. 2 mrk., en ung røe hielmet 
Koe 3 Sld. 3 mrk., it sort hielmet Qvigenød 2 Sld., en sort braaged Tyrkalf for 2 mrk., en hvid galt 
gris for 2 mrk., en hvid Soe for 1 Sld., 10 Faar á 2 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 1 mrk., 10 Lam á 1 mrk. 4 



skl., er 3 Sld. 8 skl., en gl. Gaas for 1 mrk., en nye fierings kaabber kiedel 8 Sld., en ploug med 
behør for 1 Sld.2 mrk., en sleede med jern vidier for 2 mrk., en aar bihl for 4 skl., en harre for 12 
skl., 2 jern tyfve i laden for 12 skl., I Steerhuus Cammerit 3 straaebonds tønder 12 skl., en salte 
halftønde 8 skl., en ølfiering for 6 skl., en ballig for 4 skl., en standtønde for 12 skl., 2 smaae 
deignetrug for 12 skl., en hiemqvern med huus for 3 mrk., en laasfast Eegekiste i Krubhuuset for 4 
Sld., 2/3 part af en tønde Meell for 4 Sld., it bord i stuen med skuffe og foed for 1 Sld. 2 mrk., it 
sengested i Krubhuuset for 4 mrk., it laasfast madskab i stuen for 6 mrk., en stokøpse for 12 skl., en 
liung rifve for 12 skl., it tørf jern for 4 skl., en torn skier for 4 skl., en grydekraag for 3 mrk.,  
5 skepper Rug á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en mindre øpse for 8 skl., en jern hake for 2 skl., er 51 Sld. 
4 skl.,  
 
Dend eldste Søn Peder Hansens søn Lars Pedersen tilkommer 7 Sld. 3 mrk. 6 skl., der for tillagt 
wergen Hans Hansen i Nexøe efterskrefne, it jern stang jern med en bolt udi  for 2 mrk., en half jern 
hille for 1 mrk. 4 skl., i Stuehodden, en nye kitte for 4 skl., en smør bøtte for 4 skl., en øl halftønde  
for 12 skl., en ølfiering for 8 skl., 2 kirner for 12 skl., it drøftetrug for 8 skl., en laagebøtte for 8 skl., 
en sille fiering for 4 skl., endnu en smørbøtte for 4 skl., en strippe for 2 skl., it røe hielmet Qvigekalf 
eller nød for 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., I holsengen, en linnen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., it sort 
Soesvin for 3 mrk., I Steerhuus Cammeret, en egekiste med en hengelaas for 2 mrk., it nødeskind i 
kalketønden for 2 mrk., 2 brødre for 1 mrk., Paa Stueloftet, en jern tyfve for 8 skl., en korn seis med 
bom og ringe for 12 skl., en 3 fierings øltønde som saltet staar udi for 8 skl., en nye wefvet 
agedynne i stuen for 1 mrk. 8 skl., én siddestoel i stuen for 4 skl.,  
 
Dend anden søn denne Sl: Qvindes søn Mortten Hansen tilkommer 7 Sld. 3 mrk. 6 skl., der fore er 
tillagt, it sort hielmet studnød 2 Sld. 2 mrk., I Holsengen i stuen en olmerdugs ofverdynne for 4 
mrk., en dito hofvet dynne for 2 mrk., en rannet hofvet dynne 8 skl., en pudestop for 10 skl., en 
pudestop for 8 skl., en pude med lin vor for 4 mrk., it blaargarns lagen for 6 skl., it dito for 1 mrk. 8 
skl., en jern haandstang 2 mrk., I Steerhuus Cammeret, en sille otting for 6 skl., 2 bærekander for 8 
skl., en leyel for 4 skl., it nyt drøftetrug for 6 skl., it gl. drøftetrug for 4 skl., en nye finne span 6 
skl., en garn haspe for 6 skl., it bufvesauf 8 skl., it stoer boer for 6 skl., 2 hug jern for 8 skl., en 
baarneknif for 4 skl., 3 ploug ringe for 12 skl., en spin rok for 1 mrk.,  
 
Dend 3die Søn Hans Hansen i Nexøe tilkommer 7 Sld. 3 mrk. 6 skl., der forre tillagt, det som hand 
self her till boet er skyldig 1 mrk. 12 skl., af en brun bliset Hest med sort man og rumpe dend 
halfvepart som er 3 Sld. 3 mrk., I Steerhuus Cammeret, en senneps qvern for 4 skl., it cabel tverreeb 
for 4 skl., 2 sold med skindbon for 6 skl., it kalfskind for 4 skl., it Faar skin for 4 skl., it drøftetrug  
for 8 skl., en phæel jern tyfve for 4 skl., it kidte jern for 4 skl., 3 allen blaar lerrit for 1 mrk 5 skl., en 
korn seys med bom og ringe for 12 skl., en gl. wef for 1 mrk., en warpe for 10 skl., en kiste med en 
hengelaas i krubhuuset for 1 mrk., 2 Faar á 2 mrk. 8 skl., it cabel reeb for 6 skl., it ølkar for 1 mrk. 8 
skl., 4 nye hammell reeb for 12 skl., till ofvers 1 skl.,  
 
Dend 4de søn Niels Hansen tilkommer 7 Sld. 3 mrk. 6 skl., der forre tillagt, it braaget røt studnød for 
6 mrk., en koppe borddug for 12 skl., 3 allen blaar lerrit for 1 mrk. 5 skl., en høy glas flaske for 1 
mrk., en bagstoel for 8 skl., en spin rok for 1 mrk., en træ foed for 1 mrk., en tønde i forstuen 6 skl., 
en garn haspe for 4 skl., 21 allen blaar lerrit á 6 skl er 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., 7 allen eenskettet lerrit á 
6 skl er 2 mrk. 10 skl., hos Sørren Mouns udleg de 2 mrk., en liden øpse for 4 skl., en kurfdug for 4 
skl., en cabel tøm for 1 mrk., en breedbladet haandøpse for 1 mrk., en jern lysestage for 12 skl., en 
lyngrifve for 6 skl., en bage raff for 8 skl., en jern kihl for 6 skl., en drag lenke for 1 mrk. 4 skl., en 
brendeviins otting i stue hodden for 12 skl., en ballig for 4 skl., till ofvers 1 skl., Dend yngste søn 



Jens Hansen tilkommer 7 Sld. 3 mrk. 6 skl., tillagt 6 allen eenskeftet lerrit á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., 
dend halfvepart af en brun bliset Hest, med sort man og rompe for 3 Sld. 3 mrk., det som Jens 
Hansen self her till boet er skyldig som er 2 Sld. 2 mrk., en korn seys med bom og ringe for 12 skl., 
it banket kalfskind for 8 skl., 2 posser for 4 skl., en pose for 4 skl., en gl.laas for 8 skl., it langt smalt 
brgget reeb for 1 mrk., 2 sybøtter i hodden 8 skl., en tønde i krubhuuset for 4 skl., en melke bøtte i 
stuehuus Cammeret for 2 skl.,   
 
Dend eldste daatter Margrette  Laurids Ibsens tilkommer 3 Sld. 3 mrk. 11 skl., der for er tillagt en 
græs seys med bom og ringe for 3 mrk., 4 gl. seke for 2 mrk., Laurids Ibsen er skyldig her till boet 
for 2 mrk., I Steerhuus Cammeret, en olmerdugs ofverdynne for 12 skl., en gl. hofvet dynne for 8 
skl., en gl. borddug for 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk., it pude vaar af blaar lerrit for 12 
skl., it gl. sengested i krubhuuset for 8 skl., 2 halftønder á 4 skl er 8 skl., en straaebonds tønde for 4 
skl., it lidet gl. skrin uden laas for 12 skl., hos Peder Poulsen i Østermarie sogn for en trafve lang  
halm skyldig 2 mrk., en lov Glasflaske for 12 skl., it lesned hiønde for 8 skl., till ofvers 1 skl.,  
 
Dend anden daatter Giertrud  Hans Zadsersens tilkommer 15 mrk. 11 skl., og tillagt, det Hans 
Zadsersen er skyldig som er 2 mrk., en røe grimmet Qvigekalf for 1 mrk., 2 Faar á 2 mrk. 8 skl er 5 
mrk., 2 Lam á 1 mrk. 4 skl er 2 mrk. 8 skl., I nørre seng i Krubhuuset, en sort rannet ullen under 
dynne for 8 skl., it linnet waar for 12 skl., en sort ullen ofverdynne for 8 skl., it blaargarns lagen for 
1 mrk. 8 skl., it gl. benkedynne vor for bordenden i stuen for 12 skl., it syed hiønde for 8 skl., till 
ofvers 1 skl.,  
 
Dend yngste daatter Anna Hansdaatter tilkommer 15 mrk. 11 skl., der for tillagt, 2 Faar á 2 mrk. 8 
skl er 5 mrk., 3 Lam á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., ved Landsdommers udleg 2 mrk., en sleede for 
8 skl., it lidet pande jern for 1 mrk. 8 skl., en hegle for 8 skl., en knibbetang for 8 skl., it gl. lin vor 
med nogen fir udi for 10 skl., en glas Botell for 12 skl., it lidet støke trøgt lerrit 8 skl., hos Hans 
Zadsersens udleg 1 skl.,  
 
Till det sidste blef endnu samptlig arfvingerne af skiftebetiendteren tilspurdt, om de hafde meere at 
angifve dette Sterfboe at vedkomme; Hvor till de svarede ey videre at verre, uden hvis dem 
Proqvota kand tilkomme, i denne omrørte 43 gaard i Østermarie sogn. Hvor om de nu ike kunde 
eeniges, mens will tage det i betenkelse till videre.  Hvor ved saa dette skifte sluttes. Saa at verre 
tilganget og Passeret som forskrefvet staar. Testerer.   H: Brugman. 
Hans H:H: Hansen. Jens J:H: Hansen.  Laurids L: I: Ibsen. 
 Hans H:S: Zadsersen. 
 



Nr. 151. 
Side 232. 1697. 16. Juni. 
Jens Jørgensen, 12. Sg. Aaker. 
Anna Pedersdatter. Laugv: Bror, Hans Pedersen, Aakirkeby. 
 3 døt. 
A: Karen Jensdatter, f. 1691. Værge: Farfar, Jørgen Henrichsen, Nyebye. 
B: Kirstine Jensdatter, f. 1693. Værge: Mons Persen, Aaker. 
C: Margrethe Jensdatter, f. 1696. Værge: Morbror, Jens Pedersen, Østermarie. 
 
Anno 1697. Dend 16 Juny, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling efter Sal: Jens Jørgensens som boede, og døde paa dend 12 Jord 
Eiendomsgaard beliggende under Klint i Aaker  sogn. Imellem denne S: Mands  efterlatte Hustru 
Anna Pedersdaatter for hinde blef till laugwerge efter hindes begiering anordnet, hindes broder 
Hans Pedersen i Aakirkebye, paa eene, og paa anden side deris sammen auflede børn som er 3 
døtter, hvor af  
 
Dend eldste daatter er Karne Jensdaatter paa 6te aar gl. for hende blef til werge anordnet hindes 
fader fader Jørgen Henriksen i Nyebye; 
Dend anden daatter Kirstine Jensdaatter paa 4de aar gl. for hende werger Mouns Persen i Aakier 
sogn;  
Dend yngste daatter Margrete Jens daatter it aar gl. for hinde er till werge anordnet Moder broderen 
Jens Pedersen i Lyrebye i Østermarie sogn 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og hans 
igiengifne befalning, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings 
mænd opmeldet, Peder Hansen, og Mouns Ibsen. Ibdn.. Hvor da er forefunden og Passeret som 
her efter følger,  
 
Øeg.en hvid Hoppe for 2 Sld., en hvid graae Hoppe for 3 Sld., en røe bliset Hoppe 4 Sld., en brun 
bliset Hoppe for 7 mrk.,  
Qveg. 
En røe røgget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en brun Koe for 3 Sld., en røe røgget tiur kalf for 7 mrk.,  
Faar og Lam.5 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 4 Lam á 20 skl er 1 Sld. 1 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 1 Sld., 10 Gieslinger á 2 skl er 1 mrk. 4 skl.,  
Svin. En graae Soe for 2 mrk.,  
Boehafve. 
En gl. ploug med knif og skir. Vidi og ringe sampt løbere og hiull for 3 mrk., en gl. wogn med gl. 
Høestier og hammell for 2 Sld. 2 mrk., it gl. bord i stuen for 1 mrk. 4 skl., en gl. mufqvet for 1 mrk. 
4 skl., en gl. hug degn for 10 skl.,  
Summa Andrager forschrefne boets løsøre 30 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Der efter blef angifven efter skrefne Gield. Hvor till er giort udleg som her efter 
følger. 
Af dend efter retning som i bog claringen den 10 Marty 1697. er meddeelt, befindes dette boe 
skyldig at verre for 1696. jordebogs rest 7 Rixdaler 2 mrk. 3 skl.,  der till anføris dend halfve doms 
omkaastning som er 1 mrk. 2 skl., giør 11 Sld. 1 mrk. 5 skl., udlagt en røe røgget Koe for 4 Sld. 2 



mrk., en brun Koe for 3 Sld., en røe røgget Tyrkalf for 7 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 gl. 
Gies á 1 mrk er 2 mrk., 3 Gieslinger á 2 skl er 6 skl., er 11 Sld. 1 mrk. 6 skl., till ofvers 1 skl.,  
Denne Sl: Mand Jens Jørgensen var skyldig till Peder Rosman i Rønne 14 mrk., hvilket berørte 
Hans Pedersen i Aakirkebye, har paataget sog at betale og holde Sterfboet der for krafvisløs, Imod 
dend wederlaug som hand forhen af denne Sl: Mand bekommet hafver. 
Mouns Pedersen i Aaker sogn. fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt en gl. Gaas for 1 mrk., 2 Gieslinge for 4 
skl.,  
Mads Christensen som grafvet under liigit 1 mrk., Udlagt en gl. Gaas for 1 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 4 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., it Lam for 1 mrk. 4 skl., 
til ofvers 4 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage bevilget 4 mrk., af it Lam fornefne 4 skl., 3 Lam á 20 skl er 3 mrk. 
12 skl.,  
Stempletpapir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt it Faar  for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage bevilget hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en Muhqoet for 1 mrk. 
4 skl., en gl. hugdegn for 10 skl., en Giesling for 2 skl.,  
Imod denne Sl: Mands udfart, blef Enken bevilget sin sengs klæder, og it graat Horsføll saa og it 
Faar Taxeret for 3 mrk., sampt af bordet 1 mrk., Hvor med hun og hendis laugwerge var fornøyet og 
tilfreds. 
Summa forskrefne Gield 16 Sld. 9 skl.,  
Saaleedis er da ofverblefven till dehling, i mellem arfvingerne 14 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Der af tilkommer Enken dend halfvepart som er penge 7 Sld. 1 mrk. 6½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis Imellem fornefne 3de døttre,  
er deraf en hvers lod 2 Sld. 1 mrk. 12 2/3 skl.,  
 
for Enkens anpart er tillagt, en hvid Hoppe for 2 Sld., en brun bliset Hoppe for 1 Sld. 3 mrk., en 
wogn med gl. Høestier og hammell for 2 Sld. 2 mrk., en ploug med jern og behør for 3 mrk., en 
graae Soe for 2 mrk., er 7 Sld. 2 mrk., till ofvers 9½ skl.,  
 
Dend eldste daatter Karne for sin anpart 9 mrk. 12 skl., er udlagt en røe bliset Hoppe for 4 Sld., 
legger fra sig 6 mrk. 4 skl.,  
 
Dend  anden daatter Kirstine, som Mouns Persen i Aaker sogn er werge for, for sin anpart 9 
mrk. 12 skl., derfor tillagt, en hvid graae Hoppe for 3 Sld., legger fra sig til dend yngste daatter 2 
mrk. 4 skl.,  
 
Dend yngste daatter Margrete for sin anpart 9 mrk. 12 skl., tillagt hos den elste daatters laad af 
Hoppen 6 mrk. 4 skl., hos systerens laad Kirstine 2 mrk. 4 skl., hos Moderen 9 skl., 4 Gieslinger for 
8 skl., af it bord ved udfarttens udleg 3 skl., 
 
Og blef Enken og wergerne af skiftebetientterne tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel 
at angifve; Hvor till de svarede ey videre at werre, end angifvet er og forskrefvet staar. Thi hvis som 
her till gaarden er saaed er indtet at anføre boet til beste, efter som en ringe deel meere er saaed, end 
de 2 tønder laane Biug, som Sl: Jens Jørgensen, af Kongl. May: allernaadigste hidsendte laanekorn 
hafver bekommet, af  hvilken sæd Enken med sin laugwerge lofvede at afreede denne indeværende 
og paa kommende afgift til vedkommende, saa de skal verre og blifver uden skade. 
Denne Sl: Mands Ifareklæder angaaende da som de i sig self var gandske ringe, hafver Enken én 
deel deraf til børnens paa klædning, og en deel till den som ved hans svaghed og ligs begrafvelse 



anvendt, har haft umage. Hvorfor deraf og indtet er till ofvers. Børnen imellem at dehle, der ved saa 
dette skiftes sluttes. Saa at verre Passeret Testerer   Henrik Brugman.  
Peder Hansen egen haand. Mouns Ibsen egen haand.     Hans H:P: Pedersen. 
Jørgen Henriksen. Mons M:P: Persen. 



Nr. 152. 
Side 233. 1697. 17. Juni. 
Sidsele Ottosdatter, 22. Vg. Aaker. 
Johan Laursen, sergiant. 
 3 søn. 
A: Hans Johansen, egen værge. 
B: Jens Johansen, egen værge. 
C: Christen Johansen, egen værge. 
 
Anno 1697. Dend 17 Juny,  Da var forhen tillyst og Berammet, it lougligt  skifte at skulle verre 
holdt, efter  Johan Laursens Sal: hustru Zidsele Ottosdaatter som boede, og døde paa  22 
Waarnede i Aaker sogn. Mødte paa Rettens weigne skifte skrifveren Henrich Brugman med de 
Ordinerit Taxerings mænd, Peder Hansen og Mouns Ibsen i bemelte Aaker sogn.  
Hvor da forre fandtis bemelte Johan Laursen med sin Sl: hustruis efterlatte igien lefvende 3de 
sønner som befindis deris enge werger nemlig. 
Hans Johansen. Jens Johansen. Christen Johansen  
At  verre Accorderit. 
Saaleedis, at én hver af demmen var tilfreds og benøyet unden anke. 
Hvorimod deris bemelte Fader skall nyde og beholde sitt heele boets middel for demmen 
ubeskaaret, saa de ej meere lod arf, deel eller rettighed efter deris Sl: Moder hafver at fordre eller 
vill kræfve, menfaderen berørte Johan Laursen at verre umoletterit af demmen for oben skrefne 
falden arfve i alle maader. 
Derimod skal faderen svare alt huus som nu kand verre at kræfve af nogen i boet, saa at sønnerne og 
skall aldehlis verre fri og krafveløs holden i alle maader, dette saa fast og uryggelig af os paa alle 
sider at skall holdis og efter kommis. Saa hafver vi dette med enen haand underskrefvet, tillige med 
dem som sammetid her ved tilstede var. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra.  
Henrich Brugman. Johan J:L: Laursen. Jens J:J:S: Johansen. 
Christen C:J:S: Johansen. Eget skrefne navn.   Peder Hansen egen hand.  
Mouns Ibsen egen haand  
 



Nr. 153. 
Side 233. 1697. 18. Juni.     
Jens Pedersen Munch, 47. Sg. Aaker. 
Bohl Poulsdatter. Laugv: Bror, Esper Poulsen, Østermarie. 
 2 søn. 
A: Peder Jensen, f. 1694. Værge: Jesper Pedersen Munch, Aaker. 
B: Jesper Pedersen, f. 1695. Værge: Morbror, Olle Jensen, Pedersker. 
 
Anno 1697. Dend 18 Juny, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling efter Sal: Jens Pedersen Munk  som boede, og døde paa dend 47  
Jord Eiendomsgaard beliggende udi Aaker  sogn. Imellem denne S: Mands  efterlatte Hustru Bohl 
Poulsdaatter for hinde blef efter hindes bebiering till laugwerge anordnet, hindes broder Esper 
Poulsen boende i Østermarie sogn. paa eene, og paa anden side deris sammen auflede børn som er 
2 sønner  hvor af  
 
Dend eldste Søn er Peder  Jensen paa 3 aar gl. for hammen er till werge anordnet Jesper 
Pedersen Munk i Aaker sogn. 
Dend anden søn  Jesper Jensen  paa 2det aar gl. for hammen er till werge anordnet Olle Jensen i 
Pedersker sogn, hans Morbroder. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn , 
Ergangne Ordre, og hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme 
skifte er til wurderings mænd opmeldet, Peder Hansen, og Mouns Ibsen. Ibdn.. Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Heste og Hopper. 
En hvid Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., it sort blarket Hestføll for 1 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Hoppe for 
6 Sld., en graae Hoppe for 7 Sld., en brun bliset Hoppe for 4 Sld., en hvid Hest for 7 Sld., en sort 
brun gilling for 2 Sld., endnu en hvid Hest for 8 Sld., en sort bliset ugillet Hest 10 Sld.,  
Qveg. 
En blaae hielmet Koe for 5 Sld., en sort hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., én røe braaget Koe for 6 
Sld., en brun skioldet Koe for 5 Sld., en blaae stiernet og grimmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sor 
skioldet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort graae stud for 6 Sld., en bloed rød stud 5 Sld. 2 mrk., it bleeg 
braaget studnød 4 Sld., it blak hielmet studnød for 4 Sld., it røe hielmet studnød for 3 Sld. 2 mrk., 
en sort røgget Qvige 3 Sld. 1 mrk., en sort hielmet og skioldet Qvigenød for 2 Sld., it røe røgget 
studnød for 1 Sld. 3 mrk., it graae hielmet og hvid manket studnød for 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., it sort 
stiernet studnød for 1 Sld. 2 mrk., it sort røgget studnød for 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., en sort hielmet 
aarkalf for 2 mrk., en graae hielmet aarkalf for 1 mrk. 8 skl.,  
Faar og Lam. 11 Faar gl. á 3 mrk er 8 Sld. 1 mrk., én gl. wehr for 3 mrk., 13 smaae Lam á 1 mrk. 4 
skl er 4 Sld. 4 skl.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., en Gaase for 1 mrk., 4 Gieslinger á 2 skl er 8 skl.,  
Svin. En hvid Soe for 1 Sld., en røe spettet galt for 1 Sld. 1 mrk., en hvid galt Gris for 1 mrk. 8 skl., 
en røe sandet galt Gris for 1 mrk. 8 skl., en røe beltet Ornegris for 20 skl., en røe sandet Soegris for 
1 mrk.,  
Kaaber Wahre. 



En brøger kiedel paa 3 fiering stor er sat for 7 Sld. 2 mrk., en 1½ span kedel, gl. kaaber er sat for 1 
Sld., en gl. metal gryde for 2 mrk.,  
Messing. 
En breed dreyet lysestage 2 mrk., en høy small lysestage sf messing med en breed foed for 1 mrk., 
Sengeklæder.paa loftet i dend nordeste seng, en linnen under dynne for 2 Sld. 2 mrk., en blaae 
rannet hofvetdynne for 1 Sld., 2 halfslitte bruegarns lagen á 4 mrk er 2 Sld., en blaae rannet 
hiemmegiort bolster ofverdynne for 4 Sld. 2 mrk., 2 hospurt puder med lin vor og strik á 3 mrk er 1 
Sld. 2 mrk., I dend søndre seng, en sort rannet ullen senge underdynne for 2 Sld., en blaae rannet 
hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen 1 mrk. 4 skl., it gl. blaaegarns lagen for 2 
mrk., en sort rannet ullen ofverdynne for 2 Sld., en hofvet pude med lin vor og strik for 2 mrk. 8 
skl., endnu en hofvet pude med lin wor og strik 3 mrk., I en seng i Drengehuuset, en sort rannet gl. 
ullen underdynne for 1 Sld., en blaae ranet ullen hofvet dynne for 1 Sld., it blaargarns lagen 2 mrk., 
en sort rannet ullen ofverdynne for 1 Sld. 1 mrk., en ullen sort rannet sengedynne for 2 Sld.,  
Bencheklæder i stuen. 
En nye wefvet ofverdynne paa guhl bon 6½ alen lang under winduen i stuen for 2 Sld. 3 mrk., én 
syed benkedynne for bordenden paa røed bon som er 3 allen lang for 1 Sld. 2 mrk., en nye wefvet 
benkedynne med skind under 3 allen lang paa benken ved stuedørren for 3 mrk., en agedynne paa 
blaae bon 3 mrk., it syed hiønde for 1 mrk. 8 skl., it nye wefvet hiønde paa Gull bon for 12 skl.,  
Boehawe paa loftet. 
En stoer sort Ørk af eeg med laas for 4 Sld., det synderste sengested med skammel for 3 mrk.,  
I Kielderen  
6 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., en tønde for 2 mrk., it deignetrug med stohl tønder á 4 
skl er 1 mrk. 8 skl., en øltønde for 2 mrk., it deignetrug med stohl for 3 mrk., en smaal half tønde 
for 4 skl., 2 andre halftønder á 3 skl er 6 skl., 2 fieringer á 2 skl er 4 skl.,  
Paa tillet ofver loftet. 
4 gl. straae bondstønder á 4 skl er 1 mrk., 4 halftønder á 3 skl er 12 skl., it gl. ølkar paa 2 tønder 
stoer for 3 mrk., en gl. fyrbøsse for 1 mrk., 2 gl. kornseyser med bom og ringe ey der till á 12 skl er 
1 mrk. 8 skl., it gl. Madskab i krubhuuset for 2 mrk.,  
I stuen. 
It Eegebord med foed og skuffe for 2 Sld. 2 mrk., it wraaeskab øfverst i stuen for 2 mrk., det 
nederste it førrebord for 1 Sld., det neste ved bemelte bord, it eege wraaeskab for 2 mrk., en laasfast 
Eegekiste i stuen for 1 Sld., en gl. bagstoel for 12 skl.,  
I Steerhuuset.  En straaebonds tønde for 4 skl.,  
I Drengehuuset. 
En tier tønde for 8 skl., en ploug med gl. skier og vidie for 1 mrk. 4 skl., endnu en ploug uden jern 
for 12 skl., en ploug bøsse med ringene og hiull for 1 mrk., en skierbenk for 4 skl., en vogn med 
Høestier og 2 klou widier paa, norden gaarden for 4 Sld., en anden wogn med Høestier og en klou 
widie for 4 Sld. 2 mrk., it aar med bihl paa for 12 skl., en sleede med dret og træwidier for 1 mrk., 2 
møg bræ á 4 skl er 8 skl., 2 folle harrer á 1 mrk. er 2 mrk., en gl. wogn med 2 gl. stier for 1 Sld., en 
gl. ploug knif for 12 skl., en breed bladet haand øpse for 1 mrk. 8 skl., en træ karm wogn med 4 jern 
lundstøker er sat for 4 Sld., 2 førre spanne i Krubhuuset á 3 skl er 6 skl., 4 sibøtter á 2 skl er 8 skl., 
en lyng rifve for 8 skl.,  
Nok befindis Hans Laursen i Boelsker sogn, endnu her till boet at werre skyldig 6 mrk. 11 skl.,  
Bent Farfver i Nexøe, er skyldig efer Enkens beretning penge 3 mrk.,  
Peder Jensen i Boelsker sogn er skyldig her till boet som hand self vedgik 6 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Summa Andrager forschrefne Sterfboets løsøre till penge 204 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Den tilstaaende Gield 9 Sld. 7 skl., er tilsammen 213 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  



Dend Sl: Mands Ifareklæder og Mundering, er efterskrefne, nemlig en sadel med sadel jord og 
styboyle, sampt it bedhell for 1 Sld., it par flint Pistoller med hylster og en blik patron taske for 2 
Sld. 2 mrk., en degen med en messings fæste for 1 Sld., it leeder beheng med messing beslag for 2 
mrk. 8 skl., Hvis Ifareklæder denne Sl: mand sig hafver efterlat, blef efterseet og befandtes at være 
af hiemmegiort tøy, wadmell og skind. Hvilket tilsammen Enken beholte till at paaklæde børnen 
efter haanden at forslide; 
Forschrefne Mundering andrager till penge 5 Sld. 8 skl., Hvilket deelis imellem forskrefne 2de 

sønner, hvor af en hver tilkommer 10 mrk. 4 skl., og er  
 
Dend eldste søn tillagt, en degen med it messing fæste for 4 mrk., it leeder geheng med messing 
beslag for 2 mrk. 8 skl., en sadel med sadel jord og styboyle sampt it bidzel for 1 Sld., legger fra sig 
4 skl., her foruden tilkommer denne myndling 5 smaae Sølf knapper af werdie hver knap 8 skl er 2 
mrk. 8 skl.,  
 
For dend yngste søns anpar, af fornefne mundering som er 2 Sld. 2 mrk. 4 skl., er ham tillag, it par 
flinte Pistoeler med holster og en blik patron taske for 10 mrk., hos sin broder 4 skl., her foruden 
tilkommer denne myndling 5 smaae Sølf knapper af werdie hver knap 8 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
 
Efter én Samfrenderdom Daterit dend 23 Marty Anno 1680. befindes denne 47 gaard i Aaker sogn 
at werre Taxeret for tou hundrede og trediesindstinge Slettede en mrk.,  
Efer hvilken Summa og sætning de vedkommende i samme dom, nefnte sig rettet hafver og deris 
anpartter af Sl: Jens Pedersen Munk efter foregifvelse i dag paa Sterfboet annammet hafver, og der 
om en deel tingbogen i Sønder Herrit, det indhold sees, og af en Qvitering udgifvet  af Peder 
Carlsen i Nexøe Daterit dend 29 Marty 95. og inden Synder Herrits ting vedstaaet dend 2 April 
1695. Saa og af en anden Qvitering udgifvet af denne Sl: Mands broder Jesper Pedersen Munk 
Daterit den 23 Febr. 1697. at hand sin anpart aldehlis af berørte sin broder af formelte 47 gaard 
bekommet hafver, saa at denne ommelte gaard aldelis Sterfboet tilhøre, hvor for dend med 
arfvingernes Samtyke till Sterfboets boet middel med anføris og deelis, før forschrefne Taxt 260 
Sld. 1 mrk., 
Efter en anden Samfrender forretning oprettet paa den 31 gaard i Boelsker sogn dateret dend 12 
Aprill Aa 1692. befindis at denne Sl: Mands efterlatte hustru Boel Povelsdaatter, tilkommer efter 
sin første Sl: Mand Peder Jensen Munk, saa og efter begge sine afdøde døttre, udi forberørte 31 
gaard paa sin egen laad af samme gaards taxt i alt penge 135 Sld. 3 mrk. 12 skl. 1 1/3 all: her fra 
skulle tagis som SL: Jens Munk paa sin hustruis anpart till Jens Mounsen Munk i Aakirkebye. 
 Efter  en Welb: Hr: Landsdommer Mathias Raskis udstede landstings dom datrit den 2 May 1694. 
tilfunden, hvor om partterne siden er blefven foreenit, og Sønder Herrits ting bog skall udviise, 
desligeste én af begge partter underskrefne Contracts bref Daterit dend 27 Marty 1695 og inden 
Sønder Herrets ting dend 2 Aprill 95. vedstaaet, forklarer, at Jens Mouns Munk af denne Sl: Mand 
skall hafve bekommet 13 Sld., er saa igien dette boe till nytte at anføre, af dend 31 gaards anpart, 
Den forskrefne hans paa sin berørte hustruis wegne fulde anpart. 
Efter som hand med sine egne penge sin anpart frelste. Som er 135 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
Men som Sal: Peder Jensen Munkis børns werger, og hafver efter berørte Accordering maattet 
betale till fornefne Jens Mounsen Munk 11 Sld., hvor af sønnens werge Peder Munk i Boelsker sogn 
hafver erlagt 5 Sld. 2 mrk., og hver af døttrenis werger, Henrik Sort og Peder Jensen 11 mrk.,  
Hvilket paa deris myndlingers  weigne demen igien giøres og Decorteris skall, som till efter retning 
her saaleedis er indført; Belangende sæden som nu i dette aar for anno 1697. er saaed som ehr till 
dend 47 gaard i Aaker sogn, Rug 2 tønder, 4 tønder Biug foruden 2 tønder laane Biug saa og 12 
tønder Haure, ved laante Biug ar af hans Kongl: May: Allermaadigste hidhendte laante Biug. 



Her om arf af tabet paa Sterfboet, og ofver weyet, at som denne Sl: Mand med sin hustru auflede 2de 
Sønner, erre saa gangske ringe af alder, Saa og af denne gaard en stoer Landgielde og tiende bør 
ydis aarlig, at det allerne der ved skall forblifve; At Enken det tilsammen, med afgrøde, strøekorn 
og Engen skall hafve, nyde og beholde for sig self og sine børns fremføede. Naar Enken der af først 
efter sit nu giorde løfte. Udreeder ald dend afgift som af denne berørte gaard for Aa 1697. bør ydis, 
ved hvad navn det og hafver kand, hvor ved det saaleedis forblifver. 
Summa Summarum Andrager forschrefne Sterfboets løsøre og Jordepenge i fornefne 
2de gaarder 610 Sld. 7 skl.,  
Der Imod blef angifven efterskrefne Prætentioner, Hvor till er giort udleg som her 
efter følger. 
Efter Bog Claringen dend 20 Marty 1697. till denne Sl: Mands efterretning, befindes denne Sl: 
Mand at reste med egtepenge for dend 31 gaard i Boelsker sogn, for Anno 1696 3 Sld., der till 
anføris doms omkostning 2 mrk. 4 skl., er 3 Sld. 2 mrk. 4 skl., her for er udlagt it røe hielmet 
studnød for 3 Sld. 2 mrk., hos Enken de 4 skl., eller ved Mads Lars udleg. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter sin sedell og afreigning penge 32 Sld. 1 
mrk. 12 skl., udlagt en sort bliset ugillet Hest for 10 Sld., en røe braaget Koe for 6 Sld., en blaae 
stiernet og grimmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en bloed Rød stud for 5 Sld. 2 mrk., en sort skioldet Koe 
for 5 Sld. 2 mrk., till ofvers 4 skl.,  
Peder Rosman i Rønne fordrer efter sin sedel penge 6 Sld. 2 mrk. 7 skl., her for udlagt it bleeg 
braaget studnød for 4 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., it lam for 1 mrk. 4 skl., hos Enken eller 
ved lands dommers udleg 3 skl.,  
Mads Laursen i Nexøe fordrer efter sin sedel penge 5 Sld. 12 skl., udlagt én blak hielmet stud for 4 
Sld., en røe spettet galt 1 Sld. 1 mrk., till ofvers 4 skl.,  
Mads Bohn Hermansen i Nexøe fordrer efter sin sedel 5 mrk. 8 skl., udlagt it sort røgget studnød for 
5 mrk. 8 skl.,  
Loudwig Madsen i Nexøe fordrer 2 mrk. 4 skl., udlagt én øltønde for 2 mrk., 2 fieringer for 4 skl.,  
Joen Pofvelsen Hiort fordrer tienesteløn penge 2 Sld., for en tønde Haufre 3 mrk. 8 skl., for en hatt 
5 mrk., er 4 Sld. 8 skl., udlagt it Eegebord med foed og skuffe for 10 mrk., it wraaeskab for 2 mrk., 
det nederste bord i stuen for 4 mrk., 2 straaebonds tønder for 8 skl.,  
Jens Pedersen Munk fordrer for it føhl 6 skl., udlagt it sort blaket Hest føll for 6 mrk.,  
Olluf Jensen i Pedersker sogn fordrer Hestebytte 2 Sld., Helften af en stoer mallet Ørk for 2 Sld.,  
Henrik Sort fordret paa sin myndlings weigne, nemlig Seigne Pedersdaatter af en ung røe Koe 
penge 2 Sld., item for 2 hvide galtegrise 2 mrk., udlagt it sort hielmet og skioldet Qvigenød for 2 
Sld. En hvid galt gris 1 mrk. 8 skl., 2 straaebonds tønder 8 skl., i kielderen. 
Niels Madsen i Aaker sogn fordrit som vedgikis 4 Sld. 1 mrk., udlagt i Søndre seng paa loftet, én 
sort rannet ullen seng med dyne for 2 Sld., en blaae rannet hofvet dynne for 3 mrk. 8 skl., en hofvet 
pude med lind vor for 2 mrk. 8 skl., endnu en hofvet pude med lin vor og strik 3 mrk.,  
Hans Jensen i Clemmedsker sogn fordret for en fiorskiorte efter Accordering 2 Sld., Helften af en 
stoer sort mallet Ørk for 2 Sld.,  
Jep Nielsen i Aaker sogn 2 Sld., udlagt en sort brun gilling for 2 Sld.,  
Peder Ollufsen Munk i Boelsker sogn fordrer paa sin myndling Jens Pedersen Munks weigne rentte 
af 50 Sld. 3 mrk. 1 skl., Capitall udi dend 31 gaard i Boelsker sogn siden midtfaste 1692 till 
midtfaste 1697 aarlig 10 mrk., er 5 aar penge 12 Sld. 2 mrk., Her udi er berignet rentten af de før 
omrørte af wergen Peder Munk paa myndlingens wegne udlagte 5 Sld. 2 mrk., den øfrige rentte 
formentte Enken at komme Sterfboet till beste og indebeholdis imod dend underhold og klæder, 
som myndlingen Jens Pedersen hid indtill her i boet nydet hafver for billigt eragtis, efter som hand 
endnu saadant ey hafver kundet fortiene;  I saa maader tilkommer Peder Munk rente for sine udlagt 



penge fra dend 2 Aprill 1695. till dato i 2 aar 2 maaneder 2 mrk. 7 skl., udlagt it blaargarns lagen i 
søndre seng paa loftet 2 mrk., en liung rifve for 8 skl., till ofvers 1 skl.,  
Iligemaade paastoed de andre 2de werger Peder Jensen i Boelsker sogn og Henrik Sortt i 
Aakersogn, paa deris myndlingers weigne og saa rentte af deris myndlingers anpart, efter 
Samfrender dommens indhold, oprettet paa den 31 gaard i Boelsker sogn,Claterit dend 12 Aprill 
1692. Hvorimod Enken hafde lige foemeening som og for billigt eragtedis, efter som begge 
Pigebørnen endnu hos moderen opdragis, som ey erre saa alderne, at de self føede og klæde kand 
fortiene;  I Saa maader tilkommer wergerne rentte af deris udlagde penge siden formelte tid, og for 
Peder Jensen anføris rentte 1 mrk. 3½ skl., udlagt it syed hiønde i stuen for 1 mrk. 8 skl., till ofvers 
4½ skl.,  Og for Henrik Sort anføris rentte af de 11 mrk.,- 1 mrk. 3½ skl., udlagt it blaargarns lagen i 
søndre seng paa loftet 1 mrk. 4 skl., till ofvers ½ skl.,  
Imod denne Sl: Mands begrafvelsis bekaastning blef Enken Consenterit 50 Sld., udlagt en blaae 
hielmet Koe for 5 Sld., en sort hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en brun skioldet Koe for 5 Sld., en 
hvid Hest for 8 Sld., en graae Hoppe for 7 Sld., i nørreseng paa loftet, en bolster ofverdynne for 4 
Sld. 2 mrk., 2 bruegarns lagen 2 Sld., en linnen undersynne for 2 Sld. 2 mrk., en blaae rannet hofvet 
dynne for 1 Sld., en sort røgget Qvige for 3 Sld. 1 mrk., en hvid Hest for 7 Sld., en røe sandet Soe 
gris for 1 mrk.,  
Deignen Jens Jørgensen yilkommer for liig begiengelsen 3 Sld., udlagt en kaabber kedel paa 1½ 
span for 1 Sld., én hvid Soe for 1 Sld., i drenge sengen, en blaae rannet ullen hofvet dynne for 1 
Sld.,  
Jens Pedersen i Aaker sogn fordrer 2 Sld. 1 mrk., udlagt en sort trannet ullen ofverdynne i søndre 
seng paa loftet for 2 Sld., en fyhrbøsse 1 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 6 Sld., udlagt en sort graae stud for 6 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage 6 Sld., udlagt af én Brøggerkedel disse 6 Sld.,  
Stemplet papir till skiftefrefvet for 9 mrk., udlagt resten af brøgger kedelen 6 mrk., it faar for 3 
mrk.,  
Wurderings mendene hver bevilget 3 mrk., er 6 mrk., udlagt en blaae bond agedynne for 3 mrk., en 
pude med lin vor og strik paa nørre seng 3 mrk.,  
Enken af beviiste at findes Sal: Mand hafde gifvet hende till festens gafve i reede penge, som hand 
siden af hende laandte og i fellig udgaf, hvor for hun nu igien af Sterfboets middel begier 
wæderlaug for 10 Sld., udlagt en wogn med høestiger og en l-u widie for 4 Sld. 2 mrk., en brun 
bliset Hoppe for 4 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Prætentioner till penge 150 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 459 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Deraf tilkommer Enken dend halfve part som er penge 229 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Dend anden halfve part dehlis imellem fornefne 2de sønner, er en hvers laad penge 114 Sld. 3 mrk. 
12 skl.,  
Saa at werre i dag passeret og formedelst at dagen er till ende sluttes, og af os underskrefne 
Attesteris. Hennrik Brugman. Esper Povelsen. Jesper Persen. 
Peder Hansen egen haand.   Mouns Ibsen egen haand.  
 
For Enkens anpart som er 229 Sld. 3 mrk. 9 skl., er udlagt, dend halfve part af dend 47 gaard i 
Aaker sogn efter forberørte Samfrenders Taxering og Dom for penge 130 Sld. 8 skl., dend halfve 
part af de tilfaldene Jordepenge i dend 31 gaard i Boelsker sogn efter som for ermeldt for penge 67 
Sld. 3 mrk. 14 skl., en sort hielmet Hoppe for 6 Sld., it sort stiernet studnød for 1 Sld. 2 mrk., en 
sort hielmet aarkalf for 2 mrk., it faar for 3 mrk., 6 lam á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  4 gl. 
Gies med Gaasen á 1 mrk er 1 Sld., 4 Gieslinge á 2 skl er 8 skl., en røe sandet galt Gris for 1 mrk. 8 
skl., en røe beltet ornegries 1 mrk. 4 skl., en gl. Metall gryde for 2 mrk., en breed dreyet messing 



lysestage for 2 mrk., en pude med Lin wor og strik paa nørreseng paa loftet for 3 mrk., i drenge 
sengen en sort rannet ullen underdynne for 1 Sld., it blaargarns lagen for 2 mrk., en sort rannet ullen 
ofverdynne for 5 mrk., en ullen sort rannet sengedynne i bemelte drengesengen for 2 Sld., en nye 
wefvet benkedynne paa guhl bon 6½ allen lang under winduen i stuen for 2 Sld. 3 mrk., en syed 
benkedynne for bordenden paa røed bon 3 allen for 1 Sld. 2 mrk., en nye wefved benkedynne med 
skind under 3 allen lang paa benken ved stuedørren for 3 mrk., ded søndre sengested med skammel 
paa loftet for 3 mrk., 6 straabonds tønder i kielderen for 1 mrk. 8 skl., it deignetrug med stoel for 3 
mrk., en smal halftønde for 4 skl., 2 andre halftønder for 6 skl., it madskab i krubhuuset for 2 mrk., 
en træ Karm wogn med 4 Jern lund støke for 4 Sld., en laasfast Egekiste i stuen for 1 Sld., en ploug 
med gl. skier og klou vidie for 1 mrk. 5 skl., er 229 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
 
Dend eldste søn Peder Jensen som Jesper Pedersen Munk i Aaker sogn er werge for, 
tilkommer 114 Sld. 3 mrk. 12 skl., der for tillagt dend 4er part af dend 47 gaard i Aaker sogn efter 
forberørte Taxering og dom for penge 65 Sld. 4 skl., Dend fierde part af de tilfaldene Jordepenge i 
den 31 gaard i Boelsker sogn efter som før ermelt for penge 33 Sld. 3 mrk. 15 skl., it graae hielmet 
og hvid mamket studnød for 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., en graae hielmet aarkalf for 1 mrk. 8 skl., 2 Faar á 
3 mrk er 6 mrk., 3 Lam á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., en høy smal mæssing lysestage med én 
breed foed for 1 mrk., it nye wefved hiønde paa guhl bon for 12 skl., 4 half tønder i kielderen á 3 skl 
er 12 skl., it gl. ølkar paa 2 tønder for 3 mrk., 2  gl. korn seyser med bon 1 mrk. 8 skl., en wogn med 
høestiger og 2 klou viedere paa for 4 Sld., hos Hans Laursen i Boelsker sogn som hand er skyldig 6 
mrk. 11 skl., hos Bent Farfver i Nexøe 3 mrk., en hvid Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., ved Per Jens udleg 
af it hiønde 2 skl.,  
 
Dend yngste Søn Jesper Jensen tilkommer 114 Sld. 3 mrk. 12 skl., hvor for er tillagt dend 4er 
part af dend 47 gaard i Aakir sogn efter for berørte Taxering og Dom for 65 Sld. 4 skl., Dend 4de 
part af de tilfaldene Jordepenge i dend 31 gaard i Boelsker sogn eftersom før ermelt for penge 33 
Sld. 3 mrk. 15 skl., it røe røgget studnød for 1 Sld. 3 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 3 Lam á 
1 mrk. 4 skl., er 3 mrk. 12 skl., det wraaeskab nest for stuen for 2 mrk., hos Per Jensen i Boelsker 
sogn som hand ehr skyldig, at fordre 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., en wogn med 2 gl. stier for 1 Sld., en 
ploug knif for 12 skl., 2 folle harer for 2 mrk., it aar med bihl for 12 skl., en sleede med dræt og træ 
widere for 1 mrk., 2 møybræ á 4 skl er 8 skl., en breed bladet haand øpse for 1 mrk. 8 skl., en gl. 
wefr for 3 mrk., en bagstoel i stuen for 12 skl., en straabonds tønde i stuehuuset for 4 skl., i 
drengehuuset en tiertønde for 8 skl., en ploug uden jern for 12 skl., en plougbøsse med ringe og 
hiull for 1 mrk., en skierbenk 4 skl., 2 førre spanne i Krubhuuset 6 skl., 4 Sybøtter 8 skl.,  
Hos Peder Jensen i Boelsker sogn af it hiønde de 3 skl.,  
 
Belangende denne 47 gaard i Aaker sogn beboelse eller Prioritet. 
Da som denne Sl: Mands Jens Pedersen Munk efterlatte Hustru Bohl Povelsdaatter har med werret 
at indfri bemelte gaard som erfaris af de for anførde Qviteringer, Saa blef her om paa dette skifte, 
Imellem Enken og børnens fader broder og werge Jesper Pedersen Munk aftalt, at Enken denne 
gaard sin lifstid skall besidde og forholde sig med Landskyld eller leyen, efter dend for her udi 
anrørde Sambfrender Dombs Jndhold, nemlig af heele gaarden 8 Sld., pr aarlig, hvor af hver barn 
tilkommer aarlig 2 Sld., Dog er Considerit at som disse denne Sl. Mands efterlatte 2de sønner, erre 
saa gandske ringe af alder, er og aftalt paa Sterfboet, at Enken skall werre fri;  for at gifve sinne 
børn leye af gaarden, indtill en hver af dem worder 7 aar gl.; Hvorimod Moderen skall omvende 
kristelig opforstring paa børnen, som hun og nu lofvede. 



Ellers mente Jesper Munk, at gaarden nemlig dend 47 i Aaker sogn kunde skylde meere till leye 
aarlig, eftersom én deel jord og Eng nu var igien kommen gaarden till beste, som før var Peder 
Ibsen till pandt. Hvor af særdelis mentte gafvis, som Jesper Munk Saaleedis forregaf.  
Da som det nu er en meget besværlig tid, og adtskillige miswepters aaringer indfalder, siuis ike at 
gaarden kand taale at gifve høyere aarlig till leye, end for berørte 8 Sld.,  
Hvor om dend Samfrender Dom paa berørte 47 gaard som melt er, dend 23 Marty 1680. formelder 
saa frempt dend gaarden beboes skal kunde være ved magt og svare aarlig till de Contributioner og 
Landgilder, som hans Kongl: May: Aarlig paabiuder, Saa og den tiende og rettighed, gaarden til 
kirken og Præsten og andre vedkommende aarlig skyldig er at yde; Hvilket paa retteste maader 
formedelst widere bekaastning at forrekomme her nu i dag, paa skiftet sluttes. 
Till det sidste blef Enken og de vedkommende, af skiftebetiendteren tilspur, om de hafde meere at 
angifve, som dette boe kunde vedkomme, endten at verre till beste, eller fordrende Gield. 
Hvor till de svarede ey widere at werre, end angifvet er og forskrefvet staar. Saa at werre Passeret 
paa Skiftesteden dend 19 Juny 1697. Testerer. Henrik Brugman. Esper Povelsen. 
Jesper Persen. Peder Hansen egen haand.  Monus Ibsen egen haand. 
                 
 
 
 
 



Nr. 154. 
Side 236b. 1697. 21. Juni. 
Margrethe Nielsdatter, enke, 44. Sg. Klemensker.  
Afg. Adser Andersen. 
 2 døt. 
A: Bohl Adsterdatter, død. 1 søn. 3 døt. 
 1: Michel Larsen, egen værge, Klemensker. 
 2: Karen  ?, gm. Anders Hansen, Kiørsegård, Klemensker. 
 3: Margrethe Lauridsdatter. Værge: Moders søstermand, Abraham Rasmusen. 
 4: Ellene Lauridsdatter. Værge: Anders Hansen. 
B: Ellene Adsterdatter, gm. Abraham Rasmusen. 
 
Anno 1697 Den 21 Juni er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering. Sampt 
skiftte og deeling efter afgangne Margrethe Nielsdaatter, fordum arfgangne Adser Andersens 
hustru, som boede og døde hos sin daattermand Abraham Rasmussen, som boer paa dend 44 
Jordejendoms gaard i Clemmensker sogn, Imellem denne Sl: Qvindes eftterlatte børn og børnebørn, 
som først er 2 døttre hvoraf  
dend Elste daatter var afgangen Bohl Adsersdaatter, og hafver eftterladt sig en Søn og 3 Døttre, 
deraf  
       Sønnen er, Michel Larsen i Clemmensker sogn sin egen Verge. 
       Dend Elste daatter er Karne  Anders Hansens paa Kiørsegaarden i Clemmensker sogn. 
       Dend anden daatter er, Margrethe Lauridsdaatter, for hinde er Abraham Rasmussen,    
       Werge 
       Dend ÿngste daatter er Ellene Lauridsdaatter, for hinde er bemelte Anders Hansen  
       Werge 
Dend ÿngste denne Sl: Qvindes Egen daatter er Elleene   Abraham Rasmus: 
 
Hvor paa Rettens Veigne var ofverværende eftter ofte bemelte vedre, Skiftte Skrifveren Henrich 
Brugman Paa samme skiftte er till Wurderingsmænd Opmeldet, Peder Hansen og Esper 
Espersen i berørte Clemmensker sogn , Hvor da er forrefunden og Pahseret som her eftter følger 
Nemlig. 
 
En Brun gammell Hest Gilling for 2 Sld., en Linnen Under Dÿnne for 1 Sld.1 mrk., endnu en 
Linnen Under Dÿnne for  1 Sld. 2 mrk., en Blaae Ranned Bolster ofver Dÿnne for 2 mrk., en Linnen 
Pude med it Lin Wor for 2 mrk., En Ullen pude uden lin waar for 2 mrk., en gammell Linnen Pude 
for 1 mrk., en lesnet agedÿnne med Allundt Skind under for 1 mrk.8 skl.,en gammell flamskhiønde 
med skind under for 1 mrk., en laasfast førrekiste  for 5 mrk.,it Sort Sollemetis skiørt for 3 mrk., it 
brumt Wadmels skiørt for 3 mrk., en Sort Klædis Trøge for 3 mrk., en Sort Mandÿ Kioel af klæde 
for 1 mrk. 8 skl., it bruegaans lagen for 1 Sld., it blaaegarns lagen for 1 mrk.8 skl., endnu it 
blaargarns lagen for 8 skl., 2 Ullen Sort Nÿtt Wadmell for 1 mrk., 2 smaae gamle Tin Tallerken og 
it gammell Tin Fad sat for 1 mrk. 8 skl., en Koppe Borddug  for 5 mrk., en gammell Koppe 
Borddug 1 mrk. 8 skl., en Jern Grÿdekraag for 3 mrk., endnu en Jern Grÿdekraag for 1 mrk. 8 skl., 2 
Mæssing Lÿssestager for 1 Sld.,  
Kaaber. 



En Brÿgerkedel som staar i Muur paa 1½ tønde stor, er satt for Penge 20 Sld., en liden gammell 
Kaaberkedel for 2 mrk., en liden Mæssing Kedel paa en spanstoer for 3 mrk., it Madskab af Fÿr 
uden Laas fore 2 mrk., en Jern Strÿg Jern for 1 mrk.8 skl.,  
Eftter en Samfrender Dom Dateret dend 18 Jullÿ  1690 Befindes denne 44 Gaard i Clemmensker 
sogn , at være Taxeret for 195 Sld.3 mrk. 8 skl., af hvilken Summa Denne Sl: Qvinde er tilrignet 
som dette boe nu till beste Anføris , eftter samptlige Arfvingernis Willie og Samtÿhe, som er i alt 
Penge 71 Sld. 3 mrk.3 skl.  3d:/ 
Skifttebetiendteren tilspurde Abraham Rasmussen, Om hand hafde meere af denne Sl: Qvindes til 
førre end Løsøre at anfgifve, End som forskrefvet staar, Hvor til hand svarede, hand viste eÿ meere, 
som denne Sl: Qvinde Var tilførrende end hand nu hafde frem Vist, og Taxerit shs.  
Hernest tilspurde og Anders Hansen , om hand Viste noget meere at angifve, till dette Borts beste; 
Hvortill hand Svarede Neÿ ,at hand kunde det ike Vide, en den der var eller ike, fordi handvike 
hørde hiemme i sterboet, Ligemaade blef Michell Laursen tilspurt, om hand Viste noget meere at 
angifve, Boet at Vere till beste; Hvortill hand Svarede, at hand ike Viste meere end forskrefvet 
Staar; 
Saa er da boet middell sammen Reignet, og bedrager det Løsøre Boed; sig till Penge 42 Sld. 8 skl., 
og forskrefne Jordepenge i dend 44 Gaard i Clemmensker sogn  som er 71 Sld. 3 mrk. 3 skl. 3d: 
Summa Summarum 113 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
Der Imod blef Angifven eftter skrefne Prætentioner, Hvor till er giort  Udleg som følgerd, 
Abraham Rasmussen fordrer som hand denne Sl; Qvinde til sit Underhold, hafver forstragt, først for 
en tønde Rug Meellen  5 Sld., for 2 Lam 4mrk. andre ware for 3 Sld.  Er 9 Sld., her for er giort  
Indførsell i fornefve Brøgerkedel for 9 Sld., Nog hafver Abraham Rasmussen førstragt till denne Sl: 
Qvindes Begrafvelse, som opdrager till Penge 14 Sld.2 mrk. 14 skl., Herfor Udlagt af fornefne 
Brøgerkiedel 3 Sld., Resten  er med Arfvingernis Willie giort Indførsell for, Udi denne Ommelte  
44 Gaard i Clemmensker sogn,  som er Penge 11 Sld. 2 mrk. 14 skl., 
Michell Laursen fordred og for forstrekning till denne Sl: Qvindes Udfart, som i alt opdrager sig till 
Penge 17 Sld. 2 mrk., Udlagt I ligemaade og giort Indførsell, Udi denne berørte 44 Gaard i 
Clemmensker sogn  for Penge 17 Sld. 2 mrk.,  
Nog fordred Abraham Rasmussen for 3de Egter, sin eÿne og sin Hustrus, sampt sin tieneste Qvindes 
Umaage i alt 1 Sld.3 mrk., Udlagt, af Brøgerkiedelen at hafve disse 7 mrk.1 skl. 
Anders Hansen i Kiørsegaarden, fordre for 4 Egter  og sin Umage 4 mrk. Nog rester laandtepenge 8 
skl., for en laant bog 1 mrk. 8 skl.,Nog for adtskillige  besværligheder og Umage Imidlertid og 
ellers Anders Hansen hafver Laugwerget for denne Sl: Qvinde, Accorderet for 4 Sld.2 mrk., giør 6 
Sld., Nog for Laandtepenge 1 mrk. 14 skl. er 6 Sld. 1 mrk. 14 skl., Udlagt, én Blaae Ranned Bolster 
Ofver Dÿnne for 2 Sld., 2 Mæssing Lÿssestager for 1 Sld., 2 smaae gamle Tintallerken og it 
gammell Tinfad for 1 mrk. 8 skl., It Jern strÿgejern for 1 mrk. 8 skl., en Linnen Underdÿnne 6 mrk., 
en Linnen Underdÿnne for 5 mrk. er 6 Sld. 2 mrk. till ofvers 2 Skl. :/ 
Ste Clemmens Kirkeverge Hans Mounsin, fordred for denne Sl: vindes Liig Klokeringent Penge 2 
mrk., Indført i fornefne Brøgerkidden for 2 mrk.:/  
Skiftteforvalteren till Salarium bevilget 10 mrk., Indført i fornefne brøgerkedel for 10 mrk.,  
Skiftteskrifveren for sin Umage i alt bevilget 10 mrk. Indført i brøger kedden for 2 Sld., en liden 
gammell Kaaberkedle 2 mrk., :/ 
Stemplet Papir till Skifttebrefvet for 3 mrk., Indført brøgerkedel for 3 mrk.,  
Wuderings Mændene for deris Umage hver 1 mrk. er 2 mrk., Indført : brøgerkedden for disse 2 
mrk., :/ 
Summa Andrager forskrefne Prætentioner till Penge 56 Sld. 12 skl.: 
Liqviderit beifver Udi  behold og till Deehling Penge 57 Sld. 2 mrk. 15 skl.,  
Hvilket delis Imellem fornefne 2de Sÿster eller deres børn, er deraf ført paa en hver  



Sÿsterlaad Penge 28 Sld. 3 mrk.9½ Skl., 
Saa er da først Udlagt, for dend iginde fvende daatter Ellene Abraham Rasmussens anpart 
eftter skrefne, Udi dend 44 Gaard i Clemmensker sogn , at hafve som her ved givet Indførsel 21 
Sld. 1 mrk. 2½ skl., en Brun gammell Hestgilling for 2 Sld., en Laasfast Førrekiste for 2 Sld.1 mrk., 
siger 1 Sld.1 mrk.,it Sort Pollemettis Skiørt for 3 mrk., en Sort Mandskiol af Klæde  for 1 mrk. 8 
skl., en Linnen Pude med Linvaar for 2 mrk. 8 skl., en Ullen Pude uden Vaar for 2 mrk.,en gammell 
Linnen Pude for 1 mrk., it Madskab uden laas af førre for 2 mrk.1 skl., en gammell Koppe Borddug 
for 1 mrk. 8 skl., en Jerngrÿde Kraag for 3 mrk., 2 Allen  Nÿt Sort Wadmell for 1 mrk., legger fra 
sin 3 Sld.,:/  
Arfgangne Bohl Adsersdaatters Anpart som er 28 Sld. 3 mrk.7½ skl., delis Imellem hendes 
eftterladte en søn og 3 døtter, er der af broderslaad 11 Sld, 2 mrk. 3 skl., og hver Sÿsterslaad 5 Sld. 
3 mrk. 1½ skl., :/ 
 
        For Sønnen Michel Laursen foemis Anpart som er 11 Sld. 2 mrk. 3 skl., er Udlagt og Indført 
Udi dend 44 Gaard i Clemmensker sogn for 8 Sld.2 mrk.1 skl., en hvid Ullen Ofverdÿnne for 1 Sld., 
en graae Ullen hofved ¨nne  for 2 mrk., it Koppe Borddug for 1 Sld.1 mrk., it flamskhiønde for 1 
mrk., Hos Anders Hansens Udleg 2 skl., :/ 
 
Dend Eldste daatter Karne Anders Hans tilkommer 5 Sld.3 mrk. 1½ skl., derfor tillagt og Indført 
Udi dend 44 Gaard i Clemmensker sogn for, 4 Sld. 1 mrk. 1½ skl., én lesnet Agedÿnne med Allunit 
skind under for 1 mrk. 8 skl., it Bruegarnslagen  for 4 mrk., it Blaargarns Lagen for 8 skl., hos 
Abraham Rasmussens Udleg 1 skl., 
 
Dend anden daatter Margrethe Laurids daatter, som Abraham Rasmussen er Werge for 
tilkommer 5 Sld.3 mrk. 1½ skl., derfor tillagt og Indført Udi dend 44 Gaard i Clemmensker sogn 
for, 4 Sld. 1 mrk. 1½ skl., it Brunt Wadmels Skiørt for 3 mrk., en Jern Grÿdekraag for 1 mrk.8 skl., 
it Blaargarns Lagen  for 1 mrk. 8 skl., Ved Abrahams Udleg 1skl., :/ 
 
Dend ÿngste daatter Ellene Lauridsdaatter  som Anders Hansen  er Werge for tikommer 5 Sld.3 
mrk. 1½ skl., derfor tillagt og Indført Udi dend 44 Gaard i Clemmensker sogn for, 4 Sld. 1 mrk. 1½ 
skl.,  En Sort Klædistrøge for 3 mrk., en Mæssingkedel 3 mrk., hos Abrahams Udleg 1skl.,  
 
Endnu blef samptlig Arfvingerne af Skiftte betiendteren tilspurt, om da hatde meere till dette boes 
beste at anføre, eller Wider Prætention, Hvor till de svarede, eÿ Wiidere at verre, End Angifvet er 
og for skrefne staar, der ved dette Skiftte Sluttis, Saa at Veere tilganget og Pahseret Sehterer  
H. Brugman.  A R S Abraham Rasmussen,  Anders Hansen,  
Michell Laursen,         Peder P H S Hansen,        Esper E E S Espersen               
 ( Loco sigilli ) 
 



Nr. 155. 
Side 238. 1697. 22. Juni. 
Peder Svendsen, 12. Vg. Nyker. 
Karen Rasmusdatter. 
 Havde barslet  med en søn. 
A: Hans Pedersen, f. 1697. (7 uger.). Værge: Laurids Pedersen, Klemensker. I stedet for: Peder 
Rasmusen,Knudsker. 
Den ældste søn: 
B: Svend Pedersen. Værge: Jørgen Jørgensen, Sose, Vestermarie. 
 
Anno 1697. Dend 22 Juny, er efter Foregaaende Giorde Advarsell mødt paa Salig  
Peder Svendsens Boepæhl den 12 Wornede  i  Nyker sogn. og der, efter at den Sl: Mands 
efterlatte hustru  Karne Rasmusdaatter hafde giort barsell og føed it drengebarn, Navnlig  
 
Hans Pedersen nu paa 7 ugger gl. er nu for hammen til werge anordnet Laurids Pedersen i 
Clemmedsker sogn.Saa er og isteden for Peder Rasmusen i Knudsker sogn,  
for Svend Pedersen denne Sl: Mands Eldste søn til werge anordnet Jørgen Jørgensen i Soese i 
Westermarie sogn. 
 
Denne slutnings og skiftes anfang, af 11 Marty 1697. findes her udi antegnet paa folio190. som 
først her ved vil Observeris, naar forretningen udi en samled Corpus videre udstedes skal . 
   
Hvor ved var tilstede de forskrefne vedkommende, og da er dend forhen ved skifte forretningen 
dend 11 Marty 97. afsatte arfvingeris andeel arfve, deelt imellem denne Sl: Mands børn som nu er 5 
sønner og hafver imellem sig dehling løsørearf 51 Sld. 3 mrk. 10½ skl.,  
Hvor af hver søn tilkommer 10 Sld. 1 mrk. 8½ skl.,  
 
For dend eldste søn Svend Pedersens anpart, som Jørgen Jørgensen i Soese er werge for, er 
udlagt en sort braaget Foele for 5 Sld., 2 fior Lam á 2 mrk. 8 skl er 1 Sld. 1 mrk., en brun Qvigekalf 
for 1 Sld., en nye half ferdig harre for 1 mrk., en hugge benk for 1 mrk. 4 skl., it bord i huggehuuset 
for 1 mrk. 4 skl., 2 wogn wehre for 4 skl., 2 gl. karm stier for 1 mrk. 8 skl., en skierbenk for 4 skl., 
en slibesteen uden axel for 1 mrk., en sleede med it spoled sleekar og jern widier for 5 mrk., en 
skibs wrag førreplanke for 12 skl., en stonp Egebræ for 2 skl., er 10 Sld. 1 mrk. 8 skl., nog af sin Sl: 
Faders Ifareklæder 5 mrk. 5 skl., derfor tillagt en sort fifskaftes kiol for 1 Sld., en Allunit skindt 
trøye med hegter udi for 1 mrk. 8 skl., till ofvers 3 skl.,  
 
Dend anden søn Jens Pedersen som Anders Rasmusen i Westermarie sogn er werge for 
tilkommer 10 Sld. 1 mrk. 8 skl., der for er tillagt en egehalf kiste med laas og hengsler for 2 Sld. 2 
mrk., I westerhuus it bord af ask med foed for 1 Sld. 1 mrk., it øl kar for 1 Sld., en førre nye 
Øretønde for 1 mrk. 8 skl., en ølhalf tønde for 1 mrk., en nye sleede med sleekar og dret, under 
westre røste for 2 Sld., it støke asketræ nest ved roed kiøret for 1 mrk. 8 skl., it top kiør as ask for 
12 skl., it sort Horsføll for 1 Sld., endnu it støke asketræ i gaarden for 6 skl., nog it støke asketræ 
ved brønden for 12 skl., en graae Soe for 3 mrk. 8 skl., en bag stoel for 1 mrk., ved Albert Hartwigs 
udleg 2 skl.,  Nog af sin Sl: Faders Ifareklæder tilkommer ham 5 mrk. 5 skl., derfor er tillagt, it par 
Allunit Skindbopser for 2 mrk., en Allunit skindtrøye med Tinknapper udi for 3 mrk., af 2 gl. fyr 
pistoler 5 skl.,  
 



Dend 3die søn Peder Pedersen som Laurids Hansen i Knudsker sogn er werge for, tilkommer 
10 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en røe stiernet Qvige hos Jens Aristsen paa Saltholmen for 4 Sld., en 
wogn uden stier 10 mrk., en skoufsleede med Jern vidier for 1 mrk., 2 nye ploug aase for 1 mrk., en 
enkel harre for 8 skl., en nye ører tønde for 1 mrk. 8 skl., en huggestok i forstuen for 8 skl., it gl. 
ølkar i Steerhuuset for 1 mrk 8 skl., en straaebonds tønde for 6 skl., endnu en tønde for 4 skl., en 
bagstohl for 1 mrk., en laasfast førrekiste i westerhuuset for 5 mrk., en breed bladet haand øpse 1 
mrk., en naur for 12 skl., hos enkens laad de 2 skl., en jern hille for 1 mrk., nog tilkommer ham af 
sin Sl: Faders Ifareklæder 5 mrk. 5 skl., der for tillagt af 2 gl. fyrre pistoler at hafve 5 skl., en graae 
wadmels kioll for 1 Sld., it par sortte wadmels bopser for 1 mrk.,  
 
Dend 4de søn Rasmus Persen som Claus Nielsen paa klint er werge for tilkommer 10 Sld. 1 
mrk. 8 skl., derfor tillagt en sort Hoppe for 3 Sld., 2 Faar á 1 Sld er 2 Sld., en graae galt for 1 Sld. 2 
mrk., en gl. sleede med gl. jern vidier uden dret for 12 skl., en list af it skibswrag for 6 skl., paa 
wester senge, it tygt støke bræstomp for 8 skl., it støke skibswrag bræ der sammested for 8 skl., én 
granne lasstang for 4 skl., ud for gaarden norden till, it støke eege træ for 1 mrk. 8 skl., endnu it 
støke Eegetræ for 12 skl., en jern hille for 1 mrk., én jern haand stang for 3 mrk., 2 naur á 12 skl er 
1 mrk. 8 skl., 2 seiser uden bom og ringe for 12 skl., it ølkar i stuehuuset for 3 mrk. 8 skl., en 
bagstoel med røke for 1 mrk., hos Enkens lod 2 skl., nog tilkom af sin Sl: faders Ifareklæder 5 mrk. 
5 skl., hvor forre er tillagt en flintte bøse for 6 mrk., legger fra sig 11 skl.,  
 
Dend yngste søn Hans Pedersen som Laurids Pedersen i Clemmedsker sogn er werge for 
tilkommer 10 Sld. 1 mrk. 8 skl., der for er tillagt it gult brunt Hestføll for 2 Sld., 2 Faar med 
afgrøden 2 Sld., ofver fæehuuset 2 høstier for 12 skl., it par wognstier for 12 skl., it skibswrag bræ 
for 1 mrk., it gl. støke skibswrag planke for 6 skl., en liden skibswrag bielke for 6 skl., ved wester 
røste 2 støker aske kløf á 4 skl er 8 skl., en stomp egetræ for 8 skl., en ploug ring og en narne for 6 
skl., en sling øpse for 1 mrk. 4 skl., 2 hug jern for 8 skl., it lesse boe for 4 skl., it tørf jern for 6 skl., 
en gl. spade for 6 skl., 2 smaae mæssinglysestage for 4 mrk., en spolskadet benkedynne, under 
winduen 6 allen lang i stuen for 6 mrk., eb blaae priket benkedynne for bordenden for 1 mrk. 8 skl., 
hos Adolf Fuchs i Westermarie sogn at fordrer 6 mrk., ved skifteforwalterens udleg, af en gl. 
kaaber kedel 8 skl., hos Enkens laad 2 skl., er 10 Sld. 1 mrk. 8 skl., nog tilkommer af sin Sal: Faders 
Ifareklæder 5 mrk. 5 skl., der for tillagt, en gl. røed klædis foreskiorte med Tin knapper udi for 3 
mrk., en hvid wadmels foreskiorte med hegter udi for 1 mrk. 1 skl., af en flindte bøsse hos Claus 
Nielsen 11 skl., hos Jørgen Jørgensens myndling 3 skl., af 2 Fyre Pistoler 6 skl., Clar. 
 
Saa at werre paa aasteden rigtig deelt imellem arfvingerne, i vor nerværelse. Teterer. 
Henrik Brugman. Hans H:M:S: Madsen.     Anders A:R:S: Rasmusen. 
Laurids L:H:S: Hansen. Claus C:N:S: Nielsen. 
 
 
 



Nr. 156. 
Side 239. 1697. 22. Juni. 
Jens Rasmusen, døde hos sin moder på 14. Sg. Vestermarie. 
 Moder. 1 bror og 5 søstre. 
A: Birgitte Pedersdatter, 14. Sg. Vestermarie. Laugv: Søn, Peder Rasmusen. 
B: Peder Rasmusen, 13. Sg. Knudsker. 
C: Kirstine  ?, gm. Laurids Hansen, Knudsker. 
D: Karen ?, enke, var gm. Afg. Peder Svendsen, Nyker. Værge: Hans Madsen, Nyker. 
E: Anne ?, gm. Anders Rasmusen, Vestermarie. 
F: Birgitte  ?, gm. Claus Nielsen, Vestermarie. 
G: Sidsele Rasmusdatter. Værge: Niels Nielsen, Aaker. 
 
Anno 1697. Dend 22 Juny, er holden Registering, og Wurdering, Sampt Liqordation efter Sal: 
Jens Rasmusen som døde hos sin Moder boende  paa dend 14 gaard paa Klint i Westermarie 
sogn. Og skiftet blef holden hos hans broder og werge Peder Rasmusen som boer paa dend 13 gaard 
i Knudsker sogn.  Imellem denne S: Mand drengs efterlefvende Moder Birgitte Pedersdaatter for 
hende er sønnen bemelte  Peder Rasmusen werge. Saa og dend Sl: Drengs sødskende som er 
først.  
Broderen berørte Peder Rasmusen,  
saa og 5 denne Sl: drengs sødskende eller systre, som er  
Kirstine  Laurids Hansens i Knudsker sogn  
Dend anden syster Karne Sl: Peder Svendsens i Nyker sogn, som Hans Madsen ibdn. Er 
werge for. 
Dend 3die syster Anne  Anders Rasmusens i Westermarie sogn. 
Dend 4de syster Birgitte Claus Nielsen ibdn.  
Dend yngste syster Sidzele Rasmusdaatter som Niels Nielsen i Aakier sogn er werge for. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte 
er til wurderings mænd opmeldet, Arist Ibsen, og Jens Pedersen. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
En graae hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., it graae hielmet studnød for 2 Sld. 2 mrk., en brun Hest for 
4 Sld., en ung brun Horsøeg for 4 Sld. 2 mrk., en ullen ofverdynne for 3 mrk., it blaargarns lagen 
for 1 mrk. 8 skl., en linnen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en dito for 2 mrk., en pude med wraae og 
strik for 2 mrk. 8 skl., it pude vor for 12 skl., it gl. haandklæde for 4 skl., findes paa hans lod at 
hafve hos sin broder Peder Rasnusen 1 mrk. 12 skl., en ranned ullen underdynne for 4 mrk., it guhlt 
wefvet hiønde for 6 skl., en gl. kiste uden laas for 8 skl.,  
Summa Andrager forskrefne denne Sl: drengs løsøregods till penge 20 Sld. 2 mrk.,  
En sort fifskaftes kioll for 2 Sld. 1 mrk., en sort hatt for 12 skl.,  
Efter en Samfrender forretning paa 14 gaard i Westermarie sogn,  dateret dend 1. Marty 1694. 
befindes denne Sl: Dreng at tilkomme i forskrefne gaard Jordepenge 9 Sld. 2 skl., nog vedstoed 
broderen Peder Rasmusen at hand af sin andeel i bemelte 14 gaard, af berørte sin broder har 
bekommet wardie som her till anføris 4 Sld.,  Summa Jordepenge 13 Sld. 2 skl.,  
Summa Summarum Andrager forskrefne Jordepenge og Løsøre till Penge 35 Sld. 2 
mrk.,  



Der imod blef angifven efter skrefne Prætentioner og er der till giort udleg som 
følger. 
Peder Rasmusen i Knudsker sogn fordrer efter sin fortiegnelse forstrekning till denne Sl: Drengs 
begrafvelse som opdrager till 13 Sld. 6 skl., udlagt en graae hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., it ungt 
brunt Horsøeg for 4 Sld. 2 mrk., en brun Hest 4 Sld., it gult wefved hiønde for 6 skl.,  
Nog fordred Peder Rasmusen 2 mrk. 12 skl., tillagt en pude med vor og strik for 2 mrk. 8 skl., it 
haandklæde for 4 skl.,  
Henrik Brugmand fordrer skrifverpenge 2 mrk., udlagt af it graae hielmet studnød for 2 mrk.,  
Skifteforwalteren till Salarium bevilget 4 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 mrk., udlagt af it graae hielmet studnøddisse 2 Sld.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt en ullen ofverdynne for 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 12 skl er 1½ mrk., udlagt it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 
skl.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets Prætentioner till penge 17 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 18 Sld. 6 skl.,  
Hvilket dehlis imellem eller udi 2 brødrelaader og 5 systerlaader. 
Er der af en broderlaad 4 Sld. 1 1/3 skl., og en systerlaad 2 Sld. 2 skl.,  
 
For denne Sl: Drengs Moder Birgitte Sl: Rasmus Jensens anpart som er en broderlaad 4 Sld. 
1 1/3 skl., er udlagt udi dend for omrørte 14 gaard i Westermarie sogn af hafve 11 mrk. 14 skl., en 
rannet ullen underdynne for 4 mrk., en gl. kitte uden laas for 8 skl., till ofvers 4 1/3 skl.,  
 
Broderen Peder Rasmusens anpart, som er 4 Sld. 1 skl., der for udlagt udi dend for omrørte 14 
gaard i Westermarie sogn af hafve 11 mrk. 8 skl., af en sort fifskaftes kioll resten som er 4 mrk. 9 
skl.,  
 
Dend eldste daatter Kirstine  Laurids Hansen tilkommer 2 Sld., derfor tillagt, udi forskrefne 14 
gaard paa klint 5 mrk. 12 skl., en sort hatt for 12 skl., hos Peder Rasmusen at fordrer 1 mrk. 8 skl.,  
 
Karne Sl: Peder Svends anpart er 2 Sld., tillagt udi dend 14 gaard paa klint at hafve 5 mrk. 12 
skl., af en sort fifskaftes kioll med broderen Peder Rasmusen at hafve 2 mrk. 4 skl.,  
 
Dend 3die syster Anna Anders Rasmusen tilkomme 2 Sld., der for tilagt og indført i dend 14 
gaard paa klint at hafve 5 mrk. 12 skl., af en sort fifskaftes kioll hos Peder Rasmusen at hafve 2 
mrk. 3 skl., hos moderen Birgitte Rasmus Jensens 1 skl.,  
 
Dend 4de syster Birgitte  Claus Nielsen tilkommer 2 Sld., og derfor tillagt og indført i dend 14 
gaard paa klint at hafve 5 mrk. 12 skl., en linnen hofvet dynne for 2 mrk., hos Peder Rasmusen at 
fordrer 4 skl.,  
 
Dend yngste syster Sidzele Rasmusdaatter som Niels Nielsen i Aaker sogn er werge for, 
tilkommer 2 Sld., tillagt og indført i dend 14 gaard paa klint at hafve 5 mrk. 12 skl., en linnen 
hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl., it pude vaae for 12 skl., Clar. 
 



Skiftebetienteren tilspurde samptlige arfvingerne, om de hafde meere, som dette Sterfboe vedkom. 
Hvor till de svarede ej videre at vere, end angifvet er og forskrefvet staar; Saa at werre Passeret 
Testerer. 
Henrik Brugman. Arist Ibsen.  Jens Pedersen.egen haand. 
Lars L:H:S: Hansen. Peder P:R:S: Rasmusen. Claue C:N:S: Nielsen. 



Nr. 157. 
Side 239b. 1697. 25. Juni. 
Holger Pedersen, 54. Sg. Vestermarie.    
Bohl Hansdatter. Laugv: Thoer Hansen, Loftsgård, Vestermarie. 
 5 søn. 4 døt. 
A: Peder Holgersen, egen værge, Vestermarie. 
B: Hans Holgersen, f. 1679. Værge: Hans Rømmer, Vestermarie. 
C: Anders Holgersen, f. 1683. Værge: Søstermand, Laurids Andersen. 
D: Herman Holgersen, f. 1685. Værge: Morbror, Peder Hansen, Klemensker. 
E: Jens Holgersen, f. 1687. Værge: Moders søstermand, Anders Hansen, Klemensker. 
F: Karen Holgersdatter, gm. Laurids Andersen, Klemensker. 
G: Seigne Holgersdatter, f. 1681. Værge: Bror, Peder Holgersen. 
H: Anna Holgersdatter, f. 1689. Værge: Hans Pedersen, Klint, Vestermarie. 
I: Kirstine Holgersdatter, f. 1693. Værge: Morbror, Laurids Hansen, Bjørnegård, Klemensker. 
 
Anno 1697. Dend 25 Juny, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling efter Erlig og welagte nu  Sal:Mand Holger Pedersen som boede, og 
døde paa dend 54 Jord Eiendomsgaard beliggende paa Tingsta i Westermarie sogn. Imellem denne 
S: Mands  efterlatte Hustru Bohl Hansdaatter for hinde blef till laugwerge efter Enkens 
begiering Thor Hansen paa Loftegaarden i Westermarie sogn. paa eene, og paa anden side deris 
sammen auflede børn som er 5 Sønner og 4 døtter, hvor af  
 
Dend eldste søn Peder Holgersen ibdn. Sin egen werge. 
Dend anden søn Hans Holgersen 18 aar gl. for hammen er Hans Rømmer ibdn. Tilordnet at 
wære hans tilsiuns wærge. 
Dend 3die søn er Anders Holgersen paa 15 aar gl., for hammen er till wærge anordnet 
systermanden Laurid Andersen i Clemmedsker sogn. 
Dend 4er søn Herman Holgersen paa 12 aar gl. for hammen er till wærge anordnet Moder 
broderen Peder Hansen i Clemmedsker sogn. 
Dend 5te og yngste søn er Jens Holgersen paa 10de aar gl. for hammen er till werge anordnet 
moder systermand Anders Hansen i Clemmedsker sogn. 
Dend eldste daatter er Karne Holgersdaatter i ægteskab med berørte Laurids Andersen. 
Dend anden daatter Seigne Holgersdaatter paa 16 aar gl. for hende  er broderen Peder 
Holgersen till werge anordnet  
Dend 3die daatter er Anna Holgersdaatter paa 8tende aar gl. for hende er till wærge anordnet 
Hans Pedersen paa Klint i Westermarie sogn. 
Dend 4de og yngste daatter Kirstine Holgers daatter 4de  aar gl. for hinde er moder broderen 
Laurids Hansen paa Biørnegaarden i Clemmedsker sogn werge. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til 
wurderings mænd opmeldet, Arist Ibsen, og Hans Rømmer I bemelte Westermarie sogn.  Hvor 
da er forefunden og Passeret som her efter følger, Nemlig. 
 



Heste og Hopper. 
En gl. brun snoppet Hoppe for 2 Sld., en sort brun Hoppe med 2 Hvide bagfødder for 8 Sld., én  sort 
brun stiernet Hoppe for 6 Sld., en brun bliset Mær med 2 hvide bagfødder for 5 Sld., en slet brun 
Hoppe for 6 skl., en brun ugillet Hest for 5 Sld., en sort brun stiernet Hoppe for 7 Sld., en brun 
bliset Fohle for 4 Sld., it brunt i andet aars Meerføll for 3 Sld. 2 mrk., en soed bliset Hest gilling for 
7 Sld., en maagbliset Mær for 6 Sld., it maaget i andet aars Meerføl for 2 Sld. 2 mrk., en brun Foele 
5 aar gl. for 6 Sld., endnu en brun yngre Foele for 5 Sld., en skief brun Hoppe for 6 Sld., en røe brun 
bliset Hoppe for 7 Sld., en ung guhl bliset Hoppe gor 6 Sld., en gl. sort Hoppe for 4 Sld. 2 mrk.,  en 
Maag bliset føhl 4 Sld., it mørk brunt bliset mærføll for 4 Sld., it sort brunt Hestføll i andet aar for 3 
Sld., it Clar brun bliset Hest føll i andet aar for 3 Sld., it brunt mærføhl for 2 Sld. 2 mrk., it brun 
stiernet Mærføll for 2 Sld. 2 mrk., en sort braaget Hest for 10 Sld., en røe bliset Hest for 9 Sld., en 
røe bliset Hoppe for 8 Sld., en blak stiernet Hoppe for 6 Sld., it røe bliset Hestføll for 3 Sld., en blak 
bliset Hoppe for 6 Sld., en sort bliset Foele for 2 Sld., en sort Mær og føhl for 6 Sld., en ung brun 
Mær for 3 Sld. 2 mrk., en sort snoppet Hoppe for 4 Sld., en braaget Mær for 3 Sld., en ung kollsort 
Mær for 6 Sld., en brun bliset Mær og føll for 8 Sld., en soed graae Mær for 7 Sld., en ung maaget 
Mær for 7 Sld., en blaket Mær som kalsis skrobe for 8 Sld., it brunt Mærføll for 4 Sld., en soed 
bliset Mær som kaldis Soen for 6 Sld., it soed bliset Mærføll for 3 Sld., en sort brun Mæhr for 8 
Sld., en sort stiernet Foele for 5 Sld., en brun stiernet Mær og Føll for 9 Sld., en sort brun Foele for 
4 Sld., en Clar brun Mær og Føll for 9 Sld., en gl. brun stiernet Hest kaldis skank for 2 Sld. 2 mrk., 
en anden brun stiernet Hest for 10 mrk., en sort brun Hest for 6 Sld.,  
Qveg. 
En røe hielmet Koe som Hornen er afakaaren for penge 5 Sld. 2 mrk., en røe stiernet Koe for 5 Sld. 
2 mrk., en røe hielmet Koe med it horn og for 5 Sld. 2 mrk., en røed Koe med it horn for 4 Sld. 2 
mrk., en røe herrit Koer for 5 Sld., en røe grimmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe Koe som hornen er 
skaaren for 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe for 5 Sld., en brun Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe 
grimmet stud for 7 Sld., en brun hielmet stud for 6 Sld., en røe stud for 5 Sld., en bleeg stiernet stud 
for 4 Sld., en røe stud for 4 Sld., en hvid stud med 2 sortte  øren for 3 Sld. 2 mrk., it røt studnød for 
2 Sld. 2 mrk., en røe brun hielmet Qvie for 4 Sld., en røe hielmet qvige for 3 Sld., en røe røget qvige 
for 3 Sld., en brun Tyr for  3 Sld., it brun hielmet Tyrnød for 1 Sld. 2 mrk., it bleget qvigenød for 1 
Sld. 2 mrk., it bleg hielmet Qvigenød for 1 Sld.,  
Faar og Lam. 20 gl. Faar á 3 mrk er 15 Sld., 14 Lam á 1 mrk er 3 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 5 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk., 20 Gieslinger á 8 skl er 2 Sld. 2 mrk.,  
Svin. En gl. hvid Soe for 3 mrk., 3 unge grise á 1 mrk er 3 mrk.,  
Kaabber. 
En gl. brøger kiedel paa en tønde stoer o muur er sat for 5 Sld., en kaabber kedel paa 1½ span stoer 
for 3 Sld., en liden kaaber kedel for 2 mrk., en gl. brendeviins pande med hat og pibber for 8 Sld.,  
Sengeklæder I Herberghuuset i westersengen 
En linnen underdynne for 2 Sld., en ullenunderdynne som er blaae rannet for 1 Sld. 2 mrk., en 
olmerdugs rannet ofverdynne for 1 Sld., en linnen hofvetdynne for 2 mrk. 8 skl., en ullen 
hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl., it nye wefvet sengklæde for 4 Sld., it bruegarns lagen for 1 Sld., it 
hampe bruegarns lagen for 1 Sld., 2 pudder med waat og strik og groft tøy indfor striken á 4 mrk er 
2 Sld.,  I Dend Østerseng ibdn. En linnen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en olmerdugs ofverdynne 
for 1 Sld. 1 mrk., en pude med udsyed waar paa for 1 Sld. 2 mrk., it bruegarns lagen for 3 mrk., it 
blaargarns lagen for 2 mrk., ullen hofvet dynne á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., i en seng i Krubhuuset, en 
ullen underdynne for 3 mrk., en rannet ullen ofverdynne for 1 Sld., 2 blaargarns lagen á 2 mrk er 1 
Sld., en ullen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl.,  
I Stuen. 



En nye wefved benkedynne paa nørrebenk med skind under 3 allen lang for 5 mrk., en nye wefved 
benkedynne paa syndre benk 3 allen lang for 4 mrk., it syed hiønde med løet skind under for 2 mrk. 
8 skl., it nye wefved hiønde med guhl bon for 3 mrk., it nye wefved hiønde med røed bon er sat for 
4 Sld., en nye wefved agedynne med it kraag syed under waar for 5 mrk., it gl. syed hiønde med 
skind under for 10 skl., en nye wefved agedynne med guhl rannet underfoer for 3 mrk. 8 skl.,  
Boechab. 
Én ploug med jern hiuul og ringe for 3 Sld., 2 aar med bihl paa á 1 mrk er 2 mrk., 2 gl. harre á 8 skl 
er 1 mrk., en træ Carm wogn med en foding paa, med hammel tøm og halseeler er sat gor 8 Sld., en 
wogn mede stier hammel, tøm og halseeler for 3 Sld., en gl. wogn uden stier for 1 Sld. 2 mrk., en 
sleede med træ vidier for 2 mrk., en seis med bom og ringe for 2 mrk., it hartøy hammer og støf for 
1 mrk. 4 skl., en jerned handstang for 2 mrk., en staur øpse fot 12 skl., it tørf jern for 1 mrk., en 
løngrifve for 10 skl., en lund støke naur for 6 skl., en jern gryde kraag for 1 mrk., en haandQvern 
med huus og seil for 1 Sld., it gl. Ølkar paa 1½ tønde for 1 mrk. 8 skl., en røste ballig for 12 skl., 4 
straabonds tønder i Krubhuuset á 8 skl er 2 mrk., en øltønde for 1 mrk. 8 skl., it deignetrug for 2 
mrk., en laasfast førrekiste i Herberghuuset for 4 mrk., en gl. førre kiste for 3 mrk.,  
I Stuen. 
En lin wef med behør for 4 Sld., it gl.bord og it gl. wraaeskab i stuen som ey var af stoer werdie, 
blef Enken uden skifte bevilget. 
Laurids Hansen paa Biørnegaarden i Clemmedsker sogn vedstoed her till boet at werre skyldig 
penge 5 Sld.,  
Mouns Pedersen Mørk paa Pinnelokegaards grund i Westermarie sogn er skyldig blefven paa en 
sort brun bliset Hoppe penge 2 Sld. 2 mrk.,  
Thor Hansen paa Loftegaarden i Westermarie sogn er skyldig her till boet, som hand self nu vedgik 
laante penge 20 Sld.,  
Belangende dend sæd som her ved denne 54 gaard i aar 1697 er saaed. Da som helften der af 
berettis at werre laane korn. Saa blef derom nu i dag paa Sterfboet aftalt, at Enken ald sæden tillige 
med Engen, strøe kornet med sin afgrøde skall beholde og indhøste. Hvorimod Enken skall svare og 
betale, ald dend paa staaende skat, Tiende og Landgielde som for berørte gaard, for forskrefne aar 
1697. skall udis og betalis og der for kand deraf ei noget widere Sterfboet till beste nu anføris. 
Summa Andrager forskrefne Boets Middell in Allis till Penge 489 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Denne Sl: Mands Ifareklæder anlangende da som de var af ringe værd, nemlig wadmell og skind, 
Saa hafver sønnerne deelt dem sig imellem, at forslide efter haanden, hvor ved det saaleedis her paa 
Sterfboet blef sluttet, at forblifve. 
Dernest blef Angifven efterskrefne og Prætentioner, hvor till er giort udleg som her følger- 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sing: Hans Henrich Schor fordrer som rester for Anno 
1696 Biug 1 tønde med opbud er 1 RD., 3 mrk. 4½ skl., en røe fiering 1. svinfiering 2 RD., 2 Lam 
1. Gaas 12 Høns er RD. 8 skl., 7 les weed 1 RD. 1 mrk. 14 skl., jordebogs penge 4 mrk. 13½ skl., 
egte og knektepenge 2 Rd. 1 mrk. 15 skl., smør træ penge 10½ skl., stifningspenge 8 skl., er 10 RD. 
1 mrk. 10 skl., giør 15 Sld. 1 mrk. 10 skl., her for udlagt en røe hielmet Koe som hornen er 
afskaaren for 5 Sld. 2 mrk., en røe stiernet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en bleg stiernet stud 4 Sld., 2 Lam 
á 1 mrk er 2 mrk., till ofver 6 skl.,  
Herrids Fougden Daniell Bark tilkommer efter Enkens beretning en skeppe Biug for 1696 ansat for 
penge 4 mrk., her for er udlagt it bleg hielmet Qvigenød for 1 Sld.,  
Item rester till kirken for samme aar 1696 en skeppe biug for 4 mrk., nog blef fordrer kloke ringens 
penge 3 mrk., her for udlagt, it bleget Qvigenød for 6 mrk., en jern gryde kraag 1 mrk.,  
Thor Hansen paa Loftegaarden i Westermarie sogn fordrer for en tønde malt 7 mrk., jern for 2 mrk. 
10 skl., er 9 mrk. 10 skl., udlagt og Decourterit af hvis hand her till boet er skyldig som er 20 Sld., 
deraf disse 2 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  



Imod denne Sl: Mands Udfart eller begrafvelsis bekaastning, blef Enken bevilget, og af sin med 
arfvinger Consenterit udleg for 50 Sld., udlagt en røe hielmet Koe med it horn for 5 Sld. 2 mrk., en 
røe herrit Koe for 5 Sld., en træ karm wogn med hammel tøm og halsehler for 8 Sld., en sort braaget 
Hest for 10 Sld., en røe bliset Hest for 9 Sld., en gl. brøger kedel paa en tønde stoer i muur 5 Sld., 
en yngre brun Foele 5 Sld., it røt studnød for 2 Sld. 2 mrk.,  
Skifteforwalteren blef till Salarium bevilget 7 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 7 Sld., Udlagt en brendeviins pande med hat og pibber 
er sat for 8 skl., en brun stiernet Hest kaldis skank for 2 Sld. 2 mrk., en anden brun stiernet Hest for 
10 mrk., en liden kaaber kedel gl. for 2 mrk., 2 lam á 1 mrk er 2 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretnings skiftebref 6 mrk., udlagt it brun hielmet Tyrnød for 1 Sld. 2 
mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage at opleede de for anførte udgangs Øeg, og efter haanden den i 
Lyngen og Alminden at Taxere og det øfrige Boehafve at sette, der for i alt  en hver bevilget 3 Sld. 
Er 6 Sld., Arist Ibsen er tillagt, en hvid stud med 2 sortte øren 14 mrk., legger fra sig. 2 mrk.,  
Hans Rømmer tillagt én sort brun Hest for 6 Sld., legger fra sig 3 Sld.,  
Sognepræsten Hr: Rasmus Jensen fordrede 14 Sld. 2 mrk. 2 skl., som ham af sin hustris Sl: Moder 
Kirstine Sl: Hr: Rasmus Andersens er ofverdragen efter dend imellem demmen giorde Contract, 
bestaaende udi den 54 gaard her i westermarie sogn som Holger Pedersen iboede, som en dom 
udsted af wester herris ting diterit den 18 juny 1688. Saa og ded skiftebref ganget efter afgangne Hr: 
Rasmus Andersen daterei den 12 november 1673 udviiser 14 Sld. 2 mrk. 2 skl., Hvorfor Hr: Rasmus 
begier udleg til udløsning af gaarden tillige med sin forholden renitter, siden indførselen i gaarden 
er gioer eller og fra den 12 marty 90. da imellem ham og hans hustru moder er Contract oprettet: 
Dette med alt hvis viidere Hr:Rasmus og Sterfboet till dette bref dato imellem werrit hafver, blef nu 
i dag her paa skiftet foreenit, og Accorderit at forblifve, paa en røe grimmet stud Taxerit for 7 Sld., 
som her till er udlagt, og Hr; Rasmus Jensen her efter skall tilføre, og hand dend at annammer naar 
ham lyster,  
Summa Andrager forskrefne Prætentioner til penge 99 Sld. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 390 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Deraf tilkommer Enken dend halfve part som er 195 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Dend øfrige halfve part dehlis imellem denne Sl: Mands efterlefvende 5 sønner og 4 døttre. 
Er der af en broderlaad 27 Sld. 3 mrk. 9 2/7 skl., og en systerlaad er 13 Sld. 3 mrk. 12 7/14 skl.,  
 
For Enkens anpart som er 195 Sld. 1 mrk. 1 skl., er udlagt, en gl. brun snoppet Hoppe for 2 Sld., en 
sort brun Hoppe med 2 hvide bagfødder for 8 Sld., en sort brun stiernet Hoppe for 6 Sld., en brun 
bliset Mær med 2 hvide bagfødder for 5 Sld., en slet brun Hoppe  for 6 Sld., en brun ugillet Hest for 
5 Sld., en sort brun stiernet Hoppe for 7 Sld., en brun bliset Foele 4 Sld., it brunt i andet aars 
Mærføll for 3 Sld. 2 mrk., en soed bliset Hest gilling for 7 Sld., en Maag bliset Meer for 6 Sld., it 
Maaget i andet aars Mærføll for 2 Sld. 2 mrk., en brun Foele 5 aar gl. for 6 Sld., en skiefbrun Hoppe 
for 6 Sld., en røe brun bliset Hoppe for 7 Sld., en ung guhl bliset Hoppe for 6 Sld. en gl. sort Hoppe 
for 4 Sld. 2 mrk., en Maag bliset Foele for 4 Sld., it mørk brun bliset Mærføll for 4 Sld., it sort brunt 
Hestføll i andet aar 3 Sld., it clar brun bliset Hestføll for 3 Sld., it brunt Mærføll for 2 Sld. 2 mrk., it 
brun stiernet Mærføll for 2 Sld. 2 mrk., en røe Koe med it horn for 4 Sld. 2 mrk., en røe grimmed 
Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe Koe som hornen er afskaaren for 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe for 
5 Sld., en brun Koe for 4 Sld. 2 mrk., en brun hielmet stud for 6 Sld., 10 Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 
mrk., 5 Lam á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk., 5 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk., 20 Gieslinge á 8 skl er 2 
Sld. 2 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., 3 Grise á 1 mrk er 3 mrk., en kaabber kedel paa 1½ span for 3 
Sld., en brun Tyr for 3 Sld., en ploug med jern hiul og ringe for 3 Sld., en lin wef for 4 Sld., 2 aar 
med bihl for 2 mrk., 2 harrer á 8 skl er 1 mrk., en wogn med stier, hammel, tøm og halseehler for 3 



Sld., en seys med bom og ringe for 2 mrk., iy hartøy hammer og støf for 1 mrk. 4 skl., en jern haand 
stang 2 mrk., en staurøpse for 12 skl., it tørf jern for 13 skl., siger 1 mrk., en liung rifve for 10 skl., 
en lund støk naur for 6 skl., en haand qvern med huus og seil for 4 mrk., it gl. ølkar paa 1½ tønde 
for 1 mrk. 8 skl., en røste ballig 12 skl., 4 straabonds tønder i krubhuuset for 2 mrk., en øltønde for 
1 mrk. 8 skl., it deignetrug for 2 mrk., i en seng i krubhuuset, en ullen underdynne for 3 mrk., en 
rannet ullen ofverdynne for 4 mrk., 2 blaargarns lagen 4 mrk., en ullen hofvet dynne for 1 mrk. 8 
skl., I Stuen, en nye wefvet benkedynne paa nørre benk med skind under 3 alen lang for 5 mrk., en 
nye wefvet benkedynne paa søndre benk 3 allen lang for 4 mrk., en wogn uden stier for 6 mrk., en 
slee med træ widier for 2 mrk., it nye wefvet sengklæde for 4 Sld., I Wester seng i Herberghuuset 
er, en linnen underdynne for 2 Sld., en blaae rannet ullen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en 
olmerdugs rannet ofverdynne for 1 Sld., en linnen hofvet dynne for 2 mrk. 8 skl., en ullen hodvet 
dynne 1½ mrk., it bruegarns lagen for 4 mrk., it hampe bruegarns lagen 4 mrk., it nye wefved 
hiønde paa røed bon for 4 mrk., it gl. syed hiønde med skind under for 10 skl., ved skatens udleg de 
3 skl.,  
 
Dend eldste søn Peder Holgersen anpart som er 27 Sld. 3 mrk. 9 skl., er till hammen udlagt en 
røe bliset Hoppe for 8 Sld., en blak brun stiernet Hoppe for 6 Sld., it røe bliset Hestføll for 3 Sld., en 
røe stud for 5 Sld., it Faar 3 mrk., it lam for 1 mrk., I Wester seng i Herberghuuset 2 puder med lin 
vor og strik og grønt tøy ind forre for 2 Sld., en laasfast førrekiste i Herberghuuset for 1 Sld., en nye 
wefvet agedynne med it i kraager syed under vaar for 1 Sld. 1 mrk., it hiønde med løet skind under 
for 2 mrk. 9 skl., er 27 Sld. 3 mrk. 9 skl., Clar. 
 
Dend anden søn Hans Holgersen som Hans Rømmer er tilsiuns werge for, tilkommer 27 Sld. 3 
mrk. 9 skl., er till ham tillagt, en blak bliset Hoppe for 6 Sld., en sort bliset Foele for 2 Sld., en sort 
Mær og Føll for 6 Sld., hos Hans Rømmer for 3 Sld., en røed stud for 4 Sld., en ung kohlsort Mær 
for 6 Sld., it nye wefved hiønde med guhl bon for 3 mrk., en ullen hofvetdynne i Øster seng i 
Herberghuuset for 1 mrk. 4 skl., till ofvers 11 skl.,  
 
Dend 3die søn er Anders Holgersen som systermanden Laurid Andersen er werge for 
tilkommer 27 Sld. 3 mrk. 9 skl., derfor er tillagt, en clar brun Mæhr og Føll for 9 Sld., en sort brun 
Mær for 8 Sld., en blaket Mær som kaldis strobe for 8 Sld., en nye wefvet agedynne med guhl 
rannet under foer for 3 mrk. 8 skl., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., ved 
amptskrifverens udleg de 1 skl.,  
 
Dend 4er søn Herman Holgersen som Peder Hansen i Clemmedsker sogn. hans mor broder er 
werge for, er tillagt for sin anpart som er 27 Sld. 3 mrk. 9 skl., hos Thor Hansen paa Loftegaarden i 
Westermarie sogn affordris, af hvis hand er skyldig at hafve 10 Sld, en brun bliset Mær og føll for 8 
Sld., en soed graae Mæhr for 7 Sld., en braaget Mæhr for 3 Sld., till ofvers 7 skl.,  
 
Dend 5te og yngste søn er Jens Holgersen som Anders Hansen i Clemmedsker sogn. er werge 
for tilkommer 27 Sld. 3 mrk. 9 skl., der for udlagt en ung Maaget Mær for 7 Sld., hos Thor Hansen 
paa Loftegaarden i Westermarie sogn affordris, af hvis hand er skyldig at hafve 7 Sld. 2 mrk. 6 skl., 
en ung brun Mær for 3 Sld. 2 mrk., en sort snoppet Hoppe for 4 Sld., en kiste af førre 3 mrk., I 
Øster seng i Herberghuuset en linnen underdynne for 6 mrk., en olmerdugs ofverdynne for 5 mrk., 
en pude med udsynings woer for 6 mrk., it bruegarns lagen for 3 mrk., hos Peder Hansens udleg 3 
skl.,  
 



Og som dend eldste daatter er Karne Laurids Andersens deel Hiemgift eller Udflye her af boet 
forhen hafver bekommet, Saa blef herom nu i dag paa Sterfboet afhandlet og aftalt at hendis 
tilfaldene arfvepart skulle ike til reignis eller hinde tilleggis, mens beriegnis og tilleggis hendis 
efterskrefne 3de syster, er der af én paa én hver af de 3de systerlaader 4 Sld. 2 mrk. 9 skl., blifver da 
en hver systerlaad 18 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
 
Saa er da for dend anden daatter Seigne Holgersdaatter som broderen Peder Holgersen er 
werge for, udlagt efterskrefne, it brundt Mærføll for 4 Sld., en soed bliset Mær som kaldis Soen for 
6 Sld., en røe brun hielmet Qvige for 4 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., hod Mouns Pedersen 
Mørk paa Pinneløkegaards grund i Westermarie sogn, at affordre 2 Sld. 2 mrk., it Blaargarns lagen i 
Øster seng i Herberghuuset for 2 mrk., hos Per Hansens udleg de 4 skl., ved skattens udleg 1 skl.,  
 
Dend 3die daatter er Anna Holgersdaatter som Hans Pedersen paa Klint er werge for, 
tilkommer 18 Sld. 2 mrk. 5 skl., hvor for er tillagt, en brun stiernet Mær og føll for 9 Sld., en sort 
brun Foele 4 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., it Lam for 1 mrk., en røe røget Qvige for 3 Sld., 
hos broderen Hans Holgers udleg 5 skl.,  
 
Dend yngste daatter Kirstine Holgers daatter som Laurids Hansen hindes Mor broder 
boende paa  Biørnegaarden i Clemmedsker sogn er werge for tilkommer 18 Sld. 2 mrk. 5 skl., hvor 
for er udlagt it soed bliset Mærføll for 3 Sld., en sort stiernet Foele for 5 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 
Sld. 2 mrk., it Lam for 1 mrk., Laurids Hansen wergen er her till boet skyldig, som her till er 
udlagt 5 Sld., hos Arist Ibsens udleg 2 mrk., en røe hielmet Qvige for 3 Sld., en ullen hofvetdynne i 
Øster seng i Herberghuuset for 1 mrk. 4 skl., hos broderen Hans Holgersen 1 skl., er 18 Sld. 2 mrk. 
5 skl.,  
 
Foruden de saa hafver dend 3die søn Anders Holgersen, en sort bliset Mær og it sort bliset 
Mærføll, til bevilgning,  
Dend 4de søn Hermand Holgersen hafver og till bevilgning en sort brun ung Mær. 
Dend yngste søn Jens Holgersen hafver og till bevilgning en guhl brun bliset Mær. 
Dend anden daatter Seigne Holgersdaatter hafver till bevilgning, en clar brun Mær og it brunt 
Mærføll. 
Dend 3die daatter Anna Holgersdaater en sort Mær till bevilgning. 
Dend yngste daatter Kirstine Holgersdaatter hafver og til bevilgning en røed soed bliset Mær 4 
aar gl. med it brunt Mærføll. 
Hvilket her saaleedis de vedkommende i sin tid, er indført til efter Retning. 
Belangende denne 54 gaard paa tindsta i Westermarie sogn, da som dend i lang tid ike er Taxeret, 
og dend imidlertid udi adtskillige maader er forbedret; Saa will dend naar leulifheden kand 
foreholde, af mænd Taxeris. Enken og hendis Børn imellem dehlis. 
Efter anfordring hafde Enken og Arfvingerne ey videre at angifve, som dette boe kunde vedkomme, 
hvor ved saa dette skiftes sluttis. Og at saa er Passeret som forskrefvet staar Testerer. 
Henrik Brugman. Thor Hansen. Per P:H: Holgersen. 
 Jens J:H: Holgersen. Anders Hansen. Laurs L:H:S: Hansen. 
Hans Pedersen. Hans H:H: Holgersen. Laurs L:A: Andersen.  

Arist Ibsen   Hans H:R: Rømmer. 
 



Nr. 158. 
Side 242b. 1697. 29. Juni. 
Jep Nielsen, 2. Sg. Ibsker. 
Kirstine Jensdatter. Laugv: Poul Pedersen, Nyegård, Østerlars. 
 1 søn. 2 døt. 
A: Laurids Ibsen, f. 1686. Værge: Farbror, Jens Nielsen, Ibsker. 
B: Elisabeth Ibsdatter, f. 1682. Værge: Faders søsk.barn, Berrild Jensen, Øster Sogn. 
C: Anna Ibsdatter, f. 1691. Værge: Faders søsk.barn, Jep Jensen, Østermarie. 
 
Anno 1697. Dend 29 Juny, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling efter Sal: Jep Nielsen som boede, og døde paa dend 2 Jord Eiendoms 
gaard beliggende i Ibsker  sogn. Imellem denne S: Mands  efterlatte Hustru Kirstine Jensdaatter 
for hinde blef till laugwerge anordnet, Povell Pedersen i Nyegaarden i Østerlaursker sogn. paa 
eene, og paa anden side deris nemlig Sl: Mand med sin efterlefvende hustru auflede børn, som er 1 
søn og 2 døtter, hvor af  
 
Sønnen er Laurids Ibsen paa 11 aar gl. for hammen er till wærge anordnet fader broderen Jens 
Nielsen i Ibsker sogn. 
Dend eldste daatter er Elisabeth Jbsdaatter paa 15 aar gl. for hende er til werge anordnet hindes  
faderens Sydskinde barn Berrild Jensen i Østermarie sogn.  
Dend yngste daatter Anna Ibsdaatter paa 6te aar gl. for hinde er till werge anordnet Jep Jensen 
faderens sydskende barn i Østermarie sogn. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, Hosbonden Edle og Welb: Hr: Vice Landsdommer 
Ancher Müller og skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd 
opmeldet, Mikell Hop, og Jens Laursen. I berøre Ibsker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En sort brun stiernet Hest for 8 Sld., en sort bliset Hest for 5 Sld. 2 mrk., en sodet Hest for 5 Sld., en 
skimlet Hest for 4 Sld., en brun bliset Hoppe med it brunt bliset Horsføll begge for 6 Sld.,  
Qveg.  
En røed stud for 7 Sld., en røe hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., 
en brun braaget Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe skioldet Koe 3½ Sld., en hvid beltet Koe for 4 Sld., en 
sort Koe for 3 Sld. 2 mrk., en røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort braaget Koe for 5 Sld., it hvidt 
studnød for 2 Sld. 1 mrk., it røe beltet Tyrnød for 1 Sld. 3 mrk., it bleg hielmet Qvigenød for 7 mrk., 
en røe Tyrkalf for 1 mrk. 8 skl.,  
Faar og Lam. 9 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk., en fior gl. Wehr for 3 mrk. 8 skl., 8 Lam á 1 mrk 
er 2 Sld.,  
Gies.4 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld., en Gaase for 1 mrk., Svin, en hvid Soe for 1 Sld., 2 mindre hvide 
Søer á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 3 fior gl. Grise af de 2 erre galt grise, og dend 3die er en Soegris á 1 
mrk, 8 skl., er 1 Sld. 8 skl.,  
Kaabber. 
En gl. span kedel er vegtig till penge 3 mrk., en liden mæssing kedel er vegtig till 2 mrk.,  
I en seng i Krubhuuset,it bruegarns lagen for 2 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 2 mrk., en sort 
rannet ofverdynne for 4 mrk., en sort rannet hofvet dyne for 1 mrk. 8 skl., en pude uden vor for 8 
skl., en sort ranned underdynne for 3 mrk.,  



I Stuen. 
En syed benkedynne for bordenden for 1 Sld. 2 mrk., en gl. benkedynne vaar under winduen for 12 
skl., en syed agedynne for 12 skl., en gl. benkedynne som tilhør Enkens fader Jens Hansen, en wogn 
med høestier, hammel og seeler for 4 Sld., en ploug foruden jern for 2 mrk., it aar med bihl for 12 
skl., en ruhl med tapper og skogle for 3 mrk., en harre for 8 skl.,  
I Krubhuuset. 
2 tomme tønder á 6 skl er 12 skl., it gl. wraaeskab for 2 mrk., it drøftetrug for 8 skl., 
Paa Tillet. 
En tønde for 1 mrk., en gl. seis med bom og ringe for 8 skl., en gl. halfstokøpse for 8 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Sterfboets løsøre middel till penge 110 Sld. 2 mrk.,  
Denne Sl: Mands Ifareklæder angaaende,Da om de ikun var af Wadmell og Allunit skin; 
Saa blef derom nu her paa Sterfboet afhandlet, at sønnen skall den tilsammen hafve, at paaklæde sig 
efter haanden at forslide; Hvor for derom ei videre boet till beste anføris. 
Belangende, sæden som her ved gaarden i dette aar 1697 er saaed; 
Da blef herom og ofverweyet og aftaldt paa Sterfboet, at deraf ej meere kand Sterfboet till beste 
anføris. End at Enken imod tager samme sæd, og dens afgrøde. Og der imod svarer og betale ald 
dend afgift, landgielde, tiende og andet, som for berørte aar 1699. bør ydis hvor ved det saaleedis 
beroer, naar Enken forskrefne efter kommer. 
Blef saa angifven efterskrefne Gield og Prætentioner, og der til er giort udleg som 
følger. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter regenskab i alt 22 Sld. 10 skl., udlagt en 
røe stud for 7 Sld., 9 gamle af aar á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk., 8 Lam á 1 mrk er 2 Sld., en bleg hielmet 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., en fior gl. wehr for 3 mrk. 8 skl., hos Enkens lod 2 skl.,  
Sl: Hans Dominicy Sogne Præsten i Svaniche og Ibsker fordrer efter Enkens forregifvende og 
vedgaaelse 8 Sld., udlagt en sort brun stiernet Hest for 8 Sld.,  
Befindes af dend skifte forretning, ganget efter Sl: Lars Pedersen. I Østerlaursker sogn, dend 17 
September 1688. er tilfalden denne Sl: Mand vergemaal for den Sl: Mands Søn Peder Laursen, som 
tilkommer i alt fæderne arf 20 Sld. 13 skl., deraf bestaar udi den 43 gaard i Østerlaursker sogn 21 
Sld. 2 mrk. 1 skl., Hvilket der og affordris kand efter som denne Sl: Mand der af indtet opbaaret 
hafver, resten af løsøre er udlagt, som denne Enke blef stort at findis Sl: Mand Jep Nielsen ike 
skulle hafve oppebaaret hvilket ej forgyldig kand eragtis mens her af boet udleggis som er 4 Sld. 2 
mrk. 12 skl., og saa frempt noget igien deraf kand bekommis, kommer det disse denne Sl: Mands 
arfvinger til dehling. Nog tilfalden efter Sl: Arist Hansen 2 mrk. 2 skl., er saa hvis som her af boet 
udleggis 5 Sld. 14 skl.,  Og er ved denne Sl: Mands dødelig afgang igien for forberørte myndling till 
werge anordnet, Hans Jensen Myndlingens Moder systermand boende i Meelsted som her ved 
anbefallis samme wergemaal efter lovens tilhold ar forrestaae; og er for Summen udlagt, en sort 
Koe for 3 Sld. 2 mrk., it gl. wraaeskab for 2 mrk., en sort rannet ofverdynne i Krubhuuset for 4 
mrk., 2 tønder i Krubhuuset for 12 skl., hos Enken de 2 skl.,  
Enken forregaf at verre skyldig till gl. Hans Dik i Svaniche 5 mrk. 8 skl., udlagt it bleg Qvigenød 
for 7 mrk., till ofvers 1 mrk. 8 skl.,  
Enken med sin laug werge samtøket, at sønnen Laurids Ibsen efter sin Sl: Faders løfte i hans 
lefvende lifve, skulle hafve foruden skifte dend her udi forhen Taxerede brun braagede Koe, hvilket 
her nu ham tillagt er, og anføris efter Taxten 4 Sld. 2 mrk.,  
Iligemaade har og Enken samtøket, som hendis Sal: Mand forhen, hafver bevilget den elste daatter 
Elisabeth Ibsdaatter foruden skifte at nyde, en røe hielmet Koe her udi anført for 5 Sld.,  
Ligesaa og samtøket, at dend yngste daatter Anna Ibsdaatter, skall nyde efter faderens løfte, en røe 
braaget Koe foruden skifte, for hen her udi anført, og Taxerit fot 4 Sld. 2 mrk.,  



Imod denne Sl: Mands begrafvelsis bekaastning eller udfart, Prætenderit Enken lige vederlaug efter 
Specification som samtøktis og andrager 30 Sld., udlagt en sort bliset Hest for 5 Sld. 2 mrk., en sort 
Hest for 5 Sld., en røe Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort braaget Koe for 5 Sld., 4 gl. Gies og en Gaase 5 
mrk., en hvid Soe for 1 Sld., en vogn med Høestier 4 Sld., it hvit studnød for 2 Sld. 1 mrk., en ploug 
uden jern for 2 mrk.,  
For skiftet at forwalte og umage 3 Sld., udlagt en røe skioldet Koe for 3 Sld. 2 mrk., till ofvers 2 
mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld., udlagt en hvid beltet Koe for 4 Sld., ved Hr: 
Landsdommers udleg 2 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt, en gl. span kaabber kedel vegtig till 3 mrk.,  
Wurderings mændene hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it bruegarns lagen for 2 mrk. 8 skl., it ungt galt 
svin for 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætentioner till penge 90 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 20 Sld.,  
Der af tilkommer Enken dend halfve part som er penge 10 Sld.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem, denne Sl: Mands med sin efterlefvende hustru auflede en søn 
og 2 døttre, er der af broderens laad penge 5 Sld., og hver systerlaad 10 mrk., 
 
For Enkens anpart er udlagt efterskrefne, en skimlet Hest for 4 Sld., i Krubhuuset, en sort rannet 
hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en pude uden vaar for 8 skl., en sort rannet underdynne for 3 mrk., it 
benkedynne vaar under winduen i stuen for 12 skl., ved Hans Diks udleg 1 mrk. 4 skl., en syed 
agedynne for 12 skl., en ruhl med tapper og skogle for 3 mrk., it aar med bihl for 12 skl., en harre 
for 8 skl., en røe Tyrkalf for 1 mrk. 8 skl., it ungt galt svin for 1 mrk. 8 skl., it ungt Soesvin for 1 
mrk. 8 skl., it drøfte trug for 8 skl., en øltønde for 1 mrk., en seis med bom og ringe for 8 skl., en 
half stokøpse for 8 skl., en ung hvid soe for 3 mrk., en liden mæssing kedel for 2 mrk.,  
 
Sønnen Laurids Ibsen tilkommer 5 Sld., og er der for tillagt, en brun bliset Hoppe med it brun 
bliset Horsføll for 6 Sld., till ofvers 1 Sld.,  
 
Dend elste daatter Elisabeth Ibsdaatter tilkommer 10 mrk., der for tillagt hos broderens udleg de 
4 mrk., en syed benkedynne for bordenden er sat for 6 mrk.,  
 
Dend yngste daatter Anna Ibsdaatter tilkommer og 10 mrk., er derfor tillagt, it røe beltet Tyrnød 
for 7 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., 
 
Enken beholder børnens tilfalden arf hos sig, og svarer børnen der till, som try er, hvilket hun nu 
belofvet. Ved denne deeling, Er afkortted i skiftebrefvet 3 Sld. 1 skl., som er paa Enkens part 6 
mrk., og sønnens 3 mrk., og hver daatter 1 mrk. 8 skl., hvilked Jens Poulsen Hiort som denne S: 
Mand wergede for tilkom efter sin S: fader den 7 juny 1690. hvilked witløftigere i skiftebrefvet er 
forclared, og er halfbroderen Lars Hiort i Boelsker sogn ved denne S: Mands død igien for 
mynlingen til werge anordnet. 
 Thill det sidste blef Enken og de andre vedkommende, af skiftes Administrator tilspurt, om de viste 
meere dette boe at komme til beste, eller viidere fordrende Gield. Hvor till de svarede, ej videre at 
werre, end angifvet er og forskrefvet staar, uden tagende den 2 gaard i Ibsker sogn. Hvor om nu ike 
dend rigtighed forrefandtis at dend med kand dehlis, der for fermed indtill viidere beroer, hvor ved 
saa dette skifte sluttis. Saa at werre Passeret Testerer.  Ancher Müller. 
Henrik Brugman. Paa Enkens weigne Poul P:P: Pedersen.  



Mortten Laursen. Mikel Hop.  Jens J:L:S: Laursen. 
 
 



Nr. 159. 
Side 244. 1697. 30. Juni. 
Gjertrud Mortensdatter, 70. Sg. Østermarie.  
Hans Espersen. 
 Ved ægt med ?. 2 søn. 1 dat. 
A: Per Mortensen, egen værge, Østerlars. 
B: Mads Mortensen, egen værge, Østerlars. 
C: Gjertrud Mortensdatter, gm. Olluf Nielsen, Øster Sogn. 
 
Anno 1697. Dend 30 Juny, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter  Hans Espersens Sal: hustru Giertrud Morttensdaatter som 
boede, og døde paa dend 70 Jord Eiendomsgaard beliggende udi Østermarie  sogn. Imellem denne 
S: Qvindes  efterlatte Mand bemelte  Hans Espersen paa eene, og paa anden side hindis efter 
lefvende børn, hvor till Hans Espersen er stiffader, som er 2 sønner og en daatter. Hvor af  
 
Dend eldste søn er Per Morttensen i Østerlaursker sogn, sin egen werge. 
Dend anden søn er Mads Morttensen ibdn. Og sin egen werge  
Daatteren Giertrud Morttensdaatter i Egteskab med Olluf Nielsen i Østermarie sogn. 
.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter foran indførtte  ordre skifte skrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Sørren Mounsen, og Esper 
Persen. I berørte Østermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som følger,  
 
Heste og Hopper. 
En sort bliset gilling med 2 hvide bagfødder for 12 skl., en brun stiernet Hest for 8 Sld., en brun 
liden Hest for 6 Sld., en hvid Meer med it spet Horsføll for 7 Sld., en sort brun Meer med it røt 
Horsføll paa lyngen, hvilken arfvingerne self satte for 8 Sld.,  
Qveg. 
En røe stud for 6 Sld., en røe Herrit stud for 6 Sld., en mindre røe stud for 3 Sld. 2 mrk., endnu en 
mindre røe stud for 3 Sld. 1 mrk., en liden røed studkalf for 6 mrk., en røe skioldet Koe for 5 Sld. 1 
mrk., en røe røget Koe for 5 Sld., en gl. røed Koe for 4 Sld., en gl. brun hielmet Koe for 4 Sld., en 
bleeg beltet gl. Koe for 4 Sld., en sort stiernet Tyrkalf for 12 skl., en blak hielmet Tyrkalf for 10 
skl.,  
Svin. Nu paa Lyngen. En røe sandet Soe som arfvingerne satte for 3 mrk., en sort plettet Soe som de 
og satte for 3 mrk., en hvid galt gris for 20 skl.,  
Faar og Lam. 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld., en Gaase for 1 mrk., 7 Gieslinger á 8 skl er 3 mrk. 8 skl.,  
Kaabberwahre. 
En liden span kaabber kedel er vegtig till 6 mrk. 8 skl., en malm gryde vegtig till 2 Sld. 2 mrk., en 
liden gl. mæssing kedel for 2 mrk., en jern gryde kraag for 12 skl., en gl. ploug med jern hiul og 
ringe for 1 Sld. 2 mrk., en gl. wogn med stier og hammell for 2 Sld., endnu en gl. wogn med 2 gl. 
høe stier for 1 Sld., it par gl. høestier for 12 skl., en gl. slee med jern vidier for 2 mrk., 2 gl. aar med 
bille paa á 1 mrk er 2 mrk., 2 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk.,  
I Østerhuuset i en seng. 
En ullen hvid ofverdynne for 5 mrk., en linnen underdynne for 2 mrk., en gl. linnen underdyne for 1 
mrk., en sort rannet ullen hofvet dynne for 12 skl., 2 blaargarns lagen á 1 mrk er 2 mrk., it gl. 
sengested for 1 mrk., en gl. forbenk for 6 skl., endnu en sengested i Østerhuuset for 1 mrk.,  



I drengehuuset.eller huggehuuset, it gl. sengested for 8 skl., en seis med bom og ringe for 1 mrk., 
endnu en gl. seis med bom og ringe for 12 skl., en kalke tønde for 8 skl., en stoer tom tønde paa 
tillet for 1 mrk., it gl. ølkar i østerhuus Cammeret for 2 mrk., it ølkar samme sted for 1 mrk., 3 tønde 
stomme á 2 skl er 6 skl., en gl. half tønde sammested for 4 skl.,  
I dend Nordeste Cammer. 
It førrebord med foed og skuffe for 2 skl., en gl. hiering med en bon for 8 skl., en gl. halftønde for 4 
skl., en smør toe for 12 skl., en laagebøtte for 8 skl., en gl. bære kande for 2 skl., 2 sybøtter 3 skl., er 
6 skl., en karebenk for 4 skl., en salte otting for 6 skl.,  
I Steerhuuset. 
En gl. ploug med it skier og en widie paa for 2 mrk., en gl. halftønde for 2 skl., en Eege spand for 4 
skl., en førrespan for 4 skl., en stoer førrebøtte uden laag for 6 skl., en kitte for 2 skl., en trude 
kande for 4 skl., en gl. træ foed for 1 mrk., en gl. spade for 6 skl., en jern haand tang for 2 mrk. 8 
skl., en dømlinge naur for 8 skl., en krakøpse for 6 skl., en stokøpse for 1 mrk., en gl. ølltønde for 4 
skl.,  
I Krobhuuset. 
En øltønde for 1 mrk., en stoer tønde for 8 skl., en gl. kiste af førre uden laas for 1 mrk., it gl. 
wraaeskab uden dørre og laas for 8 skl., it gl. eegeskrin for 8 skl., en eegekitte for 4 skl., it gl. ølkar 
i nørre Cammer for 1 mrk., en gl. førrekiste som er sat till it skab uden laas for 8 skl., it gl. førrebord 
med foed for 1 mrk., en kierne for 10 skl., en kierne for 8 skl., 4 tomme tønder á 4 skl er 1 mrk., 4 
Sybøtter á 2 skl er 8 skl., it drøftetrug for 12 skl., en gl. Ørk i Krubhuuset uden nøgell for 2 Sld.,  
I en seng i Krubhuuset. 
En ullen ofverdynne for 1 Sld., én linnen underdynne for 1 mrk., it gl. sengedynne ulled vaar for 8 
skl., en linnen hofvetdynne for 2 mrk. 8 skl., en smal lesned agedynne for 2 mrk., en liden breedere 
agedynne for 1 mrk. 8 skl., en jern tyfve for 6 skl., it tørf jern for 8 skl., en lyng rifve for 6 skl.,  
Paa Stueloftet. 
It stude aag med liste for 8 skl.,  I Stuen, en lesned benkedynne paa nørrebenk med sort underfoer 3 
mrk., en lesnet benkedynne med sort rannet under foer for bordenden for 3 mrk., en gl. lang 
benkedynne under winduen i stuen for 2 mrk., it gl. hiønde for 4 skl., ir hiønde med skind under for 
1 mrk., it førrebord i stuen med oben foed for 6 mrk., it gl. wraaeskab med 2 laasfaste dørre for 6 
mrk., en gl. ruhl med tapper og skogle for 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne boets løsøre till penge 123 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Belangende denne Sl: Qvindes Ifareklæder. Da hafver arfvingerne der af, hver sin anpart 
bekommet, saa at ej noget her udi, meere derom er nødig at melde. 
Sæden som for dette aar, till denne 70 gaard er saaed. Da paatoeg Hans Espersen sin dend som er 
halfpartten, og sønnen Jørgen Hansen tilhør dend anden halfvepart, hvilkende indhøster. Og der 
imod svarer de samptilg till, og yder hvis som for denne 70 gaard for 1697 bør ydis, till de 
vedkommende, saavel Landgielde som tiende og alt andet lampt laarne korn med sin leye; 
Hvilker Sønnen Jørgen Hansen tillige med sin Fader Hans Espersen en lofvede, at holde 
vedkommende uden skade, meere kand sæden ej komme dette boe till beste, end forskrefvet staar. 
Blef saa Angifven efterskrefne Boets Schyldige Gield. Hvor till er giort udleg som 
følger; 
Kongl: May: amptskrifver og Ridefouget Sr: Hans Henrich Schor fordrer som rester efter sin 
Specification for Anno 1696. 6 RixD. 2 mrk. 14 skl., er 9 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt, en røe herrit 
stud for 6 Sld., en mindre røed stud for 3 Sld. 2 mrk., it Lam for 1 mrk., till ofvers 2 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter regenskab og afreigning  med Hans 
Espersen, som nu vedgikes og Hans Espersen til dato skyldig er, i alt penge 78 Sld. 4 skl., foruden 
dette fordred Hr: Vice Landsdommer, som hammen af Seig: Jacob Koefoed i Svaniche er 
ogverdragen, og Hans Espersen er skyldig blefven til Sr: Jacob Koefoed og hans Sal: Faders boe, 



som efter regenskabs udwiisning, andrager 15 Sld. 2 skl., saaleedis er da Hr: Vice Landsdommers 
fordring her ved boet tilkommer 93 Sld. 6 skl., for hvilke 93 Sld., Welb: Hr: Vice Landsdommeren, 
formedelst mangel af løsøre, og i henseende till. At denne gamle mand Hans Espersen, kunde 
beholde noget løsøre, till at hielpe sig med ved boet, Saavelsom og at arfvingerne paa it sted kunde 
indløse denne fordring som dend største her ved boet her nu er giort indførsel udi dend 70 gaard i 
Østermarie sogn, indtill de skadisløs worder betalt, en førre ørebøtte for 6 skl.,  
Mads Bohne Hermansen i Nexøe, fordred efter sin indskikkede seddel Penge 4 Sld., udlagt en brun 
hielmet Koe for 4 Sld.,  
Mads Koefoed Pofvelsen i Svaniche fordret efter sin sedel penge 5 mrk. 10 skl., hos Morten 
Koefoeds udleg 5 mrk. 10 skl.,  
Mads Hansen i Svaniche fordrer som rester for en half tønde salt 14 mrk. 8 skl., nog som rester paa 
en anden half tønde salt 2 mrk., og paa hans Moders weigne 3 mrk., er 4 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt, 
en røe røget Koe for 5 Sld., till ofvers 8 skl.,  
Hermand Wolfsen i Svaniche tilkommer efter Hans Espers forregifvende for forstrekning till denne 
Sl: Qvindes begrafvelse, som opdrager til penge 13 Sld. 2 mrk., udlagt hos Morten Koefoed udleg 2 
mrk. 6 skl., en sort brun Meer med føll for 8 Sld., dend mindste røede stud 3 Sld. 1 mrk., 7 
Gieslinge for 3 mrk. 8 skl., en sort plettet Soe 3 mrk., ved amptskrifverens udleg 2 skl.,  
Mortten Koefoed i Svaniche tilkommer efter Hans Espers angifvende og Jacob Koefoeds seddel 10 
Sld., udlagt en sort bliset gilling for 12 Sld., till ofvers 2 Sld.,  
Jørgen Hansen fordred for adtskillige forstrekninger till sin folder som hand nu vedgik og 
Accorderit for 20 Sld., udlagt en bleg beltet gl. Koe for 4 Sld., en jern gryde kraag for 12 skl., en 
ploug med behør for 1 Sld. 2 mrk., en gl. wogn med 2 gl. Høestier for 1 Sld., it par høe stier for 12 
skl., en gl. slee med jern vidier for 2 mrk., 2 aar med bille paa for 2 mrk., 2 harrer for 1 mrk., it 
sengested i Østerhuus for 1 mrk., it førrebord i stuen med aaben foed for 6 mrk., it wraaeskab med 2 
dørre 6 mrk., en ruhl med tappe og skogle for 2 mrk., en lesnet benkedynne med sort rannet 
underfoer for bordenden for 3 mrk., én lang benkedynne under winduen for 2 mrk., en sort stiernet 
Tyrkalf for 12 skl., en blak hielmet Tyrkalf for 10 skl., en røe sandet Soe for 3 mrk., én ullen 
ofverdynne i Krubhuuset for 4 mrk., en linnen underdyne for 1 mrk., it gl. sengedynne waar for 8 
skl., en linnen hofvetdynne for 2 mrk. 8 skl., en small lesnet agedynne for 2 mrk., en liden breedere 
agedynne for 1 mrk. 8 skl., en gl. Ørk i Krubhuuset uden nøgel for 2 Sld., it Ølkar i Øster Steerhuus 
Cammerit for 2 mrk., en seus med bom og ringe for 1 mrk., en korrebenk 4 skl., en salte otting for 6 
skl.,  
Jens Pedersen i Østermarie sogn fordred for en tønde Biug 8 mrk., og otte mrk., jern á 4 skl er 2 
mrk., Hans Espersen lofvet at will betale Jens Pedersen en tønde Biug i fisket, og ey begier udleg 
der for, jernet benegtis og henvist till loug og ret. 
Efter det skiftebref ganget efter Hans Espersen forige hustru Anna Castensdaatter dend 6 
oktober 1675 tilkommer og rester til daatteren Inger Hansdaatter sin møderne arf 5 Sld. 1 mrk. 
10 skl., nog for it Lam som hende blef bevilget 2 mrk., og som faderen Hans Espersen det werget 
for hinde til foen er  nu en gl. mand, er hendis broder Jørgen Hansen i hans sted til ordnet at 
werge for berørte sin syster, udlagt der for udi dend 70 gaard i Østermarie sogn, giort indførsel for 5 
Sld., 2 blaargarns lagen i østerhuuset for 2 mrk., it sengested for 1 mrk., 2 sybøtter for 6 skl., en 
eegekitte for 4 skl.,  
Iligemaade rester efter berørte skiftebref till daatteren Signe Hansdaatter som nu broderen Jens 
Hansen er tilordnet at werge for sin møderne som er penge 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., nog for it bevilget 
Lam 2 mrk., Indfør i fornefnegaard for 5 Sld., i Østerhuus seng, en sort rannet ullen hofvet dynne 
for 12 skl., it førrebord med foed og skuffe for 2 mrk., en smør toe for 12 skl., en kitte for 2 skl., 
nok tilkommer og rester till sønnen Jørgen Hansen sin møderne arf efter fornefne skiftebref som 



er 10 Sld. 3 mrk. 4 skl., Indført i gaarden for 8 Sld. 2 mrk. 2 skl., en træfoed for 1 mrk., en ploug 
med it skier for 2 mrk., en lesnet benkedynne paa nørrebenk 3 mrk., it hiønde med skind under for 1 
mrk., it stude aag med tiste for 8 skl., en jern tyfve for 6 skl., it tørf jern for 8 skl., en lyngrifve for 6 
skl., it gl. hiønde for 4 skl., en half tønde for 2 skl.,  
Christen Jacobsen i Østermarie sogn fordred for liigkisten arbiedsløn 3 mrk., udlagt ved wurderings 
mændenis udleg de 2 mrk., en øltønde for 1 mrk.,  
Hans Espersens forrige Sl: Hustruis børn som nu igien lefver, fordrer paa dend arfvepart som den 
til faldt efter deris Sl: Moder fader Casten Bek, saavell af løsøre som for de penge efter deris 
forregifvende 59 Sld., Hvor om ingen ret oplysning nu her paa skiftet kunde bekommis; Der for 
denne post efter arfvingernis begiering forblifver, indtill endelig dehling paa dend 70 gaard i 
Østermarie sogn vorder giort. 
Esper Madsen i Østermarie sogn fordrer 5 mrk. 2 skl., tillagt en benk for 6 skl., it sengested i 
hughuuset for 8 skl., i Steerhuus Cammeret 3 tønder for 6 skl., en halftønde for 4 skl., i norerste 
cammer en half tønde for 4 skl., en bærekande for 2 skl., en førre span for 4 skl., en spade for 6 skl., 
en krak øpse for 6 skl., en gl. øltønde for 4 skl., it Eegeskrin for 8 skl., en førrekiste opsat till it skab 
for 8 skl., en kierne for 8 skl., 4 sybøtter á 2 skl er 8 skl.,  
Nog fordred Jens Hansen for adtskillig som hand sin fader med forstragt hafver, opdragende till 
penge 15 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Og Hans Espersen der foruden er ham skyldig for hans møderne arf, Saa var Jens Hansen 
tilfreds, naar hand bekommer udleg for sin møderne arf som er 10 Sld. 3 mrk. 4 skl., Her imod 
foregaf Hans espersen at sønnen Jens Hansen skulle hafve bekommet én Hest, hvilken Jens Hansen 
berettet at verre strax der efter død, og som u g Qvitering, af Hans Espersen eller de andre 
arfvinger, for dend efter bemelte skiftebref Jens Hansen tilfaldne møderne arf nu frem leggis, 
hvilken der Keir dempe skiftebrefvet udviisning. Da afsettis Summen her nu i boet og dend nu af 
partterne med megen mund Clammer tivstighed till Loug og ret henvist, og er da for Summen 
udlagt, en liden brun Hest for 6 Sld., én span kaabber kedel for 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., en hvid galt gris 
for 1 mrk. 4 skl., en linnen under dynne i Østerhuus for 1 mrk., en stokøpse for 1 mrk., it gl. ølkar i 
nørre Cammer for 1 mrk., it førrebord med foed for 1 mrk., 4 tønder á 4 skl er 1 mrk., it drøftetrug 
for 12 skl., en trudekande for 4 skl., paa tillet en stor tøn tønde for 1 mrk., en seys med bom og 
ringe for 12 skl., en kalke tønde for 8 skl., I Krubhuuset, en stoer tønde for 8 skl., en kiste uden laas 
for 1 mrk., it wraaeskab for 8 skl., en kierne for 10 skl., i Steerhuus Cammeret en laagebøtte for 10 
skl.,  
 
Item fordred og Sønnen Hans Hansen sin Møderne arf efter formelte skiftebref som er penge 10 
Sld. 3 mrk. 4 skl., Her imod forregaf faderen Hans Espersen, at bemelte sønnen Hans Hansen 
skulle hafve haft, en Eng her fra i boet i nogle aar, at høste hvilket sønnen Hans Hansen saavidt 
vedstaar, at hand vell hafde haft en Eng af sin Fader, hvilken naar dend var noget med Gres 
bevoksen, vilde faderen ike lade ham afgrøden nyde, men self høstet dend, og naar der indtet meget 
var vopsen paa, da vilde faderen at hans skulle høste dend, som ike da kunde arbeydet betalr. 
Derom partterne stridis og vilde ike foreening. Da som ingen Qvitering for dend møderne arf af 
faderen eller de andre nu Sterfboets arfvinger fremleggis, er for Summen giort adsettelse, saafrempt 
vindis og Prætentionen er till loug og rett henviist, og bestaar Hans Hansens tilleggelse saaleedis, 
Her for er giort indførsel i dend 70 gaard i Østermarie sogn for 10 Sld., I Nørre Cammer it Ølkar for 
1 mrk., i Østerhus, en linnen underdynne for 2 mrk., en Eege span for 4 skl.,  
Sogne Deignen Giert Phillup Simmensen fordrer ved sin hustu 2 Sld., udlagt i Østerhuuset en ullen 
ofverdynne for 5 mrk., en jern haand stang for 2 mrk. 8 skl., en dømlinge naur for 8 skl.,  
Mads Svendsen fordred for Testamentet at skrifve 8 skl., udlagt en fiering med en bond udi for 8 
skl., 



Skiftet at forwalte 3 Sld., af en røed stud de 12 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 Sld., udlagt af en røed stud Taxerit for 6 Sld., de 10 mrk og af 
en malmgryde 6 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 4 mrk. 8 skl., tillagt af en røed stud de 2 mrk., en mæssing kedel 
for 2 mrk., hos Mads Hansen 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 1 Sld., nog en liden røed studkalf for 6 mrk., 
till ofvers 2 mrk.,  
Berettes at HansEspersen er vor den tilordnet at wærge, for Sl: Ødber Morttensdaatter Giertrud 
Ødbersdaatter, og Hans Espersen benegter, nu paa hendis weigne, ike at hafve bekommet noget 
goeds meere, end én gl. sleede hvilken hand igien lofved hendis nu tilordnet werge og broder Hans 
Ødbersen i Boelsker sogn at forskaffe. 
Item skall Hans Espersen og verre tilordnet, at wærge for Sl: Arist Olsens søn af Østerlaursker sogn 
Hans Aristsen, og sagde Hans Caspersen at hand indtet goeds paa hans weigne hafver bekommet. 
Saa er nu formedelst Hans Espersen er en gl. svag mand. I hans sted till werge anordnet, Niels 
Olsen i Østerlaursker sogn. 
Imod denne Sl: Qvindes begrafvelsis bekaastning, blef Hans Espersen efter sin opskrift, lige 
vederlaug bevilget, som og drog till penge 30 Sld., udlagt en røe skioldet Koe for 5 Sld. 1 mrk., en 
gl. røed Koe for 4 Sld., en brun stiernet Hest for 8 Sld., en hvid Mæhr med it spet Hors for 7 Sld., 
en wogn med stier for 2 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld., it Lam for 1 mrk., 5 gl. Gies for 1 Sld. 1 
mrk.,  
Summa andrager dorskrefne Gield og Prætentioner till penge 245 Sld. 6 skl.,  
Der af er betalt og udlagt med forskrefne løsøre som er 123 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
For resten af Gielden som er 121 Sld. 2 mrk. 2 skl., er formedelst mangell af løsøre giort indførsel 
udi, denne forskrefne 70 gaard i Østermarie sogn.  efter som foran findes Specificerit. 
Till det sidste blef Hans Espersen of de andre arfvinger, af skiftebetientedten til spurt, om de hafde 
meere at angifve  Sterfboet till beste. Hvor till de svarede ej videre at vere, end angifvet er og 
forskrefvet staar. Saa at verre Paseret Testerer. Henrik Brugman. Hans H:E: Espersen.  
Esper E:P: Persen.  Søren Mounsen.  Hans H:H: Hansen 
Peder P:M: Morttensen. Jens J:H: Hansen. 
  
 



Nr. 160. 
Side 246b. 1697. 1. Juli. 
Ellene Olsdatter, 11. Sg. Østerlars. 
Isser Hansen, corporal. 
 Fader. 
A: Olluf Haagensen, død, 1 bror. 
             1: Lars Haagensen, død. 1 dat. 
 a: Ellene Larsdatter, død. 1 dat. 
  I: Ellene Andersdatter, død. 5 søn. 2 døt. 
   #1: Anders Andersen, egen værge, Østerlars. 
   #2: Laurids Andersen, død. 1 søn. 1 dat. 
    ##1: Anders Lauridsen. Værge: Farbror,  
     Anders Andersen. 
    ##2: Ellene Larsdatter. Værge: Faders  
     søstermand, Jens Nielsen. 
   #3: Mads Andersen, egen værge, Østerlars. 
   #4: Jens Andersen, egen værge, Østerlars. 
   #5: Olluf Andersen, egen værge, Østerlars. 
   #6: Bohl Andersdatter, gm. Jens Nielsen, Østerlars. 
   #7: Ellene Andersdatter. Værge:  Bror, Jens Andersen. 
 
Anno 1697. Dend 1 Jully, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling efter Iser Hansen Corporall hans Sl: hustru Ellene Olsdaatter, 
som boede, og døde paa dend 11 Jord Eiendomsgaard beliggende i Østerlaursker  sogn. Imellem 
denne S: Qvindes efterlatte Mand bemelte  Iser Hansen, paa eene, og paa anden side , Denne Sl: 
Qvindes Fader afgangne Olluf  Haagensens broder, afgangne Lars Haagensens daatter 
afgangne Ellene Larsdaatters, afgangne daatter, Ellene Bendersdaatters 7 børn som er  5 sønner 
og 2 døttre. Hvor af  
 
Dend elste søn er Anders Andersen i Østerlaursker sogn sin egen werge. 
Dend anden søn var Sl: Laurids Andersen som har efterlatt sig en søn og en daatter hvor af  
 Sønnen Anders Laursen, for hammen er nu till werge anordnet, berørte hans Faders 
 Broder Anders Andersen. 

Daatteren er Ellene Larsdaatter, for hende werger Jens Nielsen i Østerlaursker 
sogn. 

Dend 3die søn er Mads Andersen i Østerlaursker  og sin egen werge. 
Den 4de søn er Jens Andersen i Østerlaursker sogn. og sin egen werge. 
Den 5te søn Olluf Andersen i Østerlaursker sogn og sin egen werge. 
Dend eldste daatter er Bohl Ansdaatter i egteskab med bemelte Jens Nielsen 
Dend yngste daatter Ellene Andersdaatter for hende er till werge anordnet bemelte Jens 
Andersen,  

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igiengifne befalning, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings 



mænd opmeldet, Iser Runge, og Jep Hansen. I bemelte Østerlaursker sogn. Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Taxerit, en røe guhl stiernet gilling for 6 Sld., en brun stiernet gilling for 8 Sld., en skimlet ung 
gilling for 6 Sld., en brun gillet Fohle for 2 Sld. 2 mrk., en sort bliset ung Hoppe for 3 Sld., en gl. 
sort Hoppr og it brun Hors føll for 3 Sld. 2 mrk., en sort Hoppe for 4 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En gl. sort grimmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en ung sort grimmet Koe for 5 Sld., en gl. røe hielmet 
Koe for 5 Sld., en ung røe hielmet Koe for 5 Sld. 1 mrk., en hvid Koe for 4 Sld. 2 mrk., en blaket 
Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe braaget stud for 3 Sld. 2 mrk., it sort grimmet Qvige nød for 6 mrk., it 
sor braaget Qvigenød for 1 Sld. 2 mrk., it røe hielmet Qvigenød for 1 Sld. 2 mrk., 3 aars kalfve á 1 
mrk. 8 skl., er 1 Sld. 8 skl.,  
Faar og Lam. 8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 5 smaa Lam á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 1 Sld. 10 unge Gies á 8 skl er 1 Sld. 1 mrk.,  
Kaabber. 
En brendevins pande med hat og piber vegtig till 2 lispund á 20 skl pundet er 10 Sld., en 2 spanne 
kaabber kedel vog 7 skaalpund á 1 mrk. 12 skl er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., en gl. gryde vog 6 skaalpund 
á 10 skl er 3 mrk. 12 skl., en malm gryde vog 7 skaalpund á 12 skl er 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., en gl. 
fierings kedell vog 8 skaalpund á 12 skl er 6 mrk., en liden malmgryde vog 4 punde á 12 skl er 3 
mrk., 3 stoke med bir á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en gl.arbieds wogn uden stier for 1 Sld., en gl. karm 
wogn med 3 hiull uden dret for 1 Sld. 2 mrk., en ploug med jern, hiul og ringe for 1 Sld. 1 mrk., en 
gl. arbieds wogn med hammell og stier for 1 Sld. 2 mrk., en nye lin wef for 5 Sld., it sengested paa 
loftet for 3 mrk., en gl. kiste paa loftet for uden laas for 2 mrk., it førrebord paa loftet for 4 mrk., en 
gl. kiste i stuen for 2 mrk. 8 skl., i Krubhuuset, en Eege laasfast kiste for 3 Sld., en førrekiste med 
en haspe paa for 1 Sld., en førre skrin med en haspe for 1 mrk. 4 skl.,  
I Melke Cammeren. 
It madskab med 2 dørre og en laas for 6 mrk., it førre skrin med en haspe for 1 mrk., it Eege laasfast 
skrin for 2 mrk.,  
Paa Loftet.  It gl. Ølkar for 1 mrk., I Kielderen. En øltønde for 1 mrk., en tiere tønde for 8 skl., en 
ballig for 4 skl., it tønde stomme for 4 skl.,  
I Steerhuuset. En straabonds tønde for 8 skl., I Krobhuuset. 4 straabonds tønder á 8 skl er 2 mrk., en 
øllhalf tønde for 12 skl., Paa Loftet ogver stuerne. 5 straabonds tønder á 8 skl er 2 mrk. 8 skl., en 
kierne for 2 mrk., en førrebøtte skieppe stoer for 4 skl., 2 førre spanne for 8 skl., en wand Mølle her 
ved gaarden, med Qvern og huus, er sat for penge 12 Sld.,  
Sengeklæder paa Loftet. 
I wester seng. En gl. hiemmegiort bolster ofverdynne for 1 Sld. 2 mrk. en linnen underdynne for 1 
Sld., en bolster hofvetdynne for 1 Sld., it lesnet sengeklæde for 2 mrk. 8 skl., en pude med lin vaar 
for 3 mrk., en pude uden vaar for 1 mrk. 4 skl., 2 blaargarns lagen it 3 mrk., og it 2 mrk., er 1 Sld. 1 
mrk., I Øster seng ibdn. En ullen ofverdynne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen underdynne for 1 Sld. 3 
mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en hiemmegiort bolster hofvetdynne for 2 mrk. 8 
skl., 2 gl. blaargarns lagen for 2 mrk., 2 puder med waar á 3 mrk er 6 mrk., I Kielderen i Nørre 
seng. En ullen ofverdynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., en linnen underdynne for 1 
mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., I Søndre Seng. 2 gl. sengedynner og it blaargarns 
lagen for 4 mrk., I Stuen. En lesned liden benkedynne for bordenden for 1 mrk., én tryggeskeftet 
benkedynne for bordenden med sort rannet under foer for 3 mrk., en lang tryggeskefet benkedynne 
under winduen for 8 mrk., it flamsk hiønde med tryggeskefted foer for 2 mrk., en agedynne med 
guhl bon for 1 mrk. 4 skl., en syed agedynne med guhl og blaae farfve for 2 mrk., it gl. flamsk 



hiønde med guhl under foer for 1 mrk., it førrebord i stuen med oben foed, er Isser Hansen bevilget 
uden skiftet. 
Summa Andrager forschrefne Boes løsøre middell till penge 157 Sld. 1 mrk.,  
Belangende dend sæd som for dette aar Anno 1697. her ved gaarden er saaed. 
Da blef derom paa Sterfboet afhandlet og aftaldt, at Iser Hansen den tilsammen med sin afgrøde 
beholder og indhøster. Hvorimod Iser Hansen belofvede at svare og betale, ald dend afgift af 
Landgielde, tiende og andet, som for berørte aar 1697. ydis og for denne 11 gaard i Østerlaursker 
sogn.betalis bør. Ved hvad navn det hafver eller nefnis kand, der for ey meere deraf boet till beste 
anføris. 
Blef saa angifven denne Sl: Qvindes Ifareklæder, og er efterskrefne, en sort klædis kaabe, som ike 
er vend, med sort rask underforrit for 12 Sld., it sort Pollemetis skiørt for 8 Sld., en sort klædis trøye 
som ike er vendt for 3 Sld. 2 mrk., it nyt wadmels skiørt er sat for 2 Sld., en røed kierseis trøye som 
er vendt for 1 Sld., it bruegarns forklæde for 1 mrk., it blaargarns forklæde for 8 skl., it kramlerrids 
forklæde for 6 mrk., it kramlerrids tørklæde for 2 mrk., en dito for 1 mrk. 8 skl., nogle gl.Pandeliin, 
som arfvingerne deelte imellem Qvindispersonerne, it gl røt wadmels skiørt for 2 mrk. 8 skl., it gl. 
røt bajs skiørt for 2 mrk. 8 skl., en gl. røed wadmels trøye for 1 mrk., en gl. bruegarns opleed for 8 
skl., en dito for 8 skl., en dito for 1 mrk., en nye blaargarns serg for 2 mrk., en blaargarns serk for 1 
mrk. 8 skl., 3 bruegarns tørklæder á 1mrk er 3 mrk., en sort silke hufve som Isser Hansen blef af 
sine med arfvinger bevilget, Summa andrager forskrefne Ifareklæder till Penge 32 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Som dehlis udi 5 brødre og 2 systerlaader er paa en broder penge 5 Sld.1 mrk. 14 2/3 skl., og hver 
daatter tilkommer 10 mrk. 15 1/3 skl.,  
 
Dend eldste søn Anders Andersen for sin egen laad som er 5 Sld.1 mrk. 14 2/3 skl., og sin 
myndling Anders Laursens anpart som er 3 Sld. 2 mrk. 9 1/3 skl., er 9 Sld. 8 skl., der for udlagt 
en sort Pollemeetis skoørt for 8 Sld., det beste kramlerrids forklæde for 2 mrk., it gl. røt wadmels 
skiørt for 2 mrk. 8 skl., hos Ellene Laursdaatter 1 skl.,  
 
Dend 3die søn Mads Andersen tilkommer 5 Sld.1 mrk. 14 skl., der for tillagt, af en sort klædis 
kaabe disse 5 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
 
Dend 4de søn Jens Andersen tilkommer 5 Sld.1 mrk. 14 skl., tillagt af forskrefne sortte klædes 
kaabe disse 5 Sld.1 mrk. 14 2/3 skl., 
 
Dend 5te søn Olle Andersen tilkommer 5 Sld.1 mrk. 14 skl., tillagt af forskrefne kaabe 4 mrk. 4 
skl., 2 bruegarns forklæder for 3 mrk., af en sort klædis trøye 3 mrk., it kramlerrids for klæde for 6 
mrk., det ringeste Kramlerrids tørklæde for 1 mrk. 8 skl., it gl. røt bayis skiørt for 2 mrk. 8 skl., en 
blaargarns serk for 1 mrk. 8 skl., hos Ellene Lauridsdaatter 1 skl.,  
 
Bohl Jens Nielsen tilkommer 10 mrk 15 skl., tillagt it nyt røtt wadmels skiørt for 8 mrk., en nye 
blaargarns serk for 2 mrk., it bruegarns forklæde for 1 mrk.,  

Nog tilkommer Jens Nielsen paa sin myndlings Ellene Lauridsdaatters weigne 7 
mrk. 4 2/3 skl., der for tillagt, en røe kierseys trøye for 1 Sld., en røed wadmels trøye for 1 mrk., it 
bruegarns opled for 1 mrk., 2 gl. bruegarns opleeder á 8 skl er 1 mrk., it blaargarns forklæde for 8 
skl., til ofvers 3 skl.,  
 
Dend yngste daatter Ellene Andersdaatter som Jens Andersen er werge for tilkommer 10 mrk. 
15 skl., tillagt en sort klædis trøye for 14 mrk., legger fra sig 3 mrk., som formeldt. 



 
Her imod beholte Isser Hansen sine egne Ifareklæder, hvor med hand nøyedis og var tilfreds. 
Dernest blef angifven efterskrefne Gield og Prætentioner, hvor till er giort udleg som 
her efter følger. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter sin sedell som vedgikes penge 39 Sld. 1 
mrk. 12 skl., udlagt, en ung sort grimmet Koe for 5 Sld., en røe hielmet Koe for 5 Sld., en 
wandmølle her ved gaarden, med Qvern og Huus er sat for 12 Sld., en brun stiernet gilling for 8 
Sld., en ung Røe hielmer Koe for 5 Sld. 1 mrk., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., it Lam for 1 mrk. 8 
skl., en førrerbøtte, skeppe stoer for 4 skl.,  
Thomme Immersen i Svaniche,angaf ved sin skrifvelse her i boet, at hafve at fordre 17 Sld. 2 mrk. 8 
skl., og der for hafver hos sig till underpandt en kaaber kedel af werdie 15 Sld., rester saa igien som 
her af boet sker udleeg for penge 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., her for er udlagt, it sor grimmet Qvigenød for 
6 mrk., it Faar for 3 mrk., it Lam for 1 mrk. 8 skl.,  
Niels Jørgensen i Østermarie sogn fordrer tienesteløn 6 mrk., udlagt i Østersenf paa loftet, en ullen 
ofverdynne for 6 mrk.,  
Anders Andersen i Østerlaursker sogn fordrer som vedgikes penge 5 Sld. 2 mrk., udlagt én blaket 
Koe for 4 Sld. 2 mrk.,  
Sognepræsten Hr: Jørgen Jensen Soede, lod fordrer ved Isser Hansen for Anno 1696 aarstiende 6 
Sld., rester paa begrafvelsen 2 mrk., giør 6 Sld. 2 mrk., udlagt en skimlet ung gilling for 6 Sld., it 
flamsk hiønde med tryggeskettet for 2 mrk.,  
Nog angaf Isser Hansen efterskrefne fordringer Kirkewergen Berttell Jensen fordrer for tiende 2 
Sld. 3 mrk., udlagt en fierings kedel for 6 mrk., 3 aars kalfve for 4 mrk. 8 skl., 2 fyrre spande for 8 
skl.,  
Jacob Laursen i Møllegaarden i Østerlaursker sogn, fordrer 1 Sld., udlagt én førrekiste med en 
haspe paa for 1 Sld.,  
Lasse Pedersen i Aakier sogn fordrer 1 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt en gl. gryde for 3 mrk. 12 skl., en 
liden malm gryde vog 4 pund for 3 mrk., till ofvers 2 skl.,  
Arist Olsen i Persker sogn fordrer 2 Sld. 1 mrk. 2 skl., udlagt en wogn med hammel og stier for 6 
mrk., en pude med lin vor i wester seng paa loftet for 3 mrk., ved Lasse Pers udleg 2 skl.,  
Anders Rasmusen i Persker sogn hafver og at fordre efter forskrefne angifvelse 1 Sld. 3 mrk. 10 
skl., udlagt en ploug med jern og hiull sampt ringe for 5 mrk., 4 tønder i Krubhuuset for 2 mrk., en 
øllhalftønde for 12 skl., till ofvers 2 skl.,  
Item Niels Thommesen i Østerlaursker sogn fordrer penge 7 Sld. Udlagt en laasfast eege kiste i 
krubhuuset for 3 Sld., i Østerseng paa loftet en linnen underdynne for 1 Sld. 3 mrk., 2 puder med 
vaar for 1 Sld. 2 mrk., 2 blaargarns lagen for 2 mrk., it flamsk hiønde med guhlt underfoer for 1 
mrk.,  
Hans Larsen i Boelsker sogn, har og at fordre efter Isser Hansens angifvelse 2 mrk., udlagt, en syed 
agedynne med guhl og blaae farfve for 2 mrk.,  
Sogne deignen paa festningen Christiansøe Samuell N: har her i boet at fordrer 3 Sld., I Wester seng 
paa loftet, en hiemmegiort bolster ofverdynne for 6 mrk., en linnen underdynne for 4 mrk., it lesned 
sengklæde for 2 mrk. 8 skl., till ofvers 8 skl.,  
Olluf Andersens søn Anders Olsen i Søegaarden fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt forrestaaende hos 
Deignen Samuell 8 skl., en gl. øltønde i kielderen for 1 mrk.,  
Mortten Pedersen i Østermarie sogn fordrer efter forskrefne angifvelse 2 mrk., udlagt en kierne for 
2 mrk.,  
Esper Povelsen i Østermarie sogn fordrede 5 mrk., udlagt i wester seng paa loftet, en bolster dynne 
for 4 mrk., en lesned liden benkedynne for bordenden i stuen for 1 mrk.,  



Mouns Skrædder i Østerlaursker sogn for skræderløn fordrer 4 mrk., udlagt en arbeids wogn uden 
stier for 4 mrk.,  
Thonnie Smed i Aakirkebye fordrer efter Isser Hansen beretning for liig beslag 6 Sld., udlagt en sort 
Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., it røe hielmet Qvigenød for 1 Sld. 2 mrk.,  
Imod denne Sl: Qvindes begrafvelsis bekaastning blef Isser Hansen Concontrrit af sine med 
arfvinger Udleg for 42 Sld., udlagt it sort braaget Qvigenød for 6 mrk., en sort bliset ung Hoppe for 
12 mrk., en røe guhl stiernet gilling for 6 Sld., en brun gillet Foele for 2 Sld. 2 mrk., en gl. sort 
Hoppe og it sort brun Horsføll for 3 Sld. 2 mrk., en sort grimmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en hvid Koe 
for 4 Sld. 2 mrk., af en brendevins pande 4 mrk., 3 Lam á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., 4 gl. Gies for 
4 mrtk., 10 unge Gies á 8 skl er 5 mrk., 2 spanne kedel for 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., 3 stoke med Bier for 
4 Sld. 2 mrk., én røe braaget stud for 3 Sld. 2 mrk., en malm gryde for 1 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Skifteforwalteren Salarium bevilget 4 Sld., Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte 4 Sld., 
for disse 8 Sld., indført i en brendevins pande Taxerit for 10 Sld.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., en tryggeskeftes benkedynne for 
bordenden for 3 mrk., it Faar for 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Prætentioner till penge 137 Sld. 2 skl.,  
Liqvideret blifver i behold og till dehling penge 20 Sld. 14 skl.,  
Saavidt sluttet af denne forretning i dag dend 1 jully 1697. Ved dagens ende.Efter at tilkom 
samptlig arfvingerne af skifte betienterne er blefven tilspurdt, om de hafde meere till dette boes 
beste at angifve, Hvor till de svarede ej viidere at verre end angifvet er og forskrefvet staar. 
Hvilket her saaleedis under vore hender og Zigneter attesteris, ar saa i voris nervelse Passeret er. 
Henrik Brugman. Isser I:H: Hansen.  Anders A:A:S: Andersen.  
Mads M:A:S: Andersen. Jens J:A: Andersen. Olle O:A:S: Andersen. 
Jens J:N: Nielsen.  Jep Hansen. Isser I:R: Runge. 
 
Nest paa følgende Den 2 Jully berørte Aar 1697 er Atter med denne forretning  
Forretagen og Liqvideret de forleeden dag ofver blefven og beholdene 20 Sld. 14 skl.,  
Hvor af Isser Hansen tilkommer dend halfve part som er 10 Sld. 7 skl.,  
Dend øfrige halfvepart deelis imellem forskrefne 5 brødre og 2 systre. 
Hvor af en broderlaad er 6 mrk. 11 5/6 skl., Og en systrelaad 3 mrk. 6 skl.,  
 
For Isser Hansens anpart som er 10 Sld. 7 skl., er udlagt en Karm wogn med 3 hu 
Iull uden dret for 1 Sld. 2 mrk., en gl. kiste i stuen for 2 mrk. 8 skl., it førreskrin med en haspe paa 
for 1 mrk. 4 skl., it madskab med 2 dørre og en laas for 1 Sld. 2 mrk., en tryggeskeftes benkedynne 
under winduen i stuen 8 mrk., it blaargarns lagen i wester seng paa loftet for 3 mrk., it førreskrin 
med en haspe for 1 mrk., I kielderen, en tiere tønde for 8 skl., en ballig for 4 skl., it tønde stomme 
for 4 skl., 5 tønder paa stueloftet for 2 mrk. 8 skl., I Nørre seng i kielderen en ullen ofverdynne for 1 
mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., en linnen underdynne for 1 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 
mrk. 8 skl., I søndre seng, 2 gl. sengedynner og it blaargarns lagen tilsammen for 4 mrk., en 
agedynne med guhl bon for 1 mrk. 4 skl., til ofvers 9 skl.,  
 
Dend eldste broder  Anders Andersen for sin  anpart som er 6 mrk. 11 skl., der for udlagt af en lin 
wef som er sat for 5 Sld., deraf 6 mrk. 11 skl.,  
 
Dend anden søn var Sl: Laurids Andersen som er død og har efterlat sig en søn og en daatter, 



 Sønnen Anders Lauridsen som fornefne Anders Andersen er werge for som er 
tilfalden den arf af sin Sl: Faders andeel 4 mrk. 7 1/3 skl., der for tillagt it førre bord paa loftet for 4 
mrk., en straabonds tønde i steerhuuset for 8 skl.,  
 
Dend 3die broder  Mads Andersen i Østerlaursker sogn tilkommer 6 mrk. 11 skl., der for tillagt, af 
en  Lin wef som er sat for  fen & Sld, der af 6 mrk. 11 skl.,  
 
Dend 4de søn Jens Andersen  i Østerlaursker sogn tilkommer 6 mrk. 11 skl., derfor tillagt af en lin 
wef at hafve 6 mrk. 10 skl., af it førreskrin 1 skl.,  
 
Dend 5te søn Olle Andersen i Østerlaursker sogn tilkommer 6 mrk. 11 skl., der for tillagt, it 
sengested paa loftet for 3 mrk., ir Ege laasfast skrin i Krubhuuset for 2 mrk., en linnen hofvet dynne 
i Øster seng paa loftet for 1 mrk. 8 skl., af it førreskrin hos Isser Hansen at hafve 3 skl.,  
 
Dend eldste daatter Bohl Jens Nielsen  i Østerlaursker sogn tilkommer paa sin hustruis 
weigne  3 mrk 6 skl., og paa sin myndling Ellene Lauridsdaatters weigne 2 mrk. 3 skl., er 5 mrk. 9 
skl., derfor tillagt en kiste paa loftet foruden laas for 2 mrk., it gl. Ølkar paa loftet for 1 mrk., en 
hiemmegiort bolster hofvetdynne i Øster seng paa loftet for 2 mrk. 8 skl., hos Isser Hansen af it 
førreskrin 1 skl.,  
 
Dend yngste Søster Ellene Andersdaatter som Jens Andersen er werge for tilkommer 3 mrk. 6 
skl., der for tillagt it blaargarns lagen i wester seng paa loftet for 2 mrk., en pude uden vaar for 1 
mrk. 4 skl., hos Isser Hansen af et skrin 2 skl., Clar. 
 
Belangende de forfem her udi deelte Ifareklæders andeel som de umyndige tilkom, saa velsom og 
den anden andeel løsøre arf, som dem og tilfaldt; formentte wærgerne at deris myndling /: efter som 
de der til trenger :/ self skulle annammer og klæde paa sig, saa og sig nu strax till nødtørstt anvende. 
Hvilket for billigt Eragtedis, efter som det bestaar af en ringe Summa og myndlingene er 
nødtrengende det at bruge. 
Denne 11 gaard angaaende, da som dend ej i lang tid er Taxerit og arfvingerne ike self fer om 
indbiurdis kand foreenis, her nu paa skiftet. 
Saa forblifver dend till Samfrenders sætning og udreigning, der ved det beroer, eller og som 
arfvingerne der om siden best kunde foreenis. Efter anfordring hafde de vedkommende ej meere at 
angifve, som dette boe kunde vedkomme, end forskrefvet staar. Saa at verre Passerit Testerer. 
Henrik Brugman. Isser I:H: Hansen.  Anders A:A:S: Andersen.  
Mads M:A:S: Andersen. Jens J:A: Andersen. Olle O:A:S: Andersen. 

Jens J:N: Nielsen.   
 
 
 
 
 



Nr. 161. 
Side 249. 1697. 3. Juli. 
Hans Thommesen, Lille Nyegård, Østerlars. 
Boell Lassesdatter. Laugv: Jens Andersen, Østerlars. 
 2 søn. 2 døt. 
A: Thommes Hansen, egen værge, Nyker. 
B: Olle Hansen. Værge: Mads Mortensen, Nyker. 
C: Kirstene Hansdatter. Værge: Bror, Thommes Hansen. 
D: Bohl Hansdatter, gm. Anders Nielsen, Østermarie. 
 
Anno 1697. Dend 3 Jully, er efter Lovlig Giorde Tillysning, Berammet it louglig  Schifte. At 
schulle være Holdet efter Salig Hans Thommesen, som boede, og døede, i it af Kog: May: Huus  
kaldes Lille Nyegaarden liggende i Staufsdale udi Østerlaursker sogn. Imellem denne S: Mands  
efterlatte Hustru Boell Lassisdaatter for hinde blef till laugwerge anordnet efter hendis begiering 
Jens Andersen Ibdn. Paa  eene, og paa anden side  Dend Sl: Mands børn som  er 2 Sønner og 2 
døtter, hvor af  
 
Dend eldste søn Thommis Hansen i Nyker sogn Sin egen werge. 
Dend anden søn Olle Hansen for hammen werger  Mads Morttensen  ibdn.  
moder systermand Anders Hansen i Clemmedsker sogn. 
Dend eldste daatter er Kirstine  Hansdaatter for hinde er broderen Thommis Hansen.tilordnet 
at werge. 
Dend  yngste daatter Bohl Hansdaatter i Egteskab med Anders Nielsen  i Østermarie sogn. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende bemelte skifte skrifveren Henrich Brugman, og 
mødte  begge tilordnet wurderings mænd opmeldet, Jep Hansen, og Anders Andersen Ibdn.  
 
Da  er forefandtis paa stæden i græsgang forhen den Sl: Mand afhandlede Qveg. En blak bliset stud, 
en sort stiernet Koe og en røe stiernet Koe, Hvor paa findis Sl: Olluf Jensens brænde, og hans 
efterlatte hustru Ingeborrig Sl: Olle Jensens tilhør, foruden det fordred Ingeborrig Sl: Olluf 
Jensens boende i Rønne 10 mrk. 6 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Jørgen Jensens brende findes og paa én sort hielmet Koe som og nu her ved 
boet er, hvilken ham for tiende rettighedefter denne Enkis berrtning saavelsom noget for 
begrafvelsen tilhørrer. 
Ellers fordrer Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller efter sin sedel 4 Sld., Hvorfor efter 
hans seddels formelding, en sort hielmet Koe skulle werre till underpandt, og som ingen anden sort 
hielmet Koe her i boet nu findes, og Enken forregifver, indtet af dette angifvende at skulle verre 
bevist. Saa Remitteris denne post till loug og rett. At Præsten Hr: Jørgen Jensen beviiste sit krauf, 
at der paa endelig kiedelse kand giøris, om Hr: Landsdommer Regres af samme Koe efter louglig 
Taxering kand bekomme, Thi nu angaf Sogne Præsten berørte Hr: Jørgen Jensen ingen fordring her 
paa skiftet. 
Haagen Aagesen i Clemmedsker sogn fordrer Skomagerløn 3 mrk.,  
Peder Hansen i Staufsdale  fordrer 4 skl., penge og for it half brød 4 skl.,  
Niels Jensen i Nyker sogn fordrer løn 8 skl.,  
Till forskrefne fordring findes indtet at betale med, hvilket Enken og de tilstede verrende arfvinger, 
efter skiftebetienternis anfordring benegtede og sagde, at her aldehlis indtet i boet var som denne Sl: 



mand tilhørde, at betale Gielden med. Angaaende  dette forrestaaende 1697. aars Landgielde, tiende 
og rettighed, som af huuset bør at gaae sampt en tønde Biug af Kongl: May: allernaadigste 
hiidsendte laarne korn; Da er her saaed ved huuset, én skeppe Biug og en skeppe Rug. Sampt 
Engen, hvilket Enken beholder og Indhøster, till at svare afgiften med, hvilket hun belofvede at 
vilde yde, og holde de vedkommende uden skade, der ved dette skifte nu i dag er sluttet, Saa at 
verre Paseret Testerer. Henrik Brugman.  Jens J: A: Andersen. 
Jep Hansen.  Anders A:A:S: Andersen. 
 
 



Nr. 162. 
Side 249b. 1697. 5. Juli. 
Sidzele Monsdatter, 33. Sg. Rutsker.    
Anders Hansen. 
 Ved ægt med ?. 1 dat. 
A: Elisabeth Lauridsdatter, f. 1671. Værge: Lars Hansen, Rutsker. 
 Ved ægt med enkemanden. 5 døt. 
B: Bohl Andersdatter, f. 1677. 
C: Gjertrud Andersdatter, f. 1681. 
D: Kirstene Andersdatter, f. 1684. 
E: Sidzele Andersdatter, f. 1687. 
F: Anna Andersdatter, f. 1690. 
  Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Peder Monsen, Risbye. 
 
Anno 1697 Den 5 Juli er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering. Sampt 
Liqvidation, efter Anders Hansens, Sl. Hustru Sidzele Mons Datter, som Boede og døde paa 
dend 33 Jordejendoms gaard beliggende udi Rydsker sogn, Imellem denne Sl. Qvindes efterlatte 
mand bemelte  Anders Hansen paa ene side, og paa anden side, deris sammen auflede Børn, saa 
og denne Sl: Qvindes tilforn Aulede daatter, som er  
 
Først denne Sl: Qvindes daatter Elisabeth Lauridsdatter paa 26 Aar gammell, for hende blef nu 
till verge anordnet Lars Hansen I Rÿdsker sogn.   
   
Nog som denne Sl: Qvindes auflet med sin efter Lefvende mand Anders Hansen  5 døttre  hvoraf  
 
Dend eldste daatter er Bohl Andersdaatter paa 19de aar gammell. 
Dend anden daatter Gjertrud Andersdaatter paa 16 aar gammell. 
Dend 3de daatter Kirstene Andersdaatter paa 13 aar gammell. 
Dend 4de daatter Sidzele Andersdatter  paa 10 aar gammell. 
Dend  Yngste daatter Anna Andersdatter paa 7 aar gammell. 
 
For demmen er faderen Anders Hansen self verge, Og forelagt Peder Monsen denne Sl: 
Qvindes broder boende i Lisbye at verre tilsyns verge. 
 
Hvor paa Rettens Veigne var ofverværende eftter ofte bemelte vedre, Skiftte Skrifveren Henrich 
Brugman Paa samme skiftte er till Wurderingsmænd Opmeldet, Lars Mogensen og Mons 
Olsen i berørte Rydsker sogn, Hvor da er forrefunden og Pahseret som her eftter følger, Nemlig  
 
Heste. Og Hopper. 
En sort brun hest for 6 Sld., Endnu en sort brun hest for 4 Sld.,Et sort gillet hestføll i andet aar 
gammell for 2 Sld., En sort hoppe for 7 Sld., En røebliset hoppe for 6 Sld., En sort bliset ung hoppe 
i 3de aar gammell for 5 Sld., Endnu en røebliset ung hoppe for 6 Sld.,  
 
Qveeg. 
En røe hielmet koe for 6 Sld., En sort hielmet koe for 5 Sld. 2 mrk., En liden røe koe for 5 Sld., 
 



Faar og Lam. 4 gamle faar á 3 mrk. er 3 Sld. Hvoraf de 2 er fiorlam; 
Svin.En hvid galt for 3 mrk.,  
Gies.  En gammell gaas for 1 mrk.,  
 
Boeskab. 
En arbeids vogn uden stie for 1 Sld. 1 mrk., En anden gammell vogn uden stier for 1 Sld.,  
En ploug med jern ringe og en plougløber for 3 mrk., En huussie for 1 mrk., En harer for 1 mrk.,  
It gammell lidet Ølkar for 1 mrk. 8 skl., Findes en gammell linn Weff, som daatteren Boel har 
bekommet till tieneste løn,  Summa andrager forschrefne Sterfboets middell till penge 60 Sld. 1 
mrk. 8 skl.,  
 
Saa blef angifven efter schrefne Bort Schÿldige gield og Prætentioner og er der till 
giort udleeg som følger :/ 
Kongelig Maÿsts  amptskrifver og ridefouget Frig: Hans Henrich Schouv, fordre efter sin for 
teigsnelse for anno 1696 med en – omkaastning resterende 9 Sld. 5 mrk. 10 skl.,   nog anført laane 
biug aar 1697  bekommet med Beÿen 3 tømder for 5 Sld. 2 mrk. 10 skl., Item aar 1697 bekommet 
en tønde laane haufre som med beÿen anføres for 4 Sld. 14 skl.,  Her foruden paa staar for sikring 
for paa staaende 1697 aars skat og landgilde af denne 33 gaard;  Da som Anders Hansen beretter, at 
her ved gaarden i dette aar anno 1697 ike er saaed meere end 2 tønder Rug, én i Giønning, og en 
foruden giøning, Item ei meere end 3 tønder laane biug som før er meldt, og 3 tønder haufre, Hvoraf 
de tou tønder haufre er bekommet, paa Elisabeth Lauridsdatters  tienesteløn, hos Niels Jensen i 
Præstegaarden i Knudsker sogn, som hand igien skall betale, Og dend eene tønde haufre, er dend 
før ommelte tønde laane haufre af Ampt skrifveren. 
Saa er derfor om anno 1697 aars skatt, landgilde og tiende, nu her paa Sterfboet ofver veÿet , 
Og med Anders Hansen aftalt, at hand paatager sig forskrefne Sæd afgrøede tillige med evgen at 
indhøste og belofvet hand der imod at svare og betale ald landgilden, Skatt og tiende, som 
paakommer for anno 1697. Naar hand beholder af Kiørene som er Taxeret udleg for de anførdte 3 
tønder laanebiug med beÿen, og dend eene tønde laane haufre med beÿen, som opskrifnes af 
Amptskrifveren for 6 Rigsdaler 1 mrk. 8 skl., er 9 Sld. 1 mrk. 8 skl., og de der for tillagt, en sort 
hielmet koe for 5 Sld. 2 mrk., en liden røed koe for 5 Sld., deraf er till ofvers 4 mrk. 8 skl.,  
Hvilken Anders Hansen paastaar endnu, endelig at maatte nyde, till dend nu for falden qartalskatt 
for Aprill. Maÿ . og Junÿ  1697  Hvilket for billigt er agtis; Og dermed forre staaende af Anders 
Hansen at fÿldest giønis, og holde de vedkommende uden skade,  Dette saaleedis paa rettelse maade 
at verre sluttet, efter som afgrøden i denne besværlige tiids seines ringe for øÿen at staae paa 
aggerne;  Item tillagt Amptskrifveren for dend forhen for falden 1696 aars resterende astance som 
med omkaastning, som før er melt er 9 Rigsdaler 5 mrk. 10 skl., er 14 Sld.3 mrk. 10 skl., efter 
skrefne en røe hielmet koe for 6 Sld., en ung røe bliset hoppe for 6 Sld., en ung sort bliset hoppe for 
5 Sld., deraf er till ofvers 2 Sld. 6 skl.,  
Nog befindes Anders Hansen at verre tilordnet verge for Sl: Abraham Hansens i Clemmenskier 
sogns daatter, Giertrude Abrahamsdaatter, som tilkommer sin mødrene arf, haffnet Summa 5 Sld., 
deraf rentte siden 11 november 1689 till dato er i 7 ¾ aar naar vergepenge er fradragen 5 mrk. 2 
skl., giør 6 Sld. 1 mrk. 2 skl., Udlagt derfor en røe bliset hoppe for 6 Sld., Ved Amptskrifverens 
udleg 1 mrk. 2 skl.,  Og som Anders Hansen nu tilkommer at verge for sine egne børn, saa er hand 
der fra for løfvet, og i hans sted tilordnet at verge for berørte Giertrud Hansdaatter, hindes slegt 
Claus Hansen i Rÿdskier sogn, som hammen sit vergemaall efter loven hafver at forestaae;  
Svend Andersen i Knudskier sogn fordre for en tønde biug som Anders Hansen angaf 4 mrk. 8 skl., 
beÿen 4 skl. er 4 mrk. 10 skl., tillagt it faar for 3 mrk., en huusstie 1 mrk., Ved Amptskrifverens 
udleg 1 mrk. 10 skl.,   



Peder Poulsen i Rÿdskier sogn har at fordre 1 mrk., udlagt en gammell gaas for 1 mrk.,  
Thomes Hansen i Rønne har at fordre 1 mrk. 4 skl., Amptskrifverens udleg 1 mrk. 4 skl.,   
Bendt Hansen i Clemmenskier sogn fordre self her paa Sterfboet rentte af 64 Sld., hafvet summa 
som staar till rest af denne 33 gaard i Rÿdskier sogn Pandtning og rester for anno 1695 og 1696 á 3 
Sld. 12 skl. er penge 6 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en sort hoppe Taxeret for 7 Sld., till ofvers 2 mrk. 8 
skl.,  
Anders Hansen angaf at verre skÿldig till Lands Præsten Hr. Povell Ancher for en tønde biug 4 Sld., 
udlagt en sort brun hest for 4 Sld.,  
Laurit Pedersen i Gudhiem har at fordre 4 mrk., udlagt it sort gillet hest føll for 4 mrk.,  
Skifte forvalteren till Salario bevilget 6 mrk., udlagt en fiorgimme for 3 mrk., it faar for 3 mrk.,  
Skifte skrifveren for sin umage i alt 7 mrk., tillagt en fiorgimmer  for 3 mrk., af it sort gillet hest føll 
4 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretning  4 mrk. 8 skl., ved Amptskrifverens udleg 4 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt en ploug med jern ringe og løber for 3 
mrk.,  
Imod denne Qvindes begrafvelses bekaastning beholder Anders Hansen resten af Sterfboets middell 
som er 10 Sld. 1 mrk. 12 skl., ved Amptskrifverens udleg 1 mrk., af en harre de 12 skl., it Ølkar  for 
1 mrk. 8 skl., Ved Bendt Hansens udleg 2 mrk. 8 skl., en sort brun hest for 6 Sld.,  en vogn uden 
stier for 1 Sld. 1 mrk., en gammel vogn uden stier for 1 Sld., en hvid galt for 3 mrk., er 10 Sld. 1 
mrk. 12 skl.,  Saaleedis er da indtet ofver blifven till deeling, imellem arfvingerne . 
Efter som forre staaende Prætentioner andrager lige saa høÿt som boet middell som er 60 Sld. 1 
mrk. 8 skl.,  
Efter skiftebetienternis anfordring hafde Anders Hansen ei vidre boet till beste at angifve ike heller 
angaf sig fleere med Prætention end forskrefvet staar. Saa at verre Paserit  Thesterer   
Henning Brugman, Laurit Mogensen,  Mons M:O:S: Olsen, Anders A:H:S: Hansen. 
 
Ved faders død, skifte 1686. 3. Juni. Mons Hansen, 73. Sg. Øster Sogn. 
Sidsele Mogensdatter, gm. Per Larsen, Øster Sogn. 
 
 
 



Nr. 163. 
Side 250b. 1697. 7. Juli.     
Peder Mogensen, 23. Sg. Knudsker. 
Kirstene Bendtsdatter. Laugv: Far, Bendt Hansen, (67. Slg. Sigård) Klemensker. 
 2 søn. 2 døt. 
A: Mogens Pedersen, f. 1689. Værge: Niels Mogensen, Wellingsbye, Nylars. 
B: Peder Pedersen, f. 1697. ( 12 uger.). Værge: Jens Terchelsen, Wellingsbye, Nylars. 
C: Karen Pedersdatter, f. 1686. Værge: Morbror, Peder Bendtsen, Klemensker. 
D: Sidsele Pedersdatter, f. 1693. Værge: Morbror, Hans Bendtsen, Klemensker. 
 
Anno 1697. Dend 7 Jully, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling efter Sal:Peder Mogensen, som boede, og døde paa dend 23 Jord 
Eiendomsgaard beliggende udi Knudsker sogn. Imellem denne S: Mands  efterlatte Hustru 
Kirstine Bendsdaatter for hinde blef efter hendis begiering till Laug werge anordnet hendis 
Fader  Bendt Hansen boende i Clemmedsker  Sogn. paa eene, og paa anden side deris sammen 
auflede børn som er 2 Sønner og 2 døtter, hvor af  
 
Dend eldste søn er Mogens Pedersen paa 8tende aar gl. for hammen er till werge anordnet Niels 
Mogensen i Wellingsbye udi Nylaursker sogn. 
Dend  yngste søn er Peder Pedersen paa 12te uge  gl. for hammen er till werge anordnet Jens 
Terkelsen i Wellingsbye udi Nylaursker sogn.  
Dend eldste daatter er Karne Pedersdaatter paa 11 aar gl. for hende er tillwerge anordnet Moder 
broderen Peder Bendtsen i Clemmedsker sogn,   
Dend yngste  daatter Sidzele Pedersdaatter paa 4 aar gl. for hende  er till werge anordnet Moder 
broderen Hans Bendtsen i berørte Clemmedsker sogn. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er till 
wurderings mænd opmeldet, Jens Pedersen, og Christen Pedersen i berørte Knudsker sogn 
Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Heste og Hopper. 
En brun bliset Hest for 12 Sld., en brun stiernet Foele 10 Sld., en blak hielmet Hest 7 Sld., en brun 
smal bliset Hest 6 Sld., en sort brun Hoppe 5 Sld., en slet brun Hoppe 6 Sld., en dito for 6 Sld., en 
sort stiernet Hoppe 5 Sld., en gul stiernet Hoppe 5 Sld., en røe stiernet gillet Foele i 3 aar gl. for 4 
Sld.,  
Qveg. 
2 blegede studnød á 3 Sld er 6 Sld., it brunt studnød for 3 Sld., it brun hielmet studnød for 3 Sld., it 
røe braaget studnød 1 Sld. 3 mrk., it sort Qvigenød 2 Sld., it graae herrit Qvigenød 2 Sld., it røt 
Qvingnød 2 Sld., it røe brunt Qvigenød 2 Sld., en sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en dito for 4 Sld. 2 
mrk., 2 sorte hielmed Kiøer á 18 mrk er9 Sld., en blak røget Koe 4 Sld., en blak herrit Koe 4 Sld., 
en bleeget Koe for 4 Sld., en røed Koe hvid under bugen for 4 Sld., en slett røed Koe for 4 Sld., 
endnu en sort hielmet mindre Koe for 4 Skd.,  
Faar og Lam. 16 gl. Faar á 3 mrk er 12 Sld., 16 smaae Lam á 1 mrk er 4 Sld.,  



Svin. En røe sandet Soe for 3 mrk., en liden graae beltet Soe 2 mrk. 8 skl., 2 sort braagede galte svin 
á 2 mrk er 1 Sld., it hvidt Soe svin 2 mrk.,  
Gies 4 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld., 8 unge Gies á 8 skl er 1 Sld.,  
Kaabber. 
En brendevins pande staaende i muur, nu anset og Taxeret efter af slag paa kiøbet penge 4 Sld., en 
gl. 2 spane kaaber kedel er vegtig till 1 Sld. 2 mrk., en gl. stan kaaber kedel 2 mrk., en span kaaber 
kedel er vegtig till 1 Sld. 2 mrk., en kitte kaaber kedel 2 mrk., en gl. brøger kedel i muur Taxerit for 
10 Sld., en gl. brøger kedel paa loftet ofver stuen er vegtig till penge 6 Sld., en malm gryde paa en 
kitte stoer for 2 Sld.,  
I Herberghuuset sengeklæder. 
En blaae rannet linnen underdynne for 2 Sld. 2 mrk., en blaae rannet olmerdugs ofverdynne for 2 
Sld., en blaae rannet bolster underdyne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen underdynne 1 Sld. 1 mrk., en 
blaae rannet underdynne for 2 Sld., en dantir waars ofverdynne for 2 Sld., én blaae ranet hofvet 
dynne for 2 mrk., 3 hvide linnen hofdynner støket 1 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 8 skl., 2 puder med rannet 
ullet waar paa á 2 mrk er 1 Sld., nog 2 puder med blaae rannet ullet waar 1 Sld., 2 rannede linnen 
puder uden lin waar for 3 mrk., 2 ullen blaae rannet puder med røt tøy for en ende 2 mrk. 8 skl.,  
Bencheklæder. 
En flamsk agedynne med blaae klæde under for 6 mrk., it flamsk hiønde med blaat klæde under 4 
mrk., it gl. flamsk hiønde med skind under for 2 mrk., en syed agedynne med hvidt skind under for 
8 mrk., it nyt syed hiønde med hvidt skind under 4 mrk., en nye wefvet benkedynne 3 alen lang med 
rannet under foer 6 mrk., en dragsøms benkedynne 5 allen lang med nye wefvet under foer 10 mrk., 
en gl. wefvet benkedynne 4 allen lang for 2 mrk., it gl. røt agedynne vor for 1 mrk., it dragsøms 
sengklæde for 10 mrk., it nye wefvet sengklæde for 7 mrk., it stoer nye erfvet sengklæde for 6 mrk., 
it gl. nye wefvet sengklæde for 5 mrk., it røt nye wefvet sengklæde for 8 mrk.,  
Nog  i Herberghuuset, 
 It gl. fyrre bord med foed for 1 mrk., en benk af førre med en liden skammell 1 mrk. 8 skl.,  
I Gaarden. 
En wogn med høestier og træsuhler for 3 Sld., en wogn med høestier 3 Sld., en gl. wogn med smaae 
stier for 1 Sld., 2 aar med bille paa á 1 mrk er 2 mrk., en ploug med jern hiull og ringe for 1 Sld. 3 
mrk., endnu en ploug med jern hiull og ringe for 1 Sld. 1 mrk., en slee med sleekar og jern widier 
for 1 mrk. 8 skl., en arbieds slede med jern widier for 1 mrk. 8 skl., 2 harre á 1 mrk er 2 mrk., en gl. 
ruhl med jern tapper og skogle 1 mrk., en jernet hammell med haartøm og halssehler for 1 mrk. 4 
skl., endnu en jernet hammell med haartøm og halsehler for 1 mrk. 4 skl., en træbrake hammel med  
haar tøm og haleeler for 1 mrk.,  
I lille Stuen. 
En straabonds tønde for 8 skl., en tiertønde for 8 skl., en kierne for 12 skl., en stand tønde for 12 
skl., en øltønde for 1 mrk., en salte half tønde for 6 skl.,  
Drengehuuset. 
En førre Ørk med en gl. laas 1 Sld., en gl. førre kiste med laas for 3 mrk., it røste Car for 1 mrk. 8 
skl., en straaebonds tønde 8 skl.,  
I Meelhuuset.  4 straabonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
I Krobhuuset. 
Én Eegelaasfast Ørk er sat for 1 Sld. 3 mrk., en malet førre kiste med laas for 1 Sld., en gl. 
førrekiste uden laas for 1 mrk. 4 skl., en førre half kiste for 2 mrk. 8 skl.,  
I Meelhuuset. En laasfast førre kiste for 3 mrk.,  
I Stuen. En malet førre halfkiste for 3 mrk., it jern beslagen eegeskrin 6 mrk., 
Nog i Meelhuuset, it Egemadskab med 2 dørre forre en gl. laas for 1 Sld., it aske deigne trug for 2 
mrk., I Krobhuuset. It føre bord for 2 mrk., I Stuen. It føre waarskab øfverst i stuen med 2 laasfaste 



dørre og en skuffe for 1 Sld. 2 mrk., it førre wraaeskab neederst i stuen, med 2 laasfaste dørre og én 
skuffe for 1 Sld. 2 mrk., it førre wraaeskab nederst i stuen med 2 laasfaste dørre for 2 Sld., it 
førrebord med én aaben foed øfverst i stuen for 1 Sld., det nederste førrebord med aaben foed og 
skuffe 3 mrk., en nye wefvet Benkedynne under winduen i stuen 7 allen lang for 2 Sld., en nye 
wefvet benkedynne for bordenden 3 allen for 1 Sld., endnu i drengehuuset en hvid ullen ofver 
dynne 3 mrk., en jern stang af it bøsseløb for 1 mrk., en krakøpse for 4 skl., 2 staur øpse á 8 skl er 1 
mrk., en lund støke naur for 8 skl., en mindre naur for 4 skl.,  
Lin Klæder. 
8 par bruegarns lagen á 2 Sld er 16 Sld., 8 par bruegarns pudewaar med grouft knipling á 4 mrk er 8 
Sld., it par blaargarns lagen for 1 Sld., endnu 7 par blaargarns lagen á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk., 2 
dreyels bondduge á 4 mrk er 2 Sld., 2 koppe bordduge á 4 mrk er 2 Sld.,  
Thin Mangut. 
6 flade fiske fade brugelig, støket er vegtig till 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 8 andre smaae og 
middel maadig Tinfade mangut á 2½ mrk er 5 Sld., 2 flade Thinfade á 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 1 
mrk., 12 Tintallerken á 1 mrk er 3 Sld.,  
Sølf. 
It Sølfbeeger som er sproken i breeden med indtet navn paa, vog 13½ lod á 3 mrk er 10 Sld. 8 skl., 
it Sølf breger med disse navn paa P:M:S:K:B:D: vog 6½ laad á 3 mrk er 4 Sld. 3 mrk. 8 skl., it 
mosselskads Sølfbegger vog 7½ laad á 3 mrk er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., it smaal høyt Sølfbegger vog 
11½ laad med M:K: paa sat á 3 mrk er 8 Sld. 2 mrk. 8 skl., en Sølfskaale vog 14 laad med 
A:H:B:D: paa, laadet 3 mrk.,er 10 Sld. 2 mrk., 3 Sølfskede med knappe paa enden vog 7½ laad á 3 
mrk er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., 7 Sølfskeer med flad endet skafter vog 19½ laad á 3 mrk er 14 Sld.,2 
mrk. 8 skl., 3 Sølfskeer én med gandske fladtskaft med det navn paa H:M: en med 1619. og den 3. 
med 1640. vog 8 laad á 3 mrk er 6 Sld., 2 Sølfskeer med støfte skafter vog 6 laad á 3 mrk er 4 Sld. 2 
mrk.,  
Summa Andrager Forschrefne løsøre Gods till Penge 383 Sld. 2 skl.,  
Dernest blef angifven Sterfboets tilstaaende Gield og Pandt. Nemlig, 
Efter it Pandtebref udgifvet af Hans Jacobsen Rottensteen boende paa dend niende gaard i 
Knudsker sogn Claterit dend 12 January  1692. befindes dette Sterfboe at tilhøre udi forberørte 9 
gaard  som for Summen der udi er stillet till underpandt, efter brefvets indhold, Capital penge 82 
Sld. 3 mrk. 8 skl., deraf rester rendtte fra midtfaste 1695. till midtfaste 1697, efter som rendtte till 
for løben tid er afbetalt, som Enken og arfvingerne self vedstoed, er 2 aar aarlig 16 mrk. 9 skl., giør 
8 Sld. 1 mrk. 2 skl., og blef samme Pandttebref lest og paaskrefven og Enken igien lefveret.  
Enkens Fader Bendt Hansen vestoed her paa skiftet, at verre skyldig her till boet, Enkens arfvepart 
af dend 56. Risbyegaarden i Clemmedsker sogn penge 10 Sld., 
Carll Laursen paa 28 gaard i Knudsker sogn, er skyldig til boet for én brun bliset Hoppe 7 Sld., 
Peder Bendtsen i Clemmedsker sogn Enkens broder var self her tilstede, og vedstoed at hafve laandt 
af denne Sal: Mand Peder Mogensen reede penge 150 Sld.,  
Jens Ibsen i Aakirkebye er skyldig laandte penge 2 Sld.,  
Efter afreigning med Samsing Mogensen sidst boende i Rønne, er hand her till boet skyldig blefven, 
da hand boede i Nylaursker sogn og efter hans Obligation paaskrift dend 23 Marty Aa 1693. 
Obligationen dateret dend 1 augusty 1685. da hand boede paa 13 gaard i Nøker sogn, penge 6 Sld. 3 
mrk. 12 skl., Og som Samsing Mogensen ike er her paa landet. Men forreyst. 
Saa forblifver denne tilstand Enken og børnene til fellets deeling, naar deraf noget indkommer. 
Peder Christensen i Bagegaardhuuset i Clemmedsker sogn, er skyldig her till boet, resterende paa 
en Koe penge 3 Sld.,  
Svend Christensen i Nyker sogn er her till boet skyldig blefven for én tønde tørt Biug sampt seken 
som kornet var udi det alt sammen ansat for penge 2 Sld. 2 mrk.,  



Summa Andrager forskrefne tilstaaende Gield og Pandt till Penge 265 Sld. 2 mrk. 10 
skl.,  
Summa Summarum andrager Sterfboets middel till Penge 648 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Denne Sl: Mands Ifareklæder angaaende, da som de var af ringe værd, Og denne Sl: mands børn, 
erre saa gandske ringe af alder, Saa blef der for her paa Sterfboet der om afhandlet og ofverweyett 
at Enken dem tilsammen beholder, og dermed paaklæder till Børnen efterhaanden at forslide, Hvor 
af der for ike noget Sterfboet till beste er at anføre, wiidere end forskrefvet staar; nog befindes udi 
samme Ifareklæder 2½ dosin smaae foerskiorte Sølf Knapper, hvor af hver knap er ansat for 8 skl er 
15 mrk., Item 2½ dossin mindre Sølf knapper, hvor af hver knap er ansat for 6 skl er 11 mrk., 4 skl., 
hvilket og till Sterfboes middel medberiegnis.  
Blifver da Sterfboes middel in Allis penge 655 Sld. 1 mrk.,  
Nog anføris Peder Terkelsen i Nylaursker sogn som Enken angaf, at werre skyldig her till Boet, for  
Saufskaarne bielke, og træ till en trappe Modererit for 6 mrk., Item Laurids Nielsen Hattemager i 
Rønne er skyldig her till boet for én tønde Biug 4 mrk., og for uld till en Hat 3 mrk., eller 2 ¼ 
skaalpund ansat for 1 mrk. 8 skl., er tilsammen 5 mrk. 8 skl.,  
Esper Espersen i Clemmedsker sogn er skyldig her till boet og i pandt, en linnen gl. hofvet dynne, 
og en gl. liden benkedynne for 3 mrk. 4 skl.,  
Hans Laursen i Knudsker sogn er skyldig her til boet, laandte penge 5 Sld., og der for er till pandt 
lefveret, en gl. flamsk lang benkedynne. 
Nu blifver Sterfboets middell In Allis 663 Sld. 3 mrk., 12 skl., 
Blef saa angifven efter ofver weyelse paa Sterfboet, dend Sæd som i dette aar, till denne 23 gaard i 
Knudsker sogn Aa 1697. er lagt, hvor af ike syufnis at kand komme Sterfboet meere till beste end at 
Enken det tillige med afgrøden og Engen indhøster, og beholder, og der af yder og betaler, alt hvis 
som for dette berørte aar, till skat og landgielde, tiende og andet ydis bør, Hvor ved Enken lofvet at 
holde de vedkommende uden skade der ved det saaleedis er sluttet. 
Dernest er angifven efter schrefven Gield, og der till er giort udleg som følger. 
Hvis som Sterfboet till Sogne Præsten Hr: Henrich Hiort er skyldig blefven nu foreenet og 
Accorderit paa, at Præsten bekommet en brun bliset Hest, som i denne Registering er anført for 12 
skl., Der foruden er Sterfboet skyldig till Præsten penge 5 Sld., er 17 Sld., og udlagt her for berørte 
en brun bliset Hest for 12 Sld., en sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en gl. span kaabber kedel for 2 mrk.,  
er 17 Sld.,  
Geirt Jacobsen Von Kempen Farfver boende i Rønne, fordrer efter Enkens forregifvende 1 Sld., her 
for udlagt 4 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld.,  
Skolemesteren Christian Schreil i Rønne har at fordre 1 Sld., udlagt 8 unge Gies á 8 skl er 1 Sld.,  
Efter dend Skifteforretning ganget efter Sal: Anders Gundersen i Wibegaarden i Knudsker sogn 
Caterit dend 27 aprill anno 1688 befindes at Sal: Peder Monsen er forordnet at werge for berørte Sl: 
Mands daatter Ellene Andersdaatter som tilkommer 11 mrk. 8 skl., nog imod hendis brødris 
opfødelsis Creative bevilget 3 Sld., er 5 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Endnu er tilkommen arfvepart, efter sin Sl: Søster Agenata Andersdaatter 2 mrk., giør 6 Sld. 1 mrk. 
8 skl., Hvorfor er udlagt som Hans Larsen i Knudsker sogn er her till boet skyldig og en flamsk 
benkedynne i pandt for, laandtepenge 5 Sld., hos Louirids Nielsen Hattemager i Rønne som hand 
her till boet er skyldig for 1 tønde Biug og Uld penge 1 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Og er ved denne Sl: Mands dødelige afgang, igien til werge anordnet for berørte Hans Laursen i 
Knudsker sogn, som samme sit wergemaal efter lougen hafver at forrestaae. Nog befindes efter 
dend skifteforretning, ganget efter Sal: Anders Hansen Fyn. I Knudsker sogn den 13 may 1690. art 
denne Sal: Mand Peder Monsen er til brorderit at verre werge, for dend Sal: Mands daatter 
Elisabeth Andersdaatter arfvepart 3 Sld. 3 skl., og af sin Sl: Faders Ifareklæder 3 mrk. 13 skl., giør 



4 Sld., Saa er nu ved denne Sl: Mands dødelige afgang igien for myndlingen till werge anordnet, 
hendis Stiffader Peder Rasmusen i Knudsker sogn. som én deel af myndlingens tilfaldne arf 
oppebaaret hafver og er da for Summen udlagt først som Moderen af Myndlingens udleg, hafver 
hos sig beholdet, som er en ballig for 6 skl., en Egebøtte for 6 Skl., en kitte for 4 skl.,  
Nog som Stiffaderen Peder Rasmusen har af myndlingens Gods opbaaret paa skiftet efter Sal:  
Peder Jensen i Knudsker sogn, af it par sorte fifskaft bopser 2 mrk. 3 skl., Endnu affordris hos Niels 
Jensen i Præstegaarden i Knudsker sogn af 2 graae klædis bupser 1 mrk. 10 skl., Nog bekommer it 
hartøy med hammer og støf Taxeret for 1 mrk. 4 skl., for resten som er 10 mrk., udleggis heraf boet, 
i drengehuuset, en gl. førrekiste for 3 mrk., en hvid ullen ofverdynne for 3 mrk., it par blaargarns 
lagen 4 mrk. er 10 mrk.,  
Hans Tideman i Rønne fordrer efter sin sedel 5 Sld., og der udi ommeldis at denne Sl: Mand Peder 
Mounsen har lofvet ham, at Willum Jacobsen i Rønne, skulle paa hans wegne giver betaling, Og 
som Willum Jacobsen efter Enkens angianemde, skall verre én deel her till boet skyldig, hvor om 
endnu ike er giort afregning, saa mente dog Enken at saa meget, om ej meere der hos Willum 
Jacobsen at staae till reste som forskrefne for der mig kand afclarre der ved denne fordering 
saaleedis og beror. 
I mod denne Sl: Mands Udfart eller begrafvelsis bekostning, som og i henseende at børnene er saa 
ringe af alder, hvor paa én deel bekostning till opfostning will anvendis, saa er Enken derfor till 
udleg sambtøket 50 Sld., udlagt en brun stiernet Foele for 10 Sld., en blak røgget Koe for 4 Sld., en 
blaae herret Koe 4 Sld., it bleget Koe 4 Sld., en røed Koe hvid under biugen 4 Sld., en slet rød Koe  
4 Sld., n liden sort hielmet Koe for 4 Sld., 16 gl. Faar 12 Sld., 16 Lam á 1 mrk er 4 Sld.,  
Enken angaf at hendis Sal: Mand hafvet gifvet hende till fæstens gafve i reede penge, som hand 
siden har udlaandt penge 20 Sld., udlagt en blak hielmet Hest for 7 Sld., en brun small bliset Hest 
for 6 Sld., 2 bleegede studnød á 3 Sld. Er 6 Sld., 2 sort braaget galt svin á 2 mrk er 1 Sld.,  
Skifteforwalterens Salarium 10 Sld., udlagt it Sælfbeeger som er støken i bræden vegtig 13½ lod á 3 
mrk er 10 Sld. 8 skl., till ofvers 8 skl.,  
Skifteskrifverens for sin umage med dette skifte i alt 10 Sld., udlagt it mosselskals Sølfbeeger vog 
7½ laad á 3 mrk er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., 2 Sølfskeer med støfter skafter vog 6 laad 4 Sld. 2 mrk., till 
ofvers 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 6 mrk er 3 Sld., udlagt en flamsk agedynne med blaae 
klæde under 6 mrk., it større nye wefvet sengklæde 6 mrk., Christen Persen blef Accorderit for sin 
umage med penge 4 mrk., ligesaa og Jens Persen Accorderet for 4 mrk., penge. 
Stemplet papir till dette skiftebref for 2 Sld. 1 mrk., udlagt en dantier waars ofverdynne for 2 Sld., 2 
staurøpse á 8 skl er 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Prætentioner till penge 123 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 540 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Deraf tilkommer moderen dend halfvepart som er penge 270 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne Sl: Mands 2 sønner og 2 døttre, 
Er der af en broderlaad penge 90 Sld. 6 skl., Og en systerlaad penge 45 Sld. 3 skl.,  
 
For Enkens anpart, er udlagt en sort brun Hoppe for 5 Sld., en slet brun Hoppe 6 Sld., endnu en slet 
brun Hoppe for 6 Sld., en sort stiernet Hoppe 5 Sld., en guhl stiernet Hoppe 5 Sld., it brun hielmed 
studnød 3 Sld., it røe braaget studnød 1 Sld. 3 mrk., en røe sandet Soe for 3 mrk., en liden graae 
beltet Soe 2 mrk. 8 skl., it hvidt Soesvin for 2 mrk., en brendevins pande med hat og piber er vegtig 
till penge 12 Sld., en kitte kaabber kedel 2 mrk., en brøger kedel i muur er Taxeret for 10 Sld., en 
malm gryde paa en kitte 2 Sld., I Herberghuuset, it førrebord med foed 1 mrk., en benk af førre med 
en liden skammel 1½ mrk., en wogn med høestier og træsuhler for 3 Sld., endnu en vogn med høe 
stier og træsuhler for 3 Sld., en gl. wogn med smaae stier for 1 Sld., 2 aar med bihl paa 2 mrk., en 



ploug med jern hiull og ringe 1 Sld. 1 mrk., en sle med sleekar og jern widier for 1 mrk. 8 skl., en 
arbieds slee med jern widier for 1 mrk. 8 skl., 2 harrer for 2 mrk., en ruhl med jern tappe og skogle 
for 1 mrk., endnu en ploug med jern hiul og ringe for 1 Sld. 3 mrk., en jernet hammell med haartøm 
og halseeler for 1 mrk. 4 skl., endnu én jernet hammell med haartøm og halseeler for 1 mrk. 4 skl., 
en træbrake hammell med haartøm og halseeler for 1 mrk., I Lille stuen, en straaebonds tønde for 8 
skl., en tier tønde for 8 skl., en kierne for 12 skl., en standtønde for 12 skl., en øltønde for 1 mrk., en 
salte halftønde for 6 skl., it jern beslagen Egeskrin 6 mrk., it Eege madskab i meelhuuset med 2 
dørre og en gl. laas 4 mrk., it aske deigne trug for 2 mrk., I Stuen. It førre wraaeskab med 2 
laasfaste dørre og en skuffe ofverst i stuen for 6 mrk., it førre wraaeskab neederst i stuen med 2 
laasfaste førre forre for 2 Sld., it førrebord med oben foed øfverst i stuen for 1 Sld., der nederste 
førrebord med aaben foed og skuffe for 3 mrk. en nye wefvet benkedynne under winduen i stuen 7 
allen lang 8 mrk., en nye wefvet benkedynne for bordenden i stuen 3 allen  4 mrk., en jern stang af 
it bøsseløb for 1 mrk., en krak øpse for 4 skl., en lundstøke naur 8 skl., én mindre naur 4 skl., 4 par 
bruegarns lagen á 8 mrk er 8 Sld.,  4 par bruegarns pude waar á 4 mrk er 4 Sld., 3 par blaargarns 
lagen á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 6 flade fiskefade brugelig Thin, støket er vegtig till 3 mrk 8 skl., er 5 
Sld. 1 mrk., 2 smaae flade Tinfade vog till støket 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 1 mrk., 4 Tin tallerken á 1 
mrk er 1 Sld., it small høyt Sølfbeeger vog 11½ laad med M:K: paa sat á 3 mrk er 8 Sld. 2 mrk. 8 
skl., 7 Sølfskeer med fladendet skafter vog 19½ lod á 3 mrk er 14 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Helften af hvis Hans Jacobsen i Knudsker sogn her til boet er skyldig blefven af Capital de 82 Sld. 
3 mrk. 8 skl., er her till udlagt som er 41 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  Helften af hvis rentte Hans Jacobsen i 
Knudsker sogn, er her till boet skyldig som før er meldt som tilsammen er 8 Sld. 1 mrk. 2 skl., er 
her till udlagt som er penge 4 Sld. 9 skl., Hos Peder Bendsen i Clemmedsker sogn, af hvis hand er 
skyldig som tilsammen er 150 Sld., der af er her till udlagt dend halfvepart som er penge 75 Sld.,  
Hos Faderen Bendt Hansen af den 56 gaard i Risbye i Clemmedsker sogn at hafve 10 Sld.,  
Hos Carll Laursen paa 28 gaard i Knudsker sogn som hand er skyldig 7 Sld., Hos Svend 
Christensen i Nyker sogn som hand er skyldig blefven for en tønde tørt Biug med seken ansat for 2 
Sld. 2 mrk., hos Peder Terkelsen i Nylaursker sogn at hafve 1 Sld. 2 mrk., en straabonds tønde i 
drengehuuset 8 skl., till ofvers 1 skl.,  
 
Dend eldste søn er Mogens Pedersen som Niels Mogensen i Nylaursker sogn. er werge for, for 
hans anpart som er 90 Sld. 6 skl., er udlagt en røe stiernet gillet Foele i 3 aar gl. er sat for 4 Sld., it 
røe brunt Qvigenød 2 Sld., en sort hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en span kaaber kedel er vegtig til 1 
Sld. 2 mrk., i Herberghuuset, en blaae rannet linnen underdynne for 2 Sld. 2 mrk., 3 linnen hofvet 
dynne 1 Sld. 8 skl., 2 blaae rannet ullen puder á 2 mrk er 1 Sld., it flamsk hiønde med blaar klæde 
under 1 Sld., en nye wefvet benkedynne 3 allen lang med rannet under foer 1 Sld. 2 mrk., it røt nye 
wefvet sengklæde for 2 Sld., en førre Ørk i drengehuuset for 1 Sld., en førre kiste uden laas i 
Krubhuuset for 1 mrk. 4 skl., 4 straabonds tønde i meelhuuset 1 mrk. 8 skl., it par bruegarns lagen 2 
Sld., it par blaargarns lagen 2 mrk., it par bruegarns Pude waar for 1 Sld., en dreils borddug 1 Sld., 2 
middelmaadig Tinfade á 2 mrk. 8 skl er 1 Sld. 1 mrk., 2 Tin tallerken á 1 mrk er 2 mrk., en 
Sølfskaall vog 14 laad med A:H:B:D: paa laadet 3 mrk er penge 10 Sld. 2 mrk., af hvis Hans 
Jacobsen i Knudsker sognens pandtebref om formelder, at hand her till boet er skyldig, er her till 
udlagt penge 13 Sld. 3 mrk. 4 skl., at it aars rentte som Hans Jacobsen i bemelte Knudsker sogn er 
skyldig blefven 2 Sld. 4 skl., Hos Peder Bendsen i Clemmedsker sogn, af hvis hand her till boet er 
skyldig, er her till udlagt penge 25 Sld., 2½ dussin smaae foreskiorte Sølf knapper á 8 skl er 3 Sld. 3 
mrk., hos Peder Christensen i Bagegaardshuuset i Clemmedsker sogn, som hand er skyldig paa en 
Koe, at hafve 3 Sld., hos Jens Ibsen i Aakirkebye som hand er skyldig laandte penge 2 Sld., it 
førrebord i krobhuuset for 2 mrk., it røste Car i drengehuuset for 1 mrk. 8 skl., af 3 Sølfskeer 2 skl.,  
 



Dend  anden søn er Peder Pedersen som Jens Terkelsen i Nylaursker sogn. er werge for, 
tilkommer af løsøre arf 90 Sld. 6 skl., hvor for er tillagt, hos Peder Bendtsen i Clemmedsker, af hvis 
hand er skyldig blefven her till boet at hafve 25 Sld., af hvis Hans Jacobsen i Knudsker sogn her 
tillboet er skyldig blefven af Capitallen 13 Sld. 3 mrk. 4 skl., at hvis rentte Hans Jacobsen her till 
boet er skyldig er her till udlagt 2 Sld. 5 skl., it brunt studnød 3 Sld., it sort Qvigenød 2 Sld., en sortt 
hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en blaae rannet olmerdugs ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., en blaae rannet 
underdynne for 2 Sld., 2 ullen blaae rannet puder med røt tøy for enden for 2 mrk. 8 skl., en syed 
agedynne med hvidt skind under 2 Sld., en dragsøms benkedynne 5 allen lang med nye wefvet foer 
2 Sld. 2 mrk., it drag sæms sengklæde for 10 mrk., en blaae rannet hofvetdynne for 2 mrk., I 
Krubhuuset, en laasfast Eege Ørk for 1 Sld. 3 mrk., en førre half kiste 2 mrk. 8 skl., it par bruegarns 
lagen for 2 Sld., it par bruegarns Pude waar 1 Sld., it par blaargarns lagen for 2 mrk., en dreiels 
borddug for 1 Sld., 2 Tinfade af de ringeste wurderet á 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 1 mrk., 2 Tin 
tallerken 2 mrk., 3 Sølfskeer eem med gandskeflat skaftt med det navn paa I:M: en med 1619. og en 
med 1640. paa sat for vog 8 laad á 3 mrk er 6 Sld., 2½ dussin de mindste Sølf knapper støket 6 skler 
2 Sld. 3 mrk. 4 skl., hos Esper Espersen i Clemmedsker sogn og i pandt én linnen hofvetdynne og 
en liden benkedynne for 3 mrk. 4 skl., en gl. brøger kedel paa loftet ofver stuen for 6 Sld., I 
Meelhuuset, en laasfast førrekiste for 3 mrk., af 3 Sølfskeer med knapper paa at hafve 2 Sld. 5 skl., 
  
Dend eldste daatter er Karne Pedersdaatter som Moder broderen Peder Bendtsen i 
Clemmedsker sogn, er werge for tilkommer 45 Sld. 3 skl., derfor tillagt, af hvis Peder Bendsen her 
till boet er skyldig 12 Sld. 2 mrk., af Hans Jacobsen i Knudsker sogns Pandtebref at hafve 6 Sld. 3 
mrk. 10 skl., en ung sort Koe 4 Sld. 2 mrk., en 2 spanne kaabber keidel for 1 Sld. 2 mrk., en blaae 
rannet bolster underdynne for 1 Sld. 2 mrk., 2 rannet linnen puder uden lin waar for 3 mrk., it gl. 
flamsk hiønde med skind 2 mrk., en gl. wefvet benkedynne 4 allen 2 mrk., en gl. wefved sengklæde 
for 5 mrk., en mallet førrekiste i Krubhuuset for 1 Sld., it par bruegarns lagen 2 Sld., it par 
bruegarns Pude waar 4 mrk., it par blaargarns lagen 2 mrk., en koppe borddug for 4 mrk., 2 
maadelige Tinfade 5 mrk., 2 Tin tallerken 2 mrk., it Sølfbeeger med P:M:S:K:B:D: paa vog 6½ laad 
á 3 mrk er 4 Sld. 3 mrk. 8 skl., af 3 Sølf skeer med knappe 2 mrk. 1 skl.,  
 
Dend yngste  daatter Sidzele Pedersdaatter som Moder broderen Hans Bendtsen er werge for 
tilkommer 45 Sld. 3 skl., derfor tillagt, af hvis Peder Bendsen her till boet er skyldig 12 Sld. 2 mrk., 
af Hans Jacobsen i Knudsker sogns Pandtebref at hafve 6 Sld. 3 mrk. 10 skl., it graae herrit 
Qvigenød 2 Sld., it røt Qvigenød for 2 Sld., en fierings kaabber kedel er vegtig till 4 Sld., en linnen 
underdynne 1 Sld. 1 mrk., 2 blaae ranned ullen pude á 2 mrk er 1 Sld., it nyt syed hiønde med hvidt 
skind under for 1 Sld., it gl. røt Agedynne vor for 1 mrk., it nye wefvet sengklæde for 7 mrk., en 
mallet førre half kiste i stuen for 3 mrk., it par bruegarns lagen for 2 mrk., it par bruegarns pude 
waar for 1 Sld., 2 maadelige Tinfade 5 mrk., 2 Tin tallerken for 2 mrk., it Sølf beeger med 
P:M:S:K:B:D: paa vog 6½ laad á 3 mrk er 4 Sld. 3 mrk. 8 skl., af 3 Sølf skeer med Knappe paa 
enden 2 mrk. 1 skl., er 45 Sld. 3 skl.,  
 
Till det sidste, blef samptlige arfvingerne werger og ved kommende, af skiftebetientere tilspurt, om 
de hafde meere till Sterfboets middel at angifve, Hvor till de svarede ej wiidere at werre end 
angifvet og forskrefvet staar, undtagen denne 23 gaard i Knudsker sogn. Hvor paa nu ingen 
endelighed kunde giøris. Mens till viidere at beror, om dend endten af mand skall Taxeret og deelis 
eller og Enken med wergerne paa Børnens wegne, derom foreenis kand, hvor ved saa dette skifte 
sluttis. Saa at werre Paseret Testerer Actum Sterfboet efter Sal: Peder Mounsøn paa 
23 gaard i Knudsker sogn dend 8 Jully 1697. 



H: Brugman. Bendt Hansen. Peder Bendtsen.  
Hans Bendtsen. Jens Terkelsen.         Jens Pedersen.egen haand. 

Christen C:P:S: Pedersen eget skrefne navn. 
 



Nr. 164. 
Side 255. 1697. 9. Juli. 
Gjertrud Hansdatter, 1. Vg. Olsker. 
Jørgen Jørgensen. 
 1 dat. 
A: Sidsele Jørgensdatter, f. 1697. ( ½ år.). Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Hans Gødirk, capitain, 
Nyker. 
 
Anno 1697. Dend 9 Jully, Da forhen var Berammed, og Lovlig Giort Tillysning, og Advarsel til de 
Vedkommende, om it Lovlig Skifte efter lowen at holdis efter Jørgen Jørgensens Sal: Hustru 
Giertrud Hansdaatter, som ved døden afgik paa ded 1. fri Wornede beliggende Udi Olsker 
sogn. Imellem denne Sal: Qvindis  efterlefvende Mand  Jørgen Jørgensen 
paa eene, og paa anden side deris sammen auflede liden daater Navnlig 
 
Sidzele Jørgensdaatter, nu lided ofver it halft aar gl. for hende er faderen werge. 
 
Og møtte paa Sterfboet denne Sahl: Qvindis Fader, Hans Gødik Capitain de Arnes under 
Capitain Casper Henrich Westerwalt Compagnie boende paa Bokegaarden i Nykier sogn.  
.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, der ved var og tilkalded tvende 
taxerings mænd, Anders Larsen, og Mortten Dideriksen I berørte Olsker sogn.  
 
 Hvor da efter Sterfboet løsøre, og Jordegoedses anslagelse, og der imod Sterfboet bort skyldige 
Gield, Saavelsom og Skifte rettighed, med udfarttens bekaastning og ald Prætension optegned, og 
beregned er efter afregning, og giorde overslag, imellem berørte fader Jørgen Jørgensen paa eene 
og paa barnets wegne moder faderen Hans Gødek Accorderet, og Sluttet Gield som bør betalis, som 
nu ved hans boe befindis at hand kand skyldig være, at betale, og af Clarrer, og der foruden af heele 
Sterfboet middel løsøre, og Jordegoeds, at give berørte sin daater Sidzele Jørgensdaater, af ald den 
eiendom Jordegoeds og løsøre som Jørgen Jørgensen med sin afdøde hustru var eenisdis, til arf 
efter bemelte sin S: Moder i alt 40 Sld., og der for uden at tilkomme, hindes S: Moders Ifareklæder, 
eller gangklæder, somer en sort pollemettis Kiol, og it røt zardis skiort taxeret for 10 Sld., en sort 
fifskaftes kiol og it sort fifskaftes skiørt er sat for 5 Sld., it blaat plotis Snørlif med 2 røede bunden 
ermer udi og staal mallier for 10 mrk., en sort silke hufve 14 mrk., en sort flosttis muffe for 6 mrk., 
en sort klædis hufve med knipling og bon paa for 2 Sld., it kram lærit forklæde for 5 mrk., it kram 
lærrit tørklæde med knipling paa 3 mrk., en cram læris run klud, 3 pande lin, og 2 halfermer det 
tilsammen for 2 Sld., beløber forskrefne Ifareklæder i penge 28 Sld. 2 mrk., og forsikred Faderen 
Jørgen Jørgensen berørte sit barn for de ommelte 40 Sld., at skal blifve bestaaende udi den anpart 
som hand nu selfeier, og tilhører udi forberørte 1. Fri Wornede i Olsker sogn, dog foruden rente 
saalenge Faderen Jørgen Jørgensen haver barnet hos sig, efter som det nu er saa ringe af alder, og 
uopforstred, hvorimod saa Jørgen Jørgensen, beholder sit heele boe, af rørrende, og urørende 
Jordegoeds og løsøre, ved hvad navn ded nefnis eller haver kand, naar hand som før ermelt betaler 
hvis  bort skyldige Gield, som betalis bør, og nu ved Sterfboet befindis, og der med var parterne 
weltilfreds, og fornøyet paa begge sidder der ved saa dette skifte sluttis, til widnis biurd at som 
forskrefvet staar, i vorder samptlige vorre hender Actum Aasteden Anno Die Et Loco Ut Supra. 
Jørgen J:J:S: Jørgensen.  Hans Gøidek. Ofver værendis da dette saaleedis Passeret 



Henrik Brugman.  Mads Pedersen Wiiborig.  Anders Larsen.  
Morten M:D:S: Dideriksen. 
 



Nr. 165. 
Side 255b. 1697. 13. Juli.    
Simon Larsen, 25. Sg. Pedersker. 
Karen Monsdatter. Laugv: Far. Mons Sort, Aaker. 
 1 søn. 
A: Lars Simmensen, f. 1692. Værge: Faders søstermand, Peder Aristsen, Pedersker. 
 
Anno 1697. Dend 13 July, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation, efter Sal:Simon Larsen som boede, og døde paa dend 25 Jord Eiendoms 
gaard beliggende i Pedersker sogn. Imellem denne S: Mands  efterlefvende  Hustru Karne 
Monsdaatter for hinde blef efter hendis begiering til laugwerge anordnet hendis Fader Mons 
Sort i Aaker sogn. paa ene, og paa anden side deris sammen auflede   
 
liden søn er Lars Simmensen paa 5te aar gl. for hammen er til werge anordnet Fader Søstermand 
Peder Aristsen i Perskier sogn. 
isteden for Per Arist er Stiffsderen Olle Persen wergemaal for bemelte myndling Lars 
Simonsen betroed: 
  
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter forde skifte skrifveren Henrich Brugman, paa 
samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Hans Lassen og Anders Rasmusen ibiden,           
Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Qveg. 
En røe herrit Koe 5 Sld., en røe hielmed Koe med en staked rompe 5 Sld., en brun braaged Koe for 
5 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., en bleg røe hielmed Koe 4½ Sld., en røe hielmed Qvige 2 Sld., it 
sort røgged Qvigenød 2 Sld., en blak hielmed Qvigekalf 2 Sld., en sort hielmed Qvigekalf for 5 
mrk., en sort hielmed Qvigekalf 4 mrk., it sort studnø 2 Sld., en røe hielmed Qvigekalf 4 mrk., en 
sort Qvigekalf 4 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En slet brun Hest 7 Sld., en brun Hoppe for 4 Sld., en slet brun Foele 6 Sld., en ung brun Hoppe 6 
Sld., en ung brun Hest 3 Sld., en sort brun Hoppe 8 Sld., it blaked fior gl. Horsføll for 6 mrk.,  
Faar og Lam. 10 gl. Faar ´3 mrk er 7½ Sld., 8 Lam á 1 mrk er 2 Sld.,  
Svin. En hvid Soe 3 mrk., en hvid gylte 2 mrk., en hvid galt 4 mrk., en galt Gris 1 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies 3 mrk., en Gaase 1 mrk., 16 unge Gies á 8 skl er 2 Sld., 
Boehave. 
En wogn med Høestier og træsuhler for 4 Sld., 3 gl. juhl á 1 mrk er 3 mrk., en gl. harre 12 skl., en 
dito 4 skl., it aar med bihl 8 skl., en ploug med jern og behør 4 mrk., it gl. wogn ree med 2 vidier 12 
skl., 2 staabonds tønder i Sterfhuuset á 4 skl er 8 skl., en Ølhalf tønde 1 mrk.,  
I Krobhuused. 
3 gl. tønder á 4 skl er 12 skl., i en seng i Krobhused, it hvidt uled overdynne vaar 6 mrk., en gl. 
ranned ulen  underdynne 3 mrk., 2 smaa ulen puder á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 8 
skl., it nyt sengested med en side, og en gaul for 6 mrk., en gl. kaabber kedel en spanstoer er vegtig 
til 3 mrk., en jern gyde kraag 1 mrk. 8 skl., en nye wefved benkedynne for bordenden i stuen 4 alen 
lang 2 Sld., 2 nye wefved agedynne á 4 mrk er 2 Sld., en gl. bag stoel 8 skl., en liden siddestoel 8 
skl., it førre wraaeskab i stuen 3 mrk., 2 gl. sies med bom, og ringe á 1 mrk er 2 mrk., it harstøf, og 
en har hammer 8 skl., en liden gl. krak øpse 6 skl.,  



Summa andrager dette Sterfboet  middel til penge af løsøre 105 Sld. 14 skl.,  
Foruden dette tilhør Sterfboet denne 25 gaard i Persker sogn, hvilken efter som Frender 
forretningen dateret den 24 February 1690. er taxeret for 108 Sld. 12 skl.,  
Hvilken gaard hand S: Simon Larsen skal have en deel efter det derudi ommelte pandtebref er 
holded, og en deel fra adtskelige Creditorer efter sin S: Faders Skiftebref, og berørte Samfrenders 
forretnings udvisning, undtagen Olluf Jensen i Rønne hans anpart 11 Sld., indløst haver, som Enken 
saaleedis beretted, er saaleedis Sterfboets middel in Allis 213 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Saa blef denne S: Mands Ifareklæder wurderet, og er efterskrefne, en brun klædis kioel for 6 mrk., 
Summa 5 Sld., der for uden en gl. Musqvet, og en hug degn og it guhl leder geheng sat for 4 mrk., 
Hvilke Ifareklæder barned denne S: Mands Søn Lars Simmonsen tilkommer, hvorimod Enken 
beholder sinne egne Ifareklæder, belangende dette indeværende 1697. aars lagde sæd, af alle slags, 
Rug, Biug, og Haure, sampt engen, da paa tog sig Enkenden at indhøste, og beholde med sampt sine 
afgrøde, hvorimod Enken med sin laug werge, og Fader Mons Sort, lofved at vil svare til, og 
afclarrer alt hvis skat, landgielde tiende, og andet, som for berørte gaard, og aar ydis bør, og der ved 
holder de en hver uden skade i alle maader?  
Dernest blef angiven efter skrefne bort skyldige Gield, hvor til er giort Udleg som 
følger; 
Kongl: May: amptskriver og ridefouged S: Hans Henrik Skor fordrer som rester for A: 1695. 2 mrk. 
5 skl., for A: 1696.  6 RD. 4 mrk., omkaastning 1 mrk., giør 7 RD. 1 mrk. 6 skl., er 10 Sld. 3 mrk. 6 
skl., der for tillagt, en brun braaged Koe for 5 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., 4 Lam á 1 mrk er 4 
mrk., til overs 10 skl.,  
Efter det skiftebref ganged efter S: Anders Mortensen i Persker sogn. den 27 February 1697. 
befindis denne S: Mand skyldig som er tillagt sønnen Arist Andersen som Morten Jensen i Ibsker 
sogn er werge for 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., udlagt, en røe hielmet stak rømped Koe for 5 Sld., til overs 1 
mrk. 8 skl.,  
Mads Bohn Hermansen i Nexøe fordred efter afregning 34 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en bleg 
hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en slet brun Foele 6 Sld., en ung brun Hoppe 6 Sld., 10 Faar á 3 mrk 
er 7 Sld. 2 mrk., 2 Lam 2 mrk., it røe hielmed Qvigenød for 2 Sld., 4 gl. Gies 4 mrk., 16 Gieslinge á 
8 skl er 2 Sld., en wogn med høestier 4 Sld., en hvid galt 4 mrk., til overs 8 skl.,  
Mikel Madsen i Nyelaursker sogn fordred 2 mrk., derfor indført i den 25 gaard i Persker sogn. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin sedel som S: Simmon Larsen var 
skyldig til S: Jørgen Bohn i Rønne, og efter hammen udlagt til en lybsk and ved navn Wilhelm 
Staalle penge 6 Sld. 3 mrk. 8 skl., der for er udlagt, en sort brun Hoppe for 8 Sld., til overs 4 mrk. 8 
skl.,  
Ingeborg S: Olluf Jensens i Rønne fordred efter sin sedel, hvor udi er beriegned 11 Sld., som efter 
denne Sal: Mands Fader Lars Simmensen er indført i for gaard med rente deraf som tilsammen 
andrager 27 Sld. 3 mrk. 8 skl., formedelst mangel af løsøre er her for giort indførsel udi den 25 
gaard i Persker sogn, indtil de skadesløs vorder betalt. 
Enken beretted at være skyldige til Henning Bohn i Rønne 5 mrk. 2 skl., udlagt en sort hielmed 
Qvigekalf for 5 mrk., ved skattens udleg 2 skl.,  
Peder Rosman i Rønne har og efter Enken beretning at fordre for 2 alen rask 5 mrk., udlagt en sort 
hielmed Qvigekalf for 4 mrk., en galt gris 1 mrk.,  
Anders Poulsen i Aaker sogn har og at fordre efter Enkens beretning for tiende 6 mrk., udlagt it nyt 
sengested med en side, og en gaul for 6 mrk.,  
Casper Møllere i Persker sogn fordre 1 mrk. 4 skl., udlagt it wogn ree, og 2 vidier for 12 skl., 2 
tønder i Sterfhused 8 skl.,  
Rasmus Hansen Smid i Nexøe fordrer og efter Enkens beretning 15 skl., udlagt it gl. juhl for 1 mrk.,  



Falk Hansen som tien i Nexøe fordrer 3 Sld., og for en Foke skiorte 5 mrk., er 4 Sld. 1 mrk., udlagt 
først som her paa er til afbetalning giort indførsel i forde gaard for 5 mrk. 14 skl., i Krobhuset it 
hvidt ulled overdynne vor for 6 mrk., 2 smaa ulen hofved pudder 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 8 
skl., ved skattens udleg 2 skl., Item en hvid Soe for 3 mrk.,  
Jørgen Christensen i Persker sogn fordrer 12 skl., udlagt en harre for 12 skl.,  
Olluf Hansen ibiden fordrer 2 tønder Biug, hvor for Enken tilstoed han for hver tønde 4 mrk. 8 skl., 
er 9 mrk., og har hand i tre aar deraf bekommed aarlig en ske: Biug sæd til leie, for de 9 mrk., 
udlagt en nye wefved benkedynne for bord enden 4 alen lang for 2 Sld., it gl. juhl for 1 mrk.,  
Fore Kirkewergen Anders Jensen fordrer for 3 skep: tiende Haure, der for med leien, eller rente 2 
mrk., udlagt en gl. kaabber kedel for 3 mrk., til overs 1 mrk.,  
Morten Knudsen en tienste dreng fordrer som hans Moder er tillagt, efter S: Hans Rasmusen 1 mrk. 
11 skl., udlagt hos Anders Jensens udleg 1 mrk., it aar med bihl 8 skl., en harre 4 skl., til overs 1 
skl.,  
Hans Mortensen i Aakier sogn fordrer som hand sagde, efter afregning med denne S: Mand, om alt 
hvis hans hustru til arf var berettiged 7 mrk. 10 skl.,  udlagt, 2 nye wefvede agedynne for 2 Sld., til 
ofvers 6 skl.,  
Peder Aristsen i Persker sogn fordrer for 1½ trave lang halm 1 mrk. 8 skl., udlagt it gl. juhl for 1 
mrk., en bagstoehl for 8 skl.,  
Denne S: Mand Simmon Larsen var tilordned at werge for sin halfbroder Hans Hansen som er uden 
lands hvorom det skiftebref efter S: Lars Simmensen den 10 july 1690. formelder, og tilkommer 
ham 2 Sld. 3 mrk. 12 skl., Saa er ved denne S: Mands dødelig afgang igien for denne Hans Hansen, 
saa velsom og Olle Larsen for hvilken hand S: Simmen Larsen var werge, nu tilordnet for den at 
werge Hans Mortensen i Aakier sogn, som befalis her ved samme sit wergemaal efter loven at 
forestaae, og er for de 11 mrk. 12 skl., giort indførsel formedelst mangel af løsøre udi den 25 gaard i 
Persker sogn. 
De andre Sal: Lars Simmensens arfvinger, paastoed at vilde have deris andeel, af den efter ladelse, 
som paa landgielden er skeed, hvor om tings vidne af 19 April 1692. skal være gaaen udviser, der 
imod Enken fremviste, amptskrifveren S: Hans Henrik Skor hans udgivene sedel, af 9 Juny 1694. 
som giør arfvingerne er indring, om at denne S: mand haver væred ligedeelagtig med sin fader S: 
Lars Simmensen udi land gielden S: betalning, da efter ladelsen formedelst Ildebrandskade Passerit, 
og formedelst at gaarden ike skulle blive øde, er efter ladelsen af landgielden kommen den til hielp 
som opbruger gaarden igien, hvor om parterne tilstede, derfor den post her fra skifted til lov og ret 
er henvist. 
Olluf Larsen tilkommer for 3 skep: Biug som ham tilkommer til neste fiske efter giorde løfte at 
betale 6 mrk., udlagt en ølhalf tønde 1 mrk., ved det stempled papir 1 mrk., it førre wraaeskab i 
stuen 3 mrk., en siddestoel for 8 skl., it it harestøf, og en hammer 8 skl.,  
Lars Nielsen i Persker sogn fordred arbiedsløn 6 mrk., tillagt, 3 tønder i Krobhused á 4 skl er 12 
skl., en jern gryde kraag 1 mrk. 8 skl., 2 seiser med bom og ringe 2 mrk., en krakøpse 6 skl., ved 
skattens udleg 6 skl., ved Hans Mortensens udleg 6 skl., ve landsdommer Müllers udleg 8 skl., hos 
Enken 2 skl.,  
Enken beretted at være skyldig til Morten Koefoed i Svaniche penge 3 mrk., udlagt en ranned ulen 
underdynne i Krobhused for 3 mrk.,  
I mod denne Sal: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning, blef Enken ConCenterit udleg for 24 
Sld., udlagt en slet brun Hest for 7 Sld., en brun Hoppe 4 Sld., it sort røgged Qvigenø 2 Sld., it blak 
hielmed Qvigenød 2 Sld., it sort studnød for 2 Sld., en ploug med behør 4 mrk., it blaked Horsføll 6 
mrk.,  ved landsd: Mullers udleg 4 mrk., en gl. brun Hest for 3 Sld., en hvid gylte for 2 mrk.,  
Skifteforwalteren for Salarium 3 Sld., Skifte skrifveren for sin umage 3 Sld., udlagt en røe herrit 
Koe 5 Sld., hos Morten Jensens udleg 1 mrk. 8 skl., 2 Lam 2 mrk., hos Mads Bohn Hermansen 8 



skl., Stempledpapir til denne forretning for 3 mrk., udlagt en røe hielmed Qvigekalf for 4 mrk., til 
ofvers 1 mrk.,  
Wurderingsmændene for deris umage hver bevilged 2 mrk er 4 mrk., udlagt en sort Qvigekalf for 4 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 138 Sld.,  
Der af er til fuld betalning udlagt, det foran registerede løsøre Goeds som opdrager til penge 105 
Sld. 14 skl., for resten som er 32 Sld. 3 mrk. 2 skl., er giort indførsel udi for berørte 25 gaard i 
Perskier sogn. indtil de der af skadisløs betalt vaarder, resten af gaardens verdie tilhør Enken, og 
hendis barn, naar først endelighed, entten i en eller anden maade, om den tvistighed, den efterladene 
landgielde angaaende giort vorder; Til det sidste blef Enken, og de vedkommende af skifte 
betienten tilspurdte om de viste meere at angive dette Sterfboe at kunde vedkommer hvor til de 
svarede ej videre at være, end angived er, og forskrefved staar. Saa at være Passeret Testerer. 
H: Brugman.      Per P:A: Aristsen.       Mons M:S: Sort.       Anders Rasmusen. 
Hans H:L: Lasse.  



Nr. 166. 
Side 257. 1697. 14. Juli. 
Boell Jensdatter, 33. Sg. Bodilsker. 
Hans Ollufsen. 
 1 søn. 3 døt. 
A: Olluf Hansen, egen værge, hjemme. 
B: Seigne Hansdatter, gm. Michel Jacobsen, Bodilsker. 
C: Hanna Hansdatter, f. 1672.  
D: Kirstine Hansdatter, f. 1676.  
  Værge for disse to: Far. 
 
Anno 1697. Dend 14 July, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation, efter  Hans Ollufsen hans Sahl: hustru Boell Jensdaatter 
som boede, og døde paa dend 33 Jord Eiendomsgaard beliggende udi Boelsker sogn. Imellem denne 
Sahl: Qvindes  efterlatte Mand bemelte  Hans Ollufsen paa eene, og paa anden side deris sammen 
auflede børn som er 1 Søn og 3 døtter, hvor af  
 
Sønnen Olluf Hansen hiemme hos faderen og er sin egen werge. 
Dend eldste daatter er Siegne Hansdaatter i ægteskab med Michell  Jacobsen.i Boelsker 
sogn, som for hende svarer. 
Dend anden daatter Hanna Hansdaatter paa 25 aar gl.  
Dend yngste  daatter  Kirstine Hansdaatter  21 aar gl. for demmen er faderen self werge. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til 
wurderings mænd opmeldet, Hans Larsen, og Truels Morttensen I berørte Boelsker sogn.  
Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Er taxeret Qveg. 
En brun beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort grimmed Koe for 5 Sld. 1 mrk., en sort brun Koe for 5 
Sld., en røed beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en rød braaget Koe for 5 Sld., en sort hielmet Koe for 5 
Sld. 2 mrk., en brun hielmet Koe for 5 Sld., en hvid Koe med nogle røde pletter paa sig for 5 Sld., 
en gl. rød bleget Koe for 2 Sld., en rød stud, og en blarket stud, hvike findes i boet, og Hans 
Ollufsen berettet at have solt dem till Morten Koefoed i Svaniche, og der for bekommet  bogclarings 
penge, derfor de ike kand wurderis, en dog med arfvingerne nemlig Hans Olsens Søn, og 
daattermand det paastod, men om de der paa will anke, da at søge derom efterretning hos berørte 
Morten Koefoed till videre, om fornøden giøres, er akten de paatale, og fellets deeling, hvilket skifte 
betienteren remittere till Lov og Rett, efter som dette skifte ike derefter opholdes kand. Nok er 
wurderet, en sort hielmet Qvi for 4 Sld., en rød braaget Qvie for 4 Sld., en bleg rød Qvie for 3 Sld., 
en rød stud for 6 Sld., en bleg hielmet stud for 5 Sld., it røt studnød for 2 Sld. 1 mrk., et rød braaget 
studnød for 2 Sld. 1 mrk., et brunt atudnød for 2 Sld., en liden rød braaget Qvie 2 Sld. 1 mrk., en 
rød hielmet Qvie for 2 Sld. 3 mrk., it rød braaget Tyrnød for 2 Sld., et sort hielmet Qvienød 1 Sld. 3 
mrk., en rød braaget Qviekalf for 1 Sld. 2 mrk., en rød beltet Qviekalf for 1 Sld. 1 mrk., en sort 
hielmer Studkalf for 1 Sld., en rød beltet Tyrkalf for 2 mrk., en rød røgget Tyrkalf for 2 mrk., en rød 
braager Tyrkalf for 1 mrk.,  
Heste og Hopper. 



En mørk brun Hest for 9 Sld., en lysbrun Hest for 8 Sld. En gl. mørkbrun Hest for 7 Sld., en 
mørkbrun snopped og stiernet Hest for 8 Sld., en ung brun Hoppe lidet stiernet for 6 Sld., en gl.  rød 
Hoppe for 6 Sld., en slet sort Hoppe for 6 Sld., en ung rød Hoppe for 5 Sld., 
Faar og Lam. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 4 Lamb á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 1 mrk.,  
Gies. 6 gl. Gies med Gaassen støket 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 8 støker Gieslinger á 6 skl er 3 mrk.,  
Svin. 3 hvide galt Svin á 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., it rød sandet Soesvin for 2 mrk., 2 
hvide Soesvin á 2 mrk er 1 Sld., it rød sandet Soesvin med sorte pletter paa halsen for 2 mrk. 8 skl., 
en gl.  hvid soe for 1 mrk. 8 skl., en liden hvid galt for 1 mrk. 8 skl., 3 graae grise á 8 skl er 1 mrk. 8 
skl.,  
Kaabber ware. 
En gl. fierings kiedel wog 9 skaalpund á 12 skl er 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., en 2 spanne kaabber kiedel 
wog 8 skaalpund á 1 mrk er 2 Sld., en gl. mallen gryde for 1 mrk.,  
I Herberghuset. 
It sengested sønden till med en skammell forre for 3 mrk., it sengested norden till for 1 mrk. 8 skl.,  
I Drengehuset. En overdynne, en underdynne og 3 puder der tilsammen taxeret for 3 mrk., en 
gl.blaae rannet uldeb overdynne i samme seng for 2 mrk.,  
I Samme huus.en ulden blaae rannet og sort rannet overdynne for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 
mrk. 4 skl., en ulden underdynne og 3 hovetdynner tilsammen for 1 mrk. 8 skl.,  
I Krobhuset. En ulden ofverdynne halft hvid og halft sort for 2 mrk., en blaae rannet hovet pude 
med røt forenden for 2 mrk., en linnen hofvet pude for 1 mrk., 1 gl. underdynne og 2 puder 
tilsammen for 1 mrk., it blaargarns lagen for 4 skl., eet gl. sengested for 4 skl.,  
I Stuen, 
En gl. benkedynne under winduen i stuen for 1 mrk., en rød agedynne for bordenden i stuen for 1 
mrk., en gl. flamskhiønde for 1 mrk., en gl. benkedynne vaar paa nørre benk for 1 mrk. 8 skl., eet gl. 
egebord i stuen med skraaer for 1 Sld. 2 mrk., en gl. bag stoell for 1 mrk.,  
I gaarden. 
En arbiedsvogn med stier hammell tøm og halseeler 2 Sld. 2 mrk., endnu en arbiedsvogn med 2 høe 
stier paa for 1 mrk. 8 skl., endnu it par høestier for 8 skl., it gl. aar med bihl paa for 12 skl., en ploug 
med gl. jern for 2 mrk., 2 harrer støket 8 skl er 1 mrk., en rull med tappe og skogle 2 mrk.,  
I gamble stuen. 
En saae for 8 skl., it lidet ølkar for 12 skl., 2 tønde stomme á 4 skl er 8 skl., en 3 fierings øll tønde 
for 1 mrk. 4 skl., en nye salte halftønde for 8 skl.,  
I Steerhuuset. 
En gl. hand Qvern med hus og seigl for 1 Sld., en gl.  kalke tønde for 6 skl., en gl. øllhalftønde for 8 
skl., en gl. bøgge sille halftønde for 6 skl.,  
I Melke Cammeret. 
En salt olde for 2 mrk., en kierne for 1 mrk., en gl. stand tønde for 4 skl., en tønde for 2 skl., nogle 
bøtter spanne og kitter tilsammen for 1 mrk. 8 skl., it deigne trug for 8 skl., en tønde i krobhuset for 
4 skl., 2 sold á 2 skl er 4 skl., én gl krakøpse for 4 skl., en jern tyfve for 4 skl., en gl. seis udem bom 
for 6 skl., en gl. naur for 4 skl., en liung rifve for 4 skl., en jern gryde krog for 12 skl., en karm 
fading som er gl. og gl. jern for 1 mrk., it gl.meell kar paa 3 tønder for 1 mrk., en liden jern 
handstang for 1 mrk. 8 skl., it bufve sag for 4 skl.,  
Sæden andgaaende, da er derom afhandlet paa Sterfboet, at Hans Ollufsen det tilsammen med sin 
afgrøde indhøster og beholder, og haver hand der i mod lovet og Accorderet med berørte sine børn, 
saaleedis, at hand deraf betaler ald dend afgift, skatt, landgielde, og tiende som for Anno 1697. bør 
betalis, ved hvad navn, det hafves kand, sampt og laane kornet og der for uden till fellets beste og 
Sterfboets middell at anføris for penge 8 Sld., foruden den sæd som faderen Hans Ollufsen sielf 
hafver saaed og tilhører efter forskrefne meening at høste, da haver sønnen Olluf Hansen én deell 



for sin møye og arbied her ved boet saaet, hvilket hand fri foruden anke beholder, og indhøster til 
set eget nøtte, som der ved efter foreening her paa Sterfboet forbliver, Peder Jensen i Stenisebye i 
Boelsker sogn hafde nyeligen tilfor slettet regenskab med Hans Ollufsen ibdn.  
Angaaende de jordepenge som Hans Ollufsens Sahl: Hustru tilhørde udi dend 32 gaard hand Peder 
Jensen paaboer i Boelsker sogn saavelsom for Capitall som rentte, saa af en Samfrender dom som 
Peder Jensen har indløst, med videre Hans Ollufsen fra Hans Pedersen Udde som er 12 Sld., hafver 
indløst, og betalt, hvoraf, Peder Jensen efter afreigning skyldig er blefven som Hans Ollufsen har 
overdraget, at berørte Peder Jensen klar giør, og betahler till WelB: Vice Landsdommer Ancher 
Müller i alt penge 31 Sld. 10 skl., Hvor for Peder Jensen holder Sterfboets arfvinger samptligen 
krafløs i allemaader, foruden dette efter forskrefne afreigning betaler og Peder Jensen till Mads 
Hermandsen i Nexøe 4 Sld. 3 mrk. 6 skl., og der for Sterfboets samptlige Hans Ollufsen og hans 
hustruis arfvinger kraf og skadisløs at Peer Jensen og hans arfvinger i allemaader at holde, saaleedis 
er da dend endelige rest, som Peder Jensen til forberørte Hans Ollufsen at ford: sin paa boende 
gaard skyldig er blefven som i alt er 36 Sld.,  Derimod naar forskrefne ar Peder Jensen 
efterkommes fyldist giort er betalt de anpart Hans Ollufsen S: Hustru tilkom i forde 32 gaard, 
hvorimod saa Peder Jensen derfor at Hans Ollufsen og hans stefninger hermed for alt den 
Prætension hand berørte 32 gaard i Boelsker sogn kand vere berettiget skall vere fri Kraf og 
skadisløs holden at Hans Olsen og hans arfvinger, og det uden anke i alle optenkelige tilfelde, og 
der paa annammet Peder Jensen at forde Hans Ollufsen paa skiftet til sig én paa samme 32 gaard i 
Boelsker sogn oprettet Samfrender dom dateret den 4 January 1675, dette her saaleedis de 
vedkommende til efterretning indføris.  
Denne Qvindis Ifareklæder er efterskrefne, eet sort fifskaftes skiørt for 2 mrk. 8 skl., it tøtwadmels 
skiørt 2 mrk., it bleg rødt wadmels skiørt 1 mrk. 8 skl., en gl.sort fiifskaftes trøye 1 mrk. 4 skl., en 
grøn wadmels trøye for 1 mrk. 8 skl., en sort klædis hue for 3 mrk., Summa 11 mrk. 12 skl., nok it 
forklæde for 4 skl., er 3 Sld., hvor af broderen Olluf Hansen ey begierende sin andeel, mens overlod 
sin part til forde sine 3de søstre, og tilkommer hver af den 4 mrk., og der for udlagt, 
 
till dend eldste søster Seigne Michell Jacobsen en sort klædis hue for 3 mrk., it røt wadmels 
skiørt 2 mrk., tilovers 1 mrk.,  
Dend anden søster Hanna Hansdaatter tilkommer 4 mrk., der for tillagt eet sort fifskaftes skiørt 
for 2 mrk. 8 skl., en grøn wadmels trøye for 1 mrk. 8 skl.,  
Dend yngste daatter Kirstine Hansdaatter tilkommer 4 mrk., der for tillagt it bleg rødt wadmels 
skiørt 1 mrk. 8 skl., en gl.sort fiifskaftes trøye 1 mrk. 4 skl., it forklæde for 4 skl., hos Seigne 
Michell Jacobsen udleg 1 mrk.,  
 
Summa andrager forskrefne Sterfboets Rørende middell till penge 182 Sld. 2 mrk. 12 
skl.,  
Der imod blef andgiven efter skrefne bort skyldig Gield, og er dertil giort udleg som 
her efter følger 
Mads Larsen i Nexøe fordrer efter sin seddell og regenskab penge 22 Sld. 4 skl., Udlagt én 
mørkbrun Hest for 7 Sld., en brun hielmed Koe for 5 Sld., 5 gl. Gies for 1 Sld. 1 mrk., 8 Gieslinger 
á 6 skl er 3 mrk., 3 hvide galt svin 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., it ege bord i stuen for 1 Sld. 2 mrk., en liden 
røe braaged Qvie 2 Sld. 1 mrk., en røe bleged Koe for 2 Sld., en liden jern hand stang 1 mrk. 8 skl., 
it bustus sag for 4 skl.,  
Stasts Rytter i Nexøe fordret efter sin seddel penge 6 mrk., udlagt 2 hvide Soe svin for 1 Sld., en 
salte olde for 2 mrk.,  



Rasmus Hansen i Nexøe fordrer for arbiedsløn penge 2 Sld. 1 mrk., udlagt en hand Qvern med hus 
og seil 4 mrk., en ploug med gl. jern for 2 mrk., 2 harrer for 1 mrk., en ruhl for 2 mrk.,  
Mads Bohn Hermandsen i Nexøe haver her i boet efter Hans Olsens beretning at fordrer 18 Sld., her 
om formelte og saa berørte Mads Bohne Hermandsen seddell som strax efter blef fremlagt, og der 
for er udlagt at dend i dette aar lagte sæd som Hans Olsens sidst betalier 8 Sld., en hvid Koe med 
nogle røe pletter for 4 Sld., en gl. fierings kedell 6 mrk. 12 skl., en røe hielmed Qvige 11 mrk., it 
Faar for 3 mrk., 2 Lamb á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., en jern gryde krog 12 skl.,  
Hans Ollufsen beretted at vere skyldig till Sr: Morten Koefoed i Svaniche bog Gield 4 Sld., udlagt it 
røe braaged Tyrnød for 2 Sld., en 2 spanne kobber kiedell wog 8 skaalpund á 1 mrk er 2 Sld.,  
Sønnen Oluf Hansen fordrer som faderen vedgik først 10 mrk., penge, for 6 skepper Biug Meell 3 
Sld., og for 2 skepper Biug 2 mrk. 8 skl., nok for 1 skeppe Haure 1 mrk., item for 11 skepper Rug á 
4 mrk er 11 Sld.,er 17 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en slet sort Hoppe 6 Sld., alle de sengeklæder som i 
drengehuset er taxeret opdragende til penge 2 Sld. 1 mrk. 12 skl., en mørkbrun og snoppet stiernet 
Hest for 8 Sld., it gl. kar paa 3 tønder  1 mrk., en fierdings ølltønde 1 mrk. 4 skl., ved sit andet udleg 
1 mrk. 8 skl.,  Nok fordret sønnen Olluf Hansen for 3 tønder Biug 3 Sld., hvilket faderen benekted 
og det for henvist til lov og rett. Nok fordred Sønnen Oluf Hansen som hand har udlagt til denne Sl: 
Qvindis begrafvelse, nemlig til Sogne Præsten 6 Sld., till deignen 2 Sld., til Smed Kern 3 mrk. 8 
skl., og till grafveren 1 mrk., giør 9 Sld. 8 skl., udlagt en røe beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort 
hielmed Qvie for 4 Sld., til overs 1 mrk. 8 skl.,  
Daatteren Hanna Hansdaatter fordrer saa som til tiensteløn her af boet som hende samtykkes udleg 
for 6 Sld., udlagt en ung rød Hoppe for 5 Sld., en sort hielmed studkalf 1 Sld., 
Daatteren Kirstine Hansdaatter fordrer saa som til tienesteløn som hende samtykkes udleg for 6 
Sld., udlagt en sort hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en rød beltet Tyrkalf for 2 mrk.,  
Sønnen Oluf Hansen som til tienesteløn bevilged udleg for 2 Sld. 1 mrk., udlagt it rød studenød for 
2 Sld. 1 mrk.,  
Daattermanden Mikell Jacobsen blef og til bevilgning forunt ureg for 2 mrk., udlagt en røe røgget 
Tyrkalf for 2 mrk.,  
Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelses bekostning tilkommer faderen Hans Ollufsen lige 
vederlag som efter fortegnelse opdrager til pegne 50 Sld., Udlagt en mørk brun Hest for 9 Sld., en 
lysbrun Hest for 8 skl., en ung brun liden stierned Hoppe for 6 Sld., en gl. rød Hoppe for 6 Sld., en 
brun belted Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort grimet Koe 5 Sld. 1 mrk., en sort brun Koe for 5 Sld., en 
røe braaget Koe for 5 Sld., en gl. gaas for 1 mrk.,  
Skifteforwalteren Salarium der for 5 Sld. 2 mrk., udlagt en rød stud for 6 Sld., til ofvers 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 5 Sld. 2 mrk., udlagt en bleg hielmed stud for 5 Sld., af en 
rød stud 2 mrk.,  
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk., er 6 mrk., udlagt 2 Faar for 6 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets Prætentioner till penge 152 Sld., 1 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold 30 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Der af faderen tilkommer dend halfve part som er 15 Sld. 12 skl.,  
Og som den ugiftedaatter Seigne Hansdaatter haver her af boet da hun blef giftt bekommet en 
deell hiemgift og sønnen Oluf Hansen sig till beste én deell har for hver part adskelligt her i sin 
faders boe, hvor hand endnu er i fellig, saa kand de tvende sødskende her nu ingen lod tilregnis, 
mens for billigt eraktes, at de begge yngste døttre, den øfrige halfvepart paa den vederlag der imod 
til beregnis hvor af da én hver tilkommer 7 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Hvor for saa én hver efter boets tilstand her efter er skeed udleg, og som tilfore her i dag af skifte 
betienteren samptlig arfingerne er blefven tilspurt ved registeringens endelse, om de hafde meere 
rørende goeds till Sterboets middel at angifve, hvor till de svarede, at der ikke meere var end 



angifvet er, og forskrefvet staar, men faderen Hans Olufsen saavelsom sønnen berettede at Morten 
Koefoed i Svaniche haver it pantebref af denne S: Qvindes efterlatte mand Hans Ollufsen udgifven 
paa denne 33 gaard i Boelsker sogn som skal melde paa 200 Sld., Men som Morten Kofoed er 
forreist her fra landet blef nu ikke pantebrefvet fremb skiket, og beretted Hans Olufsen, at hand har 
betalt rentten der af til 1696. Aars udgang, efter pantebrefvets dato, der ved saa denne forretning 
formedelst dagens endelse sluttes, at dend videre i morgen kand fuld endesat saa i dag Paseret er 
Testerer,  Henrik Brugman.  Hans Olufsen. Oluf Hansen. 
Mikell Jacobsen. Hans Laursen.   Troels Mortensen. 
 
Nest paafølgende 15 July berørte aar 1697. 
Er da til faderen Hans Olufsen for sin anpart 15 Sld. 12 skl., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 
Lam á 1 mrk. 4 skl er 2 mrk. 8 skl., it rød braaget studnød 2 Sld. 1 mrk., it brunt studnød for 2 Sld., 
en røe beltet Qviekalf for 1 Sld. 1 mrk., en røe braaget spee Tyrkalf 1 mrk., it rød sandet Soesvin 2 
mrk., 3 graa Grise á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., én mallm gryde for 1 mrk., én sengested synden til i 
Herberghuset for 3 mrk., I Krobhuset en ulden overdynne half hvid og half sort for 2 mrk., en blaa 
rannet hovetpude med røt forenden 2 mrk., en linnen hovet pude 1 mrk., 1 gl. underdynne og 2 
puder for 1 mrk., it blaargarns lagen for 4 skl., eet gl. sengested for 4 skl., en arbieds wogn med 
stier hammel tøm og halseeler for 2 Sld. 2 mrk., en gl. arbieds wogn med 2 Høestier for 1 mrk. 8 
skl., en saa for 8 skl., eet lidet øllkar 12 skl., 2 tønde stomme 8 skl., en nye salte halftønde for 8 skl., 
en kalket tønde for 6 skl., en øll half tønde 8 skl., en krakøpse for 4 skl., en jern tyfve for 4 skl., en 
seis uden bom 6 skl., til overs 4 skl.,  
 
Daatteren Hanna Hansdaatter tilkommer efter forde meening 7 Sld. 2 mrk. 6 skl., der for er 
udlagt en røe braaged Qvie for 4 Sld., en røe braaget Qviekalf for 1 Sld. 2 mrk., it røe sandet 
Soesvin med sorte pletter paa halsen for 2 mrk. 8 skl., en gl. benkedynne under winduen i stuen for 
1 mrk., en røe agedynne for bordenden for 1 mrk., en bag stoell for 1 mrk., 2 høestier for 8 skl., it 
gl. aar med bihl 12 skl., en gl. bøgge half tønde 6 skl., en kierne for 1 mrk., en lyng rifve for 4 skl.,  
 
Daatteren Kirstine Hansdaatter tilkommer efter forskrefne meening 7 Sld. 2 mrk. 6 skl., der for 
udlagt  en bleg rød Qvie 3 Sld., en sort hielmed Qvie 1 Sld. 3 mrk., en hvid Soe for 1 mrk. 8 skl., en 
liden hvid galt for 1 mrk. 8 skl., it sengested nørre til i herberghuset 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde 1 
mrk., en benkedynne paa nørre benk i stuen 1 mrk. 8 skl., 2 stand tønder for 6 skl., én deell bøtter 
spander og kitter for 1 mrk. 8 skl., it deigne trug for 8 skl., en tønde i krobhuset 4 skl., 2 sold á 2 skl 
er 4 skl., en gl. naur for 4 skl., en karm fadning med gl. jern for 1 mrk., hos faderens udleg 4 skl.,  
 
Efter at saa var forretted saa tilspurde skifte betienteren samptlige faderen og hans børn om de hafde 
meere her til Sterfboets middel at andføre som det kunde vedkomme, hvor til de svarede ej videre at 
vere, end andgifvet er, og forskrefvet staar, hvor ved saa dette skiftes sluttes, mens havd gaarden 
berørte 33 gaard i Boelsker sogn er belangende, da nyder panthaver efter pantebrefvets indhold sin 
rett deraf, det øfrige naar gaarden ved mænd er taxeret bliver faderen Hans Olufsen og denne Sl: 
Qvindes og hans fellits bør til deeling efter loven, saa at vere Passeret Testerer. 
H: Brugman.  Hans Olufsen.  Oluf Hansen.  Hans Laursen. 
 
 
 
 



Nr. 167. 
Side 259b. 1697. 15. Juli. 
Svend Larsen, 39. Sg. Bodilsker. 
Elsebeth Lassesdatter. Laugv: Søstermand, Anders Jensen, Dallunde, Østermarie. 
 2 søn. 1 dat. 
A: Lasse Svendsen, f. 1690. Værge: Morbror, Ødber Lassen, Østerlars. 
B: Hans Svendsen, f. 1695. Værge: Moders fastermand, Daniel Hansen, Østerlars. 
C: Birgite Svendsdatter, f. 1692. Værge: Morbror, Lars Lassen, Øster Sogn. 
 
Anno 1697. Dend 15 July, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation, efter Sahl:Svend Larsen som boede, og døde paa dend 39  Jord 
Eiendomsgaard beliggende udi Boelsker sogn. Imellem denne Sahl: Mands  efterlatte Hustru 
Elisabeth Lassisdaatter for hinde blef efter hendis begiering till laugwerge  anordnet hendis 
søstermand Anders Jensen i Dallunde i  Østermarie sogn. paa eene, og paa anden side deris 
sammen auflede børn som er 2 Sønner og 1 daatter hvor af  
 
Dend eldste søn Lasse Svendsen paa 7de aar gl. for hammen er til werge anordnet Moder broderen 
Ødber Lassen boende i Østerlaursker sogn.  
Dend anden søn Hans Svendsen pa 2det aar gl. for hammen er til werge anordnet  Daniel 
Hansen, som er Moder søstermand boende i Østerlaursker sogn. 
Datteren Birgitte Svendsdaatter paa 5te aar gl. for hende werger morbroderen Lars Lassen i 
Østermarie sogn. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, berørte skifte skrifveren Henrich Brugman, paa 
samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Hans Larsen, og Truels Morttensen. Hvor da 
er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Qveg. 
En røed Koe 6 Sld., en blaked Koe 5 Sld. 2 mrk., en røed stierned Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort røgged 
Koe 5 Sld., it røe hielmed Tyrnød som nu paa lyngen for 7 mrk., it blak røgged Qvigenød som og 
nu er paa lyngen for 7 mrk., en røe hielmed studkalf 4 mrk., en røe stierned studkalf 4 mrk., en blak 
braaged studkalf 5 mrk., en røe stierned Tyrkalf 2 mrk., en røe hielmed Tyrkalf 2 mrk. 8 skl.,  
Faar og Lam. 7 støker Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., en gl. wehr 3 mrk. 8 skl., 8 Lam á 24 skl er 3 
Sld., 
Heste og Hopper. 
En sort stierned Hoppe 5 Sld., en gl. skimled Hoppe 3 Sld. 2 mrk., it ungt brun blised fior gl. 
Horsføll 3 Sld., it brunt stierned Hestføl føed i aar 4 mrk., en sort stierned gilling 6 Sld., en brun 
skimled og blised ugilled Hest 6 Sld., en mørk brun gilling for 8 Sld.,  
Svin. En røed belted Soe med 2 spede grise for 4 mrk., en graae belted Soe 3 mrk., en hvid Soe 3 
mrk., Geis. 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., 4 Gieslinger á 6 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
En gl. kaabber kedel ungefehr paa en half tønde stoer er vegtig til 4 Sld.,  
I en seng i Stuen. En linnen underdynne 5 mrk., en blaae ranned linnen overdynne 6 mrk., en ulen 
hofveddynne med røede renner 1 mrk., en linnen hoved pude med røt tøy for enden for 1 mrk. 8 
skl., en dito 1 mrk. 4 skl., it gl. bruegarns lagen 2 mrk. 8 skl., it sengested i stuen for 2 mrk. 8 skl., 
en gl. føre kiste uden laas og hengsler 2 mrk., i en seng i Lille Stuen. En overdynne, hvid paa eene, 
og blaae ranned paa anden side 2 mrk., en linnen underdynne 1 mrk. 8 skl., it blaae ranned 



sengklæde 1 mrk. 4 skl., en sort ranned ulen hoved dynne 1 mrk., en gl. hvid ulen sengedynne i 
Krobhuset 1 mrk.,  
Bær Have i Krobhused. It deigne trug 2 mrk., en ølhalf tønde 1 mrk., en gl. øltønde for 1 mrk., en 
kierne 1 mrk.,  
I Steerhused. En stand tønde 12 skl., en liden half tønde 8 skl., 2 straabonds tønder 8 skl., it lided 
røste Car 12 skl., it madskab for 6 mrk., en 3 fierings tønde 1 mrk. 8 skl., en fiering med en bon 6 
skl., it slagbord af førre 1 mrk. 4 skl., it førre skrin uden laas 1 mrk., 6 Eege bøtter at syi melek udi á 
4 skl er 1 mrk. 8 skl., en lesned benkedynne, under winduen i stuen, 3 alen lang 2 mrk., it gl. flamsk 
hiønde med skin under 2 mrk., it førre bord i stuen 9 mrk., en gl. wogn med høestier, hammel tøm 
og halseeler for 2 Sld., en gl. ploug knif 12 skl., 2 gl. harrer 1 mrk., en gl. seis med bom, og ringe 1 
mrk., en liden hand øpse 8 skl., en lyng rifve 6 skl., en jern tyve 4 skl., en slee med træ vidier 2 mrk. 
8 skl., it slee car 1 mrk. 8 skl., en gl. juhl benk 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 96 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Der imod blef angiven efterskrefne Gield, og er der til giort udleg.  
Som følger belangende den sæd, med sin afgrøde, som nu ved denne 39 gaard i aar 1697. erlagt, da 
blef der om paa Sterfboet afhandled, at Enken sig paatager, den med sin afgrøde tillige med Engen 
at indhøster. Hvorimod Enken nu lofvede at hun tilligemed forberørte sin laugwerge wilde svare, og 
be tale, ald den skat, landgielde leje, og tiende med anden rettighed som af gaarden for Aa 1697. bør 
ydes, og betalis, hvor ved de holder en hver uden skade, der for der af ej noged til Sterfboets beste 
kand anføris, widere end forskreved staar; 
Angaaende denne Sal: Mands Ifareklæder, da som de var af ringe verd, saa blef og derom paa 
Sterfboets aftalt, at moderen skal den beholde til at paaklæde sine børn med; 
Kongl. May: Amptskriver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, fordrer efter sin sedel som rester af 
denne 39 gaard for A: 1695. 2 RD. 2 mrk. 13 skl., og for A. 1696. med omkostning rester 8 Sld. 2 
mrk. 2 skl., er 10 Rd: 4 mrk. 15 skl., giør 16 Sld. 15 skl., udlagt, en røe Koe 6 Sld., en blak hielmed 
Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort røgged Koe 5 Sld., tilovers 17 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer foruden den lege 7 Sld., som for A: 1697. for 
denne 39 hans Eiendoms gaard af sæden som melt er betalt 41 Sld. 1 skl., og der for er udlagt en røe 
stierned Koe 5 Sld. 2 mrk., 7 Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., en gl. wehr 3 mrk. 8 skl., 8 Lam á 24 skl 
er 3 Sld., en røe Soe med 2 Grise 4 mrk., en graae belted Soe 3 mrk., en hvid Soe 3 mrk., en mørk 
brun gilling 8 Sld., it ungt brun blised Horsføll 3 Sld., en sort stierned Hoppe 5 Sld., it brunt 
stierned Hestføll 1 Sld., en røe hielmed studkalf 4 mrk., hos Mads Hermand udleg 4 mrk., it røe 
hielmed Tyrnød 7 mrk., it blak røgged Qvigenød 7 mrk., en blak braaged studkalf for 5 mrk., ved 
skattens udleg 9 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Hans Ollufsen samme loed fordrer ved Hans Larsen 2 Sld., der for er udlagt, en 
røe stierned studkalf for 4 mrk., it førre bord i stuen 3 mrk., en øltønde 1 mrk.,  
Mads Bohn Hermansen i Nexøe fordred efter sin sedel penge 4 Sld. 3 mrk., udlagt en brun skimled 
blised ugilled Hest for 6 Sld., til overs 5 mrk.,  
Hans Pedersen Bødker i Nexøe fordred 4 mrk., udlagt hos Mads Bohn Hermans udleg 1 mrk., en 
overdynne hvid paa eene og blaae ranned paa anden side 2 mrk., en ranned ulen hofved dynne i lille 
stuen 1 mrk. 1 skl.,  
Mads Larsen i Nexøe fordrer 2 mrk., udlagt en røe stierned Tyrkalf for 2 mrk.,  
Lars Madsen i Nexøe fordrer efter sedel 4 mrk., udlagt af it madskab i lille stuen at have 4 mrk.,  
Lars Nielsen paa lille Myregaarden fordrer paa 2de sine søstre døttre Karne, og Dorthea Jacob Hans 
døttres wegne, som S: Svend Larsen var werge for, og nu berørte Lars Nielsen er tilordnet at werge 
for, nemlig arfvepart som S: Svend Larsen bekommed hafver som er 5 mrk. 8 skl., der for er udlagt, 
en lesned benkedynne 3 alen lang under winduen i stuen 2 mrk., it flamsk hiønde med skin under 2 
mrk., en hoved dynne i stuen med røde renner 1 mrk., en half tønde for 8 skl.,  



Karne Jacobsdaatter fordred tienesteløn 2 mrk., udlagt it deigne trug 2 mrk.,  
Henrik Brugman fordred for it udtag af S: Hans Lars i Aakier sogns skiftebref 1 mrk. 8 skl., er 
udlagt, en pude med røt tøy forenden for 1 mrk. 8 skl.,  
Olluf Dideriksen i Aakirkebye fordrer som rester af 12 Sld., naar 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., som betalt er 
fradragis, bliver igien 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt en sort stierned Hest for 6 Sld., it sengested i 
stuen 2 mrk. 8 skl., af en ploug knif de 2 skl.,  
En dreng ved navn Olluf Juhl fordrer 2 mrk., udlagt en kierne 1 mrk., en stand tønde 12 skl., af en 
ploug knif de 4 skl., 
S: Svend Larsen var tilordnet at werge paa skifted efter SL Hans Larsen i Aakier sogn den 28 may 
1697. for Willum Persen, og er nu ved denne Sahl: Mands dødelig afgang, igien for hammen til 
werge anordned Hindte Hansen i Ellebye i Westermarie sogn, og har denne Sahl: Mand opbaared af 
huus myndlingen tilkommer reede penge 4 Sld., det øfrige søgis efter S: Peder Willumsen er gangne 
skiftebrefs udvisning, hvor af Extract udi det skiftebref, efter berørte Hans Larsen er indført, og 
deraf her til Sterfboet udtog med deelt, som nu Hindte Hansen til efter retning blef lefvered, udlagt i 
stuen en linnen underdynne 5 mrk., en blaae ranned linnen ofverdynne 6 mrk., en kiste uden laas og 
hengsler 2 mrk., en røe hielmed Tyrkalf 2 mrk. 8 skl., en liden hand øpse for 8 skl.,  
Karne Pettersdaatter fordred tienesteløn, og Koe leie 4 Sld. 2 mrk., der for er udlagt, en skimled 
Hoppe 3 Sld. 2 mrk., 6 sy bøtter 1 mrk. 8 skl., i lille stuen en linnen underdynne 1 mrk. 8 skl., it 
blaae ranned sengklæde 1 mrk. 4 skl., til overs 4 skl.,  
Jens Pedersen i Østermarie sogn fordred tienesteløn 6 mrk., udlagt en ulen sengedynne i Krobhused 
1 mrk., en ølhalf tønde 1 mrk., en slede med træ vidier 2 mrk. 8 skl., 2 harrer 1 mrk., 2 straabonds 
tønder 8 skl.,  
Giert Jacobsen Farfver boende i Rønne fordred som Enken angaf 7 mrk., udlagt en wogn med stier 
hammel tøm halseeler for 2 Sld., til overs 1 mrk.,  
Peder Morttensen i Boelskier sogn fordred 14 skl., udlagt en fiering med en bon udi for 6 skl., en 
jern tyve 4 skl., en juhl benk 4 skl.,  
Peder Hansen paa 23 gaard i Boelskier sogn fremlagde it pandtebref udgifvet af S: Svend Larsen 
dateret den 10 July 1694. lydende paa 38 Sld., som er forsikred udi S: Svend Larsens arfvepart, i sin 
faders Lars Hans gaard som er den 8 i Aakier sogn, hvor af rester rente til dato 10 mrk. 14 skl., der 
paa er bemelte Lars Hansen skyldig som hand nu til Peder Hansen betaler it aars rente som er 7 
mrk. 9 skl., rester 3 mrk. 5 skl., der for udlagt, af en wogn med Giert Farfver 1 mrk., it føre skrin 1 
mrk., it slag bord for 1 mrk. 4 skl.,  
Skifteforwalterens Salarium 2 Sld., udlagt af en half tønde kedel 2 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld., udlagt af en half tønde kedel 2 Sld., en pude 1 mrk. 4 
skl., it bruegarns 2 mrk. 8 skl., en ploug knif 12 skl., til overs 8 skl.,  
Stempled papir til denne forretning 4 mrk. 8 skl., udlagt 3 gl. Gies 3 mrk., 4 Gieslinge 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 skl., udlagt af it madskab 2 mrk., it slee car 1 
mrk. 8 skl., en lyng rifve 6 skl., af en ploug knif 2 skl.,  
Enken angaf at være skyldig til Rasmus Nielsen Leiutnant ved Cavalleriet, boende paa stoere 
Canneche gaarden 5 Sld., som hun loved  self at vilde betale. 
Anders Jensen fordred laante penge 4 mrk., der for udlagt, ved skattens udleg 8 skl., it lided røste 
Car 12 skl., en 3 fiering tønde 14 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk., hos Karen Pettersdaatters  
udleg 4 skl.,  
Saaleedis bliver Gieldens Summa ligesaa høy som Sterfboets middel, som er 96 Sld. 3 
mrk. 4 skl.,  
At indted er overbleven arvingerne imellem at deele, 



Til det sidste blef Enken og de vedkommende af skifte betienterne tilspurdt, om de hafde meere at 
angive, som dette boe kunde komme til beste, eller fordrende Gield, hvor til de svarede ej videre at 
være, end angived er, og forskrefved staar, Saa at være tilganged og Passeret Testerer. 
H: Brugman.   Anders A:J: Jensen.     Hans Larsen.      Truels Mortensen  
Overværende paa børnens wegne fader faderen Lars L:H: Hansen  
 
 



Nr. 168. 
Side 261. 1697. 16. Juli. 
Lars Hansen, 15. Sg. Ibsker. 
Elsebeth Michelsdatter. Laugv: Eske Hartvig, Frendegård, Ibsker. 
 2 søn. 3 døt. 
A: Hans Larsen, f. 1679. Værge: Morten Jensen, Aspegård, Ibsker. 
B: Knud Larsen, f. 1684. Værge: Hans Nielsen, 19. Sg. Ibsker. 
C: Barbra Larsdatter, f. 1686. Værge: Hans Jørgensen, 14. Sg. Ibsker. 
D: Maren Larsdatter, f. 1689. Værge: Michel Hansen, Ibsker. 
E: Hanna Larsdatter, f. 1695. Værge: Jens Hansen, Munkegård, Ibsker. 
 
Anno 1697. Dend 16 July, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling efter Sal:Lars Hansen som boede, og døde paa dend 15 Jord 
Eiendomsgaard beliggende i Ibsker sogn. Imellem denne S: Mands  efterlefvende Hustru Elsebeth 
Mikelsdaatter, for hinde paatog sig efter hendis begiering at laug werge  Eske Hartwig  paa 
Frendegaard i  bemelte Ibsker sogn. De paa eene, og paa anden side denne S: Mands med sin 
efterlefvende  hustru  auflede børn som er 2 Sønner og 3 døtter, hvor af  
 
Dend eldste søn Hans Larsen paa 18 aar gl. for hammen er til werge anordnet Morten Jensen i 
Aspes gaarden i Ibsker sogn.   
Dend yngste søn Knud Larsen 13 aar gl. for hammen er til werge anordnet  Hans Nielsen paa 
19de gaard i Ibsker sogn. 
Dend eldste daatter er Barbra Larsdaatter paa 11 aar gl. for hende werger  Hans Jørgensen. 
Paa den 14. jord eiendombsgaard i Ibsker sogn. 
Dend anden daatter Marne Larsdaatter paa 8 aar gl. for hende werger  Michell Hansen i Ibsker 
sogn.   
Dend yngste  daatter er Hanna Larsdaatter paa 2de  aar gl. for hende  Jens Hansen i 
Munkegaarden i Ibsker sogn.   

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til 
wurderings mænd opmeldet, Michell Hopp, og Jens Larsen I bemelte Ibsker sogn.  Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Qveg. 
En rød stiernet Koe 4 Sld. 2 mrk., en blak røgget og stiernet Koe for 4 Sld., en blak røgget hielmet 
Koe for 5 Sld., en rød hielmet Koe for 4 Sld. 1 mrk., en blak braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort 
braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort røgget Koe 4 Sld., it rød hielmet studnød for 3 Sld. 2 mrk., it 
rød røgget studnød 3 Sld. 2 mrk., it sort røgget studnød 1 Sld. 3 mrk., it blak hielmet studnød for 1 
Sld. 2 mrk.,  
Heste och Hopper. 
En sort bliset Hoppe 7 Sld., en brun bliset gl. Hest for 1 Sld. 2 mrk., en røe bliset gl. Hest 2 Sld., en 
gl. brun Hoppe 1 Sld. 2 mrk.,  
Faar och Lamb. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 6 lamb á 1 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 1 mrk.,  
Gies 3 gl. Gies med Gaasen støkket 1 mrk er 3 mrk.,  



Svin. En graa ung Soe for 2 mrk., 3 unge galt svin, hvoraf er én graa og hvid og en sort braaget 
støket 2 mrk., er 1 Sld. 2 mrk.,  
Kobber Ware. 
En brøgger kiedell paa ungefehr 1. tønde stoer er sat i muur for 10 Sld., en liden kobber kiedell paa 
2 spanne stoer er sat for 3 Sld., en liden gl. kobber kiedell for 2 mrk., en malm gryde paa en span 
stoer for 2 Sld., endnu en liden mallm gryde for 1 Sld., en liden messing kiedell paa en liden span 
for 1 Sld.,  
Sengeklæder paa loftet i dend sydøste seng. En hvid ulden blaa rannet ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., 
en hvid bolster under dynne for 2 Sld. 2 mrk., en hovetdynne 1 mrk. 8 skl., endnu en hovet dynne 
12 skl., en hovet pude for 1 mrk.,  I Nordøste seng. En bolster overdynne for 3 Sld., en bolster 
underdynne for 3 Sld., en hovet dynne 1 mrk. 8 skl., en pude for 1 mrk., endnu en pude for 12 skl.,  
I nørre seng. En olmerdugs ofverdynne for 2 Sld., en linnen underdynne for 1 Sld. 1 mrk., en hovet 
dynne 12 skl., en pude for 1 mrk.,  
Benkeklæder. 
En benkedynne for 1 Sld., en agedynne for 1 Sld., endnu en agedynne 1 mrk. 8 skl., en syed 
agedynne for 1 Sld., en blaargarns lagen for 2 mrk. 8 skl.,  
I Stuen.  
En benkedynne under winduen 4 alen lang 2 Sld., en gl. syed benkedynne for bordenden for 2 mrk., 
2 syede hiønder med skin under for 2 mrk., it gl. wefvet hiønde 12 skl., en gl. wefvet agedynne 1 
mrk. 8 skl., it wraaskab med 2 laasse for af Eeg 4 Sld., it gl. Askebord med it skraa foed for 1 Sld., 
it lidet førre bord 1 mrk. 8 skl., en bag stoell med røeke for 1 mrk. 4 skl., en anden gl. bag stoell 8 
skl., it fyrrebord paa loftet for 1 mrk., en bagstoell med røeke paa loftet for 1 mrk., it førre medskab 
med en dør og laas for 3 Sld., endnu it fyrre madskab med en dør og laas for 2 Sld., it egewraa skab 
med 2 dørre og en laas for 1 Sld., en laasfast førre kiste paa loftet for 2 Sld., det nørdøste sengested 
paa lofted for 3 mrk., det sydøste sengested 1 mrk. 4 skl., det nordeste sengested 1 mrk. 4 skl.,  
I Gaarden. 
En arbieds wogn med høestiger hammel og halseeler for 1 Sld. 2 mrk., en ruhl med jern tappe og 
skogle for 2 mrk., en ploug med behørig jern juell og ringe for 1 Sld. 1 mrk., 2 aar med bihl for 1 
mrk., en gl. ollie for 6 skl., en harre med jern tinner udi for 1 mrk. 8 skl., en gl. Træ harre for 4 skl., 
en half stoek øpse for 12 skl., en gl. hand øpse for 6 skl., en dømlinge naur for 8 skl., it bielke træ 
noren gaarden for 3 mrk., it stolpe træ i gaarden 8 skl., en husstie for 1 mrk., en gl. stie fading med 
jern bag udi 1 mrk.,  
Paa Stue lofted. 
3 straabonds tønder 12 skl., 2 seiser med bom og ringe á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en liden slæde for 
12 skl., it deigne trug 2 mrk., en gl. tønde for 4 skl., it bøsseløb til en jern hand stang 1 mrk., en 
hand qvern med hus og seil 4 mrk., en øll tønde for 1 mrk.,  
Knud Juhl i Nexøe er her til boet skyldig blefven paa en Koe 4 mrk.,  
Denne Sahl: Mands Ifareklæder andgaaende, da som de vare af ringe vært, saa blef enken dem efter 
aftahle paa Sterfboet forunt, at paaklæde børnen med, hvor for der af ikke viodere boet til beste eller 
børnen til deell kand andføris, findis nu her i boet en slet brun ugillet Hest Foele, hvilken sønnen 
Hans Larsen silf har kiøbt af Oluf Andersen i Ibsker sogn da den var føll og alene der til nytt føede i 
sin faders boe, des aarsage de Sterfboets middel ey vedkommer at taxeris. En bryde krog for 3 mrk., 
dend sæd som ved forde 15 gaard i Ibsker sogn er saaet indeværende aar 1697. da er dend af 
følgende beskaffenhed nemlig en tønde rug sæd er taxeret for 3 Sld., en tønde Aure sæd 1 Sld. 2 
mrk., Biug sæd findis ej meere end 2 tønder biug som er saaet og er af Kongl: May: allernaadigste 
laane Biug, der for er der af ej noget at andføre boet til beste videre end naar det igien vorder ytt og 
betalt.   Andgaaende Engen som til denne 15 gaard nu i dette aar kand høstes, da somdend i sig self 



er ringe og der ved stoer bekostning vill andvendis, saa er der med modererit at komme 
indeværende 1697. aars landgielde til hielp for 3 Sld., 
Videre befindis dette Sterfboe vedkommende én deell Ager jord beliggende i Aarsdale gierde, nu 
bereignet for 18 tønder Land Aure jord af de forhen her udi opmelte taxerings mænd andseet og 
taxeret for hver tønde land 6 Sld., andrager 108 Sld., hvilken ager jord befindis af it pantrbref 
udgivet af Elsebeth Sal: Hans Olsen og hendes laugwerge Anders Juhl, denne Sahl: mand Lars 
Hansen og Christen Laursen paa sin hustruis wegne til afgangne Borgmester Powell Kofod dateret 
den 18 July 1681 udpantet for 100 Sld., efter der om samme pantebrefs formelding, og som 
Elisabeth Sl: Hans Ols, efter dend tid ved døden er afgangen, og denne Sl: Mands Lars Hansens 
Sterfboe ike formaar berørte pantebref at indløsse, ike heller Christen Larsen det nu er mektig at 
betahle, i henseende til at hand sin Preoritet til én fremmed nemlig Jens Hansen i Ibsker sogn ved 
sin skrivelse afstaaed haver, da som befindes af forberørte pantes opskrift dem 13 Augusty 1686. at 
bemelte 100 Sld., panthafning, nu tilhørrer arfveligen Hans Kofod Povelsen i Svaniche, saa er 
formelte ager jord efter forberørte aarsager /: helst og som ingen penges erbydelse Hans Kofoed 
Povelsen her nu paa Sterfboet foreleggis :/ bemelte Hans Koefoed Povelsen fuldkommen efter 
taxten Tillagt till eje at beholde for sig sin egen og sine arfvinger, og de ofver skydende aatte Sld., 
at betahle saaleedis først de 4 Sld.,  efter forhen giørende eening og skiftebrefts andledning ganget 
efter Sahl: Hans Olsen i Ibsker sogn dateret den 13 september 1676. Christen Larsens hustruis 
andeell som bemelte Jens Hansen annammer paa hvis Christen Larsen hos ham opbaaret haver, de 
øfrige 4 Sld., at forskrefne Ager jord i Aarsdale gierde, at betahle til dette Sl: Lars Hansens Sterfboe 
som og andføris boet til beste for 4 Sld., 
Summa anddrager forskrefne Sterfboets løsøre middell til penge 141 Sld. 3 mrk. 4 
skl.,  
Blef saa andgifven efterskrefne Gield og Pretensioner, og der til er giort udleg som 
følger. 
Kongl: May: Ambtskrifver og Ridefouget Sr: Hans Henrik Skaar fordrer for Aa 1695. 4 Rd: 4 mrk. 
8 skl., her for findes Ambtskrifverens fuldmegtig Hans Hiort Qvitering af 5 January 1696. at det er 
betalt der for der til ingen udleg stedes, heraf boet, nok rester for Aa 1696 af denne 15 gaard i Ibsker 
sogn med 1 mrk., omkostning 10 Sld., for disse 10 Sld., er formedelst mangell af løsøre giort 
indførsel i dend forde 15 gaard i Ibsker sogn, nok andføres dend fulde landgielde for Aa 1697. efter 
som Enken finder sig brøstholden ike at kand svare rettigheden af sæden eller dends afgrøde /: des 
aarsage sæden til Sterfboets middell er andført :/ som opdrager i alt med Qvartalskatt tiende og 
anden rettighed tilsammen 35 Sld., der for Enken udlegget annammet og saa de vedkommende naae 
tiid er at svare og er der til udlagt en tønde Rug sæd for 3 Sld., en tønde Aure sæd 1 Sld. 2 mrk., 
engen efter forde meening 3 Sld., en rød blisset Hest 2 Sld., en gl. brun Hoppe 1 Sld. 2 mrk., 3 Faar 
á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 5 Lamb á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en røe stiernet Koe 4 Sld. 2 
mrk., en blak røgget stiernet Koe 4 Sld., en røe hielmet Koe 4 Sld. 1 mrk., en malm gryde 1 Sld., it 
wraa stue skab for 4 Sld., it Askebord i stuen for 1 Sld., en hiem qvern 1 Sld., en dømlinge naur 8 
skl., 
Befindes  at Sl: Lars Hansen er tilordnet at werge for Sl: Niels Hans søn efter skiftebrefs udvisning 
den 28 january 169o naufnlig Oluf Nielsen, og tilkommer ham i alt 16 Sld. 5 skl., saavelsom 
fæderne som møderne arf, deraf har broderen Hans Nielsen som nu ved denne Sahl: Mands 
dødelige agfgang igien for ham til werge er anordnet hos sig bestaaende 5 mrk., rester saa 14 Sld. 3 
mrk. 5 skl., deraf rentte til dato naar werge penge er fradragen 3 Sld. 3 mrk., er saa Capital og rentte 
18 Sld. 2 mrk. 5 skl., udlagt en syed Agedynne 4 mrk., it Blaargarns lagen 2 mrk. 8 skl., en sort 
blisset Hoppe 7 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., i nørre seng paa loftet en olmerdugs 
overdynne 2 Sld., en linnen underdynne 1 Sld. 1 mrk., en hovet dynne for 12 skl., en pude for 1 



mrk., det nørre sengsted 1 mrk. 4 skl., it ege wraaskab med 2 dørre for 1 Sld., en hvid bolster 
underdynne i syed øster seng 10 mrk., hos Petter Teesen udleg 12 skl.,  
Efter et skiftebref ganget efter Sl: Hans Juhl paa Nørregilles boe i Ibsker sogn dateret den 27 may 
og 22 september 1696. er Sahl: Lars Hansen tilordnet at werge for dend Sl: Mands daatter Kirstine 
Hansdaatter som tilkommer 13 Sld. 8 skl., og der for tillagt 2 skepper land Biugjord, som ligger till 
den 21 gaard i Aarsdale, som af Christen Larsen er Pantsat for 13 Sld., og hos Hans Jensen i Ibsker 
sogn 8 skl.,  
Saa er nu ved denne Sl: Mands dødelige afgang igien forberørte myndling til werge anordnet Jens 
Pedersen i Rabekkegaarden i Ibsker sogn, som sit wergemaal efter loven have at forestaa. 
Jacob Kofod i Svaniche fordrer for sig self 40 Sld. 3 mrk. 5 skl., nok fordret paa sin Moders 
Elsebeth Sl: Peder Kofod wegne 24 Sld. 2 mrk., er tilsammen 65 Sld. 1 mrk. 5 skl., formedelst 
mangell af løsøre er her til giort indførsell i dend 15 gaard i Ibsker sogn for 25 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
En blak røgget hielmet Koe for 5 Sld., en blak braaget Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort braaget Koe 4 Sld. 
2 mrk., en sort røgget Koe 4 Sld., it sort røgget studnød 1 Sld. 3 mrk., en graae ung Soe 2 mrk., i 
sydøste seng paa loftet en hovetdynne 12 skl., I nordøste seng en bolster underdynne for 3 Sld., en 
pude for 12 skl., en benkedynne paa loftet 1 Sld., én agedynne for 1 mrk. 8 skl., en benkedynne 
under winduen i stuen for 2 Sld., 2 syede hiønder med skin under 2 mrk., en wefvet agedynne for 1 
mrk. 8 skl., it førre bord i stuen for 1 mrk. 8 skl., en bag stoell for 1 mrk. 4 skl., en anden bag stoell 
8 skl., it førre bord paa loftet 1 mrk., en bag stoell paa loftet 1 mrk., it førre medskab 3 Sld., en laas 
fyrre kiste 2 Sld., det nordeste sengested 3 mrk., en ruhl med tapper og skogle 2 mrk., en ploug med 
jern og behør 1 Sld. 1 mrk., 2 aar med bilh 1 mrk., en harre med jern tinner 1 mrk. 8 skl., en træ 
harre for 4 skl., en half stoek øpse for 12 skl., it stolpe træ i gaarden 8 skl., en husstie for 1 mrk., 3 
tønder for 12 skl., 2 seyser med bom og ringe 3 mrk., it bøsseløb til en handstang 1 mrk., en øll 
tønde for 1 mrk.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter sin seddell af afreigning 27 Sld. 1 mrk. 
11 skl., her for er giort indførsell formedelst mangell af løsøre udi denne ommelte 15 gaard i Ibsker 
sogn. 
Hans Koefoed Povelsen i Svaniche fordret efter sine seddell og afreigning med denne Sl: Mands 
Enke og arfvinger 14 Sld. 2 mrk. 5 skl., udlagt af forde Jord i Aarsdale, de overblefne 4 Sld., it røe 
hielmet studenød og it røe røgget studnød 7 Sld., en bolster overdynne i nordøste seng 3 Sld., en 
hovet dynne for 1 mrk. 8 skl., en pude for 1 mrk., til overs 3 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Hans Domonici fordrer for 1 ¾ skeppe Biug 7 mrk., en skeppe Aure 20 skl., en 
gaas 1 mrk., for 24 strøgen Muurstene 1 mrk. 8 skl., en paaske rettighed for 96. 20 skl., giør 3 Sld., 
udlagt en kobber kiedel paa 2 spanne stoer for 3 Sld.,  
Mads Kofoed Povelsen i Svaniche fordrer 2 mrk. 11 skl., udlagt en syed benkedynne for bord enden 
for 2 mrk., it wefvet hiønde for 12 skl., til overs 1 skl.,  
Eske Hartwig fordrer 2 Sld., Nok fordret 1 Sld. 1 mrk. 10 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 10 skl., der for tillagt 
en mallm gryde 2 Sld., én messing sedell 1 Sld., it Lamb for 1 mrk. 10 skl., end 2 skl., hos Hans 
Kofod. 
Hans Dich i Svaniche fordrer arbieds løn 5 mrk., udlagt hos Knudt Juhl i Nexøe som hand er 
skyldig 4 mrk., hos Claus Thisen 12 skl., hos Tomas Jacobsen 4 skl.,  
Tomas Jacobsen i Svaniche fordrer for 4 ols fersk sild 1 mrk. 8 skl., udlagt it bielke træ 
nordengaarden for 3 mrk., legger fra sig 1 mrk. 8 skl.,  
Petter Thisen i Svanishe fordrer som rester 5 mrk. 4 skl., tillagt 3 galt svin á 2 mrk er 6 mrk., til 
overs 12 skl.,  
Claus Thisen ibdn. Fordrer 3 Sld. 3 mrk. 4 skl., der imod svarede Enken at Claus har leyet Jord for 
10 mrk., rester saa 5 mrk. 4 skl., udlagt en gl. wogn med 2 høestier hammel og halseeler for 6 mrk., 
til overs 12 skl.,  



Rasmus Hansen i Svaniche fordrer 2 mrk., udlagt én liden gl. kobber kiedell for 2 mrk.,  
Peder Nielsen fordrer løn penge 2 Sld., udlagt it fyrre madskab med én dør og laas for paa loftet for 
2 Sld.,  
Oluf Andersen i Ibsker sogn fordrer 1 Sld. 2 mrk., udlagt én agedynne paa loftet 4 mrk., det sydøste 
sengested 1 mrk. 4 skl., én sleede for 12 skl.,  
Jens Pedersen i Rabeokegaarden i Ibsker sogn fordret 3 Sld. 8 skl., udlagt en hvid ulden rannet 
overdynne i syedøste seng paa loftet 10 mrk., en hovet dynne for 1 mrk. 8 skl., en pude for 1 mrk.,  
Morten Jensen Smid ibdn. Fordrer 2 mrk. 10 skl., udlagt it deigne trug for 2 mrk., en gl. tønde for 4 
skl., én gl. hand øpse for 6 skl.,  
Byfougden i Svaniche Anders Pedersen Fyhn fordrer 3 mrk., udlagt en gryde krog af jern for 3 
mrk.,  
Niels Pedersen Skomager fordrer arbiedsløn 2 mrk. 7 skl., udlagt en stie fading med jern bag udi for 
1 mrk., hos Jens Henriksen 1 mrk., en gl. olle for 7 skl.,  
Jepp Pedersen i Svaniche fordrer arbiedsløn 1 mrk. 4 skl., udlagt hos Thomas Jacobsen Udleg at 
have 1 mrk. 4 skl.,  
Jens Henriksen fordrer for liig kisten arbiedsløn 5 mrk., udlagt en gl. brun bliset Hest for 6 mrk., til 
overs 1 mrk.,  
Skifteforwalteren og skrifveren for umaged 10 Sld., udlagt en brøgger kiedel for 10 Sld.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt 3 gl. Gies for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage begge bevilget 6 mrk., udlagt it blak hielmed stufnød 6 mrk.,  
Summa anddrager forskrefne Gield og Prætenhioner til penge 205 Sld. 12 skl.,  
Liqvideret blifver saa Gielden høyere end forskrefne løsøre andrager penge 63 Sld. 1 
mrk. 8 skl.,  
Hvor for er giort indførsell udi denne forberørte 15 Gaard i Ibsker sogn, og som samme gaard efter 
en otte Mænds taxering af dato 6 December 1686 befindes at være sat for 200 Sld., bliver saa igien 
af gaarden til rest 136 Sld. 2 mrk. 8 skl.,     hvilket deelis Sl: Lars Hansens arfvinger imellem,  
og tilkommer Moderen der af dend halfvepart som er 68 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Dend øfrige halfvepart deelis imellem 2 sønner og 3 døttre er deraf en broderlod 19 Sld. 2 mrk. 1 
1/7 skl., og en søsterlod er 9 Sld. 3 mrk. 4/7 skl.,  
Hvilket her saaledes til de vedkommendes efter  retning er indført og ydermeere bekostning at fore 
komme Sterfboets arfvingere denne 15 gaard imellem deehlt, Til sidste blef Enken og 
vedkommende af skifte betientern tilspurt,  om de hafde mehre at andfifve i dette boe at komme til 
beste, hvor til de svarede ey videre at vere end andgifvet er  og forskrefvet staar, men som her til 
boets middel ike noget linnet er andført, saa lovet Enken at hun vil gifve og svare en hver af 
forberørte sine døtte til it par brugarns lagen og it par pude vaar, hvorimod brøderne en hver haver it 
Fáes hovet, som de sidst i akttager, og sig til nytte bringer, saa at vere Passeret Testerer. 
H. Brugman. Mishell Hop.    Jens Larsen.        Eskell Hartwig. 
Morten Jensen . Hans Nielsen. 



Nr. 169. 
Side 263b. 1697. 21. Juli. 
Svend Andersen, 32. Sg. Østerlars. 
Karen Bendsdatter. Laugv: Peder Mortensen, Østerlars. 
 1 søn. 3 døt. 
A: Anders Svendsen, f. 1690. Værge: Farbror, Hans Andersen, Østerlars. 
B: Kirstine Svendsdatter, f. 1692. Værge: Anders Sivartsen, Tingsted, Vestermarie. 
C: Karen Svendsdatter, f. 1693. Værge: Mons Sivartsen, Gudhjem. 
D: Anna Svendsdatter, f. 1695. Værge: Mons Knudsen, Østerlars. 
 
Anno 1697. Dend 21 July, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter Sal:Svend Andersen som boede, og døde paa dend 32 Jord Eiendoms 
gaard beliggende i Østerlaursker sogn. Imellem denne S: Mands  efterlatte Hustru Karne 
Bendsdaatter, for hinde blef till laugwerge anordnet Peder Mortensen  ibdn. paa eene, og paa 
anden side deris sammen auflede børn som er én  Søn og 3 døtter, hvor af  
 
Sønnen er Anders Svendsen paa 7 aar gl. for hammen er til werge anordnet fader broderen  
Hans Andersen ibm. 
Dend eldste daatter er Kirstine  Svendsdaatter paa 5te aar gl. for hende er til werge anordnet 
Anders Sigvartsen paa Tingsta i Westermarie sogn. 
Dend anden daatter Karne  Svendsdaatter paa 4de  aar gl. for hende  er til werge anordnet 
Mouns Sigvartsen i Gudhiem. 
Dend  yngste daatter Anne  Svendsdaatter 2de  aar gl. for hinde til werge anordnet Mouns 
Knudsen i Østerlaursker sogn. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til 
wurderings mænd opmeldet, Ander Andersen, og Truid Jensen I bemelte Østerlaursker sogn.  
Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Qveg. 
En  blak røgget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en blak hielmet hvid manket gl. Koe 3 Sld. 2 mrk., en ung 
sort Koe for 6 Sld., en hvid blak bleget Koe for 5 Sld. 2 mrk., it brunt hielmet beltet studnød 3 Sld. 
2 mrk., en sort røgget Qvige 2 Sld., en sort Tyrkalf 1 Sld. 1 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En sort blisset Hoppe 7 Sld., én sort stiernet Foele som er gillet for 5 Sld., en brun stiernet Hest 
gilling for 8 Sld., en gl. røe blisset Hest 3 Sld. 2 mrk., en gl. brun Hoppe 2 Sld. 2 mrk., nok er 
wurderet en hvid basked stakrumpet stud 6 Sld. 2 mrk., en blaae stud for 9 Sld., en sort braaged stud 
8 Sld. 2 mrk., en rød stud for 8 Sld.,  
Faar. 2 gl. Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 4 unge Gies á 8 skl er 2 mrk., 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk.,  
Svin. En sort Soe for 2 mrk. 8 skl.,  
Kaabber.   En kobber kiedell paa en fiering stoer wegtig till penge 6 Sld.,  
Tin. En Tin skaall wektig til penge 2 mrk.,  
Boehavestue.  



En arbieds wogn med høestier hammell tøm og halseeler for 3 Sld., it aar med bihl paa 12 skl., en 
harre for 1 mrk., 2 smaa wogn stier for 12 skl., en ploug uden ploug knif uden skier, med juhl bøsse 
ringe og en træ løber for 5 mrk., en nye brødde for 1 mrk., en kalke tønde for 1 mrk., en stand tønde 
12 skl., it øhlkar paa 1½ tønde for 4 mrk., en liden røste ballig for 8 skl., en øhl tønde for 1 mrk. 8 
skl.,  
I Krobhuset. 
En øhl fiering for 10 skl., it deigne trug for 1 mrk. en lang høfl for 12 skl., en slet høfl for 6 skl., en 
skribhøfl for 4 skl., en høfl trengsell for 8 skl., en phil naur for 12 skl., en lette naur for 8 skl., en 
winkell for 10 skl., en ruhl med jern tappe og skogle for 4 skl., it bord i stuen med skraa foed for 1 
Sld. 2 mrk.,  
I Stuen. 
En gl. bolster pude for 2 mrk., endnu it gl. bolster pude for 1 mrk. 12 skl., en ulen overdyne 2 Sld., 
en ulen og linnen overdynne for 1 mrk. 8 skl., endnu en liden overdynne 1 mrk. 8 skl.,  
I en seng ved lille stuen i it Cammer. En hvid rannet ofverdynne 1 mrk., en linnen underdynne 1 
mrk., en liden ulden hovet dynne 8 skl., it gl. blaar garns lagen 1 mrk. 8 skl.,  
Bencheklæder. En syed agedynne for 4 mrk., en flamsk agedynne med skin under for 4 mrk. 8 skl., 
it syed hiønde med ullet under foer for 1 mrk. 8 skl., it syed flammet Benkedynne waar 6 alen lang 
3 mrk., it flamme syet hiønde 1 mrk., it flammet syet hiønde 1 mrk. 8 skl., under og ofver, it syed 
hiønde med gl. klæde under for 1 mrk., en syed benkedynne med ullet under foer 4 alen lang for 5 
mrk.,  
Tilstaaende Gield er hos Lars Hansen under Leensbierg at hand her til boet er skyldig penge 2 Sld.,  
Hans Andersen i Østerlaursker sogn er og her til boet skyldig blefven penge 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Summa anddrager forskrefne Sterfboets løsøre til penge 118 Sld. 2 mrk. 10 skl. 
Efter it kiøb og skiødebref udgifvet af Henrik Povelsen paa den 32 gaard i Østerlaursker sogn 
dateret den 4 september 1694. og inden Øster Herrits ting stadfest den 10 Nov: 1694. befindes 
berørte 32 gaard af denne Sl: Mand Svend Andersen at vere kiøbt for penge 125 Sld. 3 mrk.,  
Summa Summarum andrager saaleedes boets middel till penge 244 Sld. 1 mrk. 10 
skl.,  
Denne Sl: Mands Ifareklæder var af ringe verd der for blef derom her nu paa Sterfboet overweiret 
og aftalt, at moderen skall dem beholde till at opklæde de smaa denne Sl: Mands børn med efter 
haanden at forslide. 
Saa blef andgifven efterskrefne Gield og er der til giort udleg som følger. 
Kongl: May: Ambtskrifver og Ridefouget Sr: Hans Henrik Skor fordrer som rester for Aa 1696 5 
Rd: 2 mrk. 7 skl., omkostning 1 mrk., giør 8 Sld. 1 mrk. 7 skl., her for udlagt en hvid stakrumpet 
stud 6 Sld. 2 mrk., it sort røgget Qvige 8 mrk., er 8 Sld. 2 mrk., til overs 9 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrer efter sin seddell først Capital 49 Sld. 2 mrk. 8 
skl., og rente deraf til 28 nov: 1687.  9 mrk. 14 skl., er 52 Sld. 6 skl., Hvor for Sl: Svend Andersen 
haver giort afkortning i det kiøbebref som Henrik Powelsen har til ham udgifvet som melt er paa 
forde 32 gaard, nok fordrer Hr: Landsdommer for forstrekning 9 Sld., giør 61 Sld. 6 skl., der paa har 
Hr: Landsdommer til forsikring antagen de herude sidst andtegnet 3de stude som her til paa 
summens afkortelse udleggis nemlig en blaa stud for 9 Sld., en sort braaged stud 8 Sld. 2 mrk., en 
rød stud for 8 Sld., for resten er 35 Sld. 2 mrk. 6 skl., er Hr: Landsdommer giort indførsel udi den 
32 gaard i Østerlaursker sogn indtil de vorder afbetalt. 
Hans Jensen i Rønne fordrer efter afreigning penge 16 Sld. 3 mrk. 12 skl., udlagt en ung sort Koe 
for 6 Sld., en brun stiernet Hest 8 Sld., en sort Tyrkalf 1 Sld. 1 mrk., 2 Faar for 1 Sld. 2 mrk., en 
phiell naur for 12 skl.,  
Herrits fougde Anders Pedersen Fyhn fordrer efter regnskab 3 Sld. 2 mrk. 11 skl., udlagt en sort  
stiernet gillet Foele for 5 Sld., til overs 1 Sld. 2 mrk. 5 skl.  



Kirke wergen Bertel Jensen i Østerlaursker sogn fordrer for kirke riende for 96 for 2/5 tønde Biug 6 
mrk., og for 3/5 tønde Aure 3 mrk., der paa vedstoed at have bekommet 12 skl., penge, der imod 
fremlagde Enken Hr: Vice Ambtmand Tuxen Extract hvor af ersees at en tønde Biug det aar er 
andslagen for 10 mrk., er der af gotgiort for bende 2 /5 tønde Biug 4 mrk., og en tønde Aure 
anslagen for 3 mrk. 8 skl., anddrager de 3/5 tønde Aure 2 mrk. 1 skl., er da fordringen 6 mrk. 1 skl., 
hvor paa kortis de oppebaarne 12 skl., rester da igien 5 mrk. 5 skl., Nok got giøris rente fra 1. May 
97. til dato 3 skl., er 5 mrk. 8 skl., Hvor for er udlagt en sort Soe 2 mrk. 8 skl., en øll tønde for 1 
mrk. 8 skl., it syed hiønde med flammer under under og over for 1 mrk. 8 skl.,  
Christen Imedsen i Ibsker sogn fordrer 1 Sld., udlagt it Øllkar paa 1½ tønde for 1 Sld.,  
Og som befindes at Sl: Svend Andersen er tilordnet paa skiftet efter Sl: Lars Bentsen i Ibsker sogn 
den 12 Nov. 94. at werge for dend Sl: Mands daatter Kirstine Larsdaatter, saa er nu ved denne Sl: 
Mands dødelig afgang igien for samme myndling til werge anordnet, myndlingens stiffader berørte 
Christen Imedsen som myndlingens tilfalden arrf endnu hos sig haver og Sl: Svend Andersen inted 
deraf har anna,,et, hvor for dette boe derfor er fri og den nu tilordnet werge Christen Imedsen der til 
efter loven at svare Han Andersen i Østerlaursker sogn fordrer for en stud, som Hans Jensen i 
Rønne paa Sl: Svend Andersens wegne af ham bekommet haver 7 Sld. 2 mrk., udlagt en røe blisset 
Hest for 3 Sld. 2 mrk., en ulden overdynne 2 Sld. En syed agedynne 1 Sld., en ruhl med tappe og 
skogle for 1 Sld.,  
Laurs Munk i Østerlaursker sogn fordrer ved sin hustru laante penge, og der for har forsikring i 
bendte 32 gaard for 20 Sld., her for er nu giort indførsel i forde 32 gaard forberørte 20 Sld.,  
Enken angaf at være skyldig til Jacob Larsen i Østerlaursker sogn 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., udlagt en 
blak hielmet hvid manket Koe 14 mrk., en lette naur for 8 skl.,  
Lars Jensen i Bolsker sogn tilkommer 2 mrk., udlagt en kalke tønde for 1 mrk., en harre for 1 mrk.,  
Hans Rømmer paa Tingsta i Wester marie sogn fordrer 3 mrk. uflagt en syet flammet benkedynne 
var 6 alen lang for 3 mrk.,  
Søfren Skrædder i Østerlaursker sogn fordrer 4 mrk., udlagt en bolster pude for 2 mrk., Endnu en 
bolster pude for 1 mrk. 12 skl., en skrob høfl for 4 skl.,  
Imod denne Sl: Mands udfart eller begrafvelses bekostning blef Enken bevilged 20 Sld. 2 mrk., 
udlagt en blak røgget Koe 18 mrk., en hvid blak bleget Koe 5 Sld. 2 mrk., it brun hielmet beltet 
studnød 3 Sld. 2 mrk., en sort blisset Hoppe 7 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 2 Sld. 2 mrk., her for udlagt af en fierings kedell 2 Sld. 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage 2 Sld. 2 mrk., udlagt af en fieringd kiedell 2 Sld. 2 mrk., bekommet 
her for 10 mrk., penge. 
Stemplet papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt 4 unge Gies for 2 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt en winkell for 10 skl., en slett 
høfl for 6 skl., en lang høfl for 12 skl., en holl tengsel 8 skl., it deigne trug 1 mrk., en stande tønde 
for 12 skl.,  
Summa anddrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 153 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Deraf er giort indførsell i forberørte 32 gaard for 55 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret bliver da i behold og til deeling saavell af gaarden som løsøre tilsammen 
90 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Deraf tilkommer Enken den halfvepart som er penge 45 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Dend øfrige halfvepart deelis imellem forskrefne deris auflede børn en søn og 3 døttre, 
Er deraf broderens lod 18 Sld. 7 3/5 skl., og hver daatters lod er 9 Sld. 3 4/5 skl.,  
 
For moderens anpart 45 Sld. 1 mrk. 3 skl., er udlagt af den 32 gaard i Østerlaursker sogn at hafve 
35 Sld. 5 skl., af en gl. brun Hoppe 1 mrk. 11 skl., af en sort stiernet Foele 6 mrk. 5 skl., en gl. Gaas 
for 1 mrk., it syed hiønde med klæde under for 1 mrk., en Tin skaall for 2 mrk., en wogn med 



høestier hammell tøm og halseeler 3 Sld., 2 aar med bihl for 12 skl., 2 smaa wogn stier 12 skl., en 
ploug med jern og behør for 1 Sld. 1 mrk., it bord med en skraa foed, for 1 Sld. 2 mrk., en røste 
ballig for 8 skl., it syed hiønde med ullet under foer for 1 mrk. 8 skl., it flamme syet hiønde for 1 
mrk., en øhl fiering for 10 skl., en nye brødde for 1 mrk., er 45 Sld. 1 mrk. 7 skl., til overs 4 skl.,  
 
For Sønnens andpart som er 18 Sld. 7 skl., er udlagt af de 32 gaard i Østerlaursker sogn at have 14 
Sld. 2 skl., hos Lars Hansen under Leensbjerg i Østerlaursker sogn at have 2 Sld., af en gl. brun 
Hoppe 2 Sld. 5 skl.,  
 
Dend eldste daatter Kirstine tilkommer 9 Sld. 3skl., der for tillagt af den 32 gaard i Østerlaursker 
sogn 7 Sld. 1 skl., det som Hans Andersen i Østerlaursker sogn er skyldig at hafve, hvis hand er 
skyldig 7 mrk. 8 skl., ved skattens udleg 9 skl., hos moderens udleg 1 skl.,  
 
Dend det som Hans Andersen i Østerlaursker sogn er skyldig at hafve, hvis hand er skyldig 7 
mrk. 8 skl., ved skattens udleg 9 skl., hos Moderens udleg 1 skl.,  
 
Dend anden daatter Karne tilkommer 9 Sld. 3 skl., der for udlagt af forde 32 gaard 7 Sld. 1 skl., en 
flamsk Agedynne med skin under 4 mrk. 8 skl., en ulden og linnen overdynne 1 mrk. 8 skl., en 
ulden overdynne 1 mrk. 8 skl., hos søsteren Anna 10 skl.,  
 
Dend yngste daatter Anna tilkommer 9 Sld. 3 skl., tillagt af den 32 gaard i Østerlaursker sogn 7 
Sld. 1 skl., udlagt i lille stue Cammeret en hvid rannet ofver dynne for 1 mrk., en linnen underdynne 
for 1 mrk., en ullen hoveddynne for 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., en syed benkedynne 
med ullet foer 5 mrk. til ofvers 10 skl.,  
 
Og som børnen er saa ringe af alder, og Moderen fosterløn for dem har vert begierende, saa er for 
billig eraktet at børnens her udi tilfalden arfve bestaar hos Moderen foruden rentte, intil dend yngste 
daatter vorder siuf aar gl. da der efter børnens tilfalden arfvepart efter loven at forrenttes, hvilket de 
vedkommende til efterretning her udi indført er, hvorimod Moderen lover børnene imidlertiid med 
nødtørftig klæde og føde at forsiufne, der ved det saaleedis beroer, sæden andgaaende, da blef der 
om paa Sterfboet at handlet at den til indeverende 1697. Aars afgift skall forblifve, for berørte 32 
gaard, hvilket Enken paatog sig at indhøste, og svare og at afrede ald afgift som ydes bør ved hvad 
naufn det have kand, hvilket hun nu her paa Sterboet lovet at efterkomme, derfor deraf ej noget 
videre Sterfboet til beste kand andføris. Til sidst blef Enken og de vedkommende af skifte betienten 
tilspur, om de hafde meere at andgifve Sterfboet til beste, hvor til de svarede ej videre at vere end 
andgifvet er og forskrefvet staar, saa at vere Passeret Testerer  Henrik Brugman. 
Truid Jensen. Peer Mortensen. Hans Andersen H:A:S: 
Anders A:A:S: Andersen. 
 



Nr. 170. 
Side 265. 1697. 22. Juli. 
Peder Hansen Ridder, 39. Sg. Østerlars. 
Anna Rasmusdatter. Laugv: Far,  Rasmus Stange, Østerlars. 
 3 søn. 1 dat. 
A: Hans Pedersen, f. 1683. Værge: Morbror, Jens Rasmusen, Østerlars. 
B: Rasmus Pedersen, f. 1690. Værge: Farbror, Jens Hansen, Gudhjem. 
C: Anders Pedersen, f. 1692. Værge: Farbror, Olle Hansen, Aakirkeby. 
D: Dorothea Pedersdatter, f. 1695. Værge: Morbror, Rasmus Rasmusen Stange, Østerlars. 
 
Anno 1697. Dend 22 July, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter Sahl:Peder HansenRidder som boede, og døde paa dend 39 Jord 
Eiendomsgaard beliggende udi  Østerlaursker sogn. Imellem denne S: Mands  efterlatte Hustru 
Anna Rasmusdaatter for hinde blef till laugwerge anordnet Rasmus Stange hendes Fader 
boende i bemelte Østerlaursker sogn. paa eene, og paa anden side deris sammen auflede børn som 
er 3 Sønner og 1 daatter hvor af  
 
Dend eldste søn Hans Pedersen paa 14 aar gl., for hammen er til werge andordnet Hans Moder 
broder Jens Rasmusen i Østerlaursker sogn. 
Dend anden søn Rasmus Pedersen 7 aar gl. for hammen er til werge anordnet Jens Hansen 
hans Fader broderen i Gudhiem. 
Dend yngste  søn er Anders Pedersen paa 5 aar gl., for hammen er till wærge anordnet Fader 
broderen   Olle Hansen boende i Aakirkebye. 
Daatteren Dorethea Pedersdaatter paa 2 aar gl. for hende er til werge anordnet Moder broderen 
Rasmus Rasmusen Stange i Østerlaursker sogn.  
  
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til 
wurderings mænd opmeldet, Jepp Hansen, og Anders Andersen ibn..  Hvor da er forefunden 
og Passeret som her efter følger, Nemlig. 
Øeg. 
En gillet graae blisset Foele i 3 aar for 7 Sld., en gl. sort blisset gilling 2 Sld., en gl. brun stiernet 
gilling 1 Sld. 2 mrk., en røe blisset Hoppe 5 Sld., en hvid graa Hoppe 4 Sld.  
Qveg. 
En blak grimmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en brun hielmet Koe 5 Sld., en hvid Koe med sorte ørre for 
5 Sld., en slet rød Koe 5 Sld., en røe hielmet hvid manket Koe for 5 Sld., en ung brun hielmet Koe 
for 4 Sld., en sort hielmet Tyr 2 Sld. 2 mrk., it rød hielmet stud nød 3 Sld., en sort Qvige for 2 Sld. 2 
mrk., en brun hielmet hvid manket Qcienød 1 Sld. 3 mrk., it hvid Qvigenød for 1 Sld. 3 mrk., 3 aar 
kalfve á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lamb. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 6 Lamb á 1 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 1 mrk.,  
Gies. Findes ingen enten gl. eller unge. 
Svin. En sort beltet Soe 1 Sld., en røe sandet Soe 1 Sld., 5 Gies á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk.,  
Kaabber ware.  En messing kiedell for 4 mrk., en liden fierings kiedell er vegtig til 6 Sld., 
Jern Ware. 



En stolpe naur for 1 mrk., en lyng rifve for 10 skl., en liden naur øpse 6 skl., en gl. hand øpse for 8 
skl., en gl. Seis uden bom for 8 skl., en wogn med høestier 2 Sld., en ruhl med jern og skogle for 1 
Sld., en folle harre for 8 skl., en ploug med knif og skier it juhl bøsse og ringe for 5 mrk., 2 aar med 
bihl paa á 1 mrk er 2 mrk., en liden slede og slee stier for 2 mrk., en stokke slæde for 2 mrk., en 
hand Qvern med hus og jern seil for 2 Sld., it sengested i forstuen 1 mrk.,  
I Krobhuset.  En stand tønde for 8 skl., it sengested for 1 mrk., it deigne trug for 1 mrk. 4 skl.,  
I Stuen. 
It wraaskab med 2 laasse og it drag rum for 5 mrk., it fyrre bord med skraa foed og skoffe for 1 Sld., 
en bagstoel med røek 8 skl., it flamsk gl. hiønde med skin under for 8 skl., it gl. syed hiønde for 8 
skl., en gl. wefvet agedynne 12 skl., it gl. syed hiønde med høe udi 8 skl., it klov sauf i pant af Jepp 
Hansen Ridder for 2 mrk., Nok er Jepp Hansen Ridder skyldig for it par skoe 3 mrk. 8 skl., it hartøy 
hammer og skov 1 mrk. 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets løsøre middell til penge 92 Sld. 12 skl.,  
Denne Sl: Mands Ifareklæder andgaaende da blef derom paa Sterfboet aftalt og overveiet, at som de 
er af ringe verd, og børnen er saa ringe af alder, Saa skall moderen dem tilsammen beholde, til 
opklæde børnen med efter haanden at forslide, Sæden som nu erlagt ved gaarden, da som den siunes 
at skelligsammesteds god, sammesteds ringe, da paatog sig Enken den tillige med Engen at 
indhøste, og der imod lovet hun at svare, og betale ald den afgift skatt og Landgilde som for Anno 
1697. med tiende og laane Korn rettighed for berørte 39 gaard ydes og betalis bør, hvor for der af ej 
noget videre Sterfboet til beste her udi kand andføres, end forskrefvet staar. Efter én 
Samfrenderdom dateret for en den 25 Febr: 1689. opretted paa den 39 gaard i Østerlaursker sogn 
befindes denne gaard at vere taxeret  af otte mænd og Samfrender for 139 Sld. 1 mrk. 8 skl., af 
hvilke Summa er udlagt og tilrigat Hans Olufsen da Raadmand i Rønne 57 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Herom nu paa Sterfboet denne Sl: Mands brødre paastoed ikke rettelig at vere omgaas, og beretted 
Enken rillige med dennen at den Summa ikke er betalt, da som i berørte forretning findes at 
Samfrender har og henvist den da derom giørende paastaaelse til lov og rett, saa kand den Summa 
ikke heller nu formedelse forestaaende omstendigheders skyld anderledes anfbres, end at der med 
will omgaaes ved lov, og rett, hvor til det og nu er henvist, winder S: Peder Hansens arfvingerne og 
brødre noget kommer Sl: Peder Hansen anpart der af Enken og hendes Sal: Mands børn til deeling, 
det øfrige af Summen befindes af dommens opskrift denne Sl: Mand at hafve betalt er kiendt og 
tilhøre, der for det for widere bekostning skyld her nu Sl: Peder Hansens Sterfboe til nytte andføris, 
som er udi den 39 gaard i Østerlaursker sogn beholden penge 81 Sld. 3 mrk. 6 skl., der tilkommer 
Sterfboets foran førte løsøre Summa som er 92 Sld. 12 skl.,  
blifver boets Summa in Allis Penge 174 Sld. 2 skl.,  
blef saa angifven efterskrefne Gield og Prætensioner, hvor til er giort udleg som 
følger 
Kongl: May: Ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordrer efter sin seddell som rester 
for Aa: 1696. Rd: 5 mrk. 10 skl., omkostning 1 mrk., er 15 Sld. 10 skl., udlagt af en fierings kedell 
de 3 Sld., en hvid Koe med sorte over for 5 Sld., en slet rød Koe for 5 Sld. 2 mrk., 2 Faar for 6 mrk., 
2 Lamb á 1 mrk. 8 skl er 3 Sld., til overs 6 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Jørgen Jensen Soede fordrer efter sin seddell 1 Sld. 1 mrk., udlagt it hvid 
Qvigenød for 7 mrk., til overs 2 mrk.,  
Bertell Jensen Kirkewergen i Østerlaursker sogn fordrer for 1696. 1 1/5 tønde kirketiende haver, 
begierer der for 6 mrk., efter den extract, som af Well Edle Hr: Vice Ambtmanden Christian Tuxen 
er meddeelt befindes en tønde Aure for samme aar at vere andslagen for 3½ mrk., got giøres der 
efter for de 1 1/5 tønde haure 4 mrk. 4 skl., og rentte siden i May 97. 2 skl., er 4 mrk. 6 skl., ved Hr: 
Jørgens Udleg at hafve 2 mrk., en aar ralst 2 mrk., ved skattens udleg 6 skl.,  



Herrits Fougden Anders Pedersen Fyhn fordrer for 2 skep: Biug 6 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., it 
Lamb for 1 mrk. 8 skl., it deigne trug 1 mrk. 4 skl., en staur øpse for 6 skl., til overs 2 skl.,  
Forige Kirke wergen Hans Rasmusen i Østerlaursker sogn fordrer for 2 tønder Aure og 1 mrk., 
forfalden kirketiende der for 7 mrk., rentte till dato 1 mrk., er 2 Sld., udlagt en sort belted Soe for 1 
Sld., en stokke slede 2 mrk., en Aarkalf for 2 mrk., 
Ingeborg Sl: Oluf Jensens udi Rønne fordrer efter regenskab for afskillig forstrekning restende 54 
Sld., som vedgiekis, udlagt en handqvern med hus og Seigll 2 Sld., en røe hielmet stud 3 Sld., en 
graae gillet Foele 7 Sld., en brun hielmet Koe 5 Sld., en røe hielmet hvid manket Koe for 5 Sld., en 
sort hielmet Tyr 2 Sld. 2 mrk., it brun hielmet hvid manked Qvienød 1 Sld. 3 mrk., 2 Faar á 3 mrk 
er 1 Sld. 2 mrk., 2 Lamb á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., er 28 Sld. 2 mrk., for resten som er 25 Sld. 2 mrk., 
er med Enkens hendes faders og wergens samtykke giort  indførsell udi den 39 gaard i Østerlaursker 
sogn intil de skadesløs vorder betalt. 
Jepp Hansen Ridder fordrer efter it register for afskillige skrammel wahre opsat till er, afskillig 
Summa Penge men ikke sammen vedgaed, hvilket Enken aldeles benektede, og hafde Jepp Hansen 
Ridder der om ingen beviis nu at fremblegge, des aarsage denne fordring er henvist til lov og rett. 
Sl: Peder Hansen har paataget sig wergemaall for Arrist Espersen som endnu tien her i boet, men 
denne Sl: Mand har inted af Hans Arist oppebaaret, Saa er ved denne Sl: Mands dødelige afgang 
igien forberørte Arrist Espersen till werge andordnet Hans Ibsen i Stenisebye i Røe sogn som sig 
det efter myndlingens begiering og goedvillig paatog, og hafver  hand samme wergemaall efter 
loven at forestaa. 
Oluf Andersen i Soegaarden i Østerlaursker sogn fordred som rested paa en af kiøbt Hest og en 
stolpe, og en Egefiell 10 mrk.,  
Nok fordred Dombs bekostning 2 mrk. 2 skl., er 3 Sld. 2 skl., Enken denne fordring benektede, og 
der for er henvist til lov og rett. 
Imod denne Sl: Mands udfart eller begrafvelses bekostning, blef Enken bewilget till vederlaug som 
dend kostet haver 18 Sld., udlagt her for en røe blisset Hoppe 5 Sld., en hvid graa Hoppe 4 Sld., en 
blak grimmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en ung brun hielmet Koe for 4 Sld., 2 Grisse for 2 mrk., her 
fouden beholte Enken sin Seng i Stuen som hende blef bevilged uden skifte, 
Skifteforwalteren for Salarium 3 Sld., udlagt af en fiering Riedell 3 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld., udlagt it sort Qvige nød 10 mrk., it Lamb for 1 mrk. 8 
skl., en gl.hand øpse for 8 skl.,  
Stemplet papir til skiftebrefvet for 3 mrk., tillagt it Faar for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt en stolpe naur 1 mrk., it 
sengested i forstuen 1 mrk., en aarkalf for 2 mrk.,  
Anders Andersen fordrer arbiedsløn 12 skl., udlagt en wefved Agedynne for 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 100 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 73 Sld. 6 skl.,  
Deraf tilkommer moderen den halfve part som er 36 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Dend øfrige halfve part deelis imellem forskrefne denne Sahl. Mands 3 Sønner og 1. daatter  
Er der af en broderlod 10 Sld. 1 mrk. 12 2/7 skl., og en sæsterlod 5 Sld. 14 1/7 skl.,  
 
For Enkens anpart som er 36 Sld. 2 mrk. 3 skl., er udlagt udi for berørte 39 gaard ar have 28 Sld. 11 
skl., en gl. sort blisset gilling 2 Sld., en gl. brun stierned gilling 1 Sld. 2 mrk., 3 Grise á 1 mrk er 3 
mrk., en messing kedell 1 Sld., en wogn med høestier for 2 Sld., en ploug med jern og anden behør 
1 Sld. 1 mrk., er 36 Sld. 2 mrk. 11 skl., til overs 8 skl.,  
 
Dend eldste søn Hans Pedersen som Jens Rasmusen i Østerlaursker sogn er werge for 
tilkommer 10 Sld. 1 mrk. 12 skl., der for er tillagt af den 39 gaard i Østerlaursker sogn at hafve 8 



Sld. 3 skl., it wraaskab med 2 laas og drag rum 1 Sld. 1 mrk., it bord i stuen med skraa foed og drag 
rum 4 mrk., hos moderens udleg 8 skl., hos Jepp Hansen Ridder 1 skl.,  
 
Dend anden søn Rasmus Pedersen som Jens Hansen i Gudhiem er werge for tilkommer 10 
Sld. 1 mrk. 12 skl., der for er tillagt af den 39 gaard i Østerlaursker sogn at hafve 8 Sld. 3 skl., en 
r4uhl med Jern tappe og skogle for 1 Sld., it aar med bihl for 1 mrk., en stand tønde i Krobhuset for 
8 skl., it sengested for 1 mrk., en falle harre for 8 skl., en seis uden bom for 8 skl., it syed hiønde 
med høe udi 8 skl., hos Jep Hansen Ridder 10 skl., en lyng rifve for 10 skl., endnu it syed hiønde 8 
skl., til overs 3 skl.,  
 
Dend yngste søn Anders Pedersen, som Oluf Hansen i Aakirkebye er werge for, tilkommer 10 
Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt af de 39 gaard i Østerlaursker sogn 8 Sld. 3 skl., it hartøy hammer og støf 
1 mrk. 4 skl., it aar med bihl for 1 mrk., en røe sanded Soe 1 Sld., en sleede med stier 2 mrk., en 
bagstoell med røke 8 skl., it flamsk hiønde med skin under for 8 skl., hos Jens Hans myndlings 
udlegg de 3 Sld., ved Anders Fyhns udleg 2 skl.,  
 
Daatteren Dorothea Peersdaatter som Rasmus Rasmusens Stange er werge for tilkommer 5 
Sld. 14 skl., der for tillagt af de 39 gaard i Østerlaursker sogn 4 Sld. 2 skl., hos Jep Hansen Ridder 
og it kløf sauf i pant der af at hafve 1 Sld. 12 skl.,  
 
Till det sidste blef Enken og de vedkommende af skiftebetientere tilspurt, om de hafde meere til 
dette boes beste at andgifve, hvor til de svarede ej widere at vere end andgifvet er og forskrefvet 
staar, saa at vere Passeret Testerer.  H: Brugman. Olle Hansen O:H:S: 
Rasmus R:R:S: Stange.  Jens I:H:S: Hansen. Jens J:R: Rasmus.    
 Jep Hansen. Anders A:A:S: Andersen.  
 



Nr. 171. 
Side 266b. 1697. 31. Juli. 
Karen Joensdatter, 12. Sg. Vestermarie. 
Lars Hansen. 
 Ved ægt med første afg. Mand, Jens Laursen. 1 søn. 1 dat. 
A: Lars Jensen, egen værge, Vestermarie. 
B: Anne Jensdatter, enke, Vestermarie. Laugv: Stiftfar, Lars Hansen. 
 Ved ægt med enkemanden. 2 søn. 3 døt. 
C: Jens Larsen, egen værge. 
D: Hans Larsen, egen værge. 
E: Pernelle Larsdatter, gm. Mogens Koefoed, Vestermarie. 
F: Elsebet Larsdatter, gm. Mogens Adsersen, Aaker. 
G: Karen Larsdatter, f. 1676, ugift, hjemme. Værge: Far. 
 
Anno 1697. Dend 31 July, er efter Foregaaende Registering, og Giorde overslag paa Lars 
Hansens boe og goet til én skifte forretning at forfatte, efter hans afdøde Hustru Sl: Karne 
Joensdaatter som  boede, og døde paa dend 12 Jord Eiendomsgaard beliggende i Smør Enge udi 
Westermarker sogn. Imellem denne S: Qvindis  efterlatte Mand bemelte  
 Lars Hansen paa eene side, og paa anden side, denne Sahl: Qvindis 2de kuhl auflede børn,  
 som er med første S: Mand Jens Laursen auflet én søn,  
ved navn Lars Jensen ibn: sin egen werge. 
Daatteren Anne Jensdaatter én Enke boende i bemelte Westermaker sogn, for hende er forhen til 
laugwerge anordnet berørte hendes Stiiffader Lars Hansen,  
Og med denne nu efter lefvende Mand Lars Hansen auflet 2 sønner og 3 døttre, hvor af 
Dend eldste søn Jens Larsen sin egen og en werge. 
Dend anden søn Hans Larsen og sin egen werge. 
Dend eldste daatter Pernelle Larsdaatter i Ekteskab med Mogens Koefod i Westermarker 
sogn. 
Dend anden daatter Elsebeth Larsdaatter i ekteskab med Mogens Azersen i Aakier sogn. 
Dend yngste daatter Karne Larsdaatter uden ekteskab hiemme hos faderen 21 aar gl. for hende 
er faderen sielf werge. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, møtte og tuende taxerings mend 
Lars Mogensen og Hans Pedersen i bemelte Westermarie sogn.  
 
Hvor da Lars Hansen efter Accordering  blef med sine forskrefne stiif børn og egne børn forenet 
udi følgende maader nemlig.  Stiif sønnen Lars Jensen skal have for alt hvis løsøre arf hammen 
efter forbenefnte sin Moder kand efter loven vere berettiget udi penge eller fornøyelig wahr 20 Sld.,  
Hvor med hand Sl: Moders Ifare klæder er andgaaende, Stifdaatter Ann Jensdaatter skal vere anger 
og Krafvesløs hun forhen af boet haver bekommet, til hiemgift. Og der foruden lovet Lars Hansen 
at gifve og betahle til hende 10 Sld., Hvor med hun saa var tilfreds og fornøyet i allemaader, og naar 
Lars Hansen forskrefvet 30 Sld., til berørte hans stiif søn og stiif daatter betaler will de derfor gifve 
ham qvitering, og saa vere benøyed uden anke,  



Dend eldste søn Jens Larsen af Lars Hansens egne børn, skall og have til arff efter berørte sin 
Sahl: Moder saavit løsøre angaar og ham kand vere berettiged 20 Sld., saavell af løsøre som og af 
hans Sl: moders iFareklæder hvor ved hand saa vat tilfreds uden anke, og lovet hand at gifve sin 
fader qvitering naar han de berørte 20 Sld., blef betalt. 
 
Dend yngste søn Hans Larsen skall og have til arf efter sin Sahl: Moder saavit løsøre andgaar 30 
Sld., efter som hans broder Jens Larsen haver lagt sig en deel meere middell til beste udi deris 
forældres boe, og naar han da de 30 Sld., af  sin fader blifver betalt, lovet hand at gifve qvitering 
derfor og ej anke der paa i sin tiid, 
 
Den tvende eldste døttre Pernelle og Elsebeth, for de d: svarede deris nu havende Mand Mogens 
Koefoed og Mogens Azersen, som aldeles begge eens stemmende vare tilfreds og benøyed med hvis 
hiemgift og udflye deres hustruer forhen af deres forældres boe, da de kommer i ekt. Skab 
bekommet haver, der ved de forblef, og ingen videre arf nu begiende efter deris Sahl: Moder af 
løsøre og Ifareklæder, derimod lovede Lars Hansen deres hustruis fader, at de skulle vere fri og 
kravesløs, og ej videre sin tiid der for ved arfvegang afkortes. 
 
Dend yngste daatter Karne Larsdaatter som endnu er hiemme hos faderen, og ingen hiemgift 
endnu haver bekommet, er af sin fader Lars Hansen beloved ligesaa god hiemgift som forbemelte 
begge hendes søstere en hver for sig bekommet hafde som er 3 Køer 2 stude saa gode begge som 10 
Sld., 2 smaa nød for 3 Sld. 2 mrk., én hoppe eller en Hest saa god som 7 Sld., en opreed seng med 2 
sengedynne 2 Brugarns lagen og 2 Blaargarns lagen, én hovetdynne og 2 puder fæstens øhl, og 
bryllups bekostning 10 Sld., udflyds Ifareklæder for 16 Sld., it kobber saa got som 3 Sld., Item 3 
Faar og 2 Lam 5 unge Gies, forskrefne belovede faderen om hand lefver at vil betale til én hver 
upaaklagelig, dog foruden rentte der af at gaa og om noget deraf blifver ubetalt bestaaende til Lars 
Hansen er ved døden afgangen, da skall det at hans efterlatte boe vigtig betalles ligesaa foruden 
rentte. Og der for uden skall Lars Hansen betalte ald witterlig Gield og skifte rettighed denne Sl: 
Qvindes Ifareklæder haver alle døtterne sig silft indbyrdes imellem deelet, hvor paa brøderne ej nu 
hafde noget at anke, eller kiere i nogen maade, der ved saa dette skifte sluttes, og at forskrefne af os 
alle uryggelig holdes og efter kommes skall, da haver vi til be kreftelse her paa samptlige skrefvet 
vore hender. Actum Ut Supra H: Brugman. Laurit Hansen. 
Lars L:I:S: Jensen. Jens Larsen. Hans Larsen. Mons Kofod. 

Mons Adzersen. 
 



Nr. 172. 
Side 267b. 1697. 2. Aug. 
Boell Hansdatter, møllehus, Tus vejrmølle, Poulsker. 
Peder Hansen Møller. 
 1 dat. 
A: Karen Pedersdatter, f. 1693. Værge: Far. 
 
Anno 1697. Dend 2 Augusti, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter Peder Hansen Møller, hans Sl: Hustru Boell Hansdaatter som  
boede, og døde i it Weyer Møllehus Kaldet Tus Weyer Mølle, beliggende i Povelsker sogn. 
Imellem denne S: Qvindes  efterlatte Mand bemelte  Peder  Hansen paa eene, og paa anden side, 
it deris samme auflede 
 
lidet pigebarn ved aauf Karne Pedersdaatter paa 4de aar gl., for hende er faderen seilf werge. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til 
wurderings mænd opmeldet, Thomas Folkman, og Jørgen Jørgensen Ibn:  Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
En laasfast fyrre kiste i stuen som har veret malet 1 Sld. 2 mrk., en gl. førre kiste ibn: med gl. Laas 
og hangsler 3 mrk., I Krobhuset 2. gl. halftønder á 2 skl er 4 skl., it gl. skrin med hengsler uden laas 
for 6 skl., en gl. spin rok for 1 mrk., en gl. øhl halftønde for 12 skl., en gl. west uden reedskab og 
uden jern for 2 Sld. 1 mrk., en gl. sort brun blisset Hoppe for 1 Sld., en gl. sort blisset Hest for 5 
Sld., 2 gl. Juhl naur med ringe for 6 Sld., lidet Biug sæd som er sat for en tønde Biug for 6 mrk., 
lidet Haufre sæd er sat for 2 tønder á 3 mrk., er 6 mrk., lidet wirke sæd for 6 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne boets middell 15 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Dernest blef andgifven efterskrefne Gield og er der til giort udleg som følger. 
Mads Bohn Hermandsen i Nexøe fordrer 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., Udlagt af en lin wef til Jørgen 
Jørgensen i Povelsker sogn 4 mrk., Biug sæden for 6 mrk., en øhl half tønde 12 skl., til overs 4 skl.,  
Deignen Mons Madsen tilkommer efter Peer Hansen beretning i alt 6 mrk., uflagt en laasfast lidet 
mallet førerkiste for 6 mrk.,  
Mattis Karlsen i Nexøe tilkommer i ligemaade for humble 3 mrk., udlagt én fyrre kiste i stuen med 
gl. laas og hengsler 3 mrk.,  
Frederik Stork i Nexøe fordrer 1 mrk., udlagt en spinde Rok for 1 mrk.,  
Jep Jørgensen udi Nexøe fordrer for 4 deeler 6 mrk., udlagt en sor brun blisset Hoppe for  4 mrk. 2 
half tønder 4 skl., it skrin med hengsler 6 skl., 2 juhl naur med ringe 6 skl., af wike sæden 1 mrk.,  
Anders Jensen i Billegraf som er hos for mølle fordrer som rester for 9½ tønde Rugmeehl á 3 Sld er 
28 Sld. 2 mrk., som var forfalden for Aa. 1695. og 1696. item rester for Aa 1697. 3 tønder 
Rugmeehl á 3 Sld., er 9 Sld., forfalden fra Paaske till St: Michelsdag 1697. er saa i alt 37 Sld. 2 
mrk., Anders Jensen efterlod denne fordring paa 20 Sld., her paa er til betahling udlagt en gl. sort 
blisset Hest for 5 Sld., ved Mads Bohn Hermands udleg de 4 skl., r 5 Sld. 4 skl., rester 14 Sld. 3 
mrk. 12 skl., hvilket Peder Hansen lofvet med aller forderligste efter haanden at betahle at Anders 
Jensen skall blifve uden skade. 



Anna Niels Skomager i Povelsker sogn fordrer laante penge 7 mrk., der paa er Jørgen Jørgensens 
hustru fornøyet at betahle 2 mrk., der for uden skall Jørgen Jørgensen hustru efter løfte skyldig at 
giøre Peder Hansen 1½ dags arbied. 
I saa maader rester till Anna Niels skomager 5 mrk., udlagt af wefven at hafve 5 mrk.,  
Peder Simens fordrer 6 skl., der imod har Peder Hansen til gode hos ham 8 dags melk af en Koe. 
Skifteforwalterens salariuo 2 mrk., udlagt at haure sæden 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage 3 mrk., af haure sæden 3 mrk.,  
Stemplet papir til skiftebrefvet 3 mrk., af wirke sæden 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk., udlagt af wirke sæden 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield til penge 30 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
deraf til overs som Gielden er høyere end boeds middell 14 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
hvilke Peder Hansen loved som før er melt at will betahle til hosbonden Anders Jensen i Billegraf 
efter haanden. 
Widere viste Peder Hansen og de tilstæde verende efter anfordring ikke at angifve boet til beste end  
Forskrefvet staar, saa at vere Passeret Testerer. H: Brugman. Peder Hansen. 
Thomas Folkman. Jørgen Jørgensen.  



Nr. 173. 
Side 268. 1697. 3. Aug. 
Maren Hansdatter, 29. Sg. Bodilsker. 
Mads Hansen. 
 3 søn. 3 døt. 
A: Hans Madsen, egen værge. 
B: Arist Madsen, egen værge. 
C: Peder Madsen, egen værge. 
D: Gjertrud Madsdatter, f. 1662.  
E: Karen Madsdatter, f. 1665. 
F: Seigne Madsdatter, f. 1675. 
  Værge: Far. 
 
Anno 1697. Dend 3 Augusty, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation, efter Mads Hansens Sl: Hustru Marne Hansdaatter som 
boede, og døde paa dend 29  Jord Eiendomsgaard beliggende udi  Boelsker sogn. Imellem denne S: 
Qvindes  efterlatte mand bemelte  Mads Hansen. paa eene, og paa anden side deris sammen 
auflede børn som er 3 Sønner og 3 døtter, hvor af  
 
Dend eldste søn Hans Madsen Sin egen werge. 
Dend anden søn Arrist Madsen og sin egen werge. 
Dend yngste søn er Peder Madsen og sin egen werge.  
Dend eldste daatter er Giertrud Madsdaatter 35 aar gl. for hende til werge andordnet faderen 
Mads Hansen. 
Dend anden daatter Karne Madsdaater  paa 32 aar gl. for hende til werge anordnet og faderen  
Mads Hansen. 
Dend yngste  daatter er Seigne Madsdaatter  paa 22 aar gl. for hende  till wærge anordnet og  
faderen  
Mads Hansen. 
.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til 
wurderings mænd opmeldet, Hans Larsen, og Truels Mortensen Ibn:  Hvor da er forefunden 
og Passeret som her efter følger, Nemlig. 
 
Qveg. 
En brun Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Koe 5 Sld., en sort blisset Koe 4 Sld. 2 mrk., en brun 
hielmet Tyrkalf for 3 mrk., en røe hielmet dito 2 mrk., en sort grimmed dito 2 mrk. 8 skl., en sort 
hielmet dito 2 mrk. 8 skl.,  
Heste og Hopper. 
En gl. sort Hest gilling 5 Sld., en brun Hoppe for 9 Sld., en gl. Hoppe som er brun med it sortbrun 
spet Hestføll for 2 Sld., en ung sort stiernet Hoppe i 3de aar for 5 Sld., en brun Hoppe 6 Sld., en lys 
brun Hoppe paa udmark som arfvingerne satte for 5 Sld.,  
Faar og Lamb. 5 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 5 Lamb á 1 mrk. 8 skl., 
Gies. 4 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld., 8 unge Gies á 8 skl er 1 Sld.,  



Svin. 3 unge Svin hvor af er 2 galt svin, og it Soe svin á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk.,  
Kaabber Ware. 
En gl. 2 spanne kobber kiedell wog 8 pund á 1 mrk er 8 mrk., en gl. mallm gryde 3 mrk., 
Senge klæder i Krobhuset i Wester seng  
en linnen overdyne 1 Sld. 2 mrk., en linnen tueskefted underdynne for 1 Sld. 2 mrk., it nytt 
blaargarns lagen for 2 mrk., it gl. blaargarns lagen 12 skl., en graa rannet hofved dynne 1 mrk. 8 
skl.,  
I Øster seng. En linnen tus skeftet overdynne for 1 Sld. 1 mrk., én dito underdynne 1 Sld. 1 mrk., 2 
blaargarns lagen á 1 mrk er 2 mrk., en gl. linnen hoveddynne 1 mrk. 4 skl.,  
Boehave. En gl. wogn med 2 gl. høestier hammell tøm og halseeler for 6 mrk., 2 gl. harre á 8 skl er 
1 mrk., en ploug med jern juhl bøsse løbere og ringe 7 mrk.,  
Paa stue lofted it gl. Meell kar for 1 mrk., it auflangt gl. kar 1 mrk. 4 skl., 6 straabonds tønder á 6 
skl er 2 mrk. 4 skl.,  
I Steerhuset. It lidet røste kar for 12 skl., en kalketønde for 8 skl., en hand qvern med hus og Træ 
seill 5 mrk., 2 jern Grydekroge á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., en jern Tyfve med skaft 4 skl., en lyng 
rifve 4 skl.,  
I Krobhuset, it gl. degne trug for 1 mrk., it gl. bord for 1 mrk. 8 skl., I Stuen. En gl. Guhl bonned  
Benkedynne 4 alen for 2 mrk., en guhl under foret agedynne for 8 skl., it gl. Aspebord for 1 mrk. 4 
skl., it gl. laasfast førre wraaskab for 4 mrk., it slagbord i stuen 12 skl.,  
Tilstaaende Gield. 
Efter Welb: Hr: Landsdommer Mathias Rasch udstede Landstings dom dateret den 2 juny 1697. 
befindes at Hans Zandersen i Nexøe skall betahle till Mads Hansen omkostning 9 Sld.,  
Summa Anddrager forskrefne Sterfboets løsøre til penge 88 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Denne Sl: Qvindes Ifareklæder andgaaende, da er de af dend Sl: Qvindes døttre imellem sig sidst 
indbyrdes deelt, hvor paa sønnen hafde noget at anke eller kiere; blef saa efterseet og angifvet dend 
sæd som i dette aar er saaet til denne 29 gaard, som er 2 tønder Rug er 2 tønder Biug item 3 tønder 
Aure hvor af ej kand udredes meere, efter som grøden siufnes heell ringe. End resten af gaardsens 
afgift, med 2 tønder af Kongl: May: laane Biug foruden 20 Sld., som Mads Hansen af boets middell 
til hielp udlegges, naar ald rettighed med 2 Rd:, till nyt aar 98 forfalden Qvatahl  skatter afgaarden 
bereignes, hvilke 20 Sld., her efter obherveris i Gieldens ind førsels bereigning, som med widere 
blef andgifven i følgende maader. 
Kongl: May: Ambtskrifver og ride fouged Sr: Hans Henrik Skor lod fordre efter en ind lest vered 
Specification under hans kierstes haand, som melder at Mads Hansen er skyldig for berørte 29 
gaard i Boellsker sogn for Aa 95. 13 Rd. 3 mrk., og for Aa 96. 16 Rd. 1 mrk. 13 skl., nok andføres 
for berørte hielp til gaardsens land gildes at redsell for indeverende aar 97. 13 Rd. 2 mrk., er 
tilsammen som ambskrifveren saaledes tilkommer 64 Sld. 2 mrk. 13 skl., for disse 64 Sld. 2 mrk. 13 
skl., er formedelst mangell af løsøre giort indførsell udi forskrefne d. 29 gaard i Boelsker sogn, intil 
de deraf skades løs betalt worder. 
Efter it Skiftebref ganget efter Sl: Morten Mortensen d. 8 December 1682. befindes at denne Sl: 
Qvindes efterlatte mand Mads Hansen er tilordnet at werge for dend Sl: Mands daatter Birgitte 
Mortensdaatter og haver hand hendes løsøre arf oppebaaret som er 16 Sld. 1 mrk. 6 skl., nok 
anføris opbaarne paa myndlingens wegne jorde penge 4 Sld., med sin forfalden rentte til Qviterings 
udgifvelse d. 19 febr: 1689. giør 20 Sld. 1 mrk. 6 skl., der for beregnes rentte fra berørte dato til nu 
skifte holdes er i 15 ¾ aar naar werge penge er fradrage 10 Sld. 2 mrk., er saa Capitall og rentte 30 
Sld. 3 mrk. 6 skl., og som Mads Hansen er nu en æld gl. mand, saa er ved hans wergemaals 
afløsning igien forberørte myndling till werge anordnet, Jacob Eriksen i Boelsker sogn, som haver 
samme sit wergemaall efter lowen at forestaa, her for er formedelst mangell af løsøre giort 
indførsell udi d. 29 gaard i Beelsker sogn. intil de 30 Sld. 3 mrk. 6 skl., deraf worder betalt. 



Sogne Præsten Hr: Hans Olufsen Sonne fordred 6 mrk., udlagt en gl. brun Hoppe med it sort brun 
spet Hestføll for 2 Sld., til overs 2 mrk., 
Mads Bohn Hermandsen i Nexøe fordred efter afreigning 6 Sld. 1 mrk., udlagt en sort hielmet Koe 
for 5 Sld., it Faar for 3 mrk., it Lamb for 1 mrk. 8 skl., en guhl underfored agedynne for 8 skl., 
Hans Eriksen i Nexøe fordrer 1 Sld., it laasfast førre wraaeskab i stuen for 4 mrk.,  
Rasmus Olsen Smid i Nexøe fordred for ligbeslag til dend Sl: Qvindes ligkiste og andet 2 Sld. 1 
mrk., udlagt i Wester seng i Krobhuset it nytt blaargarns lagen for 2 mrk., af en ung sort stierned 
Hoppe med Jens Bran 1 mrk., 2 unge Sviin for 6 mrk.,  
Tomas Wolkman i Powelsker sogn fordred 3 Sld. 8 skl., udlagt en sort hielmet Tyrkalf for 2 mrk. 8 
skl., af en ung sort stiernet Hoppe med Jens Bran 10 mrk.,  
Mads Larsen i Nexøe fordrer efter afreigning penge 12 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt en brun Hoppe 9 
Sld., i Krobhuset i Westerseng en linnen overdynne 6 mrk., en linnen underdynne 6 mrk., it Faar for 
3 mrk., af en ung sort Hoppe hos Jens Bran de 8 skl.,  
Jens Bran i Nexøe fordrer laante penge 2 Sld., af en ung sort stierned Hoppe at hafve 2 Sld., og som 
Hoppen er taxeret for 5 Sld., saa udløser hand resten, efter som hand den will betahle 3 Sld.,  
Knud Olsen i Boelsker sogn fordrer 1 Sld. 4 skl., udlagt en sort grimmed Tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., it 
Lamb for 1 mrk. 8 skl., en lyng refve for 4 skl.,  
Kirke wergen Peder Munk fordrer for 4/5 tønde Biug for Aa 1696. aars tiende til kirken hvor for got 
giøres efter taxten penge 2 Sld., udlagt 4 gl. Gies á 1 mrk er 4 mrk., 8 unge Gies á 8 skl er 4 mrk.,  
Didrik Funk i Nexøe fordrer efter sin seddell penge 8 Sld. 3 mrk. 5 skl., her for giort indførsell i den 
29 gaard i Boelsker sogn for 7 Sld. 2 mrk., I Øster seng i Krobhuset en tusskafteds linnen 
overdynne 5 mrk., en jern tuifve for 8 skl.,  
Anders Pedersen i Boelsker sogn fordrer for it aars kirke tiende Biug 4/5 tønde er 4 mrk.,  
Mads Hansen efter bevekted og sagde at have betalt det til forige Byefouged i Nexøe Mishell 
Andersen, der for er det til lov og rett henvist. 
Hans Hansen i Snogebek fordrer 1 Sld., i Øster seng i Krobhuset en linnen underdynne 5 mrk., til 
overs 1 mrk.,  
Jens Hansen Smid fordrer 11 skl., hos Hans Hansen 11 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Solario 4 Sld.  Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 Sld., udlagt en sort 
blisset Koe for 4 Sld. 2 mrk. hos Hr: Hans udleg 2 mrk., en 2 spanne kobber kedell 8 mrk., 2 Lamb 
for 3 mrk., hos Hans Larsen 1 mrk., Stemplet papir til skiftebrefvet for 3 mrk., it Faar 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 2 mrk., er 1 Sld.,  
Hans Lars tillagt en brun hielmed Tyrkalf for 3 mrk., til overs 1 mrk.,  
Truels Mortensen tillagt en røe hielmet Tyrkalf 2 mrk.,  
Imod dend Sl: Qvindes begrafvelses bekostning Consenteredis Mads Hansen udleg lige bekostning 
som er 44 Sld., udlagt en brun Hoppe for 6 Sld., en brun Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sor Hest gilling 5 
Sld., en lys brun Hoppe 5 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., it Lamb for 1 mrk. 8 skl., it ungt 
sviin 3 mrk., en malm gryde 3 mrk., i Wester seng i krobhuset  it blaargarns lagen 12 skl., en graae 
rannet hovetdynne 1 mrk. 8 skl., i Øster seng 2 blaargarns lagen 2 mrk., en linnen hoveddynne 1 
mrk. 4 skl., en wogn med behør 6 mrk. 2 harrer 1 mrk., en ploug med behørig jern 7 mrk., Paa stue 
loftet it Meellkar 1 mrk., it auflangt gl. kar for 1 mrk. 4 skl., 6 straabonds tønde for 8 skl., en hand 
qvern med hus og seigl 5 mrk., 2 jern gryde kraage for for 3 mrk., i Krobhuset it deigne trug 1 mrk., 
it bord for 1 mrk. 8 skl., i stuen en guhl bonned benkedynne 4 alen lang for 2 mrk., it gl. Aspebord 1 
mrk. 4 skl., itt slagbord for 12 skl., hos Hans Zandersen i Nexøe at have 9 Sld., hos Jens Bran 8 
Skl., hos Hans Hansen i Snogebæk de 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 191 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Dertil er til betaling udlagt det foranførte løsøre goeds som er 88 Sld. 1 mrk. 4 skl., er giort 
anwisning for udi denne for omrørte 29 gaard i Boelsker sogn 103 Sld. 3 skl.,  



Till det sidste blef Mads Hansen og samptlige børnen tilspurt, om de hafde meere til Sterfboets 
middell at angifve, hvor til de svarede ej videre at vere end angifvet er og forskrefvet staar, og ej 
angaf sig flere  med Prætension, hvor ved saa dette skifte slutes, saa at vere passeret Testerer.  
H: Brugman.  Mads M:H: Hansen. Hans H:M: Madsen.   
Arist A:M:S: Madsen. Hans Larsen egen hand. Troels Mortensen. Peer P:M:S: Madsen. 
 



Nr. 174. 
Side 269b. 1697. 6. Aug. 
Anders Persen, 61. Sg. Vestermarie. 
Kirstine Larsdatter. Laugv: Rasmus Jensen Borringholm, sognepræst. 
 3 søn. 7 døt. 
A: Peder Andersen, egen værge. 
B: Lars Andersen, f. 1683. Værge: Hans Persen, Tingsted. 
C: Jens Andersen, f. 1685. Værge: Hans Jensen, Tingsted. 
D: Boell Andersdatter, f. 1670. Værge: Lars Michelsen, Kieregård, Vestermarie. 
E: Marie Andersdatter, f. 1676. Værge: Niels Olsen, Tingsted. 
F: Karen Andersdatter, f. 1679. Værge: Claus Kempe, Tingsted. 
G: Kirstine Andersdatter, f. 1681. Værge: Lars Nielsen, Tingsted. 
H: Anna Andersdatter, f. 1683. Værge: Anders Rasmusen, Vestermarie. 
I: Ingeborg Andersdatter, f. 1688. Værge: Jens Rasmusen, Nørregård, Vestermarie. 
J: Hanna Andersdatter, f. 1690. Værge: Jens Persen, Tingsted, Vestermarie. 
 
Anno 1697. Dend 6 Augusty, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt efter Liqvitation, efter Sahl:Anders Pedersen som boede, og døde paa dend 61 Jord 
Eiendomsgaard beliggende paa Tingsta i Westermarker sogn. Imellem denne S: Mands  efterlatte 
Hustru Kirstine Larsdaatter, for hende paatog sig at  laugwerge Sogne Præsten Hr: Rasmus 
Jensen Borringholm paa eene, og paa anden side deris sammen auflede børn som er 3 Sønner og 
7 døtter, hvor af  
 
Dend eldste søn Peder Andersen  Sin egen werge. 
Dend anden søn Lars Andersen 14 aar gl. for hammen werger Hans Pedersen paa Tingsta. 
Dend yngste  søn er Jens Andersen paa 12 aar gl., for hammen werger Hans Jensen paa 
Tingsta.  
Dend eldste daatter er Boel Andersdaatter paa 27 aar gl. for hende werger  Lars Mikelsen i 
Kueregaarden i Westermarie sogn.. 
Dend anden daatter Marine Andersdaatter paa 21 aar gl. for hende  werger Niels Olsen paa 
Tingsta   
Dend 3die daatter er Karne Andersdaatter paa 18  aar gl. for hende  werger Claus Kempe paa 
Tingsta.  
Dend 4de  daatter Kirstine Andersdaatter paa 16  aar gl. for hende Lars Nielsen paa 
Tingsta.dend 5te daatter Anna Andersdaatter 14 aar gl. for hende werger Anders Rasmusen i 
Westermarker sogn. 
Dend 6te daatter Ingeborg Andersdaatter 9 aar gl. for hende werger Jens Rasmusen paa 
Nørregaard i Westermarie sogn. 
Dend yngste daatter Hanna Andersdaatter 7 aar gl. for hende werger Jens Peersen paa 
Tingsta i Westermarker sogn.   
.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til 



wurderings mænd opmeldet, Arist Ibsen, og Hans Rømmer I bemelte Westermarie sogn.  Hvor 
da er forefunden og Passeret som her efter følger, Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En gl. rød Hest for 2 Sld. 2 mrk., en brun snopped Hoppe for 6 Sld., en sort blisset Hoppe 5 Sld. 2 
mrk.,  
Qveg. 
En blak hielmet Tyr 5 Sld., en kull sort Koe for 6 Sld., en sor braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en 
liden kull sort Koe 5 Sld., en rød Koe for 5 Sld., en bleg rød Qvige 4 Sld. 2 mrk.,  
Faar och Lam. 8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 6 Lamb á 1 mrk 12 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Nok wurderet en sort grimmed stud 9 Sld., en kull sort stud for 7 Sld., paa disse tvende stude findes 
S: Christopher Hansens Brende,  Gies . 2 gl. Gies og Gasse á 1 mrk er 3 mrk., 10 unge Gies á 12 
skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En ploug med jern og juhl og ringe 2 Sld., en høe reeder wogn 2 Sld. 2 mrk., 2 Harrer á 8 skl er 1 
mrk., it aar med bihl for 1 mrk., 
I Steerhuset. 
It gl. øllkar for 12 skl., 4 straabonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., en røste ballig for 10 skl., en 
messing kedell paa en spanstoer er sat for 7 mrk., it bord i Herberghuset af førre for 1 mrk. 8 skl.,  
Senge Klæder i Herberghuset. 
I øster seng. En rannet ulden underdynne for 2 Sld. 2 mrk., en ulden ranned overdynne for 1 Sld. 2 
mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en ullen hoveddynne 1 mrk., en pude med lin vor paa 2 mrk.,  
I wester seng. En ullen ofverdynne 1 Sld., en ullen underdynne 3 mrk., en sort ranned ullen 
hoveddyne 1 mrk., en hvid ullen hofveddynne 1 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., it nye wefvet seng 
klæde er satt for 2 Sld.,  
I Stuen. 
It aske bord med foed 1 mrk. 8 skl., en nye wefvet benkedynne med guhl under foer 3 alen lang for 
1 mrk., it nye wefvet hiønde med it røt løit kalfveskin 1 mrk., en bagstoel med røke 1 mrk.,  
Summa anddrager forskrefne Sterfboets løsøre middel til penge 91 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Belangende denne 61 gaard Da som denne Sahl: Mand Anders Pedersen haver handlet med Peer 
Larsen nu boende i Povelsker sogn og afkiøbt ham gaarden, hvor paa berettes at én deell skall vere 
betalt, men ingen endelig riktighed derom til dato er slutted, saa kand ej nogen wis efterretning om 
berørte gaard nu foretages, men til videre der med at beroe. 
Denne Sl: Mands Ifareklæder haver sønnerne paaklædet sig at forslide eftersom de vare af skin og 
wadmell. 
Dend lagde Sæd som nu er ved gaarden som er ungefehr en tønde Rug 2½ tønde Biug med de 2 
tønder deraf Kongl: May: Laane korn, Item 4 tønder Haure dette med sin afgrøde, blef efterseet og 
ofver weyet at ikke kunde streke sig til imod den afgift Landgilde tiende og rettighed som for 
indstaaende 1697. aar bør betahles, men Enken som sig det tillige med Engen antog at indhøste og 
at tilsvarer gaardsens afgift forberørte aar, noget af det anførte boets middell til hielp efter boets 
tilstand herefter tillagt.  
Dernest  blef angifven efterskrefne Gield og Pretentioner, og er der til giort Udleg 
som følger. 
Den i Bog klaringen den 20 marty 1697. meddeelte efteretning udviser, at denne Sl: Mand er 
skyldig blefven for denne 61 gaard for Aa 1695. 1 Rd. 2 mrk. 2 skl., Iten for 1696. 10 Rd. 1 mrk. 8 
skl., giør 11 Rd. 3 mrk. 10 skl., de til omkostning 1 mrk., er saa 17 Sld. 2 mrk. 10 skl., Enken sagde 
at hafve ytt for Aa 95. en tønde skatte Rug til Skoufridderen Erik Monsen, men nu ingen seddell der 
paa fremviste hvilken hende for 9 mrk., skall gott giøres i forskrefne restands naar hun, derfor 



qvitering forskaffer, udlagt en kull sort Koe for 6 Sld., 4 straabonds tønder 1 mrk. 8 skl., en sort 
braaget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en brun snopped Hoppe 6 Sld., er 17 Sld. 3 mrk. 8 skl., til overs 14 
skl.,  
Enken angaf at vere skyldig til Barbara Sl: Christopher Hans i Rønne 18 Sld. 3 mrk., udlagt en sort 
grimmet stud 9 Sld., en kull sort stud 7 Sld., en gl. rød Hest for 2 Sld. 2 mrk., en bagstoell med røk 
paa for 1 mrk.,  
Henning Bohne i Rønne fordred 10 Sld. 3 mrk. 12 skl., udlagt en blach hielmed Tyr 5 Sld., en ung 
rød Koe 5 Sld., it Faar for 3 mrk., en ung Gaas for 12 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Rasmus Jensen fordrer 3 Sld. 1 mrk., udlagt 4 Lamb á 1 mrk. 12 skl er 7 mrk., 
en messing kedell paa en spanstoer 7 mrk., til overs 1 mrk.,  
Berrell Rasmusen i Arnager fordred laante penge 1 Sld., udlagt en nye wefvet dynne med gul under 
foer 3 alen lang i stuen 4 mrk.,  
Sogne Deignen Alezander  Tchomas tilkommer for Aa. 96 en skepp. Biug 3 mrk., Item for 
begravelsen 2 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt i wester seng i Herberghuset en ulden 
overdynne 4 mrk., en hvid ulden hoveddynne 1 mrk., en røste ballig 10 skl., til overs 6 skl.,  
Boehl S: Holger Peersen paa Tingsta tilkommer 1 Sld., udlagt en ullen ranned ofverdynne i 
Østerseng i Herberghuset for 6 mrk., til overs 2 mrk.,  
Lars Nielsen paa Tingsta tilkommer resterende paa ligkisten arbiedsløn 2 mrk., ved Boehl S: Holger 
Peers udleg 2 mrk.,  
Skifteforwalteren Salario 10 mrk., udlagt en bleg røed Qvige for 4 Sld. 2 mrk., 1. Lamb for 1 mrk. 
12 skl., hos Enken de 4 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 10 mrk., af nest foregaaende udleg. 
Stemplet papir til skiftebrefvet for 4 mrk. 8 skl., udlagt it Faar 3 mrk., it lamb 1 mrk. 12 skl., til 
overs 4 skl.,  Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 1 Sld., it blaargarns lagen 2 
mrk., en pude med lin vor 2 mrk.,  
Imod denne Sl: mands udfart eller begrafvelsis bekostning Consenteret Enken wederlaug for 20 
Sld., udlagt en sort blisset Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en liden kull sort Koe for 5 Sld., 4 Faar á 3 mrk 
er 4 Sld., 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., 9 unge Gies á 12 skl er 6 mrk. 12 skl., en ploug med behør 2 
Sld., it nyt wefvet sengklæde  2 Sld., ved deignens udleg 4 skl.,  
Liqvideret bliver over Gielden 10 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvilket Enken tillegges imod den riktige tilsvar og afclarring som hun lover at giøre af den sæd som 
med sin afgrøde kand skylde som før ermelt. Udlagt en Høe reder wogn for 2 Sld. 2 mrk., 2 harrer 1 
mrk., it aar med bihl 1 mrk., it gl. øllkar 12 skl., it bord i Herberghuset for 1 mrk. 8 skl., i Øster 
seng, en rannet ulden underdynne 10 mrk., en ulden hovet dynne 1 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 
8 skl., i wester seng en ulden underdynne 3 mrk., en sort ranned ullen hoveddynne 1 mrk., it bord af 
ask udi stuen 1 mrk. 8 skl., it nye wefvet hiønde med røtt løit skin 1 mrk., ved Hr: Rasmus udleg 1 
mrk., ved deignend udleg 2 skl., ved skattens udleg 14 skl., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Saaledis blifver da Gielden ligesaa høy som boets rørende middel som er 91 Sld. 3 
mrk. 6 skl.,  
At inted til deeling er overblefven imellem Enken og børnen. 
Til det sidste blef Enken og de vedkommende af skifte betienten tilspurt, om de hafde meere at 
angifve som dette boe enten kunde komme til beste eller fordrende Gield. Hvor til hun og de 
svarede ej videre at vere end andgifvet er og forskrefvet staar. Hvor ved saa dette skifte sluttes, saa 
at vere Passeret. Testerer. 
 Paa Enkens wegne som laugwærge efter begiering Rasmus Jensen.  
Henrik Brugman. Arrist Ibsen. Hans H:R: Rømer. 



Nr. 175. 
Side 270b. 1697. 19. Juli. 
Kirstine ?, enke, 1. Vg. Rutsker.  ** 
Afg. Jørgen Ibsen. 
 4 søn. 5 døt. 
A: Anders Jørgensen, død. 1 søn. 3 døt. 
 1: Jørgen Andersen. Værge: Faders søstermand, Per Monsen. 
 2: Annicke Andersdatter. Værge: Hans Jørgensen, Rutsker. 
 3: Ellene Andersdatter. Værge: Faders søstermand, Jacob Hansen, Rutsker. 
 4: Margrethe Andersdatter. Værge: Claus Hansen, Rutsker. 
B: Hans Jørgensen, egen værge. 
C: Ole Jørgensen, egen værge, Rutsker. 
D: Lasse Jørgensen, egen værge. 
E: Margrethe Jørgensdatter, gm. Peder Monsen. Klemensker. 
F: ellene Jørgensdatter, gm. Jacob Hansen, Rutsker. 
G: Karen Jørgensdatter, f. 1673. Værge: Jacob Hansen. 
H: Kirstine Jørgensdatter, f. 1675. Værge: Bror, Hans Jørgensen. 
I: Gjertrud Jørgensdatter, f. 1681. Værge: Bror, Oluf Jørgensen. 
 
Anno 1697 den 19 Julÿ er holden Lovlig giorde tillÿsning, holden Registrering och Wudering ,samt 
paa følgende Liquidation, efter afgangen Kirstine Sl: Jørgen Ibsens som boede og døde paa den 
1 Waarnede, kaldes frigaarden beliggende i Rÿdsker sogn imellem denne Sl: Qvindes efterladte 
Børn som er 4 sønner og 5 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn var Sl: Anders Jørgensen, efter hannem er en søn og 3 døttre, hvoraf  

Sønnen er ,Jørgen Andersen, for hannem er Peer Mornsen i Clemmensker sogn 
Werge,  
Dend eldste daatter er Annicke Andersdatter, for hende er Hans Jørgensen i 
Rÿdsker sogn, Werge. 
Dend anden Daatter Ellene Andersdaatter, for hende er Jacob Hansen i Rÿdsker 
sogn, Werge. 
Og dend ÿngste Daatter Margrete Andersdaatter for hende er Claus Hansen i 
Rÿdsker sogn, Werge. 

Den anden denne Sl: Qvindes søn er  bente Hans Jørgensen, 
Dend tredje søn er Olle Jørgensen i Rÿdsker sogn, og sin egen Werge. 
Dend ÿngste søn er Lasse Jørgensen og sin egen Werge. 
Dend eldste daatter Margrete Jørgensdaatter i Egteskab med bemelle Peder Monsen. 
Dend anden Ellene Jørgensdaatter i Egteskab med Jacob Hansen i Rÿdsker sogn,. 
Dend tredje Karne Jørgensdaatter 24 aar gammel for hende er nu til Werge anordnet bemelte 
Jacob Hansen, 
Dend 4de daatter Kirstine Jørgensdaatter 22 aar gammel for hende er broderen berørte Hans 
Jørgensen Werge, dend ÿngste daatter Girtrud Jørgensdaatter 16 aar gammel for hende er 
broderen Oluf Jørgensen i Rÿdsker sogn, Werge. 
 



Hvor paa Rettens vegne var overværende efter Højedle og Velb: Hr: Etatsraag og Ambtman Hans 
Boefethe ergangene ordre til Welledle Hr: Vice Ambtmanden Christian Tuxen, og hans igien 
gifvene befaling Skifteskriveren Henrih Brugman, paa samme Skifte er til Wurderingsmænd 
opmeldet Lars Monsen og Mons Olufsen i Rÿdsker sogn,, hvor da er forefunden og Pahseret 
som følger. 
 
Heste og Hopper. 
En hvid Hest gilling  10 Sld. Én graa Hest gilling  10 Sld.  Én gl: slet brun Hest 1 Sld.  én sortbrun 
gammel Hest gilling for 3 Sld.   én brun blisset gammel Hoppe 8 Sld.  én slet brun gammel Hoppe 3 
Sld.  én brun smaal blisset Hoppe for 3 Sld. én brun Hoppe med 2 hvide for føder 7 Sld.. én røe 
blisset gillet Foele 9 Sld.  it sort Hestføll som er gillet for 2 Sld. 2 mrk. It brunt Hestføll i andet aar 
gammel som er gillet 2 Sld. 2 mrk. It sort Horsføll i 3de aar 3 Sld. 
Qvæg. 
Én sort ung Stud 6 Sld.  Én sort røgget Stud 5 Sld. 2 mrk. Én sort hielmet Koe 5 Sld.  Én brun Koe 
for 5 Sld.  Én røeskiøldet Koe for 5 Sld.  Én gammel sort hielmed Koe for 4 Sld. Én sort røgget Koe 
4 Sld.  Én sort røgget høÿ fornet Koe for 5 Sld. 2 mrk. Endnu en sort røgget liden Koe 4 Sld.  En 
blakskiøldet Koe 5 Sld. En blaket Qvigekalf 7 mrk.  En sort hielmet Tÿrkalf 3 mrk. 8 skl.  En sort 
hielmet Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl.  Én sort hielmet Tÿr 5 Sld. 
Faar og Lamb   11 gamle Faar á 3 mrk. er  8 Sld 1 mrk.  8 Lam á 1 mrk 8 skl. Er 3 Sld.  
Gies.  6 gl. Gies á 1 mrk. Er 1 Sld. 2 mrk.  8 unge Gies á 8 skl.er 1 Sld.  
Svin. 
En hvid Galt for 3 mrk. 8 skl., en sort pletted Galt 4 mrk., en rød sandet Galt Svin 1 mrk. 8 skl., en 
rød belted Galt Svin 1 mrk. 4 skl., en sort pletted Galt 4 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., endnu en hvid 
Soe og 10 spede Grise foen er sat for 3 mrk., de 10 Grise 6 skl. Er 3 mrk.,  
I Wester hus i synder seng, 
 it blaargarns Lagn 2 mrk., it blaargarns Lagn for 1 mrk.12 skl., en Pude med linvor 3 mrk., en 
ulden Ofverdÿne 3 mrk., en linnes Hoved dÿne 1 mrk., endnu en linnes Hoved dÿne 1 mrk., en 
rannet ulden og linnes Under dÿne for 4 mrk., it gl. Sengeklæde for 8 skl.,  
I Nørre seng. 
En hvid ulden Ofver dÿne 4 mrk., it blaargarns Lagn 1 mrk., en hvid ulden Hoved dÿne 8 skl., en 
linnes Under dÿne 4 mrk.,  
I en seng i Krobhuset. 
2 brugaarns Lagn á 6 mrk. Er 3 Sld., en Pude med vor 1 Sld., en bolster Hoved dÿne 1 Sld. , en 
linnes Under dÿne for 4 Sld., en graa ranned linnes Overdÿne 2 Sld.,  
I en seng i Stuen. 
It nyt wefved Sengklæde for 1 Sld. 2 mrk., en sort rannet ulden Ofverdÿne for 3 Sld., it brue garns 
Lagen 1 Sld. 2 mrk., it blaar garns Lagen 2 mrk., en Pude med lin vor 4 mrk., en linnes Hoved dÿne 
2 mrk., en linnes Under dÿne 4 mrk.,  
 
Benkeklæder i stuen. 
En nye wefved Benkedÿne med guhl under foer paa Nørrebenk i stuen 4½ alen lang for 2 Sld., en 
syed Benkedÿne med braaget under foer paa Benken for bordende 3 alen lang for 1 Sld., en nÿe 
wefved Benkedÿne paa guhl bond med rannet under foer 3½ alen lang for 3 mrk., en sÿed Age dÿne 
paa grøn bon for 2 mrk., it sÿed Hiønde paa blaa bond for 12 skl., it gammel sÿed Hiønde for 4 skl., 
en nye wefved Agedÿne med soedet under foer 2 mrk., en flamsk Agedÿne med guhl under foer for 
1 mrk. 8 skl., it ny wefved Hiønde med guhl under foer 2 mrk.,  
 
Kaabber. 



En brÿgger kedell paa en Tønde stoer wog 2 lis pund á 1 mrk. 4 skl., pundeter 10 Sld., en fierings 
Kedell wog 10 pund á 1 mrk. Er 2 Sld. 2 mrk., en gammel span Kedell wog 5 pund á 14 skl. Er 4 
mrk. 6 skl., en liden Messings Kedell 2 mrk., it Pandejern for 1 mrk. 8 skl.,  
I Wester hus. 
It Madskab med en dør uden laas 4 mrk., 5 Straabonds tønder á 6 skl. Er 1 mrk. 14 skl., it fem 
Fierings fad 10 skl., en Kierne for 1 mrk., en Deignetrug 3 mrk., en tom Fiering 6 skl., en tom 
Tønde i meellhuset for 6 skl., 2 Seekke begge for 2 mrk., it Panneell Sengested i stuen 3 Sld.,  en 
Benk norden til i stuen for 2 mrk., en Slagbenk i stuen 1 mrk., en stoer træ Bagstoell for 1 mrk.,  
I Steerhuset. 
It lidet Øhlkar for 1 mrk.2 skl., en Øll halftønde for 1 mrk., en stor Tønde for 12 skl., en tom Tønde 
for 6 skl., en salt Halftønde 6 skl., en Sinneps Qvern 1 mrk., en Gryde Krog af jern for 2 mrk. 8 skl., 
en Gryde Krog af jern for 2 mrk., it drøfte Trug for 8 skl., en gammel Kalke tønde 4 skl., en Møg 
fiell for 4 skl., 2 Gres seisser med bom og ringe á 4 mrk. Er 2 Sld., it fyrre Bord i stuen med foed og 
skoffe for 1 Sld.2 mrk., it slag Bord for 1 mrk., it fyrre og ege Skab med 2 laas faste dørre og it drag 
rom udi for 2 Sld., en wogn med høestier træ suhler og hammell for 3 Sld., en vogn med smaa stier 
og hammell for 2 Sld., en Slæe med trævideer 2 mrk., 2 gamble Høe stier og en læs stang for 10 
skl., en Ploig med jern juhl bøsse løber og ringe 1 Sld. 2 mrk., en Plog med gammell skier og en 
vider for 2 mrk., 2 aar med bihle paa 2 mrk., it gammel Juhl for 1 mrk., 2 brake gamble for 6 skl.,  
Paa forstue Lofted. 
It drette Reeb og it nÿt baste Reeb for 6 skl., endnu it gl. Juhl for 1 mrk., en weff  warpe for 1 mrk., 
en nÿe Apell for 4 skl., en bred bladet Handøpse for 8 skl., en lin weff med behørig hern for 5 Sld.,  
findes og her i boet 3 laasfaste Kister, som de triende hiemme værende døttre er bevilged at have af 
dem bekommer en Kiste , imod den kiste som en hver af de ugifte børn forhen her af boet 
bekommet hafver. 16 sÿe bøtter á 4 skl. Er 4 mrk., it lidet Bord for 1 mrk. 8 skl., en stoek Øpse for 
2 mrk., en Dømlinge navr for 6 skl., it Hug jern for 2 skl.,  
Sæden andgaaende da som de sÿstnes at skillig sammesteds gøed og samsteds heell ringe udi sin 
afgrøde, saa kand dend ike paa marken eller paa agerne taxeres, mens derom raadeligt er aktes boet 
og samptlige arfvingerne til gavsts og beste , saaledes at strøe korned her til boet nytte anføres, og 
for afgrøde tillige med engen at svares og betahles den landgilde Tjende og rettighed som for Aa. 
1697. sampt en tønde laane biug ÿdes og betales for berørte første wordnede til de vedkommen de i 
rette tiid efter loven, at levere og er da efter arfvingernes angifvelse i dette aar saaet efter skrefter, 3 
tønder Rug anført efter rentterie taxts for tønden 9 mrk., er 6 Sld. 3 mrk., Item 9 tønder Biug, 
Iligemaader efter rentterie taxts sat for tønden 9 mrk. Er 20 Sld. 1 mrk., 9 tønder aur; og efter 
berørte taxt sat tønden 4 mrk. Er 9 Sld., forskrefne af sæden at efter komme, saa vell Landgilden at 
tilsvare, som for berørte strøe Korn at betale, paatag sig begge denne Sl: Qvindes sønner nemlig 
Oluf Jørgensen og Lasse Jørgensen, at vill efterkomme, og skall de holde sig opweihteligen med 
for berørte deres 3de søstre som har verede hiemme her i boet hos deres afdøde moder, Karne, 
Kirstine og Giertrud ,at blifve hos brøderne paa boepæhlen berørte i wordnede nu efter denne tiid 
med Arbeid og til sin nu som tilforen, men Moderen lefvede, hvilket berørte brøderne lofvede her 
nu paa skifted, at wilde efterkomme, og holde sig der efter som forskrefvet staar og paa det de 
vedkommende skall vere og blifve uden skade, da lofveer og god sagde for dennem broderen Hans 
Jørgensen, saavelsom og søstremand, Peder Monsen i Clemmensker sogn, derved saa den post om 
saden sluttes.  Arvingerne blef sampt lige af skifte betienteren til spurt om de hafde meere til dette 
boes beste at angifve, hvortil de svarede, at her ei meere var sterbboet til beste,, end forskrefvet 
staar, undtagen hvis Philip Rask i Rønne kand her til boet vere skyldig, for opbaarne 2 aars 
Landgilde, hver af Arvingerne beretted denne Sl: Qvinde én dell af bende Philip Rask igien 
bekommet hafver, hvor om nu ingen efterretning kunde bekommes, efter som Philip Rask nu er 



forreist fra Landet  og till Colberg, der for der med intet hans hiemkomst, at da wis efterretning 
kand erlanges leerer, des aarsagen det anførte rørendes goet setning til  
summa beregnes som opdrager til penge 254 Sld.,  
Med samptlige arfvingernes willie og sambtÿke, hafver de 3de ÿngste døttre sig sielf i mellem deelet, 
deres Sl: Moders i fare klæder, og will ingen af de andre børn der paa anke i nogen maade, ellers 
beholder Giertrud Jørgensdaatter sin Sahl: Moders Kaabe, isteden for en Kioll som søsteren Karne 
forhen har bekommet, og Kirstine derimod har bekommet anden wederlaug, hvilket her saaledes til 
efterretning er indført. Saa blef nu her paa Skiftet angifven efter skrefne Gield nemlig: 
Arfvingerne angaf at vere skÿldig till Præsten Hr. Hans Povelsen Ancher, for denne Sl: Qvindes 
ligtieniste 6 Sld., Henning Bohne i Rønne fordrer efter sin seddell for at skillige wahres opbørsell 
som anddrager till Penge 10 Sld. 10 skl., 
Giert Farstuer i Rønne fordrer 5 Sld., 
Arvingerne beretted at vere skÿldig till Morten Bohn i Haslef 3 Sld. 2 mrk.,  
Hans Svendsen Kirkewergen i Rÿdsker Sogn fordrer kloke penge 3 mrk., ellers fordrer rettighed for 
97 som efter foru: meening at Saden betalles skal, Jep Jørgensen i Rÿdsker sogn fordrer for at 
grafve 1 mrk., 
Hans Madsen for liigkiste arbeidsløn tilkommer 3 mrk.,  
Peder Andersen i Wang for én fiering fisk tilkommer 4 mrk. 8 skl.,  
Hans Smid i Haslemark for Arbeidsløn fordrer 4 mrk.,  
Sønnen Oluf Jørgensen fordrer laante penge 11 Sld.,  
Daatteren Kirstine Jørgensdaatter fordrer lante penge 2 Sld. 1 mrk.,  
Peder Monsen i Clemmensker sogn for en half barket heste hud tilkom 1 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Gield 43 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
Og som Kongl: Maÿ:  Ambtskriver og Ridefoged Hr Hans Henrik Stor er adter ved retten at vill 
have for derligst udmeldet Mand, som dette for berørte Kongl: Maÿ: Wornede kand i si nu tage , og 
dend brøstfeldighed derpaa kand findes paa penge andslagen, saa kand med dette skifte og videre 
førend det til ende kommer og mendenes forretning skriftlig tilskifteforwalteren lest veres foretages, 
derfor denne forretning saalenge uden ende opholdes, till widnesbÿrd at som forskrefvet staar i 
woris nerverelse pahseret. Testerer. 
Henrih Brugman. Peer P:M:S:Monsen. Hans Jørgensen. Jacob Hansen. 
 Hans Jørn Bogaard.  Claus Hansen. Lasse Jørgensen. 
Mogens M:O:S:Olufsen.       Laurits Mogensen.         Olle O:J:S:Jørgensen. 
 
 
Nest paa følgende d. 27 Augusti berørte aar 1697 efter at satningen paa  berørte wordnedes 
brøstfeldighed ved retten af mænd er blefven andseet og Taxeret, er denne forretning udi de ved 
kommendes nerværelse som for hen er indført igien foretagen, og til endelighed giort, hvor da paa 
sterbboet widere passeret, som herefter følger, først er udlagt til dend fordrende Gield, nemlig Siden 
Registeringen er blefven forfatted, er blefven i fallisboe fortared efter skrefne, som her saaledes til 
omdrag føres, nemlig 2 Faar á 3 mrk. Er 6 mrk., 2 Lamb á 1 mrk.8 skl. er 3 mrk., 3 Griise á 6 skl. Er 
1 mrk. 2 skl.,  Item en ung Gaas for 8 skl. Er 10 mrk, 10 skl.,  
Præsten Hr. Hans Poulsen Ancher er tillagt for de fordrende 6 Sld.,  
Henning Bohne i Rønne for sine fordrende 10 Sld.10 skl., er udlagt, en Sort Hielmed Tÿr for 5 Sld., 
af strøe Kornet og Sæden , som Sønnerne Oluf Jørgensen og Lasse Jørgensen svarer, og betahler 
hertil 5 Sld., it fem fierings fad for 10 skl.,  



Giert Farfver i Rønne for sin fordring som er 5 Sld., er udlagt og giort indførseel at betale af 
forskrefne Strøe Korn og Sæden som Sønnerne Oluf og Lasse Jørgensen til svarer, og betaler disse 
5 Sld.,  
Morten Bohne i Harslemark for sin fordring som er 3 Sld. 2 mrk., er udlagt, og giort indførseel af 
Sæden som benefete Sønnerne betahler disse 14 mrk.,  
Kirkewergeren Hans Svendsen i Rÿdsker sogn for sine fordrede 3 mrk., er udlagt 2 Lam á 1 mrk. 8 
skl., er 3 mrk.,  
Jep Jørgensen i Rÿdsker sogn som fordrede 1 mrk., er udlagt, en stoer Træ bagstoell for 1 mrk.,  
Hans Madsen for sin fordring som er 3 mrk., er udlagt it Deigne trug for 3 mrk.,  
Peder Andersen i Wang for sin fordring som er 4 mrk. 8 skl., er udlagt en Sort Hielmed Qvigekalf 3 
mrk. 8 skl., én Øll Halftønde for 1 mrk., 
Hans Smid i Harslemark  for sin fordring som er  4 mrk., er udlagt, én sort Plettet Galt for 4 mrk.,  
Sønnen Oluf Jørgensen for sin fordring som er 11 Sld., er udlagt, én Hvid gilling 10 Sld., én Hvid 
Soe for 3 mrk., 3 Spede Grisse á 6 skl. Er 1 mrk. 2 skl., til overs 2 skl., 
Daatteren Kirstine Jørgensdaatter for sin fordring som er 9 mrk., er udlagt 3 Faar á 3 mrk., er 2 Sld. 
1 mrk.,  
Peder Monsen i Clemmensker sogn for sin fordring som er 2 mrk.8 skl., er udlagt, en Jern Grÿde 
Kraag som er den beste 2 mrk. 8 skl., 
Mons Pedersen i Clemmensker sogn for sin fordring som er 1 Sld., er udlagt 2 Seek for 2 mrk., én  
Jern Grÿde Kraag for 2 mrk., 
Widere blef angifven efterskrifne Gield som vedgikkes, og blef dertil giort udleg, som herefter 
følger,  
Jens Kieldsen i Harslemark fordred for en fiering Øhll 5 mrk., derfor er tillagt én Sort pletted Galt 
for 4 mrk., en Sinneps Qvern for 1 mrk.,  
Sogne Deinnen Jens Sørensen blef bevilged for sin umage at siune over liged denne Sl: Qvinde 9 
mrk., og der for er tillagt, it Blakket Qvienød for 7 mrk., en nÿe Wefvet Agedÿne med soedet under 
foer for 2 mrk., * 
Anders Hansen i Harslemark fordred for skadegield paa sin Rug i Nørrelÿkke i Harslemark  Bÿe 
Wang efter mænds Taxering 2 1/5  tønden er sat for 9 mrk., efter forhen satte Taxering giør 4 Sld. 3 
mrk. 13 skl., derfor er giort indførsell i Sæden med sin afgrøde, efter for hen indsatte meening som 
Sønnerne Oluf og Lasse Jørgensen svarer og betaler og derfor hafver Hans Jørgensen  Per Monsen 
og Jacob Hansen goedsagt og loved Anders Hansen at blive skadesløs, og var én deel af de ÿngste 
børns eller Arvingers foruge dere ike tilfreds med forde Accordering, giørde og herimod nu paa 
Skiftesteden Pretention, hvilket ei nu andeeledes kunde af stilles, end den ved Lov og Rett til 
endelig dom Remitteris. Kirstine Jørgensdaatter blef af samptlige sine med arfvinger bevilget til 
sine klæders forbædring it bruntgillet Hesteføll er Taxeret for 10 mrk., paa det hun kand have lige 
klæder med sine Sÿskende lige saa bevilged og samptlige arfvingerne denne Sl: Qvindes elste Søn 
afgangne Anders Jørgensens søn Jørgen Andersen en sort hielmed Tÿrkalf taxeret for 3 mrk. 8 skl., 
Kongl: Maÿ: Ambt skriver og Ridefoged S: Hans Henrich Stor ved sin fuldmegtig Hans Hiort lod 
indlefvere, den ved hannem forhuer fued 4 mænds Skiønning og sine med Taxten paa dette 1. 
Wordnet, saa livdende TTe: for hvilken summa 24 Sld. 2 mrk. 8 skl., 
Nu paa skifted af Sterbboeds middell er udlagt, en sort røgget Stud for 5 Sld. 2 mrk., én sort 
hielmed Koe for 5 Sld., en brun Koe for 5 Sld , en rødskioldet koe for 5 Sld., en sort røgget Koe for 
4 Sld., en ung Gaas for 8 skl.,  
 
Lasse Jørgensen blef af samptlig med Arfvingerne bevilged saa som til tieniste løn, it sort gillet 
Hestføll er Taxeret for 2 Sld. 2 mrk., Imod én Sengs Klæder for 12 Sld., saa og en Koe for 5 Sld., 
og en Hest saa god som 6 Sld. Er 23 Sld., som de udgifte børn forhen af forældernes fellits boe 



bekommet have Karne Jørgensdaatter én Seng som ike er Taxeret, men hun i sin egen giemme 
haver, og der for uden tilleg for en Koe og en Hest som melt er anslagen for 11 Sld., hvor for er 
udlagt én brun blisset Hoppe for 8 Sld., en sort hielmet Koe for 4 Sld., tilovers 4 mrk.,  
 
Iligemaade tilkommer Daatteren Kirstine Jørgensdaatter imod sine andre Sødskendes hiemgift 
for én Seng 12 Sld. For én Koe 5 Sld., og for én Hest 6 Sld., er 23 Sld., derfor er hende tillagt én 
brun Hoppe med 2 Hvide forfødder 7 Sld., en liden sort Røgget Koe for 4 Sld.,  i én Seng i 
Krobhuset én linnen Underdÿne 4 Sld., en graa ranned linnen Overdÿne for 2 Sld., en Pude med lin 
vor for 1 Sld., den Nørre Seng i Westerhus, én hvid ulden Overdÿne for 1 Sld., it blaargarns Lagen 
for 1 mrk., en hvid ulden Hovetdÿne for 8 skl., en linnen Underdÿne for 1 Sld., 2 Faar á 3 mrk. Er 1 
Sld.2 mrk., it Lam for 1 mrk. 8 skl., en nÿe Wefvet Benkedÿne paa guhl bon 3½ alen lang for 3 
mrk.,  
Sammeledes tilkommer og Daatteren Giertrud Jørgensdaatter  imod sine andre Søskendes 
hiemgift for én Sengs Klæder 12 Sld., for én Koe 5 Sld., og for en Hest 6 Sld., er 23 Sld., hvor for 
hende nu er tillagt en blakskiøldet Koe for 5 Sld., én brun small blisset Hoppe 3 Sld., én lin West 
med behørig Jern  5 Sld., I stuen it nÿe Wefvet Sengklæde  1 Sld. 2 mrk., en sort rannet ulden 
Ofverdÿne 3 Sld.,  it brugarns Lagen for 1 Sld. 2 mrk., it blaargarns Lagen for 2 mrk., en Pude med 
linvor for 1 Sld., en linnen Hoveddÿne for 2 mrk., 2 Faar og it Lam for 1 Sld. 8 skl., it Driftetrug for 
8 skl.,  
Peder Monsen i Clemmensker sogn fordred laante penge 1 mrk., en bred bladet hand Øpse for 8 
skl., én Dømlinge naur 6 skl., it hug Jern 2 skl.,  
Skifte Forwalteren for sin Salarium 6 Sld., udlagt en sort ung Stud for 6 Sld.,  
Skifteskriveren for sin umage 6 Sld., udlagt it brugarns Lagen for 1 Sld. 2 mrk., af én fierings 
Kedell 6 mrk., én linnen Underdÿne i stuen 4 mrk., en bolster Hoveddÿne 4 mrk., én gammell 
Spankedell 4 mrk. 6 skl., tilovers 6 skl.,  
Stemplet papir till skifte brefvet for 3 mrk., udlagt 2 Lam for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 4 mrk., bevilged er 2 Sld., udlagt en Sÿet Benkedÿne 
med braaget under foer for bordende i stuen 3 alen 4 mrk., it nÿe Wefvet hiønde med guhl under 
foer for 2 mrk., én sÿet Agedÿne med grøn bon 2 mrk., 
 Ohle Jørgensen  og Lasse Jørgensen blef af samptlige arfvingerne bewilged dend Sÿnd seng i 
Westerhus opdragende til penge 4 Sld. 4 skl., udlagt it blaargarns Lagn 2 mrk., endnu it blaargarns 
Lagen for 1 mrk.12 skl., én Pude med lin wor 3 mrk., én ullen Ofverdÿne 3 mrk., en linnen 
Hoveddÿne 1 mrk., endnu én linnen Hoveddÿne  1 mrk., én rannen ullen og linnen Underdÿne for 4 
mrk., it gammell Sengklæde 8 skl.,  
Summa anddrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 263 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Liquideret , bliver udi behold og til deeling penge 90 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Hvilket deeles først imellem 4 brødre og 5 søstere er deraf én broderlod penge 13 Sld.3 mrk. 10 skl., 
Og en søsterlod er 6 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
 
Den elste denne Sl: Qvindes søn var afgangen  Anders Jørgensen, efter hannem igien lefver én 
søn og 3 døttre, som tager deres faders lod, og er deraf sønnen tilkommer 5 Sld. 2 mrk. 4 skl., og 
hver daatter 2 Sld. 3 mrk.2 skl.,  
 
For sønnen Jørgen Andersens anpart som Peer Monsen i Clemmensker sogn er Werge for hans 
anpart som er 5 Sld. 2 mrk. 4 skl., derfor er tillagt én sort Rÿgget Høÿ Hornet Koe for 5 Sld. 2 mrk. 
Én Griis for 6 skl., tilovers 2 skl., 
 



Den elste daatter Annika Andersdaatter som Hans Jørgensen i Rÿdsker sogn er Werge for 
tilkommer 11 mrk. 2 skl., udlagt af en graa Hest gilling disse 11 mrk. 2 skl., 
 
Dend anden daatter Ellene Andersdaatter som Jacob Hansen i Rÿdsker sogn er Werge for 
tilkommer 11 mrk. 2 skl., og tillagt 2 Faar for 6 mrk., én Slæe med træ widier 2 mrk.,én stokøpe for 
2 mrk., én kierne for 1 mrk., hos Peder Monsens udleg af én Griis 2 skl.,  
 
Den ÿngste daatter Margrete Andersdaatter som Claus Hansen i Rÿdsker sogn er Werge for 
tilkommer 11 mrk. 2 skl., derfor tillagt én nÿe Wefvet Benkedÿne med guhl under foer paa 
Nørrebenk i stuen fire og en half alen lang for 2 Sld.,én hvid Soe for 3 mrk., hos Ohle Jørgensen 2 
skl., 
 
Dend anden denne Sl: Qvindes søn er Hans Jørgensen som tilkommer 13 Sld.3 mrk. 10 skl., 
derfor er tillagt én Brøgger Kedell paa en tønde stor wog 2 lispund á 20 skl. Er 10 Sld., af én Graa 
gilling 3 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
 
Dend 3de søn er Oluf Jørgensen som tilkommer 13 Sld.3 mrk. 10 skl., derfor er tillagt udi Strøe 
Kornet er giort indførsell for 5 Sld. 2 mrk., én gammel slet brun Hest 1 Sld., én slet brun hoppe 3 
Sld., én wogn med Hørstier træ suhler og hammell 3 Sld., én Ploug med gammellskier og vidie for 
2 mrk., 2 aar med bihl paa 2 mrk., it gl. Juhl for 1 mrk., 2 Brakke hamle for 6 skl., en nÿe Apell for 
4 skl., 
 
Dend ÿngste Lasse Jørgensen tilkommer 13 Sld.3 mrk. 10 skl., derfor er tillagt af Strøe kornet 
giort indførsell for 6 Sld.2 skl., it rød belted Galt Sviin for 1 mrk.4 skl., én wogn med smaa stier og 
gammell for 2 Sld., én Ploug med Jern Juhlbøsse løbere og ringe 1 Sld.2 mrk., it panaelet Sengested 
i stuen for 3 Sld., og Benk worden til i stuen for 2 mrk., it Øhl kar i steerhuset 1 mrk. 8 skl., én 
standtønde 12 skl., 
 
Dend elste daatter Margrete  Peder Monsen tilkommer 6 Sld.3 mrk. 13 skl., hvorfor er tillagt, it 
sort Brun hest 3 Sld., én hvid Galt for 3 mrk.8 skl.,it fÿrre og ege Skab med 2 laasfaste dørre og 
dragrum udi for 2 Sld., én gres Seis med bom og ringe for 1 Sld., én tom tønde i Meellhuset for 6 
skl., tillovers 1 skl.,  
 
Dend anden daatter Ellene  Jacob Hansens tilkommer 6 Sld.3 mrk. 13 skl., hvorfor er tillagt, it 
sort Horsføll i 3 aar for 3 Sld.,it Madskab uden laas for 1 Sld., én gres seis med bom og ringe for 1 
Sld., it Fÿrrebord i stuen med foed for 1 Sld. 2 mrk., én flamsk Agedÿne med guhl under foer for 1 
mrk. 8 skl., én tom Fiering i westerhus  for 6 skl., tilovers 1 skl.,  
 
Dend 3de daatter Karne Jørgensdaatter, som Jacob Hansen er werge for tilkommer 6 Sld.3 
mrk. 13 skl., hvorfor er tillagt, ved sin hiemgift udleg 4 mrk., én Røe blisset gillet Fole for 9 Sld., 
till overs 3 Sld.3 skl., 
 
Dend fierde daatter Kirstine Jørgensdaatter som broderen Hans Jørgensen er Werge for 
tilkommer 6 Sld. 3 mrk. 13 skl., derfor tillagt af én graa Hest gilling 3 Sld. 1 mrk. 4 skl., af en Røe 
blisset Foele 3 Sld. 3 skl., 2 gamle Gies 2 mrk., én Griis for 6 skl.,  
 



Dend ÿngste Gertrud Jørgensdaatter er tillagt for sin anpart 6 Sld. 3 mrk. 13 skl., derfor tillagt 
4 gamble Gies 4 mrk., 6 unge Gies a 8 skl. Er 3 mrk., it Røe sandet Galt Sviin for 1 mrk. 8 skl., 2 
Griise a 6 skl. Er 12 skl., it Sÿed Hiønde paa blaa bon for 12 skl., it gammell Sÿed Hiønde 4 skl., én 
Messing Kedell for 2 mrk., it Pandejern 1 mrk. 8 skl., 5 Straabonds tønder á 6 skl. Er 1 mrk.14 skl., 
én Slagbenk i stuen for 1 mrk., en tom tønde 6 skl., én salte half tønde 6 skl., én Kalketønde 4 skl., 
én Møgfiell for 4 skl., it Slagbord 1 mrk., 2 gamble Høestjer og én las Stang 10 skl., it drette Reeb 
og it nÿtt baste Reeb  for 6 skl., it Juhl for 1 mrk., én West Warpe 1 mrk., 16 Sie Bøtter for 4 mrk., 
it lidet bord for 1 mrk.8 skl., af én Span Kedell 6 skl., hos Jacob Hansen 1 skl., 
 
Widere befindes at Capitain Philip Rasch i Rønne af denne Sl: Qvinde fafver oppebaaret 2de aars 
Landgilde som er for A: 1692 og 1693. aarlig én tønde Smør og 6 Sld..,Egte Penge Smørtønden 
anslagen efter Land kiøb for 16 Sld., er aarlig 20 Sld., giør i 2 aar 44 Sld., Hvilket hans qviteringer 
widere udviser én Dateret den 17 Septemb: 1692  én Dateret den 20 Februar 1693, og den 3. Dateret 
den 26 August 1693. derimod fordrer Philip Rasch for oppebaarne Wafre som den Sahl: Qvinde 
bekommet hafver 10 Sld. 3 mrk. 6 skl., og som Kongl: Maÿ: Ambtskriver og Ridefoget hr: Hans 
Henrich Skor siden efter ved dom hafver inddrefvet forskreftne 2 aars landgl: og efter domb 
Erequered denne Sl: Qvinde betaling af efter hans qviteringers for melding, én Dateret den 13 
Februar 1694. og af 14 Martÿ 1695 og den 3de af 12 September 1696. Saa paastod samptlige 
Arfvingerne at Vilde hafve Resten igien af hvis Philip Rasch paa forde 2 aars Landgilde skÿldig 
blifver, men som ingen endelig dom endnu  I hoved sagen dette Wordnedes rette eiere at were 
gangen er, Saa Kand ingen endelig tilreigning der ved ske, førend videndes werder hvo enten 
Ambtskriveren eller Philip Rasch bemelle 2 aars Landgilde bør fra sig legge, derved det saalenge 
beroer, efter andfordring af Skiftebetienteren, fafde de vedkommende ej widere at angifve dette 
Sterbboe at kunde komme til beste, eller fordrende Gield, end forskrefvet staar, hvorved saa dette 
Skifte sluttes, og at saa er til ganget og Pahseret Testerer   H: Brugman,  Hans Jørgensen  
Ohle O:J:S: Jørgensen ,   Lasse L:J:S: Jørgensen,  Peer P:M:S: Monsen,      
Jacob Hansen    Claus C:H:S: Hansen,  Hans Jørgensen,     
 Moens M:O:S: Olsen,       Laurits Moensen. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 176. 
Side 274. 1697. 12. Aug.    
Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø. 
Morten Hansen. 
Ved ægteskab med sin første mand Markus Hansen.  
3 søn. 1 dat. 
A: Hans Markusen, f. 1688. Værge: Jep Køller. 
B: Jep Markusen, f. 1692. Værge: Morbror, Per Ibsen, Olsker. 
C: Markus Markusen, f. 1695. Værge: Morbror, Esper Ibsen, Nyker. 
D: Boehl Markusdatter, ” er vanvittig”. Værge: Morbror, Hans Ibsen. 
Ved ægteskab med enkemanden Morten Hansen, 1 søn. 
E: Hans Mortensen, f. 1696. 
 
Anno 1697 den 12 augusty er holden Registrering och Wudering efter Morten Hansens Sl: 
Hustru Anne Ibsdaatter, som boede og døde paa den 4 Jordfiedomsgaard, beliggende i Røe 
sogn, hvor ved var Otuer vrende efter Høyedle og Velbaaren Hr. Ettatsraad af Amtmand Hr. Hans 
Boefkes er gangne ordre till Velledle Hr:Vise ambtmand og Christian Tuxes, og hans igien gifne 
befaling, Skifte Skrifveren  Henrich Brugman der ved blef til Wurderings mænd opmeldet  
Hartvig Andersen og Friedech Hansen, hvorda er forefundes og passeret, som her efter følger 
Nemli: 
 
Heste og Hopper. 
En brun ugillet hest for 16 Sdr., en brun hielmet gilling for 8 Sdr., en guhlbrun hest med og graae 
maaes for 3 Sdr., en brun snoppet hoppe for 5 Sdr., en brun blarket blisset gilling for 3 Sdr., en sort 
brun ung hoppe er sat for 10 Sdr., et sort Ugillet hest føll 2 Sdr., et brunt ugillet hest og nu af verdi 
sat for 4 Sdr., Hvilket sønnes Hans Markusen forhen efter sin Sl: Faders død blef bevilget i Hvilket 
og værges Jep Krøller til lige med Myndlinges nu til sig annammer, orh derimod skall de 2de: sidst 
føde sønner have lige vederlaeg til bevilgning, som ved endelig Skifte skall værde udlagt. 
 
Qvæg. 
Et sort stirert koe 5 Sdr.2 mrk., en sort grimet koe for 5 Sdr. 2 mrk., en liden røe koe for 5 Sdr., en 
rød koe noget større er sat for 5 Sdr. 2 mrk., en bleg røgget koe af verdi 5½ Sdr., hvilake koe denne 
Sl: Qvindes datter Boel Markusdatter, som er it meget elendigt vogt og vanvittigt barn forhen er 
blefven til nødførstt for ud beviilget som wergen moderens broder Hans Ibsen i Røe Sogn, nu 
tilligemed med Barnet til sig annammer, og dermed forsvarlig omgaais, en rød røgget koe for 5 Sdr. 
2 mrk., en sort røgget koe for 2 Sdr.2 mrk., en sort koe for 4 Sdr. som engang har kalstust, en brun 
braaget Qvie 3 Sdr. 2 mrk., it sort hielmet studnød 3 Sdr.2 mrk., en rød røgget Qvie kalst 1 Sdr., en 
rød herret Qvie kalst 1 Sdr. 2 mrk., 2 sorte kiør kalstur 2 Sdr., en rød tyr kalst for 2 mrk., en røe 
rygget Qvie kalst 2 mrk. 
Faar og Lam.  8 støker faar 3mrk st. er 6 Sdr. 5 lamb à 1 mrk 8 skl. Er 1 Sdr. 3 mrk. 8 skl., 
Svin.En sort soe for 1 Sdr.,4 gamble griese à 1 mrk er 1 Sdr., 8 unge griese à 12 skl. Er 1 Sdr.2 
mrk., 
3 gamble Geder for 1 mrk. 8 skl.,  
Kaabber 
En gammell brygger kiedel til 3 Sdr. 3 mrk, en stor span kedel er vektig til 3 Sdr. 1 mrk. 8 skl., 
I en seng paa lofted, en hiemme vefvet bolster overdyne 5 Sdr., en deell fin hampe varpet Bruegarn 
er viktig till penge 2 Sdr. 2 mrk., en dreel varpet lin brugarn som er noget fin, er vektig till penge 2 



Sdr., en drell grøn blaargarns nøgle garn er vektig till 2 Sdr. 1 mrk., 30 alen groft ubleget hørlerret 
deeltes indbyrdes imellem alle 5 børns hvor at hver bekom alen til demmen at paa klæde,  
Denne  Sl: Qvindes ifareklæder er efterskrefne, it sort Sarses shiørt med femb brædre udi for 5 Sdr., 
et sort klædes trøje 3 Sdr. 2 mrk., en sort terse ulles trøye 4 Sld., it grønt pløtis snørlif  med røde 
knøfted ermer og staall maller udi for 1 Sld. 2 mrk.,  it blomet raftes snørlif med 9 par støtte sølv 
maller udi til sammes sat for 4 Sdr.2 mrk., en gammell sort klædes trøje 3 mrk., en sort grøn klædes 
kaabe som ike er vendt, er sat for 5 mrk., en sort gammel fiist skaftes trøje er sat for 1 Sdr. 1 mrk., 
et gammelt rød vadmels skiørt 1 mrk 4 skl., Summa ifare klæder 25 Sdr. 3 mrk. 4 skl. 
Derimod blef anseet og  paa penge satt Morten Hansens  ifare klæder,  paa det. De kand lignes lige 
ved berørte hans hustrues ifare klæder, og er en sort fiist skaftes kioll for 4 mrk. et par sorte fiist  
skafteds bopser for 18 Sdr.  én graa klædes kiole med graa knapper ude er sat for 5 Sdr.  én graa 
wadmels kiole for 1 Sdr. 1 mrk. én hørklædes foer shiorte for 1 Sdr.  er 12 bik rester 13 Sdr.2 mrk. 
4 skl. For hvilke 13 Sdr. 2 mrk. 4 skl.  Morten Hansen af Boet meddell skall have udlæg som her 
efter skall indføres saa deles da for skrefte denne Sal: Qvindes samtlige 4 sønner og en daatter, og 
som daatteres som for ermelt er saa meget elendigt, Conferteredes at de vedkommende herpaa 
Sterboet at hun tager lige lod med sine Brødre, er de derefter hvers laad 5 Sdr. 10 2/5 skl. saa er 
derfor  
dend elste søn Hans Markus laad som Jeppe Køller i Røe sogn er Verge for udlagt, en sort 
klædes kaabe som ike er vendt for 5 Sdr. it gammel røtt wadmels skiørt 1 mrk. 4 skl. Til overs 10 
skl.  
Dend anden søn er Jep Markusen som Peder Ibsen er værge for tilkommer 5 Sdr. 10 skl. Tillagt 
it sort sarses skiort med 5 breder udi for 5 Skl. Hos Jep Kiøllers Myndlings udlæg at it gl. Wadmels 
skiort 10 skl. 
Dend teidis søn er Markus Markusen som Esper Ibsen er værge for tilkommer 5 Sdr. 10 skl. 
Der for tillagt en sort klædes trøje for 3 Sdr. 2 mrk. it grønt pløthis snørlust med 2 røde 
knøttedermer 6 mrk. af en sort klædes trøje 6 skl. Hos Morten Hansen 
 
4 / daatters Boel Markusdaatter som Hans Ibsen i Røe sogn er værge for tilkommer 5 Sdr. 10 
skl. Tillagt it blommed kaftes snørlif  med 9 par sølv maller udi for 4 Sdr. 2 mrk. en sort klædes 
trøje 3 mrk. til overs 6 skl. 
 
Dend sidste yngste søn Hans Mortensen som faders Morten Hansen er værge for tilkommer 5 
Sdr. 10 skl. Der for tillagt en sort tersens trøje for 4 Sdr. en sort gammel fiilt skaftes trøje for 5 mrk. 
til overs 6 skl. 
 
Med er wurderet en nye wefvet  benke dyne paa Nørrebenk  i stuen 4 alen lang for 1 Sld. 2 mrk., it 
syed hiønde for 1 Sld., en lesned agedynne for 1 Sld., it askebord i stue for 1 Sdr. 2 mrk. en laas fast 
ege haest kiste for 2 Sdr. en bag stoll for 8 skl. En gammel egeskist i krobhuset udi laas for 1 Sdr. 
en meel kiste i meell huset for 2 Sdr. en fyrre kiste paa mellem lofted ude laas for 1 Sdr. en 
gammell fyrre kiste for 1 mrk. it drøtter trug for 4 skl. En kierer for 6 skl. En ege fiering for 8 skl. 
En gammel halft tønde for 8 skl. En raa nødde gud for 3 mrk. en brende wins otting 6 skl. En gl. 
fiering for 4 skl. It gl. saløb for 4 skl. En forrelids crill 4 skl. Itang mihler med it lær hoferd løu ude 
1 mrk. 3 sy bøtter i Steerhuset à 4 skl. Er 12 skl. En fyrre øre span 6 skl. En stor fyrre span 1 mrk. 7 
sybøtter à 2 skl. Er 14 skl. Et drøtte trug for 4 skl. En west med jers oh behør for 5 Sdr. 2 (w ) 
brødder begge 1 mrk. 
I Lille Stue 
Et gl. øllkar for 3 mrk. it slagbord for 1 mrk. 8 skl. It sold for 4 skl.  



I Steerhuset  it øllkar 2 mrk. it drøfte trug for 4 skl. En olting for 4 skl. En ølltønde paa 3 firring i 
krophuset for 1 mrk. 8 skl. En benk norden til i stue for 1 mrk. 8 skl. En benk paa lofted af fyrre for 
2 mrk. en lide spin rok 2 mrk. en større spin rok 1 mrk. en lides haspe for 4 skl. It laasfast fyrre 
skrin i stue 1 mrk. 8 skl. En lide fyrre benke i stue ved karkelovns for 1 mrk. en hand qvers med hus 
og steers seill 7 mrk. en gammel ølltønde for 6 skl. En warpe for 1 mrk.  
I Gaard  
En karm wogs med juhl og fadding for 6 Sdr.  en gryde krog for 2 mrk.  en dito for 12 skl.  En høe 
kieder vogs med hammel halsseler og jern nagle for 4 Sdr. 2 mrk.  2 aar med bihl for 1 mrk.  it hær 
kar  for 1 Sdr.  en hus stie for 1 Sdr.  2 smaa vogn stier 1 mrk.  et graner træ for 1 mrk.  8 skaaltte: 
hamper blaar à 2 skl. Er 1 mrk.  en jern spade for 1 mrk. 8 skl.  Egebræ à 8 skl. Er 1 mrk.  en 
gammel slede for 8 skl.   
Var her i boet  
En lide halt tønde med smør som Morten Hansen beretted at hafve solt, og derfor andsat for 8 Sdr. 
hvilke 8 Sdr. Morten Hansen af børnenes værger blef bevilget til hielp og afkortning paa resten af 
de ifare klæder som for skieled at Morten Hansen som for melt skulle af Steerboets  middell hafve 
udlæg for, rester igien som Morten Hansen skall have udlæg for, som er 5 Sdr. 2 mrk. 4 skl.  
Nok er wuderet en nye blaargarns bord dug for 3 mrk.  et lidet blaargarns gl. lagen for 12 skl.  It nyt 
blaagarns lagn for 3 mrk. it hampe bruegarns handt klæde for 1 mrk.  
Belangende dend sæd og aufling som i dette aar er saaed, og nu findes paa marken  Uindhøsted, da 
blef derom nu her paa Steerbord afhandlet og Accorderet at Morten Hansen skal have den hav den 
halfve part af ald  Sæden , Rug Bing, haufre hør lin og hamp, og samptlige Børn skall lige saa hafve  
af  den andes halve part af alle slags, og skal sæden deles paa agerne saa som de best kand komme 
til ening derom , og hørt som er indhøsted I Lades at deles, og naar det er delt i toe lige lodder, saa 
skall Morten Hansen tage sin part og høste till gaarden den 4de i Røe sogn og der imod svare till 
helstles af ald afgiftes for indverende aar 1697 og samptlige Børnens værger skall igien fra dele at 
dend sidste halfve part en fembte part til Morten Hansens egen søn, og saa samptlige førre Sædes til 
berørte gaard, og der af terske forret der at fortures, og der af dend halfve Land gilde for bemelte 
aar 97, at svare og betal med ald andes afgift som ydes bør, fra gaardes, og paa det vides kand hvor 
meged børnes til best komme kand, af det øfrige forudes skattes og afgiftes, da skall Børnenes 
halfve part, paa marken  settes, og saa udreignes hvor meged over skyder og Vergerne skall svare 
till, hvilket her efter skall indføres, Vergerne foregav at være boet til førende en Hoppe som er 
udgangs eller skoust meer, hvilkes ike nu er tilstede, men loved derom muligt till Skifte bliver at 
oplede, at der og kand taxeres, hvis pant satte Goeds som nu er udsat som Boet tillhørre derom skall 
Morten Hansen eller verger er for skafte rigtighed intil redelig skifte skall holdes, derved saa denne 
Registrering sluttes, at saa er Paseret som forskrefvet staar Testerer H. Brugman.  
 Paa Jepp Køllers vegne Erik E. M. S. Mads. Peer P. I. S. Ibsen.       Esper Ibsen.  
Hans H. I. S. Ibsen,      Morten M. H. S. Hansen,      Hartuig Andersen,     
Frederik Hansen. 
 
Widere er foregifven at Hans Jensen i Røe sogn at hand haver af Morten Hansen til nu der pant 
bekommed 2 syede hiønder med skin under for laante penge 3 Sdr. som Morten Hansen og vedgik, 
og er begge hiønderne efterseet og ej høyere i werdi befindes, der for er derom slutted at Morten 
Hansen har kuret til at løse it hiønde, og Børnenes formynder at løse it hiønde ligemaader angav Hr. 
Christen Lind i Røe sogn at til hannen er af Morten Hansen til pant lefveret, it Sølf staab og en liden 
Sølf maade for laante penge 8 Sdr. Hvilker akall weye 14½ lod, sampt og 2 koppe borddug for  2 
Sld., Hvorom Arfningerne sidst vill foreenes det at indløse naar Rentten treekkes af det som panted 
er bedre end de ud laante penge, da hafver Arfvingerne resten til Deeling,  
Endnu  videre angaf Morten Hansen Sterfboet at vere til beste. 



Efuer Skredder Constabel paa Christiansøe er her til boet skyldig for opbaarne før vare Resterende 
7 Sdr. 1 Mrk.  
Claus Hørker i Gudhiem er skyldig blefven 2 mrk., og for en sek 1 mrk.,  er  3 mrk., 
Peder Andersen i Gudhiem er og skyldig penge 3 mrk.  
Peder Skomager i Gudhiem er og skyldig penge 3 mrk.  
Moens Madsen i Olsker sogn er skyldig for løn penge 2 mrk.  
Summa anddrager for skrefter Sterfboet løsøre til penge 182 Sdr. 1 mrk. 14 skl. 
Nest paa følgende 1. Septemt berørte aar 1697 er efter foregaaende loulig giorde tillysning 
og forskrefne forfattede Registrering holdet endelig Skifte og Deeling efter Morten Hansens 
Sahl: hustru Anne Ibsdaatter, som boede og døde paa d. 4 gaard i Røe sogn, imellem denne Sl: 
Qvindes efterladte mand bemelte Morten Hansen paa erne, og paa anden side den Sl: Qvindes børn, 
som tilsammen er 4 sønner og en daatter,  
hvor at den ældste søn er Hans Markusen nu paa 9de aar gammel, for hannem er Jep Køller til 
Werge anordnet, 
dend anden søn er Jep Markusen, nu paa 5te aar gammel, for hannem er Peder Ibsen i Olsker 
sogn, hans Morbroder til Werge anordnet. 
Dend tredje søn er Markus Markusen nu paa 2de aar gammel, for hand er Moderbroder Esper 
Ibsen i Nyekker sogn, for hannem er til Werge anordnet, 
Dend fierde og yngste søn Morten Hansen med denne afdøde Hustru auflet haver er Hans 
Mortensen under it aar gammel, for hammen er Faderen sielf Werge,  
Daatter Boel Markusdaatter hviken daatter er Wanvittig, og var hende forhen til Werge anordnet 
hendes Morbroder Hans Ibsen, mens nu til forordnet Esper Ibsen boende i Nyekker sogn, efter 
som hand er Werge for Markus Hansen yngste søn, om hvilken i meeninger i sin tiid at have 
adgang, at besidde denne sin Faders Gaard des aarsage hand og for samme daatter er tillordnet at 
Werge, /:  paa det om hand, gaarden tilkiendes intil hans myndling Tavgwoxt vorder, gaarden at 
beboe det da kand nyde opfostring paa denne 4de gaard, efter som hun ellers ike meget haver til 
opfostring. 
 
 Hvorved paa Rettens vegne var oftuer verende, efter Høyedle og Velbaarne Hr. Eitatsraad og 
Ambtmand Hr. Hans Boeferke er gangen ordne till Welledle Hr. Vise Ambtmandes Christian 
Tuxen, og hans igire gifne befahling Skifteskriveren  Henrik Brugman, møtte ogsaa de forhen 
ved Registringen bregende taxerings mand, hvor de videre er forefundes og Pahseret som følger,  
 
Først blef angifne, efterskrefne bort skyldig gield, og dertil er giort udleg som 
herefter følger. 
Willum Jacobsen i Rønne fordret efter sin Speciale fortegnelse med deel fortrekning indberegnet til 
denne Sl:Qvindes begrafvelse, som til sammen opdrager til penge 36 Sdr. 2 mrk. udlagt er Brun 
Hielmet Gilling for 8 Sdr., en slet Brun Hoppe 10 Sdr., en Røe Koe noget stor 5 Sdr.2 mrk., en sort 
grimed Koe for 5 Sdr. 2 mrk. 8 Faar à 3 mrk. er 6 Sdr., 4 Lamb à 1 mrk. 8 skl. Er 1 Sdr. 2 mrk., 
Herrits Captainen Jørgen Pedersen i Brorgaard i Olsker sogn fordre 3 Sdr., udlagt en Brun blak 
blisset Gilling for 3 Sdr.  
Peder Rosman i Rønne fordret efter Regnskab 11 Sdr. 2 mrk. 13 skl., udlagt en liden Røe Koe for 5 
Sdr., en sort røgget Koe for 5 Sdr. 2 mrk., 4 gamble Gies for 1 Sdr., en ung Gaas for 13 skl.  
Morten Hansen tillkommer som Rester paa at hans Ifare klæder er saa gode som forskrefne  hans 
hustrues Ifare klæder der imellem Børnene er deelt, og  forhen anmeldes penge 5 Sdr. 2 mrk. 4 skl. 



Udlagt en guhl brun gl. Hest med en grae Maae for 3 Sdr., en Røe røgget Qvige kalf for 1 Sdr., en 
Røe herret qvige kalf for 1 Sdr.2 mrk., it gl. Sæløb for 4 skl.,  
Item tilkommer Morten Hansens egen søn Hans Mortensen for bevilgning imod den søn Jep 
Køller som for en melt er Werge for bekommet haver it og saa god som 4 Sdr. udleg for penge 4 
Sdr., udlagt it sort ugillet Hestføll for 2 Sdr., en deel warped lin Bruegarns for 2 Sdr.,  
ligesaa tilkommer og søn en Markus Markusen som Esper Ibsen Werger for bevilgning 4 Sdr. 
udlagt en sort Koe, som eengang har kalfvet taxseret for 4 Sdr.,  
 
Barbara Sl: Christopher Hansen i Rønne fordrer for sig silf efter Regnskab 5 Sdr. 7 skl. Og paa sin 
Mands Moder afgangne Else Jens Lars Wegne 7 mrk.10 skl., er 7 Sdr. 1 skl., udlagt en sort tiernet 
Koe for 5 Sdr.2 mrk. en nye wefvet benkedyne for 1 Sdr. 2 mrk 1 skl. Paa Nørre Benk i stuen. 
Jens Hansen i Olsker sogn fordrer som Rester 1 mrk. 12 skl., udlagt og benk norden i stue 1 mrk. 8 
skl., en fiering for 4 skl.,  
Morten Jensen i Rønne fordret efter sin Seddell for opbaarne vare, penge 1 Sdr.3 mrk. 7 skl., udlagt 
2 sorte Fior kalfve for 1 Sdr. it syet hieøde for 1 Sdr., til ofvers 9 skl.  
Mouritt Markman i Rønne fordret som i forige Skiftebref efter Sl. Markus Hansen og dend paa 4 
Gaard i Røe sogn opretted samfrender forretning er indført 1 Sdr.1 mrk. udlagt af en Røe braaged 
Qvige disse 5 mrk.  
Elisabeth Sl. Claus Bohnes i Rønne fordret efter sin Seddell Resterende paa en Myndlings kedeel 3 
mrk.10 skl., og for andre vaher 8 skl. Er 1 Sdr. 2 skl., af en Røe braaged Qvige 4 mrk. 2 skl.:/:  
Peder Espersen i Røesogn  fordrer som Rester sides det skifte, efter Sl. Markus Hansen 12 skl., 
udlagt og Gryde Kraag  for 12 skl.:/:  
Lars Ibsen i Olsker sogn fordred for deeler til denne Sl.Qvindes Liigkiste 6 mrk. en tønde Malt 6 
mrk., for 2 skeppe laant Bing 3 mrk. Weftløn 1 mrk. en 4   4 Sdr: udlagt, en lin Wesf med Jern for 5 
Sdr. til overs 4 mrk.,  
Weidiek Haagensen fordred tieniste løn for 4 ale blaar lerret 8 skl. Er 2 mrk. udlagt en gryde kraag 
for 2 mrk.  
Niels Ibsen i Nyekker sogn fordred for 2 skepper Rug 5 mrk. paa en dreng Mons Larsen vegne for 2 
sorte Wadmels boper 2 mrk er 7 mrk. udlagt en Hiem guers med lyus for 7 mrk.,  
Esper Ibsen i Nyeker sogn fordred for forstrekning 2 Sdr. 3 mrk. 12 skl, udlagt 2 unge Gies à 12 
skl. Er 1 mrk 8 skl en dell fin Hampe bruegarn for 2 Sdr. 2 mrk., en liden fyrre leiell 4 skl. :/:  
Henrih Albretsen i Røe sogn fordred 1 Sdr. 1 mrk tillagt 3 gamble Eener 1 mrk. 8 skl. Af it 
Askebord i stuen 1 mrk. en førre Benk paa lofted 2 mrk. en half tønde for 8 skl. :/:  
Jørgen Henrihsen i Røe sogn fordred som i Markus Hansen Skiftebref en udlagt for it Bord 5 mrk. it 
Aske Bord i stue for 6 mrk. til overs 1 mrk.  
Trompetern Hans Larsen som denne Gaards afgift for sin gage er afreignet fordret for A. 1695 og 
Qvartal Skatt 5 mrk. 4 skl.  Jordebogs penge 4 mrk. for A. 1696 Rester Jordeb: 10 mrk. og it Faar 4 
mrk. 8 skl. Er 5 Sdr. 3 mrk. 12 skl. Udlagt en Brun braaget Qvige 14 mrk. en lesned Age dyne 4 
mrk. it øhlkar i Steerhuset 2 mrk. af en span kedell 3 mrk. 12 skl. Item Rester for A. 1696 som paa 
Trompetternes vegne til Ambtskriver er overdrage for en tønde Rug 9 mrk.for en tønde en skepp: 
Biug 10 mrk. 13 skl. Giør 4 Sdr. 3 mrk. 13 skl. Udlagt en hiem wefved bolster dyne for 5 Sdr. til 
overs 3 skl.   
Hans Rasmussen Skomager fordred arbeidsløn penge 2 mrk. 2 skl. Udlagt en Spinde Rok for 2 mrk. 
2 skl.  
Mons Olsen i Røe sogn fordred arbeidsløn penge 1 Sdr. udlagt it Slee kar 4 mrk.  



Sogne Degn Claus Petersen for denne Sl: Qvindes Lig begiengelse bevilged 2 Sdr. 2 mrk. udlagt en  
Nye blaargarns bord Dug 3 mrk., it nytt blaargarns lagen 3 mrk. it Hampe brurgarns Handklæde for 
1 mrk. Jernspade 1 mrk. 8 skl. 2 Ege bræ for 1 mrk., en bag stoll for 8 skl.,  
Hilleborg Espersdaatter fordred tiensteløn for en Sort Wadmels klædning 8 mrk., en blaargarns 
opled og Serk, og it blaargarns forklæde 4 mrk,, 2 par Skoe à 3 mrk. er 6 mrk. en bruegarns opled 2 
mrk., en Hafve 2 mrk. Brue lerret for 6 mrk., en Røe Wadmels trøye derfor 5 mrk.,  
Nok som hende tilkommer og derfor efter Sl. Markus Hansens Skiftebrefs udvisning 1 Sdr. er 
tilsammen 8 Sld. 3 mrk., udlagt deel grove blaargarns  nøgle 2 Sld. 1 mrk., en fyrre kiste paa 
mellem lofted uden laas 4 mrk. en Spinde Roek 1 mrk., en Haspe for 4 skl. It gl. lidet blaagarns lagn 
12 skl., 8 skaalpund Hanpeblaar 1 mrk., en varpe for 1 mrk. hos stuer Constabel paa Christiansøe 6 
mrk. 12 skl., hos Peer Enmersen i Gudhiem 3 mrk., hos Claus Horkar ibn: 3 mrk. hos Mons 
Madsen i Olsker sogn 2 mrk. at en Røe braaged Qvige 14 skl. It Drøftetrug 4 skl. , en otting 4 skl., 
en otting 8 skl, Endnu it drøfte trug for 4 skl., it Sold for 4 skl., en gl. øhltønde 6 skl., en Slee 8 skl., 
hos Morten Jensen 8 skl.,  
Kirstine Ibsdaatter fordred tiensteløn for it par Skoe penge 3 mrk. udlagt en kierne flør 6 skl., en 
brende viins otting for 6 skl., af en span kedell 4 skl., Stangmiler for 1 mrk., 2 aar  med bihl for 1 
mrk.,  
Kirstine Sl. Jep Moensen i Olsker sogn fordred for 6 alen brue lerret à 12 skl. Er 4 mrk. 8 skl., 
udlagt af en lin wef  med Lars Ibsen 4 mrk., en Ege fiering for 8 skl.  
Hans Mortensen i Aakier sogn fordred Arbeidsløn for denne Sahl. Qvindes liigkiste 6 mrk. og 
laante penge 2 mrk. er 2 Sdr., udlagt en Sort Soe 4 mrk., en Raa Nødde hud 3 mrk., it granne træ for 
1 mrk.,  
Maren Mortensdaatter fordred Wefve løn 1 Sdr., udlagt hos Peer Andersen i Gudium 3 mrk., en gl. 
kiste 1 mrk.,  
Lars Hansen Frost i Røe sogn fordred Arbiedsløn 1 Sdr. udlagt en Ege kiste i Krobhuset 4 mrk., i 
Svanecke fordred efter sin Seddell som skulle Reste at Sl. Markus Hansen var Morten Kofoed 
skyldig til S. Jørgen Bohnis Sterboet i Rønne penge 5 Sdr. 2 mrk. 4 skl., Herimod Disputered 
arfningerne efter som det ike er fordred paa Skifted efter Sl.Markus Hansen. Da som Sahl. Jørgen 
Bohns boe lenge har stait under forsiegling, kand ford: imod sigelse og anderledes befaldes end det 
til Lov og Ret er henvist og for Summen udlagt at hvis Ifver Skredder Constabell paa Christiansøe 
er skyldig her till boet som i alt er 7 Sdr. 1 mrk., deraf disse 5 Sdr.2 mrk. 4 skl.  
Sogne Præsten Hr. Christian Lind fordred som Rester til dato 9 mrk. udlagt en laasfast half 
Egekiste for 2 Sdr. 2 smaa vogn stier 1 mrk.  
Jørgen Hansen i Røe sogn for at grafvr fordred 1 mrk 4 skl., udlagt en Benk i stue ved Karkelovn 
for 1 mrk., it drøftetrug 4 skl.  
I mod denne Sl. Qvindes begrafvelse bekostning som opdrager efter forteigelse till 43 Sdr. 3 mrk. 4 
skl. Tilkommer Morten Hansen lige vederlang og udleg for summen 43 Sdr. 3 mrk. 4 skl. Udlagt en 
brun ugilled Hest for 16 Sdr. en brun snopped Hoppe for 5 Sdr. en Røe braaged Koe 5 Sdr. 2 mrk., 
en Hør reder vogn 4 Sdr.2 mrk., 5 unge Grise à 12 skl. er 3 mrk. 12 skl., en Karm vogn 6 Sdr. en 
Meell kiste 2 Sdr. en hus stie for 1 Sdr., 2 brødder for 1 mrk., 3 Siebøtter 12 skl., 7 Siebøtter for 14 
skl., it Slagbord 1 mrk. 8 skl., en øhl tønde paa 3 fieringer i Krobhuset 1 mrk. 8 skl., hos Peer 
Skomager i Gudhiem 3 mrk., it laas fast førre skri i stue 1 mrk. 8 skl., en stor førre Span med laag 1 
mrk., en førre øre Span 6 skl.,  
Skifte Forvalteren till Solarium 5 Sdr. 2 mrk., Skifte Skriveren for sin umage i alt 5 Sdr. 2 mrk., 
udlagt en Sort hielmed Stud rød for 3 Sdr. 2 mrk., en gammell Brøgge Kedell 3 Sdr. 3 mrk., at en 
røe braaged Qvige 1 Sdr., at en Span Kedell 2 Sdr.1 mrk. 8 skl., it Lamb for 1 mrk. 8 skl.,  
Stempled papir till Skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt it øhl kar i lille stues 3 mrk.,  



Wurderings mændene for deres umage hver bevilged 2 mrk. er 1 Sdr., udlagt en røe Tyre kalf for 2 
mrk., en røe rygget Qvige kalf for 2 mrk.; 
Summa andrager forskrefne Pretentioner til penge 182 Sdr. 1 mrk. 14 skl.  
Liguideret blifver inted udi behold og til Deeling af løsøre, 
 alleniste de i dette aar 1697 indauflede  Sæd, hvoraf Morten Hansen som for er melt af Rug Bing 
og Haufre beholder dend halfve part, og derimod Reeder halfve Skatt land gilde og Rettighed ved 
hvad nauf det Hafve kand for 97. 
Dend ande halfne part tilkommer ford: denne Sall. Qvindes børn 4 sønner og en daatter, hver sin 
andell som i alt er taxeret for 21 Sdr. 1 mrk og som ald landgilde tjende af Rettighed er efterseet og 
andslagen da kommer der at intet videre til ofvers som børne kand hafve til deeling, saa er 
Liguideret berørte kornets taxt og dend halfne gaar 96 Landgilde tjende og ald halfve Rettighed, 
hvor saa en hver werge tilkommer altt udlegge 4 Sdr. 1 mrk. Nembl: Morten Hansen 4 Sdr. 1 mrk. 
og Esper Ibsen for begge børn hand nu er werge for 8 Sdr. 2 mrk., Item Jepp Køller 4 Sdr. 1 mrk. 
og Peder Ibsen 4 Sdr. 1 mrk., og haver de forred herpaa denne 4de Gaard at lade fortære, skulle 
noged meere af Sæden afver skyde, saa kand vergerne derfor Børnene underholde og til Gods see. 
 
Belangende det Hør som i dette aar er indauflet, da er det ungefehr til samme 2 Stolperen til 
Bielkerne, Hvilket er taxseret for 10 Sdr. Derimod for over Lars Nielsen Smid i Aakierkebye for 
denne Sl: Qvindes liigbeslag 5 Sdr. blifve da igien 5 Sdr. deraf beholder Morten Hansen helften 
som er 10 mrk., og hver Barn 2 mrk.  
Widere befindes af en otte mands forretning paa dend 4de Gaard i Røe sogn, Dateret d. 19 juni 1696 
at denne Gaard i alt er taxeret for 273 Sdr. 2 mrk. at hvilken Summa endnu findes ubetalt til Welb:  
Hr. Vice Lands Dommer Ancher Møller, Mads Kofod Povlsen og Niels Peersen i Svaneche 198 Sdr. 
3 mrk. 8 skl., efter som Morrits Markman for sene fordrede 5 mrk. nu her ude har bekommed udleg 
af Løsøre. Item fra tages og af bemelte Summa S: Markus Hansen 3 sønner og en daatter deres 
anpart till hver laad, eftersom daatters er til regned lige laad med brødrene 8 Sdr 2 mrk 6 skl., er til 
sammes 34 Sdr. 1 mrk. 8½ skl.  
Blifver saa igien efter som alt andet, efter Dommens tilhold opskriftens og Qviteringers formelding 
er betalt, naar fra taget til dette Skiftebref Stemplet papir 3 mrk. endnu penge 218 Sdr. 2 mrk.  
deraf tilkommer Morten Hansen den halfve part som er 109 Sdr. 1 mrk.,  
dend anden hafne part deeles imellem forskrefne denne Sl. Qvindes efterladende 4 sønner og en 
daatter, er deraf en broderlod penge 24 Sdr. 1 mrk. 2 skl. Og søsterens lod er penge 12 Sdr. 9 skl.  
 
Belangende Gaardens indfrielse, da blef afhandled imellem parterne, Membl: Morten Hansen forgaf 
at saafrembt hand kand faa anden leilighed, vil hand flytte her fra denne 4de Gaard i Røe sogn, til 
nest kommende midfaste 1698 om hand bekommer sine penge, mens hvis hand ingen anden 
Leilighed kand bekomme, da skal hand Morten Hansen blifve boendes paa Gaarden intill hand 
vorder lovlig udsagt, og sine penge bekommer, hvor om Morten Hansen lofvede at vill forskaffe 
redelig beskee fra sig, da hand at sielf svare til Gaardens afgift Landgilde og rettighed for det paa 
kommende aar 1698, hvilket hand loved at efterkomme, andgaaende wergerne paa dend 
myndlingers vegne da som Esper Ibsen er werge for Markus Hansen yngste søn Markus Markusen 
svares vell at det bare i sin tiid kand vere sæded i den 4de Gaard i Røe sogn, berettiged, til med er og  
Esper Ibsens werge, for det vanvittige daatter og barn Boel Ibsdaatter ( Markusdaatter ), og hun 
inted synderlig haver at vedsette, hvor ved hun ophold og varetage ellers kunde nyde, da er for best 
erakted at den som beboer Gaarden  den ogsaa imodtager samme barn, hvileket Esper Ibsen begeirn 
meligt sig kand paatage Gaarden intil hans forde  Myndling vorder laug wopen at beboe, og afholde 
dend ved god heft og lige, og svare rettigheden, dette forslag gifves arfningerne og deres werger 
santlige til efter retning, som for at svare videre bekostning, her nu paa Sterfboet for satte 2  er, 



skulle nogen dermed ej vilde lade sig nøye, da vises en hvers Pretention til Lov og Ret og endelig 
dom, mens akte der udi at myndlingerne ingen skade der ved til søyes, efter andfordring af Schifte 
betientene hafde de vedkommende ej videre dette Boe at kunde vedkomme at foregive end for 
skrefvet staar, at saa er til ganget og Passeret Testerer  
H: Brygmas,  Esper Ibsen,  Morten M.H.S.Hansen,  
 Peer P.I.S.Ibsen,  
Hartuig Andersen   Frederik Hansen. 



Nr. 177. 
Side 277b. 1697. 7. Sep. 
Niels Olsen, enkemand, udhus, Præstegård grund, Rutsker. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Olle Nielsen, udenlands. Værge: Farbror, Hans Olsen. 
B: Anna Nielsdatter. Laugv: Niels Jensen, Klemensker. 
 
Anno 1697 den 7 September er holden Registrering og Wudering efter S: Niels Olsen ,som boede 
og døde i A. Udhus paa Præstegaards grund i Rydsker Sogn, saa og Liqvitation imellem dend S: 
Mands Børn som er en Søn og en Datter, 
Sønnen Ole Nielsen som er Udelands, af er Faderbroders Hans Olssen sat til at annamme hans 
arfve part,  
Datteren Anne Nielsdatter, som Niels Ipsen  i Clemmensker sogn er Laugværge for,  
 
efter Høyedle Velset Hr. Etatsraad og Amtmand Hr. Hans Boefhes ordre var paa Rettens viegne v 
ofververende Skifteskriveren Henrik Brugman, paa samme Skifte til vuderings mænd opmeldet 
Lars Monsen og Rasmus Peersen fiene ibn: da er forefunde og passeret som følger,  
 
it gl. udhus som den S: Mand i boede og døde er 4 Stolptrum, er sat for 3 Sdr. 3 mrk., 4 gamle faar à 
4 mrk er 4 Sdr.,  en gammel vogn med gammelt, Halsseler og Tøm for 3 mrk. 8 skl., En gammelt 
Egekiste for 8 skl., En gammel Egekiste for 6 skl.,  En gammel gryde for 2 mrk., 
Summa andrager for herefter Boets middele til penge 9 Sdr. 1 mrk. 6 skl. 
Bortskyldig Gield  
Hr. Hans Poulsen Ancher fordrer 6 mrk.  indført i Huset for 6 mrk. 
Deignen Jens Søhrensen fordre 4 mrk. udlagt it faar for 4 mrk.  
Jens Møllers for 2 liigkiste fordre arbieds løn 6 mrk. indført: 
Huset for 6 mrk. Lars Monsen fordrer 2 mrk. 4 skl. Udlagt vognes med gammel Tøm og halsseler 
for 3 mrk 8 skl. Tilovers 1 mrk. 4 skl.  
Skifte forvalterens Salario 1 mrk. 8 skl. At it faar 1 mrk 8 skl. 
Skifteskriverens for sin umage 2 mrk. at it faar 2 mrk.  
Stemplet papir till skifte brevet for 1½ mrk udlagt at og en gryde 1 mrk 8 skl.  
Vurderings mændene hver 8 skl. At vogn 1 mrk. fordeeles til ligkiste af larret som dend S: Mand 
blev Jorded med,  
er Anne Nielsdatter skyldig 3 Sdr. 10 skl., udlagt 2 faar for 2 Sdr. af Huset 3 mrk. af gryde 8 skl. 2 
kister for 14 skl. Af vogne de 4 skl. 
Summa andrager for herefter Gield till penge 9 Sdr. 1 mrk. 6 skl.  
Saaledes bliver intet til overs, og viste de til stedeværende ey videre at angifne til Boet beste, end 
forskrefvet staar, at saa er passeret Testerer. 
 Gierih Brugmas,   Niels N.I.S. Jensen,   Hans H.O.S. Olssen  
 



Nr. 178. 
Side 277b. 1697. 7. Sep. 
Peder Bohansen, hus, Simblegård grund, Klemensker. 
Anna Nielsdatter. Laugv: Niels Jensen, Klemensker. 
 2 søn. 
A: Bohan Persen, f. 1689. 
B: Olle Persen, f. 1694. 
  Værge: Esper Bohansen, Rønne. 
 
Anno 1697. Dend 7 September, er holden Schifte Registering, og Wurdering, Sampt Liqvidation  
efter S: Peder Bohansen  som boede, og døde paa Simlegaards grund i it Hus i Clemmedsker 
sogn. Imellem denne Sahl: Mands  efterlatte Hustru Anna Nielsdaatter, for hende laugwerge 
Niels Jensen i Clemmedsker sogn. paa eene, og paa anden side  2 deres sammen auflede Sønner, 
hvor af  
 
Dend eldste søn Bohne Peersen paa 8 aar gl.  
Dend anden søn Ohle Peersen paa 3 aar gl. for demmen er Esben Bohansen i Rønne tilordnet 
at werge. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til 
wurderings mænd opmeldet, Peder Hansen, og Esber Esbersen Ibn: Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger, Nemlig. 
 
En bleg hielmet Koe 4 Sld., 4 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 3 Sld. 2 mrk., 2 straabonds tønder 8 skl., en 
gl. staur øpse for 12 skl.,  en sies med bom og ringe for 8 skl., en krom sabell 1 mrk. 8 skl., en liden 
Spebder slæde for 8 skl.,  
Summa andrager boets middel 8 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Bort skyldig Gield 
Sogne Præsten Hr: Oluf Jensen Aalborg fordrer 2 Sld.,  
Gert Jacobsen Farver i Rønne fordrer 2 Sld.,  
Niels Jensen i Clemmedsker sogn fordrer 4 mrk.,  
Rittmester Casper Hinrik Westerwalt tilkommer for husleye 2 Sld. 4 skl.,  
Skifteforwalteren Salarium 1 mrk. 8 skl.,  
Skifteskriveren for sin umage 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 8 skl er 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield 8 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Videre viste de vedkommende ike at fremvise dette boe til beste, at saa er passeret testerer  
H: Brugman.            Peder P:H:S: Hansen.                Esber Esbersen.  
Niels N:I:S: Jensen.                    Esben E:B:S: Bohansen. 



Nr. 179. 
Side 278. 1697. 8. Sep.  Vedr. Dødsdom.   
Marite Laugsedatter, pige, ophold hos sin afg. Værge: Niels Henrichsen,  
 gift med Elisabeth Truedsdatter, 4. Sg.      
 Knudsker. 
 2 brødre. 
A: Anders Laugesen, død, Olsker. 
B: Henrich Laugesen. 
 
Anno 1697. Dend 8 September , er efter Tillysning, og Advarsell til de vedkommende forfatted en 
liqvidation, efter en afdød og døst pige Marite Laugesdaatter, hvilken til sin døde dag har haft  
sin tilhold hos sin afdøde werge afgangene Niels Henriksens efterlefvende  hustru Elisabeth 
Truidsdaatter og Sønnen Hans Nielsen paa Hallegaarden den 4. eyendomsgaard i Knutsker 
sogn, for at udfinde om hun sig noget kunde hafve efterlatt, hvor paatale i sin tiid kunde falde, af de 
umyndige fra des afgangne broders Anders Laugesens børn i Olsker sogn. Saa velsom og en 
Dom nu lest vende broder Henrik Laugesen som hende arfve skulde, Hvor da befindes efter det 
skiftebref ganget efter berørte Anders Laugesen i Olsker sogn. den 12 augusty 1687. at hende af 
løsøre efter sine forældre er tilfalden arfvepart 9 Sld. 1½ skl., og efter en Samfrender forretning 
dateret den 3. september 1687. er hende tilfalden arfvepart af den 15 gaard i forde Olsker sogn 9 Sld. 
2 mrk. 3 skl., er tilsammen 18 Sld. 2 mrk. 4½ skl., hvis klæder hun hafde at gaa udi var ike af nogen 
penges werdt, og fanttes ey videre hende at tilhøre, saa er nu der imod andført dend bekostning 
møye umage og besverlighed, som wergen i sit lefvende liif, end og hans hustru og forde søn siden 
den bemelte 12 augusty 1687. til dato hendes dødsdag haft haver, som er paa tiende aar, klæder Øll 
og mad, efter som hun ey sielf formedelst svaghed, og det paa sig haft korses aaeg sin føde kunde 
fortiene, saa vel som og sin langvarrig svaghed før sin død med wartegt, begrafvelses bekostning og 
betaling som berørte Hans Nielsen hafver udlagt, hvilket langt ofver gaar de forbemelte Summa S: 
Marite Laugesdaatters arfvepart som før melte wergen til sig annammet hafver, efter den 
opskrift og fortegnelse som Hans Nielsen under sin haand hafver indlagt, mens som ingen anden 
middell, som hende tilfalden er nu findes, saa er hermed Liqvideret, at Hans Nielsen med sin Moder 
og samptlige paarørende er fri og angerløs for nogen arfve gang for Marita Laugisdaatters 
arfving, og beholder de i saamaader hvis forskrefvet staar hendes arfvepart uanket og ukiered i alle 
maader, hvilket her ned sluttes af os under skrefne, efter som ingen af de andre vedkommende ved 
afvarsell møtte. Actum Kallegaarden i Knudsker sogn Ut Supra. Henrik Brugman. 
Trued T:N:S: Nielsen.      Hans H:N:S: Nielsen.       Jep J:R:S: Rasmusen. 
 
 
 
 
 
 



Nr. 180. 
Side 278. 1697. 8. Sep. 
Kirstine Pedersdatter, Knudsker. 
 1 søn. 
A: Peder Nielsen, f. 1683. Værge: Peder Hansen. 
 
Anno 1697. Dend 8 September, Tilfalt Peder Nielsen nu 14. aar gl., efter sin Moder afgangne 
Kirstine Pedersdaatter, som døde i it hus liggende paa Terkell Hansens i Knudsker sogn 
paaboende gaards grund, som Peder Hansen ibn: er werge for, efter hans Faders skiftebrefs 
formelding af 26 Oktober 1692. af det registered og ved Christen Peersen og Hans Madsen 
Bullender ibn: wurderede goeds som er en ulden sengedynne 1 mrk. 8 skl., en liden hofveddynne 
for 12 skl., en gl. sengedynne for 8 skl., it gl. blaargarns lagen 8 skl., en gl. pole mites kiol 2 mrk., 
en gl. klædes sort  Kaabbe for 1 Sld. 2 mrk., en gl. Egekiste for 1 Sld., en linnen hoveddynne 8 skl., 
it gl. wadmels skiørt for 1 mrk. 8 skl., en klædes sort half kioll for 12 skl., en rød braaged Koe for 4 
Sld., item 2 stolperum og lidet mellem tømmer i berørte udhus er sat for 2 Sld. 2 mrk.,  
Summa 11 Sld.,  
Naar der fra er aftagen for denne Sl: Qvindes begrafvelses bekostning og ellers i andre maader som 
Peder Hansen hans werge udlagt og bekostet haver, sampt for hans umage og forsørgelse i 
Qvindens svaghed, hviket opdrager 8 Sld. 2 mrk., hvorfor Peder Hansen beholder alt det registered 
goeds, undtagen hused der er taxeret for 10 mrk., Hvilket dend Sahl: Qvindes søn bemelte Peder 
Nielsen arfveligen er tilfalden, som wergen Peder Hansen i Knudtsker sogn hammen i frembtiden 
til gode holder, som af os nu der skrefne der paa skifted var tilstæde, under vore hender Attesterer. 
H: Brugman.        Peer P:H:S: Hansen.   Christen C:P:S: Peersen.    Hans Madsen. 
 
 

.   
 



Nr. 181. 
Side 278b. 1697. 15. Sep. 
Dorothe Jacobsdatter, 11. Sg. Poulsker. 
Morten Hansen Wibe. 
 4 søn. 3 døt. 
A: Hans Mortensen, egen værge, Nexø. 
B: Jacob Mortensen, egen værge, hjemme. 
C: Peder Mortensen, f. 1680. 
D: Morten Mortensen, f. 1684. 
E: Anna Mortensdatter, enke, Ibsker. Laugv: Far. 
F: Kirstine Mortensdatter, gm. Mogens Pedersen, Bodilsker. 
G: Zidsle Mortensdatter, f. 1676.  
   Værge: Far. 
 
Anno 1697. Dend 15 September, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og 
Wurdering, Sampt Schifte og Dehling efter Morten Hansen Wibe, hans S: hustru Dorothe 
Jacobsdaatter,som boede, og døde paa dend 11 Jord Eiendomsgaard beliggende udi Poulsker 
sogn. Imellem denne S: Qvindes   efterlefvende Mand bemelte  Morten Hansen paa eene, og paa 
anden side deris sammen auflede børn som er 4 Sønner og 3 døtter, hvor af  
 
Dend eldste søn er Hans Mortensen boende i Nexøe, sin egen werge. 
Dend anden søn Jacob Mortensen hiemme hos sin fader og sin egen werge. 
Dend tredje søn Peder Mortensen paa 17 aar gl. 
Dend yngste søn Morten Mortensen som er wanføre paa 13 aar gl.  
      For demmen er faderen Morten Hansen seilf werge. 
Dend eldste daatter Anna Mortensdaatter er enkeQvinde boende i Ibsker sogn for hende er 
hendes fader bemelte Morten Hansen forhen til laug werge anordnet. 
Dend anden daatter Kirstine Mortensdaatter i ekteskab med Mogens Pedersen i Boelsker 
sogn.  
Dend yngste daatter Sidzele Mortensdaatter, paa 21 aar gl. for hende er faderen Morten 
Hansen werge. 
.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, denne 11 gaards Husbond Welb: Landsdommer 
Mathias Echsteins eferlatte børns fuldmegtig Lientenant ved Cavalleriet her paa landet Rasmus 
Nielsen, boende paa store Cannichegaarden i Boelsker sogn, og Skifteskrifveren Henrik 
Brugman, paa samme  skifte er til wurderings mænd opmeldet, Tomas Folkman, og Jepp 
Olsen  I bemelte Poulsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger, Nemlig. 
 
Er Taxeret. Heste og Hopper. 
En gl. rød bliset Hest 1 Sld., en gl. røe stiernet Hest 6 Sld., en gl. brun wanfør Hoppe for 1 Sld., en 
ung brun bliset gilling 9 Sld., en ung brun stiernet Hoppe for 8 Sld.,  
Qveg.  
En gl. rød stub hiorned Koe for 3 Sld. 2 mrk., en rød stierned Koe 4 Sld.,en rød herrit Koe for 4 
Sld., en blaket røgget Koe for 4 Sld., en blak stiernet Koe for 3 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe 3 
Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe med en sort plet i panden for 3 Sld., en sort Koe for 3 Sld., it rød 



brunt stude nød 1 Sld. 3 mrk., it rød hielmet studenød 1 Sld. 3 mrk., en røe skioldet Qvigenød for 1 
Sld. 3 mrk., en rød Tyrkalf for 3 mrk., en sort Tyrkalf for 3 mrk., en brun braaget Qvigekalf 2 mrk.,  
Faar och Lamb. 8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 7 Lamb á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 6 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 20 unge Gies á 12 skl er 3 Sld. 3 mrk.,  
Svin. En hvid Soe med sorte pletter paa for 3 mrk. 8 skl., en rød sort braaged Soe 3 mrk., en rød 
belted Soe for 3 mrk., en hvid sort pletted galt Gris for 1 mrk. 8 skl., en røe sort pletted Ornegris for 
1 mrk., en hvid galt gris for 2 mrk., en liden hvid galt gris for 12 skl., 4 smaa grise á 8 skl er 2 mrk.,  
Kornet i laden. Rug er sat for 10 tønder á 2 Sld er 20 Sld., Biuged er sat for 24 tønder á 5 mrk. 8 skl 
er 33 Sld., Hauren er sat for 20 tønder á 2 mrk er 10 Sld., en stoek med Bier udi er taxeret for 1 Sld. 
2 mrk.,  
Kaabber Ware. 
En gl. brøgger kedell 1½ tønde stoer taxeret for 8 Sld., en gl. fierings kedell er vektig til 1 Sld. 2 
mrk., en liden messing kedell 1 Sld., en jern gryde krog 2 mrk., en gl. jern gryde krog 1 mrk.,  
Træware. 
It gl. Øllkar i Steerhuset paa 1½ tønde stoer for  3 mrk., it nytt Øllkar paa 2 tønder stoer 2 Sld. 2 
mrk., en gl. Øll tønde for 1 mrk., it gl. tønde stomme 2 skl., en gl. tjere tønde for 4 skl., endnu en gl. 
tjere tønde 4 skl., en gl. salte half tønde 4 skl., it deigne trug for 1 mrk., it lidet deignetrug 6 skl., en 
gl. tønde for 4 skl.,  I Østerhuset, it gl. smalt bord for 1 mrk.,  
Sengeklæder i Østerhus. 
I dend syndre Seng, en linnen ofverdynne 3 mrk., en linnen underdynne 1 mrk., en gl. linnen 
hofveddynne 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk., I dend Nørre seng. En hvid ulden kwe skaftes 
soverdynne for 1 Sld., en ulden sort ranned  underdynne for 1 mrk., 2 gl. linnen hoveddynner 1 
mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., 2 gl. sengesteder á 8 skl er 1 mrk., 2 finne bøtter for 4 skl., en gl. 
sekt for 8 skl., en gl. stqede tønde for 8 skl., it gl. tønde stomme 2 skl., en stande tønde for 8 skl., en 
gl. tønde for 4 skl., endnu en tønde for 4 skl., en gl. kierne for 12 skl., en liden hiem qvern for 2 
mrk., en sennerps qvern 1 mrk., en kalke tønde for 1 mrk., en saae for 8 skl., en kitte for 4 skl., en  
gl. tønde for 4 skl., en øl half tønde i krobhuset for 1 mrk., en øl fiering for 10 skl., en gl. laasfast 
fyrre kiste for 3 mrk., it gl. madskab med 2 dørre forre 1 mrk.,  
I Wester Hused. 
En laasfast fyrre kiste 4 mrk., it gl. fyrre bord for 1 mrk., 2 sengesteder, det syndre sengested 1 mrk. 
8 skl., det nørre sengested 2 mrk., I dend syndre seng, en gl. olmerdugs overdynne for 1 skl., en gl. 
linnen hofveddynne for 8 skl., 2 puder á 4 skl er 8 skl., I dend Nørre seng, en nye olmerdugs 
overdynne for 3 Sld., en linnen bla ranned underdynne 1 Sld. 2 mrk., en nye blaa rannet bolster 
hoveddynne for 2 mrk., 2 blaa ranned hofved puder á 14 skl er 1 mrk. 12 skl., 2 brugarns lagen á 3 
mrk er 6 mrk., en gl. dreiels  borddug 1 mrk., en gl. blaargarns dug 1 mrk., en gl. benk for 8 skl., en 
gl. bagstoel for 4 skl.,  
I Gaarden. 
En gl. wogn med smaa stier hanmel tøm og halseeler for 1 Sld. 2 mrk., en gl. Høe reeder wogn med 
hammel tøm og halseeler for 2 Sld., en gl. møg wogn for 1 Sld., en ruhl med tapper ringe og skogle 
for 1 Sld.,en harre for 8 skl., en ploug med jern og behør for 1 Sld. 2 mrk., 
I Stuen. 
It gl. bord med aaben fod for 2 mrk., it gl. wraaskab med 2 laasfaste dørre for 2 mrk.,  
Benkeklæder. 
En benkedynne nye wefved for bord enden for  4 mrk., en gl. benkedynne under winduen for 1 Sld. 
1 mrk., en gl. benkedynne norden i stuen 3 alen lang for 1 mrk. 8 skl., en nye agedynne af nye 
wefved for 2 mrk. 8 skl., it gl. flamsk hiønde 1 mrk., it lidet gl. flamsk hiønde 12 skl., it rød bodet 
hiønde for 1 mrk., endnu it gl. flamsk hiønde 12 skl., en tønde fuld af risped og paaket fier for 2 
skl., en gl. lin wefver wef 2 mrk., en gl. seis med bom og ringe for 1 mrk.,  



Jern Ware. 
En gl. spade for 4 skl., en gl. stok øpse for 1 mrk. 4 skl., en hand øpse for 1 mrk. 4 skl., 2 jern Tyfve 
á 4 skl er 8 skl., 2 liung rifver á 8 skl er 1 mrk.,  
Tinn. 
It gl. Tinfad for 1 mrk., en liden gl. Tin skaall 8 skl., 2 smaa sar sirke á 6 skl er 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne Sterbboets løsøre middell til penge 194 Sld. 1 mrk.,  
Nok hos Jens Mortensen i Westermarie sogn paa Hans Tomasens wegne, som Morten Hansen er 
werge for er til rest 2 Sld., 
Dernest blef andgifven denne Sahl: Qvindes Ifareklæder som blef taxeret som følger, en sort klædes 
kaabe som er wendt er sat for 4 Sld., it rød klædes skiørt 2 Sld., it sort fifskaftes skiørt 1 Sld. 2 mrk., 
en sort fift skaftes trøye 2 mrk., Summa 8 Sld., her af begierte sønnerne ej nogen laad, meb overgaf 
deres andeell til deres søstre, hvor for da de 8 Sld., deeles alle 3 sæstre imellem er derfor en hver 
søsterlaad 10 mrk. 10 2/3 skl.,  og er for  
dend eldste datter Anne Mortensdaatters anpart 10 mrk. 10 2/3 skl.,  udlagt en sort klædes kaabe 
som er went er sat for 4 Sld., legger fra sig deraf 5 mrk. 5 1/3 skl.,  
dend anden daatter Kirstine Mortensdaatter for sin anpart 10 mrk. 10 2/3 skl.,  er udlagt it sort 
fiftskaftes skiørt for 6 mrk., hos søsteren Anna 4 mrk. 10 2/3 skl.,  
dend yngste daatter Sidzele Mortensdaatter for sin anpart 10 mrk. 10 2/3 skl.,   er udlagt it røe 
klædes skiørt for 2 Sld., en sort fift skeftes trøye for 2 mrk., hos søsteren Anna 10 2/3 skl.,  
dernest blef andgifven efterskrefne Gield og Pretentioner hvor til er giort udleg som 
følger.nemlig. 
Till Hosbunden rester ej videre end for Aa 1697. som fuldmektigen Lientenant Rasmus Nielsen 
fordrede med 4 Sld., ektepenge som for dette aar blef Accorderet indbereigned, item bog Clarings 
penge, sampt en deell smør, som endnu for berørte aar resterer tilsammen 11 Sld., nok anføres 
landgilde korned som er 1 1/5 tønde Biug 2 1/5 tønde Haure, efter forige her udi satte taxt bereigned 
for 11 mrk. 1 skl., som in natura vil ydes er in alles 13 Sld. 2 mrk. 1 skl., her till er udlagt og giort 
indførsell i Biuged for 12 Sld. 2 mrk. 1 skl., 2 tønder Haufre for 4 mrk.,  
Till Præstetiende for Aa 1697. rester 1 1/5 tønde Biug efter forige taxt bereigned for 6 mrk. 10 skl., 
2 tønder Haure ligesaa 4 mrk., item it Lamb 2 mrk., er 3 Sld. 10 skl., af Biubed indført og udlagt 6 
mrk. 10 skl., 2 tønder Haure for 4 mrk., it Lamb for 2 mrk.,  
Till Kirken Herrits fougden og deignen for Aa 1697. skal ydes 1 1/5 tønde Biug efter forige taxt 
beriegned for 6 mrk. 10 skl., udlagt af Biuged at betales disse 6 mrk. 10 skl.,  
Item rester Sterfboet med laane Biug til Ambtstuen med leye 1 1/5 tønde 6 mrk. 10 skl.,  
Sampt af Hans Jensen laane Biug 2 tønder, er efter forige taxt 11 mrk., giør 4 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
udlagt af Biuged at betale disse 4 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Hans Tomassen fordrer for en tønde laane Biug 5 mrk. 8 skl., udlagt af Biuged 5 mrk. 8 skl.,  
Liunten Rasmus Nielsen fordred som Morten Hansen er ham seilf skyldig 3 Sld., udlagt en røe 
stierned Koe for 4 Sld., til overs 4 mrk.,  
Diderivh Funch i Nexøe fordrer efter regenskab penge 17 Sld. 5 skl., udlagt af Rugen 6 Sld., en røe 
herret Koe 4 Sld., en blak røgget Koe 4 Sld., af Biuged de 2 Sld. 3 mrk., en jern gryde krog 1 mrk., 
en finne bøtte for 5 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin frenbsente seddelles indhold foruden 
it hundrede slettedahler, som denne 11 gaard, efter udgifven pantebref af 27 Marty 97. er hammen 
af Morten Hansen til underpant stillet, bog Gield 6 Sld., her for udlagt og indført i Rug sæden for 6 
Sld.,  
Morten Hansen befindes at vere tilordnet werge for Hans Tomas, som tilkommer her af boet, naar 
efter skrefne Summa igien afdrages 40 Sld. 4½ skl., med wisse og uwisse arfwes tilleg, der af er 



endnu bestaaende udi det 12 waarnede i Poulsker sogn, efter derom er hverfved domb inden Herrets 
og Landsting, des indhold 18 Sld. 2 mrk. 8 skl., Nok aftagis for uwisse tilleg hos Mons Andersen 
ved Kempebroen 1 mrk. 12 skl., og hos Carl Nielsen 2 mrk., og hos Powel Hiort 4 skl., For Niels 
Andersens Gield 14 mrk., har myndlingen silf bekommed betahling hos Lars Olsen hans Stiffader 
da boende i Langede bye og for Peder Rømmers Gield 6 Sld. 2 mrk. 4½ skl., har myndlingen og 
bekommed betahling for af sin Stiffader berørte Lars Olsen, rester saa igien af hofved Summa naar 
myndlingen beholder forestaaende 18 Sld. 2 mrk. 8 skl., i forde 12 waarnede i Powelsker sogn 
beholden bestaaende 10 Sld. 1 mrk. 12½ skl., der til kommer dend oppebaarne rentte af berørte 
Jordepenge, som er, naar wergepenge er afdragen 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., er saa hvis her af boet skall 
udlegges penge 16 Sld. 10½ skl., og bliver Morten Hansen frembdeeles denne myndlindes werge, 
udlagt, hos Jens Monsen i Westermarker sogn 2 Sld., en gl. røe stierned Hest for 6 Sld., en ruhl 1 
Sld., en møg wogn 1 Sld., en tønde fuld af risped og parked feier for 2 Sld., it nye Øllkar paa 2 
tønder for 2 Sld. 2 mrk., en gl. brake dynne under winduen 1 Sld. 1 mrk., en kalke tønde for 1 mrk., 
en øll fiering for 10 skl.,  
Sognepræsten Hr: Mads Svane fordrer som Morten Hansen vedgik 3 Sld., udlagt en tønde Rug for 
2 Sld., en messing kedell 1 Sld.,  
Peer Mortensen fordred for 3 tønder Aure á 2 mrk er 6 mrk., udlagt 3 tønder Haure for 6 mrk.,  
Sogne deignen Mons Madsen fordrer som vedgikes 6 mrk., udlagt en stok med Bier er sat for 6 
mrk.,  
Jens Ibsen i Ibsker sogn fordrer 2 mrk., udlagt en jern gryde krog 2 mrk.,  
Mads Bohne Hermandsen i Nexøe fordrer 1 Sld. 2 mrk. 7 skl., tillagt af Biuget 6 mrk. 7 skl.,  
Jens Bram i Nexøe fordred efter regenskab 2 mrk. 8 skl., udlagt en nye wefvet agedynne for 2 mrk. 
8 skl.,  
Morten Peersen i Boelsker sogn fordred 6 mrk. 8 skl., udlagt en gl. ollmerdugs ofverdynne 4 mrk., 
det nørre sengested i Westerhus for 2 mrk., en stand tønde for 8 skl.,  
Hans Tomassen tilkommer 2 tønder Haure á 2 mrk er 4 mrk., udlagt 2 tønder Haufre 4 mrk.,  
Peder Jensen i Powrlsker sogn fordrer 3 mrk., udlagt en laasfast førrekiste i Krobhuset for 3 mrk.,  
Jep Jørgensen i Nexøe fordred 2 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk.,  
Mads Larsen i Nexøe fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt it deigne trug 1 mrk., en stand tønde 8 skl.,  
Rasmus Hansen Smid i Nexøe fordrer 2 mrk. 8 skl., udlagt det syndre sengested i Westerhus for 1 
mrk. 8 skl., it bord sammesteds 1 mrk.,  
Morten Hansen angaf at vere skyldig atskillige smaa Gield tilsammen 1 Sld. 2 mrk., udlagt it 
wraaskab med 2 dørre 2 mrk., it Øllkar paa 1½ tønde for 3 mrk., 2 sengesteder i Østerhus 1 mrk.,  
Imod denne Sahl: Qvindes Udfart eller begrafvelses bekostning blef Morten Hansen Consenteret 
udleg for 37 Sld., udlagt en ung brun blisset gillet Hest 9 Sld., en ung brun stierned Hoppe 8 Sld., 
en brøgger kedell for 8 Sld., en rød stub horned Koe 3 Sld. 2 mrk., en høe reder wogn med hammel 
tøm og halseeler 2 Sld., en ploug med behør 1 Sld. 2 mrk., en benkedynne for bord enden 1 Sld., it 
bord i stuen for 2 mrk.,  
For skiftet at forwalte er bevilged 5 Sld., der for er udlagt it rød brun studnød 7 mrk., it rød hielmet 
studnød 7 mrk., ved forige udleg 4 mrk., en hvid gatl gris for 2 mrk.,  
Skifteskriveren for sin umage i alt bevilged 5 Sld., udlag en gl. fierings kedell 6 mrk., 1. Lamb 2 
mrk., it rød skiolded Qvigenød 7 mrk., 2 unge Gies for 1 mrk. 8 skl., en hiem qvern og en sennerps 
qvern 3 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., til overs 8 skl.,  
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk., forskrefne 8 skl., en saae for 
8 skl.,  
Wurderings mendene  for deres umage hver 3 mrk. er 6 mrk., udlagt en røe tyrkalf 3 mrk., en sort 
tyrkalf 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 130 Sld. 3 mrk., 



Liqvideret bliver udi behold og til deeling 65 Sld. 2 mrk.,  
Deraf tilkommer faderen Morten Hansen dend halfvepart son er 32 Sld. 3 mrk.,  
Dend   anden halfvepart er ligesaa 32 Sld. 3 mrk., 
Og som dagen nu er forløben, saa sluttes denne forretning med hvis her nu som forskrefvet staar, at 
den i morgen igien kand foretages at saa er passeret Testerer.       Rasmus Nielsen .  
Henrik Brugman. Morten Hansen. Hans Mortensen. 
Jacob Mortensen.  Mons Pedersen. Tomas Folkman. 
 
Nest paa følgende den 16 September Anno 1697. er efter med denne forretningen og til 
forskrefne Liqvidered Summa udi de vedkommendes nerveretse udlagt først til fadersn Morten 
Hansen for sin andell som er 32 Sld. 3 mrk., efterskrefne, en gl. rød blisset Hest for 1 Sld., en gl. 
brun wanføre Hoppe for 1 Sld., en blak stierned Koe for 3 Sld. 2 mrk., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., 3 
Lamb á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 3 tønder Rug á 8 mrk er 6 Sld., resten af Biuged som er penge 7 
Sld., resten af Haufren som er 11 tønder á 2 mrk er 5 Sld. 2 mrk., 6 gl. Gies for 1 Sld. 2 mrk., 8 
unge Gies á 12 skl er 1 Sld. 2 mrk., en harre for 8 skl., 2 jern tyfver for 8 skl., 2 lyngrifver for 1 
mrk., en seis med bom og ringe 1 mrk., en spade for 4 skl., en stok øpse for 1 mrk. 4 skl., en liden 
Tinskaall for 8 skl.,  
Blifver  saa endelig till deeling imellem alle børnen i penge 22 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Som deelis imellem 4 sønner og 3 døttre. 
Er deraf en broderlaad 4 Sld. 9 5/11 skl., og en søsterlod 2 Sld. 4 8/11 skl.,  
 
Dend eldste søn er Hans Mortensen  Der for er tillag en sort Koe for 3 Sld., it smalt bord i 
Østerhus 1 mrk., it gl. øll tønde for 1 mrk., en hvid sort pletted galtgris for 1 mrk. 8 skl., en ung 
Gaas for 12 skl., en gl. tønde i Østerhus for 5 skl.,  
 
Og som de 2de eldste døttre har bekommet en deel til hiemgift, saa bevilged brødrene at søstrene 
Sidzele Mortensdaatter skall vorde tillagt efter skrefne sengklæder, som opdrager till 6 Sld. 3 
mrk. 12 skl., som er en nye ollmerdugs overdynne for 3 Sld.,en linnen blaa ranned underdynne for 1 
Sld. 2 mrk., en nye blaa ranned bolster hofveddynne for 2 mrk., 2 blaa ranned hoved puder 1 mrk. 
12 skl., 2 bruegarns lagen á 3 mrk er 6 mrk.,  
 
Item samptyket og samptlig arfvinger at den yngste søn Morten Mortensen som er Wanfør, 
forlads ud skall beholde, og tillegges en Koe saa er ham der for tillagt, en sort hielmed Koe med en 
sort plett i panden taxeret for 3 Sld.,  
 
Dend anden søn Jacob Mortensen for sin anpart 4 Sld. 9  skl. Derfor er tillagt en wogn med smaa 
stier hammel tøm og halseeler 6 mrk., en hvid soe med sorte pletter paa for 3 mrk. 8 skl.,  i nørre 
seng i Østerhus en hvid ulden tweskeftes ofverdynne for 4 mrk., en ullen sort ranned underdynne 
for 1 mrk., 2 linnen hofveddynner 1 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 1 skl.,  
 
Dend tredje søn Peder Mortensen for sin anpart 4 Sld. 9  skl. Derfor er tillagt, en rød sort 
braaged soe for 3 mrk., it Faar for 3 mrk., en ung Gaas for 12 skl., udi søndre seng i Østerhus en 
linnen ofverdynne for 3 mrk., en linnen underdynne for 1 mrk., en gl. linnen hofveddynne 8 skl., it 
madskab med 2 dørre 1 mrk., en øll halftønde i krobhus 1 mrk., en segt for 8 skl., it gl.tønde 
stomme for 2 skl., en gl. tønde for 4 skl., en gl. kierne for 12 skl., en benkedynne paa nørrebenk i 
stuen 1 mrk. 8 skl., en bagstoell for 4 skl.,  



Dend yngste søn Morten Mortensen for sin anpart 4 Sld. 9  skl. Derfor er tillagt it Faar for 3 
mrk., 2 unge Gies á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en røe belted soe for 3 mrk., en tønde for 4 skl., en kitte 
for 4 skl., en gl. dreils borddug 1 mrk., it flamsk hiønde for 1 mrk., en brun braaged Qviekalf 2 
mrk., 4 smaa grisse á 8 skl er 2 mrk., en handøpse for 1 mrk. 4 skl., i syndre seng i westerhus en gl. 
linen hofved dynne for 8 skl., 2 puder á 4 skl er 8 skl., en gl. tønde for 5 skl.,  
 
Dend eldste daatter Anna Mortensdaatter  for sin anpar 2 Sld. 4 skl.,  derfor tillagt, en laasfast 
førrekiste 4 mrk., i westerhus 2 unge Gies á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en røe sort pletted ornegris 1 
mrk., en gl. blaargarns dug 1 mrk., 2 smaa sarsirken af Tin 12 skl.,  
 
Dend anden daatter Kirstine   Mogens Pedersen for sin anpar 2 Sld. 4 skl.,  derfor tillagt, it Faar 
for 3 mrk., 2 unge Gies for 1 mrk. 8 skl., en hvid galtgris 12 skl., it rød bonned hiønde 1 mrk., it 
Tinfad for 1 mrk., en gl. benk for 8 skl., en tier tønde for 4 skl., en salte half tønde for 4 skl.,  
 
Dend yngste daatter Sidzele Mortensdaatter, for sin anpar 2 Sld. 4 skl.,  derfor tillagt, it gl.  
Faar for 3 mrk., 2 unge gies for 1 mrk. 8 skl., en tønde stomme for 2 skl., en tier tønde for 4 skl., 2 
gl. flamsk hiønde á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en lin weff for 2 mrk.,  
 
Belangende  denne 11 gaard i Powelsker sogn, da som fer paa i langtid ingen setning af mend er 
giort, og arfvingerne ike nøges med en gl. setning for nu findes, saa forfligver det derved intil 
videre, helst som gaarden som før ermelt er til underpant stillet Landsdommer Ancher Müller for it 
hundrede Slettedahler til det sidste blef samptlig arfvingerne af skifte betientern tilspurt om de 
hafde meere ar angifve, som dette Sterfboe kunde enten komme til beste eller fordrende Gield. Hvor 
til de svarede ej videre at vere end angifven er og forskrefvet staar, at saa er tilganget og Passeret 
Testerer. .       Rasmus Nielsen . Henrik Brugman. Morten Hansen. 
Jep Olsen. Hans Mortensen. Mons Pedersen.  
 
 



Nr. 182.     
Side 281. 1697. 23. Sep. 
Jep Rasmusen, enkemand, 18. Sg. Pedersker. 
 4 døt. 
A: Seigne Ibsdatter, død, var gm. Henrich Hansen, Pedersker. 1 søn. 2 døt. Som fader værger for. 
B: Margrethe Ibsdatter, død, var gm. Mads Hansen, Pedersker. 1 dat. Som fader værger for. 
C: Karen Ibsdatter, gm. Hans Pedersen, Pedersker. 
D: Ellen Ibsdatter, gm. Anders Rasmusen, 18. Sg. Pedersker. 
 
Anno 1697. Dend 23 September, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og 
Wurdering, Sampt Schifte og Dehling efter Sahl:Jep Rasmusen, som boede, og døde hos sin 
daattermand Anders Rasmusen, som boer paa den 18 Jord Eiensdomsgaard beliggende  udi 
Pedersker sogn. Imellem denne S: Mands  Børn og børnebørn, som først er 4 døttre, hvor af 
 
Dend eldste daatter var afgangen Seigne Ibsdaatter, efter hende er en søn og 2 døttre som 
faderen Henrik Hansen i Peersker sogn er werge for,  
Dend  anden daatter var Margreta Ibsdaatter, efter hende igien lefver en daatter, som faderen 
Mads Hansen ibn. er werge for. 
Dend 3de daatter er Karne Ibsdaatter i ekteskab med Hans Pedersen Udde ibn. 
Dend yngste daatter er Ellens Ibsdaatter, som er i ekteskab med bemelte Anders Rasmusen. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende bemelte skifte skrifveren Henrich Brugman, paa 
samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Hans Lassen, og Lars Nielsen I berørte  
Pedersker sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger, Nemlig. 
 
Anders Rasmusen fremblagde en fortiegnelse skrifver og underskrefven af endelig og Wellærde Hr: 
Oluf Olufsen Sonne. 
Sogne Præst till St: Peders Kirkes meenighed, sampt og underskrefne tvende mænd neml: Lars 
Nielsen og Jens Gudbersen datered den 12 marty 1697. hvilken forteignelsen blef opsat efter S: Jep 
Rasmusens egen frivillig bekiendelse da hand endnu lefvede og laae paa sin siugeseng, efter derom 
welb: Hr: Lands dommer Mathias Raskis inden Borringhollms Landsting afsagde dombs tilhold af 
dato 18 Oktober 1696. og blef denne forteignelse nu her paa skiftesteden for Sahl: Jepp Rasmusens 
forberørte arfveingerne og deres formynder, som indeholder følgende ord nemlig Riktig opteignelse 
efter Jepp Rasmusens egen silf villig for os giorde bekiendelse paa hvis goeds og formue vere sig it 
andet slags, som forskrefne Jep Rasmusen ejer og hafver som følger, hos Anders Rasmusen hans 
daattermand findes. 2 røde Køer á 5 Sld er 10 Sld., it rød tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., en røe bliset Hest 
for 6 Sld., én sort Hoppe for 3 Sld., 4 gl. Faar a 3 mrk er 3 Sld., en graae belted galt 1 Sld., en gl. 
egekiste foruden laas for 3 mrk., en gl. fyrre kiste foruden laas for 2 mrk., it gl. øllkar holder 3 
tønder for 1 Sld., 2 straabonds tønder á 8 skl. For 1 mrk., en gl. ølltønde for 1 mrk., en ringe sengs 
klæder, som hand seilf bruger, hvilken sengs klæder nu blef efterseet og taxeret og er , en gl. blaa 
ranned olmerdugs ofverdyne for 1 Sld. 3 mrk., en ullen sort rannet wadmels underdynne for 2 mrk., 
en ullen hoveddynne for 2 mrk., Item en gl. kobber kedell paa en span stoer for 2 Sld., it gl. Tinfad 
nu sat for 3 mrk., 2 gl. Tin tallerken nu sat for 2 mrk.,  
Hafver  Jepp Rasmusen naar hand bort gifted har sine døttre gifvet hver af demmen en nye klædes 
kaabe, mens dend ene hans daatter, hvilken Anders Rasmusen har til ægte nafnlig Ellen Ibsdaatter 
har ingen kaabe bekommet, har hendes fader i dend sted gifvet hende en gl  brøgger kedell paa 2 
tønder, hvilked hand sielf i mamdens nerværelse vedstod, og bekrefted, Mads Hansen, Hans Udde 



og Henrik Hansen tilspurde nu i dag her paa skifted Anders Rasmusen, om hand ike viste, at hans 
hustru hafde bekommet anden wederlaug imod dend berørte kaabbe til hans hustru hvor till Anders 
Rasmusen svarede, at hand ike viste nogen anden wederlaug for kaaben af hafve bekommed, hvor 
for der med, der ved beror end videre er indført i berørte forteignelse, efterskrefne,  
Nok bekiender Jep Rasmusen sig at hafve atskillig boehafvelse bestaaende hos Mads Hansen i 
Billegraf boende paa den 9de gaard i tallet, 2 Gryde Kroge af jern, en ruhl, en teke aas som naar over 
4er stolper om, it egebræ som naar over 2 stolperum, 2 sengestæder, noget gl., dend ene i en liden 
stue, dend anden i krobhuset, it Tin fad, en Tin tallerken til forskrefne anteignede wahre svarede 
Mads Hansen nu her i dag paa skifted at der var hos hammen 2 smaa gl. Jern Gryde kraag, en gl. 
tekke aas, it gl. raaddet egebræ, 2 gl. sengesteder, men intet Tin viste Mads Hansen af at sige, det 
som forskrefvet staar er tilsammen andslagen med samptliges samtykke for 2 Sld.,  
Nok findes antegned it egebord hos Jens Jensen i Billegraf nu taxeret for 1 Sld., hos Simen Larsen it 
bord 2 Sld., her foruden siger Jep Rasmusen at have en lin wef bestaaende hos Mads Hansen 2 
saufskaarne agebielker og saugskaarne stolper, som hand sielf hos andre har kiøbt, og saa hos Mads 
Hansen 2 tørf jern og en spade dertil svarede nu Mads Hansen, at S: Jep Rasmusen har gifvet ham 
berørte lin wef med udi den foreening andgaaende  den imellem den værende Procehs, Bielkene og 
stolpene wiste Mads Hansen ike af at sige meere end de som stodfast i husene, saa og it gl. bielke 
træ som laa over aaen till it gange træ, ej heller wiste Mads Hansen af nogen tørf Jern som hand 
sielf sig har ladet giøre, der for de poster derved beror, en nye kierne og tillige med andre smaa kar, 
dertil svarer Mads Hansen, at en gl. kierne var der hos hannem, hvilken nu er sat for 8 skl., andre 
kar viste Mads Hansen ike af at sige, nok bekiender hand nemlig Jep Rasmusen at have hos Hans 
Ude, en nye benkedynne paa 8 mænds sæde, her til svarede Hans Ude, at hos hannen var en half slit 
benkedynne, hvilken hand med samptliges villie beholde skall som ham nu her paa skifted blef 
bevilged Endnu findes i forskrefne fortegnelse blef Jep Rasmusen tilspurt om hand hafde meere, 
vere sig  penge Sølf kaabber, Tin eller andet som kunde komme hans arfvinger til beste efter hans 
død, hvor til hand ney, thi de penge ig hafde har Mads Hansen og Hans Ude veret aarsage til, at de 
ved unødvendig Preochs ere bort trettede, og forspilde. 
Er Jep Rasmusen efter sin egen bekiendelse bortskyldig till Ingeborg S: Oluf Jensens 7 Sld. 1 mrk. 
8 skl., til Landsdommer Müller 7 mrk., dette at vere passeret i tvende mends nerværelse hvilket Jep 
Rasmusen hafde beskiket sine døttre mænd naufnlige  Mads Hansen, Hans Ude, og Henrik Hansen 
med, efter landsdommers Mathias Raschis dom slutning af dato 28 Oktober 1698. till witterlighed 
efter begiering Lars Nielsen O. Sonne. Jens Gudbers. Nok fantes at Sl: Jep Rasmusen tilhørde it nye 
wefved sengklæde er sat for 4 Sld.,  
Widere tilspurde skifte betienten samptlig forskrefne tilstæde wende arfvinger werger og 
vedkommende, om de hafde meere, som Sahl: Jepp Rasmusen tilhørde, som demmen nu kunde 
komme til beste, dertil de svarede saaledes nemlig Mads Hansen .Henrik Hansen. Og Hans 
Pedersen Ude tilspurde Anders Rasmusen, om hand ike viste noget atwre til beste, af de penge Jep 
Rasmusen oppebaared haver af Mads Hansen af den 9 Gaard hand i Billegraf paaboer, der til 
Anders Rasmusen svarede, at hand derom ingen opliusning viste at giøre.  
Iligemaader blef Anders Rasmusen af dem tilspurt, om hand ike viste, at der var noget til beste af 
den 12 gaards werdie i Peersker sogn, Anders Rasmusen her til svarede, at hand viste ike at giøre 
nogen forklaring derom, Thi hand hafde qvitering paa pengene at de var betalt som hand nu fremb 
wiste og var inden tinge paaskrefven indført og oplæst dat: den 6 November 95. og inden Synder 
Herrits Ting paaskrefven den 4 february 1696. widere frembviste Anders Rasmusen en qvitering af 
15 Juny 1695. under Mads Hansen Hans Pedersen Lars Pedersen og Oluf Jensen deris hender 
inden synder Herrit ting vedstaaet den 13 Augusty 1685. Nok frenbviste en Landsdommers Mathias 
Rasches udstæde domb dateret for A. den 29 april 1696. hvilke brefve blef nu en dell lest forvist og 
paaskrefven, og Anders Rasmusen igien lefvered. Saa eftersom ingen videre oplysning af parterne 



till widere boeds beste nu forlegges, slittes da med hvis som foran her udi findes anført, og det 
øfrige til lov og rett henvist.  
Andrager da det andførte løsøre til penge 43 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Dernest blef till den angifvende og fordrende Gield udlagt, som følger nemlig. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin fremb sente seddel først bog Gield 6 
mrk., Nok for en tønde kirke korn beretted Mads Hansen at hammen tilkom at yde, og sagde at vere 
af ham till Lands dommers hus henført, item fordrende 8 paaske rettigheder og 3 Gies, der for 11 
mrk., Mads Hansen berettede at Giesen er lefvered, og 2 Paaske rettihghedder skall hand Mads 
Hansen betalle de 5 Paaske rettigheder skall vere lefvered till afgangen Hr: Balzer Olufsen Bek, 
som Mads Hansen beretted, i saa maade skall da her af boet udlegges for en Paaske rettighed 1 
mrk., og Resterende 6 mrk., er 1Sld. 3 mrk., der efter er oplysning kommen andgaaende dend 
fordrende tønde Biug, at det var it af forige aar, da Jep Rasmusen og Mads Hansen var sammen i 
fellig og den lefverende tønde Biug paa første aar er afskrefven, hvor for her af boet til half delen 
udlegges som er 4 mrk., resten som er 4 mrk., betaler Mads Hansen, er saa det som her af boet 
udlegges tilsammen 11 mrk.,  
Ingeborg Sl: Oluf Jensens i Rønne fordred  efter sin seddell penge 6 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Diderik Olufsen i Svaniche fordred efter sin seddel 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., denne fordring wiste 
arfvingerne ike at afsige, hvor for det benektes og der for til lov og rett er henvist. 
Rasmus Knutsen fordred som Jep Rasmusen var werge for 10 mrk. 2 skl., udlagt en gl. øll tønde for 
1 mrk.,  
Anders Rasmusen som har bekosted Jep Rasmusens begrafvelse angaf og fordrede samme 
bekostning, som opdrager till 50 Sld., 
Skifteforwalteren og skifteskrifveren sampt wurderings mendene og stemplet papir til denne 
forretning 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., Nemlig skifteforwalteren 4 mrk., skifteskrifveren 4 mrk., wurderings 
mendene 2 mrk., papir 4 mrk. 8 skl., udlagt en gl. kobber kedell paa en span stoer for 2 Sld., en blaa 
ranned olmerdugs ofver dynne 1 Sld. 3 mrk., til ofvers 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Pretentioner till penge 66 Sld. 1 mrk., nok 1 Sld.,  
I saa maader blifver Gielden høyere end det løsøre goeds till penge 23 Sld. 3 mrk. 8 
skl.,  
Hvor til ei findes at udlegge, hvor med saa dette skifte sluttes, at saa er passeret i woris nerværelse 
som forskrefvet staar Testerer. Henrik Brugman. Anders Rasmusen. Hans Larsen. 
Lars Nielsen. Denne andførte forteignelse af dato den 12 Marty Aa 1697. er i min 
nerverelse Passeret, hvilket ieg yder meere med mit undertegnede naufn her Testerer 
O. Sonne. 
 



Nr. 183. 
Side 282. 1697. 23. Sep.    
Seigne Hansdatter, enke, 7. Sg. Pedersker. 
Afg. Olluf Munch. 
 1 søn. 
A: Peder Rømmer, død. 1 dat. 
 1: Sidsele Pedersdatter. Værge: Stiftfar, Anders Borgnovsen, Vestermarie. 
 
Anno 1697. Dend 23 September, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og 
Wurdering, Sampt Schifte og Dehling efter afgangne Signe Hansdaatter, fordum afgangne Oluf 
Munks hustru, som døde hos sin werge afgangen Jep Mogensen i Borregaarden som er den 7  
Jord Eiendomsgaard beliggende udi Pedersker sogn. Og er efter hende, som arfve skall 
 
Denne Sahl: Qvindes afgangne søn Peder Rømmersdaatter, ved naufn Sidzele 
Pedersdaatter, for hende er nu til werge andordnet Anders Borgvorsen hendes stif fader i 
Westermarker sogn. 

.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, Ved denne forretning er till  
wurderings mænd opmeldet, Hans Larsen, og Anders Rasmusen I bemelte Pedersker sogn.  
Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Befindes  af dend skifte forretning  ganget efter S: Oluf Munk dateret d. 9 May 1694. at denne 
Sl:Qvinde har arfved tilkommen og berettiged arfvelod 116 Sld. 4 skl., Hvor for er tillagt 
efterskrefne, Peder Hansen udi Nexøe hans udgifvene pantebref for 20 Sld., Svend Jensen udi 
Nexøe hans udgifvene Obligation som lyder paa 20 Sld., en brøger kedel wog 2 lispund 3 
skaalpund, pundet er sat for 28 skl er 15 Sld. 1 mrk. 4 skl., en gl. metal gryde wog 5 pund á 6 skl er 
1 mrk. 14 skl., en lesned benkedynne paa lofted 4 alen lang 6 mrk., en span gryde wog it lispund á 1 
mrk er 4 Sld., I lillestuen i øster seng en gl. linnen underdynne 3 mrk., en gl. linnen overdynne 3 
mrk., en gl. linnen hoveddynne 1 mrk., en pude foruden wor 8 skl., it groft bruegarns lagen for 4 
skl., it grønt lesned sengklæde paa lofted for 1 Sld., en lesned benkedynne med skin under for 3 
mrk., en lesned agedynne med røt underfoer for 1 mrk., en anden gl. agedynne for 12 skl., it nye 
wefved hiønde med skin under forred for 1 mrk., en hvid Koe med røde pletter for 5 Sld., e gl. Faar 
og 6 Lam á 4 mrk er 6 Sld., Hos Peder Munk af hvis hand for en deell Qveg hand til sig annammet 
hafver skyldig er, er her til udlagt penge 16 Sld. 1 mrk. 8 skl., Af Oluf Knutsens pantebref af 
Capitalen som er her til udlagt dend halfve part som er 15 Sld., Nok af hvis rentte som Oluf 
Knutsen er skyldig blefven for A: 1693. 1 mrk. 8 skl., Hos Hans Ibsen i Østermarie sogn af samme 
Capitals rentte 1 Sld., en førre kiste paa lofted med egelaag, og en gl. laas for for 1 Sld., en linnen 
underdynne i Jordkielderen for 3 mrk., en linnen ofverdynne 1 Sld., en gl. linnen hoveddynne 8 skl., 
2 gl. á 1 mrk er 2 mrk., it gl. bord med skraa foed og askeblad i stuen for 2 mrk., en gl. bagstoell paa 
lofted for 8 skl., it gl. øllkar i kielderen 1 mrk. 8 skl., en øll tønde for 1 mrk., 2 straabonds tønder 8 
skl., 2 harrer for 12 skl., en gl. wogn for 3 mrk., ved udfarten de 2 skl.,  
Nok tilkommer hende som er udlagt i berørte forretning for udfarten 30 Sld., og der for er tillagt en 
linnen blaa ranner ofverdynne for 3 mrk., en pude uden wor for 1 mrk., it gl. blaar garns lagen for 8 
skl., it lidet bord for 2 mrk., en benkedynne paa blaa bond 3 alen lang for 1 mrk. 8 skl., en lesned 
hiønde for 1 mrk., it gl. blaat hiønde for 4 skl., it flamsk hiønde med skin under for 1 mrk. 8 skl., it 



gl. mahlet fyrre skrin 2 mrk., it andet fyrre skrin for 1 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., 2 grove hand 
klæde á 6 skl er 12 skl., 2 Sølf skeer for 6 Sld., it gl. Sølf begger wejer 6 laad á 2 mrk. 8 skl er 3 
Sld. 3 mrk. , 14 skaalpund Tin, som er 5 fade og en tallerken á 1 mrk er 3 Sld. 2 mrk., en Tin kande 
uden laag wog 1½ skaalpund for 1 mrk. 8 skl., it røtt agedynne wor for 2 mrk., nok 5 skaalpund Tin, 
som er 2 kander og en skaal for 5 mrk., 2 øll half tønder for 1 mrk., it gl. deigne trug for 8 skl., en 
tønde Rug meell 8 mrk., en tønde Biug meell 5 mrk., it gl. madskab for 1 mrk., en gl. kiste for 8 
skl., 2 straabonds tønder 8 skl., it jern strygge jern for 1 mrk. 8 skl., en messings bord crans for 6 
skl., en messing lysestage 1 mrk., med 2 piber udi. En messings lysestage med en pibe for 8 skl., en 
blaa ranned linnen underdynne for 3 mrk., en sort hielmet Koe er sat for 5 Sld., af en pude de øfrige 
2 skl., og her til de 2 skl., Nok er hende til bevilged udlagt, en Twerskefted linnen underdynne for 1 
Sld., en tveskeftes linnen ofverdyne for 1 Sld., en blaa ranned hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., 2 
pudder uden wor for 2 mrk., it gl. lesned sengklæde 2 mrk., en malled fyrre kiste 4 mrk., it brue 
garns lagen 2 mrk., 10 alen groft brue garns lerret á 10 skl er 6 mrk. 4 skl., it Sølf belte med 
Spanger wag 16 laad á lodet efter det er støft op ringe Sølf sat for 2 mrk., er 8 Sld.,  
Denne Sl: qvindes Ifareklæder er taxeret og er en sort klædes uden under foer med lidet grøn rask 
for ved for  3 Sld., endnu en sort klædes kaabe med under foer for 2 Sld. 2 mrk., it rød klædes skiørt 
er sat for 3 Sld., it sort gl. fifskaftes skiørt med nogle sønder slitte hull paa for 2 mrk., en sort 
klædes trøye 2 mrk., endnu en gl. sort klædes trøye 1 mrk.,  
Summa andrager saaledes alt hvis denne Sl: Qvindes tilhørde 170 Sld. 1 mrk.,  
Imod denne Summa anføres dend bekostning føede under holdning og op wartning, som afgangne 
Jep Mogensen med denne Sl: Qvindes imidlertiid hun fra det forom rørte skifte efter afgangne Oluf 
Munk d. 9 May 1694. og til nest afviste 15 May 1697. her i boet hos hannem har haft er 3 aar, 
hvilken tiid Præten deris ugentlig for ald umage og bekostning 4 mrk., er aarlig 52 Sld., giør i de 3 
aar 156 Sld., som saaledes her ved got giøres, nok anføres for skifte at forwalte 3 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld. 3 mrk.,  
Stemplet papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mendene for deres umage 3 mrk.,  
Nok haver Enken afgangnene Jep Mogensens efterlatte hustru Sidzele Jensdaatter anvendt og 
bekostted denne Sl: Qvindes begrafvelse hvilken bekostning opdrager in alles till penge 40 Sld.,  
Summa andrager de forskrefne anførte forsterløn og bekostning med videre Pretenlig 
til penge 204 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Saaledes  blifver da Gielden høyere end det andførte Goeds till penge 34 Sld. 1 mrk. 
8 skl.,  
Hvor til inted got findes at udlegge, ellers møtte her paa Sterfboet Byefougden Anders Pedersen 
Fyhn i Svaniche, og angaf at som hammen en Commision fra Brand dielcteurls Gottfrid Pux i 
Kiøbenhavn med paa kommende over dragelse er berettiged, angaaende dend arfve part som hans 
kieriste Birgitte Nielsdaatter paa skifted efter afgangne mag: Hans Predbiørsen er udlagt ungefehr 
20 Sld., Hvorom hand Anders Fyhn ved Synder Herritting en sag har giort aehengig med Peder 
Munk i Boelsker sogn, og den efter forhen tilordnet werge S: Oluf Munk Fenrich Hans Jensen, hvor 
om det efter Sl: Oluf Munk ergangene skiftebref d. 9 may 1697.formelder, søgte der for Anders 
Fyhn, at i fald hand ike skulle erlange fuld betalling hos den sidst tilordnet werge bemelte Fenrich 
Hans Jensen, da at vilde hafve zegres her af boet, forhelften af Capitall og renttes fyldelst giørelse 
S: Jep Mogensen Enkes tilordnet laungwerge Hans Larsen i Boelsker sogn her til svarede at som til 
denne forskrefne arfve part i Sl: Oluf Munkes skiftebref er giort fuld udleg, til den da tilordnet 
werge Fenrich Hans Jensen, formente hand dette boe der for fri at vere, og wergen Hans Jensen der 
til at svare, som loven formelder, hvilket skifte betientern til lov og ret her fra Remitterit. 



Saa er da til skifteforwalteren udlagt for 3 Sld., og indført udi forskrefne trende da til 
skifteskrifveren for sin umage 15 mrk., udlagt it Sølf beger som er brødet Sølf weier 6 laad á 2 mrk. 
8 skl., er 15 mrk.,  
Stemplet papir til denne forretning for 4 mrk., 8 skl., derfor er tillagt af forde 3de Sølfskeer at 
betahles,  
Wurderings  mændene for deres umage 3 mrk., der for er tillagt en lesned benkedyne med skin wor 
under for 3 mrk., for dend øfrige Prætention, som afgangene Jep Mogensen Sterbboe nu tilkommer, 
som i alt opdrager till 196 Sld., er resten af denne Sl: Qvindes eiende og forskrefne tilhørende 
løsøre goeds udlagt5, som opdrager efter den taxt som der paa udi den skifte forretning, som for 
ermelt, ganget efter Sl: Oluf Munk d. 9 may 1694. sat er, og indført findes til penge 161 Sld. 2 mrk. 
8 skl., som bestaar i efterskrefne eto: nu skall udlegge godset her indføres, nemblig Peder Hansen 
udi Nexøe hans udgifvene pantebref for 20 Sld., og saa frembdeles eto: for dend over skydende rest 
som er 34 Sld. 1 mrk. 8 skl., findes inted dertil at udlegge, hvor ved saa dette skifte er slutted, dette 
saa i vores nerværelse at vere tilganget og passeret som forskrefvet staar, og indført findes, hvilket 
til yder meere stadsfestelse under vore hender attesteris. Henrik Brugman. Anders Rasmusen. 
Paa Sisele Sl: Jep Mogensens wegne som laugwerge Hans Larsen. Hans H:L: Larsen 
eget skrefne naufn  Anders Rasmusen. 



Nr. 184. 
Side 283b. 1697. 24. Sep.     
Jep Mogensen, 7. Sg. Pedersker. 
Sidsele Jensdatter. Laugv: Hans Larsen, 6. Sg. Bodilsker. 
 3 søn. 2 døt. 
A: Morten Ibsen, f. 1680. Værge: Morten Olsen, Nylars. 
B: Jens Ibsen, f. 1684. Værge: Lars Nielsen, Pedersker. 
C: Mogens Ibsen, f. 1687. Værge: Anders Jensen, Billegrav, Pedersker. 
D: Karen Ibsdatter, f. 1679. Værge: Mads Hansen, Billegrav, Pedersker. 
E: Gunnel Ibsdatter, f. 1682. Værge: Hans Nielsen Bønnicke, Bodilsker. 
 
Anno 1697. Dend 24 September, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og 
Wurdering, Sampt Schifte og Dehling efter Erlig og welagte Mand Jep Mogensen som boede, 
og døde paa dend 7 Jord Eiendomsgaard beliggende udi Pedersker sogn. Imellem denne Sl: Mands  
efterlatte Hustru Sidzele Jensdaatter for hende blef  efter hendes begiering till laugwerge 
anordnet Hans Larsen boende paa dem 6te gaard i Boelsker sogn, paa eene, og paa anden side 
denne Sl: Mands med sin efterlefvende hustru auflede børn som er 3 Sønner og 2 døtter, hvor af  
 
End eldste søn er Morten Ibsen paa 17 aar gl., for hammen er som tiisiuns werge andordnet 
Morten Olsen i Nyelaursker sogn. 
Dend anden søn Jens Ibsen paa 13 aar gl. for hammen er til werge anordnet Lars Nielsen i 
Persker sogn. 
Dend yngste søn Mogens Ibsen paa 10 aar gl. for hammen er til werge anordnet Anders Jensen 
i Billegraf i Peersker sogn. 
Dend eldste daatter Karne Ibsdaater paa 18 aar gl. for hende er til werge anordnet Mads 
Hansen i Billegraf i Peersker sogn. 
Dend yngste daatter Gunnell Ibsdaatter paa 15 aar gl. for hende er til werge andordnet Hans 
Nielsen Bønnieke i Boelsker sogn. 
 
Hvor ved  paa Rettens wegne var ofverværrende, bemelte skifte skrifveren Henrich Brugman, 
paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Hans Lassen, og Anders Rasmusen I 
bemelte Pedersker sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger, Nemlig. 
En weier Mølle staaende ved St: Peders kirke Mall ferdig med hos liggende hus som er 5 stolperum 
med saa megen plads, som Møllen kand omdrejes paa, sampt saa megen plads som Møllehused med 
en liden kaall hawe der hos og imellem huset, og Møllen nødvendig behøves til nødtørsft, det 
tilsammen er af formelte 2de mand Hans Lassen, Anders Rasmusen item Anders Pedersen i 
Pedersker sogn. og Lars Søfrensen Møller i Aakier sogn taxeret og sat for penge 150 Sld., denne 
setning vi her nu saaledes med egne hender underskriver og Stadfester A:P: Aser Pedersen  
Lars Søfrensen,  Hans H:L: Lassen, Anders Rasmusen. 
 
Nok er wurderet efterskrefne Qveg. 
En sort røgged Koe for 4 Sld 2 mrk., en større sort røgget Koe for 5 Sld., en røe røgget Koe for 4 
Sld., en hvid braaged goll Koe for 5 Sld., en sort stiernet Koe 5 Sld., en blak røgget Koe for 5 Sld., 
en røe hielmed Koe for 5 Sld., en sort Koe for 5 Sld., en brun røgget Tyr for 3 Sld., 
Heste og Hopper. 



En gl. rød skimled bliset gillet Hest for 4 Sld., en soed blisset ugellet Hest for 8 Sld., en brun 
stierned og snopped Hoppe med 3 hvide fødder for 8 Sld., en slet brun Hoppe for 7 Sld., en lys brun 
Hoppe for 8 skl., en sort blisset gl. Hest 1 Sld. 2 mrk.,  
Faar. 15 støkker gl. Faar á 3 mrk er 11 Sld. 1 mrk., 5 Lam á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 3 mrk., 8 unge Gies á 12 skl er 1 Sld. 2 mrk.,  
Svin. 3 hvide Soesvin á 3½ mrk er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en rød sanded Soe for 2 mrk., 4 grise á 1 
mrk, 4 skl  er 1 Sld. 1 mrk., en hvid galt for 3 mrk. 8 skl.,  
Kaabber. 
En brendevins pande med gl. piber og hatt, wejer 2 lispund á pundet 1 mrk er 8 Sld., en brøgger 
kedell noget større end en tønde wog 2 lispund á pund 1 mrk er 8 Sld., en stoer fierings kedell wog 
1. lispund á pund 1 mrk er 4 Sld., en kitte gryde wog 8 pund á 12 skl er 1 Sld. 2 mrk., en gl. malm 
gryde wog 13 pund á 8 skl er 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., endnu en gl. gryde wog 6 pund á 8 skl er 3 mrk.,  
I gammel seng i Herberghuset. 
En hvid blaa ranned firskaftes underdynne 6 Sld., en blaa ranned bolster underdynne for 8 Sld., en 
linnen blaa ranned ofverdynne for 2 Sld., en bolster overdynne for 5 Sld., en linnen blaa ranned 
hoveddynne for 1 Sld., 2 blaa rannede pudestop á 1 mrk er 2 mrk., 2 puder med lin wor og strik á 4 
mrk er 2 Sld., it brue garns lagen 1 Sld. 2 mrk., it dito for 1 Sld.,  
I dend wester seng ibn: en linnen underdynne er sat for 4 Sld., en linnen ofverdynne 2 Sld., en blaa 
ranned linnen ofverdynne 2 Sld., en linnen hofved dynne 1 Sld., en blaa ranned ullen hoveddynne 
for 1 Sld., en pude med lin wor og strik for 1 Sld., it brue garns lagen 1 Sld. 2 mrk., it gl. himmel  
sengested 1 Sld., det wester sengested 1 mrk., en gl. ege Ørk uden laas og hengsler for 1 Sld. 2 
mrk., it gl. fyrre bord med foed 1 Sld., en wefved grøn aktig benkedynne 3 alen lang for 1 Sld. 2 
mrk.,  I Østerhus i Wester seng, en blaa ranned firskaftes underdynne for 4 Sld., en gl. blaa ranned 
ofver dynne for 2 Sld., en nye olmerdugs blaa ranned ofverdynne 3 Sld., en gl. linnen hofveddynne 
1 mrk., endnu en linnen hoveddynne 3 mrk., en dito for 3 mrk., it brue garns lagen 6 mrk., it gl. 
blaar garns lagen 2 mrk.,  I Øster seng ibn: en blaa ranned firskaftes underdynne for 4 Sld., en blaa 
ranned Olmerdugs ofverdynne for 3 Sld., en nye blaa ranned olmerdugs ofverdynne 3 Sld., en gl. 
linnen hoved dynne 1 mrk., 3 dito for 2 mrk  styket er 1 Sld. 2 mrk., en linnen hoved pude uden lin 
waar for 3 mrk., en gl. Ørk uden laas 2 mrk.,  
I Drengehuset i Østerlenge. 
Er i nørre seng, en ulden og linnen underdynne 2 mrk., en hvid ulden ofverdynne 1 Sld. , 2 hofved 
linnen dyner 1 Sld., 2 blaargarns lagen 1 Sld., I stuen en wefved benkedynne for bordenden 3 alen 
lang for 2 Sld., en benkedyne paa nørre benk 5 alen lang med ulet waar under for 2 Sld., en 
benkedynne paa guhl bon under winduen i stuen 6 alen lang for 1 Sld. 2 mrk., en kistebenk med laas 
og skammel 2 Sld., it førre bord i stuen med 2 skoffer under 1 Sld. 2 mrk., it wraaskab med 2 
laasfaste dørre 3 Sld., it gl. flamsk hiønde 1 mrk., 2 roke bagstohle 2 mrk.,  
Videre andførres her til boets beste it Sølfbelte som till Mads Bohne Hermansen i Nexøe er til 
underpant lefvered wejer 16 laad slet Sølf laadet andsat for 2 mrk er 8 Sld., Item en brøgger kedell 
wog 2 lispund som og berørte Mads Bohne Hermansen till pant er lefvered, pundet 1 mrk er 8 Sld., 
en karm wogn med karm fadning for 6 Sld., 2 høestier for 1 mrk. 8 skl., en ploug med jern juhl 
bøsse løbere og ringe for 2 Sld., 2 harrer begge for 1 mrk., en arbieds wogn foruden stier for 3 Sld. 
2 mrk., en skov sleede med jern vidier for 3 mrk., en hiem Qvern med hus og seiel for 2 Sld., it gl. 
øllfad for 1 mrk. 4 skl., en slibesteen med stoek og trug for 2 mrk., it øllkar for 1 Sld. 1 mrk., 3 
straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en raa Qvigehud paa øster tille for 3 mrk., it gl. øllkar paa 
3 tønder stoer for 2 mrk., en straabonds tønde for 8 skl., en nye tønde for 1 mrk.,  
I Wester Cammeret. 
En 3 fierings øll tønde for 1 mrk., 4 straabonds tønder á 8 skl er 2 mrk., it gl. kar paa en tønde 1 
mrk. 8 skl., Paa wester tille, it deigne trug for 1 mrk. 8 skl.,  



I Krobhuset. 
It fyrre madskab for 2 mrk., it gl. egeskab for 1 Sld., en gl. kistebenk for 8 skl., it gl. slagbord for 8 
skl.,  
Jern Ware. 
It bufve saug for 1 mrk., 2 lyng rifver á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., 2 seisser med bom og ringe á 3 mrk 
er 6 mrk., 2 jern tyfve á 8 skl er 1 mrk., en spade for 1 mrk. 4 skl., it torfve jern for 8 skl., en jern 
hand stang 3 mrk., en stok øpse 1 mrk., en trengsell for 8 skl., en lunstoke naur 8 skl.,  
 
Dernest blef angifven, efterskrefne tilstaaende Gield. 
Hans Ibsen i Østermarie sogn er skyldig her til boet for rentte af den 27 gaard i Boelsker sogn 1 
Sld., efter en handskrift udgifvet af Svend Jensen i Nexøe den 2 January 1685. og paa skifted efter 
Sl: Oluf Munk af hammen d. 9 mat 1644. vedstaaet, med widere paa skifted efter Sl: Svend Jensen i 
Nexøe d, 18 july 1695. lest og paaskrefven og udleg tilgiort, som Sahl: Svend Jensen Enke efter 
opskriftens formelding skall have til sig annammet, er dette boe efter det skiftebref ganget efter S: 
Signe Oluf Munks d. 23 september 1697. beretted, des indhold, som er capital 20 Sld., den rentte 
som til dato er forfalden efter lod Enken og samptlig S: Jep Mons arfvinger nu her paa skifted, at 
der af ej noget skall ringens, paa det hofved Summa desto bædre og wisere kand blive betalt, og blef 
samme handskrift lest og paaskrefven. Iligemaader efter forbemelte skiftebrefs indhold er dette boe 
berettiged af dend handskrift og pantebref som Peder Hansen i Nexøe efter hans udgifvene 
pantebref paa dend gaard hand boer udi Nexøe datered d. 12 february 1683. med opskrift paa 
skifted efter S: Oluf Munk d. 9 may 1694. som nu rester 12 Sld., rentten er til dato betalt.  
Efter forskrefne skiftebref ganget efter Sl: Seigne Oluf Munks, tilkommer og saa dette boe af Sl: 
Oluf Knuds handskrift dateret d. 25 Marty 1677. med paaskrift efter S: Oluf Munk d. 9 May 1694. 
15 Sld., men som det der udi satte underpandt som er d. 27 gaard i Boelsker sogn, siden Ohle 
Knudsen med døden afgik, blef øde, og Gielden som half uvis, da som Oluf Knuds søn nu sig 
paataget gaarden at beboe, og med de andre Creditorer Accorderet og bekommed afslag, saa  
efterloed nu Enken og arfvingerne samme. Summa at forblifve ved 10 Sld., halek berørte Oluf 
Knudsen søn lover at betahle, og der for til boets middell andføres berørte penge 10 Sld.,  
Casper Petersen Møller, som boer paa denne forskrefne wejer Mølle er skyldig her til boet for leye 
af Møllen fra Paaske 1697. till St: Michelsdag nest kommende forblefven paa 3 tønder Rug Meell, 
tønden efter foreening for 3 Sld., er 9 Sld.,  
Rasmus Jensen som boer paa 40 gaard i Aakier sogn. er skyldig her til boet laante penge af de 
penge som stoed i dend 8 gaard i Hillegraf 20 Sld., hvor paa hand har betalt till Oluf Nielsen i 
Rønne 10 Sld., rester saa igien 10 Sld., 
Enken andgaf att Sogne Præste  Hr: Oluf Olufsen Sonne er skyldig her til boet penge 1 Sld.,  
Endnu er Rasmus Eriksen boende nu paa Donbierg i Clemmedsker sogn skyldig blefven for 
skovbrøst da hand paa nørregaard i westermarker sogn boede, efter derom skiønnings formelding, 
som dette boe er berettiged 3 Sld.,  
Niels Nielsen i Arnager i nyelarsker sogn vedstoed nu seilf her til boet skyldig at vere 2 Sld.,  
Sergent Mogens Svendsen i Clemmedsker sogn er skyldig her til for 3 gl. weer skin penge 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne boets løsøre, og rørende middell till penge 470 Sld. 2 
mrk. 12 skl.,  
Dernest blef denne Sl: Mands ifareklæder angifven og taxeret og er følgende, en sort fiifskaftes 
kioll 3 Sld., it par sorte fiifskaftes bukser sat for 1 Sld. 2 mrk., en rød wadmels foerskiorte for 1 Sld. 
2 mrk., Hvis Ifareklæder veret hafver er til børnen at paaklæde anvendt, og blef nu her paa Sterfboet 
afhandlet, at forskrefne Ifareklæder skulle Enken beholde til ydermeere børnens opklædning 
hvorfor derom ej meere er at andføre end forskrefvet staar,  



Belangende sæden og dends afgrøde, da som denne Sl: Mand døde førend sæden komb til fri 
Perfection og fulde wext, saa blef derom her paa Sterfboet afhandlet og aftalt, at enken skall dend 
ind auflede sæd med sin afgrøde beholde, hvoe imod Enken Sidzele Sl: Jep Mogensen lofved at 
svare og betahle alt hvis skatt Landgielde Tiende og rettighed som sat denne 7 gaard for Aa 1697. 
ydes og betalles bør, som sædvanlig, hvor ved det saaledes efter formening forblifver. 
Dend 49 gaard i Aakier sogn angaaende, da som dend nu findes Gield fri ved alle de indførselers 
betaling som der paa efter S: Jens Hansen paa skifted giort er, efter de her efter anmelte Contractens 
udvisning som S: Jep Monsen haver saaledes Contenteret, saa har Sl: Jep Mogensens efterlefvende 
hustru Sidzele Jensdaatter, efter forberørte sin Sl: fader Jens Hansen sampt og efter sin Moder sin 
arfve part jorde penge i denne berørte hendes faderne og Møderne 20 gaard i Aakier sogn, 
beholden, først efter fader og moder, efter den Samfrender taxt der paa forhen satt er, siden og saa 
efter de tvende søskende Anne og Karne, som til Sidzele Jensdaatter var haft søskende, som siden 
gaarden er sat, er bort død, men som gaarden siden setningen meget er forringed og saaledes 
atskillige parter der udi er, hvilket ikun en uforstaaelig regning imellem parterne gifver, saa synes 
tienstligst at dend 40 gaard enten paa nye igien ved mænd eller forening andslages, og saa rettilig 
imellem de børn som nu lefver deeles, hvor saa det der ved beroer, dernest blef angifven 
efterskrefne bortskyldig Gield og Prætensioner, hvor til er giort udleg som her efter følger, efter 
dend meddeelte Qvitering d. 29 juny 1697. befindes dette bortskyldig at vere til ambtstue for 1696. 
4 Rd. 2 mrk. 15 skl., er 6 Sld. 2 mrk. 15 skl., omkostning 1 mrk., her for er udlagt en sort Koe for 5 
Sld., en hvid galt for 3 mrk. 8 skl., en hvid Soe for 3 mrk. 8 skl., en gl. Gaas for 1 mrk. til overs 1 
skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordred efter afreigning for sig sielf 41 Sld. 1 mrk. 12 
skl., herfor er tillagt, Svend Jensens i Nexøe hans udgifven obligation med det udleg som efter ham 
paa skifted er passeret for penge 20 Sld., en sort røgget Koe 5 Sld., en soed blisset ugillet Hest 8 
Sld., en røe sandet Soe 2 mrk., til overs 4 skl., Nok fordred Welb: Hr: Vice Lands dommer Ancher 
Müller paa en lubsmand Hans Nølltings weigne som ham for sin fordring paa skifted efter Sl: 
Jørgen Bohne Mortensen i Rønne er udlagt 21 Sld. 1 skl., her imod frembviiste Enken ved sin 
laugwerge er Qvitering under afgangene Hans Markman i Rønne haand dateret d. 3 jul: 1693. hvor 
udi formeldes, at hand haver af Sahl: Jep Mogensen oppebaared berørte 21 Sld., der ved laug 
wergen paastod Gielden at vere betalt, men som befindes Hans Markman ike var mektig tilsamme 
Gield at oppeberge, kunde skifte betienten ike bifalde denne paastaaelse med samme Qvitering 
Gielden at afviste mens erkiende ret at vere Gielden her af boet at udlegges, og Sterfboet sin regres 
igien i Hans Markmans boe at søge, kommer deraf noget indhaver Enken og børnen det til deeling. 
Herfor er udlagt en blaa rannet bolster underdynne 8 Sld., en Karm wogn med fadding for 6 Sld., en 
hvid blaa ranned firskafteds underdynne for 6 Sld., it hiemmell sengested for 1 Sld. 1 skl.,  
Mads Bon Hermandsen i Nexøe fordred efter sin seddel for oppebaarne wahre og penge i alt penge 
37 Sld. 1 mrk. 3 skl., Her til er udlagt og af sat først det til underpant lefverede Sølfbelte som Enken 
wil løse for 8 Sld., en blaa røgget Koe for 5 Sld., en brun stierned og snopped Hoppe med 3 hvide 
fødder for 8 Sld., en brøgger kedell lidet større end en tønde wog 2 lispund á pund 1 mrk er 8 Sld.,  
I øster seng i Østerhus en ollmerdugs blaa ranned ofver dynne 3 Sld., en gris for 1 mrk. 4 skl., til 
overs. 
Nok fordred Mads Bon Hermandsen i Nexøe for opbaarne penge og ware til afgangene Seigne S: 
Oluf Munks begrafvelses bekostning 23 Sld. 1 mrk. 14 skl., her for udlagt først som her for til under 
pant lefveret er, en brøgger kedell weier 2 lispund á 1 mrk er 8 Sld., en lys brun Hoppe 8 Sld., 6 
Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., it wraaskab med 2 laasfaste dørre i stuen 3 Sld.,  til overs 2 skl.,  
Mads Hansen i Mølle gaarden i westermarie Sogn. fordred it aars rentte for Aa 1692. af 42 Sld. 1 
mrk. 13 skl., som for hans myndlinger er bestaaende udi den 49  Nørregaard i bemelte westermarker 



sogn. efter derom wester Herrits tingbogs indhold som Mads Hansen sig tilskiød, penge 2 Sld. 8 
skl.,  
Enken med sin laug werge Disputerer denne fordring, eftersom Mads Hansen her om ingen bevis nu 
fremblegger, hvor for denne twistighed til lov og rett af skifte betientern er henvist.  
Oluf Jensen i Peersker sogn, paa sin broder Hans Jensens wegne fordrende som hans myndling 
Barbara Hansdaatter tilkommer, og Sahl: Jep Mogensen opbaared haver af d. 49 gaard i wester 
Marker sogn Capit: 3 Sld. 5 skl., rentte deraf som rester i femb aar er 3 mrk er Capital og rentte 3 
Sld. 3 mrk. 5 skl., udlagt en olmerdugs Blaa ranned Ofverdynne for 3 Sld.,  
Mogens Svendsen Sergeant i Clemmetsler sogn betaler her til de 3 mrk., hos Anders Thisen i Rønne 
5 skl.,  
Claus Jørgensen i Myrebye ved sin søn Jens Clausen fordrer paa en mndling Karen Hansdaatters 
wegne, som hand werger for rentte 2 mrk. 6 skl., denne fordring Disputeris af Enken og hendes laug 
werge des aardager denne fordring til lov og ret er henvist. 
Mads Larsen i Nexøe har her i boet at fordrer som Enken angaf 4 mrk. 8 skl., nok fordred 8 skl., 
udlagt en hvid Soe 3 mrk. 8 skl., en gris for 1 mrk. 4 skl., Ved Anders Thisens udleg 4 skl.,  
Jens Madsen i Rønne har at fordre efter Enkens beretning 2 Sld., udlagt i Østerhus i Wester seng, en 
gl. blaa ranned ofverdynne for 2 Sld.,  
Item angaf Enken at vere skyldig til Diderik Wolfsen i Svaniche 3 mrk., udlagt it Lamb for 2 mrk., 
en gl. Gaas for 1 mrk.,  
Jens Rasmusen boende paa 49 gaard i Westermarker sogn, møtte her paa Sterfboet og fremblagde it 
pantebref af denne Sl: Mand Jep Mogensen till hammen paa forde gaard udgifvet lydende paa 200 
Sld., dateret d. 7. september 1692. og inden Wester Herritsting vedstaaet d. 8 September berørte aar 
1692. som ble flest og nu paaskrefven, og der ved saaledes intill de 14 aars pantning det ommelder 
er forløben forblifver, medtagen den ene post derudi meldes om, at S: Jep Mogensen skall have sig 
undtagen aarlig it les redsell eller juhl tømmer i Skoven for sig seilf at lade hugge, om hvilken post 
Jens Rasmusen med Enken og hendes laugwerge nu blef forened, at det herefter skulle ophøre, vere 
død og maktesløs, efter som samme Accord til dato er efterkommed og holden hvorimod Jens 
Rasmusen loved og sig til forpligter, Skoven forsvarligen at hegne og frede, hvilket de lowed 
ubrødeligen at holde og saaleedes  paa begge sider efterkomme som forskrefvet staar. 
Jens Jensen i Billegraf i Peersker sogn fordrer 2 Sld. 1 mrk., udlagt hos Niels Nielsen i Arnager at 
fordrer som hand her til boet er skyldig penge 2 Sld., hos Rasmus Jensen i Aakier sogn 1 mrk.,  
Rasmus Hansen Smid i Nexøe fordrer for ligbeslag till 2 ligkister og anden arbiedsløn 4 Sld. 2 mrk., 
hos Oluf Knudsen i Boelsker sogn at affordre disse 4 Sld. 2 mrk.,  
Morten Jensen i Rønne fordre efter sin seddel 2 mrk., udlagt it Lamb for 2 mrk.,  
Kirstine Sl: David Mortensen i Rønne fordrer som rester paa en tønde Salt  tou skepper Biug der for 
3 mrk., og rentte i 13 aar. Enken og hendes laugwerge dette benekted, og der for til lov og ret 
henvist.  
Anders Thisen udi Rønne fordrer efter regenskab som hand sagde 3 mrk. 6 skl., udlagt, en sort 
blisset gl. Hest for 6 mrk., til ofvers 2 mrk. 10 skl.,  
Byefougden i Svaniche Anders Pedersen Fyhn fordrer en tønde Haufre eller derfor 3 mrk., udlagt 
en gryde wog 6 pund á 8 skl er 3 mrk.,  
Peter This i Svaniche paa sin Moders Margrete Sl: Jokum Thisens wegne 2 mrk., hos Anders Thisen 
udleg de 2 mrk.,  
Oluf Nielsen i Rønne foregaf i hans skrifvelse datered d. 21 september 1697. at ham tilkomb udi d. 
40 gaard i aakier sogn, som till hammen af forige Ridefougden afgangne Hans Christensen var 
ofverdragen 49 Sld. 1 mrk. 14 skl., Capitall, hvor af hand vedgaar at have oppebaared af S: Jep 
Mogensen, og Rasmus Jensen 40 Sld., og 2 Sld., paa rentten der hos formeener endnu at tilkomme 
resten som er 9 Sld. 1 mrk. 14 skl., og rentte af den heele Summa fra d. 13 Oktober 1683. og till Aa 



1697 for aared da de 42 Sld., til hammen er betalt, her til svarede Enken med sin laugwerge at de 
viste ike at vere Oluf Nielsen noget skyldig, og der paa fremblagde Oluf Nielsens Qvitering dateret 
Rønne d. 8 February 1697. hvor udi formeldes, at hand for den Gield som i dend 40 gaard i Aakier 
sogn er indført og til ham af S: Ride fougden Hans Christensen er overdraged Aa 1677 d. 19 
January, hvor med arfvingerne formeen fri at vere, i det at S: Jep Mogensen der udi findes at have 
betalt 30 Sld., og Rasmus Jensen har betalt 10 Sld., efter Qviteringens videre indhold. Skifte 
betienten Remittered denne stridighed til lov og rett; 
Hans Olufsen som tien i Nexøe fordred en tønde Rug meell og der foruden 3½ skepp: Biug meell 
anslagen for penge 5 Sld., nok fordred for 2 tønder og en skep: Rug ansat for 13 mrk. 8 skl giør 8 
Sld. 1 mrk. 8 skl., her paa bekommed en rød wadmels foer skiorte for 6 mrk., rester igien 6 Sld. 3 
mrk. 8 skl., nok bekommet 2 Alluned Faarskin for 2 mrk., rester saa 6 Sld. 1 mrk. 8 skl., hvorfor er 
tillagt, hos Ohle Knutsen i Boelsker sogn affordris 5 Sld. 2 mrk., en hvid soe for 3 mrk. 8 skl.,  
Deignen Oluf Jacobsen er bevilged for at siunge ofver S: Jep Monsens liig saa og over S: Siegne 
Oluf Munks i alt 5 Sld., udlagt en sort stiernet Koe for 5 Sld.,  
Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter Enkens foregigvende en linnen hoveddynne i Østerhus i Wester 
seng for 3 mrk., it Lamb for 2 mrk.,  
Efter en imellem parterne opretted Contract og udreigning angaaende d. 40 og 50 gaarder i Aakier 
sogn, som Jens Terkelsen i Nyelarsker sogn nu fremblagde dateret d. 30 September 1690. 
tilkommer Christen Jensen som Jens Terkelsen er werge for heraf boet penge 4 Sld. 2 mrk. 4 skl., 
udlagt, hos Casper Pedersen Møller i Peersker sogn at fordre 4 Sld., it blaargarns lagen i Nørre seng 
i drengehuset 2 mrk., Ved Landsdommers udleg som Enken betall, at en røe sandet Soe disse 4 skl.,  
Iligemaader tilkommer Gunnell Jensdaatter, som Peder Terkelsen i Nyelaursker sogn er werge for 
efter forde brefs tilhold penge 3 Sld. 2 mrk. 2 skl., tillagt hos Rasmus Eriksen paa Danbierg 3 Sld., 
it blaargarns lagen i østerhus i wester seng 2 mrk., hos Rasmus Jensen 2 skl.,  
Enken angaf at vere skyldig till Lientenant Rasmus Nielsen paa store Cannichegaarden paa en tønde 
Øhl penge 2 Sld., udlagt hos Hr: Ohle Olsen i Peersker sogn. som hand er skyldig 4 mrk., en jern 
hand stang 3 mrk., en stoek øpse for 1 mrk.,  
Peder Jørgensen i Østermarker sogn fordred som Enken vedgik 1 Sld., udlagt at fordre hos Hans 
Ibsen i Østermarker sogn, som hand for rentte af d. 27 gaard i Boelsker sogn er skyldig 1 Sld.,  
Efter en anden Contract datered d. 14 April 1687. befindes samptlig afgangne Jens Hansens 
arfvinger heraf boet at tilkomme 3 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Nok for oppebaarne leje, som S: Jep Monsen skyldig er igien at betalle, hvilken Svend Esbersen her 
til boet forhen betalt haver 6 Sld., er saa det tilsammen 9 Sld. 2 mrk. 14 skl., og der for tillagt hos 
forde Rasmus Jensen paa 40 gaard i Aakier sogn som hand her til boet er skyldig blefven laante 
penge 10 Sld., er her til udlagt de 9 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Christen Jensen i Nyelaursker sogn fordred som Enken vedgik penge 6 Sld., udlagt hos Casper 
Pedersen Møller i Peersker sogn 3 Sld., i nørre seng i drengehuset en ulden og linnen underdynne 2 
mrk., en hvid ulden ofverdynne 4 mrk., 2 linnen hoveddynne 4 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk.,  
Imod denne Sl: Mands Udfart eller begrafvelse bekostning Consenteris Enken udleg for 30 Sld., 
udlagt en sort røgget Koe 4 Sld. 2 mrk., en rød røgget Koe 4 Sld., en rød skimled blisset Hest 4 Sld., 
en slet brun Hoppe for 7 Sld., en stoer fierings kedell 4 Sld., 7 Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 2 
Lamb á 2 mrk er 4 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 6 Sld., en nye blaa rannet olmerdugs ofverdynne for 3 Sld., en brun 
røgget Tyr 3 Sld., 
Skifteskrifveren for sin umage 6 Sld., af en hvid braaged goll Koe 3 Sld., af en bolster ofverdynne 3 
Sld.,  
Stemplet papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk.,  



Wurderings mendene for deris umage hver bevilged 4 mrk., er 2 Sld., udlagt hos Casper Pedersen 
Møller at fordre disse 2 Sld., 
Oluf Pedersen i Westermarker sogn fordrer for liig kisten arbiedsløn penge 4 mrk., udlagt it ege 
madskab i krobhuset for 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne pretensionser og Gields fordringer till penge 237 Sld. 12 
skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 233 Sld. 2 mrk.,  
Hvoraf Moderen tilkommer dend halfvepart som er 116 Sld. 3 mrk.,  
Dend anden halfvepart deeles imellem 3 sønner og 2 døttre,  
Er derad en broderlaad penge 29 Sld. 12 skl., Og en søsterlaad penge 14 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Hvoraf en hver skall tillegges, og som dagen er forløben, saa sluttes da denne forretning hermed, 
hvis i dag forretted er, hvilket tilganget, og Passeret Attesterer. Actum  
Aasteden dend 24 September Anno 1697.  Henrik Brugman.  
Hans Larsen egen haand. Hans Larsen. Anders Rasmusen.
 Morten Olsen. Anders Jensen. 
Lars Nielsen.  Mads M:H:S: Hansen.  Hans Nielsen. 
 
Nok findes her i boet 15 Tinfade og 11 Tin Tallerken mangut, hvor af Enken af sin andell nu 
efterlod og af god aftectio til sine børn vilde at it hver barn deraf skulle nyde og beholde til 
arfvepart efter deres Sl: Fader 2 fade og 2 Tin tallerken, som til hver barn weyer 6 skaalpund, og 
blef hver barns navn tegned bag paa hver deres Tin, Iligemaader findes 9 Sølfskeer 2 sølf staabe og 
en liden Sølf skaal, hvilket og moderen nu efterlod af sin andeell saa meget at hver barn deraf først 
skal nyde og beholde til arfvepart efter Faderen hver barn en Sølfskee, item de 2 Sølf staabe og den 
liden Sølf skaal tilsammen 25 lod, hvor af hver barn skall have 5 lod Sølf, af Skeerne tilkommer 
Sønnen  Morten Ibsen en half paa skafted og bladet forgyldt skee med dørggebraken arbeid paa 
skifted, og med det naufn paa M A S. 
Dend skee som Sønnen Jens Jepsen tilkommer er med it Støft skaft noget forgylt og n rose uden 
paa bladet, og de bogstaver paa skafted CB. K:A:D: 1665. 
Sønnen Mogens Jepsen tilkommer lige saadan mage til dend skee som hans broder Jens Jepsen 
forhen er tilskrefven. 
Daatteren Karne Ibsdaatter tilkommer en Sølfskee med it støftskaft noget forgylt med de 
bogstaver derpaa satt,  Gud lade mig aldrig fare saa ilde, som mine uvenner gierne vilde. MJ: 1633.  
Den skee som daatteren Gunnell Ibsdaatter tilkommer er med it rundskaft og en knap bag paa en 
rose uden og inden paa bladet og NL. Paasatt,  
Af  bøgerne er børnen hver bevilget en bog, nemlig  
Morten Ibsen en hus og reise bibell under den dato 1690. In Octar som er de 2 parter og sønnen 
Jens Ibsen tilkommer dend anden halfve part af forskrefne reise Bibell og sønnen Mogens Ibsen 
tilkommer Det nye Testament, Moderen lofved at kiøbe en nye bog, som skall vere en bog kalder 
Den aandelige Apoteeke, og daatteren Gunnell Ibs skall hafve en bog med Salmer og bønner udi. 
Item sønnen Morten Ibsen tilkommer en brun snopped og stierned Foele i 4de aar, it sort røgged 
studenød, it Faar. 
Sønnen Jens Ibsen tilkommer en brun blisset Foele i 3 aar, en brun røgget Qvige i andet aar, og it 
gimmer Lamb. 
Sønnen Mogens Ibsen tilkommer it brun snoppet og stiernet Hors Øg i andet aar, it røe røgget 
Qvigenød i andet aar, it gimmer Lamb. 



Daatteren Karne Ibsdaatter tilkommer en blaak røgged Koe, og en rød Qvigeklaf 2 Faar. 
Gunnell Ibsdaatter tilkommer en sor røgget Qvige 2 aar gl. og it gimmer Lamb. 
Nok lovede Moderen hver daatter at forskafe en kobber kedell paa en kitte stoer, item skall og hver 
søn have it flamsk hiønde og en benkedynne saa god som 2 Sld., og hver daatter en flamsk 
agedynne og it flamsk hiønde og en benkedynne saa god som 2 Sld., og hver daatter it jern 
strygejern, disligeste bevilget Moderen at hver søn og hver daatter skall have it par brugarns lagen 
saa god som 2 Sld.,  
 
For Moderens anpart som er 116 Sld. 3 mrk., udlagt af der forhen taxerede weyer Mølle med behør 
den hafve deell som er 75 Sld., hos Peder Hansen i Nexøe af hans pantebref dend halfve part af 12 
Sld., som er 6 Sld., 8 unge Gies á 12 skl er 1 Sld. 2 mrk., 2 Grise á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., en kitte 
gryde wog 8 pund á 12 skl er 1 Sld. 2 mrk., det wester sengested i Herberghuset 1 mrk., en Ege Ørk 
uden laas og hengsler 1 Sld. 2 mrk., it fyrre bord med fod for 1 Sld., en wefved benkedynne grøn 
aktig 3 alen lang for 1 Sld. 2 mrk., i stuen en wefved benkedynne for bordenden 3 alen lang for 2 
Sld., en benkedynne paa nørrebenk 5 alen lang med ullet wor under for 2 Sld., en benkedynne paa 
guhl bond under winduen i stuen 6 alen lang for 1 Sld. 2 mrk., en kiste benk med laas og skammel 
for 2 Sld., it fyrre bord med 2 skoffe under i stuen for 1 Sld. 2 mrk., it flamsk hiønde for 1 mrk., 2 
røkke bagstohle for 2 mrk., 2 høestier for 1 mrk. 8 skl., en ploug med behør for 2 Sld., 2 harrer 
begge for 1 mrk., en arbieds wogn uden stier for 3 Sld. 2 mrk., en slede med jern vidier 3 mrk., en 
hiem qvern med hus og seigl for 2 Sld., it gl. øllfad for 1 mrk. 4 skl., en slibe steen med stok og trug 
for 2 mrk., it øll kar for 1 Sld. 1 mrk., 3 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl.,  en Raa Qvigehud 
paa Øster tillie 3 mrk., en tre fierings Ølltønde for 1 mrk., it deignetuug for 1 mrk. 8 skl., it fyrre 
madskab 2 mrk., it bufve saug for 1 mrk., 2 lyng rifver for 1 mrk. 4 skl., 2 seisser med bom og ringe 
á 3 mrk er 6 mrk., 2 jern tyfve á 8 skl er 1 mrk., en spade for 1 mrk. 4 skl., it tørf jern for 8 skl., en 
trengsell for 8 skl., en lun støke naur for 8 skl., it lidet Øllkar paa en tønde 1 mrk. 8 skl., 4 
straabonds tønder i wester Cammeret á 8 skl er 2 mrk., it gl. Øllkar paa 3 tønder stoer for 2 mrk., en 
nye tønde for 1 mrk., en anden tønde for 8 skl., it slag bord 8 skl., Ved Mads Hermands udleg 3 
skl., hos Anders Thisen 1 skl.,  
 
Dend eldste søn Morten Ibsen tilkommer 29 Sld. 12 skl., hvorfor er tillagt, af den forhen taxerede 
Weier Mølle, er her til Udlagt 23 Sld. I østerhus i wester seng en blaa ranned fireskaftes under 
dynne for 4 Sld., en linnen hoveddynne for 1 mrk., en linen blaa ranned ofverdynne i himmell 
sengen for 2 Sld., til overs 4 skl.,  
 
Dend anden søn Jens Ibsen tilkommer 29 Sld. 12 skl., hvorfor er tillagt, af den forhen taxerede 
Weier Mølle, er her til Udlagt 23 Sld., i himmell sengen en blaa linnen ranned hofvedynne 1 Sld., 
2 blaa ranned pude stoppe á 1 mrk er 2 mrk., i øster seng i østerhus en blaa rannet fireskaftes 
underdynne for 4 Sld., en linnen hoveddynne 1 mrk., en gl. Ørk uden laas for 2 mrk., til overs 4 skl.,  
 
Dend yngste søn Mons Ibsen tilkommer 29 Sld. 12 skl., hvorfor er tillagt, af den forhen taxerede 
Weier Mølle, er her til Udlagt 23 Sld., en malm gryde wog 13 pund á 8 skl er 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., I 
herberghuset it brugarns lagen 1 Sld. 2 mrk., i østerhus i wester seng en linnen hofved dynne for 3 
mrk., it brue garns lagen 1 Sld. 2 mrk., i øster seng ibn. En linnen hofved pude uden lin vor 3 mrk., 
hos Gunnell hos daatters udleg 2 skl., hos Jens Ibsen udleg 2 skl.,  
 



Dend eldste daatter Karne Ibsdaatter tilkommer 14 Sld. 2 mrk. 6 skl., derfor er tillagt, af den 
taxeret Weier Mølle er her tillagt 6 Sld., i wester seng i herberghuset en linnen underdynne 4 Sld., 
en linnen  
Ofververdynne  for 2 Sld., 2 puder med lin vor og strik i hiemmell sengen for 2 Sld., en linnen 
hoveddynne i Øster seng i østerhus for 3 mrk., hos broderen Mortens udleg 4 skl., hos broderen 
Jens Ibsens udleg 2 skl.,  
 
Dend yngste daatter Gunnel Ibsdaatter tilkommer 14 Sld. 2 mrk. 6 skl., derfor er tillagt, I wester 
seng i herberghuset, en blaa ranned linnen ofverdynne 2 Sld., en blaa rannede ulden hoveddynne for 
1 Sld., en pude med lin wor og strik for 1 Sld., it bru garns lagen 1 Sld. 2 mrk., it brue garns lagen i 
himmell sengen 1 Sld., 2 linnen hofved dynne i Øster seng i Østerhuset á 2 mrk er 1 Sld., en linnen 
hoveddynne i wester seng i Herberghuset for 1 Sld., hos Peder Hansen i Nexøe af hans pantebref 6 
Sld., en gl. kistebenk 8 skl., till overs 2 skl.,  
 
Saaledes er en hvers laad som forand findes indført hermed fyldest giort. Belangende hvis børnen 
her udi er tilfalden, da blef derom nu her paa Sterfboet imellem Enken og wergerne afhandlet att 
børnens goeds skall hos Moderen Sidzele S: Jep Mogensens uden rentte forblifve, saa længe hun 
sidder ugift, og naar Enken worder forsiunet og kommer i andet Ekteskab, da skall imellem 
demmen, nemlig hende og wergerne paa nye igien handles hvorledes med børnens tilfalden arf 
videre skall forholdes. Angaaende denne 7 gaard i Peersker sogn med sin tilliggende Wand Mølle, 
da som derpaa i lang tiid ingen taxt sat er og gaarden siden den er taxeret i atskillige maader er 
forbedret kand dend ike nu meddeeles førend dend blifver sat, hvorfor saa der med saalenge beroer, 
till det sidste blef Enken og tilstæde verende af skifte betienteren tilspurt, om de hafde meere at 
andgifve, som dette boe kunde vedkomme. Hvor til de svarede ey videre at vere end angivet er, og 
forskrefvet staar, saa at vere Passeret  Testerer. Aastedet d. 25 September 1697.  
Henrik Brugman. Hans Larsen.    Mortten Olsen. Anders Jensen.  
Laurit Nielsen egen haand. Hans H:N: Nielsen.  Anders Jensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 185. 
Side 287b. 1697. 9. Okt. 
Peder Truidsen, Arnager, Nylars. 
Boehl Monsdatter. Laugv: Anders Olsen, Nylars. 
 1 søn. 
A: Truid Pedersen, Øster Sogn. 
 
Anno 1697. Dend 9 Oktober, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation, efter Peder Truidsen som boede, og døde i Arnager udi Nylarsker sogn. 
Imellem denne S: Mands  efterlefvende  Hustru Bohl Monsdaatter for hinde blef till laugwerge 
efter  hendes begiering anordnet  Anders Olsen ibn. paa eene, og paa anden side dend Sl: Mands  
 
Søn  navnlig Truid Pedersen i Østermarie sogn. 
.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til 
wurderings mænd opmeldet, Peer Andersen, og Jep Ibsen I Nyelaursker sogn, Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Er Taxeret 9 stolperum hus paa Arnager Gade som denne Sl: mand med sin efter lefvende hustru 
iboede med pladsen er over hoved sat for 15 Sld., it gl. Ege madskab med en dør for 2 mrk., en 
gryde af metal for 1 mrk. 4 skl., 2 gl. sorte Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 Lamb á 2 mrk er 4 mrk., it røe 
belted Ornegris for 1 mrk. 8 skl.,  
Summa 18 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Bort skyldig Gield. 
Enken angaf at vere skyldig til Sognepræsten Vice Proubsten Hr: Jens Morsing først 6 mrk. 8 skl., 
for denne S: Mands begrafvelse 8 mrk., er og sønnen Trued Peersen vedgik med it dagsværk 20 
skl., penge 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., Herfor er giort indførsell i forskrefne huus og plads for 15 mrk. 12 
skl.,  
Hindze Rasmusen i Nyelaursker sogn fordred 2 Sld., her for er giort indførsell i forde hus og plads 
for 2 Sld.,  
Gertrud Sl. Jens Hansen i Arnager har at fordrer, som Enken vedgik laante penge 3 Sld., her for er 
giort indførsell i forde hus og plads for 3 Sld.,  
Anders Olsen i Arnager fordrer sielf penge 2 mrk. 8 skl., udlagt it Faar for 3 mrk., til overs 8 skl.,  
Bendt Monsen i Arnager fordrer sielf 1 mrk. 4 skl., udlagt af it Lam 1 mrk. 4 skl.,  
Enken angaf at vere skyldig till Hans Jensen i Tingfougde gaarden i Nyelaursker sogn for Skov 
ware 1 mrk., udlagt af it Faar 8 skl., hos Anders Olsen. Af en gryde hos Enken 4 skl., og af it Faar 
hos skifteforwalteren 4 skl.,  
Item till Karne Sl: Niels Jensens ibn. 12 skl., udlagt af it Lamb med Bendt Hansen 12 skl.,  
Hans Jørgensen i Arnager fordrer før pløgning 12 skl., udlagt af it Faar 12 skl.,  
Deignen Anders Tygesen for sin umage rester 1 mrk., udlagt  hos wurderings mændene af it Lam 1 
mrk.,  
Skifteforwalteren for Solarium bevilged 2 mrk., udlagt it sort Faar for 3 mrk., tol overs 1 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 mrk., udlagt it gl. Madskab for 2 mrk.,  
Stemplet papir for penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en røe belted Ornegris 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 8 Sld., udlagt it Lamb for 2 mrk., til overs 1 mrk.,  



Imod denne Sl: Mands udfar kand Enken bekomme resten af boet anførte middell som andrager 6 
Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt i hus og plads for 6 Sld. 4 skl., en gryde af metall for 1 mrk. 4 skl., til 
overs 4 skl.,  
Er saa forskrefne Gield og Pretentioner ligesom boeds middell er 18 Sld. 2 mrk. 12 
skl.,  
At inted til deeling er overblefven. 
Ellers beretted Enken, saa velsom sønnen Truid Pedersen, at de indbyrdes haftde skifted noget 
imellem sig, hvilket de nu blef forened, at de en hver skulle beholde, hvis de hafde bekommed, saa 
velsom og skall Truid Pedersen beholde en sort brun Meer og for hvis hand haver tillat til sin S: 
Faders begravelse og hvis hand hafde for hos sin fader at fordre, og skall ingen af parterne vere sin 
anden noget efter denne dag skyldig uden gode, og got,  dermed saa dette skifte slutted, og andrager 
saaledes boedts Pretensioner til penge lige som boets middel 18 Sld. 2 mrk. 12 skl., saa at vere  
passeret Testerer. H: Brugman. Truid T:P: Pedersen.  
Paa Enkens wegne Anders A; O: Olsen.  Jepp J:J:S: Ibsen. 
 
 



Nr. 186. 
Side 288. 1697. 11. Okt. 
Else Joensdatter, Vang, Rutsker. 
Michel Ollufsen. 
 1 søn. 3 døt. 
A: Christian Michelsen, f. 1685. 
B: Agde Michelsdatter, f. 1678. 
C: Kirstine Michelsdatter, f. 1680. 
D: Hanna Michelsdatter, f. 1689. 
  Værge: Far. 
 
Anno 1697. Dend 11 Oktober, er Holden endelig Schifte og Liqvidation,  efter Mikel Ollufsens 
S: Hustru Else Joensdaatter, som boede, og døde i Wang udi Rydsker sogn.Imellem denne S: 
Qvindes efterlatte Mand bemelte Mikel Ollufsens paa eene, og paa anden side deris sammen 
auflede børn som er en Søn og 3døtter, hvor af  
 
Sønnen er Christian Mikelsen paa 12te aar gl.  
Dend eldste daatter Agde Mikelsdaatter paa 19de aar gl. 
Dend 2. daatter Kirstine Mikelsdaatter paa 17 aar gl. 
Dend yngste daatter Hanna Mikelsdaatter paa 8te aar gl.  
For den er faderen self werge. 
.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme 
skifte er til wurderings mænd opmeldet, Lars Monsen, og Mons Olsen i Rydsker sogn. 
Og var ellers her tilstede paa børnens weigne Rasmus Persen Finne,Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger, Nemlig. 
 
Hused som Mikel Olsen iboer i Wang med behør for 6 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., 2 gl. Faar á 
3 mrk er 6 mrk., halfpartten af en roes baad med behør for 14 mrk., á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 4 
ferdie manser garn  som er noged brugt á 5 mrk er 5 Sld., en messing kedel for 6 mrk., en gl. 
egekiste med laas som. 
 
Dend eldste daatter Agde er bevilged; for sin tienste og opwartning her i boet, en gl. Øl halftønde 
for 12 skl., en wanspan 4 skl., en gl. salte tønde for 8 skl., it gl. bord i stuen for 6 skl.,  
Summa forskrefne Sterfboet middel andrager til 27 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Der imod blef angiven efter skrefne bort skyldig Gield. 
Karen S: Jens Jacobsens arfvinger i Rønne fordrer 7 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Karen S: Lars Ibsen i Rønne fordrer 4 mrk. 8 skl.,  
For skifted at forwalte 1 mrk. 8 skl., Skifteskrifveren for sin umage 3 mrk. 8 skl.,  
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., Wurderings mendene for deris umage begge 1 mrk. 6 
skl.,  
Summa Andrager forskrefne Gield til penge 11 Sld. 14 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling, efter som faderen ej  wederlag imod Udfarten 16 Sld. 1 
mrk., deraf tilkommer faderen den halfvepart som er 8 Sld. 8 skl.,  
Den anden halfve part deelis imellem, en søn og 3 døttre. 
Deraf tilkommer sønnen 13 mrk., og hver daatter 6 mrk. 8 skl.,  



Hvor for den forsikris udi alt hvis faderen eyer. Denne S: Qvindes Ifare klæder beholte faderen til at 
paaklæde dem efter som de ikun varre af ringe wendt, saa at være Passeret Testerer.  
Henrik Brugman. Laurs Mogensen. Mogens M:O: Olsen. 
Rasmus Pedersen Finne.  Mikel M:O: Olsen. 
 



Nr. 187. 
Side 288. 1697. 11. Okt. 
Mads Gudmansen, Vang, Rutsker. 
Inger Nielsdatter. Laugv: Rasmus Finne. 
 2 søn. 1 dat. 
A: Niels Madsen, f. 1687. 
B: Gudmand Madsen, f. 1689. 
C: Bendte ”Gudmansdatter”, f. 1693. 
  Værge: Jørgen Hansen, Rutsker. 
 
Anno 1697. Dend 10 Oktober, er Holden Schifte og Liqvidation efter Sal:Mads Gudmansen 
som boede, og døde udi Wang i Rydsker sogn. Imellem denne S: Mands  efterlefvende  Hustru 
Inger Nielsdaatter med sin laugwerge Rasmus Finne, saa og denne S: Mands Børn som er 2 
sønner, og en daatter. Hvoraf 
 
Dend eldste søn er Niels Madsen paa 10de aar gl. 
Dend yngste søn er Gudmand Madsen 8 aar gl. 
Daatteren er Bente Gudmanddaatter paa 4de aar gl. 
For dem er Jørgen Hansen i Rydsker sogn tilordnet at werge.  
.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme 
skifte er til wurderings mænd opmeldet, Lars Mogensen, og Mogens Ollufsen  I Rydsker  
sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret følgende. 
 
It hus i Wang som denne S: Mand i boede og fradøde som er 7 Stolperum, en skep: Rug Sæd tillige 
med en anden liden lyke som er gøll, sampt og en kaalhave med kaal udi; saavelsom og hvis træer, 
og ald huset tilligende, er tilsammen taxeret for 16 Sld.,  
Deraf tilhørrer denne S: Mand den halfve part som er 8 Sld.,  
Nok er wurdered en gl. wefved behør for 2 mrk., en gl. kiste for 8 skl.,  
Summa 8 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Saa blef angifven efterskrefne Gield; 
Peder Andersen i Wang fordrer som hand for denne S: Mand har Caverit for hos Jens Madsen i 
Rønne 6 mrk. 4 skl.,  
Jens Nielsen af Allinge fordred 3 mrk. 2 skl.,  
Johan Bachilius Tobark Spinder boende i Rønne fordrer 1 mrk. 6 skl.,  
Niels Frost i Rønne fordrer 13 skl., for disse fordringer kand nys betalning erlanges, efter som 
kongl. May: amptskrifver, og ride fouged S: Hans Henrik Skor fordrer efter sin fortegnelse saa 
lydende? 
Resprants paa hvis Mads Gudmansen i Wang i Rydsker sogn, er skyldig til hans Kongl: May: udi 
Jordebogs restandsen nemlig for Aa 1694. med omkostning beregned 6 mrk. 4 skl., for Aa 1695. 
ligesaa 6 mrk. 4 skl., for Aa 1696. Iligemaade 5 mrk.,  Summa 2 Sld. 5 mrk. 8 skl., Hvor for 
begieris af skifte betienteren de wilde giøre mig got udleg paa skifted saa hans K: M: kand være 
uden skade, Actum Rønne den 4 july 1697. Nok er at agte restend fra 1. may 97. udi dette aar, og it 
1. may 1698. som staar for haanden hvor for og faar at giøris udleg, saa som den ½ deel deraf er 
forfalden, dat: Ut. Supra. H.H: Skor. Saaleedis er amptskriverens fordring 5 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  



Hvor for er giort indførsel i forde hus, ellers var Enken i forhaabning, formeldelst sin fattige ofne, at 
nyde nogen afslag Enken lowed saavit murligt være kunde, at betale, de for ommelte 4er fordringer 
som opdrager 3 Sld. 3 skl., efter som Creditorerne vil hende Gielden betror,  
Blifver  da eftersom af boets middels Summa der til fattis 5 skl.,  
I hvor wel dog ingen skifte rettighed, eller det behørige Stempled papir til denne forretning, som 
Enken lowed self at forskaffe beregned er. Sluttis da dette skifte der ved at forblifve, efter di Enken 
ike hafde meere at forregifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme, Saa at være Passeret Testerer. 
H: Brugman.  Lars Monsen. Mogens M:O:S: Olsen. 
Rasmus Finne. Jørgen J:H:S: Hansen. 
 



Nr. 188. 
Side 289. 1697. 12. Okt. 
Seigne Andersdatter, 26. Sg. Rutsker. 
Mogens Olsen. 
 2 søn. 2 døt. 
A: Ole Mogensen, f. 1680. 
B: Anders Monsen, f. 1691. 
C: Sidsle Monsdatter, f. 1683. 
D: Gunnel Monsdatter, f. 1687. 
  Værge: Far. 
 
Anno 1697. Dend 12 Oktober, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling efter Mogens Olsens S: Hustru Seigne Andersdaatter som boede 
og døde paa d. 26 Jord Eiendombs gaard beliggende i Rydsker sogn. Imellem denne Sl: Qvindes 
efterlefvende Mand, bemelte Mogens Olsen paa eene, og paa anden side deris samme auflede 
børn, som er 2 sønner og 2 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn Ole Mogensen paa 17 aar. gl. 
Dend anden søn er Anders Monsen paa 6te aar gl.  
Dend eldste daatter Sidzele Monsdaatter paa 14 aar gl.  
Dend yngste daatter Gunnell Monsdaatter paa 10de aar gl.   
For demmen er faderen sielf werge. 
.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til  
wurderings mænd opmeldet, Lars Monsen, og Peder Hansen I Baggegaarden i bemelte 
Rydsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger, er Taxeret. 
 
Heste og Hopper. 
En mørk brun ugillet Hest for 12 Sld., en mørk brun gilling 9 Sld., en sort stiernet Hoppe 4 Sld., en 
brun snopped Hoppe 10 Sld.,  
Qveg. 
En blak grimmed Koe 6 Sld., en bleg grimmed Koe 6 Sld., en bleged Koe for 6 Sld., en blak røgged 
6 Sld., en rød belted Koe 5 Sld. 2 mrk., endnu en bleged Koe for 5 Sld., en bleged stud for 5 Sld. 2 
mrk., en liden bleged stud 4 Sld., en røe grimmed stud 3 Sld., en liden røe grimmed studnød for 2 
Sld., en røe hielmed Qvige 2 Sld. 1 mrk., endnu it rød hielmet Qvienød for 1 Sld. 2 mrk.,  
Faar. Och Lam. 11 støker gl. Faar á 3 mrk er 8 Sld. 1 mrk., 4 Lam á 2 mrk er 2 Sld.,  
Svin. En hvid Soe for 1 Sld. 2 mrk., en dito for 3 mrk., en hvid galt for 3 mrk. 8 skl., en rød sandet 
galt for 1 mrk. 8 skl., it graat Soesvin 1 mrk. 8 skl.,  
Gies, 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., 3 unge Gies á 12 skl er 2 mrk. 4 skl.,  
Kaabber Ware.  En gl.malm gryde for 3 mrk., 
I wester seng i Herberghuset, en linnen underdynne 3 Sld., en olmerdugs gl. ofverdyne for 2 Sld., it 
nye wefved sengklæde 1 Sld. 2 mrk., 2 ullen hoved dynner for 3 mrk., it blaargarns lagen for 2 
mrk., I Øster seng ibn. En gl. ullen ofverdynne, en dito underdynne, 1. gl.hoveddynne, og it gl. 
blaargarns lagen tilsammen sat for 6 mrk., sengefiele till 2 senge og hammell dertil for 3 mrk., 2 nye 
wefved benkedynner á 4 alen lang hver for 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk., en hand qvern med hus for 1 



mrk. 8 skl., it fyrrebord i huset 2 mrk., it par flint pistoler 6 mrk., it wraaskab med 2 laas for 10 
mrk., I Huggehuset. En lin wf med behør for 4 Sld., en warpe for 1 mrk., en slæde med træ vidier 2 
mrk., it aar med Bihl 1 mrk. 8 skl., en dømlinge naur 4 skl., en lette naur 6 skl., en  linstieke naur 3 
skl., en tengsell for 12 skl., it hug jern for 2 skl., en ploug med jern og behør for 2 Sld. 2 mrk., en 
wogn i gaarden med smaa stier hammell tøm og halseeler og jern nagle for 3 Sld., en gl. wogn uden 
stier 1 Sld. 2 mrk., en jerned hammelstok med svingle 1 mrk., it par høestier for 1 mrk.,  
I Krobhuset. En Ørk af eg med laas forre for 3 Sld., it deigne trug for 2 mrk., it øllkar paa 3 tønder 1 
Sld., en øll halftønde for 8 skl., en straabonds tønde 6 skl., en seigt for 1 mrk.,  
I Spise Cammeret. En ølltønde for 1 mrk. 8 skl., en salte halftønde 1 mrk., en straabaands half tønde 
4 skl., en straabonds tønde 6 skl., en ege letell for 12 skl., en finn span for 4 skl.,  
I Ovenhuset 2 brødder á 1 mrk er 2 mrk., en kalke tønde for 1 mrk., it askebord med en lugt foed i 
stuen 4 Sld. 2 mrk., it lidet fyrre bord 1 mrk. 8 skl., en røkke bagstoel 1 mrk. 8 skl., en mindre røkke 
bagstoel for 1 mrk., en graae klædes kappe for 3 Sld., Item en sort klædes klenning Kioll og Bupser 
forhen taxeret og derved forblefven for 14 Sld., en agedynne for 1 mrk. 4 skl., et gl. wefved hiønde 
med skin under for 1 mrk., it flamsk hiønde med klæde under for 1 mrk., it gl. hiønde for 8 skl., en 
gl. seis med bom og ringe for 1 mrk.,  
Efter det skiftebref ganget efter Sl: Jens Andersen i Rydsker kirke Præstegaard d. 15 september 
1684. er Capitain Casper Henrik Westerwalt skyldig blefven til sønnen Hans Jensen, som Mons 
Olsen er werge for, og endnu resterer 1 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne løsøre goeds til penge 166 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Foruden dette beretted Mons Olsen at hand haver indløst paa denne 26 gaard i Rydsker sogn, fra 
afgangen Toer Lars i Rydsker sogn hans arfvinger, at dend Summa de gaarden hafde i pantfore, 
hvor paa Mons Olsen angaf at vere lofved af demmen Tingswidne eller Qvitering paa, som her til 
boet og nu anføres penge 110 Sld. 2 mrk.,  
Summa Summarum andrager saaledes dette boes middell til penge 176 Sld. 3 mrk. 3 
skl.,  
Belangende den sæd og aufling som i dette aar 1697 er indhøsted, da er dend efterseet, og befindes 
Dend ike høyere at strekke sig, end naar der af udredes hvis skatt, Landgilde, Tjende og anden 
rettighed som for denne 26 gaard, for berørte aar bør ydes og betallis, hvilket Mons Olsen sig 
paatog og lofvede at udrede og afclarere, saa at de vedkommende skall vere uden skade i alle 
maader, der ved det saaledes berorer,  
Dernest  blef denne Sl: Qvindes Ifare klæder wurderet, og er efterskrefne, en gl. sort klædes kaabe 
for 3 mrk., it sort fiifskaftes skiørt for 6 mrk., en sort haft kioll af sort fifskaft 2 mrk. 8 skl., en rød 
zarses foer skiorte for 3 mrk., er 14 mrk. 8 skl., disse ringe Ifareklæder blef paa sterboet afhandled 
om, at faderen Mons Olsen skall dem beholde til at paaklæde børnen med efter haanden at forslide, 
efter som børnene re ikun ringe af alder. 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, nemlig 
Befindes af Mogens Olsens indehafvende qviteringer og hans egen vedgaaelse at Mogens Olsen er 
skyldig blefven for Aa, 1696. først landgilde Biug 2 1/5 tønde, item 2 skep. Laane Biug deraf og 
paabuden efter Jordebogs taxt anslagen og andrager 10 Sld. 14 skl., Item bog Clarings penge for 
samme aar 1696. er 7 RD. 1 mrk.2 skl., er 10 Sld. 3 mrk. 2 skl., giør 218 Sld., 
Efter det skiftebref ganged efter Sahl: Jens Andersen i Rydsker Præstgaard d. 15 September 1684. 
befindes Mons Olsen at vere tilordnet at werge for dend Sl: Mands søn Hans Jensen hvilket 
wergemaall Mons Olsen frembdeles beholder og tilkommer hammen udi atskillige løsøre middell, 
hvor af en deell her i denne registering ved dend taxt som fer paa efter berørte hans Sl: Fader sat er 
forblefven og indført hvor om demmed deelte laadesddell giør forklaring derefter Hans Jensen er 
tilfalden først 53 Sld. 3 mrk. 10 skl., og af hans Sl: Faders Ifareklæder, og gewehr 1 mrk. 8 skl., giør 
72 Sld. 1 mrk. 2 skl., Derpaa er til afkortning, som wergen Mons Olsen for myndlingens skoleløn 



og lære sampt andet har betalt 6 mrk., Rester saa igen 70 Sld. 3 mrk. 2 skl., og fremblagde Mons 
Olsen it Tings widne udstæd af Nørre Herrits Ting dateret d. 3 juny 1687. 
Hvor med Mons Olsen beviste at have opbuden det løsøre gods som for berørte Hans Jensen for 
summen er udlagt, og ingen er kommen som sig deraf noget wille tilhandle, der hos beklager sig og 
saa Mons Olsen, at samme gods forhøyt er taxeret, særdeles og hafver Mons Olsen ey alt goedset 
bekommet, men lidet stoer skade derpaa saawell som og at en deell af udlegget er i stykker gaae ved 
afhentelse og en deell bort død, for saadan omstendighed er aktes Mons Olsen for renttes giwelse fri 
at vere, og myndlingen i frembtiden ey at vere sin werge for nær, andseende at hand ike lider skade 
paa det goeds hand deraf endnu haver beholden, og som Mons Olsen frembdeeles forblifver werge 
forbemelte myndling, saa begierte hand ike at nu skulle der til udleg giøres, mens myndlinged efter 
laadseddelens indhold at svare saavit rett er, og Summen nu fra dette boeds middeler afdragen for 
70 Sld. 3 mrk. 2 skl., 
Videre andgaf Mons Olsen at vere skyldig til Peder Rasman i Rønne 3 mrk.,  
Item til Hr; Hans Ancher er Mons Olsen skyldig 9 mrk.,  
Imod denne Sl: Qvindes udfart begierte Mons Olsen ej noget wederlaug at skee eller tillegges her af 
boet, Skifteforwalteren for sin umage till Solarium bevilget 9 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., it galt 
Svin 3 mrk. 8 skl., 2 gl. Gies 2 mrk., en ung Gaas 12 skl., til overs 4 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 9 mrk., udlagt en rød hielmet Qvige for 9 mrk.,  
Stemplet papir til denne forretning for 6 mrk.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 2 mrk., er 1 Sld.,  
Mons Olsen forhen med sin forige hustru auflede søn Hans Monsen tilkommer sin møderne arf som 
resterer penge 20 Sld., derfor er ham giort indførsell udi de indfriede penge af d. 26 gaard i Rydsker 
sogn. 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 122 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 154 Sld. 2 mrk. 1 skl., 
Deraf tilkommer faderen Mons Olsen dend halfve part som er 77 Sld. 1 mrk ½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne Sl: Qvindes 2 sønner og 2 døttre, 
Er der af en broderlod 25 Sld. 3 mrk. 2d., og en søsterlod 12 Sld. 3 mrk. 8 skl. 1d., og som Mons 
Olsen er sielf sine børns werge, saa er unødig til it hvert barn særdeles udleg at giøre, nen faderen 
sielf at svare berørte sine børn efter forskrefne udregning, saavelsom myndlingen Hans Jensen, og 
blef Mons Olsen til det sidste af skiftebetienteren tilspurt, om hand hafde mere at andgifve som 
dette Sterbboe enten kunde til beste eller fordrende Gield,  hvor til hand svarede ej videre at vere 
end angifvet er og forskrefvet staar. Saa at vere passeret Testerer  
Henrik Brugman. Mons M:O:S: Olsen. Lautits Mogensen.  
Peer P:H:S: Hansen eget skrefvet navn. 
 



Nr. 189. 
Side 290. 1697. 13. Okt. 
Boehl Jensdatter, 27. Sg. Rø. 
Peder Hansen. 
 1 søn. 
A: Mogens Pedersen, f. 1690. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Hans Jensen. 
 
Anno 1697. Dend 13 Oktober, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling efter Peder Hansens Sl: Hustru Boell Jensdaatter som boede og 
døde paa den 17 Jord Eiendombs gaard beliggende i Røe sogn. Imellem denne Sl: Qvindes 
efterlefvende Mand, bemelte Peder Hansen paa eene, og paa anden side, it deres sammen  
auflede lidet  
 
Drengebarn  navfnlig Mogens Pedersen  7 aar gl. for hammen er faderen sielf werge, og forelagt 
denne Sl: Qvindes broder Hans Jensen at vere tilsiuns werge. 
  
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til  
wurderings mænd opmeldet, Frederik Hansen, og Hans Jepsen  ibn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger, er Taxeret. 
 
Svin. En hvid Galt for 1 Sld., en graa belted Soe for 3 mrk., en hvid ung Soe for 2 mrk., en sort ung 
Soe for 2 mrk., Faar och Lamb. 9 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld, 3 mrk., en ung wehr for 2 mrk., it 
gimmer Lam for 2 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En sort blisset ugillet Hest fot 9 Sld., en sort ugillet Foele 6 Sld., en brun blisset Hoppe 6 Sld., en gl. 
sort blisset gilling 4 Sld., en brun skimled Hoppe 5 Sld., it brun skimled Hestføll 2 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort hielmed Koe 4 Sld., it rød Qvige nød 2 Sld., en hvid Qvige for 3 Sld., en liden rød Qvigenød 
for 1 Sld. 3 mrk.,  
Kobber Ware. 
En messings kedell for 3 mrk., en mindre mesings kedell 1 mrk. 8 skl., en handqvern med hus 6 
mrk., en meell tønde for 8 skl., en span for 4 skl., 2 kitter á 4 skl er 8 skl.,  
I Krobhuset. 
En ølltønde for 1 mrk., 2 tomme tønder á 8 skl er 1 mrk., it gl. wraaskab med en laasfast dør og en 
dør med en forderfved laas for 1 Sld., it fyrrebord i stuen for 1 Sld., en egekiste uden laas 1 mrk. 4 
skl., en spoel skadet benkedynne forbord enden 2 mrk., en spoelskadet benkedynne under winduen i 
stuen 3 mrk., en wogn med stier hammell Tøm, halseeler og jern nagle 8 mrk., en ploug med jern 
juhl, bøsse, løbere og ringe for 6 mrk.,  
Summa andrager forskrefne boeds middell til penge 64 Sld. 1 mrk.,  
Belangende dend i dette aar 1697. indauflede sæd og afgrøde da blef der om her paa Sterfboet 
afhandlet at Peer Hansen det tilsammen beholder, hvorimod hand skall afrede ald dend landgilde, 
Tiende og rettighed som forgaarden forberørte aar ydes og betalles bør, hvor ved det saaledes 
forblifver, dernest blef angifven denne Sl: Qvindes Ifareklæder,som er efter følgende, en grof 
fifskaftes skiort 4 mrk., en rød zartes trøye og 2 røde ermer for 3 mrk., en sort gl. Silkehue 1 mrk., 



forskrefne Ifareklæder tilkommer denne Sl: Qvindes søn, hvorimod Peder Hansen beholder sine 
egne Ifareklæder, dernest blef angifven, efterskrefne Gield, hvor til er giort udleg som følger. 
Sogne Præsten Hr: Christian Lind som denne gaards afgift er bemaade 2 fordred som resterer for 
Aa 1696. 9 Sld. 1 mrk. 9 skl., for begrafvelsens tienste 3 Sld., leye af gaarden for Aa 1697. 9 Sld., 
er 21 Sld. 1 mrk. 9 skl., udlagt it røt Qvige 8 mrk., it lidet rød Qvige 7 mrk., 8 støkker Faar á 3 mrk 
er 6 Sld., en ung wehr for 2 mrk., en sort hielmed Koe 4 Sld., en brun blisset Hoppe 6 Sld., en hvid 
Galt for 1 Sld., en meell tønde for 9 skl.,  
Peder Hansen andgaf at være skyldig till Barbra Sl: Christopher Hansen i Rønne 3 Sld. 2 mrk., 
udlagt en brun skimled Hest fyll 10 mrk., en graa belted Soe 3 mrk., en øltønde for 1 mrk.,  
Jørgen Rasmusen i Olsker sogn fordred arbiedsløn 3 mrk. 2 skl., udlagt i stuen en egekiste uden laas 
20 skl., en spoelskadet benkedynne for bordenden for 2 mrk., til overs 2 skl.,  
Hans Ibsen i Røe sogn fordred 2 mrk. 6 skl., udlagt en hvid ung Soe for 2 mrk., en span 4 skl., hos 
Jørgen Rasmusen 2 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Solarium 1 Sld., Skifteskrifveren for sin umage i alt 1 Sld. 1 mrk.,  
Stemplet papir til skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt en hvid Qvige for 3 Sld., wurderings mendene for 
deres umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk.,  
Imod denne Sl: Qvindes udfart eller begrafvelses bekostning 16 Sld. 1 mrk. 5 skl., udlagt en sort 
blisset ugillet Hest for 9 Sld., en brun skimled Hoppe for 5 Sld., en wogn for 2 Sld., en sort ung Soe 
for 2 mrk., til overs 1 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 46 Sld. 1 mrk.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 18 Sld.,  
Hvoraf faderen Peder Hansen tilkommer den halfvepart som er 9 Sld.,  
Og den ne Sl: Qvindes søn dend anden halfvepart som er 9 Sld.,  
 
For faderens anpart er udlagt en gl. sort blisset gilling for 4 Sld., en messing kedell 3 mrk., en 
mindre messing kedell 1 mrk. 8 skl., it wraaskab i stuen med en laasfast dør og en dør med en 
forderfvet laas for 1 mrk., it fyrre bord i stuen for 1 Sld., en ploug med jern juhl bøsse løbere og 
riunge 1 Sld. 2 mrk., en spoelskadet benkedynne under winduen 3 mrk., til overs 1 mrk. 8 skl., 
 
For sønnens anpart er udlagt en sort ugillet Foele for 6 Sld., en hand qvern med huus for 1 Sld. 2 
mrk., 2 kitter á 4 skl er 8 skl., 2 tomme tønder á 8 skl er 1 mrk., hos faderens udleg 1 mrk. 8 skl., it 
Faar for 3 mrk.,  
 
Efter skifte betienternes andfordring hafde Peder Hansen og tilsiuns wergen ej meere at angifve, 
som dette sterbboe  kunde komme til beste eller fordrende Gield, hvor da dette skiftes sluttes saa at 
vere Passeret  Testerer.   Henrik Brugman.  Peder Hansen. 
Hans H:J:S: Jensen.   Hans Ibsen.  Frederik Hansen. 
 
 



Nr. 190.     
Side 290b. 1697. 15. Okt. 
Hans Hansen Lau, barn, døde hos sin moder, 34. Sg. Åker. Værge: Farbror, Peder Lau, Østermarie. 
 Afg. Fader Hans Lau. 
Moder. 1 bror og 4 søstre. 
A: Kirstine Hansdatter, gm. Christian Hansen, 34. Sg. Åker. 
B: Poul Hansen Lou, f. 1684. Værge: Anders Poulsen, fenrich, Aaker. 
C: Karen Hansdatter, f. 1674. Værge: Mons Ibsen, Aaker. 
D: Elsebeth Hansdatter, f. 1676. Værge: Peder Andersen, Poulsker. 
E: Kirstene Hansdatter, f. 1679. Værge: Stiftfar, Christian Hansen, i steder for afg. Jens Pedersen 
Munch. 
F: Ellen Hansdatter, f. 1687. Værge: Jep Olsen, Østersogn. 
 
Anno 1697. Dend 15 Oktober, er efter Foregaaende Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, 
og Wurdering, Schifte og Liqvidation efter afgangen  Hans Lous afdøde søn Hans Hansen 
Lou, som Peer Lou faderbroderen i Østermarker sogn werger for paa den 34 Jord Eiendombs 
gaard, hvor stiiffaderen Corporall Christian Hansen og Modersen nu boer imellem dette Sl: 
Barns moder og Sødskende nemlig. 
 
Moderen Kirstine Hansdaatter, for hende svarer hendes mand Christian Hansen som arfver 
én broderlaad. Item dette Sl: barns sødskende som nu igen lefver, som er en broder og 4 søstere, 
hvor af de igen lefvende 
 
Broder er Povell Hansen Lou nu paa 13 aar gl., for hammen werger Fenrich Anders 
Povelsen i Aakir sogn. 
Dend eldste søster Karen Hansdaatter nu paa 23 aar gl. for hende werger Mons Ibsen i Aakier 
sogn 
Dend anden søster Elsebeth Hansdaatter nu paa 21 aar gl. for hende werger Peder Andersen i 
Povelsker sogn. 
Dend tredje søster Kirstine Hansdaatter nu paa 18 aar gl. for hende var tilordnet at werge 
afgangne Jens Pedersen Munk, mens nu tilordnet stiffaderen Christian Hansen. 
Dend yngste daatter Ellene Hansdaatter nu paa 10de aar gl. for hende werger Jep Olsen i 
Østermarie sogn. 
 
.   
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til  
wurderings mænd opmeldet, Oluf Nielsen, og Peer Hansen ibn.   Hvor da er forefunden som 
her efter følger. Nemlig. 
 
Efter det skiftebref ganget efter dette Sl: barns fader afgangne Hans Loy paa bemelte 34 gaard i 
Aakier sogn. dateret d. 22 November 1692. befindes dette Sl: barn at tilkomme 7 Sld. 15 skl., 
hvorfor hammen er tillagt, en jernet wogn med en nye fyr axell udi 14 mrk., en fyhr bøsse for 10 
mrk., en hakelse knif for 3 mrk., en korn seis med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., en bendhage for 4 
skl., hos moderen de 3 skl.,  



Widere befindes dette Sahl: barn at tilkomme efter sin afdøde broder Peder Hansen efter hannen 
ergangne skiftebref dateret d. 17 January 1694. arfvepart 4 mrk. 13 skl., hvorfor er tillagt it par sorte 
fiifskaftes boper taxeret for 4 mrk., af en skintrøye de 13 skl., Item tilkommer ham ogsaa efter en 
anden sin afdøde broder nauflig Jens Hansen efter det hammen ergangne skiftebref datered d. 20 
Juny 1695. af forberørte 34 gaard i Aakier sogn 2 mrk., endnu anføres dette barns jordepenge som 
ham tilkommer af sin Sahl: faders iboende gaard dend 34. i Aakier sogn 3 Sld. 2 mrk. 4 skl., 
Summa forskrefne dette barns middel andrager 12 Sld. 2 mrk., Nok er dette Sl: barn tilhører 
efterskrefne som blef taxeret saaledes, it par støfle er sat for 1 mrk. 4 skl., en sort perset wadmels 
kioll 2 mrk.,en seis u7den bom og ringe 1 mrk. 4 skl.,  
Summa andrager dette Sl: barns middell til penge 13 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Derimod blef angifven, efterskrefne Pretensioner og der til giort udleg som her efter 
følger 
Hans Jacobsen i Aakierkebye fafver lært dette Sl: barn at sye og skrædder handværk, paa hvilket 
lære endnu rester som vedgikes 3 Sld., udlagt en fyrrebøsse for 10 mrk., en seis uden bom for 1 
mrk. 4 skl., at eb skin trøye 12 skl.,  
Capitain Hans Kofoed Madsen  boende paa Eskes gaard i Peersker dogn fordred for laante penge 
:/som Mons Ibsen i Aakier sogn angaf /: paa Haures erlangelse 6 mrk., udlagt af en jerned wogn at 
have 6 mrk.,  
Ohle Madsen Kofoed i Aakier sogn fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt en korn seis med bom og ringe 1 
mrk. 8 skl.,  
Og som dette Sahl: barn ikon haver denne eniste broder Povell Hansen Lou igien lefvende efter sig, 
saa bewilged samptlige arfvingerne at vere høyeligt at broderen blef forundt berørte støfle og 
wadmels kioll som opdrog 3 mrk. 4 skl., hvor til det In Natura er udlagt for 3 mrk. 4 skl.,  
Skifteforwalteren Solarium 3 mrk.,udlagt af en jerned wogn 3 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage 3 mrk., udlagt af en jerned wogn 3 mrk.,  
Stemplet papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt af en jernet wogn 2 mrk., af en hakelse knif 1 
mrk.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 8 skl., udlagt af en hakelse knif for 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne prætensioner til penge 8 Sld. 12 skl., 
Liqvideret bliver udi behold og til deeling 5 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Der til kommer dend anpart arfve som Sahl: Hans Lous yngste søn Peder Hansen tilkom af sin 
anpart Jordepenge i dend 34 sin Sl: faders paa boende gaard i Aakier sogn, som før endelighed der 
paa er kommen ike er observered som er 3 Sld. 2 mrk. 4 skl., Hvor af sønnen Sl: Jens Hansen Lou 
hans arfvepart 2 mrk. 6 skl., efter hans skiftebrefvets udvisning er delt rester saa igien 11 mrk. 14 
skl., er saa 8 Sld. 1 mrk. 10 skl., Hvilker deelis udi 2 brødre og 4 søstreloder, er der af en broderlaad 
8 mrk. 6½ skl. Og en søsterlaad 4 mrk. 3 ¼ skl. 
 
For moderens anpart som arfver en broderlaad 8 mrk. 6½ skl., er tillagt af en hakelse knif 1 mrk., 
en bendhage 4 skl., hos Enken 3 skl., af en skin trøye 1 skl., it par sorte fiifskaftes buper 4 mrk., af 
d. 34 gaard i Aakier sogn 2 mrk. 14½ skl.,  
 
Sønnen Powell Hansen Lou og hver hans søstre for deres anpart er efterskrefne udreigning nemlig 
til broderen 8 mrk. 6½ skl., hver søster 4 mrk. 3 ¼ skl., der for er giort indførsell udi denne 
forskrefne 34 gaard i Aakier sogn efter forberørte anførte jordepenge; Belangende de arfveparter 
som disse myndlinger her udi saa welsom efter faderen og de forhen her udi anrørte skiftebrefvers 
formelding efter dette Sl: barns søskende, da ere de endnu  til denne dag hos Christian Hansen og 
moderen bestaaende, og som det meeste bestaar udi en dell ringe løsøre som daglig i werdi 



forringes, saa og en ringe deell af denne 34 gaard i Aakier sogn. Hvilken gaard efter Samfrender 
dommens indhold ved udepantning med besverlighed af en anseenlig summa aarlig rentte gifves, 
saa er nu her paa skifted imellem parterne for best erakted, at de igien lefvende søn og de 4 døttre 
alene Capitalen efter udreigningen og skiftebrefvene erholder foruden renttes gifvelse, især 
eftersom at moderen sine børn endnu til dette skiftebrefs dato hafver hos sig haft og med nødtørft 
forsiuned, der ved saa dette skifte sluttes. Saa at vere tilganget og Passeret Testerer. 
Henrik Brugman. Christian Hansen. Peer Han P:H:L: Lou . 
Peder Hansen. A:P:S:  Mons Ibsen. Oluf Nielsen. 
 
 
 



Nr. 191. 
Side 291b. 1697. 16. Okt. 
Oluf Jørgensen, 10. Sg. Aaker. 
Anna Persdatter. Laugv: Christopher Olsen, qvartermester, Aaker. 
 5 søn. 1 dat. 
A: Jørgen Olsen, egen værge. 
B: Peder Olsen, f. 1681. Værge: Morbror, Jens Pedersen, Østermarie. 
C: Hans Olsen, f. 1684. Værge: Moders søstermand, Jep Pedersen, Aaker. 
D: Jens Olsen, f. 1689. Værge: Jens Larsen, Aaker. 
E: Lars Olsen, f. 1693. Værge: Christopher Olsen. 
F: Kirstine Olsdatter, f. 1686. Værge: Morbror, Jens Pedersen. 
 
Anno 1697. Dend 16 Oktober, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Schifte og Dehling efter Sahl: Oluf Jørgensen som boede og døde paa d. 10 Jord 
Eiendombs gaard beliggende i Aasker sogn. Imellem denne Sl: Mands efterlatte Hustru Anna 
Peersdaatter, for hende blef efter hendes begiering til laug werge andordnet, som sig og det 
godwilligen antog, Qvarteer mesteren Christopher Olsen, boende paa Myregaarden i Aakier 
sogn, de paa eene, og paa anden side deris samme auflede børn, som er 5 sønner og 1.daatter. Hvor 
af  
 
Dend eldste søn Jørgen Olsen sin egen werge. 
Dend anden søn Peder Olsen paa 16 aar. gl. for hammen er til werge anordnet Mor broderen Jens 
Pedersen i Østermarker sogn. 
Dend tredie søn er Hans Olsen paa 13 aar gl. for hammen er till werge anordnet Jep Pedersen 
Moders søstermand i Aakier sogn. 
Dend 4de søn Jens Olsen paa 8 aar gl. for hammen er til werge andordnet Jens Larsen boende 
paa Bokegaard i Aakier sogn. 
Dend yngste søn Lars Olsen paa 4de aar gl. for hammen paatog  sig at werge berørte 
Christopher Olsen. 
Daatteren Kirstine Olsdaatter paa 11 aar gl. for hende paatog sig Mor Broderen bemelte Jens 
Pedersen at werge. 
Hvor og endnu er denne Sahl: Mands daatter  hvor till Enken er stiifmoder, navnlig Anna 
Olsdaatter 23 aar,gl. for hende er hendes Mor broder Jens Henriksen i Aarsdale werge. 
Den 1. juny 1704. er Mor broderen Jens Pedersen istæden for Christopher Olsen beordret at 
werge for dend yngste søn Lars Olsen. Saa som Per Olsen hand wærgede for nu en fuldmyndig 
1. juny  Jens Larsen er forlofved og Jens Olsen er igien ordiered sit sødskende barn Peder 
Jensen i Østermarie sogn den 14 Juny 1704. 
 
Saa var  paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til  
wurderings mænd opmeldet, Peder Hansen  og Mons Ibsen, ibn.Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger,  
 
Heste och Hopper. 



En soed blisset Hoppe for 8 Sld., en sort bliset gilling 5 Sld., en brun Hoppe for 4 Sld., en rød 
blisset Hoppe 5 Sld., en brun stiernet Foele 4 Sld., en rød blisset gilling 10 Sld.,  
Qveg. 
En hvid blaa halset Koe for 4 Sld., en hvid blak belted Koe for 4 Sld., en sort belted Koe 5 Sld., en 
rød grimmed Koe for 4 Sld., en røe herred Koe for 4 Sld., en røe rygged Koe for 3 Sld. 2 mrk., en 
sort Koe hvid under bugen for 3 mrk., en hvid Koe for 4 Sld., it hvid Qvigenød for 2 Sld., it blaa 
herred Tyrnød 1 Sld. 3 mrk., it graa herred Qvigenød 2 Sld., en hvid Tyrkalf for 3 mrk.,  
Faar. 5 støker gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 1 Sld.,  
Svin. En graa belted Soe Svin for 2 mrk., 4 smaa Grise á 4 skl er 1 mrk.,  
Sæden i laden er andseet og sat saaledes. Rugen er sat for 2 tønder á 10 mrk er 5 Sld.,  
Rugen er sat for 2 tønder á 10 mrk er 5 Sld., Biuged er sat en tønde for 1 Sld. 3 mrk.,  
Haurver sat for 5 tønder á 2 mrk. 8 skl er 3 Sld. 8 skl., Høet er sat for 4 Sld.,  
Boehafve. 
En arbiedswogn med smaa stier hammell tøm og halseeler for 4 Sld., en ploug med jern juhl bøsse 
og ringe 1 Sld. 2 mrk., it par gl. Høe stier for 8 skl., 2 træe harrer á 4 skl., er 8 skl.,  
Kaabber Ware. 
En gl. fierings kedell for 2 Sld. 2 mrk., en gl. liden messing kedell 2 mrk., en handqvern med hus og 
seigll for 4 mrk., it lidet øllkar paa 1½ tønde for 1 Sld., 4 straabondstønder á 4 skl., er 1 mrk., en gl. 
ølltønde for 1 mrk., 2 gl. bord i stuen á 1 mrk er 2 skl., en røke bagstoell for 12 skl., en dito for 6 
skl., 2 krakøper á 8 skl er 1 mrk., en gl. spoelskadet benkedynne 4 alen lang for 1 mrk. 8 skl., en 
spoellskadet agedynne for 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne rørende goeds till penge 106 Sld. 10 skl.,  
Widere befindes boet at vere til beste denne 10de jord Eiendomsgaard i Aakierker sogn, efter it 
kiøbebref datered St: Michelsdag 1680 udgifvet af Peder Ancher Capitain Des Armes boende i 
aakierkebye, hvor udi ike meldes hvor høyt gaarden er kiøbt for, mens befindes af en 
Landstingsdom udsted af Borringhollms Landsting af Welb: Lands dommer Mathias Rasch datered 
d. 5 april 1693. at Oluf Nielsen i Aakier sogn haver solt denne 10 gaard til Peder Aaker for 80 Sld.,  
Hvor ved det efter som ingen anden efterretning findes, siunes for widere bekostning at forekomme 
forblifver, og helst nu at gaardens biugning én heell deell er forfalden der for anføres arfvingerne til 
beste forskrefne 80 Sld., skulle nogen af børnene i sin tid finde sig holden ved denne taxt, da staar 
det en hver fri for i sin tiid paa sin enen bekostning gaarden ved mends taxering at eftersee, saaledes 
bliver da boet middell In Alles penge 186 Sld. 10 skl.,  
Hvis Ifareklæder som denne Sahl: mand sig efterlod, som vat af ringe werd, beholt børnen sig at 
paaklæde efter haanden at forslide, dernest blef angifven efterskrefne Gield og Pretentioner, og der 
til giort udleg som følger, till ambt stuen rester ey noget for Aa 1696. efter dend Qviterings 
udvisning, som i Bogklaringen d. 20 Marty. Under Hr; Ambtmanden og Ambtskrifverens haand r 
meddeelt, men for Aa. 1697. Extraheris dend fulde Landgilde tiende og rettighed som Enken 
annammer udleg for og igien til de vedkommende betaler eftersom det endnu ey er ydt andrager In 
Alles til penge 28 sld. 2 mrk. 11 skl., udlagt de taxerede 2 tønder Rug for 5 Sld., en tønde Biug for 1 
Sld. 3 mrk., 5 tønder Aure á 2 mrk 8 skl er 3 Sld. 8 skl., Item Høe for 4 Sld., en røe blisset Hoppe 5 
Sld., en rød herred Koe 4 Sld., en hvid Koe for 4 Sld., en hand qvern med hus og seill 1 Sld., en 
graa belted Soesvin 2 mrk., 2 krak øpser 1 mrk., en bagstoell 6 skl., til overs 3 skl.,  
Enken angaf at vere skyldig till Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller forstrekning til denne 
10 gaards kiøbelse i alt 32 Sld., om sider frem kom Hr; Landsdommers seddell, som melder om 30 
Sld. 3 mrk. 11 skl., de øfrige 4 mrk 5 skl., vill Enken betale af den Gield, som Hr: Landsdommer 
fordrer, som hendes fader Sahl: Peer Hansen var skyldig, som i alt er 7 Sld. 2 mrk. 4 skl., rester saa 
6 Sld. 1 mrk. 15 skl., hvorfor Enkens broder Jens Peersen i Østermarker sogn imod en Koe og en 



haand qvern som hand bekommed hafver skall giøre betalling, som hand forhen loved haver, og for 
de 32 Sld., her paa skifted giort indførsel udi forberørte 10 gaard i Aakier sogn, hvor af denne 
fordring sig efter Enkens andgifvende veist haver. 
Sogne Præsten Hr: Thue Carsøs fordrer for liig tieneste og at skillige opwartning med denne Sahl: 
Mand i hans svaghed efter løfte 4 Sld., item for forstrekning til begrafvelsen 5 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 
1 mrk. 8 skl., her for er udlagt en sort blisset gilling for 5 Sld., en spoelskadet benkedynne 4 alen 
lang for 1 mrk. 8 skl.,  
Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordrer efter afreigning som vedgikes penge 20 Sld., udlagt en 
hvid blaa halset Koe for 4 Sld., en hvid blak belted Koe 4 Sld., en sort belted Koe 5 Sld., 5 Faar á 3 
mrk er 3 Sld. 3 mrk., 4 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld., it hvid Qvigenød 2 Sld., 4 smaa Grise 1 mrk., 
Ingeborg Sahl: Oluf Jensen i Rønne fordrer som vedgikes 3 mrk. 4 skl., udlagt en liden messing 
kedell for 2 mrk., en gl. ølltønde for 1 mrk.,  en straabonds tønde 4 skl.,  
Giert Farfver i Rønne har at fordre som Enken angaf 1 mrk., udlagt en spolskadet agedynne for 8 
skl., it par Høestier 8 skl.,  
Enken beretted at vere skyldig till deignen Herman Jørgensen 3 Sld., udlagt en sort  Koe hvid under 
bugen for 3 Sld.,  
Enken angaf at vere skyldig till Jens Christensen i Nexøe 6 mrk., udlagt en ploug med jernbøsse 
ringe og løbere og juhl for 6 mrk.,  
Enken angaf at vere skyldig til Rasmus Bran i Nexøe 5 mrk., udlagt it øllkar paa 1½ tønde for 4 
mrk., en røkebaf stoell for 12 skl., en straabonds tønde for 4 skl.,  
Sønnen Jørgen Olsen er forseet af sin Sahl: fader til tiensteløn 4 Sld., udlagt en brun Hoppe for 4 
Sld., 
Sønnen Peder Olsen er og forunt af sin fader saa som til tienste løn 10 Sld., udlagt en rød bliset 
gilling for 10 Sld.,  
Item sønnen Hans Olsen er og af sin fader til tiensteløn forunt 4 Sld., udlagt en brun stierned 
Foele for 4 Sld., de andre børnens formynder Prætenderer at wille have wederlaug imod denne 
udleg som de forestaaende 3de Sønners som melt bekommet hafver Enken der imod svarede at der 
som boets tilstand hafde det kunde taaled hafde hun det gierne samtøket, mens som de andre for 
deris tienste imod forældrene hafver dette bekommed af deris Sl: Fader, og de andre 3 derimod er 
hende endnu ike til nogen hielp, men meget meere til daglig umage og besvær, kand hun det ike 
bevilge, men om Gud giør hendes wille i frembtiden saa goed, will well udvise at hun hafver 
moders hierte til disse børn som til sine,  
Imod denne Sl: Mands udfart eller begrafvelses bekostning blef Enken Consentered 30 Sld., Her 
paa indført i dend 10 gaard i Aakier sogn for 10 Sld. 3 mrk. 13 skl., widere er hende udlagt en rød 
blisset Hoppe 8 Sld., en røe røgget Koe 3 Sld. 2 mrk., en hvid Tyrkalf 3 mrk., en arbieds wogn med 
smaa stier hammell tøm og halseeler for 4 Sld., en gl. fieeings kedell 2 Sld. 2 mrk., 2 tra harrer á 4 
skl er 8 skl., 2 tønder á 4 skl er 8 skl., hos Hr: Ambtskriverens udleg 3 skl.,  
Belangende dend arfvepart som denne Sahl: mand imellem sin Sahl: hustruis daatter 
AnnaOlsdaatter, efter sin Sahl: Moder tilkommer, da er det 20 Sld., som bestaar i dend 59 gaard i 
Aakier sogn, hvilke ike forrenttes kand naar skatten og Landgilde med tjende og rettighed af 
gaarden den aarlig betales, mens for gaardens ringheds skyld erlanges Capitallen at beholde, ellers 
lofved Enken at naar hun skilles fra hende at gifve hende en sengs klæder. 
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium 3 Sld., udlagt af en rød grimmed koe disse 3 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld., udlagt af en rød grimmed Koe 1 Sld., it graa herrit 
Qvigenød 2 Sld., Stemplet papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt af it blaa herrit Tyrnød 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt af it blaa herret Qvigenød 4 
mrk., 2 gl. bord i stuen 2 mrk.,  



Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 149 Sld. 7 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 37 Sld. 3 skl.,   
Deraf tilkommer moderen den halfvepart som r penge 18 Sld. 2 mrk. 1½ skl.,  
Dend anden halfvepart deeles imellem samptlige denne Sahl: mands børn, som er 5 Sønner og 2 
døttre, hvoraf en broderlod er penge 3 Sld. 5 skl. 7 d., og en søsterlod er penge 1 Sld. 2 mrk. 2 skl. 
9½ d., Hvor for moderen for sin anpart saa velsom en hver søn og daatter er giort indførsel udi dend 
forberørte 10de gaard i Aakier sogn. 
Till det sidste blef Enken og samptlig tilstæde verende af skiftebetientern tilspurt, om de hafde 
meere som dette boe vedkomme kunde at andgifve, hvor til de svarede ej videre at vere end 
andgifvet er og forskrefvet staar, saa at vere Passeret Testerer. Henrik Brugman. 
Paa Enkens wegne som laug werge Christopher Olsen Sonne.  
Jepp J:P:S: Pedersen. Jens J:L:S:Larsen   Peder Hansen egen haand. 
Mons Ibsen egen hand. 
 
 



Nr. 192. 
Side 293. 1697. 25. Okt. 
Rasmus Erichsen, udhus, 6. Sg.g. Rø. 
Margrethe Hansdatter. Laugv: Søstermand, Niels Hansen, Rø. 
 1 søn. 2 døt. 
A: Erich Rasmusen, f. 1695. Værge: Niels Hansen, Rø. 
B: Ingeborg Rasmusdatter, f. 1683. Værge: Friderich Hansen, Rø. 
C: Elisabeth Rasmusdatter, f. 1688. Værge: Poul Hansen, Rø. 
 
Anno 1697. Dend 25 Oktober, er efter Lovlig Giorde Tillysning, holden Registering, og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter Sahl: Rasmus Eriksen, som boede og døde i it udhus  liggende paa den 6 
gaards grund  i Røe sogn. Imellem denne Sahl: Mands  efterlatte Hustru  Margreta Hansdaatter  
for hende blef til laugwerge anordnet hendes søstermand Niels Hansen i Røe sogn som hun og 
begierte paa eene, og paa anden side denne Sahl: Mands med sin efterlefvende hustru  auflede  
1 søn og 2 døttre. Hvor af  
 
Sønnen Erik Rasmusen paa 2 aar gl. for hammen paatog sig at werge Niels Hansen i bemelte 
Røe sogn. 
Dend eldste daatter Ingeborg Rasmusdaatter paa 14 gl. for hende er til werge andordnet 
Frederik Hansen i Røe sogn. 
Dend yngste daatter  Elisabeth Rasmusdaatter paa 9 aar gl. for hende er til werge anordnet 
Powell Hansen i Røe sogn. 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til  
wurderings mænd opmeldet, Hans Ibsen, og Rasmus Hansen ibn.  Hvor da er fremvist og  
forefunden som her efter følger. 
 
En brun Hoppe for 5 Sld., en liden rød braaged Koe for 4 Sld.,  
Enken og samptlige arfvingerne vedgik og foregaf, at dend 6 gaards eiendom i Røe sogn til forde 
denne Sahl: Mand Rasmus Eriksen in alles, undtagen Rasmus Hansen, som der paaboer i Røe sogn, 
som derudi efter nu andgifvende og vedstaaelse af Enken derudi haver efter forstrekning 40 Sld., og 
som der paa ingen wise taxt nu forefantes, saa forbliver den andeell som ofver skylder til samme 
frenders taxering og udreigning. 
 Iligemaade angafvis at Sahl: Rasmus Eriksen paa bemelte sin hustruis wegne tilkommer en 
søsterpart udi dend 8 gaard i Røe sogn. som hende arfveligen tilfalt efter sin Sahl: fader Hans 
Hansen og hafver Sahl: Rasmus Eriksen denne sin andeell igien solt og afhent till Qvartermesteren 
Lars Jensen i Røe sogn, og vedstoed Enken og de fortegnede werger, at denne Sahl: mand Rasmus 
Eriksen har bekommet af Willem Jacobsen paa Sl: Lars Jensens wegne 7 Sld. 2 mrk., og andre 
wahre for 6 Sld. 2 mrk., Item for de 6 Sld., efter Sl: Esper Ibsen i Røe sogns skiftebrefs formelding 
efter Rasmus Eriksens løfte 6 Sld., skal Lars Jensen till Ambtstuen betale, er 20 Sld., 
Det huus paa 6te gaards grund i Røe sogn staar som Sahl: Rasmus Eriksen iboer er 4 stolperum hus 
er nu taxeret med all behør for 4 Sld.,  
Ellers foregaf Berild Clausen som samptlig Sahl: Qvartermester Lars Jens arfvingers fuldmegtig, at 
Lars Jensen for 21 Sld., betaling skulle nyde og hafve en søsterpart udi forberørte 8te gaard i Røe 
sogn, i hvor høy summen till en søsterpart af gaarden kand udfalde, og hvis videre end de forde 20 
Sld., som Enken vedgik bevislig kand giøres derpaa at vere betalt kommer foruden de 20 Sld., Lars 
Jensens Sterfboe til deling og beste, som hand formente; 



Enken og hendes laugwerge vilde ey vedstaa eller got giøre Lars Jensen eller hans arfvinger meere i 
forde 8te gaard end de 20 Sld., som opbaared er, der ved det forblef, og denne Enke at bekomme 
resten deraf om meere overskyder. 
Summa andrager Sterbboeds middell foruden forskrefne Jordegoeds til penge 13 Sld. 
Dernest blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner. 
Imod denne Sahl: Mands udfart eller begrafvelses bekostning blef Enken bevilged 8 Sld., udlagt 
huset for 4 Sld., og en røe braaged Koe for 4 Sld.,  
Skifteforwalteren og Skrifveren for sin umage hver 4 mrk., er 2 Sld., bekom her for 6 mrk., resten 
kommer Enken til gode. 
Stemplet papir tilo skiftebrefvet for 3 mrk., disse 3 mrk., er udlagt af en brun Hoppe at betalle. 
Wurderings mendene for deres umage 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield eller Pretensioner til penge 11 Sld.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deling 2 Sld., 
Deraf moderen halfparten som er 4 mrk., Og dend anden halfvepart deelis imellem en søn og 2 
døttre, er en broderlod 2 mrk., og en søsterlod 1 mrk., som betales af en brun Hoppe, efter 
andfordring hafde Enken og de vedkommende til dette Sterfboe, ey videre at angifve, end andgifvet 
er og forskrefvet staar, Saa at vere tilganged og Passeret Testerer. Henrik Brugman. 
Niels Hansen. Friderik Hansen. Powell Hansen. 
Hans H:I:S: Ibsen. Rasmus Hansen. 
 



Nr. 193. 
Side 293b. 1697. 25. Okt.    
Laurs Jensen, qvartermester, 7. Vg. Rø. 
Boell Hansdatter. Laugv: Mogens Madsen, Olsker. 
 1 dat. 
A: Karen Larsdatter, gm. Mons Andersen, Rø. 
 
Anno 1697. Dend 25 Oktober, er efter Tillysning, Paa alle Kircke Sogne Sterner her paa landet, 
holden Registering og Wurdering, Sampt Schifte og Dehling efter afgangne Qvartermester  Laurs 
Jensen, som boede og døde paa det 7 Fri Wornede i Røe Sogn. Fordum boende og ved døden afgik 
imellem denne Sahl: Mands efterlatte hustru Boell Hansdaatter, for hende blef efter hendes 
begiering till laugwerge anordnet Mogens Madsen boende i Olsker sogn, paa eene, og paa anden 
side, en denne Sahl: Mands med sin efterlefvende hustru auflede  
 
Daatter  Karen Larsdaatter, som er i ekteskab med Mons Andersen i bemelte Røe sogn. 
    
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til  
wurderings mænd opmeldet,  Hans Rømmer  og Niels Larsen, Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger,  
 
Heste Och Hopper. 
En stoer brun Hest 10 Sld., en mendre brun stierned Hest 8 Sld., en rød stierned Hest for 8 skl., en 
brun Foele i 2det aar gl. for 6 Sld., en sort Hoppe med it soded Horsføll 10 Sld., endnu en mindre 
sort snopped og stierned Hoppe og it sort stiernet Horsføll for 6 Sld.,  
Qveg. 
En brun hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk.,  en sort hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., endnu en sort 
hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en ung sort Koe for 5 Sld., endnu en ung sort Koe 5 Sld., en rød Koe 
hos Lars Hansen paa Biørnegaarden i Clemmedsker sogn paa leie er sat for 5 Sld. 2 mrk., leyn deraf 
er betalt till Hellemisse 1697. en røe stierned Koe paa leye hos Hans Carlsen Udbyggere i Røe sogn 
er sat for 5 Sld., leye, deraf er betalt till Alle Helgen 1697. en sort braaged og stiernet stud for 4 
Sld., en sort braaged og hielmed stud for 3 Sld. 2 mrk., en rød braaged Qvigekalf 4 mrk., en brun 
Qvigekalf 4 mrk., en sort Tyrkalf for 4 mrk., en rød beaaged studnød 8 mrk., it røe hielmet 
Qvigenød 8 mrk., it røe hielmet Qvigenød 8 mrk., it sort stiernet Qvigenød for 8 mrk., en blaa herret 
stud er sat for 9 Sld., en rød braaged Tyr 3 Sld. 2 mrk., en sort braaged Tyr for 5 Sld., 
Giedder Och Bucke. 
3 gl. Buekke støket er sat for 9 mrk., er 6 Sld. 3 mrk., 2 største Giedder á 5 mrk. 8 skl er 2 Sld. 3 
mrk., 3 mindre Giedder á 4 mrk er 3 Sld., 
Faar. 14 støkker gl. Faar á 3½ mrk er 12 Sld. 1 mrk., 4 Lamb á 2 mrk er 2 Sld.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., 7 unge Gies á 12 skl er 5 mrk. 4 skl.,  
Boehave. 
En ploug med behørig jern 2 Sld., en wogn med smaa stier hammel tøm og halseeler 3 Sld.,  
I Drengehuset i stue lengden, en Ørk foruden laas for 3 Sld. 2 mrk., it øllkar paa 2 tønder stoer 1 
Sld., it øllkar paa ½ tønde stoer 1 mrk. 4 skl., en gl. let wogn foruden stier 4 mrk., en gl. slæde med 
jern vidier og dret for 2 mrk., en karm fading uden jern beslag er sat for 1 Sld. 2 mrk., it bord i øster 
hus med luct foed under for 1 Sld. 2 mrk., it Giestebuds bord med foed og skraar for2 mrk., en fem 



fierings øll tønde 2 mrk., en lynebord Salt tønde 1 mrk., en straabonds tønde for 8 skl., en half tønde 
for 4 skl.,  
Svin. En graa belted Soe for 1 Sld., 3 hvide Galt svin á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 2 Grise á 1 mrk er 2 
mrk.,  
Paa drenge Hus tillet. En øll tønde for 1 mrk., 3 straabonds tønder 1 mrk. 8 skl., en gl. half tønde 
for 4 skl., Paa Steerhus tilled it øllkar paa 2 tønder 2 mrk. 8 skl., it noget større kar 2 mrk., en slæde 
med slækar og jern vidier 1 Sld. 2 mrk., it lidet kar i steerhuset for 2 mrk., 2 ballier á 8 skl er 1 mrk.,  
It kar paa en tønde 2 mrk. 8 skl., en fiering for 8 skl., en handqvern med hus og seill 2 Sld.,  
I Øster Cammer. En stoer ege tønde 1 mrk., 2 straabonds tønder 1 mrk., it lidet skibs skab 1 mrk. 8 
skl., en gl. kierne 4 skl.,  
I Krobhuset. En stoer egekiste med laas for 2 Sld., en stor øll tønde ungefehr paa fem fiering 2 mrk., 
2 straabonds tønder 1 mrk., en liden gl. saae 8 skl., 2 straabonds tønder i wester Cammers á 8 skl er 
1 mrk., it Giestebuds bord 1 mrk. 8 skl.,  
I Pigens Seng i Krobhuset, it gl. sengklæde for 3 mrk., en ullen overdynne 1 Sld., it blaargarns 
lagen 2 mrk. 2 ullen hoveddynner 2 mrk., en ullen ranned underdyne for 2 mrk.,  
Niels Hansen i Røe sogn som er laugwerge for sin søster afgangne Rasmus Eriksen efterlefvende 
hustru ibn. Var her tilstæde, og tillige med Enken vedstoed, efter samme skiftebref ganget efter 
Sahl: Rasmus Eriksen d. 25 Okt: 1697. des indhold, dette boe at hafve til beste bestaaende udi d. 8. 
gaard i Røe sogn. penge 20 Sld.,  
nok taxeret i nye huset senge klæder i Nørre Seng. En blaa ranned overdynne for 2 Sld., 2 puder 
med wor og strik á 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk., it buue garns lagen for 1 Sld., it dito for 1 Sld. 1 mrk., en 
gl. bolster hoved dynne 3 mrk., en linnen underdynne for 3 Sld., I Søndre seng. En ollmerdugs 
overdynne for 3 Sld., en ollmerdugs hvid dynne 1 Sld., en pude med wo9r og strik for 1 Sld. 1 mrk., 
en pude uden wor for 1 Sld., en gl. pude uden wor for 1 mrk., it bruegarns lagen for 5 mrk., it gl. 
bruegarns lagen for 2 mrk., I Gl. Herberg huset i Søndre seng. En ullen ofverdynne for 3 Sld., it nye 
wefved Sengklæde for 1 Sld. 2 mrk.,en pude med lin waar og strik 2 mrk., en sort ranned ulden 
underdynne for 3 Sld. 2 mrk., en ulden hoveddynne 3 mrk., en hampe bruegarns lagen for 3 mrk., I 
Samme Hus i Østerseng, en linnen underdynne for 3 Sld., it nyt blaargarns lagen for 3 mrk., I 
Drenge huset i Syndre seng. En ulden ofverdynne 2 Sld. 2 mrk., en linnen underdynne 1 Sld., en 
ullen hoved dynne 3 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk. 8 skl., I én seng indfor døren. En underdynne 
af ullen og linen graa wefved 1 Sld. 2 mrk., en ullen ofverdynne 1 Sld., en ullen hoveddynne 3 mrk., 
it blaargarns lagen 2 mrk. 8 skl., I Nye huset it flamsk hiønde for 1 Sld. 1 mrk., en nye wefved 
Agedynne 4 mrk., et syed hiønde med skinunder for 2 mrk., en trygge skefteds benkedynne 3 alen 
lang for 3 mrk., endnu it syed hiønde med skin under for 3 mrk., en nye wefved Benkedynne for 
bordenden i stuen for 2 Sld., en lesned benkedynne under winduen i stuen 6 alen lang for 4 Sld., it 
nye wefved Sengklæde i Krobhuset for 2 Sld., en leder Køllert for 7 Sld., nok en bædre køllert med 
kastededs opslag, er taxeret for 10 Sld., en stoer Egekiste i Herberghuset for 4 skl. 2 mrk., med laas 
og hand grever. It laasfast fyrre skrin 4 mrk., en harre for 1 mrk., en hus stie for 1 mrk., kobber. En 
brygger kedell paa en tønderom i Mur er taxeret for 7 Sld., en stoer span kobber kedell wektig till 
penge 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en liden kaabber kedell er wiktig till 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., en Malm 
Gryde wektig til penge 2 Sld. 1 mrk. 8 skl., en liden Jern hand tang er wektig till 2 mrk. 4 skl., en 
stoek øpse for 2 mrk., en mindre øpse med en kloufoed paa for 1 mrk. 4 skl., en bred bladet øpse for 
1 mrk. 4 skl., en liden staur øpse 1 mrk., it bufve saug for 1 mrk., endnu it gl. dito for 6 skl., 2 smaa 
naufre á 8 skl er 1 mrk., en bend hage for 4 skl., it bor med skaft for 6 skl., en stolpenaur for 12 skl., 
en seis med bom og ringe for 3 mrk. 8 skl., en seis uden bom og ringe 2 mrk. 8 skl., en gl. seis med 
bom uden ringe 1 mrk., en gl. seis uden bom 6 skl., en stoek øpse for 2 mrk., en mindre øpe for 1 
mrk. 4 skl., en skovslæde med jern vidier og dret 4 mrk., it braad spid for 1 mrk. 8 skl., en sennerps 
qvern 2 mrk. 8 skl., en straabonds tønde for 1 mrk., en gl. tønde for 6 skl., en koppe borddug 6 mrk., 



en anden borddug 5 mrk., 2 gl. puder uden waar 1 mrk., en gl. lejell for 6 skl., 2 sengestæder  i 
Søndre Herberghuset det søndre sengested 5 mrk., en sengested nordøst i samme huus for 3 mrk., en 
liden side stoell 1 mrk., en liden stoell for 8 skl., en rokestoel 1 mrk. 8 skl., 2 gamble wogn ree med 
en jern vidie for 1 mrk. 8 skl., it aar med bihl 1 mrk. 8 skl., it par høestier 1 mrk. 8 skl., it bord i 
stuen med bordskuffe og aaben foed med skraaer er sat for 2 Sld., en gryde krog for 1 Sld.,  
Tilstaaende Gield. 
Gammell Madsen i Rønne er skyldig efter Sahl: Jens Anders skiftebref datered i Rydskierke paa 
Præstegaard d. 15 September 1684. som er børne goeds penge 2 Sld. 1 mrk.,  
Item Morten Hansen i Olsker sogn er skyldig 2 Sld., 
Sampt og Niels Bentsen Soldat i Sandvig er skyldig 1 Sld. 2 mrk.,  
Capitain Caspar Hinrich Westerwalt er skyldig efter samme skiftebrefs indhold 1 Sld. 2 mrk.,  
Efter den skifteforretning ganget i nu Sahl: Poull Hans boe i Melsted datered d. 22 april 1696. er 
dette boe til beste udleg for 21 Sld. 3 mrk.,  
Nok andgaf Enken at Hans Henrik Lylov er skyldig her til boet som hand sielf onsider vedstoed 3 
Sld. 2 mrk.,  
Item Capitain Casper Henrich Westerwalt er skyldig paa 2 af kiøbe Heste for it pund lin 3 Sld., og 
for en alen lerred 2 mrk., er 3 Sld. 2 mrk.,  
Morten Hattemagers daatter Marianna i Rønne er skyldig penge 2 mrk.,  
Jørgen Hansen paa Hans Ibsens grund i Røe sogn er skyldig for en skeppe Biug foer løn for en Koe 
2 mrk., og naar en dags høste arbied kortes 6 skl., er igen 5 mrk. 10 skl.,  
En Svensk Skomager ved navn Morten, boende i Simblegaards Wandmølle er her til boet skyldig 
blefven som Enken angaf 1 mrk.,  
Peder Skomager i Gudhiem er skyldig for en skepp Rug Meell, som hand af Skouf Rideren Hans 
Madwig paa denne Sahl: mands weigne skall have bekommed efter beretning for penge 4 mrk.,  
Stefn Nielsen i Røe sogn er skyldig for en half Baad penge 4 Sld., der for er en Koe til underpant, 
Summa anddrager forskrefne Sterbboeds rørende middell til penge 349 Sld. 3 mrk.,  
Ellers berettede Enken og arfvingerne at dette Sterbboe tilhør en Sølf kande ungefehrlig paa en pott, 
hvilken er af denne Sahl: Mand i pant lefvered till Hans Svendsen kierkewerge i Rydsker sogn for 
laante penge 20 Sld., som berettes at skall vere bevilged at bestaa foruden rentte, Og som Hans 
Svendsen ike nu møtte her paa Sterbbort med berørte pandt, saa kand herom ike videre foretages 
end at berørte kande er arfvingerne til løsning, og hvis saa kanden er bædre end de oppebaarne 
penge kommer Enken og arfvingen til deeling. 
Andgaaende denne Sahl: Mands Ifareklæder, da hafver hans efterlefvende daatter dem tilsammen 
bekommed som hendes mand Mons Andersen annammed haver, og der imod beholte moderen sine 
egne ifareklæder, hvor med parterne paa begge sider vare tilfreds og fornøyet. 
Widere befindes dette Sterbboe at vere tilhørig efter en talt Samfrender forretning dateret d. 4 july 
1697. opretted paa d. 6. og 7. Fri Wornede i Røe sogn. hvilken forretning formelder først af d. 7. 
berørte Fri Wornede, som Sahl: Lars Jensen nu sidst paaboede og fradøde er andslagen og taxeret 
for 360 Sld., hvilken summa efter opskriftens indhold og dersen formelding Sahl: Lars Jensen sielf 
har arfved og fra sine sødskende indløst, saa at dend fulde Summa dette Sterbboe ejer og tilhører, 
der nest formelder samme berørte forretning at de haver andslagen og taxeret det 6. Fri Waarnede 
kaldes Kindholm i Røe sogn for penge 60 Sld., som og dette boe efter opskriften og berørte 
forretning flud kommen tilhører. 
Nok befindes efter en otte mands forretning datered d. 7 juny 1689. at dend trettende gaard i Røe 
sogn er taxeret og sat for 131 Sld. 1 mrk., af denne Summa haver denne Sahl: mand Lars Jensen 
betalt føtst efter berørte doms indhold de 32 Sld., som afgangene Anders Peersen i Bemelte Røe 
sogn hafde udi berørte gaard, efter derom en handskrifts lydelse udgifvet af Sahl: Peder Hansen i 
Røe Sogn datered d. 28. juny 1690. dernest haver Sahl: Lars Jensen til Niels Abrahamsen i 



Westermarie sogn paa sin hustruis wegne hendes andeell og part efter samme doms indhold og 
skiødets indhold datered d, 25 September 1696. og vedstod inden Nørre Herrits ting samme dag af 
Niels Abrahamsen som boer i Westermarker sogn. berørte 25 September 1696 at have bekommet 
sin hustruis anpart som er 46 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Paa forskrefne Samfrender dom findes opskriften at melde at sønnen Esper Hansen har bekommed 
sin andeell efter dommens indhold, saa vel som og Hans Madsen Qvitering paa sin hustruis wegne 
at have hendes andeell bekommed, Endnu findes sønnen Mons Hans Qvitering for sin anpart af dato 
7. November 96. af forde 13 gaard i Røe sogn, nok findes Sønnen Hans Hans Qvitering datered 9. 
November 96. at have sin andeell bekommed, Endnu fremlagdes 2de Qviteringer under 
Ambtskrifvere Sr: Hans Henrich Schaars haand en af 10 Jul: 1696. paa 7 Rd. 10 skl., for Aa 1694. 
restant, en af 10 jul: 1696. paa 10 Rd. 5 mrk. 1 skl., for Aa 95. derved Lars Jensen paa Sønnen Sahl: 
Peder Hans Wegne hans anpart og tilkommer udi den 13 gaard i Røe sogn betalt hafver, efter det 
efter hammen opretted skiftebref og disse for berørte Documenters videre formelding. Belangende 
dend 5te Søn Lars Hansens anpart af d. 13 gaard i Røe sogn, da findes her udi herefter forklaring, at 
hand sin andeell hafver bekommed undtagen 4 mrk., Hvorfor udleg er giort, mens dend 6. Søn 
Michell Hansens anpart som er 7 Sld. 10 skl., er i den 13 gaard i Røe sogn endnu ubetalt 
bestaaende, hvilket trekes fra Hoved Summen, blifver saa af denne 13 gaard i Røe Sogn Sahl:  
Lars Jensens arfvinger til beste foruden sæded som dem og tilkommer og er til Preoritered i 
henseende til at meere paa Sahl: Peder Hansens wegne till Ambtstuen er betalt, end ham i gaarden 
tilkom, saa og forde Skiødes formelding som Niels Abrahamsen har til Lars Jensen udgifvet om 
adgangen penge 124 Sld. 6 skl.,  
Deraf tilkommer Mons Andersen som nu der paaboer, efter hans foregifvende, og sagde at have 
gaard brefvene till underpant, hvilket Enken og nu vedgik penge 27 Sld., blifver saa igien 97 Sld. 6 
skl., der til kommer Moderen Boell Hansdaatter dend halfvepart som er 48 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Dend anden halfvepart tilkommer Sahl: Lars Jens daatter Karne  Mons Anders som og er 48 Sld. 2 
mrk. 3 skl.,  Andgaaende det 7 Wornede i Røe sogn, da hafver Mons Madsen i Olsker sogn af denne 
Sahl: Mand Lars Jensen bekommed gaardens adkomstbrefve til underpant, som herefter i 
slutningen og saa anmeldes, for laante penge 13 Specre Rixdaler hvilke Mogens Madsen i lige 
myndt igien begierer, hvis at det ike skee kand Da andsettes paa hver Rixd. Til opgilt 8 skl., Nok 
rester deraf udi 1½ aar  til dato ansat for 5 mrk. 8 skl., blifver saa Summen tilsammen 22 Sld. 2 
mrk., Hvorfor Mons Andersen till Mons Madsen til pant lefvered Sølf staabbe og derimod 
annammed Mons Andersen til sig fra Mons Madsen, berørte 7 Waarnedes adkomst brefve, intil 
Mons Andersen sine penge igien bekommer, hvilke 22 Sld. 2 mrk., drages fra gaardens sætning som 
er 360 Sld., 
blifver igien 337 Sld. 2 mrk.,  
Hvoraf Moderen tilkommer dend halfvepart som er 168 Sld. 3 mrk.,  
Dend anden halfvepart som er 168 Sld. 3 mrk., tilkommer daatteren Karne  Mons Andersen. 
Det 6. Waarnede Linhollms gaarden er andslagen for 60 Sld., deraf til kommer Moderen dend 
halfvepart som er 30 Sld., og daatteren Karne  Mons Andersen tilkommer dend halfvepart som og er 
30 Sld.,  
Prioriteten andgaaende, da er Enken efter loven dend berettiged i hofvedgaarden som er det 7 
Waarnede i Røe sogn sin liifstid, dette saavit de vedkommende til efterretning sat. Dernest blef 
angiven efterskrefne Gield og Prætensioner. Og er dertil giort udleg som følger. Nemlig Kongl: 
May: Ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrich Skaar, fordrer efter en Specificatio under hans 
fuldmegtig Hans Hiorts haand, først for Aa 1693. 1694. 1695 og 1696. at det 6. og 7. waarnede i 
Røe sogn a 3 Sld er 24 Sld., ektepenge, der ved begier udlegged at Seqvesteris intil videre ordre fra 
Kiøbenhavn. Nok fordred en tønde laane Biug for 96. og derfor opskriver 10 mrk. 2 skl., Herimod 
findes en Qvitering under hans egen haand datered d. 15 Okt: 1697. at en tønde laane Biug paa Olle 



Wrimps wegne er lefvered, og d. 20 Okt: 97. at vere lefvered af Enken en skepp: Biug til leye, Ohle 
Wrimp negter inted Biug af Ambtskrivreren haver laant, der ved saa denne Pretension henstaar, 
eftersom Enken Lower om anderledes befindes at Clarere. Item frembvistes for Aa 1696 at vere 
lefvered Landgilde Biug 1 tønde 2 fiering 1 otting ½ pot, og der hos at vere ydt leye af en tønde 
laane Biug for 96. datered d. 20 Febr: 1697. under Ambtskriverens egen haand, som Enken igien 
blef lefvered. Nok fordred Ambtskriverens fuldmektig paa sin hosbonds wegne af d. 61. Peer Laurs 
gaard som hand paaboer i Clemmedsker sogn, som denne Sahl: Mand skulle have til ambtskriveren 
ahsignered, og formeldelst hans dødsfald ej kand tilkomme, og Pretenderer udleg for 1 tønde 1 
skep: 2 fiering 1. otting ½ pot, og haure 1 tønde 3 skep: 1 fiering 2 pot, som in natura skall ydes 
som seddelen formelder, nok it Faar 1. Gaas 2. Høns 1. rd. 4 skl., 5 leds veed, en les linsteen 1.Rd. 4 
skl., 2 les Høe negelt og skriverpenge 2 Rd. 3 mrk. 2 skl., Ekte penge 4 Rd., er 8 Rd. 3 mrk. 10 skl., 
Enken og arfvingerne esked herom beviis af Ambtskriveren paa denne Pretension, og vat bemelte 
Peder Larsen her tilstæde og frembviste Ambtskriverens qviteringer at have lefvered for Aa 1697. 
Landgilde Smørret, som mens at vere det Aar resten Pretenderes for, ved saadan beskaffenhed kand 
ingen udleg for resten stædes, eftersom Enken var i dend meening at Ambtskriveren burde vere 
skyldig til dette Sterbboe at betale berørte opbaarne Smør, og Remittered Skifte betientern, saadan 
stridighed till lov og rett, imidler tiid kand eening imellem denne afdøde og nye anordnede Qvarter 
mester her udi foretages.  
Nok fordred berørte Hans Hiort i samme Specificatio reede penge 5 Sld., dette Enken ved end 
benekted, og derfor Remittered Skifte betientern, det til Low og Rett, Nok fordred 4 tønder Aure 
som hand skriver in natura ar skall yde, Enken svarede her til og formente at hendes Sahl: Mand 
haver denne Haure med penge betalt, der for den post og till low og rett er henvist.  
I saa maader giøres Seqvosterings udlegtil forberørte 4er aars Ekte penge sampt og for Aa 1697. aars 
Ekte penge forberørte 2de Wordnede er 6 Sld., er saa Ekte pengene tilsammen 30 Sld., der for er 
giort indførsel i dette 6. Wordnede Linholms gaarden i Røe sogn. Og der ved forhaabed Enken og 
arfvingen at nyde efterladelse, efter aller underdanigste andsøgning og allernaadigste Reholution, 
hvis og det betalis bør svarer og betahler Enken dend halfvepart af berørte 30 Sld., Ekte penge, og 
daatterens Mand Mons Andersen dend anden halfvepart, efter som de forlaads Jordegoedset til 
deeling bekommed haver som for er melt, hvilket de og nu lofved at efter komme.  
Peder Rosmand i Rønne fordrer efter regenskab og indlefvered seddell som bedrager penge 20 Sld. 
1 mrk. 2 skl., Udlagt og indført, som dette Sterbboe er tilhørende udi dens 8de gaard i Røe sogn, som 
før ermelt penge 20 Sld., en bred bladetøpse for 1 mrk. 4 skl., til overs 2 skl.,  
Willum Jacobsen i Rønne fordrer efter regenskab og indlefvered Specification som vedgikes penge 
29 Sld. 6 skl., udlagt en stoer brun Hest for 10 Sld., en rød Koe hos Lars Hansen paa Biørnegaarden 
i Clemmedsker sogn for 5 Sld. 2 mrk., 3 Faar á 3 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 2 Grise á 1 mrk., 
er 2 mrk.,  I Nørre seng i Nyehuset, en blaa ranned ofverdynne 2 Sld., 2 puder med wor og strik 2 
Sld. 2 mrk., it brue garns lagen 1 Sld., en gl. bolster hofved dynne 3 mrk., en linnen underdynne 3 
Sld., en nye wefved Agedynne 1 Sld., af en Sinneps qvern ved Niels Lars udleg som Enken betaler 
8 skl., it bord med skuffe 6 skl.,  
Barbra Sahl: Christopher Hansens i Rønne fordred efter afreigning penge 14 Sld. 2 mrk. 12 skl., 
udlagt en blaa herred stud for 9 Sld., en stoer Egekiste med laas og handgræfver 4 Sld. 2 mrk., it 
Øhl Car paa steer hus tillet 2 mrk. 8 skl., som er paa 2 tønder rom. En femb fierings øll tønde 2 
mrk., en half tønde for 4 skl.,  
Landstings skrifveren Morten Joensen Klou fordrer for skrifver penge imod en deell brefve hand 
hos sig haver at lefvere penge 2 Sld. 1 mrk., her for er udlagt 2 unge Giedder á 4 mrk er 2 Sld.,  
En øhl tønde i drengehuset for 1 mrk.,  
Anders Karstensen i Clemmedsker sogn fordred for 3 tønder Haure á 2 mrk er 6 mrk., Item for jern 
27 skl., der paa angaf at hafve en wogn til underpant er 7 mrk. 11 skl., Imod denne fordring er først 



at regne bemelte wogge og derfor uden beretted Enken at Anders Karstensen har bekommet Aa 
1682 it sengested saa got som 5 mrk., der for uden noget udleg af arfvingernes her af boet stædes og 
henviist til Lov og Rett. 
Anders Hansen i Clemmedsker sogn fordred for løn for en stud en half winter 3 mrk., reise penge 1 
mrk., er 1 Sld., udlagt i drengehuset i en seng ind for dørren en ullen dynne for 1 Sld.,  
Jørgen Madsen i Rydsker sogn fordred laante penge 20 Sld., udlagt en Rød braaged Tyr 14 mrk., en 
malm gryde for 9 mrk. 8 skl., en seis med bom og ringe 3 mrk. 8 skl., en gl. Gied for 5 mrk. 8 skl., 
it syed hiønde med skin 3 mrk., it laasfast fyrre skrin i stuen 4 mrk., en liden nauf for 8 skl.,  
Leiutenant ved Cavalleriet her paa Landet Augustin Viole og samptlige med havende Oficerer 
fremblagde en Specification sidst datered d. 3. january 1689. udi hvilken atskillige annammelse af 
grevhr og munderinger optegned og der ved Exeroits Krud og Blye, hvor af Enken Sahl: Lars 
Jensens efter lefverske en vidimeret Copie i hende hafver, udi hvilken denne Sahl: Mand Qvarter 
Mester Lars Jensen sig Obligered haver at svare til hvis af mundering Ammunition og Grevhr till 
dend ibehold ved Rytter Compagniet veret haver, og siden der til at svare naar begieres, efter des 
indhold, sammeledes haver og Lieutenanten Viole saa og Corneten Jens Wintter udi berørte 
forskrifning sig Obligered med Qvarter mesteren at hafve indseende, at det Specificationrede 
Gevehr og ammunitation sampt mundering alletiider skall vere ferdig og i parat findes, som de 
samptlig med egene hender under skrefvet hafver. Derpaa i dag d. 25 Oktober 1697. indlefvered en 
Prætention som formelder saaledes, fortegnenelse paa det Gevehr af Kongens som findes 
brøstheldigt nemlig 10 Carabiner 18 par Pistoler og der for befantes til brøst 13 Rd. 4 mrk. 6 skl., 
som er paa det nøyeste af en Bøsmager efterseet, endnu fattes 7 Carbiner og 6 par Pistoler, som ey 
nogensteds findes, nok 3 par holster og 14. Kimmer, Spender 15 der for fordres for en Carbiner 2 
Rd., er 14 RD., for it par Pistohler 4 Rd., er 24 Rd., for it par Holster 1 Rd., er 3 Rd., for en Rem 4 
mrk er 9 Rd. 2 mrk., for hver Spender 12 skl er 10 mrk. 10 skl., er tilsammen baade brøst og det 
Gevehr som fattes 65 Rd. 5 mrk., som bør at betalis efter hans egen forskrifvelse,  
skiftestæded d. 25 Oktober 1697. Augustin Viole, Jens Wintter, Evert Olsen Sonne. 
Christopher Olsen Sonne. Lars Nielsen. 
Enken med sin Laugwerge, og arfvingens Mand her til svarede at i hvor well denne Sahl: Mand 
Qvartermester Lars Jensen sig som før ermelt Obligeret hafver at svarer til staar Kongl: May: 
Gewehr og Mundering, saa er ved tidens langhed saadan gewehr og mundering for derfne lighed 
undergifven og ike alletider kand vere som nyt og ferdigt, end og der foruden er en stoer dell 
Ryttere som sit eget Gewehr bruger at de ike kand antage af Kongl: May: Gewehr, og der for noget 
Gewehr overblifver, som med tiiden for derfves, formodet Enken og arfvingerne med deres forsvar 
dette boe fri at vere, særdeles og eftersom Welb: Hr: Obrist Lieutenanten og Commendanten 
Andreas Buggensagen, som tillige og for Rittmester Rytter Compagniet Commenderer, ved denne 
Sahl: Mands dødelig afgang haver andtaget en denne Sahl: Mands beste Hest Sadell Pistohler og 
Bisell med behør Estimeres for 50 Sld., der ved arfvingerne formente nok som at have Contribuered 
til ommelte Pretension, og var i ydmygeste forhaabning at Welb: Hr: Obrist Lieutenanten og 
Commendanten ike videre Pretension her af boed begierede, og for resten om ey anderleedes kand 
vere befriet, erbødsig derom ved Lov og rett at svare. Hvor till det af skifte betientern Remitteris, 
bemelte Lieutenanten Viole og Cornet Winter paastoed og fordred udleg for ommelte Pretension, 
skifte betientern understoed sig ike imod arfvingernes Protestation her til noget udleg at giøre, mens 
som melt det ved Lands Low og Rett at udføres hen fra henviiste till endelig dom og paakiendelse. 
Mads Ibsen i Rydsker sogn fordrer som denne Sahl: Mand efter det skiftebref ganget efter hans 
Sahl: Hustru dateret d. 6. og 7. February 1695 er skyldig blefven penge 3 Sld. 2 mrk., her for er 
udlagt en røe braaged Qvige kalf 4 mrk., it syed hiønde med skin under for 2 mrk., I krobhuset en 
stoer Egekiste med laas for 2 Sld.,  



Albrekt Hartwig paa Wellingsgaard i Nyker sogn fordret først 15 Sld., kroner laante penge, nok 
forberørte 6. og 7. Wordener Commisions penge for at drifve en Procehs fri Wordnede rittighede, 
angaaende 6 Sld., Item for it par folle knifve 4 mrk., er 22 Sld., de 15 daler anlangende derimod 
lovet Enken og arfvingerne, at Anders Pedersen Fyhn paa samptlig Intesesserendes weigne udi den 
sag imellem ham og Gudium boerne for dette Sterbboeds anpart der udi paa Albert Hartwigs 
weigne skall vere fri og krafvesløs i alle maader, hvor om Albert Hartwig sielf angaf de 15 Sld., sig 
reiser, og var tilfreds efter deres forhen giorde foreening naar dend hold de fordrende folle knifve 
som Enken beretted Albret Hartwig skall have Lars Jensen foræred, will hun om begieres igien 
forskaffe, for resten 6 Sld., udlagt af hvis efter Powel Hansen ved den forhandling efter dom 
Passeret er udlagt at betahle her till de 6 Sld.,  
Sogne Præsten Hr: Christen Lind i Røe sogn fordred for en tønde Biug till tiende for Aa 1696. 3 
Sld., nok for Aa 1696 af det 6 Waardnede Linhollmsgaarden for 1 1/5 tønde Biug 3 Sld. 2 mrk., for 
en gl. Qvindbegr af uelse 2 mrk., for en tønde Biug som Hartwig Lars Jensens dreng hette 5 mrk., 
giør 8 Sld. 1 mrk., endnu har Hr: Christen at fordre, en ung Buk som Enken lovede hammen at 
forskaffe. Her for udlagt en sort hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en gl. Giddebuk for 2 Sld. 1 mrk., it 
flamsk hiønde 5 mrk., en liden staur øose 1 mrk.,  
Peder Nielsen i Gudhiem fordrer som rester paa en half tønde sild 4 mrk., og træet igien, 
arfvingerne her imod svarede og beviste med Ohle Wrinp og Ole Bone i Røe sogn, at bemelte Sild 
var sur, som de hafde hørt af Lars Jensen og det kunde vidne, hvilken Sild Peer Nielsen ike vilde 
igien hentte des aarsage de formente at Peer Nielsen hafde nok betahling at 9 mrk., og en Boy saa 
god som 1 mrk., som hand der for hafde bekommed, og der for erbødsig till Lov og Rett at svare, 
hvor til det er henvist. 
Anders Jensen i Røe sogn fordred og vill hafve imod den underholding som hand angaf at hafve 
anvendt med begrafvelses bekostning paa Sahl: Jens Ibsen efter lefvende hustru Bendte 
Svendsdaatter i Røe sogn, hvor om endelig afreigning her i boet nu blef opsat, naar hvis som Sahl: 
Lars Jensen af den berørte Sahl: Qvindes tilhørende goeds opbaaret haver, som er til begrafvelses 
bekostning 3 Sld. 8 skl., Item til underholding forstreket 3 mrk., giør 15 mrk. 8 skl., Derimod 
beholte Lars Jensen af en røe Koe 2 Sld., 2 drengedynner for 3 mrk., 2 puder 12 skl., 2 blaargarns 
lagen 3 mrk., af 9 alen wadmels 5 mrk. 2 skl., ofverskyder 4 mrk. 6 skl., nok har Anders Jensen 
betalt som af korn er udlagt til stemplet papir till skiftebrefvet 3 mrk., saaleedes tilkommer da 
Anders Jensen 7 mrk. 6 skl., her imod fordred Enken og arfvingern for festens Øhl og Bryllups 
bekostning 7 Sld., nok for en otting spegesild som Ohle Wrimp widere om der for 4 mrk., dette 
Anders Jensen benekter, og der for er henvist till Low og Rett, og der for blef Sahl: Jens Ibsens 
skiftebref intill videre her i Lars Jensens boe og hans Enke af skifteskrifveren lefvered dateret d. 18 
may. 1697. Ellers fordred Anders Jensen for waar arbieds 2 Sld., og en deel for høst arbiede, som til 
bewis og er til lov og ret henvist, efter som arfvingerne det benekter. 
Efter samme skiftebref befindes at Sahl: Lars Jensen har paataget sig wergemaall for Sahl: Jens 
Ibsens børn Niels Jensen, som tilkommer 4 mrk. 7 skl., Item for Anna Jensdaatter og Kirstine 
Jensdaatter som hver tilkommer 2 mrk. 3½ skl., er tilsammen 2 Sld. 14 skl.,  
Saa er nu ved Sahl: Lars Jensens dødelig afgang igien forbemelte 3de børn til werge anordnet Mons 
Andersen i Røe sogn som det efter lowen haver at forestaa, og er af de 2 Sld. 14 skl., endnu af huset 
de 2 mrk., som der til er udlagt hos Anders Jensen beholde, rester saa 6 mrk. 14 skl., der paa har 
Kirstine bekommet it hiønde for 2 mrk., en bære kande for 6 skl., Item Anders Jensen har at svare 
till en øpse for 6 skl., rester saa 4 mrk. 2 skl., der for er udlagt en liden jern hand stang for 2 mrk. 4 
skl., en stoer straabonds tønde for 1 mrk., en gl. dito 6 skl., en liden naufr for 8 skl.,  
Hans Rimand i Gudiur fordret for en tønde malt og en skeppe til leye der for 2 Sld. 2 mrk., her paa 
vedstoed Hans Rimand at have oppebaaret 4 mrk. 4 skl., rester igien 5 mrk. 12 skl., udlagt it 



Giestebuds bord for 2 mrk., en fem fierings Øll tønde for 2 mrk., en salt tønde 1 mrk., en straabonds 
tønde 8 skl., en half tønde for 4 skl.,  
Gottfrid Nielsen i Røe sogn fordret paa sin hustrus wegne efter Sahl: Markus Hans skiftebref 
udmelding, hendes arfvepart 19 Sld. 1 mrk. 2 skl., der paa vedgik først at have bekommet en Hest 
for 9 Sld., og en Koe for 5 Sld., giør 14 Sld., rester saa 5 Sld. 1 mrk. 2 skl., her imod frenbstilled 
arfvingerne, en Qvindes Person naufnlig Anna Ibsdaatter, hvilken Gotfrid Nielsen haver besoved og 
sagde hun at hand hafde lovet hende Ekteskab, hvilket hun for Hr: Christen Lind hafde bekient, 
som hun nu her paa Sterbboet vedstoed, des aarsage Lars Jensen hafde betalt til hende, som hun og 
nu sielf vedstoed 5 Sld., hvilket Gotfrid Nielsen efter andgifvende hende hafde loved at tilfreds 
stille med, paa det hand kunde indkommes i andet Ekteskab med den hustru hand nu haver, der for 
denne Sahl: Mands arfvinger formente for Gotfrids tiltale fri at vere, en dok arfvingerne kunde 
vewise atskillige andre umager som Sahl: Lars Jensen paa Gotfrids wegne haft hafver, des aarsage 
denne fordring til Low og Rett er henvist.  
Frederik Hansen i Røe sogn fordred 2 mrk., udlagt it Kar paa Steerhuset tillie for 2 mrk., 
Kongl: May: Byefougd i Svaniche Anders Pedersen Fyhn fordrede for 2 stoer planker som Sahl: 
Lars Jensen paa hans wegne it vindue haver bekommet á 3 mrk er 6 mrk., nok fordred laante penge 
1 mrk., nok efter en fuldmakt som samptlige fri Wordnede haver gifvet Anders  Pedersen d. 26 
Oktober 1691. at hand paa deres wegne vilde indlefvere en Suppliqne i det Kongl: Cancelie og 
affordre Reholution der paa andgaaende Fri Waardnedes Frihed og Ektepenge med videre etc: 
Hvorforrede samptlige hafde lovet hammen, om der falder fornyelig Reholution 25 Rd., mens hvis 
inted kand erlanges da 25 Sld., og som her er ungefehr 50 Fri Waardnede paa landet, tilkommer 
dette boe at betahle for 2 Waardneder á 2 mrk er 4 mrk., er 2 Sld. 3 mrk., her for er udlagt af hvis 
som Ellene Powel Hansen i Mellsted her til boet efter den forretning som ofver Powell Hans boe 
efter Dom er Paseseret, betallis disse 2 Sld. 3 mrk.,  
Endnu angaf Anders Pedersen Fyhn af Svaniche her paa skifted, at Sahl: Lars Jensen som en for 
mand for en deell af Gudium boe haver søgt en Procehs med hammen anlangende nogle Bierge 
penge, som en skipper Cornelius Jucus med 2de andre den 18 Marty 1694. haver betalt for nogle 
Stiker og Anker som en anden Skipper Johan Eriksen Svart om fisket til forn var strandet med 
under Røe sogn, og som bemelte  Gudium boer, hafver erlangt en lands tings dom ofver forde 
Anders Peersen at hand paa nogle biergeris weigne som deres biergeløn blef fradømbt skulle betale 
Gudium boerne en Summa Penge, Hvilken dom Anders Peersen hafde akted till Høyere Rett at 
Appellere, mens saa som Anders Peersen med en deel af de fra dømbte Biergere er blefven forligt 
med Lars Jensen og Hans Rymand og nogle andre af Gudium boerne, at de skulle hafve 1 Sld., till 
mands, og 2 tønder Øhl for videre omkostning at spare, da om dend forligelse med forde Gudium 
boer kand og maa holdes, hvor om nu Anders Peersen med dem strax at hand rider herfra till 
Gudium vil formene, da will hand der med vere tilfreds, mens hvis ike, da vil hand holde dette boe 
eller disse arfvinger som de der i frembtiden bør svare hammen, efter di Lars Jensen var en formand 
som for ermetl i Processen; Enken og arfvingerne hertil svarede, at de ike viste at nogen forligelse, 
menseskede at Anders Peersen samme forligelse i rette, eller betahling, efter Welb: Hr: 
Landsdommers dombs indhold til alle vedkommende og disse arfvinger deres andell. 
Mikell Peersen af Nylaursker sogn fordred for it rest skin 6 mrk., og laante penge 1 mrk., Enken og 
arfvingerne hertil svarede at Mikell Peersen har foræred Lars Jensen forde rest skin, som dend Sahl: 
Mand Lars Jensen sielf hafde foregifved da hand hiemkom med rest skindet, som og skredderen 
Ole Bon wandt, den 1 mrk., laante penge benektes, der for de ey udleg vilde stede, saa Remittereded 
skiftebetientern det til Low og Rett; 
Powell Jensen i Nylaursker sogn fordred tømmer mands arbiedsløn 4 mrk., Enken og arfvingerne 
dette benekteder, og sagde at Powell Jensen har bekommet sin arbiedsløn, der for det til Low og 
Rett er henvist. 



Peder Andersen i Nylaursker sogn fordret paa sin stiifdaatters mand Peder Jensens wegne for it 
huus, som Rasmus Elling i Røe sogn iboede, hvilket Peder Andersen forregaf at Sahl: Lars Jensen 
haver solt, og der for fordrede 12 Sld., Enken og arfvingern viste hammen ingen svar at gifve, og 
hafde  Peder Andersen ey nu nogen beviis med sig, der for det og til Low og Rett er henvist. 
Esber Hansen i Svaniche fordred rentte af 9 Sld. 1 mrk. 12 skl., som Lars Jensen for ham under 
wergemaall hafde fra Aa 1683. og til Aa 94. her til svarede Enken og arfvingerne at som Esber 
Hansen har bekommet hovet Summan, og i nogle aar sit ophold her i boet har haft, saa siunes at 
hand ingen rett til denne fordring haver, og er der for til Low og Rett henvist. 
Hans Bentsen i Clemmedsker sogn fordred for en Musqvedonner 4 Rd., er 6 Sld., udlagt for disse 6 
Sld., en sort snopped og stierned Hoppe og it sort stiernet Horsføll for 6 Sld.,  
Anders Pedersen i Aaker sogn fordred som rester paa den 20 gaards i Røe sogn kiøb, hvilken gaard 
Lars Jensen skall hafve kiøbt efter hans forregifvende for 5 Sld., og en Aske træ, hvilket hand silf 
andslog for 2 mrk., hvorimod Lars Jensen skulle hafve sæded i berørte 20de gaard her paa svarede 
Enken og arfvingen, at Anders Peersen inden Nørre Herrits ting hafver solt skiøt og takt for god 
betahling kort før end Sahl: Lars Jensen døde, mens efter som Ambtskrifveren nu i dette aar 97. har 
bort fested berørte 20de gaard, og till gaarden nu i fisked er pløyed og Rug saaed, saa formente 
arfvingerne, at Anders Peersen bør betahle her til boet igien hvis hand bekommed hafver som er 3 
Sld., opbaared af denne Sahl: Mand tillige med brefve penge som Rettens betienter nu fordrer, der 
for den post til Low og Rett er henvist. 
Wefst Pedersen i Olsker sogn fordred for en stud at foere 6 mrk., laante penge 2 mrk. 2 skl., er 2 
Sld. 2 skl., dette benektes, og der for er henvist till Low og Rett.:/: 
Hans Monsen i Clemmedsker sogn fordred for en kalked hus 5 mrk., laante penge 3 Sld., rester paa 
en fierings Smør 2 Sld er 6 Sld. 1 mrk., udlagt hos Ellene Powell Hansens i Mellsted af hvis hun her 
til boet er skyldig efter den forretning som efter Dom er Passered, deraf betalles disse 6 Sld. 1 mrk., 
:/: Lars Hansen i Knudsker sogn fordrer paa sin broder Mikell Hansens weigne, af dend 13 gaards 
Wandmølle som er 4 Sld. 1 mrk. 9 skl., der paa bekommet en Qvige for 10 mrk., rester 7 mrk. 9 
skl., udlagt at betallis af hvis Ellene Powell Hansen i Melsted er her til boet skyldig at fordre disse 7 
mrk. 9 skl., Nok vedstoed Lars Hansen i Knudsker sogn at have bekommed af denne Sahl: Mand en 
Koe, men beretted at Lars Jensen har bekommed betaling derfor, nemlig en galt for 2 Sld., en tønde 
haure paa Lars Jensen weigne skall have yt till Giert Farfver i Rønne for 2 mrk., skulle saa efter 
hans wurdering paa korns werdi 4 Sld. 2 mrk., reste 2 Sld., Enken eedlig beretted at have til Lars 
Hansen betalt berørte Galt, haufren benektedes mens foregag at Lars Hansen har annammet berørte 
Koe paa den andeell hand hafde i dend 13 gaard i Røe sogn, og at tilkomme Lars Hansen endnu af 
samme gaard paa sin anpart penge 1 Sld., den øfrige stridighed er henvist till beviis, Low og Rett. 
Udlagt it lidet kar i Steerhuset for 2 mrk., en slæe med jern videre og drett for 2 mrk.,  
Jens Mortensen i Olsker sogn fordred 1 Sld., udlagt at fordre hos Jørgen Hansen i Hans Ibsens hus i 
Røe sogn disse 4 mrk.,  
Corporall Hans Rømmer boende i Westermarker sogn fordret paa Well edle og Welb: Hr: Oberst 
Litinant og Commendant Andreas Buggenhagens weigne, paa Mons Andersen weigne at reate 6 
tønder Haufre. Item paa Jens Ibsen i Røe sogns wegne at reste 6 tønder Aure der for angafves at 
Lars Jensen af Jens Ibsen haver annammed 3 Sld., penge hvor for Jens Ibsen nu skeer udleg og sielf 
svarer Hr: Oberst Lieutenant forde Haufre, Mogens Andersen lofvede self at vil svare Hr: Oberst 
Lieutenant de Pretenderende 6 tønder Haufre till Jens Ibsen udlagt en ullen og linnen graa under 
dynne i en seng indfor dørren i drengehuset taxeret for 6 mrk., en ullen hoveddynne 3 mrk., en 
tryggeskefteds benkedynne 3 dyne for 3 mrk.,  
End videre angaf Hans Rømmer, at Sahl: Lars Jensen haver laant af Hr: Oberst Lieutenanten penge 
3 Sld., og der imod tilsagt hammen 6 tønder Haufre nu hver tønde andsatt for 3 mrk., giør 4 Sld. 2 
mrk.,  



Enken forregaf at Jens Hansen skulle have udført berørte 3 Sld., till Hr: Oberst Lieutenant, og hafde 
Sahl: Lars Jensen laant berørte 3 Sld., af forde Jens Hansen, mens naar Jens Hansen forskaffer 
Qvitering for bemelte 3 Sld., will Enken ham udlegged fornøyet saavit retter, udlagt en slæe med 
slee kar for 6 mrk., en let wogn for 4 mrk., en karm fadring uden jern beslag for 6 mrk., en stoek 
øpse for 2 mrk.,  
Anders Jørgensen i Olsker sogn fordred efter sin opskrift, først for it les Hafre 4 Sld., for it spender 
Horn 4 mrk., for en belted galt 3 Sld., paa brue garns lerret 2 mrk., er 8 Sld. 2 mrk., Enken og 
arfvingerne foregaf at Anders Jørgensen har handled at skillige gange Øg Heste og Hopper med 
denne Sahl: Mand, og er ufrilbarlig ved saadan handling forskrefne vare afkortet, helst som Anders 
Jørgensen ike nu kand forclare, paa hvad tiid disse ware bekommed er, særdelis og at Anders 
Jørgensen er nødtrengende till hvis hand haver, saa og er ingen bevis ved denne fordring, formente 
Enken og arfvingen inted til Anders Jørgensen i ringeste maader skyldig at vere, der for dend post 
til ydermeere oplysning til Low og Rett er henvist. 
Efter det skiftebref ganget efter Sahl: Jens Andersen som boede og døde i Rydskirke Præstegaard 
datered d. 15. September 1684. befindes denne Sahl: Mand Lars Jensen at vere tilordnet at werge 
for denne Sahl: mands Søn Jens Jensen som tilkommer efter samme skiftebrefs indhold af løsøre arf 
53 Sld. 3 mrk. 10 skl., Item af denne Sahl: Mand Jens Andersen Ifareklæder og Mundering 18 Sld. 
1 mrk. 8 skl., giør 72 Sld. 1 mrk. 2 skl., der for er atskillige ringe ware og tilstaaende Gield paa 
skifted efter Sahl: Jens Andersen udlagt, hvis aarsage og efter som det gods i høyer pris da er opsat 
end det kand for penge selges, kand deraf ingen rentte nu reignes, mens ved hofved Summen at 
forblifve, saa er da ved denne Sahl: Mands dødelig afgang nu til werge anordnet først Morten 
Mortensen nemst sleet boende i Boelsker sogn, dernest efter som hand ike kand tage alt wergemaal 
er ham helften wergemaaled paalagt, og for dend anden halfvepart af wergemaalet er tilordnet 
Jørgen Nielsen i Østerlaursker sogn, mens siden af Ambtmanden ordinered, Hans Pedersen i 
Østermarker sogn, og er da som en hver andtager under wergemaall 36 Sld. 9 skl., Og er saa Morten 
Mortensen for sin anpart 36 Sld. 9 skl., udlagt, en røe soed siterned Hest for 8 Sld. En liden kiollert 
med kastes opslag paa for 10 Sld., i gl. Herberghuset i Søndre seng en ullen ofverdynne for 3 Sld., it 
nye wefved sengklæde 1 Sld. 2 mrk., en pude med lin waar og strik for 2 mrk., en sort ranned ullen 
underdynne for 2 Sld. 2 mrk., en ulden hoveddynne 3 mrk., it hampe bruegarns lagen for 3 mrk., 
dette sengested for 5 mrk., en  kaape borddug for 6 mrk., en gryde krog for 4 mrk., it bord i Øster 
hus med lugt foed for 1 Sld. 2 mrk., at affordre hos Morten Hansen i Olsker sogn som hand her til 
dette børne goeds er udlagt skyldig at vere 2 Sld., hos Niels Bentsen Soldat nu i Sandwig 1 Sld. 2 
mrk., it lidet skibs fad 1 mrk. 9 skl., 
 Iligemaader udlegges till den anden anordnede werge Hans Pedersen i Østermarker sogn for 36 
Sld. 9 skl., nemlig her i boed den mindste brun stierned Hest for 8 Sld., en liden kiøllert for 7 Sld., 
en Ørk i drengehuset uden laas for 3 Sld. 2 mrk., it Øllkar paa 2 tønder for 1 Sld., en brun hielmed 
Koe 4 Sld. 2 mrk., i gl. Herberghuset i øster seng en linnen underdynne 3 Sld., it nytt blaargarns 
lagen 3 mrk., det øster sengested sammesteds 3 mrk., hos Gammell Madsen i Rønne som han paa 
dette børne goeds skyldig er 2 Sld. 1 mrk., Iligemaader som Capitain Casper Henrik Westerwalt paa 
dette børne goeds skyldig er 1 Sld. 2 mrk., en seis med bom og ringe 2 mrk. 8 skl., I syndre seng i 
drengehuset en ullen ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., en ullen hoved dynne 3 mrk. 1 skl.,  
Oluf Wrimp i Røe sogn eskede paa en sløf staab som ham tilhør, og foregaf at have til Sahl: Lars 
Jensen i pantsat for 3 Sld., hvilke 3 Sld., Enken vedstoed at have nu her paa skifted igien annammed 
af berørte Oluf Wrimp, og foregaf Enken og arfvingen at den ekedde sølfstaab, hafde Lars Jensen 
ved Jens Larsen Smid igien i pantsat til Henrik Albretsen for 3 Sld., og var Jens Larsen Smid nu 
herfra skiftesteden hen skiket med 3 Sld., til berøre Henrik Albretsen, og wilde hand ike der for lade 
Sølfstaaben følge imod pengens lefvering, der paa blef Hans Rømmer og Niels Larsen till Henrik 
Albretsen henskiket og anmodet ham staaben her paa boepælen at forskaffe, hvilket hand ike wilde, 



men gaf til svar at hand hafde end der foruden hos Lars Jensen at fordre 2 Sld., saa wilde hand 
hafve ald sin betalling 5 Sld., førend hand Sølfstaaben wilde følge lade, da som Henrik Albretsen 
ike sielf møder her paa Sterbboed og fordrer noget, saa kand ham inted udleg stædes mens saavit 
panted angaar til løsning till Low og Rett er henvist, og lofved Enken at holde Ohle Wrimp 
skadesløs og ham hans Sølfstaab forskaffe. 
Claus Pedersen Deign udi Røe Sogn fordred som vedgikes efter Accord penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt 
af de 4 Sld., som Stafn Nielsen er skyldig her til boet og en Koe til underpant der for disse 2 Sld. 2 
mrk.,  
Herrits fougden Eskild Nielsen sampt herrits skrifveren Hans Povelsen Buk fordrer trstifirer penge 
for it afkaldsbref, som Anders Jensen har udgifvet som før ermelt paa dend 20 gaard i Røe sogn 2 
mrk. 10 skl., Her for udlagt it Øllkar paa en halftønde stoer 1 mrk. 4 skl., en stoer Egetønde i Øster 
cammer for 1 mrk., en seis uden bom 6 skl.,  
Enken forregaf at vere skyldig till Hans Karlsen i Røe sogn paa forberørte Røe stierned Koe penge 
3 mrk. 8 skl., udlagt hos Jørgen Hansen i Røe sogn 1 mrk. 10 skl., 3 tønder i drengehuset 1 mrk. 8 
skl., en liden saae for 8 skl., til ofvers 2 skl.,  
Jørgen Henriksen i Røe sogn fordrer efter sin seddell først rentte  i 7 aar for 10 Sld., reede penge 
saa og en tønde haufre og en skepp til leye i 2 aar, lax og øreder for 2 mrk., Enken hertil svarede at 
capitalen de 10 Sld., er betalt for 6 aar siden der for formente ike nogen rentte at kand gifve. Dend 
tønde haufre beretted Enken at Jørgen Henriksen har bekommed, Øreden og Laxen beretted Enken 
at Jørgen Henriksen har bekommet penge for, der for kand ved denne stridighed ej nogen udleg til 
denne fordring stædes, mens afvist til Low og Rett. 
Rasmus Hansen udi Røe sogn fordret paa it par flinte pistoler, og der paa vedgik at have bekommet 
en tønde Biug for ungefehr 11 aar siden, Enken og arfvingen her til svarede at de imod forde 
Pistolers forskaffelse som Ohe Wrimp angaf at have af Sahl: Lars Jensen at samme Pistohler stoed i 
pant for en tønde Biug, og at have hos Rasmus Hansen til gode en tønde Biug og 11 skepp Biug, der 
af udi 11 aar til leye, desen aarsage ej videre her om kand ommeldes, mens saadan stridighed enten 
af Rasmus Hansen at Clarers eller paa begge sider ved Low og Rett at søges, der til skifte betientern 
det og herfra Remittered. 
Jens Hansen i Olsker sogn fordrer efter en sin frembsente seddell først 5 Sld., penge, som hand 
skulle have laant Sahl: Lars Jensen, da Jens Hansen var hiemme hos sin Fader. Item for en foller 
knif som var indlagt med Sølf 5 mrk., for en Carbine rem 2 mrk., for en visebog med 31 wiser udi 
men hand var i Arrest 1 mrk., for en studs føede 3 mrk. 8 skl., ansat for 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., Enken 
og arfvingen svarede her till at de wiste ingen beskaffenhed herom at forklare mens de mente at den 
beste forklaring herom well skulle findes i den Skifte forretning som blef holt over Jens Hansens 
boe og goeds efter gangene dom, for hans begangne forseelse, der dog de formodet inted derudi 
herom meldes, og ey wiste noget til han skyldig at vere, saa blef herom ingen widere bevis eller 
oplysning fremblagt og Jens Hansen ej sielf møtte der for denne fordring till beviis till Low og Rett 
henvist. 
 Jacob Andersen Fellbereder i Rønne fordred efter sin seddell først arbiedsløn paa Buck skin 6 
mrk., her till svarede Enken at som Sahl: Hr: Oberst Wettberg bekom samme Buck skin, og hand 
haver andtaget der at wilde søge betaling, var hun ey plihtig videre der til at svare, hvor for den post 
der henvises.  
End videre fordrer Jacob Andersen arbiedsløn for 3 kalfveskin 12 skl., Item for Buke skin og 2 
wehrskin der paa skyldig 4 mrk. 2 skl., derimod vedgaar at have 2 wehrskin endnu hos sig, denne 
fordring viste Enken ike af at sige, men hun formente at hand sig havde 4 skind, nemlig 2 Gedeskin 
og 2 gl. wehr skin, og sagde Enken at naar Jacob Andersen restvered hende bemelte 4 skin, skall 
hand sin arbiedsløn bekomme, og der for er til Low og Rett henvist. 



Ellers indskikkede Hans Hiort, en sin seddell af 15 Oktober 1697 udi hvilken hand formelder at 
hand haver aa. 1696. handlet med Sahl: Lars Jensen om en liden Cane till en Hest om 3 tønder 
Haufre, siger at vere accorderet for 3 tønder Haure á 6 mrk er 4½ Sld., mens nu fordrer efter løfte 4 
tønder Aure der for 2 Rixdaler Enken og arfvingerne her till svarede at Hans Hiort hafde foræred 
Sahl: Lars Jensen berørte Cane, for 6 mrk., og blef den nu bemelte wurderings mend efterseet og 
befantes af werdi for 6 mrk., og formeente Enken og arfvingerne at som Hans Hiort ike will blifve 
ved sit løfte med forde Cane, som de sagde at vere denne Sahl: Mand foræred, saa kunde hand ike 
heraf boet Pretendere meere end sin berørte Cane igien :/ eftersom berettes denne Sahl: Mand ike 
samme Cane at have brugt :/ Hvilket Emken og arfvingerne wil nu samtyke, at Hans Hiort berørte 
Cane igien bekommer, der ved dend post saavit beroer, eller ved Low og Rett atskilles, hvor til af 
Skifte betientern Remitteres. 
Hartwig Larsen fordred for en brun Hest 12 Sld., der paa bekommed en Koe for 5 Sld. 2 mrk., 
rester der paa 6 Sld. 2 mrk., laante penge 3 Sld. 2 mrk., 7 tønder Haufre á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk., 3 
tønder Biug á 4 mrk er 3 Sld., her for vilde Enken ej vedgaa meere end at Hartwig bekommer en 
tønde Biug Sæd, som hand har for sig sielf beliggende, Item helften af 4 tønder Aure Sæd og Enken 
den anden halfve part, som og har sig sielf er beliggende. Item en kiste som Hartwig Larsen i sin 
werge haver, og der foruden udleg for penge 10 Sld., resten efter benektelse er til Low og Rett 
henvist, om sidder samtyket Hartwig Larsen med forskrefne bewilgede 10 Sld., og Sæd at vere 
fornøyed, og der for er udlagt it rød braaged studnød 2 Sld., 3 Faar á 3 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 
skl., it nye wefved sengklæde 2 Sld., en graa belted Soe for 1 Sld., en af de største Giedder 1 Sld. 1 
mrk. 8 skl., en mindre Gied 1 Sld.,  
Karen Pedersdaatter fordred tienesteløn til dato 4 Sld., udlagt 2 ballier 1 mrk., it Car paa en tønde 2 
mrk. 8 skl., en fiering for 8 skl., i pigens seng en ullen ofverdynne 4 mrk., it blaargarns lagen 2 
mrk., 2 ulden hoveddynner for 2 mrk., en ullen ranned underdynne 2 mrk., endnu 4 straabonds 
tønder á 8 skl er 2 mrk.,  
Imod denne Sahl: Mands Udfart eller begrafvelses bekostning Pretenderet Enken som dend kosted 
hafver, hvilket arfvingerne samtyket nemlig 70 Sld., udlagt en sort Hoppe med it soedet Horsføll 10 
Sld., en sort Koe 5 Sld., en dito for 5 Sld., en rød stiernet Koe hos Hans Karlsen for 5 Sld., en sort 
braaged stud 4 Sld., 3 gl. Gies for 3 mrk., 7 unge Gies for 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., en ploug med behør 
for 2 Sld., en wogn med smaa stier 3 Sld., it bord i stuen for 2 Sld., hos Hans Henrik Lylon 3 Sld. 2 
mrk., en røke bagstoel 1 mrk. 8 skl., en nye wefved benkedynne for bordenden i stuen 2 Sld., en 
dito under winduen 6 alen lang 4 Sld., it sort stierned Qvigenød for 2 Sld., en stoer span kedell er 
vigtig till 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 6 støker Faar á 3 mrk. 8 skl er 5 Sld. 1 mrk.  2 Gidde buke á 9 mrk er 
4 Sld. 2 mrk., dend syndre seng i Nyehuset efter Speciftcation, undtagen it bruegarns lagen for 2 
mrk., resten opdrager 7 Sld. 3 mrk., en harre 1 mrk., it aar med bihl 1 mrk. 8 skl., en øpse med en 
klov foed for 1 mrk. 4 skl., :/: Nok angaf Enken at hafve af sin Mand bekommed til festens gave 
werdi for 20 Sld., som hand siden till anden brug anwendt haver, hvor for hun nu Pretenderer af 
boets middell udleg der for som er 20 Sld., udlagt forskrefne overblefne 1 Sld., en sort hielmet Koe 
4 Sld. 2 mrk., hos Stafen Nielsen 1 Sld. 2 mrk., 2 straabonds tønder 1 mrk., en kierne for 4 skl., it 
Giestebuds bord for 1 mrk. 8 skl., I Søndre seng i drengehuset en linnen underdynne 4 mrk., it 
blaargarns lagen 2 mrk. 8 skl., i blaargarns lagen i den seng indfor dørren i drengehuset 2 mrk. 8 
skl., en husstie for 1 mrk., it gl. bufve sauf for 6 skl., en bendhage for 14 skl., en seis med bom og 
ringe 1 mrk., en liden øpse for 1 mrk. 4 skl., 2 gl. puder á 8 skl er 1 mrk., en leyel 6 skl., en 
sidestoel 8 skl., 2 gl. wogn ree med jern vidie 1 mrk. 8 skl., it par høestier 1 mrk. 8 skl., hos 
Marianna 2 mrk., hos Morten Skomager i Simblegaardshused 1 mrk., hos Peer Skomager i 
Gudhiem 4 mrk., hos Peer Losmands udleg 2 skl., hos Ellene Poull Hansens 9 mrk. 6 skl.,  
Mons Andersen fordrer som hand til Sahl: Lars Jensens egen begrafvelse forstrakt haver 
opdragende til penge 17 Sld., udlagt 3 hvide Galt svin for 2 Sld. 1 mrk., en liden kaaber kedell 1 



Sld. 2 mrk. 12 skl., en seis uden bom og ringe 3 mrk., en stoek øpse for 2 mrk., en skovsleede med 
jern vidie og drett 4 mrk., it braadspid for 1 mrk. 8 skl., en bord dug for 5 mrk., en sort braaget Tyr 
for 5 Sld., it bufvesauf for 1 mrk., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., it sengeklæde i pigens seng 3 
mrk., i nørre seng i Nyehuset it bruegarns lagen for 5 mrk., en stolpe naufr for 12 skl.,  
Peder Mikelsen Archeliemester boende i Rønne fordred efter sin seddell en kiep eller røer, eller 
derfor 6 mrk., her imod svarede Enken og arfvingen, at de ike hafde hørt denne Sahl: Mand Lars 
Jensen hafde bekommed nogen kiep af Peder Mikelsen mens det hafde de vell hørt at Sahl: Lars 
Jensen bekom en kiep af Byefougden afgangne Jens Andersen Steege som boede og døde i Hasle, 
hvilken Lars Jensen hafde betalt, og der foruden ey bekom nogen wederlaug for 7 Sld., som berørte 
Byefouged ham riktig skyldig var, og som her om ingen bevis fremblegges at Peder Mikelsen, saa 
kand inted udleg for fordringen stedes, men til Low og Rett henvist. 
For skifted at forwalte Consentere des udleg for 6 Sld., udlagt en brun Foele er sat for 6 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med tillysningens seddeler over alt Landet, at skrifve denne 
forretning paa Sterfboet at forfatte, efter retning till alle vedkommende at meddeele, skiftebrefved at 
skrive og til boga føre med slet papir till skiftets fornødenhed med videre der for i alt 15 Sld., saa og 
en daler som rester fra det skifte efter bemelte Sahl: Peer Hansen, udlagt en sort braaged stud for 3 
Sld. 2 mrk., 4 Lamb á 2 mrk er 2 Sld., en hand qvern med hus og seil 2 Sld., en gl.brøgger kedell 
paa en tønde rum er sat for 7 Sld., it brue garns lagen i søndre seng i nye huset for 2 mrk.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 4 mrk., er 2 Sld., udlagt en brun Qvigekalf for 4 mrk., 
en sort Tyrkalf for 4 mrk.,  
Enken angaf at vere skyldig till Niels Larsen i Røe sogn 10 mrk., udlagt it røe stierned Qvigenød 7 
mrk., en sennerps qvern for 2 mrk., 8 skl., til overs 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Pretensioner hvor til er giort udleg til Penge 
347 Sld. 1 mrk., 
Liqvideret, bliver saa beholden 2 Sld. 2 mrk.,  
som bestaar hos Ellene Powel Hansens i Mellsted af hvis her til boet som før ermelt skyldig 
befindes, hvoraf det stemplet papir til denne forretning er 9 mrk., skall betalles, derved saa dette 
Skifte sluttes. Till det sidste blef samptlig vedkommende af skiftebetientern tilspurt, om de hafde 
meere at andgifve som dette boe kunde vedkomme, hvor til de svarede ey videre at vere end 
andgifvet er og forskrefvet staar, saa at vere passeret des til widnesbyrd under vores hender og 
Signeter Actum Skiftestædet det 7de waardnede i Røe Sogn. Den 28 Oktober Anno 
1697. Henrik Brugman.  
Paa Enkens wegne som Laugwerge Mogens Madsen 
Efter begiering til witterlighed Berild Clausen.  Mogens Andersen.  
Ohle Jensen Wrimp.  Hans H:R: Rømmer. Niels N:L: Larsen. 



Nr. 194. 
Side 301. 1697. 30. Okt. 
Inger Knudsdatter, 8. Vg. Østerlars. 
Aage Pedersen. 
 2 søn. 2 dat. 
A: Peder Aagesen, f. 1682. Værge: Mons Knudsen, Rø. 
B: Hans Aagesen, f. 1693. Værge: Hans Markusen, Østerlars. 
C: Karen Aagesdatter, f. 1679. Værge: Jens Nielsen, Østerlars. 
D: Else ?, f. 1686. Værge: Peder Knudsen, Rø. 
 
Anno 1697. Dend 30 Oktober, er Holden Registering og Wurdering, Sampt Liqvidation efter  
 Aage Pedersens Sahl: Hustru Inger Knudsdaatter, som boede og døde i it Udhus paa den 
8. wordnede gaards grund i Østerlaursker sogn. Imellem denne Sahl: Qvindes efterlatte mand 
bemelte Aage Pedersen paa eene, og paa anden side deres sammen auflede børn som er 2 Sønner 
og døttre hvor af  
 
End eldste søn er Peder Aagesen 15 aar gl. for hammen er til werge andordnet Mons Knudsen 
Ibn. 
Dend yngste søn Hans Aageden paa 4 aar gl. for hammen er til werge anordnet Hans Markusen i 
Østerlaursker sogn. 
Dend elste daatter Karne Aagesdaatter 18 aar gl. for hende werger Jens Nielsen i Østerlaursker  
Dend yngste daatter er Else paa 11 aar gl. for hende werger Peder Knutsen ibn. 
    
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, efter ergangne ordre skifte skrifveren Henrich 
Brugman,  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
En rød Koe for 5 Sld., en hvid Soe med sorte pletter for 3 mrk., en gl. kiste uden laas for 12 skl., en 
rød bajes trøye 1 mrk., gl. sort klæde till en trøye 8 skl., en gl. tønde for 4 skl., en balge for 4 skl., 
en gl. malm gryde 2 mrk., it røtt wadmels skiørt 4 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., huset som er  3 
stolperum er sat for 3 Sld. 2 mrk.,  
Summa 13 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Bort Skyldige Gield. 
Jacob Rottensen som haver føed berørte 2de Faar, tilkommer foer løn der for 12 skl., fra sidst 
afwigte fisked till dato. Udlagt af Faaren disse 12 skl.,  
Imod denne Sahl: Qvindes udfart blef Manden bevilged 4 Sld., udlagt 3 stolperum hus 14 mrk., en 
gl. gryde 2 mrk.,  
Skifteforwalterens Solarium 2 mrk., af bemelte 2 Faar. 
Skifteskrifveren for sin umage 3 mrk., af bemelte 2 Faar. 
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt en hvid Soe med sorte pletter for 3 mrk.,  
Hans Markusen i Østerlaursker sogn som werge for dend yngste søn Jens Aagesen, er for 
aarsaged till at tage myndlingen til sig og forsørge efter som faderen Aage Pedersen er en 
Eldgammell Svag og Sengeliggende Mand, saa blef af hammen og de vedkommende bevilged Hans 
Markusen skall have forberørte myndling at opfostre dend registrerede Koe som er taxeret for 5 
Sld., sampt en gl. kiste uden laas for 12 skl., som dette barn hafde at ligge udi. 
Wurderings mendene for deres umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt i en rød bagis trøye 1 mrk.,  
 



Dend eldste daatter Karne Aagisdaatter blef og af de vedkommende  bevilged en førrekiste med 
laas for 4 mrk.,  
Dend yngste daatter Else er bevilged af de vedkommende it røtt wadmels skiørt er taxeret for 4 
mrk.,  
Dend eldste søn Peer Aagesen er bevilget resten af boeds registeret goeds som er gl. klæde till en 
trøye for 8 skl., en gl. tønde for 4 skl., en ballig 4 skl.,  
Saaledes er da inted ofver blefven arfvingerne imellem at deele, efter som det er udlagt til 
forestaaende bevilgning, videre efter andfordring hafde de vedkommende ike at forregifvet er og 
forskrefvet staar, saa at vere tilganget og Passeret Testerer.  Henrik Brugman. 
Jep Hansen. Anders A:A:S: Andersen.  Rasmus R:S; Stange. 
 Jens J:N: Nielsen. Mons M:K: Knutsen.  Peer P:K:S: Knutsen.
 Hans Markusen. 
 
Paa det at ingen i sin tiid skll kunde have nogen ank, da til ey dermeere forsikring lofver jeg 
underskrefne Hans Markusen i Østerlaursker sogn, at jeg saavell som min hustru Elsebet 
Knudsdaatter, skall forholde os ret og til børlig med indbemelte Aage Peders Yngste søn Jens 
Aagesen, hvor for jeg Peder Knutsen som barnets Morbroder hermed goedsiger, at bemelte løfte 
for svarlig efter kommes skall, des til widnesbyrd under wore hendres paaskrift Actum 
Østerlaursker sogn den 26 Janurary 1698. Hans Markusen. Peer Knutsen. 
 



Nr. 195.     
Side 301b. 1697. 8. Nov. 
Claus Michel Hartvig, barn, døde hos sin værge: Exchel Hartvig, fendrich, Frendegård, Ibsker. 
 Afg. Fader: Michel Hartvig. 
 2 brødre. 1 søster. 
A: Mads Hartvig. Værge: Albert Hartvig, Vellingsgård, Nyker. 
B: Hans Michelsen Hartvig. Værge: Peder Hansen, Blykobbegård, Nyker. 
C: Anniche Michelsdatter. Værge: Hans Hansen, Nyker. 
 
Anno 1697. Den 8 November, er holden Liqvitation og Skifte, efter afgangne Michell Hartwigs søn 
navnlig Claus Michelsen Hartwig , som døde hos sin tilordnet werge Fenderich Eschel Hartwig 
paa tvende gaard udi Ibsker sogn, imellem berørte hans werge og dend Sahl: Drengs igien lefvende 
Sødskende, som er 2 brødre og en søster, hvor af  
 
Dend eldste broder en Mads Hartwig, som Sr Albert Hartwig paa Wellings gaard i Nyker sogn er 
werge for. 
Dend anden broder er Hans Mikelsen Hartwig som Peder Hansen paa blye kobbegaarden i 
berørte Nyker sogn er werge for denne Sahl: Drengs Søster 
Er Annike Michelsdaatter som nu Hans Hansen i Nyker sogn er tilordnet at werge for. 
 
Hvor ved paa Rettens wegne var overværende efter Høyedle og welbaarne Hr; Etatsraad og 
Ambtmand Herr Hans Boefthe ergangne ordre till welledle Hr; Vice Ambtmanden Christian Juxn, 
og hans igien gifne befafling skifte skrifveren Henrik Brugman, der ved var taxerings mend Erik 
Povelsen og Michell Nielsen, hvor da først er extrahered af det skiftebref datered og slutted d. 23 
april 1694. ganged efter denne Sahl: Drengs fader afgangne Michell Hartwig paa 22 gaard 
i Knutsker sogn, der efter har tilkommer først af 28 Sld. 2 skl., Som Elisabeth Sahl: Claus Bohnes 
findes der udi opført till Sahl: Michell Hartwig Sterbboe skyldig er blefven 8 Sld. 6 6/7 d., 
Hvor om wergen Eskell Hartwig forregaf, deraf ej noget till denne dag at have bekommed, og der 
for er det nu de igien lefvende 2 brødre og en søster till felles deeling, naar der af noget indkommer, 
deraf tilkommer ham af sin Sahl: Faders og Moders ifareklæder 10 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  og der forre 
er tillagt. En taffes half kioll for 2 Sld. 1 mrk., en sort pollemittes half kioll for 2 Sld., et rød 
wadmels Skiørt 1 Sld. 2 mrk., en sort silke hufve med bon 3 Sld., it rød bajes skiørt 4 mrk., en 
moffe for 2 mrk., en kram lerrits kled 1 mrk., en pande lin for 8 skl., hos Peer Hansen paa Blye 
kobbegaarden de 4 skl., endnu tilkommer dette Sl: barn istæden for sin løsøre arf efter sin Sahl: 
Moder som er 48 Sld. 1 mrk. 6 skl., hvorfor er giort indførsell i forskrefne 22 gaard i Knudsker 
sogn, end videre her foruden er dette Sahl: barns arfveligen tilfalden af de ofver skydende penge 
som afbemelte 22 gaard da dend efter langbydelse er solt, som tilsammen er 27 Sld. 1 mrk. 3 skl., 
deraf tilkommer denne myndling 7 Sld. 3 mrk. 3 skl., er saa tilsammen denne myndlings andeell 
Jordepenge ud af forskrefne 22 gaard i Knutsker sogn som wergen Eskell Hartwig bekommed haver 
penge 56 Sld. 9 skl.,  Hvis videre for bemelte skiftebref ommelder denne 22 gaard andgaaende, da 
er det formedelst gaardens forringelse og med kiøbet ved gaardens afhendelse /: naar de i gaarden 
bestaaende indførsler for Creditorernes Capitall og renttes betahling :/ for andet, at ej videre denne 
myndling af gaarden tilkommer end forskrefvet staar, nok bereignis rentte af ofvenskrefne 56 Sld. 9 
skl., Jordepenge fra April 1694. og till April 1697. da denne myndling er ved døden afgangen er 3 
aar  aarlig 11 mrk 3 skl giør 8 Sld. 1 mrk. 9 skl., Endnu tilkommer denne myndling efter bemelte 
sin Sahl: Faders skiftebref arf efter sin Sahl: Fader af løsøre 3 Sld. 2 mrk. 2 skl., og er dernest  
tillagt, en lyng rifve for 1 mrk., it stude aag med tiste og drete reeb 1 mrk. 4 skl., en korn seis med 
bom og ringe 1 mrk. 4 skl., 2 støker gl. kabell reeb for 8 skl., it Aske plougs hoved 4 skl., 2 ploug 



sterte for 4 skl., it gl. tørf jern uden skeft 6 skl., 7 juhl phiell for 14 skl., en bøgge fiering for 4 skl., 
en lin brødde for 8 skl., it heste tør for 6 skl., en bære kande for 6 skl., en gl. span for 4 skl., en træ 
trakter for 8 skl., en straabonds tønde for 6 skl., en dito for 8 skl., 3 unge afhuggen Asketræer á 8 
skl er 1 mrk. 8 skl., it gl flamsk hiønde med grøn under foer 1 mrk., it gl. aar med bihl 4 skl.,  7 
nøgle hvid ullet garn for 1 mrk., endnu en straabonds tønde for 8 skl., it brue garns lagen no. 30 er 
sat for 1 mrk., videre tilkommer denne myndling efter hans moder fader afgangne Hans Nielsen i 
Nyker sogn d. 15 Juli 1695 af løsøre 3 Sld. 12 skl.,  og af Jorde penge i Mullebyegaarden i Nyker 
sogn 4 Sld. 1 mrk. 15 3/7 skl., nok har wergen annammed it graaet Meerføll, som myndlingen, efter 
sin Sahl: Fader forlods er blefven foræred, er forhen taxeret for 4 Sld. 1 mrk.,  
Summa andrager saaleedes ald denne myndlings forskrefne arfve parter til penge 90 Sld. 2 mrk. 11 
3/7 skl.,  
Nok blef denne Sahl: drengs ifareklæder taxeret og sat for efterskrefne pris. En ullen og linnen graa 
kioll for 3 mrk., it par skin bupser for 1 mrk. 8 skl., it par graa hoser for 12 skl., en smaa blaargarns 
skiorte for 2 mrk., endnu en smaa blaargarns skiorte 1 mrk., 2 gl. halsklude og 2 handt strømper for 
8 skl., hvis videre gl. ifareklæder dette sahl: barn har yet, er bortgifven till allmise, saa ey videre 
findes som for noget andsees kand, uden allemise it lidet røe malet skrin 3 mrk. Summa 2 Sld 3 
mrk. 12 skl., at vi saa haver wurderet som forskrefvet staar, testerer vi med egne hender  
Niels N:N:S: Nielsen. Erik E:P:S: Povelsen. 
Summarum ofver skrefne dette Sahl: Barns fulde middell er penge 93 Sld. 2 mrk. 7 
3/7 skl.,  
Derimod fremblagde wergen Eskell Hartwig, sin fortegnelse paa hvis bekostning som hand til sin 
myndlings nytte andvendt haver, som indeholder med videre som her efter følger nemlig. 
Specification, Anno 1694 d. 10 juny kom lille Claus Hartwig udi skolen i Svaniche og forblef udi 
Skolen en tid lang, og møtte jeg gifve skolemesteren ugentlig 4 skl., er udi 52 uger 3 Sld. 1 mrk., till 
kost penge for hammen imidlertid om ugen 1 mrk. 8 skl., er udi 52 uger 19 Sld. 3 mrk., Aa 1694. d. 
8 Oktober bekomb Claus it par sko for 1 mrk. 8 skl., og it par skospender for 8 skl., d. 16 january 
1695. bekom Claus it pat sko for 1 mrk. 8 skl., den 19 may bekom hand 3 skiorter á 2 mrk., og en 
halsklud for 8 skl., dend 4 april 1695. bekom lille Claus udi skolen igien i Svaniche og 
Continuerede saa sin skolegang udi 60 uger, og gaf jeg ugentlig skolemesteren ligesom før 4 skl., er 
udi 60 uger 3 Sld. 3 mrk., til kost penge for hammen ligesom før 1 mrk. 8 skl., ugentlig er 22 Sld. 2 
mrk., den 3 November bekom Claus it par fellbered skin bupser for 5 mrk., it par lerrits bopser for 1 
mrk. 8 skl., en rest skinds hufve for 1 Sld., it par nye hoser for 1 mrk. 4 skl., it par for føtter hoser 
for 8 skl., er 1 mrk. 12 skl., it par sko for 1 mrk. 8 skl., Aa. 1696. den 15 may bekom lille Claus 2 
skiorter for 6 mrk., samme yiid bekom hand it par sko for 2 mrk., it par hoser for 1 mrk. 4 skl., dend 
11 Oktober bekom Claus it par sko for 1 mrk. 8 skl., og en hatt for 3 mrk., er 1 Sld. 8 skl., bekom 
Claus en kioll af ulled og linnet for 2 Sld. 1 mrk., it par hoser for 1 mrk. 8 skl., og it par sko for 2 
mrk., en skiorte for 3 mrk., for hvis som blef andvendt paa denne Sahl: Drengs begrafvelse, nemlig 
Jorde før klæder, som breder og lin till kisten, snedker løn, præst og deign for deres umage, sampt 
kirken og klokeren. Item for hvis som blef til den gifvet som bare liget tilsanmmen 20 Sld.,  
Summa 82 Sld. 2 mrk., Endnu hafver Eskell Hartwig denne Sahl: Drengs tilordnede werge som 
det da hand det wilde afhente var bortstaalen, og derfor det nu her til omdrag føres, som er, it tørf 
jern uden skaft for 6 skl., 3 ungeafhiggene Aske for 1 mrk. 8 skl., it aar med bihl for 4 skl., it gl. 
brue garns lagen no. 30. for 1 mrk., andrager 3 mrk. 2 skl., er saa wergens fordring saaleedes 
tilsammen 83 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Hvor for Eskell Hartwig er giort indførsell udi forberørte anførte barnets middell ved hvad naufn 
det have kand, nog andføres for skiftet at forwalte 6 mrk., udlagt af Jordepengene 6 mrk.,  



Skifteskrifveren for sin umage med forretningen paa Sterbboet at forfatte, skiftebrefvet at skrive og 
till bogs føre, med reise og slett papir der for tilsammen 3 Sld., udlagt en ullen og linnen graa kioll 3 
mrk., it par skin bopser 1 mrk. 8 skl., it par graa hoser 12 skl., 2 hals klude 2 handstrømper 8 skl., en 
smaa blaargarns skiorte 2 mrk., af Jordepengene 4 mrk. 4 skl.,  
Stemplet papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt af Jordepengene disse 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt en liden skiorte for 1 mrk.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling naar forskrefne Pretensioner som 
tilsammen andrager 88 Sld. 3 mrk. 2 skl., fradragis 4 Sld. 3 mrk. 5 skl., som deelis imellem 
2 brødre og en søster, er deraf en broderlod 1 Sld. 3 mrk. 11 3/5 skl., og en søsterlaad 3 mrk. 13 4/5 
skl.,  
For Mads Hartwigs anpart som er 7 mrk. 11 skl., er udlagt af Jordepengene de 7 mrk. 11 skl.,  
Hans Hartwig, som Peder Hansen paa Blye Kobbegaarden i Nyker sogn er werge for, tilkommer 
7 mrk. 11 skl., der for er udlagt af Jordepengene affordre 22 gaard i Knutsker sogn at have 7 mrk. 7 
skl., hos wergen Peder Hansen som hand blef skyldig af it pandelin 4 skl.,  
Annieke Michell Hartwigs daatter tilkommer 3 mrk. 13 skl., der for tillagt en moste som 
moder moderen Anniche Hans Nielsen har til sig annammed taxeret for 2 mrk., af berørte Jorde 
pengene at have 1 mrk. 13 skl.,  
Efter andfordring hafde de vedkommende ey videre at angifve end forskrefvet staar som denne 
myndlings middell kiende vedkomme, saa at vere Passeret Testerer. Henrik Brugman.  
Peder Hansen.  Albert Hartwig.    Eskild Hartwig.      Hans Hansen.  



Nr. 196.     
Side 303.  1697. 9. Nov. 
Esper Monsen Plat, Listed, Ibsker. 
Kirstine Monsdatter. 
 3 søn. 1 dat. 
A: Niels Espersen, tjener, Tingsted. Værge: Per Torbensen, Ibsker. 
B: Ole Espersen. Værge: Niels Monsen, Klemensker. 
C: Mons Espersen.  Værge: Ole Michelsen, Østerlars. 
D: Mons Espersen f. 1693. Værge Hindze Monsen i Svaniche. 
D: Bendte Espersdatter. Værge: Hans Michelsen, Østerlars. 
E: Seigne Espersen  f. 1695     Værge morbroderen Powel Monsen i Gudhiem 
 
Anno 1697. Den 9 November, er berammet at holdis it Lovlig Skifte, efter Sahl: Esper Monsen 
Plat , som ved døden afgik i Lista udi Ibsker sogn  imellem hans  efterlatte Hustru Kirstine 
Monsdaatter, for hende blef til laugwerge andordnet Peer Imedsen ibn. Paa eene side, og paa 
anden side deres sammen auflede børn, som er først med den forrige for ham afdøde Hustru Sizele 
Andersdaatter auflede 3 sønner og en daatter, hvor af  
 
Dend eldste søn Niels Espersen som tien hos en mand paa Tingstaa, for hammen werger Peer 
Torbensen i Ibsker sogn. 
Dend anden søn Ohle Espersen, for hammen werger Niels Monsen i Clemmedsker sogn. 
Dend 3. søn Mons Espersen, for hammen werger Ohle Mikelsen i Østerlaursker sogn. 
Daatteren Bendte Espersdaatter for hende werger Hans Mikelsen i Østerlaursker sogn. 

Og med denne nu efterlefvende hustru auflede En søn og en daatter  
Sønnen Mons Espersen pa 4 aar gl. for hammen werger Hindze Monsen hans mor broder i 
Svaniche. 
Daatteren Seigne Espersen paa andet aar gl. for hende werger Powel Monsen Mor broder i 
Gudhiem. 
 
Hvor ved paa Rettens wegne var overværende efter ergangne ordre skifte skrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er till wurderings mend opmeldet Peer Imedsen og Ohle Hansen Ibn. 
Da er forrefunden og Passeret følgende. 
 
Udi Peer Nielsens gaard i Clemmedsker sogn, som Anders Griersen betahler, er endnu bestaaende, 
som Enken beretted at vere ubetalt penge 5 Sld., en brun stierned Hoppe med 3 hvide fødder er sat 
for 4 Sld., en forskrefne 9 Sld., Befindes af den skifteforretning ganged efter denne Sahl: Mands 
forige bemelte Sahl: Hustru d. 6 April 1693. at tilkomme berørte hans første 3 sønner og en daatter 
arf 22 Sld. 3 mrk. 9 skl., Der for kand nu ej erlanges meere end 8 Sld., som bestaar i forskrefne 5 
Sld., i Peer Nielsens gaard i Clemmedsker sogn om de findes kand desligeste af forberørte Hoppe 3 
Sld., Hvilke 3 Sld., Ohle Mikelsen lover at svare alle vedkommende till, og tilkommer en søn deraf 
9 mrk. 2 skl., og daatteren 4 mrk. 9 skl., resten af Hoppen betaler Ohle Mikelsen til Ambtstuen for 
Torske skatten 2 mrk., og anden Gield 2 mrk., efter andfordring viste de vedkommende ey meere 
Goeds til dette boe at angifve og giøres ey nødig meere Gield at anskrive efter som inted goeds 
findes til betaling, saa at vere Passeret, Testerer. Henrik Brugman. Peer P:I: Imedsen. 
Ohle O:M; Mikelsen. Hans H:M:S: Mikelsen.  Ohle O:H: Hansen.  
 



Nr. 197. 
Side 303. 1697. 29. Nov. 
Lars Larsen, 4. Vg. Rutsker. 
Dorthe Rasmusdatter. Laugv: Bror, Niels Rasmusen, Spedelgård, Aaker. 
 7 søn. 
A: Rasmus Larsen, egen værge. 
B: Hans Larsen, egen værge. 
C: Anders Larsen, f. 1684. Værge: Toer Pedersen, Rutsker. 
D: Niels Larsen, f. 1686. Værge: Peder Hansen, Baggegård, Rutsker. 
E: Lars Larsen, f. 1689. Værge: Hans Svendsen, kirkeværge, Rutsker. 
F: Ohle Larsen, f. 1691. Værge: ”Bror”, Oluf Rasmusen, Nylars. 
G: Jens Larsen, f. 1694. Værge:  Hans Jensen, Rutsker. 
 
Anno 1697. Den 29 November, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Liqvidation efter Sahl: Lars Larsen , som boede og døde paa det 4 Wordned beliggende i 
Rydsker sogn. imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru Dorthe Rasmussdaatter, for hende 
er efter hendes beriering til Laugwerge andordnet hendes broder  Niels Rasmusen i Spedele 
gaarden i Aakier sogn. Paa eene side, og paa anden side denne Sahl: Mands med sin efterlefvende 
hustru auflede børn, som er 7 sønner, hvor af  
 
Dend eldste søn Rasmus Larsen sin egen werge  
Dend anden søn Hans Larsen Og sin egen werge 
Dend 3. søn Anders Larsen, 13 aar gl. for hammen er til werge andordnet  Thor Pedersen i 
Rydsker sogn. 
Dend 4. søn Niels Larsen 11 aar gl. for hammen er till werge andordnet Peder Hansen i Bagge  
gaarden i Rydsker sogn. 
Dend 5 søn Lars Larsen 8 aar gl. for hammen er till werge anordnetKirke wergen Hans Svendsen 
i Rydsker sogn  
Dend 6. søn Ohle Larsen 6 aar gl. for hammen er til werge anordnet broderen Oluf Rasmusen i 
Nyelaursker sogn.  
Dend yngste søn Jens Larsen 3. aar gl. for hammen werger Hans Jensen paa Baken i Rydsker 
sogn. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til  
wurderings mænd opmeldet,  Lars Monsen  og Mons Olsen, ibn. Da  er forefunden og Passeret 
som følger,  
 
Heste och Hopper. 
En brun ugilled Hest 8 Sld. En brun stierned Hoppe for 6 Sld., en sort bliset Hoppe 7 Sld.,  
Qveg. 
En bleg hielmed Koe 5 Sld., en sort skioldet Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe røgget Koe for 4 Sld., en slet 
sort Koe for 5 Sld., en sort knefuell horned Koe for 5 Sld. 2 mrk.,  
Faar. 4 stk. gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., it lamb for 2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk. 9 skl. Er 3 mrk. 12 skl.,  



Svin. En graa soe for 3 mrk., en hvid soe for 2 mrk. 8 skl., 3 Gies á 20 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Kaabber findes ike uden en span kiedell af ringe werdie som Enken til sine smaa børn er bevilged. 
En tønde Rug som er saaed for 3 Sld., en gl. ploug med behørige Jern juhl løbere og ringe for 1 
Sld.,  
I Krobhuset. 
It gl. Madskab 1 mrk., en Øhl half tønde for 12 skl., en Øhl fiering for 8 skl., en straabonds half 
tønde for 4 skl., en straabonds tønde 4 skl., en arbieds wogn med stier hammell tøm og halseeler 10 
mrk., en slede med jern vidie for 1 mrk., en harre for 1 mrk., en gl. kiste i forstuen for 8 skl., en gl. 
kiste i stuen 12 skl.,  
I Laden. 
Er noget Biug i 3 stolperum er sat for 5 tønder, tønden 9 mrk er 11 Sld. 1 mrk., Høet er sat for 4 les 
á 6 mrk er 6 Sld., en benk Norden till i stuen for 2 mrk., it gl. bord i stuen er sat for 12 skl.,  
Summa andrager boeds løsøre middell til penge 77 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Peder Hansen paa Tynnekulle i Clemmedsker sogn, fremblagde i dag it pantebref datered d, 31 
Oktober 1673. udgifvet af Sahl: Lars Larsen, melder om 16 aars pantning till Peer Hansen Sahl: 
Fader Hans Jensen for 80 Sld. I Porn gd. Sammested Og forregaf Peer Hansen der hos at hand 
skulle forligt med denne Sahl: Mand Lars Larsen ved en langbydelse om 10 Sld., som Peer Hansen 
sagde at Lars Larsen har bekommed 2de Køer for, hvor om hand paastod Nørre Herredstingbogs 
indhold, hvilket hand nu ike mod hafde, end og begierte Peer Hansen at vilde hafve udleg her af 
boet for de oppebaarne 10 Sld., Enken vedstoed at have bekommed i sin Sahl: Mands lefvende lif 
bemelte tvende Køer, men ike viste paa hvad maade de var antagen og begierte Enken at Peer 
Hansen vilde bevise sit angifvende, ellers hvad gaarden og Pandtningen angaar da forregaf Enken at 
der var hus bøgning paa gaarden da den af hendes Sahl: Mand blef udpanted og nu var en Øde steell 
og paastoed at naar gaarden nu igien blef saadan bygt som den før var, skulle Peer Hansen og hans 
med arfvinger bekomme sine penge, de omrørte 80 Sld., og som her om ingen ret beviis paa enten 
siderne nu i dag fremglegges, kand der paa ingen videre end skab skee, men af skifte betientern till 
Low og Rett henvist, og blef samme pantebref og paaskrefven. 
Bort skyldige Gield. 
Kongl: May: Ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordrer efter sin fortegnelse som 
melder. Dend 4. wordnede Lars Larsen i Rytsker sogn er skyldig i Jordebogs restants for Aa 1695. 
7 Rixd. 4 mrk. 4 skl., for Aa 1696. rester smør it lispund 9 pund 2½ fiering 1.Rd. 4 mrk. 8 skl., Biug 
1. skepp 2 fiering 1 otting ½ pot 1 mrk. 15½ skl., laane Biug 3½ tønde og leyn 5 Rd. 5 mrk. 7 skl., 
1½ tønde Torsk 6 Rd. 2 les weed2 mrk. 4 skl., negelt bb: og Spp. 12 skl., Ekte og knekte penge 2 
Rd. 1 mrk. 6 skl., smør træ penge 6 skl., er 16 Rd. 4 mrk. 11 skl., omkostning 1 mrk., er 24 Rd. 3 
mrk 15 skl., nok rester derfor uden ald Jordebogs restants for Aa 97 og laant korn 2 tønder og leye 
af 2 tønder til fore Actum Rønne d. 28 November 1697. H H Skor. Herimod findes Ambtskrifverens 
Qvitering af 24 September 1697. at 2 tønder laane korn er yt og rester leye, saa og en juistering af 
32 oktober 97. at vere lefvered ½ tønde smør, hvor paa 4 skaalpund smør. I saa maader rester for 
berørte aar 1697. 2 lispund 9 skaalpund 2½ fiering smør. Andrager 2 Rd. 4 mrk. 13 skl., Biug 1 
skepp 2 fiering 1 otting ½ pot er 1 mrk. 15½ skl., 2 skepp leye af de forhen ytte 2 tønder laante Biug 
er 2 mrk. 4 skl., 1½ tønde Torsk 6 Rd., 2 les weed 2 mrk. 4 skl., negelt bb: og Spp. 12 skl., Ekte og 
knekte penge 2 Rd. 1 mrk. 6 skl., smør træpenge 6 skl., Item oktober Qvartal skatt 97. og janary 
qvartal 98. á 5 mrk. 11 skl er 1 Rd. 5 mrk 6 skl., giør saaledes for Aa 1697. 14 Rd. 1 mrk. 3 skl.,  
Summarum 58 Sld. 1 mrk. 2 skl.,     
Nok rester tjiende til sognepræsten Hr: Hans Ancher for Aa 1697. 1. tønde 1 skepp Biug anslagen 
efter forrige setning for 10 mrk. 13 skl., Item 2 tønder Haufre á 4 mrk er 2 Rd., giør 4 Sld. 2 mrk. 13 
skl.,  
Kirkewergen Hans Svendsen fordrer paa kirkens weigne 6 mrk. 4 skl.,  



Herrits fougden og deignen hver for Aa. 1697. en skeppe Biug ansat for 4 mrk.,  
End videre fordrer Sognepræsten Hr: Hans Ancher 14 mrk., og for en tønde 10de biug for aa 1696. 9 
mrk., der paa kand ey bekommes meere end 5 Sld. 1 mrk. 1 skl., Hvor for her efter skall giøres 
udleg. 
Skifteforwalteren til solario 6 mrk., skifteskrifveren for sin umage ialr bekomb 11 mrk.,  
Stemplet papir til denne forretning 4 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 1 mrk. 8 skl er 3 mrk.,  
Summa forskrefne Pretensioner andrager ligesaa meged som boets middel som er 77 
Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Ellers blef for dend efterskrefne Gield hvor till inted fantes at betahle med, Nemblig  
Jens Hansen visiterer boende i Rønne 6 mrk. 8 skl.,  
Barbra Sahl: Christopher Hansen i Rønne 6 mrk. 12 skl.,  
Henning Bohne i Rønne fordrer 10 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Barbare Sahl: Jocum Sigvarts fordred 2 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Thor Jensen i Rydsker sogn fordred 1 Sld., 
Lars Peersen i Clemmedsker sogn fordred 4 Sld. 2 mrk.,  
Erik Peersen i Rydsker sogn fordred 2 Sld.,  
Niels Rasmusen i Spedlegaarden i Aaker sogn fordrer for en tønde Biug 4 Sld.,  
Ohle Rasmusen i Nylaursker sogn fordrer 5 mrk.,  
Hans Svendsen i Rydsker sogn fordred for en tønde Rug meell 5 Sld.,  
Summarum 111 Sld.2 mrk. 6 skl.,  
Skifte betientern tilspurde Enken hendes laugwerge og samptlige arfvingerne om de  hafde meere at 
angifve som dette Sterbboe kunde komme til beste, hvor til de svarede ey videre at vere end 
andgifvet er og forskrefvet staar, saa at veret tilganget og Passeret. Testerer. H: Brugman. 
Niels Rasmusen. Hans Svendsen. Ohle Rasmusen. Thor Jensen. Hans Jensen. 
Rasmus Larsen  Laurits Monsen.  Mogens Olsen.  
For Ambtskriverens restens 58 Sld.1 mrk. 2 skl., er udlagt 4 tønder Biug á 9 mrk er 9 Sld., en ung 
brun ugilled Hest for 8 Sld., en brun stiernet Hoppe for 6 Sld., en sort bliset Hoppe for 7 Sld., en 
bleg hielmed Koe for 5 Sld., en sort skiolet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en slet sort Koe for 5 Sld., en sort 
knefuell Hornet Koe for 5 Sld. 2 mrk., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld.,it Lam for 2 mrk., af en tønde strøe 
Rug 2 Sld., en arbiedswogn med stier hammell tøm og halseeler for 2 Sld. 2 mrk., en gris for 1 mrk. 
4 skl., til overs 2 skl.,  
Sogneptæsten Hr: Powel Ancher for Aa 1697 aars tjende 1 1/5 tønde Biug 10 mrk. 13 skl., Item 2 
tønder Haufre á 4 mrk er 8 mrk. er 4 Sld. 2 mrk. 13 skl., der for er udlagt en tønde Biug for 2 Sld. 1 
mrk., en ploug med behørig jern og juhl løbere og ringe for 1 Sld., en graae Soe for 3 mrk., en hvid 
soe for 2 mrk. 8 skl., en straabonds half tønde for 4 skl., ved ambtskriverens udleg 1 skl., Nok 
fordrer Sogepræsten Hr: Hans Ancher 14 mrk., saavelsom og rester for en tønde tjende Biug for 96  
9 mrk., her for kand bekommes 5 Sld. 1 mrk. 1 skl., og tillagt der for en rød braaged Koe for 4 Sld., 
en benk norden til i stuen for 2 mrk., it gl. madskab for 1 mrk., en Øhl half tønde for 12 skl., en 
slæde med jern vidie for 1 mrk., en gl. kiste i forstuen for 8 skl., til overs 3 skl.,  
Herrits fougden og deignen for aa 1697 tilkommer hver 1 skep Biug anslagen for 4 mrk., og betalis 
af en tønde Rug som er saaed disse 4 mrk.,  
Hvor udi derfor indførsell giort er. Saa er da til skifteforwalteren 6 mrk., og skriveren i alt 11 mrk., 
for 4 Sld. 1 mrk., udlagt af Høet disse 17 mrk., penge. 
Kirkewergen Hans Svendsen for kirkens fordring 6 mrk. 4 skl., indført i Høet for 6 mrk., en tønde 4 
skl.,  



Wurderings mendene for deres umage hver 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., der for tillagt 2 Grise á 29 skl er 
2 mrk. 8 skl., en Øhl fiering for 8 skl.,  
Stemplet papir till skiftebrefved for 4 mrk. 8 skl., der for tillagt 3 gl. Gies á 20 skl er 3 mrk. 12 skl., 
en kiste i stuen for 12 skl.,  
 
 



Nr. 198. 
Side 304b. 1697. 30. Nov.     
Hans Pedersen Høy, 24. Sg. Rutsker. 
Sidsele Rasmusdatter. Laugv: hans Svendsen, kirkeværge, Rutsker. 
 1 dat. 
A: Anna Hansdatter, f. 1695. Værge: Morbror, Hans Rasmusen, Klemensker. 
B: Hans  Hansen f. 1697.Dec: værge Hans Rasmusen, Klemensker. 
 
Anno 1697. Den 30 November, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Skifte og Liqvidation efter Sahl: Hans Pedersen Høy , som boede og døde paa den  24 
Jord Eiendoms gaard,  beliggende udi Rosendale i Rydsker sogn. imellem denne Sahl: Mands 
efterlatte Hustru Sitzele Rasmussdaatter, for hende paatog sig efter Enkens begiering at Laug 
werge andordnet  Kirkewergen Hans Svendsen i Rydsker sogn.  Paa eene side, og paa anden side 
deres sammen auflede børn, som er  
 
en liden daatter  ved naufn Anna Hansdaatter paa 2 aar gl. for hende er til werge andordnet Mor 
broderen Hans Rasmusen i Clemmedsker sogn. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche ergangne ordre, weledle Hr: Vice Amptmanden Christian Tuxsøn og 
hans igien gifne befalning, skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til  
wurderings mænd opmeldet,  Lars Monsen  og Mons Olsen, ibn. Da  er forefunden og Passeret 
som her efter følger, nemlig  
 
Qveg. 
En bleg hielmed Koe 5 Sld., en slet rød Koe for  5 Sld., en rød hielmed liden Koe for 4 Sld., endnu 
en rød hielmed større Koe for 4 Sld. 2 mrk., en bleg rød Koe for 5 Sld., en rød braaged Qvige for 3 
Sld. 3 mrk., en rød hielmed Qvige 3 Sld. 2 mrk., it sort hielmed Qvigenød for 2 Sld. 1 mrk., en røe 
røgget Qvige kalf 4 mrk., en rød Tyrkalf for 1 Sld., en bleg hielmed Tyrkalf 3 mrk., en røe hielmet 
Tyrkalf 3 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En mørk brun Hest for 4 Sld. 2 mrk., en brun stiernet Foele 6 Sld., en brun Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., 
en brun snoppet og stiernet Hoppe for 6 Sld., it ungt brun Hors Øg 3 Sld. 2 mrk.,  
Faar och Lamb. 8 stk. gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 2 Lamb á 2 mrk er 4 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl., er 3 mrk. 12 skl.,  
Svin. 2 hvide galte á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., it lidet Soesvin 2 mrk. 8 skl., en hvid soe for 1 Sld., 
Boeskabs Wahre. 
En wogn uden stier 3 Sld., en wogn i wester lenge 2 Sld. 2 mrk., en ploug med juhl og løbere 3 
mrk., en harre for 1 mrk., 2 slee meer for 1 mrk., it aar uden bihl for 10 skl., en gl. winfads tønde for 
1 mrk., en stande tønde for 12 skl.,  
I lille stuen. 
En gl. Egekiste med laas 1 Sld., en hand qvern med hus og seil for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterbboets middell till penge 83 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Belangende den i dette aar 1697. indauflede sæd sampt Rugen som er saaed, paatog sig Enken at 
svare der imod den anpart hende tilkom at betahle af landgilde tjende skatt og anden rettighed for  
Berørte aar, og naar hun det tillige og med 3 tønder laane Biug, som af Hans Kongl: May: 
allenaadigste hiidsente laane korn er oppebaaren nemlig 2 tønder som Peer Peersen i Clemmedsker 



sogn paa denne Sahl: Mands wegne fra Ambtstuen har annammed, sampt og dend tridde tønde som 
Peer Hansen paa Tune kulle i Clemmedsker sogn har og paa denne Sahl: Mands wegne annammed, 
saaledes efter kommer, beholder Enken den indauflede sæd tillige med Høet som indauflet er, 
hvilket blef efterseet og ej meere til strekt, dette saa Enken med sin laugwerge lofved at skall ydes 
skadesløs, for de vedkommende er da deraf ej meere sterbboet til beste at andføre end forskrefvet 
staar i denne Sahl: Mands Ifareklæder andgaaende, da som de vare af ringe werdt, saa blef derom 
paa sterbboet aftalt, at Enken dem beholder, til at opklæde det lille barn med, der for deraf ej videre 
boet til beste at andføre. 
Saa blef andgifven efterskrefne Gield og Pretensioner, og dertil giort udleg som her 
efter følger. 
Barbara Sahl: Christopher Hansen i Rønne fordrer efter sin seddell og regenskab 16 Sld., udlegt en 
brun stiernet Foele 6 Sld., en bleg hielmed Koe 5 Sld., en slet rød Koe for 5 Sld.,  
Sogne Præsten Hr: Hans Ancher fordred efter sin seddell 3 Sld., udlagt it sort hielmed Qvigenød 2 
Sld. 1 mrk., it Faar for 3 mrk.,  
Hans Rasmusen i Clemmedsker sogn fordrer paa Gierdt Jacobsen Farfvers boende i Rønne hans 
weigne 1 Sld. 3 mrk., udlegt 2 hvide galt svin á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk.,  
Barbara Sahl: Jocum Sifvartsen i rønne har her at fordre som Enken angaf 6 mrk., udlagt 2 Faar á 3 
mrk er 6 mrk.,  
Niels Augesen i Rydsker sogn fordred 5 Sld. 1 mrk., udlagt en mørk brun Hest for 4 Sld. 2 mrk., en 
ploug med juhl og løbere 3 mrk.,  
Carll Augesen ibn. Fordrer ved bemelte sin broder 2 mrk. 12 skl udlagt it lidet Soesvin 2 mrk. 8 skl. 
Af en gl. Gaas de 4 skl.,  
Jens Monsen som og boer her paa gaarden fordrer som vedgikes penge 6 Sld. 10 skl., udlagt en rød 
hielmed Qvige for 3 Sld. 2 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 2 slæe meer 1 mrk., it aar uden 
bihl 10 skl.,  
Peder Hansen paa Tynne Kulle i Clemmedsker sogn fordred for en tønde Haufre malt 1 Sld., udlagt 
en røe Tyrkalf for 1 Sld.,  
Nok fordred Peer Hansen paa sin daatter Christenes wegne 1 mrk., udlagt en harre for 1 mrk.,  
Kirke wergen Hans Svendsen fordred paa Kirkens wegne 6 mrk., udlagt en røe røgget Qvigekalf for 
4 mrk., en bleg hielmed Tyrkalf for 3 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Hans Rasmusen Frost i Clemmedsker sogn fordrer som Enken angaf 3 Sld., udlagt en liden røe 
hielmed Koe for 4 Sld., til ofvers 4 mrk.,  
Nok angaf Enken at vere skyldig till Mads Høy i Kiøbenhavn penge 3 Sld., udlagt en wogn uden 
stier for 3 Sld.,  
Skifteforwalteren og skriveren for sin umage á 10 mrk er 5 Sld., accorderet om 4 Sld., udlagt en røe 
braaged Qvige for 3 Sld. 3 mrk., 2 Lam for 1 Sld., en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl., til overs 4 skl  
Stemplet papir til dette skiftebref for 3 mrk., er der for udlagt it Faar for 3 mrk., 
Wurderings mendene for deres umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk.,  
Imod denne Sahl: Mands udfart eller begrafvelses bekostning, saa og i henseende till dette lille 
barns opfostring blef Enken bevilged, en mørk brun blisset Hoppe saa god som 6 Sld., saa og en 
blak hielmed Koe saa god som 4 Sld. 2 mrk., og it rød Qvigenød saa god som 2 Sld. 2 mrk., og en 
liden rød studekalf saa god som 4 mrk., sampt og en sort hielmet stud kalf saa goed som 5 mrk.,  
Saa og der foruden af det registrerede boeds middell udleg for 20 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Pretensioner till penge 69 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold till deeling penge 13 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Deraf tilkommer moderen den halfvepart som er 6 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Hvor for til hende er udlagt it ungt brunt Horsøg 14 mrk., af en liden røe hielmed Koe med Hans 
Rasmusen Frost 4 mrk., ved kirkewergen Hans Svendsens udleg 1 mrk., 2 gl. Gies á 20 skl er 2 



mrk. 8 skl., en handqvern med hus og seigll 3 mrk., en røe hielmed Tyrkalf for 3 mrk., af en stand 
tønde wurderet for 12 skl., der af de 2 skl., og som Enken er frugtsommelig efter sin Sahl: 
hosbonde, saa kand resten ike tillegges den nu verende daatter, men bestaar intill Enken vorder 
aflagt og bestaar den overblefne rest de 6 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Udi  efterskrefne nemlig af en stande tønde wurderet for 12 skl., deraf 10 skl., den største røe 
hielmede Koe for 4 Sld. 2 mrk., en hvid Soe for 1 Sld., en gl.winfads tønde for 1 mrk., i lille stuen 
en gl. Egekiste med laas 1 Sld., Till det sidste blef Enken og vedkommende af skifte betientern 
tilspurt, om de hafde meere at angifve, som dette sterbboe enten kunde komme til beste eller 
fordrende Gield, hvor til de svarede ey videre at vere end andgifvet er og forskrefvet staar, saa at 
vere tilganget og Passeret Testerer. Henrik Brugman.  Hans Svendsen.  
Hans H:R:S: Rasmusen.   Mogens M:O:S: Olsen. 
 Laurits Mogensen Peder P:P:S: H: Pedersen Høg Peder Hansen. 
 
Udi December maaned berørte aar 1697. blef Enken efter bemelte sin husbonde forlødt, med en ung 
søn, ved nafn Hans Hansen, som og berørte Hans Rasmusen paatog sig wergemaal for, og 
tilkommer da broderen af de 6 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  18 mrk. 6 2/3 skl., og søsteren 9 mrk. 3 1/3 skl., 
af forskrefne udlagte wahre. 



Nr. 199. 
Side 305b. 1697. 15. Dec. 
Anna Andersdatter, 7. Vg. Nylars. 
Jep Jensen. 
 1 søn. 
A: Anders Ibsen, f. 1697. (9 uger.). Værge: Far. 
 
Anno 1697. Den 15 December, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Liqvidation efter Jep Jensen Sahl: Hustru Anna Andersdaatter, som boede og døde 
paa det 7 Waardnede kaldet Lille Myrdegaarden i Nyelaursker sogn. imellem denne Sahl: Qvindes 
efterlatte Mand bemelte  Jepp Jensen.  Paa eene side, og paa anden side, it deres sammen auflede 
lidet barn nafnlig  
 
Anders Ibsen paa 9de uger gl. for hammen er faderen sielf werge. 
 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, efter ordre skifte skrifveren Henrich Brugman, paa 
samme skifte til wurderings mænd opmeldet,  Peder Andersen  og Jep Ibsen, ibn. Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
En brun Hoppe for 5 Sld., en sort snopped Hest 8 Sld., en brun Koe for 5 Sld., endnu en brun Koe 
for 5 Sld., en sort Koe findes og paa boepælen som Ambtskriveren ved Herrits fougden og mend for 
det resterende till Ambtstuen till 1. may 1697. har ladet wurdere, og derforuden giort indførsell i 
Sæden for resten som Jep Jensen saaleedes beretted; 
Jep Jensens egene klæder vare ike af stoer werdie, Thi hand hafde ey meere end hand én gang 
kunde have paa, der for er denne Sahl: Qvindes Ifareklæder wurderet, en sort fiifskaftes half kioll 2 
mrk., it sort fiifskafteds skiørt 6 mrk., it blaat wadmells skiørt 3 mrk., i sengen i stuen en ullen graa 
ranned underdynne for 6 mrk., en blaa ranned ofverdynne for 5 mrk., en ullen hofveddynne 2 mrk., 
en linnen hofved dynne 1 mrk.,  
Summa andrager Boeds middell til Penge 29 Sld. 1 mrk.,  
Efter andfordring hafde Jep Jensen ike meere goeds at angifve til boeds beste, resten af sæden kand 
ike settes til beste, Thi det beholte Jepp Jensen til at afrede dette aar 97. Contributioner af alle slags 
ved hvad naufn det have kand, dernest blef angifven efter skrefne Gield. 
Jep Jensen angaf at vere skyldig till Peder Eriksen i Nylaursker sogn penge 8 Sld. 2 mrk., omsidder 
komb Peer Eriksen tilstæde og seilf angaf forde sin fordring.  
Item till Barbra Sahl: Christopher Hansen i Rønne skyldig 5 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Kirke wergen Mikel Madsen har at fordre for 2 skep kirke Haufre 2 mrk., og klokepenge 1 mrk.,  
Jep Jensen angaf at vere  skyldig till Sogne præsten Hr: Proubsten Jens Morsin penge 6 mrk.,  
Item til Peter Harding i Rønne 4 mrk.,  
Item til Niels Olsen i Arnager 3 mrk. 12 skl.,  
Deignen Mons Jensen har at fordre 2 mrk.,  
Jens Jensen angaf at have laant en sølf skee 2 mrk.,  
Gertrud Svend Eriksen i Nylarsker sogn som hand lofver hende igien at forskaffe. 
Jep Jensen angaf at vere skyldig till Jørgen Rosman i Rønne 7 mrk. 11 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Solarium 1 mrk. 8 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage 2 mrk., Stemplet papir til skiftebrefved 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mendene for deres umage begge 1 mrk. 4 skl.,  



Imod denne Sahl: Qvindes udfart blef faderen Jep Jensen bevilged resten af boeds middel som er 7 
Sld., Jep Jensen lover at vill sielf betale den bort skyldig Gield, hvorimod hand da beholder det 
foran registrerede goeds, og paa det hand desto bædre kand derved blifver ved boet og Creditorne 
will ham Creditere, er derfor inted udleg giort, saaledes blifver da intet til deeling eller arf for 
barned, hvor som saa dette skifte der ved sluttes. Saa at vere Passered Testerer. Henrik Brugman. 
Peder Andersen.  Jep Ibsen. 
 



Nr. 200. 
Side 306. 1697. 18. Dec. 
Peder Truedsen, Wallegård grund, Aaker. 
Anna Espersdatter. Laugv: Anders Lassen, Aaker. 
 Ved ægt med ?. 1 søn. 1 dat. 
A: Zadser Persen, f. 1686.  
B: Elsebeth Persdatter, f. 1689. 
 Værge: Moders søstermand, Niels Svendsen, Aaker. 
 
Anno 1697. Den 18 December, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Liqvidation efter Sahl: Peder Truedsen , som boede og døde paa Wallens gaards grund i 
it udhus i Aakier sogn,. imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru Anna  Eskesdaatter, for 
hende blef  efter hendes beriering til Laugwerge andordnet Anders Olufsen  ibn. Paa eene, og paa 
anden side denne Sahl: Mands børn som denne Sahl: mands efterlefvende hustru er stifmoder til, 
som er en søn og daatter. Hvor af 
 
Sønnen  Zadser Peersen paa 11 aar gl.   
Daatteren Elsebeth Peersdaatter paa 8 aar gl. 
For dem er deres moders søstermand Niels Svendsen i Aakier sogn, tilordned at werge. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, Edle og Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller 
som er Hosbond till Wallensgaarden og skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til  
wurderings mænd opmeldet,  Christian Jørgensen og Anders Andersen, ibn. Da  er 
forefunden og Passeret som følger, nemlig 
 
en guhl brun Hest gilling 6 Sld., en liden brun Hoppe 6 Sld., en sort Koe for 5 Sld., en sort hielmed 
Qvige 3 Sld., 2 Faar for 3 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk., it gimmer Lam og en wehr Lam á 2 mrk er 1 
Sld., 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., en ung Gaas for 12 skl., en wogn med jern widier foruden stier for 
2 Sld. 2 mrk., Stifmoderen lover at beholde forde pigebarn hos sig frembdeeles . 
af Ifareklæderne som denne Sahl: Mand sig har efterlatt, vill moderen opklæde pigebarned med 
noget deraf og en graae wadmels kioll annammed wergen Niels Svendsen til sig, som sønnen Zadser 
Peersen skall have, og til hammen at omgiøres eftersom hand der til trenger, derimod blef 
Andgifven efter skrefne bort skyldig Gield hvor til er giort udleg som følger. 
Hos bunden Welb: Hr: Vice Lands dommer Ancher Müller fordred efter sin frembsente seddell som 
rester for 2 lispund smør 3 Sld., for 4 deeler til ligkisten 4 mrk., af de belovede 10 Sld., feste for 
huset will ey have meere end 2 Sld., saaledes er fordringen 6 Sld., og begierte ey noget for skifted at 
forwalte. Her for er udlagt en sort Koe for 5 Sld., hos Enken af en liden brun Hoppe 1 Sld.,  
Hans Pedersen paa klint i westermarie sogn fordrer paa resterende husleye 2 Sld udlagt 2 Faar a 3 
mrk. 8 skl er 7 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk.,  
Niels Nielsen paa stoer Hallegaarden i aakier sogn, skall her i boet have at fordre 3 Sld., og derfor til 
under pant skall vere stilled forskrefne wurdernnde Qvige, hvilket denne Enke saaledes beretted, 
mens som bemelte Niels Nielsen nu ike silf fordrer eller møder her paa skifted afsettes og udlegges 
berørte sort hielmed Qvige, intil derom bevis forskaffes skulle det og andreledes befindes, da er 
disse 3 Sld., Enken og børnen til deeling, imidlertid forblifver Qvigen saa lenge paa Sterfboet, intil 
fornøylig bevis i wergens nerverelse som der paa tviflede fremb kommer. 
Skifteskrifveren for sin umage og reisen 4 mrk., udlagt it gimmer Lam 2 mrk., it wehr Lam 2 mrk., i 
mod denne Sahl: Mands udfart eller begrafvelses bekostning, haver wergen og de ved kommende 



samtøket at Enken skall nyde udleg for penge 10 Sld., udlagt en guhl brun Hest gilling for 6 Sld., en 
liden brun Hoppe for 6 Sld., til overs 2 Sld., 
Wurderings mendene for deres umage hver 8 skl er 1 mrk., hos Enken af Hoppen 1 mrk.,  
Jens Ibsen i Aakirkebye fordrer som Enken angaf penge 1 mrk. 2 skl., en gl. Gaas for 1 mrk., af en 
ung Gaas de 2 skl.,  
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt hos Enken af Hoppen disse 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield tilsammen til penge 23 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til dehling penge 10 mrk. 10 skl.,  
Hvor af moderen eller Enken tilkommer dend halfvepart som er 5 mrk. 5 skl., den anden halfvepart 
deeles imellem forskrefne en søn og en daatter er deraf broderens laad 3 mrk. 8 2/5 skl.,  
Og daatterens laad 1 mrk. 12 1/3 skl., Og er for de 10 mrk. 10 skl., udlagt en wogn uden stier af 
Gisene de 10 skl., og betaler Enken til wergen med forderligste sønnens andeell som er 3 mrk. 8 
skl., daatterens andell 1 mrk. 12 skl., beholder Enken tillige med barned hos sig til widere, hvor 
med wergen skall hafve indseende, efter anfordring hafde de vedkommende ey videre dette boe til 
beste at andgifve, og angaf sig ike fleere fordringer end forskrefvet staar, saa at vere Passeret. 
Testerer. Henrik Brugman. Anders Olsen. Niels N:S:S: Svendsen. 
Anders A:A:S: Andersen.  Christian Jørgensen. 
 



 1 

Efter at Saaleedes som forschrevet staar, Efter Den Schrifteschriveren Henrich 
Brugman, Tilstillet ordre, var forettedt, og indført; Er Hammen efter Schrefne ordre 
igien Tilkommen, Att Indehold som følger; 
Kongel: MaySts Schifte Schrifver Henrich Brugman; 
Som Høyædle, og Welbaarne Hr: Etats Raad oh Amptmand Bøefeke, Haver Atter Befuldmektiget, 
Jens Pedersen Meklenbourgh, Skifternis for waltning her paa Landet, efter at hans 
welbaarenhed, nogen tiid har brugt hammen udi sine forretninger i Siæland, og andre stæder, Saa 
tilmeldis eder dette til efterretning, at den forhen af mig, paa Hr: Etats Raads wegne, om skifternis 
for waltning  
Af 25 Marty 1697. Eder tilstillede ordre, der Ved nu ophævis, hvor efter i Eder Haver at Rette; 
Med forblifvende, Eders, tienstewilligste. 
Rønne dend 25 December 1697.  Christian Tuxen. 
 
Hvor da widere efter skrefne skifter af bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh tilligemed skifte 
skriveren, er for walted, og forretted, som følger nemlig. 
 
 
Nr. 201. 
Side 307. 1698. 11. Jan. 
Hellis Jensen, 51. Sg. Vestermarie. 
Seigne Jørgensdatter. Laugv: Bror, Hans Jørgensen, Arnager, Nylars. 
 3 søn. 6 døt.  ( Der skrives, at der er 6 døt, men der kun nævnt 5.). 
A: Jens Hellisen, egen værge. 
B: Hans Hellisen, egen værge. 
C: Jørgen Hellisen, f. 1684. Værge: Hans Rømer, corporal, Vestermarie. 
D: Boell Hellisdatter, gm. Esper Esbersen, Klemensker. 
E: Karen Hellisdatter, gm. Poul Aristsen, Rutsker. 
F: Maren Hellisdatter, f. 1674. Værge: Søstermand, Poul Aristsen. 
G: Kirstene Hellisdatter, f. 1674. Værge: Jens Rasmusen, Nørregård, Vestermarie. 
H: Anna Hellisdatter, f. 1681. Værge: Christen Willemsen, Vestermarie. 
 
Anno 1698. Den 11 January, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Skifte Og Deeling efter Sahl: Hellis Jensen , som boede og døde paa den 51 Jord 
Eiendoms gaard beliggende udi Westermarker sogn.imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru 
Seigne Jørgensdaatter, for hende blef efter hindes beriering til Laugwerge andordnet hendes 
broder  Hans Jørgensen boende i Arnager Paa eene side, og paa anden side deres Sammen 
auflede børn som er 3 sønner og 5 døttre. Hvor af. 
 
Dend eldste søn Jens Hellisen sin egen werge  
Dend anden søn Hans Hellisen Og sin egen werge 
Dend yngste  søn Jørgen Hellisen, paa 14 aar gl. for hammen werger Corporall  Hans Rømmer i 
Westermarker sogn.  
Dend eldste daatter Boell Hellisdaatter i Ekteskab med Esper Espersen i Clemmedsker sogn. 
Dend anden daatter Karne Hellisdaatter i Ekteskab med Powell Arritsen i Rydsker sogn. 
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Dend 3de daatter Marne Hellisdaatter paa 24 aar gl. for hende werger søstermand Powell 
Arritsen 
Dend 4de daatter Kirstine Hellisdaatter paa 24 aar gl. for hende werger Jens Rasmusen paa 
Nørregaard i Westermarker sogn. som sig det og godwilligen paatog. 
Dend 5. daatter Anna Hellisdaatter paa 17 aar gl. for hende werger Christen Willemsen i 
Westermarker sogn. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche  ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet,  Arrist Ibsen  
og Jørgen Nielsen, Hvor  er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Heste Och Hopper. 
En brun bliset gillet Hest for 7 Sld., en gl. brun skimled gilling for 5 Sld., en brun bliset Hoppe for 7 
Sld., en soedet Hoppe for 5 Sld., it guhl brunt HorsØeg 3 Sld. 2 mrk., it lys brunt HorsØeg 3 Sld., 
en brun stiernet Hest 6 Sld., en brun stiernet Hoppe 8 Sld., it rød blisset gillet Hestføll 3 Sld., en 
brun stiernet Foele som er gillet for 6 Sld.,  
Qveg,  
En stoer rød braaged Koe 6 Sld., en hvid Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk.,  
En sort hielmed Ringell Øyet Koe for 4 Sld. 3 mrk., en rød Koe som Peder Rasmands brænde paa 
findes og er ham til hørig som arfvingerne vedstoed, it rød grimmed studnød for 2 Sld. 2 mrk., it 
Rød braaged studenød for 1 Sld. 3 mrk., en rød hielmed stud kalf 1 Sld., en sort grimed Qvigekalf 1 
Sld.,  
Faar och Lam. 6 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 5 Sld. 1 mrk.,  2 Lam á 2 mrk. 8 skl er 1 Sld. 1 mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., 2 unge Gies á 12 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
Svin. En sort pletted Soe for 1 Sld., en hvid Soe for 3 mrk. 8 skl., en graa belted galtgris 1 mrk. 4 
skl., en rød sandet galt gris 1 mrk. 4 skl.,  
Kaabber. 
En liden kabber kedell paa en kitte stoer esktig till 6 mrk., en gl. metall gryde 1 mrk. 8 skl., en gl. 
span kobber kedell er wektig til 6 mrk.,  
I Herberg huset i dend seng nest dørren. En blaa ranned Olmerdugs overdynne 3 Sld. 2 mrk., en gl. 
bolster underdynne 2 Sld. 1 mrk., en linnen ranned hofveddynne for 1 Sld. 1 mrk., en pude med 
linnen wor og strik for 1 Sld., it gl. Bruegarns lagen 1 mrk. 8 skl., it gl. hampe garns lagen 8 skl.,  
I dend søndre Seng. En sort ranned uled ofverdynne for 2 Sld. 1 mrk., en ranned olmerdugs 
ofverdynne for 1 Sld. 3 mrk., it hampe bruegarns lagen for 3 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 12 
skl., en pude uden lin wor 3 mrk. 8 skl., en gl. ullen hofveddynne 1 mrk.,  
I Øster seng i berørte hus. En hvid ullen underdynne for 1 Sld., en sort ranned ofverdynne for 2 
Sld., en sort ranned hoveddynne for 3 mrk. 8 skl., en pude blaa ranned med lin wor for 1 Sld., it 
hampe bruegarns lagen for 3 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En arbieds wogn med 2 smaa stier 3 Sld., en wogn foruden stier for 2 Sld., en ploug med draglenke 
og tilbehør 2 Sld., et par høestier 12 skl., 2 gl. høestier 8 skl., en rulde med tap og skogle 3 mrk., en 
slæde med jern widie for 3 mrk. 12 skl., en halelse kiste med staall og knif 3 mrk. 8 skl., en gl 
husstie 6 skl., 2 gl. aar med jern á 1 mrk er 2 mrk., Paa lofted. 4 gl. tønder á 4 skl er 1 mrk., en gl. 
kiste for 8 skl.,  
I Stegerset. It gl Madskab, med en dør foruden laas 2 mrk., en kalketønde 8 skl., der udi en heste 
hud for 2 mrk., en Tyrhud for 1 Sld. 2 mrk., en gl. deigne trug for 6 skl.,  
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I den lille Stue. En stand tønde 1 mrk., en liden Øll ballie 12 skl., en Øhl half tønde 12 skl., et gl. 
bord blad 8 skl., it langt bord blad i stuen for 2 mrk., en straabonds tønde 12 skl., en dito for 8 skl., 
it lidet førre bord i stuen med skoffe og foed for 3 mrk., enløs førre benk i stuen med been 6 skl., en 
wraaskab i stuen med en laasfast dør 4 mrk.,  
I Nørre lade. En deell Biug i straaed er sat for 3 tønder, tønden 9 mrk er 6 Sld. 3 mrk., i samme 
lenge i den wester ende 4 stolperum Høe og Hallm paa stenge till de øferste letter er sat for 4 Sld.,  
I Wester lengden 2 stolperum Haufre till løs holterne er sat for 3 tønder Haufre á 3 mrk er 2 Sld. 1 
mrk., 2 trave langhallm á 1 mrk er 2 mrk., Nok er wurderet it Udhus her paa denne 51 gaards grund 
som er 6 stolperum, med it windue og hvis som jord og naget fast der udi findes er sat for penge 8 
Sld., en wand Mølle her paa denne gaards grund med Qvern og jern og it Møllehus er sat for 35 
Sld., I afvigte efter høste er her til denne 51 gaard saaed 1½ tønde Rug deraf anføres dette boe til 
beste for tønden 3 Sld er 4 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager dette Sterbboes løsøre middell til penge 193 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Og tilspurde Skifte forwalteren Enken med sin Laugwerge og Samptlig børnen med deres 
formynder, om de hafde meere som dette boe kunde komme til beste, der till de svarede ey videre at 
vere end angifvet er og forskrefvet staar, undtagen denne ommelte 51 Jord Eiendomsgaard i 
Westermarker sogn, som arfvingerne till deeling; 
Denne Sahl: Mands Ifareklæder som dog var ikon af wadmell og skin, derom blef aftalt at denne 
Sahl: Mands efterlatte Sønner skall dem tilsammen have imellem sig at deele, derpaa døtterne ey 
noget will hafve i sin tiid at anke. 
Dernest blef andgifven efter skrefne bort skyldige Gield og Pretentioner, hvor til er 
giort udleg som følger. 
Kongl: May: Ambtskrifver og Ride fouged Hr: Hans Henrik Skor ved sin fuldmegtig Hans Hiorts 
indlefvende Specification fordret som rester for Aa 1696. ekte og knekte penge sampt jordebogs 
restant 11 Rixd. 3 mrk. 8 skl., omkostning 2 mrk. 4 skl., giør 17 Sld. 3 mrk. 12 skl., her paa betaler 
Hr: Rasmus Jensen for den wurderede Koe og Qvige som Herits fougden dertil udlagt haver 9 Sld., 
rester saa 8 Sld. 3 mrk. 12 skl., der for udlagt en stoer rød braaged Koe for 6 Sld., 3 Faar á 3 mrk 8 
skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 2 unge Gies for 1 mrk. 8 skl., til overs 4 skl.,  
Nok fordrer som rester for Aa 1697. først som efter Qviteringernes andledning rester 13½ 
skaalpund smør er 5 mrk. 8 skl., 2 tønder landgilde Biug á 9 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en tønde 6 skepp, 
2 fiering 1 otting ½ pot Haure efter forhen beriegnede taxt andsat for 6 mrk., Jordebogs penge 6 Sld. 
2 mrk. 10 skl., Nok rester 2 tønder Laane Haufre og leye 2 skep: andsat for 2 Sld.,  andrager til 
penge 16 Sld. 2 skl., her for er udlagt 3 tønder Biug á 9 mrk er 6 Sld. 3 mrk., 3 tønder Haufre á 3 
mrk er 2 Sld. 1 mrk., 1½ tønde strø Rug for 4 Sld. 2 mrk., it rød grimmed studnød for 2 Sld. 2 mrk.,  
Ved forige udleg 2 skl.,  
Hans Madsen i Nyker sogn fordred som rester og Enken og arfvingerne vedgik 50 Sld., her for er 
udlagt 6 stolperum Udhus her paa grunden med hus Jord og nagelfast for 8 Sld., en Wand Mølle  
med huus og Qvern som den nu forefindes taxeret for 35 Sld., en brun bliset Hoppe for 7 Sld.,  
Johan Bahilius i Rønne fordrer 3 mrk., udlagt it lidet fyrre bord i stuen med skoffe og foed under 
for 3 mrk.,  
Tobias Carstensen i Rønne fordred 6 mrk., udlagt i dend søndre seng i Herberghuset, en ranned 
Olmerdugs ofverdynne for 7 mrk., til overs 1 mrk.,  
Karne Rasmusdaatter fordrer efter Enkens angifvende som rester paa en Koe, hvilket og Mikell 
Jacobsen i Rønne paa pigens weigne will have som Enken beretted penge 2 Sld., udlagt i den Øster 
seng i Herberghuset, en sort ranned ofverdynne for 2 Sld.,  
Hans Nielsen i Nyker sogn fordrer penge 3 Sld. 3 mrk., udlagt it guhl brunt Hors Øeg for 3 Sld. 2 
mrk., en standtønde i lille stuen 1 mrk.,  
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Peter Harding i Rønne fordrer som Enken angaf 3 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk. 8 skl., hos Tobias 
Carstensen 8 skl.,  
Anders Gudmandsen i Rønne fordrer og efter Enkens andgifvende 3 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk. 
8 skl., hos Tobias Carstensen de 8 skl.,  
Iligemaader fordrer Gunder Andersen i Rønne 2 mrk. 2 skl., udlagt i stuen it langt bord blad for 2 
mrk., en tønde for 12 skl.,  
Jens Rasmusen paa Nørregaard fordrer 4 mrk., udlagt en hvid ullen underdynne i Øster seng i 
Herberghuset for 4 mrk.,  
Esper Espersen i Clemmedsker sogn fordrer for smør 2 mrk. 8 skl., udlagt 2 trave langhalm 2 mrk., 
en husstie for 6 skl., af en Gaas ved ambtskriveren 2 skl.,  
Imod denne Sahl: Mands udfart eller begrafvelses bekostning blef Enken efter sin fortegnelse 
Consentered 30 Sld., udlagt en brun stierned Hest for 6 Sld., en brun stierned Hoppe 8 Sld., en brun 
blisset Hest 7 Sld., en hvid Koe 5 Sld. 2 mrk., en span kobber kedell for 1 Sld. 2 mrk., en wogn med 
stier for 3 Sld., til overs 4 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 4 Sld., udlagt 4 stolperum Høe og Halm paa stenge i Nørre lade for 
4 Sld., Skifteskriveren for sin umage 4 Sld., udlagt af it rød braaged studnød 1 Sld., en sort grimet 
Qvigekalf 4 mrk., hos Jørgen Nielsen 1 mrk., en kitte kaabber kedell 6 mrk., en graa belted galt gris 
for 1 mrk.,  Stemplet papir til denne forretning 3 mrk., udlagt en ruhl med tappe og skogle 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt hos Arrist Ibsen tillagt af it røe 
braaged studnød 3 mrk.,  
Jørgen Nielsen tillagt en sort grimmed Qvigekalf 4 mrk., til overs 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Pretensioner til penge 127 Sld. 2 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 66 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Deraf tilkommer Moderen dend halfve part som er 33 Sld. 1 mrk. 4 skl., Og er hende derfor udlagt  
I dend seng nest dørren i Herberghuset. En blaa ranned Olmerdugs ofverdynne for 3 Sld. 2 mrk., en 
gl. bolster underdynne 2 Sld. 1 mrk., en linnen ranned hofved dynne 1 Sld. 1 mrk., ved udfarten 4 
mrk., it gl. bruegarns lagen 1 mrk. 8 skl., it gl. hampe bruegarns lagen for 8 skl., I søndre seng. En 
sort ranned ullen ofverdynne for 9 mrk., it hampe bruegarns lagen 3 mrk., i bemelte seng it 
blaargarns lagen for 1 mrk. 12 skl., en pude uden lin wor 3 mrk. 8 skl., en gl. ullen hoved dynne for 
1 mrk., it par Høe stier for 12 skl., en slæe med Jern vidier 3 mrk. 12 skl., en hakelse kiste med 
staall og knif 3 mrk. 8 skl., 2 aar med bihl for 2 mrk., I steerhuset. It madskab med en dør 2 mrk., en 
kalke tønde for 8 skl., der udi en Hestehud for 2 mrk., en Tyrhud for 1 Sld. 2 mrk.,en soedet Hoppe 
5 Sld., en sort hiemet Koe for 5 Sld. 2 mrk., 3 Faar á 3 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 2 gl. Gies 2 
mrk., en sort pletted Soe for 1 Sld., en røe Sandet galt gris 1 mrk. 4 skl., en gl. kiste paa loftet for 8 
skl., af en graae belted galt gris for 4 skl.,  
 
Dend anden halfvepart som og er 33 Sld. 1 mrk. 4 skl., skulle well deelis imellem alle de 
efterlefvende børn, men som de 2 eldste døttre, nemlig Boehl Esper Espersens og Karne  Powell 
Arristsens, her af boet forhen haver bekommet en deell til hiemgift, saa blef her nu imellem 
samptlige Enken og børnen med deres formyndere aftalt og Accorderet saaledes at disse overblefne 
33 Sld. 1 mrk. 4 skl., skulle deeles de andre børn, 3 Sønner og 4 døttre imellem og derforuden 
samtøket Enken at samme børn forlaads udskall nyde og have, saa som til hiemgift af ald gaardens 
werdi imod berørte deres søstreres hiemgift udi denne ommelte 51 gaard i Westermarker sogn 50 
Sld., saaledes kommer da disse 3 sønner og 4 døttre til Hiemgift udi alt 83 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Deraf tilkommer en broder og en søster efter foreening lige stoer laad, som er penge 11 Sld. 3 mrk. 
9 5/7 skl., tilkommer da en hver af Jorde pengene i gaarden penge 7 Sld. 9 1/7 skl.,  
For resten som en hver tilkommer som er 4 Sld. 3 mrk. 4/7 skl., er dem af løsøre giort udleg for, og  
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er da dend eldste søn Jens Hellisen tillagt it lys brunt Hors øeg for 3 Sld., i Øster seng i Herberg 
huset en blaa ranned pude med lin wor for 1 Sld., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en Øll ballig 
12 skl., en øhl half tønde 12 skl.,  
dend anden søn Hans Hellisen tillagt for de 4 Sld. 3 mrk., en brun skimled gilling 5 Sld., til overs 
1 mrk.,  
dend yngste søn Jørgen Hellisen tillagt for de 4 Sld. 3 mrk., en brun stierned gillet Foele for 6 
Sld., legger fra sig 5 mrk., som sønnen self hos sig beholder efter aftale paa Sterbboet. 
Dend 3de daatter som er Marne Hellisdaatter som Powell Arristsen er werge for tillagt for de 
4 Sld. 3 mrk., it wraaskab i stuen for 1 Sld., en hvid soe for 3 mrk. 8 skl., i øster seng i 
Herberghuset, en sort ranned hoveddynne 3 mrk. 8 skl., it hampe bruegarns lagen for 3 mrk. 8 skl., 
4 straabonds tønder paa lofted 1 mrk., hos Jørgen Hellisens laad 3 mrk. 8 skl.,  
Kirstine Hellisdaatter som Jens Rasmusen er werge for tillagt for sin anpart 4 Sld. 3 mrk., en 
sort hielmet ringeøyed Koe for 4 Sld. 3 mrk.,  
Dend 5te daatter Anna Hellisdaatter som Christen Willemsen er werge for tillagt for de 4 Sld. 3 
mrk., it røe blisset ugillet Hestføll for 3 Sld., en gl. mallm gryde 1 mrk. 8 skl., 2 gl. Høestier 8 skl., 
en straabonds tønde i stuen 8 skl., hos Jørgen Hellisen 8 skl., I dend seng nest dørren i 
Herberghuset en pude med lin wor og strik for 4 mrk.,  
Dend yngste daatter Seigne Hellisdaatter som Jep Hansen Smid er werge for er tillagt for de 4 
Sld. 3 mrk., en ploug med behør for 2 Sld., en wogn uden stier 2 Sld., hos Jørgen Hellisen at have 1 
mrk., hos Hans Hellisen 1 mrk., it gl. bord blad 8 skl., en løs førre benk for 6 skl., it deigne trug 6 
skl.,  
Om dend 51 gaard wilde arfvingerne ike fra gaa den taxt og setning som derpaa er opretted d. 19 
Sepbember 1644. men de i alle maader nu samtykked, som melder at gaarden med ald sin 
tilliggende er sat for 237 Sld. 2 mrk., der fra tages de forskrefne 50 Sld., som her udi forhen til 
børnen er udregnet og delt, resten efter som gaarden er denne Sahl: Mands faderne gaard, som hand 
med sin hustru silf har indfriet og tilhører, deeles imellem Enken og denne Sahl: Mands med sin 
efterlefvende hustruis auflede børn og tilkommer Moderen den halfvepart deraf som er 93 Sld. 3 
mrk., Dend anden halfvepart deeles imellem 3 sønner og 6 døttre, deraf en broderlaad penge 15 Sld. 
2 mrk.,  Og en Søsterlaad 7 Sld. 3 mrk.,  
Sædet eller gaardens besiddelse angaaende, da tilkommer  Enken den gaarden at beboe hendes 
liifstid. Børnenes andeell skall Enken betahle half rentte af 5 procento aarlig, der foruden den skall 
Enken beholde gaarden ved hefd og lige, at børnens andeell kand bliwe uden skade i allemaader 
som Enken nu lofvede, og skall børnens part blifve i gaarden bestaaende saalenge Enken deres 
moder lefver, dette saaledes fast og ubrødelig at skall holdes og efter kommes efter som forskrefvet 
staar, og at saa Passeret er, des till widnesbyrd under samptlige wore hender og sigater,  
Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. J: P. Meklenbourgh.   H: Brugman.  
Hans H:J:S: Jørgensen. Esper Espersen.  Powell Arristsen.  
Jens Hellisen.  Jep Hansen. Jens Larsen   Christen Willumsen. 
Hans Rømer.  Arrist Ibsen.  Jørgen Nielsen. 
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Nr. 202. 
Side 309. 1698. 13. Jan. 
Anna Albertsdatter, 32. Sg. Nylars. 
Rasmus Olsen. 
 1 søn. 3 døt. 
A: Oluf Rasmusen, f. 1697. ( ½ år.).  
B: Elsebeth Rasmusdatter, f. 1689. 
C: Boehl Rasmusdatter, f. 1691. 
D: Gjertrud Rasmusdatter, f. 1694. 
Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Hans Albertsen, Blemme, Nylars. 
 
Anno 1698. Den 13 January, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Skifte Og Deeling efter  Rasmus Olsens Sahl: Hustru Anna Albretsdaatter , som 
boede og døde paa den 32 Jord Eiendoms gaard beliggende udi Nylaursker sogn. imellem denne 
Sahl: Qvindes efterlatte Mand bemelte  Rasmus Olsen  Paa eene side, og paa anden side deres 
Sammen auflede børn, som er 1 søn og 3 døttre. Hvor af. 
 
Dend eldste søn Oluf Rasmusen ½ aar gl. 
Dend eldste daatter Elsebeth Rasmusdaatter 9 aar gl. 
Dend anden daatter Boehl Rasmusdaatter paa 7 aar gl. 
Den yngste daatter Gertrud Rasmusdaatter 4 aar gl. 
For demmen er faderen self werge, og forrelagt Moder broderen Hans Albretsen i Blemme i 
Nylaursker sogn at vere tilsynswerge, som og silf var her tilstæde. 
 
Og  paa Rettens wegne var ofverværrende, Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman Herren 
Hans Boefeche  ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte skrifveren 
Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet,  Morten Olsen  og 
Peder Andersen, Hvor  er forefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
Heste Och Hopper. 
En brun blisset Hest gilling 16 Sld., endnu en brun blisset Hest med 3 hvide fødder 11 Sld., en slet 
brun blisset Hest for 9 Sld., en mørk graae Fole i 3 aar for 10 Sld., en brun snoppet og stiernet 
ugillet foele for 2 Sld. 2 mrk., en soed blisset Hoppe for 3 Sld., en røed blisset Hoppe for 6 Sld., en 
lys brun gl Hoppe en gl. sort brun Hest, hvilke er saaa ældgamle at de ey kand settes for noget. 
Qveg. 
En rød skioldet Koe for 6 Sld., en sort røgget Koe 5 Sld. 2 mrk., en rød stiernet Koe for 5 Sld., en 
hvid bleged Koe for 5 Sld., en sort røgget Koe som er hielmed for 5 Sld., endnu en sort rygget Koe 
for 5 Sld., en sort braaged Koe som er paa leye hos deignen Anders Tyggesen er sat for 5 Sld., en 
sort skioldet Tyr for 4 Sld. 2 mrk., it sort røgget studnød for 2 Sld. 2 mrk., endnu it sort røgget 
studnød for 2 Sld., it rød røgget studnød 2 Sld., it rød belted Qvigenød 1 Sld. 3 mrk., it lidet sort 
studenød 1 Sld. 1 mrk., it rød røgget Qvigenød for 1 Sld. 1 mrk.,  
Faar och Lam. 11 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 9 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  3 Lam á 2 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 
mrk. 8 skl.,  Svin. En rød sandet Soe for 3 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., en graa belted Soegris for 
12 skl., en rød sandet galt gris 12 skl.,  
Kaabber. 
En half tønde kaabber kedel er wegtig til penge 4 Sld., en gl. span kedell 1 Sld. 2 mrk., it øllkar paa 
2 tønder stoer er sat for 1 Sld. 3 mrk., en hand qvern med hus for 1 Sld. 2 mrk. en stand tønde 1 
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mrk., en liden brøgge ballig 12 skl., en straabonds tønde 8 skl., en kalke tønde 12 skl., it deigne trug 
2 mrk., en salte tønde 1 mrk., en straabonds tønde i wester Cammer 8 skl., 10 syebøtter á 4 skl er 2 
mrk. 8 skl.,  
I Krobhuset.  En straabonds tønde 12 skl., en øhl fiering for 8 skl.,  
I Herberg huset. 
En straabonds tønde for 10 skl., en lin wef med jern og tilbehør for 5 Sld., en laasfast half kiste 1 
Sld. 1 mrk., I Øster seng. Enb ullen sort ranned underdynne for 3 mrk., en hvid ullen ofverdynne 1 
Sld., 2 linnen hofved dynne 3 mrk., 2 blaargarns lagen i bemelte senge 3 mrk. 8 skl., en olmerdugs 
ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., en olmerdugs pude med lin wor paa for 1 Sld., en olmerdugs pude 
uden lin wor for 3 mrk., I Gaarden, en arbieds wogn med smaa stier hammell tøm og halseeler for 5 
Sld., en slede med jern vidier for 3 mrk., 2 høestier for 2 mrk., 2 harrer a 1 mrk er 2 mrk.,  en ploug 
med behørig jern og anden behør for 4 mrk.,  
Utersket Biug er sat for 4 tønder og tønden er sat for 9 mrk er 9 Sld., Utersket Haufre er sat for 2 
tønder og tønden sat for 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., Hør i søndre lade er sat for 2 Sld. 2 mrk.,  Rugen 
som er saaed er 1½ tønde for 4 Sld. 2 mrk.,  
Rasmus Olsen angaf, som hand og haver Qviteringer paa at hand haver indfriet og sin hustru arfved 
af denne 32 gaard i Nyelaursker sogn i alt efter den setning som derpaa efter Sahl: Albret Nielsen er 
forretted penge 90 Sld. 
Summa andrager forskrefne Sterbboets middel till penge 273 Sld. 14 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, er efterskrefne nemlig en sort Pollemites half kioll for 2 Sld., en 
sort fiifskaftes half kioll for 1 Sld. 2 mrk., it grønt florets snørlif med staal Mallier udi for 3 mrk., it  
Blaat ullet og linnet skiørt for 1 Sld. 1 mrk., it røt fiifskaftes skiørt for 1 Sld.,Summa 6 Sld. 2 mrk.,  
Her imod beholte Rasmus Olufsen sine egne ifareklæder, hvor med hand var tilfreds, saaledes da de 
6 Sld. 2 mrk., imellem forskrefne denne Sahl: Qvindes efterlatte en søn og 3 døttre, er deraf 
broderens laad 2 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl., Og en søsterlod er 5 mrk. 3 1/5 skl.,  som faderen dem i 
frembtiden tilsvarer. 
Blef saa andgifven efter skrefne bort Skyldig Gield, hvor til er giort udleg som følger. 
Kongl: May: Ambtskrifver og Ride fouged Sr: Hans Henrik Skor ved sin fuldmektig Hans Hiort 
fordrer som rester Aa 1696. 7 Rd. 5 mrk. 14 skl., Nok doms omkostning 2 mrk. 4 skl., der paa 
beretted Rasmus Olufsen at have betalt till Herrits Fougden Daniell Bark 1 mrk. 4 skl., rester saa 
deraf 1 mrk., bliver igien 12 Sld. 14 skl., Nok som for Aa. 1697 resterer landgilde Rug, Biug, sampt 
en tønde laane Biug og bog Clarings penge, tilsammen 9 Rd. 4 mrk. 1½ skl., er 14 Sld. 2 mrk. 1½ 
skl.,  Summarum 26 Sld. 2 mrk. 15½ skl.,  
Peder Rosmand i Rønne fordrer efter sin seddel og afreigning 28 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Rasmus Olufsen angaf at vere skyldig till Gierdt Jacobsen Farfver i Rønne 3 Sld.,  
Ligesaa hafver Jens Terkelsen i Nyelaursker sogn at fordrer 3 Sld.,  
Item Anders Hansen i Kiørsegaarden i Clemmedsker sogn haver at fordrer rentte af den andell 
penge ham tilkommer paa sin myndlings wegne til nest kommende St: Hansdag penge 3 Sld., 
Nok angaf Rasmus Olufsen at vere skyldig for Præstetiende 1 2/5 tønde Biug for Aa 1696.  4 Sld., 
Item for 1697. 1 3/5 tønde tiende Biug andsat efter forige taxt for 13½ mrk.,  
Nok Consentered for liig begengelse 4 Sld., er saa tilsammen 11 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Mons Jensen Deigne og Anders Tyggesen Deign, tilkommer for liig begiengelsen den første 4 mrk., 
den anden 2 mrk., er 6 mrk.,  
Hans Albretsen i Nyelaursker sogn fordrer 7 mrk.,  
Jens Larsen i Arnager har at fordre 2 mrk.,  
Hans Jensen i Clemmedsker sogn fordrer 4 mrk.,  
Powell Jensen i Nyelaursker sogn fordrer arbiedsløn paa liigkisten 2 mrk. 8 skl.,  
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Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelses bekostning saa og ihenseende till de smaa børns 
opfrostring blef Rasmus Olufsen bevilged 34 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage 4 Sld., udlagt af en hand qvern 6 mrk., Høet for 10 mrk.,  
Skifteskriveren for sin umage 4 Sld., en half tønde kedell 4 Sld.,  
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 3 mrk., er 6 mrk., udlagt 2 Lam for 5 mrk., en 
straabonds tønde 8 skl., en galt gris 12 skl.,til overs 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Pretensioner till Penge 125 Sld. 7 skl.,  
Liqvideret bliver udi beholding og til dels penge 148 Sld. 7 skl.,  
Deraf tilkommer faderen den halfve part som er 74 Sld. 3½ skl.,  
Dend anden halfvepart som og er 74 Sld. 3½ skl., deelis imellem forskrefne en søn og 3 døttre, 
Er deraf en broder laad 29 Sld. 2 mrk. 8 skl., Og en søsterlaad 14 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Og efter som faderen er silf sine børns werge og Creditorerne wilde betroe ham deres krauf, saa 
giøres ej fornøden videre  udleg end forskrefvet staar at giøre, mens Rasmus Olsen at svare en hver 
som bemelt. Till det sidste blef faderen, og tilsiuns wergen af skifteforwalteren til spurt som de 
hafde meere til dette boets middel at andgifve,  hvor til de svarede ey videre at vere, og ej angaf sig 
fleere med Pretensioner, saat at vere Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh. Henrik Brugman. 
Rasmus Olsen. Hans Albretsen. Morten Olufsen. Peder Andersen. Terkell Gudbersen. 
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Nr. 203. Side 310. 1698. 17. Jan.  
Annike Terkelsdatter, enke, 20. Sg. Nyker. 
Afg. Hans Nielsen. 
 5 søn. 2 døt. 
A: Peder Hansen, Blykobbegård, Nyker. 
B: Niels Hansen, Rutsker. 
C: Claus Hansen, død, Bodilsker. 3 døt. 
 1: Anna Clausdatter. Værge: Farbror, Peder Hansen. 
 2: Dorthe Clausdatter. Værge: Farbror, Niels Hansen. 
 3: Annike Clausdatter. Værge: Farbror, Terkel Hansen, Knudsker. 
D: Terkel Hansen, Knudsker. 
E: Hans Hansen, 20. Sg. Nyker. 
F: Karen Hansdatter gm. Esper Ibsen, Nyker. 
G: Elsebeth Hansdatter, død, var gm.  afg. Michel Hartvig, Knudsker. 2 søn. 1 dat. 
  1: Mads Hartvig. Værge: Albert Hartvig, Vellingsgård, Nyker. 
  2: Hans Michelsen Hartvig, Værge: Morbror, Peder Hansen. 
  3: Annike Michel Hartvigsdatter. Værge: Morbror, Hans Hansen. 
 
Anno 1698 dend 17 Januarÿ  Er efter lovlig giorde Tillysning holden Registreing og Vurdering 
Sampt og Deeling  efter afgangne Sahl: Annike  Hans Nielsens, Som boede og døde paa dend 
20de jord Eiendoms gaard, beliggende udi Nÿker sogn Imellem denne Sal: qvindes efterlefvende 
børn og børnebørn,som er først at regne 5 sønner og 2 døttre, hvor af 
 
Den eldste søn Peder Hansen paa Blÿekoppergaarden i Nÿker sogn. 
Dend anden søn Niels Hansen boende i Rÿdsker sogn. 
Dend 3 søn var Sahl. Claus Hansen som døde  i Boehlsker sogn. Efter hammen igien lefver 3 
døttre, hvor at 
Dend eldste daatter er Anna Clausdaatter som hendes fader broder Peder Hansen paa 
Blÿekoppergaarden i Nÿker sogn er werge for, 
Dend anden daatter er Dorthe Clausdatter for hende er hendes fader broder Niels Hansen 
boende i Rÿdsker sogn. tilordnet at werge. 
Dend Yngste daatter er Annike Clausdatter, for hende er hendes fader broder Terkel Hansen i 
Knudsker sogn. tilordnet at werge. 
Dend 4 denne Sahl: Qvindes søn er berørte Terkel Hansen. 
Dend Yngste søn Hans Hansen som boer paa denne 20 gaard i Nÿker sogn. 
Dend eldste daatter Karen , Esper Ibsen i  Nÿker sogn. 
Dend Yngste denne Sahl: Qvindes daatter var afgangne Elsebeth  S: Michel Hartvigs som døde 
i Knudsker sogn, efter hende nu  igien lefver 3 børn som er 2 sønner, og en daatter. 
Dend eldste søn Mads Michelsen Hartvig , som S: Albert Hartvig paa Wellingsgaard i Nÿker 
sogn er werge for. 
Dend anden søn Hans Michelsen Hartvig ,som Peder Hansen paa Blÿekopper gaarden i Nÿker 
sogn. Er werge for. 
 
Hvor paa Rettens viegne var ofver verende Høÿ Edle Welb: Herre H: Etatsraad, og Amptman Hans 
Boefekel ved sin fuldmektig Jens Pedersen Meklenbourgh, og skifte skriveren Henrik Brugman paa 
samme skifte er til wuderings mend opmeldet Hans Madsen, og Povell Rasmusen hvor da er  
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forre funden, og Pahseret som her efter følger, samptlige med arfvingerne var begierede, at dend 
yngste denne Sahl: qvindes søn Hans Hansen som en tiid lang haver tillige med moderen Sahl: 
Annike  Hans Nielsens beboed og weret i feltig paa denne 20de gaard i Nÿker sogn, at Hans Hansen 
wilde frembvise alt hvis som i boet og uden boet samptlige deres berørte Sahl: Moder kunde tilhøre, 
eller ejiedes var, paa det en hver kand weder fares rett efter loven af i særdelished de umÿndiges 
gavste kunde befordres, i sorskrefne med arstninger ned begisring blef Hans Hansen af skifte 
forwalteren forelagt at efter komme, saafrembt hand ikke will vere lovens strast undergifves i dend 
Aetieut om arfvesvig, der paa blef at hammen frembviist efter skrefne og er Taxeret, nemlig. 
Heste og Hopper. 
2 gamble sorte heste hvor af dend ene er sat for 8 Sld., og en anden sort hest 5 Sld., en brun hest for 
3 Sld. 2 mrk., en rødbliset kraag berned hoppe for 1 Sld. 2 mrk., it brunt hors føll foed: foir for 1 
Sld. 1 mrk.,  
Qveg. 
En sort røgget kalf for 5 Sld., en sort koe for 5 Sld., en blak hielmed koe 5 Sld., en sort hielmed koe 
for 4 Sld., en sort hielmed qvige 3 Sld., en blak røgged qvige 3 Sld., en sort røgged stud for 4 Sld., 
en rød stud for 4 Sld., en røe røgget stud nød 2 Sld., en sort hielmet stud kalf for 1 Sld., 2 røde qvige 
kalfve á 4 mrk. er 2 Sld.,  
Faar. 20 støker gamle far á 3 mrk.,er 15 Sld.,  
Svin. 
2 hvide soer á 4 mrk. er 2 Sld., 2 hvide Galt á 4 mrk. er 2 Sld., 5 unge svin á 1 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 
3 mrk. 8 skl.,  
Gies  5 gamle Gies og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld.3 mrk. 8 skl.,  
Kornet i Laderne. 
I dend øster ende i dend søndre lade 3 stolperum Biug, stolpe Kande 8 skl., 
Paa lofted over Qvers huset. 
6 tønder Rug strøgmeel á 3 Sld. 2 mrk er 21 Sld.,  
En halft skeppe hampe frø udi en halft tønde for 2 mrk.,  
Paa Drenge huus lofted. 
4 tønder Haure á 3 mrk 8 skl er 3 Sld. 2 mrk.,  
It malled laasfast førre madskab er satt:/ staaende i forstuen /: for 2 Sld. 2 mrk.,  
I Nÿe Huset Senge Klæder. 
2 blaa rannede bolster pude med blommed silke snøre forre á 4 mrk er 2 Sld., 2 hvide linnen puder 
med røde raskes snøre paa á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., Endnu 2 linnen puder en med røtt og en med 
blaat snøre paa á 2 mrk 8 skl  er 1 Sld. 1 mrk., Endnu en linnen pude for uden snør for 3 mrk.,  
En ranned olmerdugs pude for uden snør for 2 mrk. 8 skl., It ullen rød og blaaed dryels sengklæde 
for 1 Sld. 2 mrk., En flamsk benke dÿnne 4 alen lang for 3 Sld. 2 mrk., It sÿed hiønde med guhl bon 
og hvid skin under 2 mrk., En nÿe sÿed age dÿnne med med under foer for 8 mrk.,  
I Stuen i Hold sengen. 
En linnen under dÿnne for 2 Sld., En dito for 1 Sld. 3 mrk., En linnen gammell hofved dÿnne for 2 
mrk., En dito for 3 mrk., En pude stop for 1 mrk., En ullen og linnen pude sop for 1 mrk. 8 skl.,  
En pude med linnen wor uden strik 1 mrk. 4 skl., En pude stop med røt tøÿ paa 12 skl., En spoll 
skoded benke dÿnne  4 alen lang paa nørre benk i stuen 6 mrk., En nÿe westned benke dÿnne med 
guhl under foer 5 alen lang paa nørre benk for 7 mrk., It flamsk hiønde med røt under foer for 1 
mrk. 8 skl., It sÿet hiønde med ranned under foer for 1 mrk., Endnu it flamsk hiønde med røt under 
foer 1 mrk. 8 skl., En noget slit nÿe wefved benke dÿnne 3 alen lang 3 mrk., En nÿe wefved benke 
dÿnne med spoell skodet under foer under windue i stuen 8 alen lang for 5 Sld., En flamsk benke 
dÿnne for bord enden 3 alen lang for 2 Sld. 1 mrk., It blaat dreÿls bordklæde for 1 Sld. 2 mrk.,  
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En stee skifve med en lukt foed og en laasfast bord skofe under for 6 Sld., It sÿed hiønde med 
ranned under foer 2 mrk., En rÿsledes stoell for 1 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne andførte rørende gods til penge 264 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Og som dagen er nu forløben, saa sluttes her nu i dag med hvis her saaledes rigistrered er, at denne 
forretning end videre til end skab, i morgen kand foretages, at saa er forretted, testered. 
Jens Pedersen Meklenbourgh,  Henrik Brugman, Peder Hansen, 
      Niels Hansen,         Terkel Hansen,         Hans Hansen,      Esper Jepsen , 
A. Hartwig,   Povell Rasmusen. Hans H:M:S: Madsen, 
 
Nest paa følgende den 18 januarÿ 1698. er atter udi forskrefne de ved kommendes ververelse, med 
dette skifte videre fortagen og Pahsered, som her efter følger nemlig  
 
I Krob huset. 
En bolster ofver dÿnne 3 Sld., En bolster under dÿnne 2 Sld. 2 mrk., En linnen under dÿnne 2 Sld.,  
en bolster hoved dÿnne 1 Sld., en linnen hofved dÿnne 2 mrk., 2 pude stoppe á 12 skl. Er 1 mrk. 8 
skl., En gammell linnen over dÿnne 1 mrk. 8 skl., En pude stop med blaat tøÿ for enden for 2 mrk.,  
I Wester hus i norderste seng. 
En ranned wadmels over dÿnne for 1 Sld. 2 mrk., En ranned wadmels under dÿnne 1 Sld. 1 mrk.,  
En linnen hoved dÿnne 2 mrk., En pude stop for 1 mrk.,  
I Sÿdwest seng. 
En linnen over dÿnne 1 Sld. 1 mrk., En linnen under dÿnne 1 Sld. 2 mrk.,  
2 linnen hoved dÿnne á 1 mrk er 2 mrk., Pigens seng i kielderen som til sammen er sat for 2 Sld.,  
I Bend: Hus. 
Nogle gamle senge klæder som betler skall have at ligge udi er til sammen sat for 1 Sld.,  
Benkeklæder . 
En nÿe wefved benke dÿnne for 2 Sld., En flamsk age dÿnne for 1 Sld., En spoell skoded benke 
dÿnne 1 Sld. 2 mrk., It dragsøms sengklæde for 1 Sld., En flamsk age dÿnne med røt under foer for 
2 Sld., En nÿe wefved age dÿnne for 1 Sld. 2 mrk.,It nÿe wefved sengeklæde for 4 Sld., It flamsk 
hiønde med røt under foer 1 Sld.3 mrk., It dito for 1 Sld. 2 mrk., En spinde rok for 3 mrk., 2 gamble 
spinde roke á 1 mrk. er 2 mrk., 10½ skaalpund, hvid ullet garn á 10 skl. Er 6 mrk. 9 skl.,  
8½ skaal pund sort ullet garn á 8 skl. Er 4 mrk. 4 skl., En flamsk benke dÿnne wor 7 alen lang for 6 
Sld., 10 skaal pumd hvid ullet  garn á 10 skl er  1 Sld. 2 mrk. 4 skl., 6½ skaal pund raat hampe og 
lin bruegarn á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., 9½ skaal pund raat hamp og lin brue garn á 1 mrk er 2 
Sld. 1 mrk. 8 skl., 22 alen blaar lerret bleged á 8 skl er 2 Sld. 3 mrk., 18 alen grønt brue lerret bleget 
á 12 skl er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., 17 alen noget finere bleged Bren lerret á 1 mrk. er 4 Sld. 1 mrk., 14 
alen hvid wadmell á 14 skl. Er 3 Sld. 4 skl., 13 alen hvid linnen serke tøÿ á 6 skl. Er 1 Sld. 14 skl.,  
I Ørken i Mell hused. 
En blaargarns bord dug med grove traaer udi 3 mrk., 2 gamle blaargarns lagen á 2 mrk. er 1 Sld.,  
Endnu 2 blaargarns lagen for 1 Sld. 2 mrk., 2 nÿe smaa blaargarns lagen 2 Sld., 2 blaargarns lagen 
for 1 Sld. 1 mrk., It par nÿe blaargarns lagen 1 Sld. 2 mrk., Endnu en blaargarns bord dug med 
grove traaer udi 3 mrk.,  It blaargarns handt klæde 1 mrk., It handt klæde i stuen for 1 mrk., It 
gammell pude wor for 8 skl., It par nÿe pude wor á 1 mrk. er 2 mrk., It par blaargarns lagen paa 
dend norweste seng i wester hus 2 mrk., It par blaargarns lagen paa dend sudwester seng i wester 
hus for 1 mrk., Paa pigens seng 2 blaargarns lagen 3 mrk., En dreÿels bord dug 9 alen lang er sat for 
4 Sld., Én dito for 4 Sld., En dreýels bord dug  2 Sld. 2 mrk., En dito for 3 Sld., en dito for 2 Sld. 2 
mrk., it bruegarns lagen med 2½ bred udi for 2 Sld., en dito for 2 Sld.,it bruegarns lagen med 2 
breder udi for 1 Sld. 2 mrk., it dito for 1 Sld. 2 mrk., it ditto for 1 Sld. 2 mrk., et brue garns lagen 2 
Sld., it dito for 2 Sld., it dreÿels handtklæde med knipling for 1 Sld., it dito for 1 Sld., it par pude 
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wor med kniplings strik for 1 Sld. 2 mrk., it par pude wor med strik for 1 Sld. 1 mrk., it par dito for 
1 Sld. 1 mrk., it dito for 2 mrk. 8 skl., it pude wor med knipling for 1 mrk.,  
I Krob hused I Ørken. 
En blaargarns bord dug med renner for 2 mrk.,  
Kaabber. 
En fierdings kedell wog med græhven 12½ skaal pund for for græsten af lagen 1½ skaal pund, 
bliver igien 11 skaal pund gl: kaabber á 1 mrk. er 2 Sld. 3 mrk.,  
En spand kedell wog lige saa 9 skaal pund á 1 mrk. 8 skl. Er 13 mrk. 8 skl.,  
En 2 spand kedell wog 5 skaal pund med en messing cap paa á 12 skl. Er 3 mrk. 12 skl.,  
En metall grÿde wog 5 skaal pund á 1 mrk. er 1 Sld. 1 mrk.,  
En gammel liden kobber kiedell wog 2 pund á 12 skl., er 1 mrk. 8 skl.,  
En gammell brende wins pande med hatt og piber er wigtig til penge 8 Sld.,  
Messing  
It messing beoken for 1 mrk. 4 skl., 2 gamle messing lÿsrstager á 12 skl. Er 1 mrk. 8 skl.,  
En messing lÿse saxe 12 skl., Ei messing fÿrbeoken 2 mrk., En metall morter med støder for 3 mrk.,  
Thin. 
3 store Thinfade Crontin wog 12 skaal pund á 1 mrk. 8 skl er 4 Sld. 2 mrk.,  
2 store Thinfade tre stempled tin wog 8 skaal pund á 1 mrk 4 skl. Er 2 Sld. 2 mrk.,  
2 dÿbe og it flad tin fade tre stempled tin, item 2 tallerken Cron tin wog til sammen 11 skaal pund á 
1 mrk. 4 skl er 3 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
En tin kande paa en pot mangguth wog 3 pund á 12 skl. Er 2 mrk. 4 skl.,  
13 tin tallerken mangguth wog 16 skaal pund á 12 skl er 3 Sld.,  
4 tin tallerken mangguth wog 4 skaal pund á 10 skl., er 2 mrk. 8 skl.,  
2 tin skaale 3 sal sirken og 2 fade gl: mangguth weger 8 skaal pund á 10 skler 1 Sld. 1 mrk.,  
Sølf. 
34 sølf hager weger 6 laad 3 qti á lodet 3 mrk er 5 Sld. 4 skl.,  
22 andre sølf hager wog 6 laad 3½ quti á 3 mrk. laadet er 4 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
En sølf kiedel wog til penge 2 Sld. 3 mrk.,  
En sølf skaal wog 11½ laad med det navte paa P.N.S. á 3 mrk. er 8 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
It sølf beger med de navfn paa H N S. A T.D. wog 10½ laad á 3 mrk. er 7 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
It sølf beger med P A. paasat wog 9½ lod á 3 mrk er 7 Sld. 8 skl.,  
It kanted sølf beger med L. H. S. K.O.D. 1652 wog 6 laad 3 qvintin á lodet 3 mrk er 5 Sld. 4 skl.,  
En liden sølf skaal med det navte paa sat T P wog 2 laad á 3 mrk er 1 Sld. 4 skl.,  
En  sølf skaal med det navf paa A T wog 13 laad á 3 mrk er 9 Sld. 3 mrk.,  
En sølf skee med it flaad skaft, med det navf paa sat N. I.S. 4 N 1666 wog 3 laad 3 qvietin á 3 mrk 
er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
En sølf skee med en liden forgÿldt knap paa med det navfn P. H. wog 3½ laad á 3 mrk er 2 Sld. 2 
mrk. 8 skl.,  
En skee med en windrue knap paa THE.E.EDDEB. 1638 wog 3½ lod á 3 mrk er 2 Sld.2 mrk. 8 skl.,  
En skee med TP med en kruset knap paa wog 2 laad 2½ qvintin  á 3 mrk. laadet er 1 Sld. 3 mrk. 14 
skl.,  
En skee med it fladt skaftt wog 2½ lod med T .S .1652 á 3 mrk er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
En skee wog 2 lod 3 qvintin med en kruset knap paa af C:M:S:A:T:D:  1664 á 3 mrk er 2 Sld. 4 skl.,  
En skee med it fladt skaftt wog 2 laad 1½ qvintin med 1652 A:T:D: á 3 mrk er 1 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
En skee med it fladt skaftt wog 3 lod 3 qvintin á 3 mrk med A H.I.H D. 1655 er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
En skee med it fladt skaftt wog 2 lod 1½ qvintin  med G:H:D:T:S: 1652 á 3 mrk er 1 Sld. 3 mrk. 2 
skl.,  
4 heele Rixdaler giør 6 Sld., 
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Dend sølf kande som udi det skifte bref datered den 15 juli 1695 ganged efter sahl: Hans Nielsen 
paa 20de gaard i Nÿker sogn findes anført wektig 98 laad paa 8 pr leb stoer lighed opdragende till 
73 Sld. 2 mrk., deraf haver it hvert barn og arfving efter samme brest sin andell, og af moderens 
denne Sahl: Qvindes andell som der af til sammen er 46 Sld. 2 mrk., tilkommer hendes eldste søn 
Peder Hansen paa Blÿkobbergaarden, som hand med reede penge til skifte rettighed og stemplet 
papir betalt 27 Sld. 1 mrk., foruden sin egen andell 4 Sld. 2 mrk., bliver de igien som dette boe til 
beste af sølf kande er at andføre penge 19 Sld. 1 mrk., Endnu tilkommer dette sterfboe én 
wandmølle med ald sin til behør maall ferdig beliggende paa den 25 gaards grund her udi Nÿker 
sogn, som Sahl: Hans Nielsen og nu hans arfvinger tilhørre, er ved dend i berørte skifte bref anførte 
pris endnu forblifve som er 50 Sld., af dend Rug som i afviste fisked til denne 20 gaard er saaet til 
kommer dette sterfboe tre tønder Rug, tønden er sat for 14 mrk er 10 Sld. 2 mrk.,  
Nok er wurderet 2 høe stier for 1 mrk. 8 skl., it for reeb 8 skl., 2 aar med bihl paa 2 mrk.,  
Denne Sahl: Qvindes i fareklæder er efter dette for bemelte skifte brefs andledning nu til kommer 
denne Sahl: Qvindes efter lefvende daatter, og daatterbørn, efter som sønnerne til fore haft ver 
bekommet faderens i fareklæder, og blest disse denne sahl Qvindes ifareklæder deelt udi tvende lige 
laader hvoraf Karne Esper Ibsen som elste daatter bekom dend halfve part, og den anden halfve 
part, som til kommer dend anden denne Sahl: Qvindes daatter Elsebeth Sahl: Mikell Hartwigs efter 
lefvende 2 sønner og en daatter som er efter skrefne nemlig.  
En sort klædes Hue med floer paa for 5 mrk., endnu en sort klædes Hue med sort taft paa for 1 Sld.,  
En gammell blommed sort fifskates Kÿse  for 1 mrk., en høÿ rød wadmels bold med 2 røde knøtted 
ermer udi for 2 mrk.,  en sort klædes trøÿe for 2 mrk., eet blaaed ullet og linnet skiørt for 2 Sld., it 
brunt wadmels skiørt med it rød ofver liift der ved sÿed for 1 Sld., en sort klædes kiol for 1 Sld. 2 
mrk.,  en sort klædes trøÿe med ratt skin under for 1 Sld. 1 mrk., it brunt klædes skiørt med it grønt 
flork snørliift udi for 1 Sld. 2 mrk.,  it sort klædes skiørt for 2 Sld., eet sort fiist skaftets skiørt for 3 
mrk.,  en sort gammell klædes kaabe med foer under for 2 Sld.,  summa ifareklæderne andrager 
denne part 14 Sld. 2 mrk., Hvilket deelis i mellem forde: denne Sahl: Qvindes daatters 2 sønner og 
en daatter, er deraf efter samptliges de ved kommendes bewilgning at søsteren her udi gaar lige i 
laad med brøderne, én hvers laad 4 Sld. 3 mrk. 5 ¾ skl.,  
Saa tilfalt sønnen Mads Hartwig, som S: Albert Hartwig er werge for sin andeell, én blommed sort 
fifskaftes Kÿse  for 1 mrk., en sort klædes hvefve med sort taft paa 4 mrk.,  en høÿ rød wadmels 
bold med 2 røde knøtted ermer udi for 2 mrk.,  it brunt wadmels skiørt med it rød ofver liift der ved 
sÿed for 1 Sld., en sort gammell klædes kaabe med foer under for 2 Sld.,  hos broderen Hans 
Hartwig de 5 skl.,  
Dend anden søn Hans Hartwig, som Peder Hansen paa Blÿkobber gaarden er werge for, for sin 
anpart 4 Sld. 3 mrk. 5 skl., er tillagt, eet blaaed ullet og linnet skiørt for 2 Sld. ., it brunt klædes 
skiørt med it grønt flork snørliift udi for 1 Sld. 2 mrk., it sort klædes skiørt for 2 Sld., en sort klædes 
trøÿe for 2 mrk., legges fra sig 10 2/3 skl.,  
Daatteren Annika Mikelsdaatter, som Hans Hansen i Nÿker sogn er werge for, for sin anpart 4 Sld. 
3 mrk. 5 1/3 skl., er tillagt, En sort klædes Hue med floer paa for 5 mrk., en sort klædes trøÿe med 
ratt skin under for 1 Sld. 1 mrk., eet sort fiist skaftets skiørt for 3 mrk., en sort klædes kiol for 1 Sld. 
2 mrk., hos broderen Hans Hartwig de 5 1/3  skl., 
Efter det skifte bref ganged efter berørte Sahl: Hans Nielsen datered den 15 juli 1695 befindes 
denne 20 gaard imellem Søskende at were andslagen for 300 Sld., hvoraf Moderen denne Sahl: 
Qvindes tilkommer, efter ermelle skifte bref, først paa sin hoved laad 220 Sld. 4 skl., nok for én 
broder laad som moderen da der udi er tilregned som er 31 Sld. 1 mrk. 12 skl., giør 251 Sld. 2 mrk.,  
Resten er dend ÿngste søn Hans Hansen og daatteren Karne Esper Ibsens, og daatteren,  Annika 
Mikel Hartwigsdaatter, tillagt, der udi er og Hans Hansen tillagt rettighed gaarden efter forberørte 
taxt, fra de andre sødskende, naar moderen ved døden afgik at indfri, som bemelte skifte brefvet udi 
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viser, videre loved sønnen bende Hans Hansen for videre anke at fra komme, saa og efter venlig 
Accord og forening, imellem ham og samptlige med arfvingerne, at vil vere plihtig til, at betale til 
en hver af sine brødere, nemlig Peder Hansen, Niels Hansen. Sahl Claus Hansens børn, Item 
broderen Terkell Hansen 4 Rigsdaler er 24 Sld., Item till Esper Ibsen paa sin hustrus wegne 2 Rd. 
Saa velsom og till Sahl: Elsebeth Mikell Hartwigs børn 2 Rd., som skall regnes for en skiøde gafve, 
som Hans Hansen til sine med arfvinger vill betale, hvorimod brøderne, naar ald betalling er efter 
kommed, lofved at skiøde till Hans Hansen forskrefne 20de gaard til eiendomb at beholde, efter 
loven, hvilket og de andre ved kommerde lefved og indgik. Andgaaende den forhen her udi 
taxerede udtersked sæd af Rug, Biug, og Haure, da blef samptlig arfvingerne derom og venlig 
forened, at Hans Hansen paa tager sig sæden til sammen at udterske, og loved hand at svare til 
setningen der af, en hver sin andeell, ved tønde maall, som det vorder tillagt, at lefvere, saa og rest 
der hos aftalt at hvis qvæg énhver arfving tillagt vorder skall og forblifve her paa denne 20 gaard, 
og hafve fremb førde af foered, saa lenge det tilstreke kand, og lofved Hans Hansen der ved at 
berørte qvæg, ej skulle fare anderledes end sit eget qvæg, der med arfvingerne naar saadant efter 
kommes, var tilfreds og fornøget i alle maader og som nu dagen er  forløben, saa sluttes med hvis i 
dag som forskrefvet staar er Pahseret. Saa  andrager hvis i dag registrered og wurderet er, med hvis 
af denne, 20 gaard sterfboet tilhørende er, til sammen penge 559 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Summa Summerum andrager dette ganske boets middell til penge 824 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
Saa at var tilganget og arfvingerne samptlige af skifte forvalteren tilsputttrt, om de hafde meere at 
angifve, som dette sterfboe kunde komme til beste, hvortil se svarede ej videre at vere end angifvet 
er, og forskrefvet staar, dets til vidnes bÿrd under vore hender og signetur, Artum skifte stedet den 
18 januar 1698. 
Jens Pedersen Meklenbourgh,  Henrik Brugman, Peder Hansen, 
      Niels Hansen,         Terkel Hansen,         Hans Hansen,      Esper Jepsen , 
A. Hartwig,  Povell Rasmusen. Hans H:M:S: Madsen, 
 
Nest paa følgende 19 january berørte aar 1698 er end videre med denne Skifte forretning foretagen 
og Pahseret udi de ved kommendes nerværelse som her efter følger, menlig  
Sognepræsten hederlig og wellærde Hr: Svend Nielsen fordre som arfvingerne vedgik til ham for 
liig tieneste skÿldig at vere 12 Sld., her for er udlagt 2 gamble sorte heste hvor af dend ene er sat for 
8 Sld., og en anden sort hest 5 Sld., til overs 4 mrk.,  
Sognediegnen Jørgen Andersen fordre og som arfvingerne ved gik til ham for liig tieneste skÿldig at 
vere penge 4 Sld., udlagt hos sogne Præsten 4 mrk., en røe røgget stud nød 2 Sld., en hvid Soe for 1 
Sld.,  
Esper Ibsen Nÿker sogn fordre som reste paa de arfvepart efter Sahl: Hans Nielsen paa sin hustrus 
wegne penge 3 mrk., udlagt I Krobhuset en laasfast førre kiste for 3 mrk. 8 skl., til overs 8 skl.,  
Till Kloke ringens penge Conhenfrreredes udleg for 2 mrk., som kirke wergen Hans Madsen paa 
fordrede, it blaargarns lagen 2 mrk.,  
Sønnen Hans Hansen fordre for forstrekning til sin Sahl: Moders begravelse eller udfart opdragende 
til penge 14 Sld., nok for en tønde Biug malt penge 3 Sld. 2 mrk., udlagt en Sølf skaal med det navf 
paa P:N:S: wog 11½ laad á 3 mrk. er 8 Sld. 2 mrk. 8 skl., En gammell brende wins pande med hatt 
og piber er wigtig til penge 8 Sld., en sengested i Krobhuset for 3 mrk., en straabonds tønde for 8 
skl.,  
Sønnen Niels Hansen fordret for 7 skepper Biug malt 4 Sld. 3 mrk., nok som hand istæden for 2 
Thinfade imod sine brødere til kommer á 4 mrk., Item for 6 tallerken á 1 mrk er tilsammen 3 Sld. 2 
mrk., blifver summa da 8 Sld. 1 mrk., for disse 8 Sld. 1 mrk., er udlagt En  sølf skaal med det navf 
paa A T wog 13 laad á 3 mrk er 9 Sld. 3 mrk., til overs 6 mrk.,  
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Sønnen Peder Hansen fordre og til kommer ligesaa for 2 thin fade og  6 tallerken 14 mrk., nok som 
hand til udfarten hafver ladet bekoste 7 mrk., giør 5 Sld. 1 mrk., her for er udlagt It kanted sølf 
beger med L. H. S. K.O.D. 1652 wog 6 laad 3 qvintin á lodet 3 mrk er 5 Sld. 4 skl., en messing lÿse 
sax for 12 skl.,  
Sønnen Terkell Hansen fordre for bræder til liigkiste penge 1 Sld. 2 mrk., her for er udlagt En liden 
sølf skaal med det navte paa sat T P wog 2 laad á 3 mrk er 1 Sld. 4 skl.,  
Item tilkommer Sahl: Claus Hansens børn ligesaa imod sin far broders hiemgift 2 thin fade og  6 
tallerken 3 Sld. 2 mrk., her for er udlagt 2 dÿbe og it flad tin fade tre stempled tin, item 2 tallerken 
Cron tin wog til sammen 11 skaal pund á 1 mrk. 4 skl er 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., hos Esper Ibsen 4 
skl.,  
Hans Hansen én tienestedreng fordrerløn for Aa 1697.  10 mrk., her for er udlagt, en tønde Biug for 
10 mrk.,  
Waldemar Pedersen én tienestedreng fordrer løn till Paaske 98 penge 8 Sld., her for udlagt en sort 
hielmed Koe for 4 Sld., en sort røgged stud for 4 Sld., 
Karne Hansdatter til kommer og tieneste løn til Paaske 1698 for it halft aar 4 Sld., her for er udlagt, 
en sort hielmed qvige 3 Sld., en sort hielmet stud kalf for 1 Sld., 
Hanna Sahl: Joen Gehsens fordred for spinde løn 1 Sld., udlagt paa loftet i stuer meell huset én 
tønde med en slump meell udi 1 Sld.,  
For Aa 1697 til kommer dette sterfboe at betale helften af 1 1/5 tønde Biug er 3/5 tønde Biug og 1 
tønde aura ansat for jordebogs taxten 10 mrk. 5 skl., Bogklarings penge tilsammen 14 Sld., deraf 
dette boe betale den halfve part som er 7 Sld.,  Oktober 1697 halfve qvartahl 3 mrk., giør 10 Sld. 1 
mrk. 5 skl., her for er udlagt 3 tønder strø Rug som er saaed i fjord tønden sat for 14 mrk., er penge 
10 Sld. 2 mrk., til overs 11 skl.,  
Skifte forwalteren for sin umage med dette skifte 15 Sld., udlagt af Sølfkanden  disse 15 Sld.,  
Skifte skriveren for sin umage med denne forretning her paa sterfboet at forfatte, skifte brefvet at 
skrifve, og til bogføre, de ved kommende efterretning at med deele 15 Sld., udlagt af Sølfkanden  at 
hafve de 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., It sølf beger med P A. paasat wog 9½ lod á 3 mrk er 7 Sld. 8 skl.,  
3 Rigsdaler er 4 Sld. 2 mrk.,  
Stemplet papir til denne forretning for 2 Sld. 1 mrk., udlagt en Rigsdaler er 1 Sld. 2 mrk., hos Peer 
Hansen af Sølfkanden de 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver bewilged 7 mrk er 3 Sld. 2 mrk., Hans Madsen tillagt it 
blaargarns lagen for 2 mrk., en gammel liden Kobber kiedell 1 mrk. 8 skl., en metall Grÿde wog 5 
pund á 1 mrk er5 mrk., 2 tin skaale 3 sal sirken og 2 fade gl: mangguth weger 8 skaal pund á 10 
skler 1 Sld. 1 mrk., én Øll otting for 8 skl.,  
Hans Rasmusen fordrer for en tønde Rug Meell penge 3 Sld., 1 1/5 tønde Rug accorderet for 1 Sld. 
2 mrk., giør 4 Sld. 2 mrk., udlagt en tønde Rugmeell for 4 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Pretenhioner til penge 119 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 705 Sld. 12 skl.,  
Som deelis først imellem 5 brødre og 2 søstre er deraf én broder lod  117 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
og en søster laad 58 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Saa deelis da den eene broder lod igien efter Sahl: Claus Hansen til hans efterladte 3de døttre er 
deraf en hvers laad 39 Sld. 11 1/3 skl., 
Dend eene daatter Elsebeth Sahl: Mikell Hartwigs andeell, deelis og imellem hendes nu 
efterladte 2 sønner og en daatter, er deraf en broder laad 23 Sld. 2 mrk. 2/5 skl., og en søster laad  
11 Sld. 3 mrk. 1/5 skl.,  
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For dend eldste søn Peder Hansens anpart som er 2 tin skaale 3 sal sirken og 2 fade gl: mangguth 
weger 8 skaal pund á 10 skler 1 Sld. 1 mrk., er udlagt, en brun hest for 3 Sld. 2 mrk., en blak 
hielmed koe 5 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., en hvid Galt for 1 Sld., 3 tønder Biug á 10 mrk 
er 7 Sld. 2 mrk., en tønde Rug for 3 Sld. 2 mrk.,  3 tønder Haure á 3½ mrk. er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., I 
Mellem huset it dregnetrug 12 skl., en halft tønde for 8 skl., 2 halfve tønder med noget Dun udi á 1 
mrk. er 2 mrk.,  en sies med bom og ringe 2 mrk., en hus stie for 2 mrk., en Karmwogn med fading 
og jern beslag paa philen 6 Sld., en Øll tønde for 1 mrk. 8 skl., it Øll kar med karbenk for 1 Sld. 2 
mrk.,  en tønde i Krophuset for 8 skl., en wand spand med jern Grefve udi 6 Skl., 2 ege sie bøtter 12 
skl.,  en førre kiste for 4 skl., it malled fyrre skab i forstuen for 2 Sld. 2 mrk., 2 blaargarns bolster 
puder med blommet sileke snører for 8 mrk., I Stuen en linnen hofved dÿnne 2 mrk., en dito for 3 
mrk., en spoell skadet benke dÿnne i stuen 4 alen lang paa nørre benk 6 mrk., I Stuen it flamsk 
hiønde med røt under foer 1 mrk. 8 skl.,  I Krobhuset en linnen under dÿnne for 2 Sld., I Sÿdwester 
seng i westerhus, en linnen under dÿnne for 1 Sld. 2 mrk.,  2 linnen hofved dÿnne 2 mrk., en wefved 
age dÿnne 6 mrk., 10 skaalpund hvid ullet garn á 10 skl. Er 6 mrk. 4 skl., 8 alen noget fiint 
bruegarns lerrit á 1 mrk. er 2 Sld., 2 nÿe blaargarns lagenfor 1 Sld. 2 mrk., en dreÿels bord dud for 2 
Sld. 2 mrk., 2 bruegarns lagen med 2 breder udi for 3 Sld., it pude wor for 2 mrk. 8 skl., endnu it 
pude wor med knipling 1 mrk., en blaargarns bord dug for 2 mrk., af dend 20 gaard i Nÿker sogn at 
hafve 41 Sld. 3 mrk. 10 2/3 Skl., af den 25 gaards wandmølle at have 8 Sld. 1 mrk. 5 1/3 Skl., 2 
messing lÿsestager for 1 mrk. 8 skl., it stort tinfad 3 stemplet tin 5 mrk., En tin kande paa en pot 
mangguth wog 3 pund á 12 skl. Er 2 mrk. 4 skl., 4 tin tallerken mangguth wog 4 skaal pund á 10 
skl., er 2 mrk. 8 skl., En skee med it fladt skaftt wog 3 lod 3 qvintin á 3 mrk med A H.I.H D. 1655 
er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., 4 tin tallerken mangguth wog 4 skaal pund á 10 skl., er 2 mrk. 8 skl., af Sølf 
kanden 4 skl., :/: 
 
Dend anden søn Niels Hansen som tilkommer 117 Sld. 2 mrk. 2 skl., der for er tillagt en rødbliset 
kraag berned hoppe for 1 Sld. 2 mrk., en sort koe for 5 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk.,  en 
hvid Galt 1 Sld., 5 gamle Gies og en Gaase a 20 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., 3 tønder Biug á 10 mrk 
er 7 Sld. 2 mrk., 2 tønderRug for 7 Sld.,  3 tønder Haure 2 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  Paa Loftet it braad 
spid 1 mrk.,  en hallm kifve for 8 skl., it tuer reeb for 8 skl., en kabell høe wefvet for 1 mrk., 2 wogn 
ree 2 juhl 2 mrk., en ploug med til behør 6 mrk., en jerned hammell tøm og hals seler  for 1 mrk. 8 
skl., en nye op huggen karre benk 6 skl., en laasfast ege ørk i Krobhuset for 3 Sld., en Øll half tønde 
12 skl., I Kielderen en kiern for 1 mrk.,  en firing 4 skl., 3 førre sie bøtter og en kitte for 1 mrk., 2 
hvide linnen puder med røde kaskes snøre i nÿe huset for 6 mrk., i Huset en nÿe sÿed age dÿnne for 
8 mrk., It sÿed hiønde med guhl bon og hvid skin under 2 mrk., It dragsøms sengklæde for 1 Sld., 
Nogle gamle senge klæder som betler skall have at ligge udi er til sammen sat for 1 Sld., En nÿe 
wefved benke dÿnne for 2 Sld., En nÿe sÿed age dÿnne med med under foer for 8 mrk., en bolster 
hoved dÿnne 1 Sld., en linnen hofved dÿnne 2 mrk., I Sÿdwest seng. En linnen over dÿnne 1 Sld. 1 
mrk., En flamsk age dÿnne med røt under foer for 8 mrk., 6½ skaal pund raat hampe og lin bruegarn 
á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., 9 alen noget fiint bleged Hørlerred á 1 mrk. er 9 mrk., en blaargarns 
bord dug for 3 mrk., it blaargarns handklæde for 1 mrk., it par blaargarns lagen paa dend sødwester 
seng i wester huset 1 mrk., paa pigens seng  2 blaargarns lagen 3 mrk., halft parten af en dreÿels 
bord dug 9 alen lang  for 2 Sld.,  ei bruegarns lagen med 2 breder udi 2 Sld., it dreÿels handklæde 
med knipling for 1 Sld., af dend 20 gaard i Nÿker sogn at hafve 41 Sld. 3 mrk. 10 2/3 Skl., af den 25 
gaards wandmølle at have 8 Sld. 1 mrk. 5 1/3 Skl., It sølf beger med de navfn paa H N S. A T.D. 
wog 10½ laad á 3 mrk. er 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., til overs 12 skl., som Terkell er tillagt. 
 
Dend 3de søn Claus Hansen laad 117 Sld. 2 mrk. 2 skl., tilkommer hans efterladte 3 døttre, hvoraf 
hver daatter tilkommer 39 Sld. 11 skl.,  
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 Og er for dend eldste daatter Anna Clausdatters anpart som farbroderen Peder 
Hansen er werge for udlagt efter skrefne  34 sølf hager weger 6 laad 3 qti á lodet 3 mrk er 5 Sld. 4 
skl., It Faar for 3 mrk., it ungt svin for 1 mrk. 8 skl., en tønde Biug 10 mrk., en half tønde Rugmeell 
9 mrl., en tønde Haure 3 mrk. 8 skl., en tønde i meell huset 6 skl., paa nyehus loftet noget ophugget 
klapholt 1 mrk., it leder heste tøÿ med tøm og hals seler for 9 mrk., it drag reeb med en jern lenke 
for 1 mrk., en malet spand 6 skl., en ege sie bøtte for 6 skl., 2 linnen puder, en med røt og en med 
blaaed snørre 1 Sld.1 mrk., en rÿs leders stoell 1 Sld., Pigens seng i kielderen er sat for 2 Sld., 8½ 
skaal pund sort ullet garn á 8 skl. Er 4 mrk. 4 skl., halft parten af en dreÿels bord dug 9 alen lang  
for 2 Sld., af dend 20 gaard i Nÿker sogn at hafve 13 Sld. 2 mrk. 14 Skl., af den 25 gaards 
wandmølle at have 2 Sld. 3 mrk. 2 Skl.,eet messing beken 1 mrk. 4 skl., ligger fra sig 3 skl.,  
 
 Dend anden Dorothe Clausdatter som farbroderen Niels Hansen er werge for er til 
lagt for sin anpart som er 39 Sld. 11 skl., efter skrefne En sølf skee med en liden forgÿldt knap paa 
med det navfn P. H. wog 3½ laad á 3 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en rød qviege kalf 4 mrk., it faar 
for 3 mrk., it ungt svin 1 mrk. 8 skl., en tønde Biug for 10 mrk., en tønde Rug for 14 mrk., en tønde 
Haure 3 mrk. 8 skl., en tønde i meellhuset for 6 skl., it sold for 1mrk. 4 skl., it gammell fyrre 
madskab 1 mrk., en flamsk benke dynne for bordenden i stuen 3 alen lang for 2 Sld. 1 mrk., en 
spind rok for 3 mrk., 13 alen hvid linnen serke tøÿ á 6 skler 4 mrk. 14 skl., 2 blaargarns lagen 6 
mrk., it gammel pude wor 8 skl., it bruegarns lagen med 2½ bred udi for 2 Sld., af dend 20 gaard i 
Nÿker sogn at hafve 13 Sld. 2 mrk. 14 Skl., af den 25 gaards wandmølle at have 2 Sld. 3 mrk. 2 
Skl., it stort tinfad Crom tin for 6 mrk., 2 tin tallerken 2 mrk., hos Niels Hansens udleg 1 mrk., hos 
søsteren de 3 skl.,  
 Dend yngste daatter Annika Clausdatter, som farbroderen Terkell Hansen i en 
fiering i kielderen 4 skl., en ege sie bøtte for 6 skl., Knudsker sogn er werge for, tilkommer 39 Sld. 
11 skl., derfor er til lagt, en sølf kede for 2 Sld. 3 mrk., en røe qviege kalf 1 Sld. 2 Faar á 3 mrk er 6 
mrk., en tønde Rug for 14 mrk., en tønde Haure 3 mrk. 8 skl.,en tre spane kobber kiedell wog 9 
skaalpund á 1 mrk 8 skl er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., en spade for 6 skl., it nyt wogn ree for 1 mrk. 8 skl., 
en brendevins otting 8 skl., én nye brendevins tønde for 1 mrk. 4 skl., en senneps qvern for 1 mrk. 8 
skl., en pude stop med røt tøÿ 12 skl., I Krobhuset en bolster under dÿnnefor 2 Sld. 2 mrk., en 
flamsk agedÿnne 1 Sld., en blaargarns bord dug 3 mrk., it par pude wor med kniplinger for 6 mrk., 
af dend 20 gaard i Nÿker sogn at hafve 13 Sld. 2 mrk. 14 Skl., af den 25 gaards wandmølle at have 
2 Sld. 3 mrk. 2 Skl., en metall morter med støder 3 mrk., hos Niels Hansens udleg 5 mrk., af en sølf 
kande 3 skl.,  
 
Dend 4de søn Terkell Hansen tilkommer 117 Sld. 2 mrk. 2 skl., derfor er tillagt en røe stud for 4 
Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 2 mrk., 3 tønder aura á 3½ mrk er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., ½ tønde Rug 
meell 2 Sld. 1 mrk., I Meell Huset brendevins tønde 4 skl., en liden saae for 8 skl., en kierne med 
ungefehr 1 skeppe erter udi for 2 mrk., en straabonds tønde 6 skl., en sies med bom og ringe 2 mrk., 
en Øll tønde for 1 mrk. 8 skl., en straabonds tønde i Brÿghuset 12 skl., it drøftetrug for 6 skl., it lidet 
kar for 1 mrk., 2 ege sie bøtte for 12 skl., 2 kalle bøtter for 4 skl., it ullet røtt og blaae dreÿels 
sengklæde 6 mrk., I Stuen en linnen under dÿnne 7 mrk., en pude med lin wor uden strik 1 mrk. 4 
skl., en flamsk benke dÿnne i nÿe huset for 3 Sld. 2 mrk., En stee skifve med en lukt foed og en 
laasfast bord skofe under for 6 Sld., It sÿed hiønde for 2 mrk., I Krobhuset, 2 pude stopper 1 mrk. 8 
skl., en gammell linnen ofver dÿnne 1 mrk. 8 skl., en pude stop med blaat tøÿ for enden 2 mrk., I 
Wester hus  i nordøste seng, en ranned wadmels ofver dÿnne  6 mrk., en spol skadet benke dÿnne 6 
mrk., 9½ skaal pund raat hamp og lin brue garn á 1 mrk er 2 Sld. 1 mrk. 8 skl., 22 alen blaar lerret 
bleged á 8 skl er 2 Sld. 3 mrk., 18 alen grønt brue lerret bleget á 12 skl er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
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It blaargarns handklæde 1 mrk., it par pude wor for 2 mrk., it par blaargarns lagen paa dend nord 
wester seng i wester hus for 2 mrk., en dreÿels bord dug 9 alen lang for 4 Sld., it bruegarns lagen 
med 2 breder udi 2 Sld., it dreÿels handklæde med knipling for 1 Sld., af dend 20 gaard i Nÿker 
sogn at hafve 41 Sld. 3 mrk. 10 2/3 Skl., af den 25 gaards wandmølle at have 8 Sld. 1 mrk. 5 1/3 
Skl.,En fierdings kedell wog med græhven 12½ skaal pund for for græsten af lagen 1½ skaal pund, 
bliver igien 11 skaal pund gl: kaabber á 1 mrk. er 2 Sld. 3 mrk., 1 store Thinfade Crontin vegtig till 
1 Sld. 2 mrk., 2 tin tallerken mangguth 2 mrk., En sølf skee med it flaad skaft, med det navf paa sat 
N. I.S. 4 N 1666 wog 3 laad 3 qvietin á 3 mrk er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., En skee med it fladt skaftt wog 
2 lod 1½ qvintin  med G:H:D:T:S: 1652 á 3 mrk er 1 Sld. 3 mrk. 2 skl., hos broderen Niels Hansens 
udleg 12 skl.,  
 
Dend yngste søn Hans Hansen tilkommer 117 Sld. 2 mrk. 2 skl., derfor er tillagt, it brunt hors føll 
5 mrk., en sort røgget koe 5 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en hvid soe for 1 Sld., 2 tønder 
Biug 5 Sld., en tønde Rug for 3 Sld. 2 mrk., 3 tønder Haure 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en nÿe fiering for 
12 skl., en skeile for 8 skl., en tønde halft fuld af store fjer for 1 mrk. 8 skl., én lÿng rifve for 12 skl., 
it tuer reeb for 8 skl., en ploug med behør 6 mrk., handt qvern med hus og seigl for 6 Sld., en 
hammell tøm og hals seler for 1 mrk. 8 skl., en fÿrre half kiste i Krobhuset med laas og hengsler 3 
mrk., en Øll half tønde 12 skl., en kierne i kielderen 12 skl., en fiering for 4 skl., en saae for 8 skl., 
en sie bøtte for 4 skl., en ege sie bøtte for 6 skl., en stor Øllkande for 8 skl., en halft skeppe hampe 
frø i en half tønde 2 mrk., en linnen pude uden snøre i nÿe huset for 3 mrk., en olmersdugs pude 
dito 2 mrk. 8 skl., I Stuen en nÿe wefved benke dÿnne med guhl under foer 5 alen lang for 7 mrk., it 
blaaed dreÿels sengeklæde paa bordet i stuen for 6 mrk., I stuen it flamsk hiønde med røt under foer 
1 mrk. 8 skl., I wester hus i nordøster seng en ranned wadmels under dÿnne for 5 mrk., en linnen 
hoved dÿnne 2 mrk., en pude stop for 1 mrk., it flamsk hiønde med rød under foer 6 mrk., en 
gammell spin rok for 1 mrk., en flamsk benke dÿnne wor sivst alen lang for 6 Sld., 14 alen hvid 
wadmell á 14 skl er 3 Sld. 4 skl., 2 blaargarns lagen 1 Sld. 1 mrk., en dreÿels bord dug 2 Sld. 2 
mrk., it bruegarns lagen med 2½ bred udi for 2 Sld., it par pude wor med strik for 5 mrk., af dend 20 
gaard i Nÿker sogn at hafve 41 Sld. 3 mrk. 10 2/3 Skl., af den 25 gaards wandmølle at have 8 Sld. 1 
mrk. 5 1/3 Skl., it messing fyr beken 2 mrk., it stort tinfad tree stemplet tin for 5 mrk., 2 tin 
tallerken mangguth 2 mrk., En skee med TP med en kruset knap paa wog 2 laad 2½ qvintin  á 3 
mrk. laadet er 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., En skee med it fladt skaftt wog 2½ lod med T .S .1652 á 3 mrk 
er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., En skee med it fladt skaftt wog 2 laad 1½ qvintin   á 3 mrk er 1 Sld. 3 mrk. 2 
skl., it par høe stier  for 1 mrk. 8 skl., it for reeb for 8 skl., 2 aar med Bihl 2 mrk., hos Esber Ibsen 
udleg 4 skl., af Rug sæden de 11 skl., paa loftet noget ophuggen wogn tømmer 10 mrk.,  
 
Dend eldste daatter Karne  Esper Ibsens i Nÿker sogn tilkommer 58 Sld. 3 mrk. 1 skl., derfor er 
tillagt 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., it ungt svin for 1 mrk. 8 skl., en tønde Biug for 2 Sld. 2 mrk., 3 
tønder Haure á 3 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en half tønde paa loftet 4 skl.,  en half barked 
hud for 3 mrk., en Cane for 3 Sld., it drag reeb med en jern klov for 12 skl., it par leer seeler med 
hammell reeb for 2 mrk., en Øll fiering for 6 skl., en sie bøtte for 6 skl., én brendevins otting for 8 
skl.,  I Stuen en linnen under dÿnne 8 mrk., en pude for 1 mrk., en nÿe wefved benke dÿnne under 
windue 5 Sld., med spoel skadet under foer, it flamsk hiønde med røtt under foer for 1 Sld. 3 mrk., 
10½ skaal pund hvid ullet garn 1 Sld. 2 mrk. 9 skl., it nÿt blaargarns lagen 1 Sld., it bruegarns lagen 
med 2 breder for 1 Sld. 2 mrk., it par pude wor med strik for 1 Sld. 1 mrk., af dend 20 gaard i Nÿker 
sogn at hafve 20 Sld. 3 mrk. 13 1/3 Skl., af den 25 gaards wandmølle at have 4 Sld. 10 5/6 Skl.,it 
stor tin fad Crom tin for 1 Sld. 2 mrk., En skee med en windrue knap paa THE.E.EDDEB. 1638 
wog 3½ lod á 3 mrk er 2 Sld.2 mrk. 8 skl., En skee wog 2 lod 3 qvintin med en kruset knap paa af 
C:M:S: A:T:D:  1664 á 3 mrk er 2 Sld. 4 skl., ligger fra sig 1 mrk.,  
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Dend yngste daatter Sahl: Elsebeth Sahl: Mikell Hartwigs tilkommer 58 Sld. 3 mrk. 1 skl., 
Hvilken lod hendes efterladte nu igien lefvende 2 de sønner og en daatter tilkommer, som deeles 
dem imellem, er deraf brødrenis lod 23 Sld. 2 mrk., og daatterens lod er 11 Sld. 3 mrk.,  
 For sønnen Mads Hartwig andpart, som Albert Hartwig er werge for 23 Sld. 2 
mrk.,er udlagt af dend 20 gaard i Nÿker sogn at hafve 8 Sld. 1 mrk. 8 2/35Skl., af den 25 gaards 
wandmølle at have 2 Sld. 5 2/3 Skl., en tønde Rug for 3 Sld. 2 mrk., 11 andre sølf hager er 2 Sld. 1 
mrk. 13 skl., it nÿt blaargarns lagen for 1 Sld., en stok øpse  I meell huset for 1 mrk. 8 skl., en 
bolster ofver dÿnne i Krob huset for 3 Sld., en blak røgget qvige 3 Sld., legger fra sig 1 mrk. 3 skl.,  
 Dend ÿngste søn Hans Hartwig som Peder Hansen Werger for tilkommer 23 Sld. 2 
mrk.,er udlagt af dend 20 gaard i Nÿker sogn at hafve 8 Sld. 1 mrk. 8 2/35Skl., af den 25 gaards 
wandmølle at have 2 Sld. 5 2/3 Skl., en tønde Biug 2 Sld. 2 mrk., it ungt svin for 1 mrk. 8 skl., en 
ullen og linnen pude i stuen for 1 mrk. 8 skl., it nÿe wefved sengklæde for 4 Sld., 11 andre sølf 
hager er 2 Sld. 1 mrk. 13 skl., en 2 spanne kobber kedell med messing lap wog 5 pund á 12 skl. Er 3 
mrk. 12 skl., 2 tin tallerken mangguth 2 mrk., en arbiedswogn uden stier for 6 mrk., hos Mads 
Hartwig 1 mrk. 3 skl., hos Esper Ibsen 6 skl.,  
 Daatteren Annika Mikell Hartwigsdaatter  som Hans Hansen er werge for til 
kommer 11 Sld. 3 mrk., derfor tillagt en half  tønde Rugmeell 9 mrk., én vand spand med en jern 
gref udi for 6 skl., 3 tønder i meell huset 1 mrk. 2 skl., it laasfast madskab 2 mrk., én sie bøtte for 6 
skl., en stand tønde for 6 skl., én leer hak for 6 skl., en gammell wefved benke dÿnne 3 alen lang for 
3 mrk., en gammel spinde rok 1 mrk., hos Esper Ibsen 10 skl.,  
 
Efter at saaleedes var udlagt blef endnu samptlige arfvingerne af skifte forvalteren tilspurte, om de 
hafde endnu meere at andgifve, som dette sterfboe kunde ved komme, der til de svarede ey videre at 
vere end angifvet er og forskrefvet staar derved saa dette skifte sluttes, at saa er tilganget og 
Pahseret, till vidners bÿrd under vore hender og signatur. Artum skifte stædet den 19 januar 1698.  
Jens Pedersen Meklenbourgh,  Henrik Brugman, Peder Hansen, 
      Niels Hansen,         Terkel Hansen,         Hans Hansen,      Esper Jepsen , 

A. Hartwig,  Povell Rasmusen. Hans H:M:S: Madsen, 
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Nr. 204. 
Side 315b. 1698. 25. Jan. 
Maren Hansdatter, 3. Vg. Knudsker. 
Jørgen Hansen. 
 3 døt. 
A: Margrethe Jørgensdatter, f. 1690. 
B: Anna Jørgensdatter, f. 1693. 
C: Kirstine Jørgensdatter, f. 1696. 
Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Peder Hansen, Vibegård, Knudsker. 
 
Anno 1698. Den 25 January, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Skifte Og Deeling efter  Jørgen Hansens Sahl: Hustru Maren Hansdaatter , som 
boede og døde paa det 3 Wordnede kaldes Kraagegaarden beliggende udi Knutsker sogn. imellem 
denne Sahl: Qvindes efterlatte Mand bemelte  Jørgen Hansen  Paa eene side, og paa anden side 
deres Sammen auflede børn, som er 3 døttre. Hvor af. 
 
Dend eldste daatter Margrete Jørgensdaatter paa 8te aar gl. 
Dend anden daatter Anna Jørgensdaatter paa 5te aar gl. 
Den yngste daatter Kirstine Jørgensdaatter 2 aar gl. 
For demmen er faderen self werge, og forrelagt Moder broderen Peder Hansen i Wibegaarden 
ibn. at vere tilsyns werge,  
 
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptmand 
Boefeche  ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte skrifveren Henrich 
Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet,Niels Carstenlsen  og Svend 
Andersen, ibn. Hvor  er forefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
Er taxeret en gl.brun blisset Hest 4 Sld., en liden sort brun blisset gl. Hest for 2 Sld., en sort brun 
Hoppe for 5 Sld., endnu en sort brun Hoppe 5 Sld.,  
Qveg. 
En gl. hvid Koe for 4 Sld., en liden brun Koe 4 Sld., en liden blak Koe for 4 Sld., it sort Tyrnød for 
3 Sld. 2 mrk.,  
Faar och Lam. 4 støker gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., 4 Lam á 2 mrk er 2 Sld., her foruden er endnu i 
boet 2 gl. Faar, som sogne præsten Hr: Henrik Hiort tilhør. 
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl., en ung Gaas for 12 skl.,  
Svin. En graa belted Soe for 3 mrk., 2 grise á 1 mrk er 2 mrk.,  
Boehafve. 
En  gl. wogn for 3 mrk., en gl. ploug for 3 mrk., en harre for 4 skl., en messings kedell 1 mrk., it gl. 
bord i stuen for 1 mrk., it gl. skab i wraaen i stuen for 12 skl., 2 gl. tønder i Krobhuset 8 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder angaaende, da som de er ikun af wadmell, saa blef paa Sterbboet 
aftalt at faderen dem beholder, til at opklæde børnen med efter haanden, widere kand deraf ey 
komme Sterbboed til beste. 
 
Summa andrager forskrefne Sterbboets middell til penge 41 Sld. 1 mrk.,  
Der imod er ald witterlig og bort skyldige Gield  som her ved Sterbboet befindes 
andgifven, og der til er giort udleg. Som følger. 
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Till Ambstuen resterer efter Kongl: May: Ambtskrifver Sr: Hans Henrik Skor hans qvitering till 1. 
may 1697. datered d. 6 Oktober, berørte aar 1697. Ekte penge for 94. 95.og 1696. á 2 Rd er 6 Rd., 
og som Jørgen Hansen beretted at af denne 3. Wordnede gaard som i sin tilliggende er heell ringe, i 
mange aar ike har kundet derfor gifvet aarligen de 2 Rd., Ektepenge, saa formoded hand endnu at 
benaades dermed til afslag. Imidlertiid for meddelst skifted sandelighed beregnes dog disse 9 Sld., 
til aftrek af boeds middell, benaades bunden dermed, kommer den halfve part hans børn til gode, for 
Aa 1697. loved Jørgen Hansen silf at clarre hvis som rester, som er med Ekte penge 2 Rd. 3 mrk. 4 
skl., End og bunden der til i laden fast ingen hielp hafver.  
Skifteforwalteren og skifteskriveren for sin umage hver 4 mrk., er 2 Sld.,  
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk.,  
Imod Udfarten begierede Jørgen Hansen ey videre en sin seng og en kiste, hvor med Jørgen Hansen 
var tilfreds. 
Wurderings mendene for deres umage hver 1mrk., er 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 12 Sld. 1 mrk.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 29 Sld.,  
Deraf tilkommer faderen dend halfvepart som er 14 Sld. 2 mrk., dend anden halfvepart deeles 
imellem berørte deres sammen auflede 3de døttre, er deraf en hver daatters laad 4 Sld. 3 mrk.5 1/3 
skl., Og som faderen silf sine Børns werge, og ingen videre sig med Pretension nu andgifver, saa 
svarer faderen Jørgen Hansen sine børn. Til forskrefne udregede andeell, til det sidste blef faderen 
af skifteforwalteren tilspurt, om hand hafde meere til dette boets middell at angifve, hvor til hand 
svarede ey videre at vere end angifvet er og forskrefvet staar. Der ved dette skiftes sluttes, saa at 
vere Passeret, des till widnes byrd under vore hender. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra.  
J:P: Meklenbourgh. Henrik Brugman. Jørgen J:H:S: Hansen. 

Niels Larsen.  Svend Andersen. 
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Nr. 205. 
Side 316. 1698. 26. Jan. 
Hanna Olufsdatter, Brømmemøllen, Rø. 
Hans Hendrich Cylou. 
 1 dat. 
A: Seigne Bendsdatter. Værge: Stiftfar, Hans Hendrich Cylou.  
Tilsynsv:  Af nær slægt, Jørgen Hansen, Rutsker. 
 
Anno 1698. Den 26 January, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Skifte Og Deeling efter  Hans Hendrich Cylou Sahl: Hustru Hanna Olufsdaatter ,  
Som boede og døde udi Brømme Mølle beligende udi Røe sogn. I mellem denne Sahl: Qvindes 
efterlatte Mand bemelte  Hans Hendrich Cylou Paa eene, og paa anden side  én denne Sahl:  
 
Qvindes daatter Seigne Bendsdaatter som Hans Hendrich Cylou er stiiffader till, og er for hende 
till werge anordnet bemelte Stiiffader og nær slægt Jørgen Hansen i Rydsker sogn at vere tilsyns 
werge, 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptmand 
Herren Hans Boefeche  ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet,  Niels Larsen  
og Hans Ibsen, i bemelte Røe Sogn. Hvor  da er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Hopper 
En sort brun Hoppe for 5 Sld., en gl. sort brun Hoppe 1 Sld. 2 mrk., en gl. lys brun Hoppe 1 Sld. 2 
mrk.,  
Faar. 6 gl. sorte Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., it hvid Faar for 3 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 1 Sld., 
Qveg. 
En røe bleged Koe for 5 Sld., en røe herred Qvige kalf 1 Sld. 1 mrk., en røe hielmet Tyrkalf for 1 
Sld.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk.,  
Boehafve. 
En wogn med stier 6 mrk., en gl. Tøm og halseeler for 1 mrk., 2 slæde med jern vidier for 1 mrk. 8 
skl., endnu en gl. slæde 1 mrk., it slæ kar 3 mrk., 3 naufr 2 hug jern it skiølp it lese bor en træsko 
naufr, it søm boer, it sauf og en bred bladet øpse tilsammen for 6 mrk., en staur øpse for 8 skl., 
I Kiøbhuset. 2 ploug lenker á 1 mrk., er 2 mrk., en drag lenke for 1 mrk., en jern styfve for 4 skl., en 
gl. tønde for 8 skl., it gl. madskab for 2 mrk., en gl. kiste for 2 mrk., 6 skaalpund uld á 4 skl., er 1 
mrk. 8 skl.,  
Paa tillet 4 tomme tønder 1 mrk., en half tønde 2 skl., en ploug med behør 4 mrk., 2 sold for 8 skl., 
it half skin 8 skl., en laasfast førre kiste for 1 Sld., it hiønde for 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne boeds middell til penge 32 Sld. 1 mrk.,  
Den Sahl: Qvindes Ifareklæder, som daatteren Seigne beholder er 2 panne lin á 8 skl er 1 mrk., en 
rund klud for 6 skl., en dito for 6 skl., et bruegarns forklæde 1 mrk., en strimmell nyt lerret 2 skl., it 
grønt fiittraaes  snørliif med Tin maller for 2 mrk., it grønt fiifskaftes med røede bunden ermer 4 
mrk., en blaargarns opled 8 skl., en blaargarns opleed 6 skl., it styke nyt ollmerdugs 1 mrk., en sort 
fiifskaftes trøye med katt skin under foer for 4 mrk., en sort fiifskaftes trøye 1 mrk. 8 skl., it grønt 
wadmels skiørt 5 mrk., it bruegarns forklæde 2 mrk., en bruegarns opleed 8 skl., it grønt raskes 
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forklæde 8 skl., it par blaa hoser 1 mrk., Summa 6 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  som denne Sahl: Qvindes 
daatter Siegne Bendtsdaatter tilkommer, og hendes stiffader hende i frembtiden tilsvarer. 
Bort Skyldig Gield  
Peder Michelsen Archeliemester ved Artigleriet, som reatanten i Nørre herred er anbetroet at 
Exeqvere , angaf paa Kongl: May: Ambtskriver Sr: Hans Henrik Skor hans wegne at reste til Ambt 
stuen till 1. may 1697. 9 Sld. 1 mrk. 12 skl., for Aa 1697. aars afgift loved Hans Lylov silf at svare 
og betahle imod det at hand den ind auflede og beholden sæd beholder, som saaledes paa Sterbboet 
blef afhandlet. For disse 9 Sld. 1 mrk. 12 skl., er udlagt en rød bleged Koe for 5 Sld., 6 gl. sorte 
Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., til ofvers 4 skl.,  
Hans Ibsen i Røe sogn fordred  som vedgikes 5 Sld., udlagt en sort brun Hoppe for 5 Sld.,  
Hans Henrik Lylov angaf at vere skyldig till sogne præsten Hr: Christen Lind 2 Sld., udlagt it hvidt 
Faar 3 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 4 mrk.,  
En draglenke 1 mrk.,  
Hans Madsen i Østerlaursker sogn fordret bødker arbiedsløn 1 Sld., udlagt en rød hielmed Tyrkalf 
for 4 mrk.,  
Jepp Hansen i Østerlaursker sogn fordrer 2 mrk., udlagt 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk.,  
Mons Hansen Skredder fordrer 2 Sld., udlagt en wogn med stier for 6 mrk., en gl. tøm og halseeler 
for 1 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk.,  
Seigne Morten Olsens fordrer 1 mrk., udlagt en gl. slæde for 1 mrk.,  
Giert Farfver i Rønne har at fordre efter Hans Lylovs andgifvende 2 Sld., udlagt en røe herred 
Qvige kalf 5 mrk., it slæe kar for 3 mrk.,  
Jens Madsen i Rønne har at fordrer 2 mrk., udlagt it madskab er sat for 2 mrk.,  
Imod Udfarten beholte Hans Henrich Lylov sin seng, og it lidet gl. kobber kar, der med hand var 
tilfreds. Skifteforwalteren og skriveren hver bevilged 6 mrk., er 3 mrk., udlagt en sort brun Hoppe 
for 6 mrk., en lys brun Hoppe 6 mrk.,  
Stemplet papir for 3 mrk., wurderings mendene hver 1 mrk. 8 skl. Er 3 mrk., for disse 6 mrk., udlagt 
3 naure 2 hug jern, it skiølp, it læse bor, en træsoke naur, it søm bor, it sauf og en bred bladet øpse 
er sat for 6 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield 27 Sld. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling 5 Sld. 19 skl.,  
Fersf tilkommer Hans Henrik Lylov den halfve part, som er 10 Mrk. 5 skl.,  
Og daatteren dend anden halfvepartsom og er 10 mrk. 5 skl.,  
Som bemelte stiiffader, daatteren i fremtiden tilsvarer som ret er, efter loven. 
Skifteforwalteren tilspurte de vedkommende om de hafde meere at angifve som boet kunde komme 
til beste, hvor til  de svarede ey videre at vere, og ey angaf sig fleere med Pretension, at saa er 
Passeret som forskrefvet staar Testerer. J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. 
Niels Larsen.  Hans Ibsen. Jørgen J:H:S; Hansen  
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Nr. 206. 
Side 317. 1698. 27. Jan. 
Jørgen Larsen, Møllegård, Østerlars.    
 Afg. Fader: Lars Pedersen. 
 Moder, 2 brødre. 2 ½ brødre og 3 søstre. 
A: Kirstine Olsdatter. 
B: Ohle Larsen. Værge: Poul Pedersen, Østerlars. 
C: Per Larsen. Værge: Hans Jensen, Melsted. 
D: Mons Persen. 
E: Markus Persen. 
  Værge: Fastermand, Thomas Hansen, Ibsker. 
F: Elisabeth Larsdatter. Værge: Per Nielsen, Gudhjem. 
G: Margrethe Larsdatter. Værge: Anders Weideman, Østermarie. 
H: Lene Larsdatter. Værge: Jep Hansen, Østerlars. 
 
Anno 1698. Den 27 January, er holden Registering og Liqvidation efter afgangne   Lars Peders 
Søn navfnlig Jørgen Larsen, som døde i Møllegaarden udi Østerlaursker sogn. Imellem denne 
Sahl: Drengs efterlefvende Moder og Sødskende, nemlig  
 
Moderen Kirstine Olsdaatter med sit forsvar. 2 fuld brødre, hvor af  
Dend eltste er Ohle Larsen, for hammen er Powell Pedersen o Østerlaursker sogn werge. 
Dend anden fuld broder er Peer Larsen, for hammen er Hans Jensen i Mellsted werge.  
Item 2 halfbrødre.hvor af  
Dend eltste er Mons Peersen. 
Dend anden halfbroder Markus Peersen,  
for demmen er Tomas Hansen fastermand boende i Ibsker sogn tilordnet at werge. 
3 fuld søstre hvor af  
Dend eltste er Elisabeth Larsdaatter som Peer Nielsen i Gudhiem er werge for, 
Dend anden søster Margrete Larsdaatter, som Anders Weideman i Østermarker sogn er werge for. 
Dend yngste søster er Leene Larsdaatter som Jes Hansen i Østerlaursker sogn er werge for. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman Herren 
Hans Boefeche  ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte skrifveren 
Henrich Brugman, paa samme skifte.   
Er først optegnet hvis denne Sahl: Dreng tilkommer efter sin Sahl: Faders Lars Peersen 
ergangene skiftebref dateret Østerlaursker sogn d. 17 Sep: Aa. 1688. af løsøre 4 Sld. 2 mrk. 12 skl., 
Derfor er nu til wederlaug efterskrefne. En ulden ofverdynne for 1 Sld., en ulden underdynne for 1 
Sld., en ullen hoveddynne for 3 mrk., af en gl. benkedynne fordris 12 skl., en førre kiste med laas 
for 7 mrk., efter en ottemands forretning opretted paa d. 43 gaard i Østerlaursker sogn datered d. 13 
juny 1692. erfindes at denne myndling tilkommer af forde gaard jorde penge udi alt hoved Summa 
14 Sld. 3 mrk. 15 5/6 skl., belangende rentte af disse jordepenge, da som Jepp Hansen har haft 
denne myndling hos sig i 2 aar, da sfgaar tentten derimod,  
Hvor med Jepp Hansen var tilfreds, efter som myndlingen ike var paa 11 aar, da hand nu døde, og 
derfor ingen føede kunde fortiene. Nok har denne myndling arfvet efter Sahl: Arstued Hansen i 
Østermarker sogn af jordepenge og løsøre penge 3 mrk. 3 skl., 
Summa 20 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
Derimod er angifven efterskrefne Pretensioner, og er der til giort udleg som følger. 
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Denne Sahl: drengs begrafvelse som Jep Hansen bekosted haver, er efter fremblagde Specification i 
alt penge 8 Sld. 4 skl., derfor er giort indførsell i forde Jordepenge for 8 Sld. 4 skl.,  
Hans Mikelsen i Østerlaursker sogn som var werge for denne myndling der haver weret for 
aarsaged at inddrufve myndlingens løsøre ved retten har der for bekosted 1 Sld., udlagt en ulden 
ofverdynne for 1 Sld.,  
Skifteforwalteren og Skriveren for deres umage hver 3 mrk., er 6 mrk.,  
Stemplet papir tilo denne forretning 3 mrk., tillagt af jorde pengene at hafve disse 9 mrk., Som Jep 
Hansen betaler. 
Summa andrager forskrefne Pretension til penge 11 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 9 Sld. 11 skl.,  
Som deelis udi 11 søsterlaader, hvoraf moderen Kirstine Olsdaatter tilkommer 2 søsterlaader 
som er 6 mrk. 10 8/11 skl., Og derfor tillagt, en ullen underdynne for 4 mrk., en ullen Hoved dynne 
3 mrk., til overs 5 skl.,  
Dend eltste fuld broder Ohle, som Powell Peersen er werge for tilkommer 6 mrk. 10 skl., udlagt af 
Benkedynne for 2 mrk., deraf betalis penge 12 skl., af de 5 skl., hos moderen der afberiegnes 3 skl., 
hos Hans Michelsen 3 mrk. 3 skl., resten af jorde penge som er 2 mrk. 6 skl.,  
Dend anden fuld broder Peder, som Hans Jensen er werge for, tilkommer 6 mrk. 10 skl., tillagt 
derfor af jordepenge 6 mrk. 10 skl.,  
Half brødrene Mons  og Markus Peersen som Tomas Hansen i Ibsker sogn er werge for 
tilkommer hver 3 mrk. 5 skl er 6 mrk. 10 skl., der for indført i forde 43 gaards jorde penge 6 mrk. 4 
skl., af en kiste de 6 skl.,  
Elisabreth Larsdaatter som Peer Nielsen er werge for, tilkommer 3 mrk. 5 skl.,  
Dend anden daatter Margrete Larsdaatter som Anders Weideman er werge for tilkommer 3 mrk. 
5 skl., er 6 mrk. 10 skl., derfor tillagt en laasfast førrekiste for 7 mrk., til overs 6 skl.,  
Dend yngste daatter Lena som Jep Hansen er werge for, tilkommer 3 mrk. 5 skl.,  derfor indført i 
den 43 gaards jordepenge 3 mrk. 5 skl.,  
Saa at vere Passeret. Testerer. J:P: Meklenbourgh.     H: Brugman.         Jep Hansen. 
 Hans Michelsen. 
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Nr. 207. 
Side 317b. 1698. 27. Jan. 
Svend Jørgensen, Nørre Gildesboe, Østermarie. 
Karen Ibsdatter. Laugv: Hans Larsen, Ellebye, Østermarie. 
 1 søn. 
A: Jørgen Svendsen, f. 1694. Værge: Mons Nielsen, Østermarie.  
Tilsynsv: Anders Nielsen, Poulsker. 
 
Anno 1698. Den 27 January, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Skifte Og Deeling efter  Sahl: Svend Jørgensen, som boede og døde paa den Nørre Gildes 
boe beliggende udi Østermarie sogn. imellem denne Sahl: Mands efterlatte hustru  Karne 
Ibsdaatter,   for hende blef efter hendes begiering til Laug werge anordnet Hans Larsen i 
Ellebye i Østermarker sogn. Paa eene side, og paa anden side deres Sammen auflede liden  
 
Søn Jørgen Svendsen paa 4 aar gl., for hammen er til werge anordnet Mons Nielsen i bemelte 
Østermarie sogn.  at vere tilsyns werge, saa lenge dette skifte holdes, og Anders Nielsen i Poulsker 
sogn at vere ret werge for myndlingen. 
 
Istæden for Anders Nielsen, er stiffaderen Anders Ibsen tilordnet at werge og Mons Nielsen begge i 
Østermarie sogn. at vere tilsiuns werge i Rønne d. 15 Okt: 1701. 
 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman Herren 
Hans Boefeche  ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte skrifveren 
Henrich Brugman, paa samme skifte er  till wurderings mænd opmeldet, Søfren Monsen  og 
Jep Hansen, ibn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
En brun Hest for 8 Sld., en blak blisset Hest 1 Sld., 
Qveg. 
En sort røgget Koe for 5 Sld., en røe røgget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en blak hielmed Koe 4 Sld., en 
sort graa stud for 2 Sld. 1 mrk., it brun røgget Qvige 1 Sld. 3 mrk., en røe skioldet Qvige kalf 1 Sld. 
1 mrk.,  
Svin. En hvid galt for 3 mrk. 8 skl., it hvid Soesvin 2 mrk., it hvid Soesvin for 1 mrk. 8 skl.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
Boehafve. 
En gl. wogn med stier 2 Sld., en gl. slæde for 8 skl., en ploug med jern og tilbehør for 1 Sld. 2 mrk., 
2 gl. harrer begge for 6 skl., en stand tønde i Sterhuset for 8 skl., 2 straabonds tønder paa lofted á 8 
skl er 1 mrk., 2 gl. tønder sammested 8 skl., 2 smaa halftønder for 8 skl., en gres seis med bom og 
ringe for 1 mrk., en korn seis uden bom for 1 mrk., en gl. seis uden bom for 4 skl., en gl. kiste paa 
lofted 4 skl., en stand tønde i krobhuset for 1 mrk., en gl. tønde tom for 8 skl., en gl. meel tønde for 
4 skl., en half tønde for 4 skl., it madskab for 1 Sld. 2 mrk., med en laas. En gl. førre kiste med en 
udøgtig laas for 3 mrk.,  
I Mad Cammeret 2 trey fierings Ølltønder  á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., en kierne for 8 skl., it tørf jern 
10 skl.,  
Kaabber wahre. 
En mallm gryde wektig til penge 3 Sld. 2 mrk., en messing kedell 3 mrk., it gl. flaske foder med 4 
flasker uden skruer, sat for 1 Sld., it flamsk hiønde 2 mrk., it syet hiønde 2 mrk., 2 blaargarns lagen 
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á 2 mrk er 1 Sld., en ullen underdynne 1 Sld., en linnen overdynne 1 Sld., en sort ranned ullen 
ofverdynne for 1 mrk., en ullen pude for 1 mrk., it degnetrug for 1 mrk. 8 skl., en gl. bagstoel for 8 
skl., it gl. bord uden foed for 8 skl., it Askebord i stuen med foed og skoffe 1 Sld.1 mrk. en gl. 
maled fyrre kiste i stuen for 3 mrk., I en seng i stuen, en blaa ranned dynne for 1 Sld. 2 mrk., it 
bruegarns lagen for 5 mrk., 2 blaargarns lagen á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en pude med lin wor 1 mrk. 
8 skl., en linnen hoved dynne 1 mrk. 4 skl., en ullen hoved dynne 1 mrk. 4 skl., en ranned linnen 
underdynne for 4 mrk., en gl benkedynne for bord enden i stuen 3 alen lang for 1 mrk. 8 skl., en nye 
wefved Agedynne 1 mrk. 4 skl., en nye wefved benkedynne under winduen i stuen 2½ alen lang 1 
mrk.,  
Tilstaaende. 
Jens Pedersen paa d. 75 gaard i Østermarker sogn var her til stæde og vedstoed her til boed at vere 
skyldig for en Hest 10 Sld.,  
Oluf  Nielsen paa d. 8 gaard i Østermarker sogn var her tilstæde og vedstoed her til boet at vere 
skyldig blefven 10 Sld.,  
Enken andgaf at Hans Ibsen paa 5. gaard i Østermarker sogn var skyldig her til boet en tønde Biug 
meell og en skeppe Rugmeell, som paa Sterbboet blef aftalt at Enken det silf skal lindfordre til sig 
og barnets frembtarst. 
Sæden er saaledes taxeret 2 tønder Biug á 9 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 3 tønder Haufre á 3 mrk er 2 Sld. 
1 mrk., en saaed 3 skepper Rug er sat for 1 Sld. 2 mrk.,  
Denne Sahl: Mands Ifareklæder angaaende da blef fer om paa Sterbboet aftalt at Enken dem skall 
beholde till at opklæde barnet med efter haanden at forslide, efter som de ikun var af hiemme giort 
tøy. 
Ellers foregaf at Sahl: Svend Jørgensen for en andell som Gildesboet er forbædred med, haver en 
deell penge betalt, hvorom Gildes skraaen skall giøre forklaring, da som nu dend fulde efterretning 
ike haves, saa blef derom slutted, at naar dend Summa till Enken indkommer, da tilkommer hende 
der af den halfvepart og sønnen den anden halfvepart. 
Summa andrager forskrefne Sterbboets løsøre, og tilstaaende Gield til penge 86 Sld., 
Derimod blef andgifven efterskrefne Bortskyldige Gield, hvor til er giort Udleg. Som 
her efter følger. 
Enken angaf at vere skyldig till Landgilde Øll til Gildes Lauged for Aa. 1696. 2 tønder Øhl á 4 Sld 
er 8 Sld.,  Item for Aa. 1697. 2 tønder Øhl á 4 Sld er 8 Sld., er 16 Sld., udlagt en brun Hest for 8 
Sld., en sort røgget Koe 5 Sld., en tønde Biug 2 Sld. 1 mrk., en tønde Aure 3 mrk.,  
Capitain Hans Koefoed paa Kofoedsgaard i Østermarker sogn lod fordre 1 Sld. 1 mrk., udlagt it sort 
graa studenød for 9 mrk., til overs 4 mrk.,  
Enken angaf at vere skyldig till Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller penge 1 Sld. Udlagt 3 
gl. Gies for 1 Sld. 8 skl., til overs 8 skl.,  
Item till Jacob Kofoed i Svaniche 1 Sld., af it sort graa studnød med Capitain Hans Koefoed 4 mrk.,  
Jens Pedersen i Raustesgard i Østermarker sogn fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt it hvid Soesvin for 1 
mrk. 8 skl.,  
Oluf Nielsen i Østermmarie sogn fordrer for Binsell 2 mrk., udlagt it hvid Soesvin for 2 mrk.,  
Kirstine Sahl: Albert Heyes ibn. Lod fordre 6 mrk., udlagt I en seng I stuen en blaa ranned 
ofverdynne for 6 mrk.,  
Jens Pedersen i Østermarker sogn fordrer for jern wahre 12 skl., udlagt i Krobhuset en gl. tønde for 
8 skl., en meell tønde for 4 skl.,  
Enken andgaf at vere skyldig til deignen Gerdt Plilup Simonsen for begrafvelsen 1 Sld., udlagt it 
flaske foder med 4 flasker uden struer for 1 Sld.,  
Anders Ibsen i Østermarker sogn fordrer 2 Sld. Udlagt i Krobhuset en ullen underdynne 4 mrk., en 
linnen ofverdynne 4 mrk.,  



 3 

Herrits fougden Anders Pedersen Fyen fordrer for 1696. og 1697. aarligen en skeppe Biug á 2 mrk. 
8 skl er 5 mrk., udlagt en rød skiøldet Qvigekalf for 5 mrk.,  
Imod denne Sahl: Mands Udfart eller begrafvelse andwente bekostning, blef Enken bevilged Udleg 
for 16 Sld., der for uden beholte Enken sin seng og en gl. kiste. Udlagt en gl. blak blisset Hest 4 
mrk., en røe røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., en blak hielmed Koe 4 Sld., en hvid galt for 3 mrk. 8 skl., en 
wogn med stier 2 Sld., en slæ for 8 skl., en ploug med tilbehør for 6 mrk., i stuen it bruegarns lagen 
for 5 mrk., en pude med lin wor 1 mrk. 8 skl., en linnen hoved dynne 1 mrk. 4 skl., en half tønde i 
krobhuset for 4 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 2 Sld., udlagt it brun røgget Qvigenød 7 mrk., en tønde Biug 9 
mrk., en tønde Haure 3 mrk., 
Skifteskkiveren for sin umage i alt 2 Sld. 3 mrk., af forbemelte udleg. 
Stemplet papir till skiftebrefved for 3 mrk., udlagt en tønde Haufre for 3 mrk., 
Wurderings mendene for deres umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt  2 blaargarns lagen u 
sengen i stuen á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Pretensioner til penge 48 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 37 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Deraf tilkommer moderen dend halfvepart som er 18 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Og denne Sahl: Mands med sin efterlefvende hustru auflede liden Søn tilkommer den anden 
halfvepart som og er 18 Sld. 3 mr. 6 skl.,  
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde de vedkommende ey widere boet til beste at anføre, end 
gifved er, og ey andgaf sig flere med Pretension der ved dette skifte sluttes, Saa at vere tilganged og 
Passeret som forskrefvet staar. Testerer. J:P: Meklenbourgh.   H: Brugman. 
Hans H:L: Larsen. Ohle O:N:S: Nielsen.  Søfren Momsen.  

Jep J:H: Hansen. Jens J:P:S: Pedersen. 
For Enkens anpart som er 18 Sld. 3 mrk. 6 skl., er udlagt 2 harrer for 6 skl., en stand tønde i 
Steerhuset 8 skl., 2 straabonds tønder paa lofted for 1 mrk., 2 gl. tønder sammesteds 8 skl., 2 smaa 
half tønder 8 skl., en gres seis med bom og ringe 1 mrk., en korn seis uden bom 10 skl., en dito 4 
skl., en gl. kiste paa lofted 4 skl., en stand tønde i krobhuset for 1 mrk., it madskab med en laas for 
1 Sld. 2 mrk., en gl. førre kiste med en udøktig laas for 3 mrk., i mad Cammered 2 tree fierings 
Øhltønder 1 mrk. 4 skl., en kierne for 8 skl., it tørf jern for 10 skl., en mallm gryde er wektig til 
penge 3 Sld. 2 mrk., en messing kedell 3 mrk., it flamsk hiønde 2 mrk., it syed hiønde for 2 mrk., 2 
blaargarns lagen i krobhuset for 1 Sld., en sort ranned ullen overdynne 1 mrk., en ullen pude 1 mrk., 
it deigne trug 1 mrk. 8 skl., en bagstoel for 8 skl., it bord uden foed og skoffe for 8 skl., it Askebord 
i stuen med foed og skoffe 5 mrk., en gl. maled førrekiste for 3 mrk., i stuen en ullen hofved dynne 
for 1 mrk. 4 skl., en ranned linnen underdynne 1 Sld., en benkedynne for bordenden i stuen tree alen 
lang for 1 mrk. 8 skl., en nye wefved agedynne for 1 mrk. 4 skl., en nye wefved benkedynne under 
winduen 2½ alen lang 1 mrk., 3 skepper Rug som er saaed i fisked 6 mrk., ved lands dommers 
udleg 8 skl., giør 17 Sld. 2 mrk. 12 skl., resten 1 Sld. 10 skl., affordres af de 10 Sld., som Oluf 
Nielsen her til boet er skyldig blefven.  
For sønnen Jørgen Svendsen som Anders Nielsen i Powelsker sogn er til ordnet at werge for, for 
sin anpart 18 Sld. 3 mrk. 6 skl., er udlagt hos Jens Pedersen paa 75 gaard i Østermarker sogn, som 
hand her til boet er skyldig og sielf vedgaaet penge 10 Sld., resten som er 8 Sld. 3 mrk. 6 skl., 
affordres hos Oluf Nielsen paa 8 gaard i Østermarker sogn, af 10 Sld., som hand her til boet efter 
egen vedgaaelse er skyldig blefven. 
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Nr. 208. 
Side 318b. 1698. 28. Jan.    
Maren Ibsdatter, 1. Sg. Ibsker. 
Anders Michelsen. 
 1 bror. 4 ½ brødre og 1 søster. 
A: Peder Ibsen, død. 3 søn. 
 1: Oluf Pedersen, Vestermarie. 
 2: Jep Pedersen, udenlands. Værge: Bror, Oluf Pedersen. 
 3: Eiler Persen. Værge: Peder Herlufsen, Ibsker. 
B: Hans Ibsen. 
C: Gudberg Ibsen, tjener, Ibsker. 
D: Zadser Ibsen, Rønne. 
E: Jens Ibsen. 
F: Karen ?, enke efter afg. Svend Jørgensen, Østermarie.  
Laugv: Hans Larsen, Østermarie. 
 
Anno 1698. Den 28 January, er efter Lovlig Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Skifte Og Deeling efter Anders Mikelsens Sahl: Hustru Maren Ibsdaatter, som boede 
og døde paa den 1 Jord Eiendoms gaard beliggende udi Ibsker sogn imellem denne Sahl: Qvindes 
efterlefvende Mand bemelte Anders Mikelsen  Paa eene side, og paa anden side, denne Sahl: 
Qvindes fulde og half sødskende, som er først,  
 
Fuldbroderen Peder Ibsen, som ved døden er afgangen, efter han er igien lefvende 3 sønner. 
      Hvoraf 
 Dend eltste er Oluf Pedersen i Westermarker sogn. 

Dend anden søn er Jep Peersen udenlands, for ham werger broderen Oluf Pedersen. 
Dend 3de søn er Eiler Peersen for hammen paatog sig Peder Henriksen i Ibsker sogn 
at werge, 

Nok 4 half brødre, hvor af. 
Dend eltste er Hans Ibsen. 
Dend anden half broder Gudber Ibsen tiende Præsten Hr: Hans Dominici i Ibsker sogn  
Dend 3. half broder Zadser Ibsen i Rønne. 
Dend 4de half broder Jens Ibsen. 
Saa og en fuld søster, som er Karen Sahl: Svend Jørgensens i Østermarker sogn. Som Hans 
Larsen ibn. Er laug werge for. 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman Herren 
Hans Boefeche ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte skrifveren 
Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet, Michel Hop og Jens 
Larsen, ibn. Hvor er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Qveg. 
En sort røgget Koe 5 Sld. 2 mrk., en gl. bleget Koe for 3 Sld., en gl. Rød Koe for 4 Sld., en blaket 
Koe for 5 Sld., it blak hielmed studnød for 2 Sld. 2 mrk., it blegged studnød 2 Sld. 2 mrk., en rød 
studkalf 1 Sld. en sort grimmed studkalf for 3 mrk.,  
Hopper. 
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En brun skimled Hoppe 5 Sld., en sort Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe som er stob øret for 
7 Sld., en gl. brun Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., it røt Horsføll 2 Sld.,  
Svin. 2 Grise á 1 mrk er 2 mrk.,  
Boehave. 
En wogn med smaa stier, hammel tøm og halseeler for 2 Sld. 2 mrk., en handqvern med hus og 
seigll for 4 mrk., en ruhl med tappe og skogle for 4 mrk., en harre med nogle gl. jern tinner udi for 2 
mrk.,  
Paa Lofted. 
2 tønder á 4 skl er 8 skl., en gl. spinderok 3 mrk., en tønde Haufre 3 mrk.,  
I Krobhuset i en seng. 
It sengested for 1 mrk. 4 skl., en ullen overdynne 5 mrk., it blaargarns lagen 8 skl., en hvid linnen 
underdynne for 3 mrk., en ullen hofved dynne 4 skl., en kiste med laas og hengsler for 10 mrk., it 
sold for 10 mrk., it gl. madskab uden laas for 4 mrk., 2 gl. tønder á 2 skl er 4 skl., it Tinfad for 3 
mrk., Biug som findes i laden for 4 tønder tønden sat for 10 mrk., er 10 Sld., item Haufre er sat for 4 
tønder á 3 mrk er 3 Sld., it Askebord i stuen med lugt foed og skoffe er sat for 3 Sld. 2 mrk., it 
Egebord med lugt foed og drejet bord fødder for 2 Sld., en laasfast Egekiste i stuen for 3 Sld., en 
syed Agedynne med røt under foer 1 Sld., it dragsøms benkedynne wor 2 alen lang for 2 mrk., it 
blaat hiønde med guhlt under foer for 1 mrk., Rugen som er saaes ½ tønde er sat for 1 Sld. 2 mrk., it 
brugarns lagen og 2 pude wor, som Anders Knap her til boet har i pantsat for 2 Sld., en kitte kobber 
kedell er wegtig till penge 2 Sld., efter en Qvitering udgifvet af Niels Poulsen nu boende i Aaker 
sogn datered d. 29 Juny 1696. Meldende om 45 Sld. 7 skl., som befindes at vere  fra Niels Powelsen 
af Anders Mikelsen indfriet af denne første gaard i Ibsker sogn. till hvilken summa Ohle Nielsen 
Smid i Svaniche forregaf at have laant Anders Mikelsen 16 Sld., hvilket Anders Mikelsen nu og 
vedstoed, saa bliver deraf igien dette Sterbboe til beste 29 Sld. 7 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Sterbboets middell til penge 118 Sld. 13 skl.,  
Denne Sahl: mands Ifareklæder er efterskrefne, som blef sat saaledes. It sort fiift skaftes skiørt for 2 
Sld., it grønt wadmels skiørt 1 Sld. 2 mrk., en sort fiifskaftes gl. trøye for 2 mrk., it rød Sarses 
snørlif med røde bunden ermer udi for 3 mrk. 8 skl., en sort Borattes hufve for 1 mrk. 8 skl., er 5 
Sld. 1 mrk., som deeles efter forskrefne maade udi 7 Søstrelaader, er paa hver søsterlaad 3 mrk., 
feraf tilkommer broderen Peder Ibs børn 6 mrk., derfor den tillagt, it grønt wadmels skiørt for 6 
mrk., deraf hver af de 3 sønner it sort fiifskaftes skiørt for 2 Sld., de 4 halfbrødre hver tilkommer 3 
mrk., er 3 Sld., tillagt it sort fifskaftes skiørt for 2 Sld., en sort fif skaftes trøye for 2 mrk., en sort 
Borattes hufve for 1 mrk. 8 skl., af it røtt zarses snørliif 8 skl., fuld søsteren Karen Sahl: Svend 
Jørgens, tilkommer 3 mrk., udlagt it røtt zarses snørliif for 3 mrk. 8 skl., deraf til overs forskrefne 8 
skl.,  
Derimod er angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og dertil er giort udleg, som 
her efter følger. 
Anders Mikelsen tager udleg for Anno 1697. Aars bog clarings penge, efter som smør og Korn efter 
Qviteringernes udvisninger lest vered tillige med laane Biug, som er 7 Sld. 5 skl.,  
Sognepræsten Hr: Hans Dominici fordrer som rester til dato 5 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt en brun 
skimled Hoppe 5 Sld., it blaat hiønde med guhl under foer for 1 mrk., en tønde for 4 skl.,  
Mads Kofoed Powelsen i Svaniche fordrer efter sin seddel som vedgikes 12 Sld. 1 mrk.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin seddel 8 Sld. 2 mrk.,  
Johan Dik i Svaniche fordred efter sin seddell penge 5 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Elsebeth Sahl: Hans Dosins i Svaniche fordred efter sin seddell penge 4 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Michell Hop i Ibsker sogn fordrer 2 mrk., udlagt af en ruhl disse 2 mrk.,  
Gudbern Ibsen i Ibsker sogn fordrer 1 Sld.,  
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Margreta Hans Madsen i Østerlaursker sogn fordrer paa Heste bytte 1 Sld. 2 mrk., udlagt i 
krobhuset en ullen ofverdynne er sat for 5 mrk., it sengested for 1 mrk. 4 skl., til overs 4 skl.,  
Oluf Nielsen Smid i Svaniche for rentte af sin myndlings jorde penge 3 mrk. 8 skl.,  
Iligemaader tilkommer Peder Andersen i Svaniche rentte af sin myndlings andpart jordepenge 3 
mrk. 8 skl.,  
Efter det skiftebref ganget efter Niels Powelsens Sahl: hustru i Ibsker sogn d. 25 April 1696. 
befindes Anders Mikelsen at vere tilordnet, at werge for dend Sahl: Qvindes søn Hans Pedersen, 
som tilkommer først af faderne løsøre arf 1 Sld. 2 mrk. 9 skl., Nok tilkommer denne myndling 
rentte af sin andeell jorde penge i bemelte første gaard i Ibsker sogn 7 mrk., giør 41 Sld. 2 mrk. 14 
skl.,  
Niels Powelsen i Aakier sogn har at fordrer for Eng som Anders Mikelsen andgaf de 2 mrk. 8 skl.,  
Imod denne Sahl: Qvindes begrafvelses bekostning og udfart blef Anders Mikelsen Consenteret 
udleg for 16 Sld., Nok for it lagen som ham paa sin seng blef bevilged 4 mrk. 6 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 4 Sld., 
Skifteskriveren for sin umage 1 tønde Aure og 4 Sld., bekommet her paa begge 17 mrk.,  
Stemplet paoir til denne forretning for 1 Sld. 8 skl.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., udlagt af en Ruhl disse 2 mrk., 
en rød studkalf 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge ligesom boeds middel som  
er 118 Sld. 13 skl.,  
Saaledes er da inted overblefven arfvingerne imellem at deele, og som Creditorerne will betroe 
Anders Mikelsen Gielden. 
Saa beholder hand det andførte goeds, og svarer derimod til forskrefne Gield. Efter 
skifteforwalterens andfordring, hafde de vedkommende ike videre at andgufve som Sterfboet kunde 
vedkomme til beste, og ey andgaf sig fleere med Pretension, saa at vere tilganged og Passeret 
Testerer. J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. Anders  A:M:S: Mikelsen. 
Hans Larsen. Michell Hop.  JensJ:L:S: Larsen. 
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Nr. 209. 
Side 319b. 1698. 29. Jan. 
Albert Hansen, lidet barn, Nørre Gildesboe, Ibsker. 
 Afg. Fader: Hans Juhl. 
 Moder, 1 bror og 1 søster. 
A: Trinecke Albertsdatter, nu gm. Albert Hansen, Nørre Gildesboe, Ibsker. 
B: Hans Hansen. Værge: Oluf Andersen, Ibsker. 
C: Kirstine Hansdatter. Værge: Jens Pedersen, Rabeckegård, Ibsker. 
 
Anno 1698. Den 29 January, er Holden Skifte og Deeling efter afgangne   Hans Juhls liden 
afdøde søn navfnlig Albert Hansen, som Stiffaderen Esper Hansen der boer paa dend Nørre 
Gillesboe i Ibsker sogn  var werge for; imellem denne Sahl:  Barns Moder Trineke Albertsdaatter, 
og dette Sahl: Barns fulde søskende, som nu igien lefver, som er en Søn og daatter. 
 
Sønnen Hans Hansen, som Oluf Andersen dend ældre i Ibsker sogn.er werge for. 
Daatteren Kirstine Hansdaatter, som Jens Pedersen i Rabbekegaarden i Ibsker sogn er werge 
for. 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman Herren 
Hans Boefeche  ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte skrifveren 
Henrich Brugman, ved samme forretning, var og tilstæde de tvende Ordinered Wurderings 
mænd Michel Hop og Jens Larsen, i bemelte Ibsker sogn.  
 
Hvor  da først er Extrasered denne Sahl: Drengs arfvepart efter sin Sahl: fader berørte Hans Juhl. 
Efter det efter hammen er gangene   Skiftebref datered d, 22 September 1696. de aatte skepper Land 
Biug Jord som ligger till d. 21 gaard i Aarsdale Gierde kaldes gl. Lyken, som er i pant sat af 
Christen Larsen i bemelte Aarsdale for penge 26 Sld., Hos Hans Jensen i Ibsker sogn 1 mrk.,  
Summa 26 Sld. 1 mrk.,  
Der imod andgifven dend bekostning som fra forskrefne Summa igien afgaar, nemlig wergen Esper 
Hansen som har udgivet og bekosted denne Sahl: Drengs begrafvelse med widere, som opdrager till 
6 Sld. 1 mrk., udlagt af de forskrefne otte Skepper Landbiug jord i Aarsdale at have de 6 Sld., hos 
Hans Jensen 1 mrk.,  
Skifteforwalteren og skifteskriveren for deres umage med reisen hver 3 mrk er 6 mrk., Stemplet 
papir til denne forretning 3 mrk., mendene som var ofverrende hver 8 skl er 1 mrk., udlagt at 
forskrefne 8 Skepper Landbiug jord i Aarsdale giede for disse 10 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Pretensioner till 8 Sld. 3 mrk.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 17 Sld. 2 mrk.,  
som deeles imellem Moderen en Broder og en søster er 5 søsterlaader, er paa en paa hver søsterlaad 
3 Sld. 2 mrk., Deraf Moderen tilkommer 2 søsterlaader som er penge 7 Sld., og broderen ligesaa 7 
Sld., og søsteren 14 mrk., Hvor for en hver herved er skeed indførsell udi forskrefne 8 skepper Land 
Biugjord udi Aarsdale Gierde, der ved saa dette skifte sluttes. Saa at vere Passeret Testerer. 
Jens Pedersen Meklenbourgh. H: Brugman. Esper Hansen.  
Michel Hop.  Jens J:L:S: Larsen. 
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Nr. 210. 
Side 320. 1698. 31. Jan. 
Karen Jensdatter, Skousholm, Ibsker. 
Peder Rasmusen. 
 2 søn. 3 døt. 
A: Jens Pedersen, f. 1682. 
B: Rasmus Pedersen, f. 1688. 
C: Boehl Persdatter, f. 1684. 
D: Gjertrud Persdatter, f. 1686. 
E: Kirstine Persdatter, f. 1694.  
 Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Anders Jensen, Østermarie. 
 
Anno 1698. Den 31 January, er holden Registering og Wurdering sampt Skifte Og Deeling efter  
Peder Rasmusens Sahl: Hustru Karne Jensdaatter , som boede og døde paa Skovfshollm i 
Ibsker sogn. Imellem  denne Sahl: Qvindes efterlatte Mand bemelte  Peder Rasmusen  Paa eene 
side, og paa anden side deres Sammen auflede børn, som er 2 sønner og 3 døttre. Hvor af. 
 
Dend eldste søn Jens Pedersen 16 aar gl. 
Dend anden søn Rasmus Pedersen paa 10 aar gl. 
Dend eldste daatter Boehl Pedersdaatter 12  aar gl. 
Dend anden daatter Gertrud Pedersdaatter paa 14 aar gl. 
Den yngste daatter Kirstine Pedersdaatter 4 aar gl. 
For demmen er faderen Peder Rasmusen self werge, og forrelagt Moder broderen Anders Jensen 
i Østermarker sogn at vere tilsynswerge,  
 
Hvor paa Rettens wegne var ofverværrende, Husbunden  Welb: Hr: Vice Landsdommer 
Ancher Müller og skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd 
opmeldet,  Michel Hansen  og Powell Hansen, ibn. Hvor  er forefunden og Passeret som her 
efter følger,  
Heste og Hopper  
En slet brun gillet Hest 10 Sld., en rød bliset Hest for 10 Sld., en rød blisset Hoppe 8 Sld., en guhl 
blisset Hoppe for 7 Sld., en brun maaged Hoppe for 6 Sld., en ung røe blisset Hoppe 5 Sld., en brun 
blisset Hoppe for 5 Sld., it brunt Hest føll 2 Sld., en gl. brun Hoppe 3 Sld.,  
Qveg. 
2 par stude parret sat for 14 Sld., er 28 Sld., en liden rød stud 3 Sld. 2 mrk., 2 unge sorte studnød á 2 
Sld er 4 Sld., en sort belted Tyr 2 Sld., en rød belted Koe 5 Sld., en rød Koe for 5 Sld., en brun Koe 
for 5 Sld., en sort Koe for 5 Sld., en sort røgget ung Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort belted Koe for 4 
Sld. 2 mrk., en bleget Koe for 5 Sld., endnu en sort røgget Koe for 4 Sld., en røe stiernet Qvige 4 
Sld., 9 gamstamne á 6 mrk er 13 Sld. 2 mrk.,  
Svin. En graa belted galt 1 Sld., 2 hvide Søer á 4 mrk er 2 Sld., Giise á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 2 mrk.,  
Faar 10 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 8 Sld. 3 mrk., 3 Lamb á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies á 1 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 2 mrk.,  
Kabber. 
En brende wiinspande med hatt og piber og tønden med piber udi for 18 Sld., en brøgger kedell paa 
en tønde stoer er wektig til penge 16 Sld., en kedell paa en fiering stoer er wektig til penge 4 Sld. 2 
mrk., en messing kedell paa en span stoer for 1 Sld. 2 mrk., en metal gryde er wektig till 1 Sld. 2 
mrk.,  
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Paa Lofted i en seng ind for dørren. 
En olmerdugs overdynne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en olmerdugs 
hoveddynne for 3 mrk., en pude med lin wor 2 mrk. it bruegarns lagen 6 mrk., it gl. blaargarns 
lagen for 1 mrk. 8 skl., I dend anden seng. 2 linnen sengedynner á 2 mrk er 1 Sld., en linnen 
hoveddynne uden lin wor for 1 mrk., it blaargarns lagen 3 mrk., it bruegarns lagen 6 mrk., I dend 3 
seng ibn. En ullen overdynne 2 mrk., 2 blaargarns lagen 4 mrk.,  
I Krobhuset. 2 linnen dynner á 2 Sld er 4 Sld., en linnen hofved dynne 1 Sld., en pude med lin wor 1 
Sld., it blaargarns lagen 3 mrk., it  bruegarns lagen 6 mrk., en bruegarns bord dug med renner 1 
Sld., 
Sæden i Laden er sat saaledes. Biug 10 tønder, tønden er sat for 9 mrk er 22 Sld., Haufre 12 tønder 
á 3 mrk er 9 Sld., 3 tønder Rug som er saaed tønden er sat for 10 mrk., er 7 Sld. 2 mrk.,  
Boehafve. 
En arbieds wogn uden stier for 4 Sld., endnu en wogn med stier till for 3 Sld., en slæde med træ 
widere og sklæ Car 2 mrk., 2 jernede hamble med 2 tømmer og halseeler for 3 mrk., it øhl kar for 2 
Sld., 2 tønder á 1 mrk er 2 mrk., 3 straabonds tønder á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., it gl. tørf jern for 8 
skl., en staur øpse for 1 mrk. 8 skl., en linnen rifve for 8 skl., en ploug med til behørig jern for 1 Sld. 
2 mrk., en ege kiste uden laas i krobhuset 4 mrk., it fyrre bord i stuen 6 mrk., it fyr wraaskab i stuen 
med en laas for 1 Sld. 2 mrk., it syed hiønde for 2 mrk., it andet syed hiønde for 1 mrk. 8 skl., en 
syed benkedynne for bordenden 2½ alen lang 3 mrk., en syed agedynne 1 mrk., it gl. syed hiønde 12 
skl.,  
Tilstaaende Gield. 
Anders Jensen i Østermarker sogn er skyldig her til boet efter Peder Rasmusens foregifvende penge 
4 Sld., 
Summa Andrager forskrefne Sterbboets middell till penge 290 Sld. 8 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder blef deelt imellem forskrefne hendes pige børn saaledes, it 
fiifskaftes Skiørt af sort wadmell for 6 mrk., it blaat wadmels skiørt for 6 mrk., en sort fiifskaftes 
kioll for 2 Sld., en sort klædes trøye for 2 Sld., it blaat florets snørliif for 3 mrk., it brunt wadmels 
skiørt for 2 mrk., en tersenels hufve, en sort klædes hufve, it cram lerrits forklæde, it lin og en klud 
tilsammen for 2 Sld. 1 mrk., er 10 Sld. 2 mrk., som deelis imellem bemelte 3 døttre, hvor af hver 
barn tilkommer 14 mrk., som faderen dem tilsvarer i frembtiden, hvis andre lin klæder som fanttes 
wil faderen sielf uddele som ret er imellem bemelte sine pige Børn, der imod skall Sønnerne efter 
faderens død nyde hans Ifareklæder,  
Derimod  blef andgifven efterskrefne Gield og Prætensioner, og dertil er giort udleg 
som følger. 
Peder Rasmusen angaf at vere werge for Kirstine Hansdaatter, som tilkommer efter hendes Fader 
Sahl: Hans Danielsen i Østerlaursker sogn af løsøre og jordepenge 18 Sld., der af rentte i 14 aar, er 
naar wergepenge er fradragen 8 Sld. 1 mrk. 13 skl., leye af dend gaard som Daniel Hansen i 
Østerlaursker sogn paaboer, imidlertiid Peder Rasmusen der paa boet haver 3 Sld. 2 mrk.,  
Nok arfved denne myndling efter sin half broder Jens Pedersen 9 mrk. 8 skl., Hvis myndlingen 
tilkommer af dend gaard som Daniel Hansen paaboer, er der endnu bestaaende, efter Samfrender 
dommens indhold, saavelsom og hvis rentte Daniell Hansen deraf er skyldig at betahle, saaledes er 
da hvis her af boet myndlingen tilkommer 32 Sld. 3 mrk. 15 skl., med rentte af de 9 mrk. 8 skl., 
aatte aar er naar werge pengene af trekkes 2 mrk. 10 skl., for Aa. 1697. rester til Qvartalskatt till 1. 
may 1698. 6 Sld.,  
Husbonden  Welb: Hr: Vicelands dommer Ancher Muller fordrer for rettighed af gaarden, og anden 
forstrekning tilsammen penge 68 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
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Sønnen Jens Peersen haver til bevilgning af faderen en brun Foele, som ham forhen er foræred, 
derimod skall den yngste søn Rasmus Peersen have it brunt Hestføll forhen her udi sat for 2 Sld.,  
Sognepræsten Hr: Hans Dominici, for liig tienesten fordrer 4 Sld.,  
Imod denne Sahl: Qvindes begrafvelses bekostning Consenteredes 24 Sld.,  
Gundell Jensdaatter tilkommer tienesteløn for Aa. 1697. for it skiørt 2 Sld., 
For skifted at forwalte er bevilged 3 Sld., Skifteskriveren for sin umage i alt bevilged 5 Sld., 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deres umage hver bevilged 2 mrk er 4 mrk.,  
Summa Anddrager forskrefne Gield, og Pretensioner til penge 149 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 140 Sld. 2 mrk.,  
Deraf tilkommer faderen den halfvepart som er 70 Sld. 1 mrk., 
Dend anden halfve part deelis imellem 2 sønner og 3 døttre, er deraf en broderlaad 20 Sld. 4 4/7 skl., 
Og en søsterlaad 10 Sld. 2 2/7 skl., Foruden dette blef dend yngste daatter formedelst at hun er saa 
ringe af alder og hendes Sahl: Moders begiering, bevilged, af faderen en liden Sølfstaab wektig 4 
laad.  
Og som Creditorerne will betroe Peder Rasmusen hvis Gield de som før ermelt her ved boet nu 
haver og hand er sielf werge for sine børn. Saa er aktes unødig her af boet noget udleg at giøre og 
efter de at børnen er saa ringe af alder, at paa demmen will andvendes bekostning til opfostring og 
Skole løn som faderen lofved saavit mueligt er, at efter komme, saa er paa Sterbboet aftalt, at 
børnens tilfalden arf derimod skall bestaa hos Faderen foruden rentte, og skall faderen svare en hver 
saavell Creditorerne som børnen till hvis de her udi andført er, derved saa dette skiftes sluttes. 
Till det sidste blef Peder Rasmusen af skifteds Administratoren tilspurt, om hand hafve meere at 
andgifve, som dette boe kunde komme til beste, hvor til hand svarede ey videre at vere, end 
andgifvet er og forskrefvet staar, og andgaf sig ey flere med nogen gields fordringer, end her udi 
andført er, saa at vere tilganget og Passeret det til widnis byrd under wore hender og Signeter. 
Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. Ancher Müller. H: Brugman.  
Peer P:R:S: Rasmusen.  Anders A:J:S: Jensen.     Michel M:H:S: Hansen. 

Powell P:H:S: Hansen. 
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Nr. 211. 
Side 321. 1698. 3. Feb. 
Augustin Viole, løjtnant, 50. Sg. Vestermarie. 
Anna Cathrine Bretwise. Laugv: Hans Rømer, corporal, Vestermarie. 
 7 søn. 1 dat. 
A: Willem Devalt Viole, Ostinden. Værge: Jens Winter, cornet. 
B: Constantinus Viole, København. Værge: Evert Olsen, qvartermester. 
C: Henning Viole, f. 1681. Værge: Lars Nielsen, corporal, Vestermarie. 
D: Matthias Augustus Viole, f. 1683. Værge: Hans Persen, corporal, Aaker. 
E: Gotfried Andreas Viole, f. 1685. Værge: Christopher Olsen, qvartermester, Aaker. 
F: Sante Viole, f. 1691. Værge: Esber Ibsen, corporal, Nyker. 
G: Johan Diederuf Viole, f. 1693. Værge: Frantz Smidt, trompeter, Rønne. 
H: Zidsele Violsdatter, f. 1687. Værge: Rasmus Nielsen, løjtnant, Store Cannikegård, Ibsker. 
 
Anno 1698. Den 3 February, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt  Liqvidation og Skifte efter Erlig og Mandhafte nu  Sahl: Augustin Viole,  fordum 
Lieutenant ved Cavallerie Compagniet her paa Borringhollm, som boede og døde paa Cantedams 
gaarden, som er den 50 Jord Eiendoms gaard beliggende udi Westermarie sogn. imellem denne 
Sahl: Mands  Creditorer, og denne Sahl: Mands Enke hans efterlatte Hustru Anne Cathrine 
Bretwise, for hende blef efter hindes beriering til Laugwerge andordnet  Coporall Hans Rømer 
ibn, og deres Sammen auflede Børn som er 7 sønner og en daatter, hvor af  
 
Dend eldste søn Willem Dewalt Viole, nu udi Øst Indien, i hans absent paatog sig Cornet Jens 
Winter at werge.   
Dend anden søn Constantinus Viole, nu i København, i hans absent tilordnet at werge 
Qvarteermesteren Evert Olsen.  
Dend 3de  søn  Henning Viole , paa 17 aar gl. for hammen er til werge anordnet Corporall  Lars 
Nielsen i Westermarie sogn.  
Dend 4de søn Mathias Augustus Viole 15 aar gl. for hammen er til werge anordnet Corporall 
Hans Peersen i berørte Aakier sogn. 
Dend 5. søn er Gottfreid Andreas Viole 13 aar gl. for hammen er til werge anordnet 
Qvartermesteren Christopher Olsen i Aakier sogn. 
Dend 6te søn Sante Viole paa 7de aar gl. for hammen er till werge anordnet Corporall Esber Ibsen i 
Nyker sogn. 
Dend yngste søn Johan Diderik Viole 5 aar gl. for hammen paatog sig at werge Trompetteren 
Frants Smidt boende i Rønne. 
Daatteren Sidsele Violsdaatter 11 aar gl. for hende werger Lieutenant Rasmus Nielsen boende 
paa store Cannikegaarden i Boelsker sogn. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman Herren 
Hans Boefeche  ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte skrifveren 
Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet,  Arrist Ibsen  og Jørgen 
Nielsen, ibn. Hvor  er forefunden og Passeret som her efter følger,nemlig  
 
Heste och Hopper. 
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En sort snoppet og stiernet gangere for 15 Sld., en brun stiernet Hest med en hvid bagfoed 8 Sld., en 
anden brun stiernet Hest for 5 Sld., en brun blisset Hoppe 4 Sld.,  
Qveg. 
En rød Koe for 6 Sld., en rød skioldet Koe 6 Sld., it rød røgget Qvigenød 1 Sld. 3 mrk., 
Faar Och Lamb. It sort Faar for 3 mrk. 8 skl., 4 Lam á 2 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies á 1 mrk, 4 skl er 1 Sld. 1 mrk.,  
Kaabber Ware. 
En kobber kedell paa ½ tønde stoer weyer 16 skaalpund á 12 skl er 3 Sld., en liden gl. messing 
kedell kand ey settes for sin udyktighed skyld. 
Boehafve. I Krobhuset,  
It gl. deigne trug med stoell der til for 1 Sld., en øhl tønde for 1 mrk. 12 skl., en straabonds tønde 
for 8 skl., en sennerps qvern med en træ blok for 2 mrk., en bagstoell foruden bond 12 skl., en gl. 
halftønde for 4 skl., en gl. tønde med it spund 8 skl., en wallbier kande for 2 mrk., en wiin krus for 1 
mrk., i Ie Cammer østen Steerhuset, ir øhlkar paa en tønde 1 mrk. 8 skl., en lin brødde for 1 mrk., en 
gl. stande tønde for 10 skl., en straabonds tønde 6 skl., en kierne for 12 skl., en fiering for 2 skl., en 
sidestoll for 4 skl., en gl. Karm wogn med jern paa fadningen for 3 Sld., en gl. arbieds wogn med 2 
smaa stier paa for 1 Sld. 2 mrk., 3 gl. Juhl og 2 wogn ree til sammen for 3 mrk., en gl. ploug med 
knif og skier for 1 Sld., en svinestie i gaarden er sat for 1 Sld., en ege olde ved beynden 2 mrk., it 
langt egebord i stuen for 1 Sld. 2 mrk., en gl. slæde med stier halseeler tøm og en træ brake 
hammell for 2 mrk., en gl. harre for 6 skl., en gl. husstie for 6 skl., en tillie stie for 8 skl., en 
sengested i huggehuset for 1 mrk. 8 skl., en gl. skierbenk for 4 skl., en gl. hugge stoek for 2 skl.,  
Summa andrager dette forskrefne Sterbboets middel till Penge 68 Sld. 1 mrk.,  
I laden findes ikun lidet foer af Høe og hallm, hvilket ike kunne taxeres, formeldelst at det texered 
Qveg det, paa en kort tid kand fortære hvilken tiid kand ike eraktes lengere end at en hver Creditor 
sit  tilleg, kand lade afhente.  
Denne Sahl: Mands klæder, haver moderen ladet omgiøre til de hiemme verende børn; 
Denne Sahl: Lieutenants mundering andgaaende, da som de Pistoler som nu sidst af denne Sahl: 
Mand førtes tilhørrer Lieutenant Rasmus Nielsen, og Trompettern Frans Smit for sin opwartning 
med Trompetten ved forberørte denne Sahl: Mands begrafvelse, haver derfor be kommet hans 
kaarde støfle og sporer som en rettighed efter sedvanlig brug, og Enken resten til begrafvelsen haver 
saalt og andvendt, er deraf ike noget videre dette Sterbboe til beste af anføre end forskrefvet staar. 
Derimod blef andgifvet efterskrefne Gield og Pretensioner, og der til giort udleg som følger. 
Denne 50 gaard i Westermarker sogn vat Sahl: Lieutenant Viole till sin gage ahsignered derfor ey 
deraf nogen restants rester.  
Cornet Jens Winter fordrer efter til hammen fra welledle og Welb: Hr: Obrist Lieutnant og 
Commedant Andreas Buggenhagens ergangne ordre. En tredje deell af det ved Rytter Companiet ej 
siedende gewehr og mundering, som til sammen er 7 Carbiner á 2 Rd. 5 parrit stohler á 4 Rd. 2 par 
Pistohl hølster á 4 mrk og 14 Remmer med hager til Carbiner á 3 mrk., og 15 Jern spender á 12 skl., 
giør tilsammen 44 Rd. 1 mrk. 4 skl., deraf dend Pretenderende tredje deell 22 Sld. 6 2/3 skl.,  
Derfor er af Skifteforwalteren Jens Pedersen Meklenbourgh fuld udleg sted, og er da dertil udlagt, 
nemlig en brun stiernet Hest med hvid bagfoed for 8 Sld., it deigne trug med stoell der til for 1 Sld., 
en ploug med knif og skier for 1 Sld., en arbieds wogn med 2 smaa stier for 1 Sld. 2 mrk., it langt 
egebord i stuen for 1 Sld. 2 mrk., en rød skioldet Koe for 6 Sld., af en sort snoppet og stiernet 
gangere taxeret for 15 Sld., deraf er her til udlagt de 3 mrk., en gl. tønde med it spund paa for 8 skl., 
af en karm wogn med Hans Rømer 9 mrk., til overs 1 skl.,  
Wilbyrdig Hr: Vicelands dommer Ancher Müller fordrer efter regenskab penge 28 Sld. 2 mrk. 12 
skl., kand heraf Proqvota tilkommer 12 Sld. 2 mrk. 7 skl., og er derfor udlagt, en brun blisset Hoppe 
for 4 Sld., en røe røgget Qvigenød for 1 Sld. 3 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl., it lidet øhl kar paa 
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en tønde stoer for 1 mrk. 8 skl., resten er 6 Sld. 11 skl., betahler Enken af en sort snopped og 
stiernet gangere. 
Bendt Farfver i Rønne fordrer efter sin seddel penge 9 Sld. 1 mrk., kand herfor Proqvota tilkommer 
3 Sld. 3 mrk. 10 skl., og derfor er tillagt af en sort snopped og stiernet gangere disse 3 Sld. 3 mrk., 
10 skl.,  
Mester Simon Holst Barberer boende i Rønne fordrer for Medikamenter som rester 8 Sld. 1 mrk., 
kand heraf Proqvota tilkommer 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., udlagt af en sort snoppet og stiernet at hafve 
disse 3 Sld .1 mrk. 14 skl.,  
Herritsfougden Daniell Bark fordrer for Aa 1696 en skeppe Biug der 4 mrk., nok for Aa 1697. en 
skeppe biug der for 2 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., for Aa 1697 de 2 mrk., sættes fuld udleg, og der for 
tillagt en ege Olde ved Brønden for 2 mrk., for resten 4 mrk., kand Proqvota tilkommer 1 mrk. 11 
skl. 9 d., udlagt der for en bagstoel for 12 skl., en lin brødde for 1 mrk.,  
Kirstine Willem Jacobsens udi Rønne i sin Mands Absents fordrer efter regenskab 7 Sld. 4 skl.,  
kand heraf Proqvota tilkommer 3 Sld 2 skl., og udlagt 3 gl. Gies á 1 mek. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., it 
Faar for 3 mrk. 8 skl., 2 Lamb á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., til ofvers 2 skl.,  
Peder Torsen i Østermarker sogn fordrer for leye af denne 50 gaard, som ham ved ejendommen 
tilhørrer, som rester for 1696. og 1697. aarlig 7 Sld., er 14 Sld., for de 7 Sld., kand heraf boet fuld 
udleg stædes som er det sidste aars husleye, og er derfor udlagt, en brun stiernet Hest for 5 Sld., en 
Svinesti for 1 Sld., en sennerps qvern i en blok for 2 mrk., en øhl tønde for 1 mrk. 12 skl., en half 
tønde for 4 skl., for de andre 7 Sld., kand Proqvota tilkommer 3 Sld. 3 skl., og tillagt af forde 
gangere 2 mrk. 13 skl., en straabonds tønde i krobhuset 8 skl., en stande tønde for 10 skl., endnu en 
tønde for 6 skl.,  
Hans Rømmer i Westermarker sogn fordrer for forstrekning til denne Sahl: Mands begrafvelse 4 
Sld., kand herfor Proqvota tilkommer 7 mrk., og derfor tillagt af en  kobber kedell de 4 mrk., af en 
karm wogn 3 mrk.,  
Hans Jensen  kirkewerge i Knutsker sogn fordrer paa kirkens wegne for resterende tiende 2 mrk., 
udlagt af en røe Koe 2 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 4 Sld., af en Røe Koe for 2 Sld., af half tønde kedelen 2 Sld.,  
Skifteskriveren for sin umage 4 Sld., af en røe Koe 2 Sld., 2 Lam for 1 Sld. 1 mrk., en træ kande for 
2 mrk., it wiin krus 1 mrk.,  
Stemplet papir til denne forretning 4 mrk. 8 skl., af en Røe Koe 4 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 1 mrk. 8 skl., udlagt it sengested i hugge huset for 1 
mrk. 8 skl., af en rød Koe 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Pretensioner tilsammen penge 105 Sld. 1 mrk.,  
Deraf er til fuld betahling udlagt efter som forskrefvet staar for penge 40 Sld.,  
For resten af Gielden som er 65 Sld. 1 mrk., findes af boets middell til betalling 28 
Sld. 1 mrk., hvor af udkommer till en hver slette dahlers betahling penge 1 mrk. 11 
skl. 9 51/65 d.,  
Saaledes till en hver udleg derfor er giort, efter andfordring hafde de vedkommende ey videre at 
andgifve som dette Sterbboe kunde komme til beste og ey andgaf sig fleere med Pretension, der ved 
dette skifte saaledes som forskrefvet staar er slutted, at saa er tilganget Testerer. 
 J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. Hans Rømmer.  
 Jens Winter. Frants Smit.  Rasmus Nielsen  
Arrist Ibsen. 
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Nr. 212. 
Side 322b. 1698. 9. Feb.    
Niels Mogensen, 13. Sg. Nylars. 
Karen Jensdatter. Laugv: Farbror, Peder Terkelsen. Eftersom hendes fader, Jens Terkelsen er 
sengeliggende. 
 1 søn. 
A: Jens Nielsen, f. 1696. Værge: Faders søstermand, Niels Rasmusen, Spedlegård, Aaker. 
 
Anno 1698. Den 9 February, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Skifte Og Deeling efter Sahl: Niels Mogensen , som boede og døde paa den 13 Jord 
Eiendoms gaard beliggende udi Nylaesker sogn. imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru 
Karne Jensdaatter, for hende paatog sig at Laugwerge hendes Fader Broder Peder Terkelsen 
ibn. Efter som hendes fader Jens Terkelsen sammesteds er nu svag og sengeliggende. De paa 
eene side, og paa anden side deres Sammen auflede liden  
 
Søn nafnlig Jens Nielsen paa 2de aar glk., for hammen till werge andordnet faderens søstermand 
Niels Rasmusen i Spedlegaarden i Aakier sogn.  
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche  ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet,  Morten 
Olufsen  og Peder Andersen, ibn. Hvor  da er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Qveg. 
It sort braaget studnød 2 Sld., it sort skioldet Tyrnød 1 Sld. 3 mrk., 2 sorte Qvigenød á 8 mrk er 4 
Sld., en sort Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., en sort grimmed Qvigekalf 3 mrk., en sort hielmed 
Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., en brun Tyrkalf for 1 Sld., en brun hielmed Studnød for 2 Sld. 2 mrk., it 
sort studnød 3 Sld., en ung sort stud 3 Sld. 2 mrk., en rød hielmed Koe for 4 Sld., en sort hielmed 
Koe 3 Sld. 2 mrk., en sort hielmed hvid under buget Koe for 4 Sld., en brun stiernet Koe for 5 Sld., 
en blak hielmet Koe for 5 Sld., en sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 6 Sld., en sort 
grimmed Koe for 5 Sld., en rød røgget stud for 6 Sld., en sort stud for 6 Sld., en brun hielmet stud 
for 4 Sld. 2 mrk.,  
Heste och Hopper. 
En sort blind Hoppe 3 Sld., en sort stiernet stoer Hoppe 6 Sld., endnu en sort stiernet gl. Hoppe for 
4 Sld., it brunt Horsføll for 1 Sld., en brun Hest for 10 Sld., en yngre brun hest for 13 Sld.,  
Faar. 4 hvide gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., it sort Faar for 3 mrk., 2 Lamb á 2 mrk er 1 Sld.,  
Svin. En hvid soe for 3 mrk., en hvid galt for 3 mrk. 8 skl., en graa belted Soegris 12 skl., en rød 
pletted galt gris for 1 mrk., en rød pletted Soegris 12 skl.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Sengeklæder. I Herberghuset i Øster seng. 
En blaa rannet Olmerdugs ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., it brugarns lagen 1 Sld. 2 mrk., en linnen 
benkedynne for 2 mrk., en linnen underdynne 1 Sld., I Wester Seng, en blaa ranned Olmerdugs 
overdynne for 1 Sld. 1 mrk., it brugarns lagen 1 Sld. 2 mrk., en linnen hofveddynne 1 mrk. 8 skl., en 
linnen underdynne 2 mrk., en linnen pude uden wor 12 skl., en malled fyrre laasfast kiste med 
handgreb for 2 Sld. 2 mrk., it flamsk hiønde med grønt under foer 1 Sld. 1 mrk., it nye wefved 
Agedynne med røtt under foer for 1 Sld., en karm wogn med fadding for 10 Sld., en gl. arbieds 
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wogn med stier for 2 Sld. 2 mrk., en gl. wogn uden stier for 1 Sld., en gl. Skov slæde for 8 skl., en 
gl. ploug uden jern dertil findes en ploug løbere 2 juhl og it leed af en ploug lenke for 1 mrk.,  
I Steerhuset. 
En kalke tønde for 8 skl., en straabonds tønde for 6 skl., Paa Øster Tillie. 2 tønder 12 skl., en drag 
krog af jern 10 skl., Paa wester Tillie 2½ tønde Rug á 3 Sld. 1 mrk er 8 Sld. 8 skl., 2 tønder Biug á 
2 Sld. 2 mrk er 5 Sld., ½ tønde Haufre for 1 mrk. 8 skl.,  
Kaabber Ware. 
En fierings kedell er wigtig till penge 3 Sld., en liden span bobber kedell er sat for 3 mrk., en 
brøgger kedell i Muren paa 3 fieringer nu sat for 14 Sld.,  
I Krobhuset. 
En gl. seng, derudi er hvid ulden overdynne 1 mrk., it blaargarns lagen 8 skl., en linnen underdynne 
12 skl., en gl. pudevor uden feyer for 6 skl.,  
I Stuen. 
It Askebord med drejede stolper for 5 Sld., it andet bord i stuen med Askeblad 3 mrk., en sort 
malled laasfast Egekiste med handgrefver for 2 Sld. 2 mrk., en nye wefved benkedynne for 
bordenden i stuen 3 alen lang 4 mrk., en nye wefved benkedynne gl. 5 alen lang under winduen for 
1 Sld.,   
I Søndre lade. En dell utersked Biug er andsat for 3 tønder Biug á 10 mrk er 7 Sld. 2 mrk.,  
I Øster lade. Er en dell Haufre er sat for 4 tønder á 3 mrk er 3 Sld.,  
Høe i samme lade. Er it stolperum till bielkerne for 3 Sld. 2 mrk., 3 tønder Rug som er saaet tønden 
er sat for 13 mrk., er penge 9 Sld. 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Boets løsøre middell til penge 214 Sld. 6 skl.,  
Dernest blef denne Sahl: Mands Ifareklæder wurderet som er efterskrefne. En sort klædes kioll for 
10 Sld., it par staallgraa klædes bupser 1 Sld. 2 mrk., en sort hatt for 1 Sld., en rød klædes foer 
skiorte for 2 Sld., 15 smaa Sølf knapper á 8 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en sort fiifskaftes kioll for 2 
Sld. 2 mrk., en gl. wendt graa klædes kioll for 2 mrk., it par støfle med sporre for 2 mrk. 8 skl., en 
fellbered skinds trøye for 2 mrk., Summe forskrefne Ifareklæder er 20 Sld. 2 mrk., Som Sahl: 
Niels Mogensens efterlatte søn Jens Nielsen, og en videre arfvinger blifver, tilkommer, 
hvorimod moderen beholte sine egne ifareklæder. Hvor med hun var tilfreds og fornøyed. 
Blef ellers efterseet dend Sahl: Mands formand Sahl: Jens Hansens iFareklæder, som befantes efter 
forhen giorde taxering at forblifve, efter som de ike er brugte som er en sort klædes kioll for 10 Sld., 
en brun fifskaftes kioll for 6 mrk., en sort fifskaftes kioll for 2 Sld., hvilket den nu her efter for Sahl: 
Jens Hansens barn tilordnet werge sin myndling tilsvarer. 
Dernest blef andgifven efterskrefne bort skyldige Gield. Og dertil giort udleg som her 
efter følger. 
Enken med sin Laug werge andgaf at reste for Aa 1697 till bog klarings penge i alt 14 Sld.., udlagt 
3 tønder strøe Rug á 13 mrk er 9 Sld. 3 mrk., en tønde Biug 2 Sld. 2 mrk., 2 tønder Haufre 1 Sld. 2 
mrk., en rød pletted Galtgris for 1 mrk.,  
Kirke wergen Michell Madsen fordrer kloke ringens penge for Sahl: Jens Hansen og Sahl: Niels 
Mogensen 4 mrk., udlagt en sort Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen i krobhuset 8 skl.,  
Sahl: Niels Mogens var Rytter, og var her tilstæde Corporall Johan Chraas, befant paa en Carbiner 
og it par fyr pistoler, en carbiner rem og en spender, som denne Sahl: Mands hafver brugt af 
Kongens gewehr, det ferdig at vere, undtagen paa Pistolerne at fattes at de ey kand staa, det andsat 
for 1 mrk. 8 skl., her for er udlagt en half tønde Haufre paa loftet er sat for 1 mrk. 8 skl.,  
Henning Bohne i Rønne fordred efter sin seddell penge 6 Sld. 1 mrk. 5 skl., udlagt en sort stud for 6 
Sld., en gl. Gaas for 1 mrk. 5 skl.,  
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Peder Nielsen i Rønne fordrer efter regenskab penge 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., Udlagt en fierings kobber 
kedell er wigtig till penge 3 Sld., til ofvers 12 skl.,  
Herman Bohne i Rønne fordret 2 mrk., udlagt en linnen hoveddynne i Øster seng i Herberghuset for 
2 mrk.,  
Enken andgaf at vere skyldig til Jørgen Rosmand udi Rønne penge 8 Sld., udlagt en røe hielmed 
Koe for 4 Sld., en brun hielmet stud for 4 Sld. 2 mrk., til overs 2 mrk.,  
Item till Bendt Farfver i Rønne skyldig 2 mrk., udlagt forde øfrige 2 mrk.,  
Jens Terkelsen i Nyelaursker sogn lod fordrer først laante penge till forige skiftebref efter Sahl: 
Jens Hansen 10 Sld., der med resterer tilsammen 36 Sld., som hans broder Peder Terkelsen andgaf 
item fordred hand for 96. og 97. aarsleye af den 13 gaard á 8 Sld. Er 16 Sld., er tilsammen penge 52 
Sld., der til udlagt en tønde Rug for 3 Sld. 1 mrk., I Krobhuset en gl. seng der udi en hvid ullen 
ofverdynne for 1 mrk., en linnen underdynne for 12 skl., ved Peer Nielsens udleg 12 skl., dend 
mindste sorte Hoppe for 4 Sld., it Askebord med drejede stolper for 5 Sld., en brøgger kedell i 
muren for 14 Sld., it sort studenød 3 Sld. 2 mrk., en dito for 3 Sld., en sort hielmed Koe for 3 Sld. 2 
mrk., en sort grimet Koe for 5 Sld., 2 sorte Qvigenød á 8 mrk er 4 Sld., en arbieds wogn med stier 
for 2 Sld. 2 mrk., it brunt Horsføll 4 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., en hvid galt for 3 mrk. 8 skl., en 
nye wefved Agedynne med røt under foer for 4 mrk., efter det skiftebref ganged efter Sahl: Jens 
Hansen paa forde gaard i Nyelaursker sogn, den 12 juny 1695. befindes den Sahl: Mands med 
denne Enke forhen auflede barn Ellene Jensdaatter i Arf at tilkomme først af løsøre 23 Sld. 2 
mrk. 9½ skl.,  
Nok for sin Sahl: faders kiste som nu er taxeret for 2 Sld. 2 mrk., hvis Ifareklæder dette barn 
tilkommer, er endnu ved forhen satte taxt som her udi før ermelt forblefven, og som denne 
myndlings fader Hans Jensen i berørte skiftebref er for hende tilordnet at werge, saa møtte hand i 
dag her paa Sterbboet og svarer der til og frembdeles werge forblifver, Saaledes tilkommer denne 
myndling 26 Sld. 16 skl., her for er tillagt, dend bevilged mallet fyrrekiste som nu er taxeret for 10 
mrk., som myndlingen endelig skall beholde, en sort hielmed hvid under bugen Koe 4 Sld., en rød 
røgget stud 6 Sld., en sort stiernet stoer Hoppe for 6 Sld., it sort braaged studenød for 2 Sld., i Øster 
seng i Herberghuset, en blaa ranned olmerdugs ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., it bru garns lagen for 1 
Sld. 2 mrk., en linnen underdynne for 1 Sld., it bord i stuen med Askeblad for 3 mrk., til overs 6 
Sld.,  
Marne Pedersdaatter fordred tieneste løn 1 Sld. 1 mrk., udlagt it flamsk hiønde med røt underfoer 
for 5 mrk.,  
Imod denne Sahl: Mands udfart, eller begrafvelse bekostning, saa og foster løn til dette lidet barn, 
blef Enken bevilged udleg for 40 Sld., udlagt af en brun Hest 8 Sld., en anden brun Hest 10 Sld., en 
sort blind Hoppe 3 Sld., 3 hvide Faar 2 Sld. 1 mrk., it sort Faar 3 mrk., 2 Lam for 1 Sld., en brun 
stiernet Koe for 5 Sld., en blak hielmed Koe for 5 Sld., Høe i Øster lade til bielkerne for 3 Sld. 2 
mrk., en liden span kiedell af kobber gl. kobber for 3 mrk., 2 gl. Gies á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., en 
kalke tønde 8 skl.,  
Skifteforwalteren till Solarium bevilged 5 Sld., udlagt en yndere brun Hest for 13 Sld., til ofvers 8 
Sld., blef Accorderet for 4 Sld. 2 mrk., betalt. 
Skifteskriveren for sin umage i alt 5 Sld., udlagt en tønde Rug for 13 mrk., en tønde Biug 10 mrk., 
til  overs 3 mrk., bekom i 9 mrk.,  
Stemplet papir til denne forretning 3 mrk., udlagt forde 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt it gvid Faar 3 mrk., en sort 
grimmet Qvigekalf for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Pretensioner til penge 165 Sld. 11 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deling 48 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
deraf tilkommer Moderen dend halfvepart som er 24 Sld. 1 mrk. 13 ½ skl.,  
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og Sahl: Niels Mogensens søn, dend anden halfvepart som er 24 Sld. 1 mrk. 13½ skl.,  
Men som Enken formen sig at vere frugtsommelig, blifver denne Summa uddelt til videre, hvorfor 
en hver her efter skall tillegges, og som dagen nu er forløben, saa blef da Enken til slutning af 
skifteforwalteren tilspurt, sampt og Mikell Peersen i Nyelaursker sogn, som møtte her i dag paa 
Boepælen paa barnets wegne som dets slect linie, om de wiste meere gifvet er og forskrefvet staar, 
dette saa at vere tilganget og Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh.   H: Brugman. 
Peer P:T: Terkelsen.     Mikell Peersen.     Peer Andersen.        Morten Olsen. 
 
For Enkens anpart som er 24 Sld. 1 mrk. 13½ skl., er for hende tillagt, en sort hielmed Qvige kalf 
for 3 mrk. 8 skl., en brun Tyrkalf for 1 Sld., en sort Koe for 6 Sld., en karm wogn med fading og 
jern beslag 10 Sld., en half tønde Rug for 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., en tønde Biug paa lofted 2 Sld. 2 
mrk., en gl. wogn uden stier for 1 Sld., en ploug uden jern, dertil findes en ploug løbere tov juhl og 
it leed og lenke for 1 mrk., en straabonds tønde 6 skl., paa Øster tillie 2 straabonds tønder 12 skl., en 
drag kraag af jern 10 skl., en skov slæde for 8 skl., I krobhuset it gl. pudevor uden feyer for 6 skl., 
en tønde Haufre for 3 mrk., til overs 12½ skl.,  
 
Dend anden over blefne halfve part som og er 24 Sld. 1 mrk. 13½ skl., bestaar udi forskrefne. It sort 
skioldet Tyrnød 1 Sld. 3 mrk., it brun hielmed studnød for 2 Sld. 2 mrk., en slet sort Koe for 5 Sld. 
2 mrk., en graa belted Soegris 12 skl., en røe pletted Soegris 12 skl., i Wester seng i Herberghuset, 
en blaa ranned olmerdugs ofverdynne for 1 Sld. 1 mrk., it bruegarns lagen 1 Sld. 2 mrk., en linnen 
hofved dynne 1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne 2 mrk., en linnen pude uden wor 12 skl., en sort 
melled laasfast Egekiste med hand grewer udi 10 mrk., en nye wefved benkedynne for bord enden i 
stuen 3 alen lang for 1 Sld., en nye wefved gl. benkedynne under winduen i stuen 5 alen lang 1 Sld.,  
2 tønder Biug udi straaet á 10 mrk er 5 Sld., en tønde Haufre i straaet for 3 mrk., af it bord i stuen 
med Askeblad ved Hans Jens myndlings udleg de 6 skl., ved Moderens udleg 12 skl.,  
Og som Enken siger sig at vere frugtsommelig efter berørte sin hosbond Niels Mogensen, saa staar 
denne Summa udeelt, intil Enken worder aflagt at da kand ersees, hvad for arfving endnu tilkomme 
kand, derved saaleedes beroer till ydermeere stadfestelse at forskrefne saa i worit nerverelse er 
udlagt og Passered. Saa under skrifves dette af os som derved tilstæde var. Actum  
Nylaursker sogn paa den 13 gaard d. 10 February 1689.    J:P: Meklenbourgh.    
H: Brugman.           Peer P:T: Terkelsen.     Mikell Peersen.     Peer Andersen.        
Morten Olsen. 
 
Formedelst at Enken omsider fanttis Ufrugtsommelig, saa tilkommer S: Niels Mons søn Jens 
Nielsen alene baade her udi falden løsøre 24 Sld. 1 mrk. 13 skl., og sin Faders Ifareklæder som 
opdrager til penge 20 Sld. 2 mrk., er tilsammen 44 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
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Nr. 213. 
Side 324. 1698. 14. Feb. 
Ingeborg Rasmusdatter, Vandmøllehus, Baggegård grund, Klemensker. 
Mogens Svendsen. 
 2 søn. 1 dat. 
A: Mochel Monsen, f. 1687. 
B: Rasmus Monsen, f. 1695. 
C: Ingeborg Monsdatter, f. 1690. 
   Værge: Far. 
 
Anno 1698. Den 14 February, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Skifte Og Deeling efter  Mogens Svendsens Sahl: Hustru Ingeborg Rasmusdaatter, 
som boede og døde udi it Wandmøllehus liggende paa Baggegaards Grunden udi Clemmedsker 
sogn. Imellem denne Sahl: Qvindes efterlatte Mand bemelte  Mogens Svendsen.  Paa eene side, 
og paa anden side deres Sammen auflede børn som er 3 sønner og 1 datter. Hvor af  
 
Dend eldste søn Mikell  Monsen paa 11 aar gl.  
Dend anden søn Rasmus Monsen paa 5te aar gl.  
Daatteren Ingeborg Monsdaatter paa 8te aar gl.  
For dem er faderen sielf werge. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche  ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet,  Peder 
Hansen  og Mogens Pedersen, i bemelte Clemmentsker sogn, Hvor  er forefunden og Passeret 
som her efter følger, Nemlig. 
 
En graa blaked Koe for 5 Sld., en røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., en brun braaged Hoppe 6 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 7 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 6 Sld. 8 skl., 2 Lam á 2 mrk. 4 skl er 1 Sld. 8 skl.,  
Gies. 4 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 1 mrk., en arbieds wogn uden stier for 3 Sld., en slæde med 
smaa stier og Jern Widie for 3 mrk.,  
I krobhuset. 
En hvid ulden ofverdynne for 1 Sld. 2 mrk., 2 tomme tønder á 8 skl er 1 mrk., 2 tønder paa loftet for 
12 skl., en gl. fyrre kiste med en gl. laas for 2 mrk., en wage for 2 mrk., 2 ballier á 8 skl er 1 mrk., it 
syed hiønde med blaat under foer 12 skl.,  
I Stuen it gl. bord i stuen 8 skl., en gl. bagstoel for 10 Sld., it syed hiønde med røtt under foer for 2 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterbboets middell til penge 37 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Saa blef wurderet denne Sahl: Qvindes Ifareklæder som er nemlig. En hiemme giort sort fiifskaftes 
kioll for 3 Sld., it sort fiifskaftes skiørt for 2 Sld. 2 mrk., it blaat pløtis snørlif med staalll maller 3 
mrk., en rødbunden nattrøye for 2 mrk. 8 skl., en sort blommet Silke hufve for 1 Sld., er 7 Sld. 3 
mrk. 8 skl., som deelis imellem 2 sønner og forskrefne daatter, er der af en broderlaad 3 Sld. 10 skl., 
og daatteren tilkommer deraf 6 mrk. 5 skl.,  
Derimod beholte faderen sine egene Ifareklæder hvor med hand var tilfreds og fornøyed. 
Der efter blef andgifven efterskrefne bort skyldige Gield. 
For aa 1696 rester Mogens Svendsen som har brugt det 3de waardnets aufling i Clemmentsker sogn. 
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Ektepenge som Pretenderis af Ambtskriveren Sr: Hans Henrik Skor 3 Sld., Item for Aa. 1697. 
ligesaa Ektepenge 3 Sld., saa og bog klarings penge 4 mrk. 6 skl., og en skeppe Biug af gl. maall er 
1 mrk. 13 skl., er 7 Sld. 2 mrk. 3 skl., Ektepenge efter som det er it grit wordned formeen Mogens 
Svendsen at bekomme efter ladelse paa og saalenge udlegged at Seqvestere hos hammen, ss er da 
for Summen udlagt. 
Hosbonden til Møllen Jørgen Hermandsen paa Baggegaarden fordrer som rester for Aa 1696. en 
tønde Biug meell 10 mrk., for aa 1697. rester en tønde Haufre 4 mrk., Tolden af Møllen for bemelte 
Aar will Mogens Svendsen betahle, naar dend worder forfalden, som er til neste paaske 98. er saa 
det som nu giøres udleg for 3 Sld. 2 mrk.,  
Gerdt Jacobsen Von Kempe Farfver i Rønne fordrer efter sin seddell 1 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Mons Svendsen vedstoed at være skyldig for opbaaren vare 5 Sld., till Morten Bohne i Hasle. Item 
Hr: Oluf Jensen Aalborg Sognepræst i Clemmentsker sogn fordrer 2 Sld. 2 mrk.,  
Kirkewergen Hans Monsen ibn. Fordrer for en tønde Haufre 1 Sld.,  
Daniell Pedersen i Clemmentsker sogn fordrer 2 mrk.,  
Giertrud Abrahamsdaatter i Harslemark fordrer 1 mrk. 6 skl.,  
Hans Bødker i Harslef for ligkisten, arbiedsløn fordrer 3 mrk.,  
Gammell Andersen fordrer for grafven at grafve 1 mrk. 8 skl.,  
Jipp Mortensen i Rønne fordrer paa sin daatters wegne en deell løn, hvor af Mons Svendsen ike 
noget will verestendig, mens dog lofved hand ofver alt at will gifve daatteren it nyt wadmelsskiørt i 
frembtiden. 
Imod denne Sahl: Qvindes udfart blef faderen bevilged udleg for penge 10 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 2 Sld. 2 mrk., bekom penge  
Skifteskriveren for sin umage i alt 6 mrk., bekom ware for 4 mrk., og penge 2 mrk.,  
Stemplet papir til skiftebrefved for 3 mrk., wurderings mendene for deres umage hver 1 mrk., er 2 
mrk.,  
Creditoerne wil betroe Mogens Svendsen forskrefne indførte Gield efter haanden at behahle, derfor 
ey till en hver udleg er fornøden at giøres. 
Summa andrager forskrefne Gield og Predentioner til penge 37 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Saaledes er da inted overblefven, arfvingerne imellem at deele undtagen ifareklæderne som før 
ermelt. Till det sidste blef faderen af skifteforwalteren til spurt, om hand hafde meere at andgifve 
som dette Sterbboe kunde komme til beste  Hvor til hand svarede ey videre at vere end andgifvet er 
og forskrefvet staar. Saa at vere tilganget og Passeret Testerer. J:P:Meklenbourgh, 
H: Brugman.      Peder Hansen. Mons Svendsen. Mogens Pedersen. 
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Nr. 214. 
Side 325. 1698. 14. Feb. 
Lars Henrichsen Tysk, 23. Sg. Rutsker. 
Hanna Laursdatter. Laugv: Peder Hansen, Rutsker. 
 1 søn. 2 døt. 
A: Lars Larsen, egen værge. 
B: Margrethe Larsdatter, gm. ? ?. ”Skomageren i Olsker”. 
C: Karen Larsdatter. Værge: Bror, Lars Larsen. 
 
Anno 1698. Den 14 February, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Skifte Liqvidation, efter Sahl: Lars Henriksen Tysk, som boede og døde paa den 23 Jord 
Eiendoms gaard beliggende udi Rydsker sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru 
Hanna  Laursdaatter, for hende blef til Laugwerge andordnet  Peder Hansen ibn. Og deres 
Sammen auflede børn som er 1 søn og 2 døttre. Hvor af. 
Sønnen er Lars Larsen, som er sin egen werge. 
 
Dend eldste daatter Margrete Larssdaatter i Ekteskab med Ifver Skomager  i Olsker sogn. 
Dend yngste  daatter Karne Larsdaatter for hende werger broderen bemelte Lars Larsen. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche  ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet,  Lars Monsen  
og Mons Olsen, ibn. Hvor  er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
En brun Hoppe for 3 Sld., 4 støker Faar á 4 mrk er 4 Sld., en gl.wogn for 1 Sld. 2 mrk., en hand 
Qvern med hus og seigll 1 Sld., it bord i stuen for 1 Sld., 2 tønder i Krobhuset 1 mrk. 4 skl., it tønde 
stomme 2 skl., en anden tønde 4 skl., en ploug med behør for 1 Sld. 2 mrk., en harre for 8 skl., en 
gl. kiste for 12 skl., 3 naure for 1 mrk. 8 skl., 3 hug jern 12 skl., 3 gl. hiønder for 1 mrk. 2 skl., en 
bagstoel for 8 skl., en gl. wogn 2 mrk. 8 skl., en tønde Rug som er saaed i fisked 9 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterbboets middel till penge 16 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Der imod er andgifven efter skrefne Gield og Pretensioner Nemlig  
Kongl: May: Ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skaar, fordrer som rester af de forde 23 
gaard for Aa 1695. 1 Rd. 2 mrk. 1 skl., for Aa 1696 med kostning og laane korn 10 Rd. 2 mrk. 10 
skl., for Anno 1697. Smør 2 lispund 2 pund 2 ¼  pund 2 Rd. 1 mrk. 15 skl., Biug ½ tønde ½ skep ½ 
fiering ½ otting ½ pot er 5 mrk. 15½ skl., Haufre 1 tønde 1 skep 2 fiering 1 otting 1 pot 5 mrk. 14½ 
skl., laane Haufre 1 tønde 1 Skep 4 mrk. 8 skl., Jordebogs penge med ektepenge og knektepenge 
helften alt sammen 3 Rd. 1 mrk. 5 skl., nok for dend 6. gaard i Olsker sogn for Aa 1693. 3 mrk., er 
Tilsammen 20 Rd. 3 mrk. 5 skl., giør 30 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Her paa er ved pantsøgning antagen en blaket Koe for 4 Sld., en skimled Røe blisset Hest for 1 Sld. 
2 mrk., for resten 25 Sld. 1 mrk. 5 skl., fantes inted till betahling undtagen 5 mrk. 10 skl., af 
Rugsæden som dend eld gl. Enken beholt; 
Kirkewergen Hans Svendsen fordrer paa kirkens wegne for tiende 4 mrk., udlagt en hand qvern for 
4 mrk.,  
Sognepræsten afgangene Hr: Povell Anker fordrer for tiende menlig 2 tønder Biug 4 Sld. 2 mrk., en 
tønde Haufre 1 Sld., Paaske rettighed 1 mrk. 4 skl., er 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt en brun Hoppe for 
3 Sld., it bord i stuen for 1 Sld., 4 tønder for 1 mrk. 10 skl., en harre 8 skl., en gl. kiste 12 skl., 3 hug 
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jern for 12 skl., en bagstoel for 8 skl., af Rug sæden 3 mrk. 6 skl., Hr: Hans Ancher fordrer for 
ligtienesten 3 mrk., udlagt af wognen 2 mrk., 3 gl. hiønder for 1 mrk. 2 skl., til overs 2 skl.,  
Morten Jensen i Rønne fordrer som rester paa en seis 2 mrk., Peder Hansen i Rydsker sogn fordrer 
for ligkisten arbiedsløn 3 mrk., udlagt af en ploug med behør disse 3 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 6 mrk. 8 skl., udlagt af Faarene disse 6 mrk. 8 skl.,  
Skifteskriveren for sin umage 6 mrk. 8 skl., udlagt af Faarene disse 6 mrk. 8 skl.,  
Stemplet papir til skiftebrefvet 3 mrk., udlagt af Faarene disse 3 mrk.,  
Wurderings mendene hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en gl. wogn 2 mrk. 8 skl., til overs 8 skl.,  
Peder Mikelsen fordred paa Herrets fougden og wurderings mendenes wegne for ramsøgning ved 
restans betahling 2 mrk. 4 skl., udlagt af plougen 2 mrk. 4 skl.,  
Hans Svendsen fordred for en deele til ligkisten 2 mrk. 4 skl., udlagt af plougen de 12 skl., 3 naure 1 
mrk. 8 skl., Qvartal skatten for January February og Marty 1698. 4 mrk., udlagt en wogn for 1 Sld. 
2 mrk., til overs 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield till penge 46 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
der til er udlagt forskrefne løsøre som forefantes, som er 16 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Saa intet til arf er overbleven, efter andfordring hafde de vedkommende videre boet til beste at 
andføre saa at vere Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. 
Lars L:L:S: Larsen. Laurits Mogensen.   Mons M:O:S: Olsen.    Peder Hansen. 
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Nr. 215. 
Side 325b. 1698. 15. Feb. 
Jeppe Madsen, 48. Sg. Rutsker. 
Sidsele Christensdatter. Laugv: Far. Christen Pedersen, Rutsker. 
 1 søn. 
A: Jens Ibsen, f. 1695. Værge: Farbror, Mogens Madsen, Olsker. 
 
Anno 1698. Den 15 February, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Liqvidation efter Sahl: Jepp Madsen, som boede og døde paa den 48 Jord Eiendoms gaard 
beliggende udi Rydsker sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru Sidsele 
Christensdaatter, for hende paatog sig at Laugwerge hendes Fader Christen Pedersen ibn. 
Paa eene side, og paa anden side deres Sammen auflede lidet drenge barn naufnlig  
 
Jens Ibsen paa 3 aar gl. for hammen paatog sig at werge, Fader broderen Mogens Madsen i 
Olsker sogn. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche  ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet,  Lars 
Mogensen  og Mogens Olufsen, ibn. Hvor  er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
En graa Gillet Hest for 7 Sld., en soed blisset ugillet Hest for 10 Sld., en lys brun Hoppe 6 Sld., en 
brun Hoppe for 8 Sld., it blak bliset Horsøg for 4 Sld.,  
Qveg.  
En røe Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe braaget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmed Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en røe herrit Koe for 5 Sld., 
Boehave. 
En wogn foruden stier for 2 Sld., en slee gl. med stier hammell tøm og halseeler 2 mrk. 8 skl., 2 gl. 
Høestier 1 mrk. 4 skl., en ploug uden juhl med knif og skier for 5 mrk.,  
I Stegerset. 
En gl. mallm gryde 3 mrk., en øhl half tønde 1 mrk., en kalke tønde for 12 skl., en seis med bom og 
ringe for 2 mrk.,  
I Krobhuset. 
En blaa ranned overdynne for 1 Sld., en linnen hoveddynne 12 skl., it deigne trug 1 Sld., en 
straabonds tønde 6 skl., en dito for 4 skl., en fiering med en bond udi 12 skl., en fyhr bøsse for 1 
Sld., en stik af for 2 mrk. 8 skl.,  
I Stuen. 
En laasfast fyrrekiste for 2 Sld., 8 skep Rug som er saaet i fisked er sat for 4 Sld.,  
Denne Sahl: Mands Ifareklæder er en graae wadmels kioll for 2 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne boets løsøre middell till penge 75 Sld. 2 mrk.,  
Derimod er andgifven, efterskrefne bort skyldige Gield, og er dertil giort udleg som 
her efter følger. 
Kongl: May: Ambtskriver og Ride fouged Sr: Hans Henrik Skor fordrer som rester for Aa. 1695. 
med omkostning 1 Rd. 2 mrk. 7 skl., for Aa 1696 rester 10 Rd. 5 mrk. 15½ skl., og for Aa 1697. 
smør 1 lispund 15 pund 1½ fiering pund 2 Rd. 10 skl., Biug 2 tønder 1 skep 2 fiering 1 otting ½ pot 
3 Rd. 1 mrk. 14 skl., Haufre 1 tønde 3 skep 1 fiering 2 potter er 5 mrk. 15 skl., laane Biug 2 skep 2 
mrk. 4 skl., laane Haufre en tønde med lejen 4 mrk. 8 skl., Jordebogs og ektepenge 7 Rd. 1 mrk. 3½ 
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skl., er for 97. 14 Rd. 4 mrk. 6½ skl., er 27 Rixdaler 13 skl., giør 40 Sld. 2 mrk. 13 skl., derfor 
udlagt en soed blisset ugillet Hest for 10 Sld., en røe Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe herret Koe 5 Sld., 
8 skepp: Rug som er saaed i fisked for 4 Sld., en brun Hoppe 8 Sld., en graa gilling 7 Sld., hos 
Enken ved udfarten 3 mrk. 3 skl., af en ploug som Enken betaler 1 mrk. 10 skl.,  
Sogne Præsten afgangne Hr: Powell Ancher ved sin hustru lod fordrer som rester for Aa 1696. rede 
penge 2 Sld., for 97. 2 tønder Biug á 9 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en tønde Haufre 4 mrk., giør 7 Sld. 2 
mrk., udlagt en blak blisset Hørs følle 4 Sld., en blaa ranned ofverdynne i Krobhuset for 1 Sld., en 
laasfast førrekiste 2 Sld., en seis med bom og rimnge for 2 mrk.,  
Herrits fougden Eskell Nielsen fordrer efter sin seddell for 2 tønder Haufre for hver 4 mrk er 2 Sld., 
udlagt en wogn uden stier for 2 Sld.,  
Giert Jacobsen Von Kempe Farfver i Rønne fordrer efter sin seddell 2 Sld., udlagt en fyr bøsse for 1 
Sld., en mallm gryde 3 mrk., en øhl tønde for 1 mrk.,  
Kirkrwergen Hans Svendsen i Rydsker sogn fordrer for forstrekning ved det til begrafvelsen i alt 5 
Sld. 3 mrk., udlagt en lys brun Hoppe 6 Sld., til overs 1 mrk.,  
Christen Pedersen ibn. Fordrer udi alt penge 3 Sld. 1 mrk., udlagt en graa wadmels kioll 10 mrk., 
en slee med stier hammel tøm og halseeler 2 mrk. 8 skl., af en røe braaget Koe 8 skl.,  
Niels Olufsen i Harslef fordrer for en tønde Haufre 3 mrk., udlagt en stikat 2 mrk. 8 skl., en tom 
tønde 6 skl., hos Mads Madsen 2 skl.,  
Mads Madsen i Olsker sogn fordrer penge 5 mrk., udlagt af plougen 3 mrk. 6 skl., en kalke tønde 12 
skl., en fiering med en bond 12 skl., en tønde for 4 skl., til overs 2 skl.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it deignetrug for 4 mrk.,  
Jens Ambrusen fordrer for at grafve til liget 1 mrk., udlagt hos Hans Svendsens udleg 1 mrk.,  
Niels Kortsen i Wang fordrer som rester paa en leye Koe 3 mrk., udlagt 2 Høestier for 1 mrk. 4 skl.,  
en linnen hofveddynne for 12 skl., af en røe braaged Koe at hafve 1 mrk.,  
Imod denne Sahl: Mands udfart eller begrafvelses bekostning kand Enken bekomme resten af boet 
middel som er 4 Sld. 2 mrk. 13 skl., her for udlagt en røe hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., legger fra 
sig 3 mrk. 3 skl.,  
Skifteforwalteren og skrifveren á 2 Sld er 4 Sld., Stempletpapir 4 mrk. 8 skl., der for udlagt en røe 
braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., til overs 1 mrk. 8 skl.,  
Summa Gielden og Pretensioner ligesaa 75 Sld. 2 skl.,  
Saaleedes er da intet til arf ofverblefven arfvingerne i mellem.  
Till sidste blef Enken og vedkommende af skifteforwalteren til spurt om de hafde meere til 
Sterbboets best at andgifve, der til de svarede ey videre at vere end gifvet er, og forskrefvet staar, og 
andgaf sig ey fleere med Pretensioner end forand indført er. Dette saa at vere tilganget og Passeret 
som forskrefvet staar, Testerer. J:P: Meklenbourgh. H: Brugman.    
Christen C:P:S: Peersen. 
Mogens Madsen. Mons M:O:S: Olsen. 
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Nr. 216. 
Side 326. 1698. 16. Feb. 
Peder Nielsen, 18. Sg. Klemensker. 
Ingeborg Andersdatter. Laugv: Dattermand, Niels Mogensen. 18. Sg. Klemensker. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Niels Persen, egen værge. 
B: Maria Persdatter, f. 1681. Værge: Bror, Niels Persen. 
 
Anno 1698. Den 16 February, er Lovlig  tillyst at Schulle vorden holt Skifte efter Sahl: Peder 
Nielsen, som var tilhiem, og døde paa den 18 Jord Eiendoms gaard beliggende udi Bedegade i 
Clemmensker  sogn. Imellem denne Sahl: Mands og børn, Hustruen  Ingeborg  Andersdaatter, 
som daatterens mand Niels Mogensen der boer paa bemelte gaard paa tog sig Laugwerge maall 
for,  
Og deres auflede børn som er 1 søn og 1 daatter.  
 
Sønnen Niels Peersen sin egen werge. 
Daatteren Maria Peersdaatter paa 17 aar gl. for hende er bemelte boderen werge. 
 
Hvor  ved var  ofverværrende bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte skrifveren 
Henrich Brugman, tillige med wurderings mændene Peder Hansen  og Esper Espersen, ibn. 
Hvor  da er intet goeds forfunden og ingen Krefved heller noget, der for vi dette med vore egne 
hender, som en atest underskriver, som skeede der paa bemelte gaard i dag overskrefne dato. 
Jens Pedersen Meklenbourgh. H: Brugman.  Esper Espersen. 
Jacob J:H:S: Hansen.    Niels N:M:S: Monsen. Peder Hansen. 
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Nr. 217. 
Side 326b. 1698. 16. Feb. 
Per Persen, udhus, 52. Sg.g. Klemensker. 
Anna Olsdatter. Laugv: Mogens Ibsen, 52. Sg. Klemensker. 
 ”Arvingerne er i skaane, og nu ej vides hvor de er.”. 
 
Anno 1698. Den 16 February, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt Liqvidation efter Sahl: Peer Peersen , som boede og døde i it Udhus beliggende paa den 
52 Jord Eiendoms gaard i Clemmentsker sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru Anna  
Olsdaatter, for hende blef til Laugwerge andordnet Mogens Ibsen som boer paa bemelte gaard  
Paa eene, og dend Sahl: Mands arfvinger som er i Skaane, og nu ey vides hvem de ere. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende bemelte  Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet,  Peder 
Hansen  og Esper Espersen, Hvor  er forefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Berørte hus som er 6 stolperum med hvis der udi Jord og nagelfast er med winduer og dørre er til 
sammen sat for 6 Sld., en hand qvern med hus og træ seill 3 mrk. 8 skl., it bord i stuen af førre for 2 
mrk., en mallm gryde for 1 Sld.,  
Summa 8 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Bort skyldig Gield som andgafvis befindes at denne Sahl: Mand var werge for Sahl: Hans Jensens 
daatter Marte, som tilkommer i alt 7 Sld., 2 mrk. 15 skl., Hvor af bestaar udi dend 26 gaard i 
Clemmentsker sogn 4 Sld. 3 mrk. 3 skl., hos broderen Peer Hansen af en sort hielmed Koe 2 Sld. 2 
mrk., resten som er for 2 unge Gies 20 skl., og 8 skl., penge hat Sahl: Peer Peersen opbaared som 
her udlegges for 1 mrk. 12 skl.,  Saa blef nu ved denne Mands død igien for Marte Hansdaatter til 
werge andordnet Ohle Andersen i Clemmentsker sogn, som sig derom lader giøre rektighed, og er 
for de 1 mrk. 12 skl., udlagt it førre bord i stuen for 2 mrk., til overs 4 skl.,  
Truid Nielsen paa sin hustruis wegne fordrer én deell tienesteløn 4 Sld., men begier ey noget af 
udlegged, som er der for indførsell af huset førend denne ældganble sengeliggende Qvinde Enken 
ved døden afgaar. 
Liqvideret blifver saa endelig til overs 3 Sld. 4 skl., som Enken beholder imod sin Sahl: 
Mands begrafvelse, og der for udlagt og indført i Huset for 2 Sld., en gryde for 4 mrk., af bordet, 
naar en hand Qvern for 3 mrk. 8 skl., till skifteforwalteren og skriveren og begge wurderings 
mendene for deres umage er fradragen og udlagt, der med saa dette Skifte er sluttet, og inted til arf 
er overblefven, efter andfordring hafde de vedkommende ey videre dette boe at komme til beste, og 
ey noget meere at andgifve, saa andgaf sig og ej fleere med krauf, saa at vere Pesseret Testerer. 
 J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. Peder P:H:S: Hansen. Esper E:E:S: Espersen. 
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Nr. 218. 
Side 326b. 1698. 17. Feb. 
Peder Madsen, 31. Sg. Klemensker. 
Johanne Madsdatter. Laugv: Hans Madsen, Klemensker. 
 1 søn. 
A: Mads Persen, f. 1696. Værge: Oluf Madsen, Klemensker. 
 
Anno 1698. Den 17 February, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt  Liqvidation, efter Sahl: Peder Madsen , som boede og døde paa den 31 Jord Eiendoms 
gaard kaldes Tørregaarden beliggende udi Clemmentsker sogn. Imellem denne Sahl: Mands 
efterlatte Hustru Johanne Madsdaatter, for hende blef til Laugwerge andordnet  Hans 
Madsen ibn. For Enken var sielf begierende Paa eene, og paa anden side it deres Sammen auflede 
liden søn  
 
Ved naufn Mads Peersen paa 2 aar gl., for hammen er till werge anordnet, Oluf Madsen udi 
Clemmentsker sogn. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche  ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet, Peder Hansen  
og Esper Espersen, Hvor  er forefunden og Passeret som her efter følgende. 
 
Heste. En sort Hest for 8 Sld., en brun Hest for 8 Sld.,  
Qveg. En rød braaget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Qvigekalf 
4 mrk., en sort Qvigekalf for 4 mrk., 9 støker gl. Faar á 4 mrk er 9 Sld., 4 juhl 2 wogn Ree for 1 Sld. 
2 mrk., en gl. ploug med it skier for 1 mrk., en gl. fyrre kiste med laas og hengsler 1 Sld., en liden 
mesing kedell 1 Sld., 2 tønder i Krobhuset á 8 skl., er 1 mrk., en seis uden bom og ringe 1 mrk., en 
tønde Rug som er saaed i fisked er sat for 2 Sld.,  
Summa boeds middeler 44 Sld. 2 mrk.,  
Denne Sahl: Mands Ifareklæder er, en sort klædes kiol som er wendt 3 Sld., 2 sorte klædes bopser 
for 1 Sld. 1 mrk., som barnet tilkommer, og der imod beholder Enken sine egne klæder. 
Bort skyldige Gield. 
Til ambtstuen rester efter angifvende for Aa 96. og 97. in alles som laugwergen Hans Madsen tager 
udleg for og svarer 12 Sld., udlagt en sort Hest for 8 Sld., 4 Faar for 4 Sld.,  
Peder Rosman i Rønne har at fordrer for forstrekning til Udfarten 7 Sld. 4 skl., udlagt en brun Hest 
for 8 Sld., til overs 3 mrk. 12 skl.,  
Barbara Christopher Hansens i Rønne har at fordre 3 Sld. 11 skl., en rød braaged Koe 5 Sld. 2 
mrk., til overs 9 mrk. 5 skl.,  
Willem Nielsen i Clemmentsker sogn fordrer for at grafve nu der liget 1 mrk. 8 skl., udlagt en seis 
uden bom for 1 mrk., en tønde 8 skl.,  
Skifteforwalteren gor sin umage 6 mrk., Skifteskriveren for sin umage 6 mrk., udlagt her for 3 Faar 
3 Sld., Stemplet papir til skiftebrefvet for 3 mrk., hos Peder Rosmands udleg 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en sort Qvigekalf for 4 mrk., til 
overs 2 mrk.,  
Imod denne Sahl: Mands Udfart blef Enken bevilged 10 Sld. 9 skl., udlagt en sort Koe for 5 Sld. 2 
mrk., ved Barbara Sahl: Christopher Hansens udleg 2 Sld. 1 mrk. 5 skl., ved wurderings mendenes 
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udleg 2 mrk., ved Peer Rosmands udleg 12 skl., en sort Qvigekalf for 4 mrk., en ploug 1 mrk., en 
tønde 8 skl., af it Faar 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Pretensioner til penge 37 Sld.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling 7 Sld. 2 mrk.,  
Deraf tilkommer Enken halfparten penge 3 Sld. 3 mrk., og sønnen ligesaa 3 Sld. 3 mrk.,  
For uden dette er Enken og barned tillige deeling en andeell udi den 57 gaard i Risbye i 
Clemmentsker sogn som denne Sahl: Mand er berettiged, efter hans Sahl: Moder hvor om nu ingen 
wisse efter retning fantes, mens naar noget deraf indkommer, er det som melt Enken og barnet 
tillige deell efter loven,  
for Enkens andpart 15 mrk., er udlagt, af it Faar 3 mrk., en wogn for 6 mrk., en fyrre kiste med laas 
og hengsler 4 mrk., af en mesing kedell 2 mrk.,  
Sønnen tillagt for 15 mrk., af Rugsæden 2 Sld. 1 mrk., it Faar for 1 Sld., af en mesing kedell 2 mrk., 
Efter andfordring hafde Enken og de vedkommende ey videre at andgifve Sterbboet til beste end 
forskrefvet staar og ey angaf sig fleere med Pretension end for andfindes indført, saa at vere 
Passeret Testerer  J:P: Meklenbourgh. H: Brugnan. Hans H:M:S: Madsen. 
Ohle O:M:S: Madsen  Peer P:H:S: Hansen. Esper E:E:S: Espersen. 
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Nr. 219. 
Side 327. 1698. 25. Feb. 
Margrethe Hansdatter, 40. Sg. Vestermarie.  
Hintze Hansen. 
 2 søn. 4 døt. 
A: Hans Hintze, f. 1687. 
B: Rasmus Hintze, f. 1694. 
C: Boell Hintzesdatter, f. 1682. 
D: Gjertrud Hintzesdatter, f. 1685. 
E: Inger Hintzesdatter, f. 1691. 
F: Michell Hintesdatter, f. 1692. 
 Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Henrich Hansen, Vestermarie. 
 
Anno 1698. Den 25 February, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering 
sampt  Skifte og Deeling, efter  Hintze Hansens Sahl: Hustru Margreta Hansdaatter, som 
boede og døde paa den 40 Jord Eiendoms gaard beliggende i Ellebye udi Westermarie sogn. 
Imellem denne Sahl: Qvindes efterlefvende Mand  Hintze Hansen, Paa eene, og paa anden side 
deres Sammen auflede børn, som er 2 sønner og 4 døttre. Hvor af  
 
Dend Elste søn er Hans Hintze paa 11 aar gl.. 
Dend anden søn Rasmus Hintze paa 4 aar gl.  
Dend elste daatter Boell Hintzs daatter paa 16 aar gl. 
Dend anden daatter er Giertrud Hintze daatter paa 13 aar gl.  
Dend 3de daatter Inger Hintze daatter paa 7de aar gl.  
Dend yngste daatter Mektell Hintzes daatter paa 6 uger gl.  
For demmen er faderen sielf werge, og blef forelagt paa børnens wegne at vere tilsiuns werge 
børnens Morbroder Henrik Hansen i Westermarker sogn. som var tilstæde. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche  ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet, Arrist Ibsen og 
Jørgen Nielsen, ibn. Hvor  da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Heste Och Hopper. 
En brun gillet Hest for 10 Sld., en eldere brun Hest for 6 Sld., en sort Hoppe for 8 Sld., endnu en 
sort Hoppe for 8 Sld., en sort blaket Hoppe for 6 Sld., endnu en sort blaket gl. Hoppe for 2 Sld., it 
rød blisset Horsføll 2 Sld.,  
Qveg. 
3 røe røgged Køer á 5 Sld. 2 mrk er 16 Sld. 2 mrk., 2 sorte Køer á 5 Sld. 2 mrk., er 11 Sld., 2 brune 
Køer á 5 Sld. 2 mrk er 11 Sld., en hvid Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blaa Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak 
braaget Koe for 5 Sld. 2 mrk., 3 røde Køer á 5 Sld. 2 mrk er 16 Sld. 2 mrk., 3 røde hielmede Køer á 
5 Sld. 2 mrk er 16 Sld. 2 mrk., 2 røe hielmede stude á 5 Sld. Er 10 Sld., en rød stud for 4 Sld., en 
røe røgget for 4 Sld., 2 rød røgged studenød á 10 mrk er 5 Sld., en blaa røgget stud 2 Sld. 2 mrk., it 
rød braaget Tyrnød 2 Sld. 2 mrk., 3 røde Qvegekalfve á 4 mrk er 3 Sld., en rød hielmet Qvigekalf 
for 1 Sld., en sort hielmed Qvigekalf for 1 Sld., en blak skioldet Qvigekalf for 1 Sld., en rød 
hielmed Tyrkalf 1 Sld., en sort hielmed Tyrkalf 1 Sld.,  
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Faar. 12 støker gl. Faar á 4 mrk er 12 Sld., Svin. En graa Urne for 1 Sld., en graa Soe for 1 Sld., en 
graa belted Soe for 3 mrk. 8 skl., 2 hvide Galte á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en hvid pletted Galt 3 mrk., 
en graa belted Galt gris for 2 mrk., en hvid galt griis 2 mrk., en graa urnegriis 2 mrk.,  
Gies. 5 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk.,  
Kaabber. 
En gl. brygger kedell i mur ungefehr paa en tønde stoer 4 Sld., en gl. fierings kedell er wektig till 4 
Sld. 2 mrk., en brendewins pande med hatt og piber er wektig till 10 Sld., en gl. span kedell 1 Sld. 2 
mrk., en liden kobber kedell er i pant fra Jørgen Køge i Sose, nu sat for samme laante penge 2 Sld., 
en gl. messing kedell 3 mrk.,  
I Hused westen stuen, i en seng. 
En blaa ranned Olmerdugs dynne for 2 Sld. 2 mrk., en linnen underdynne 1 Sld. 2 mrk., it nyt 
blaargarns lagen for 2 mrk. 8 skl., it andet blaargarns lagen 2 mrk., en linnen hoveddynne 2 mrk.,  
I stuen i en seng. En sort ranned ullen underdynne for 1 mrk. 2 mrk., en hvid ullen ofverdynne 1 
Sld. 2 mrk., 2 brugarns lagen á 4 mrk er 2 Sld., 2 puder med lin wor á 4 mrk er 2 Sld., en sort 
ranned ullen hofved dynne for 3 mrk., udi en liden seng i stuen er en linnen underdynne 1 Sld. 1 
mrk., it bruegarns lagen for 1 Sld., it hampe bruegarns lagen for 3 mrk., en blaa ranned hoveddynne 
for 3 mrk., en pude med lin waar paa for 1 Sld., en blaa ranned olmerdugs overdynne for 5 Sld.2 
mrk.,  I Øster huset. I wester seng, en graae ullen underdynne for 1 Sld., en hvid linnen hoveddynne 
1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en hvid linnen hoveddynne 1 mrk. 8 skl.,  
I Øster seng, en ullen underdynne 6 mrk., en hvid ullen ofverdynne for 1 Sld. 1 mrk., it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 8 skl., en linnen hofvedynne 2 mrk.,  
Benke klæder. 
 I stuen. En nye wefved benkedynne paa benken under winduen 5 alen lang 2 Sld. 2 mrk., en gl. 
wefved benkedynne paa benken ved stue dørren 5 alen lang for 2 Sld., en nye wefved benkedynne 3 
alen lang 3 mrk., Paa Nørre benk. En nye wefved benkedynne 3 alen lang for 3 mrk., en flamsk 
Agedynne med løitskind under for 1 Sld., it syed hiønde med stierner og skin waar under for 3 mrk., 
it syed hiønde med guhl underfoer for  2 mrk. 8 skl., it Askebord indfor stue dørren for 1 Sld. 2 
mrk., it fyrre bord i stuen 3 mrk.,  
I Wester huset, it førre bord for 1 Sld., 2 øll tønder á 2 mrk er 1 Sld.,  en bagstoel for 14 skl., it 
wraaskab for 3 mrk.,  
I Krobhuset. It madskab for 1 Sld., paa Wester tilled, it madskab 1 Sld., 6 straabonds tønder á 8 skl 
er 3 mrk., I Nørre Cammeret. 3 salte tønder á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., en øhl half tønde for 1 mrk., 2 
øhl fiering á 8 skl er 1 mrk., it deigne trug med stoell for 3 mrk., I stuen Hodden. It øllkar paa 1½ 
tønde rom for 2 mrk., en kierne for 1 mrk.,  
I Steer Huset. 
2 stande tønder á 2 mrk er 4 mrk., it lidet øhlkar for 1 mrk., Paa øster tille 2 tomme tønder á 4 skl er 
8 skl., en gl. kiste for 8 skl., en arbieds wogn uden stier for 2 Sld., en anden gl. arbiedswogn for 1 
Sld., 2 plouge med tilbehør á 2 Sld er 4 Sld., en slede med slæ kar for 1 Sld., en skov slæde med 
jern widier for 1 Sld., 2 harrer á 1 mrk er 2 mrk., 2 par høestier á 2 mrk er 1 Sld., en liden 
wandmølle som ved denne gaard er beliggende med hus og qvern, sampt og saa en der udi staaende 
handqvern er tilsammen sat for penge 20 Sld., 3½ tønde Rug som er saaed og sat for tønden penge 8 
mrk., er 7 Sld., 12 skal pund gl. Tin mangut á 10 skl er 1 Sld. 3 mrl. 8 skl.,  
Tilstaaende Gield. 
Jens Hansen i Westermarker sogn var her tilstede og vedstoed her til boet for afløsning som Hintze 
Hansen haver paa sin broder bemelte Jens Hansens wegne udlagt og betalt af de 39 Jord 
Eiendomsgaard i Westermarker sogn i alt penge 92 Sld., 
Rasmus Mortensen i Nyelaursker sogn var her tilstæde og vedstoed her til boet skyldig at vere for 
penge og ware i alt penge 17 Sld.,  
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Jens Slufsen paa 3de gaard i Westermarker sogn  var her tilstæde og vedgik her til boet skyldig at 
vere for penge og ware til at indfri berørte gaard med penge 11 Sld.,  
Niels Jensen i Ringebye i Westermarker sogn var og tilstæde, og vedgik her til boet skyldig at vere 
foruden 5 Sld. 1 mrk., som hand silf loved at will betahle til Gert Farfver i Rønne. Hvilke 5 Sld. 1 
mrk., Hintze Hansen haver goedsagt for, og derfor nu ey berignes penge 7 Sld.,  
Peder Andersen i Nyelaursker sogn er her til boet skyldig 3 Sld.,  
Mogens Frendesen udi Nyelaursker sogn er her til boet skyldig penge 3 Sld.,  
Mogens Rasmusen Miller i Arnager Mølle er og her til boet skyldig penge 1 Sld. 1 mrk.,  
Peder Rasmusen Møller sammesteds er og her til boet skyldig penge 1 Sld., 
Hintze Rasmusen i Nyelaursker sogn er og her til boet skyldig penge 1 Sld. 2 mrk.,  
Rasmus Pedersen paa Ulfveløken i Nyelaursker sogn er skyldig her til boet penge 1 Sld. 3 mrk.,  
Hans Graae i Gudhiem er her til boet skyldig for opbørsell Meell penge og korn tilsammen for 13 
Sld. 2 mrk.,  
Peder Isaksen i Westermarker sogn er til boet skyldig penge 1 Sld. 3 mrk.,  
Peder Rasmusen paa 38 gaard i Westermarker sogn er her til boet skyldig bleven 1 Sld. 2 mrk.,  
Karne Sahl: Hans Olufsens udi Westermarker sogn, er her til boet skyldig, og en lin wef derfor til 
underpant for penge 3 Sld. 2 mrk.,  
Hans Madsen Gullender i Knutsker sogn er her til boet skyldig og til underpant stillet en Sølfskee 
med de bogstaver K:M: for 3 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Hans Pedersen Skrædder i Westermarker sogn er og her til boet skyldig, og til underpant stillet en 
Sølfskee merked med H:S:A. 1693. for 2 Sld. 1 mrk.,  
Paa den 38 gaard i Westermarie sogns grund er 3 stolperum Hus, som nu af Lars Olsen beboer, 
hvilke dette boe tilhørrer, og nu af wurderings mændene andsat og taxeret for 7 Sld., udi Laderne 
findes en ringe forraad af utersked korn og foder, hvilket blef efter seet, og befantes deraf ey meere 
at udkomme, end hvis som endnu af afvigte aar 1697. kand restere til bog Clarings penge og af 
klarering som Hintze Hansen paatog sig at will afbetahle, hvorimod hand forskrefne foer og 
utersked korn beholder. 
Niels Jacobsen som nu boer paa 4de Waardnede i Westermarker sogn er skyldig her til boet for 
skade Gield penge 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Løsøre til penge 294 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Og dend forskrefne tilstaaende Gield.  Andrager i alt til penge 172 Sld. 8 skl.,  
Summa Summarum andrager alt boets middell eftersom forskrefvet staar 466 Sld. 2 
mrk. 2 skl.,  
Saa blef denne Sahl: Qvindes Ifareklæder wurderet, og efter skrefne. En sort klædis kioll, som ike 
er wendt, underforret med sort rask for 4 Sld., en anden groftsort klædes kioll som er wendt med gl. 
foer under for 2 Sld. 2 mrk., it sort fiifskaftes skiørt for 2 Sld., it grønt raskis skiørt for 1 Sld. 2 
mrk., it røtt wadmels skiørt for 3 mrk., en rød zarses trøye for 1 mrk., en sort silke hufve med bond 
paa for 2 Sld. 2 mrk., Summa 14 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Her imod beholder faderen Hintze Hansen sine egne Ifareklæder, hvor med hand var fornyet og 
tilfreds, hvor for saa disse Ifareklæder deelis imellem denne Sahl: Qvindes efterlatte 2 sønner og 4 
døttre, er deraf en broderlaad 14 mrk. 14 skl., og en søsterlaad er 7 mrk. 7 skl., som faderen lofved 
silf it hvert barn at giøre fornøyelse for af disse Ifareklæder efter haanden som de demmen kunde 
behof hafver at bruge, 
Dernest blef andgifven efterskrefne Pretensioner, som er følgende nemlig  
Hintzs Hansen befindes at vere werge for Hintze Gudbernsen hvilken nu skall vere i Colberg ved 
Smedie Handwerk, og befindes efter en af Hintze Hansen d. 2 september 1689. udgifvene 
handskrift Hintze Gudbernsen at tilkomme 22 Sld. 3 mrk. 9 skl. 4 d., naar 4 Sld. 4 skl., som betalt 
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tilfore er af kortet og paa de 22 Sld. 3 mrk. 9 skl. 4 d., end videre betalt først 4 mrk., og saa 3 Sld., 
nok for en skiorte 3 mrk., 2 par hoser 2 mrk., it par wanter 1 mrk., it berred skind 1 mrk., nok til 
Mads Jørgensen i Nexøe 2 Sld. Er 7 Sld. 3 mrk., blifver saa igien 15 Sld. 9 skl., som efter berørte 
brefs indhold er bestaaende foruden rentte indtil myndlingen det silf annammer, og forblifver Hintze 
Hansen fremb deeles Hintze Gudbernsens werge og nu som til forne efter brefveds indhold bliver 
den resterende Summa foruden rentte bestaaende. Nok er Hintze Hansen werge for Jens Larsen  
som tilkommer udi den 15 gaard i Rydsker sogn 31 Sld. 1 mrk. 2 skl. 4 d., som nu Archeliemesteren 
Peder Michelsen haver vedtagen at svare til, hvor paa først oplysning findes af en Contract dateret 
den 6 juny 1693. hvilken Contract og wergemaal Jens Hansen i Ringebye i Westermarker sogn paa  
sig tager, efter som Hintze Hansen nu formedelst sine egene børns wergemaall ej lenger werge kand 
vere, som her saaleedes de vedkommende til efter retninger er indført. Imod denne Sahl: Qvindes 
Udfart eller begrafvelses bekostning blef Hintze Hansen bevilged udleg eller wederlaug af boets 
middell for 30 Sld.,  
Herman Bohne i Rønne fordrer efter regenskab 4 mrk., Hintze Hansen dette benekted, og sagde at 
wilde sielf giøre afriegning med berørte Herman Bohne, og saafrembt det befindes at Hintze 
Hansen er skyldig de Prætenderende 4 mrk., will hand det sielf foruden denne registerings afgang 
betalle.  
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 8 Sld., Skifteskriveren for sin umage med dette skifte i alt 
8 Sld., Stemplet papir til denne forretning for 6 mrk., Wurderings mændene for deres umage hver 3 
mrk., er 6 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Pretensioner til penge 64 Sld. 9 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold til deeling penge 402 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Deraf tilkommer faderen den halfvepart som er 201 Sld. 12½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne Sahl: Qvindes efterlefvende 2 sønner og 4 
døttre, er deraf en broderlaad 50 Sld. 1 mrk. 3 skl. 1½ d., Og en søsterlaad er 25 Sld. 9 skl. 6 ¾ d.,  
Og som faderen er sielf sine Børns werge, saa beholder hand det anførte Registrerde goeds, og der 
imod svarer den andeell som berørte hans børn efter som forskrefvet staar, til deres udreignede 
arfvepart, dog uden rentte, efter som børnen er smaa og afringe alder, helst som faderen ingen 
forsterløn for børnen var begierendes andgaaende denne 40 gaard i Ellebye udi Westermarie sogn, 
da som faderen Hintze Hansen hafver bygt, og forbædret gaarden siden hand bekom og der paa nu 
ingen setning findes, saa forbliver det intil mænd der paa udmeldes at den kand taxeres og 
udreignes, til det sidste blef faderen saa velsom tilsyns wergen af skifteforwalteren tilspurt, om de 
wiste meere at angifve til dette boets beste, hvor til de svarede, ey videre at vere end andgifvet er, 
og forskrefvet staar, og ey angaf sig nogen med videre fordring end for anfindes indført, hvor ved 
saa dette Skifte sluttes, dette saa at vere tilganget og Passeret. Testerer. J:P:Meklenbourgh. 
H: Brugman.  Hintze Hansen.  Arrist Ibsen.  Jørgen Nielsen.  
Henrik H:H: Hansen. 
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Nr. 220. 
Side 329. 1698. 26. Feb. 
Anna Rasmusdatter, 44. Sg. Vestermarie. 
Anders Rasmusen. 
 1 søn. 
A: Rasmus Andersen, f. 1695. Værge: Far. Tilsynsv: Farbror, Oluf  Rasmusen, Nylars. 
 
Anno 1698. Den 26 February, er holden Registering og Wurdering sampt  Liqvidation og Skifte 
efter  Anders Rasmusens Sahl: Hustru Anna Rasmusdaatter, som boede og døde paa den 
44 Jord Eiendoms gaard beliggende udi Westermarker sogn. Imellem denne Sahl: Qvindes efterlatte 
Mand bemelte Anders Rasmusen, Paa eene, og paa anden side  it deres Sammen auflede lidet  
 
Drengebarn, naufnlig Rasmus Andersen paa 3de aar gl. for hammen er faderen Anders 
Rasmusen seilf werge. Og møtte her pa Sterbboet Faderbroderen Oluf Rasmusen i Nyelaursker 
sogn. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, efter Høyedle og Welb: Hr: Etats Raad og Amptman 
Herren Hans Boefeche  ved hans fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet, Arrist Ibsen og 
Jørgen Nielsen, Hvor  da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En brun gillet Foele for 5 Sld., med it øye. En liden sort brun Foele 2 Sld. 2 mrk., en brun bliset 
Hest for 6 Sld., en liden rød Hest for 3 Sld. 2 mrk., en brun snopped Hoppe 6 Sld., en gl. sort Hoppe 
for 1 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort grimmed Koe for 5 Sld 2 mrk., en røe hielmed Koe for 5 Sld. 
2 mrk., en brun hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en bleg hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort 
grimmed Qvige for 5 Sld. 2 mrk., en rød Tyr for 5 Sld., en sort grimed Qvige nød for 2 Sld., it røe 
grimed Qvigenød 1 Sld. 3 mrk., it blaa herret studnød 3 Sld. 2 mrk., it hvid manket studnød 4 Sld., 
it rød studnød for 3 Sld. 2 mrk.,  
Svin. En røe sandet Galt for 1 Sld., 2 graa belted galt Svin á 1 mrk. 12 skl er 3 mrk. 8 skl.,  
Faar. 10 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 8 Sld. 3 mrk.,  
Gies. 6 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Kabber. En brøgger kedell i muur wegtig til penge 18 Sld., en gl. kitte bobber kedell er wegtig til 1 
Sld.,  
Boeschabs ware. 
En wogn med stier for 2 Sld., en wogn uden stier for 2 Sld. 2 mrk., en ploug med jern og behør for 
2 Sld., en harre for 1 mrk., endnu en harre for 12 skl., it par høestier for 12 skl., it aar med bihl paa 1 
mrk. 4 skl., I Steer huset. En gl. tjere tønde for 12 skl., en ballig for 8 skl., en kierne for 6 skl.,  
I Krobhuset. Et førre bord med skuffe under for 3 mrk., it deigne trug med stoell for 1 Sld., en førre 
kiste med laas og hengsler for 2 Sld., en øhl tønde 1 mrk. 4 skl., 2 straabonds tønde á 4 skl er 8 skl., 
en gl. førre kiste i stuen uden laas 1 mrk. 12 skl., en bagstoel for 12 skl.,  
I Øster Huus. I nørre seng. En sort ranned ullen ofverdynne for 2 Sld., en ullen underdynne 1 Sld. 2 
mrk., en linnen hofved dynne 1 mrk. 8 skl., 2 puder med waar á 3 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 mrk. 2 blaar 
garns lagen á 2 mrk er 1 Sld., I Syndre seng. En sort ranned ullen underdynne 1 Sld. 3 mrk., en  
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Dito ofverdynne 1 Sld. 2 mrk., en linnen hofved dynne 12 skl., en pude med waar og strik for 3 
mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., it dito for 1 mrk. 4 skl., en hand qvern med hus 3 mrk.,  
I Stuen. En nye wefved benkedynne 3 alen lang for 2 Sld. 2 mrk., en nye wefved agedynne 1 Sld. 2 
mrk., it syed hiønde med guhl under foer for 3 mrk., it dito for 1 mrk. 8 skl., it wefved hiønde med 
rannet waar under 2 mrk., en nye wefved benkedynne under winduen 4 alen lang er sat for 1 Sld. 3 
mrk., en nye wefvet agedynne med spoelskadet under foer 5 mrk., it syed hiønde med guhl under 
foer for 3 mrk., en staur øpse for 1 mrk., en hand øpse for 12 skl., en tørf jern for 12 skl., en lyng 
rifve for 10 skl., en bord knif for 8 skl., en lund stike naur for 6 skl., 1½ tønde Rug som er saaed er 
sat for 3 Sld.,    Dette boe tilhørrer udi den 14 gaard i Westermarker sogn 5 mrk. 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne boets rørende middell til penge 148 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Saa blef angifven denne Sahl: Qvindes Ifareklæder som er en sort fiifskaftes trøye 6 mrk., it sort 
raskes skiørt for 1 Sld., en røe kirseis Trøye for 1 Sld., it blaaet wadmels skiørt for 1 Sld. 2 mrk., en 
sort silke hufve for 1 Sld. 2 mrk., Summa 6 Sld. 2 mrk., som barnet tilkommer, og faderen i sin tiid 
tilsvarer.  
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, nemlig 
Anders Rasmusen andgaf at vere skyldig for aa 1696. 9 Sld., og for Aa 97. rester til bog clarings 
penge 6 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Anders Rasmusen angaf at vere skyldig til sin broder Niels Rasmusen i Aakier sogn for denne 44 
gaardleye for 1696 og 1697. penge 7 Sld.,  
Imod denne Sahl: Qvindes udfart efter begrafvelses bekostning blef faderen Anders Rasmusen 
bevilged udleg eller wederlaug for penge 20 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld., Skifteskriveren for sin umage med dette skifte 3 Sld.,  
Stemplet papir til dette skiftebref for 3 mrk., Wurderings mendene for deres umage hver 2 mrk er 4 
mrk., udlagt it gl. kitte kaabber kedell for 4 mrk.,  
Anders Rasmusen er tilordnet at werge for Sahl: Peder Svendsen i Nykier sogn hans søn Jens 
Pedersen, som efter sin Sahl: faders skiftebref tilkommer af løsøred 10 Sld. 1 mrk. 8 skl., og af sin 
Sahl: Faders Ifareklæder 5 mrk. 5 skl., og som Anders Rasmusen endnu haver godset hos sig denne 
Registering foruden, saa beholder hand det frembdeles under sit wergemaall, og svarer bemelte sin 
myndling der til i frembtiden. 
Nok er Anders Rasmusen werge for sin halfbroder Peder Rasmusen som tilkommer her af boet 5 
Sld., hvor for hand og frembdeelis werge forblifver. 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 55 Sld. 6 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 93 Sld. 2 mrk.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfve part som er 46 Sld. 3 mrk., 
Dend anden halfve part tilkommer dend Sahl: Qvindes efterlefvende drengebarn som hun med 
Anders Rasmusen auflede haver navnflig Rasmus Andersen som og er 46 Sld. 3 mrk.,  
Og som faderen er seilf werge for sit barn, og det er af ringe alder og faderen ey begier andet end at 
hans anpart foruden rentte maa bestaa indtil barned sielf sit gods kand imodtage, saa er samme hans 
begiering for billigt erakted. Saaleedes at faderen berørte sit barn til forskrefne udregnede andpart 
fuldkommen svarer, der ved saa dette skiftes sluttes. Till det sidste blef faderen af skifteforwalteren 
tilspurt om hand hafde meere at andgifve, som dette boe kunde komme til beste, hvor til hand 
svarede ey videre at være end andgivet og forskrefvet staar, dette saa at vere tilganget og Passeret, 
des til widnesbyrd under wore hender og Signeters testification. J:P: Meklenbourgh. 
H: Brugman. Anders A:R: Rasmusen.  Jørgen Nielsen. 
 Ohle Rasmusen.  Arrist Ibsen. 
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Nr. 221. 
Side 329b. 1698. 3. Marts. 
Rasmus Pedersen, 8. Vg. Nyker. 
Ellene Nielsdatter. Laugv: Peder Hansen, Nyker. 
 Ved ægt med første hustru, ?. 2 søn. 2 døt. 
A: Peder Rasmusen, egen værge, Nyker. 
B: Hans Rasmusen, udenlands. Værge: Bror, Peder Rasmusen. 
C: Anna Rasmusdatter, enke. Laugv: Bror, Peder Rasmusen. 
D: Karen Rasmusdatter, gm. Henrich Hansen, Pedersker. 
 Ved ægt med enken. 1 søn. 3 døt. 
E: Niels Rasmusen, f. 1695. Værge: Morbror, Niels Nielsen, Vallegård, Nyker. 
F: Karen Rasmusdatter, f. 1681. Værge: Niels Ollufsen, Hasle. 
G: Ellene Rasmusdatter, f. 1687. Værge: Lars Hansen Juhlmager, Hasle. 
H: Margrethe Rasmusdatter, f. 1690. Værge: Jørgen Andersen, Nyker. 
 
Anno 1698. Den 3 Marty, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering sampt  
Skifte og Deeling, efter  Sahl: Rasmus Pedersen, som boede og døde paa ded 8 Wornede 
beliggende i Nyker sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru  Ellene Nielsdaatter, for 
hende blef efter hendis begiering til laugwerge anordnet Peder Hansen i Aaen ibiden. Paa eene, 
og paa anden side  denne S: Mands børn, som er først med denne S: Mands første Sahl: Hustru 
auflede børn, 2 sønner og 2 døttre hvor af  
 
Dend Elste søn er Peder Rasmusen  i Nykier sogn sin egen werge.  
Dend anden søn Hans Rasmusen udenlands i hans Absens er til werge anordnet broderen Peder 
Rasmusen og hans husbund Sr: Albert Hartwig, lofved, og goed sagde for hammen.  
Dend elste daatter Anna Rasmus daatter en Enke, for hende er broderen Peder Rasmusen 
laugwerge. 
Dend yngste daatter Karne Rasmus daatter i ekteskab med Henrik Hansen i Persker sogn. 
Og med denne nu efterlefvende  hustru auflede en søn og 3 døttre der af  
Sønnen Niels Rasmusen 3 aar gl. for hammen werger Niels Nielsen paa Wallegaarden i Nyker 
sogn. Som er hans morbroder. 
Dend eldste daatter Karne Rasmusdaatter paa 16 aar gl. for hende werger Niels Ollufsen i Hasle 
Dend anden daatter Ellene Rasmusdaatter paa 11te aar gl. for hende werger Lars Hansen 
Juhlmager ibiden, 
Dend yngste daatter Margreta Rasmusdaatter paa 8 aar gl. for hende paatog sig at werge, 
deignen Jørgen Andersen i Nyker sogn. 
 
Hvor  da paa Rettens wegne var ofverværrende bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet, Hans Madsen 
og Povel Rasmusen, ibn. Hvor  da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg.  
En hvid Koe for 6 Sld., en sort Koe 5 Sld. 2 mrk., en blaked Koe 5 Sld. 2 mrk., en brun hielmed 
Koe 5 Sld., en brun stierned koe for 4 Sld., en slet brun Koe 4 Sld., en røe røgged Qvige 5 Sld., en 
røe herred Qvige 5 Sld., en brun hielmed Qvige 4 Sld., en blaa herrit Qvige for 3 Sld., it bleg belted 
studnød 3 Sld., it røt studnød 2 Sld., it sort studnød 1 Sld. 2 mrk., it røe hielmed Qvigenød 1 Sld. 3 
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mrk., it sort grimmed Qvigenød for 7 mrk., en røe hielmed stud kalf for 5 mrk., it blaked studnød 
for 5 mrk., en sort røgged Koe som er paa leje hos Hans Walentinsen i Clemmedsker sogn er nu sat 
for 4 Sld., en røe herret Koe som og er paa leje hos bemelte Hans Walentinsen er nu sat for 5 Sld.,  
Heste oh Hopper. 
En brun stierned gilling for 10 Sld., en guhl brun Hest for 10 Sld., en mørkbrun ugillet Hest 8 Sld., 
en mørk brun gilled ung Hest for 8 Sld., en brun hielmed gl. Hest 2 Sld., en brun hielmed yngre 
Hest 6 Sld., en røe stierned gl hoppe for 4 Sld., en sort stierned gl. Hoppe for 6 mrk., en brun 
stierned Hoppe 4 Sld., it røe stierned Hest føll 3 Sld., it røe blised Hestføll 3 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam.8 gl Faar á 4 mrk er 8 Sld., 4 Lam á 2 mrk er 2 Sld.,  
Svin. En hvid galt for 5 mrk.,a 3 mrk er 6 mrk., endnu en hvid galt 2 mrk., en graa belted Soe 3 
mrk., en dito 3 mrk., en graae Soe 3 mrk., it graat Soe Svin 12 skl., 4 grise á 8 skl er 2 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies á 24 skl er 6 mrk., en ung Gaas 14 skl.,  
Kaabber. En gl. brøgger kedel i mur, er sat uden wegt for 4 Sld. 2 mrk., en span kaabber kedel er 
wegtig til 4 mrk., en gl. kaabber kedel for 2 mrk., en gl. malm gryde 1 mrk.,  
Thin. 3 gl. Thin fade og 2 skaale 6gl. tallerken mangut er sat toil sammen for 4 Sld.,  
Boehave. En glk. Karm wogn med fadding 4 Sld., en gl. arbiedswogn uden stier 3 Sld., en gl. 
arbiedswogn uden stier for 2 Sld., 3 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 gl. aar med bihl á 8 skl er 1 
mrk., 2 gl. skibswrag egeplanker for 10 skl.,  
I Huggehused. En ploug med behør 4 mrk., 3 gl. juhl med nogle jern ringe paa á 6 skl er 1 mrk. 2 
skl., 6 gl. egebræder paa bielkerne á 3 skl er 1 mrk. 2 skl., en slede med stier hammel tøm og 
halseeler og træ videre for 2 mrk. 8 skl., en ege benk under røsten 4 skl.,  
I Krobhused. En laasfast førre kiste 3 mrk., en gl. kiste med en gl. laas for 1 mrk., en stoer ballig 8 
skl., en kierne 4 skl., it gl. deigne trug med en stoel 6 skl., it bord med foed 1 mrk. 4 skl., it kande 
bræ 12 skl., 2 gl. tønder á 6 skl er 12 skl., en bagstoel for 8 skl., en gl. halftønde  4 skl., en fiering 4 
skl.,  
I Steerhused. It gl. Kar paa en tønde 1 mrk., en benk med 4er been udi for 4 skl., en gl. kalketønde 4 
skl., I Kielderen. En gl. røste ballig for 6 skl., endnu en liden ballig 4 skl., I Herberghused.it 
madskab med 2 dørre forre 4 mrk., en liden panneled benk med skammel for 3 mrk.,  
Sengeklæder.i den mellemste seng, en graae wadmels underdynne 4 mrk., en gl. ullen og linnen 
hoved dynne 1 mrk.  en blaardugs blaa ranned ofverdynne 5 mrk., 2 gl. blaargarns lagen á 1 mrk. 8 
skl er 3 mrk., I Nørre Seng. En graae wadmels underdynne 1 Sld., en wadmels graae hofveddynne 1 
mrk., en graae ranned overdynne 3 mrk., 2 blaargarns lagen á 2 mrk er 4 mrk., i den søndre seng, en 
linnen underdynne 4 mrk., en linnen gl. hofved dynne 10 skl., it gl blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en 
graae ranned gl. wadmels overdynne 1 mrk 8 skl., it wefved sengklæde for 10 mrk.,  
I Stuen,it gl. wraaskab med 2 dørre uden laas 2 mrk., it gl. førre bord, med en lugt foed og skoffe for 
3 mrk., en gl. bagstoel for 12 skl., it lided gl. sengested 1 mrk. 8 skl., en gl. lesned benkedynne 
under winduen 4 alen lang 2 mrk. 8 skl., en wefved agedynne, med guhk bon, og skin under 1 mrk. 
4 skl., en flamsk agedynne med skin under 3 mrk., it røt wefved hiønde med grønt under foer 1 
mrk., en gl. røt hiønde 8 skl., it syed hiønde med blaat under foer for 1 mrk. 8 skl., it bruegarns 
lagen 4 mrk., it dito 4 mrk., paa lofted. I stue lengen. En tønde af tersked Rug 3 Sld., 5 tønder af 
tersked Biug i laden á9 mrk er 11 Sld. 1 mrk.,  16 tønder Haure á 3 mrk er 12 Sld., utersked Biug i 
laden, tre tønder á 9 mrk er 6 Sld. 3 mrk., ungefehr 3 tønder Rug som er saaed er sat for 8 Sld.,  
Enken og samptlig tilstede værende blef af skifteforwalteren til spurdt, om de hafde meere til dette 
boes beste at angifve, hvor til de svarede, ej videre at vere end angifved er og forskrefvet staar. 
Summa Andrager forskrefne boets middel til Penge 231 Sld. 6 skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder som var af wadmel og Allunit skin, blef børnen bevilged til 
paaklædelse, efter haanen at forslide;  
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Dernest blef angiven efterskrefne bort skyldige Gield. Og dertil er giort udleg som 
her efter følger. 
Kongl. May: Amptskriver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, fordred som rester for Aa. 1697. 
nemlig 2 les weed 2 mrk. 4 skl., negelt 12 skl., ekte og knekte penge 3 Sld. 1 mrk. 6 skl., af Mads 
Koefoeds goeds it foernød 9 mrk., it lam en gaas 12 høns, 5 mrk. 4 skl., 4 dagswerk 5 mrk., Smør 
træpenge 1 mrk. 6½ skl., giør 9 Sld. 1 mrk. 1 skl., Jan: Febr: og Marty 1698. Qvartalskat 4 mrk. 5 
skl., er 10 Sld. 1 mrk. 6 skl., udlagt 14 tønder Haure á 3 mrk er 10 Sld. 2 mrk., til overs 10 skl.,  
Anders Jacobsen i Rønne fordrer efter regenskab penge 5 Sld., udlagt en røe herred Qvige for 5 
Sld.,  
Mogens Hansen i Nyker sogn for at grave fordrer 2 mrk., udlagt en hvid galt for 2 mrk.,  
Niels Nielsen paa Wallegaard fordrer 1 mrk. 4 skl., udlagt en wefved agedynne, med guhl bon, og 
skin under for 1 mrk. 4 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Svend Nielsen fordrer for en tønde haure 3 mrk., udlagt en tønde Haure for 3 
mrk.,  
Jens Nielsen i Rønne fordred for forstrekning til denne S: Mands lig begrafvelse 14 mrk., udlagt en 
tønde Biug for 9 mrk., it blaked studnød for 5 mrk.,  
Capit Hans Koefoed boende i Nylaursker sogn, fordred efter sin skrivelse for it par pistoler, som 
denne S: Mand haver istyker skudt, lofved der for 2 tønder Haure ansat for 4 mrk., udlagt en tønde 
Haure for 3 mrk., it røt wefved hiønde, med grønt under foer 1 mrk.,  
Lars Hansen Hjulmager i Nyker sorn fordred for juhl arbied 1 mrk. 8 skl., Og paa sin søns wegne 
10 skl., er 2 mrk. 2 skl., udlagt it bord med foed i Krobhused 1 mrk. 4 skl., it kandebræ 12 skl., en 
gl. fiering 4 skl.,  
Peder Hansen i Nyker sogn fordred skade Gield som nu blef bevilged ½ tønde Haure ansat for 1 
mrk. 8 skl., udlagt i søndre seng i Herberg hused it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
Sogne Deignen Jørgen Andersen fordred efter Accordering forlig begiengelse 2 Sld., for Aa. 97. en 
skep Biug 2 mrk er 10 mrk., udlagt it røt studnød for 2 Sld., af Buiged de 2 mrk.,  
Kirke wergen Hans Madsen fordred klokke penge 1 mrk., udlagt en malmgryde for 1 mrk.,  
Imod denne Sal: Mands begravelses bekostning, eller udfart blef Enken bevilged udleg for 30 Sld., 
udlagt en sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blaked Koe for 5 Sld. 2 mrk., en brun hielmed Koe 5 Sld., 
en brun stierned Koe 4 Sld., en brun stierned Hest gilling for 10 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 6 Sld., udlagt en brun hielmed ung Hest for 6 Sld.,  
Skifteskriveren for sin umage i alt 6 Sld., udlagt en blaae herrits Qvige for 3 Sld., en hvid galt 5 
mrk., en tønde Biug for 9 mrk., til overs 2 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt forde af en anden tønde Biug 1 mrk.,  
Wurderings mendene for deres umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt it røe hielmed studnød for 5 
mrk., af en tønde Biug 1 mrk.,  
Og som de sidste 2de børn, er saa ringe af alder, saa blef Enken af de vedkommende til forsterløn 
bevilged udleg for 12 Sld., udlagt af en tønde Biug 5 mrk., en guhl brun Hest 10 Sld., en  graae 
belted Soe for 3 mrk.,  
Karne Rasmusdaatter, er og saa nu samtøked, at nyde en røe herred Koe, som faderen forhen har 
gifved hende, som er paa leje hos Hans Walentinsen i Clemmedsker sogn nu taxered for 5 Sld., og 
samme Koe her til saaledes udlagt for penge 5 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 86 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 144 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Deraf tilkommer moderen den halfvepart som er 72 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Den anden halfve part deelis imellem alle denne S: Mands efter lefvende børn, som er 3 sønner og 5 
døttre, er deraf en broderlaad penge 13 Sld. 10 4/11 skl., Og en søsterlaad 6 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
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For Enkens anpart som er 72 Sld. 1 mrk. 9 skl., er hende udlagt en slet brun Koe 4 Sld., en røe 
røgged Qvige 5 Sld., en mørk brun ugilled Hest for 8 Sld., en mørk brun ung Hest gilling for 8 Sld., 
4 Faar á 4 mrk er 4 Sld., 2 Lam á 2 mrk er 4 mrk., en hvid galt for 3 mrk., en graae belted Soe 3 
mrk., 2 grise ´a 8 skl er 1 mrk., en brøgger kedel i mur for 4 Sld. 2 mrk., en span kaabber kedel 1 
Sld., helften af  Thinned som er wigtig til 2 Sld., en karm wogn med fadding for 4 Sld., en arbieds 
wogn uden stier for 3 Sld., 3 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 gl. aar med bihl 1 mrk., en ploug 
med behør 4 mrk. 3 gl. juhl med nogle jern ringe paa á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., 6 gl.ege bræder á 3 skl 
er 1 mrk. 2 skl., en slede med hammel, tøm og halseeler og træ vidier 2 mrk. 8 skl., en ege benk 
under røsten 4 skl., I Krobhused, en laasfast føre kiste 3 mrk., en gl. kiste med en gl. laas for 1 mrk., 
en stoer ballig 8 skl., en kierne 4 skl., it deigne trug med stoel 6 skl., 2 tønder 12 skl., en bagstoel 8 
skl., en half tønde 4 skl., I Steerhused, it Car paa en tønde 1 mrk., en benk med 4 been 4 skl., en 
kalke tønde 4 skl., ungefehr 3 tønder strøe Rug som er saaed er sat for 8 Sld., 4 gl. Gies 6 mrk., en 
ung Gaas 14 skl., en tønde Rug paa lofted for 3 Sld., 3 tønder Biug 6 Sld. 3 mrk., it wraaskab i stuen 
2 mrk., it førre bord med lugt foed i stuen 3 mrk., en bagstoel 12 skl., it lidet gl. sengested 1 mrk. 8 
skl., it syed hiønde 1 mrk. 8 skl., til overs 13 skl.,  
 
Dend eldste søn Peder Rasmusen for sin anpart 13 Sld. 10 skl., er tillagt en brun hielmed Qvige 4 
Sld., en brun stierned Hoppe 4 Sld., en tønde Biug 9 mrk., i Søndre seng i herberghused en linnen 
underdynne 4 mrk., en gl. linnen hofveddynne 1 mrk. 8 skl., en graae wadmels ofverdynne 1 mrk. 8 
skl., 2 gl. skibswrag planke stompe 10 skl.,  it bruegarns lagen for 4 mrk.,  
 
Dend anden søn Hans Rasmusen er tillagt for sin anpart 13 Sld. 10 skl., it røe blised Hestføll 14 
mrk., en sort røgged Koe paa leie hos Hans walentinsen i Clemmedsker sogn, er sat for 4 Sld., en 
tønde Biug for 9 mrk., it wefved sengklæde 10 mrk., en flamsk agedynne med skin under 3 mrk., 
ved skattens udleg 10 skl.,  
 
Dend yngste søn Niels Rasmusen, som moder broderen Niels Nielsen paa Wallegaard i Nyker 
sogn er werge for er tillagt for sin anpart 13 Sld. 10 skl., it bleg belted studnød 3 Sld., en røe 
stierned Hoppe 4 Sld., it Faar 4 mrk., it Lam 2 mrk., en hvid galt 3 mrk., Helften af Thinned for 2 
Sld. I Krobhused, it madskab med 2 dørrer for 1 Sld., en gl. lesned benkedynne under winduen i 
stuen 4 alen lang 2 mrk. 8 skl., 2 grise á 8 skl er 1 mrk., hos moderens udleg 2 skl.,  
 
Dend eldste daatter  Anna Rasmus daatter for sin anpart som er 6 Sld. 2 mrk. 5 skl., er tillagt en 
brun hielmed gl. Hest for 2 Sld., i mellemste seng i Herberghused, en graa wadmels underdynne 4 
mrk., en gl. ullen og linnen hofveddynne 1 mrk., en olmerdugs blaae ranned underdynne 5 mrk., 2 
blaargarns lagen 3 mrk., it Faar 4 mrk., en graae Soe gris 12 skl., it gl. røt hiønde 8 skl., hos Enken 
1 skl.,  
 
Dend anden daatter Karne Rasmus daatter i ekteskab med Henrik Hansen i Persker sogn. for 
hendis anpart som er 6 Sld. 2 mrk. 5 skl., er udlagt, en hvid Koe 6 Sld., it lam 2 mrk., en ballig 5 
skl.,  
 
Dend 3 daatter Karne Rasmusdaatter som Niels Ollufsen i Hasle er werge for tilkommer 6 Sld. 2 
mrk. 5 skl., derfor er  tillagt, it sort studnød for 6 mrk., en sort stierned Hoppe 6 mrk., it Faar 4 
mrk., it bruegarns lagen 4 mrk., en liden panneled benkedynne i Herberghused 3 mrk., en graae Soe 
for 3 mrk., i kielderen en røste ballig 6 skl.,  
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Dend 4de daatter Ellene Rasmusdaatter som Lars Hansen Juhlmager er werge for tilkommer 6 
Sld. 2 mrk. 5 skl., derfor er tillagt it røe hielmed Qvigenød for 7 mrk., it Faar 4 mrk. en gl. kaabber 
kedel 2 mrk., en arbieds wogn uden stier 2 Sld., i Nørre seng i Herberghused, en graae wadmels 
hoveddynne 1 mrk., 2 blaargarns lagen 1 Sld., af it syed hiønde hos moderen 5 skl.,  
 
Dend yngste daatter Margreta Rasmusdaatter som Jørgen Andersen Deignen werger for 
tilkommer 6 Sld. 2 mrk. 5 skl., derfor  er tillagt it sort grimmed Qvigenød for 7 mrk., it røe stierned 
Hestføll for 3 Sld., i nørre seng i Herberg hused, en graae wadmels underdynne 1 Sld., en graae 
ranned ofverdynne 3 mrk., af it syed hiønde hos moderen de 5 skl.,  
 
Til ded sidste blef endnu Enken med sin laugwerge, og de andre vedkommende af skifteforwalteren 
tilspurdt om de hafde meere at angifve som dette Sterboe kunde vedkomme, hvor til de svarede ej 
videre at være, end angifved er, og forskrefved staar, men wore med denne skifte forretning 
saaleedes varnlig, og welforligte og tilfreds, og fornøyet i alle maader. Hvilked til stadfestelse vi 
dette med egne hender, og hos Trygte Zigneter Attestere.  J:P:Meklenbourgh. 
H: Brugman.  Peder Hansen. Peder P:R:S: Rasmusen. 
Niels Olsen.  Niels N:N:S: Nielsen. Lars L:H:S: Hansen.  
Jørgen Andersen. Poul Rasmusen. Hans H:M:S: Madsen. 
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Nr. 222. 
Side 331. 1698. 4. Marts.     
Hans Pedersen, 1. Vg. Nyker. 
Barbara Andersdatter. Laugv: Olluf Andersen, Klemensker. 
 5 søn. 3 døt. 
A: Lars Hansen, f. 1678. 
B: Thoer Hansen, f. 1681. Værge: Hans Thoersen. Klemensker. 
C: Rasmus Hansen, f. 1683. Værge: Per Aristsen, Olsker. 
D: Anders Hansen, f. 1686. Værge: Anders Hansen, Rutsker. 
E: Hans Hansen, f. 1689. Værge: Thoer Persen, Rutsker. 
F: Dorethe Hansdatter, f. 1673. Værge: Hans Svendsen, Rutsker. 
G: Barbra Hansdatter, f. 1676. Værge: Hans Andersen, Nyker. 
H: Boehl Hansdatter, f. 1677. Værge: Hans Svendsen, Dyndegård, Rutsker. 
 
Anno 1698. Den 4 Marty, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering sampt  
Liqvidation, efter Sahl: Hans Pedersen , som boede og døde paa ded Wornede i Nykier sogn. 
Imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru Barbara Andersdaatter, for hende paatog sig efter 
hendis begiering at Laugwerge  Oluf Andersen i Clemmedsker sogn. Og deres Sammen auflede 
børn, som er 5 sønner og 3 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn Lars Hansen 20 aar gl. sin egen werge  
Dend anden søn er Thor Hansen 17 aar gl. for hammen werger Hans Thorsen Ibiden. 
Dend 3 søn Rasmus Hansen 14 aar gl. for hammen werger Per Aristsen i Olskier sogn.  
Dend 4 søn Anders Hansen 12 aar gl. for hammen werger Anders Hansen i Rydskier sogn, paa 
borre, dend yngste søn Hans Hansen 9 aar gl. for hammen werger Thor Persen i Rydskier sogn. 
Dend eldste daatter Dorethe Hansdaatter 25 aar gl. for hende er Kirkewergen Hans Svendsen 
werge boende i Rydskier sogn. 
Dend anden daatter Barbra Hansdaatter paa 22 aar gl. for hende werger Hans Andersen i 
Nykier sogn. 
Dend Yngste daatter Boehl Hansdaatter 21 aar gl. for hende werger Hans Svendsen i 
Dyngegaarden i Rydskier sogn.  
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet, Hans Madsen  
og Poul Rasmusen, Da er Passeret følgende.  
 
Er taxeret. En sort hielmed gl. skimled Hoppe for 2 Sld., en gl. ploug uden jern 8 skl., 2 gl. wogn 
Ree 8 skl., 2 gl. høestier, og 2 stengetræ 1 mrk., en gl. slee med træ vidier 1 mrk., 2 gl. Harrer 14 
skl., 2 gl. juhl naur 1 mrk., en tønde og en skep Rug, som er saaed her ved gaarden, er sat for 3 Sld. 
2 mrk., en ballig for 8 skl.,  
Summa Boets middel andrager 6 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne Gield. 
Kongl: May: Amptskrifver og ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, fordred efter sin fortegnelse som 
rester af dette 1. Worned for Aa. 1695. 3 Rd. 2 mrk., for Aa. 96. med omkostning 13 Rd. 3 mrk. 7 
skl., for Aa. 1697. i alt 11 Rd. 4 mrk. 1 skl., Summa 28 Sld. 3 mrk. 8 skl., Her paa findes ved nam 
søgning af Herrets fougden, en brun Koe, en blaked Koe, og en røe røgged Koe, hvor om 
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ampskrifveren self efterretning haver, for resten kand bekommis meere end den, en tønde og en 
skep Rug som er saaed i fisked, er sat for 3 Sld. 2 mrk., det ofver blefne er ej af nogen werdie, hvor 
for penge kand bekommis, naar der af rettighed til betienterne for deris umage med reisen og 
skifted, nemlig forwalteren 3 mrk., og skiveren 3 mrk., og wurderings mendene begge 1 mrk., saa 
velsom og saa til stempled papir til denne forretning 3 mrk., derfra er tagen.  
Ellers blef fordred af efter skrefne Herrits fougden Daniel Bark fordred 3 mrk., 
Bye og Herrits skriveren Mads Pedersen Wiborg i Rønne fordred 6 mrk.,  
Petter Harding i Rønne fordred 1 mrk. 4 skl.,  
Fordris paa Nykierkis wegne af wergen Hans Madsen for 1½ tønde Haure 6 mrk.,  
Hvor til her i boet ingen betalning findes, efter anfordring hafde de vedkommende ej videre at 
angifve, som dette boe kunde vedkomme, saa at være Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh. 
H: Brugman. Olle O:A:S: Andersen.  Hans Andersen. 
 Lars L:H:S: Hansen. Poul Rasmusen. Hans H:M:S: Madsen. 
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Nr. 223. 
Side 331b. 1698. 4. Marts. 
Olluf Olsen, lidet hus, 7. Sg.g. Nyker. 
 Og 
Bendte Persdatter. 
 1 søn. 3 døt. 
A: Jens Ollufsen, egen værge, Vestermarie. 
B: Ellene Olsdatter. Værge: Bror, Jens Ollufsen. 
C: Bendte Olsdatter. Værge: Hans Persen, Klint, Vestermarie. 
D: Magdalena Olsdatter. Værge: Niels Rasmusen, Spidlegård, Aaker. 
 
Anno 1698. Den 4 Marty, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering sampt  
Liqvidation, efter Sahl: Oluf Ollufsen, og hans S: Hustru Bendte Pedersdaatter, som 
begge boede og døde i it lided Hus, som staar paa den 7 gaards Steel i Nykier sogn. Imellem deres 
efterlefvende børn som er en søn og 3 døttre. 
 
Sønnen Jens Ollufsen i Westermarie sogn sin egen werge. 
Dend eldste daatter Ellene  Olufsdaatter for hende Broderen werge  
Dend anden daatter Bendte Olufsdaatter for hende werger Hans Persen paa Klint i Westermarie   
Dend Yngste daatter Magdalene Olssdaatter for hende werger Niels Rasmusen i  Spedlegaarden 
i Aakier sogn werge. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet, Hans Madsen  
og Poul Rasmusen, ibiden. Hvor da er forefunden og  Passeret følgende.  
 
En førre kiste 1 mrk., it lidet skrin 8 skl., en senge side 8 skl., findes en gl. wogn med stier, deraf 
tilhør Sterfboet it wogn Ree, 3 juhl og 2 wogn stier, det sat for 1 mrk. 8 skl., it tønde stomme 4 skl., 
en gl. kierne, en hand Qvern 3 mrk., en liden ballie 4 skl., en gl. seies 8 skl.,  
Summa 2 Sld. 12 skl.,  
Ellers beretted sønnen Jens Ollufsen, at en Soldat ved Christians Øes Garnison navnlig Olluf N; er 
skyldig blefven her til boet 6 mrk. 8 skl.,  
Her imod fordrer Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor for laane Korn 
som opskrives med leie for Aa 1696. og 1697. for penge 4 Sld., her for kand Proqvota tilkomme 3 
mrk., der for er tillagt, en føre kiste 1 mrk., it skrin 8 skl., en senge side 8 skl., 2 høestier 8 skl., en 
slee med træ vidier 8 skl.,  
Jacob Carstensen i Nyker sogn fordrer 1 Sld., kand Proqvota tilkomme 12 skl., udlagt it tønde 
stomme 4 skl., en kierne 4 skl., en liden ballig 4 skl.,  
Stempled papir til denne forretning for 1 mrk. 8 skl., udlagt 3 juhl it wogn ree og 2 stier for 1 mrk. 8 
skl.,  
Efter anfordring hafde de vedkommende ej meere til Sterfboets middel at angifve og blef af det 
registerede Goeds til forwalteren, og skriveren for deres umage udlagt en hiemqvern for 3 mrk., og 
Wurderings mendene bekom for deris umage en seis uden bom for 8 skl.,  
Dette saa at være Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. 
Jens J:O:S: Olsen. Hans H:M:S: Madsen.  Poul Rasmusen. 
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Nr. 224. 
Side 332. 1698. 10. Marts. 
Mads Graae, Smed, Arnager, druknet i 1697. 
Kirstine Jørgensdatter. Laugv: Peder Jørgensen, Nylars. 
 4 søn. 
A: Lars Madsen, f. 1685. Værge: Farbror, Olluf Larsen Graae, Gudhjem. 
B: Jørgen Madsen, f. 1687. Værge: Jacob Hansen Graae, Arnager. 
C: Per Madsen, f. 1691. Værge: Jens Larsen, Arnager. 
D: Olluf Madsen, f. 1696. Værge: Niels Nielsen, Arnager. 
 
Anno 1698. Den 10 Marty, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden endelig Skifte og Liqvidation, 
efter Sahl: Mads Graae som var en Smid, og ved det at hand wilde drage ind paa hoved at fiske 
med en baad ved Storen weierlig ej kunde komme til landed igien, hvor for i fuldmeening er, at 
hand skal være drukned, efter som ingen kundskab om hammen siden dend tid forleeden aar om 
varren 1697. hand her fra landet Arnager self anden   ud roede, og ej lenger efter foregaaes de 
registering med dette skifte kand, opholdes af aarsage, den Steel som hand hafde udi brug i 
Arnager, ike i det forrestaaende aar 1698. ike skulle ligge udørked, pandt haveren S: Anders 
Ibsens arfvinger, saa wel som og andre her ved Sterfboet værende Creditorer der ved skulle lide 
skade, der for er dette Skifte nu i dag foretagen til endelighed at bringe, som er Passeret udi Arnager 
udi berørte S: Mads Graaes efterlefvende hustru Kirstine Jørgensdaatter med sin nu 
tilordnet laug werge, og broder Peder Jørgensen i Nyelaursker sogn. deres nerværelse, og har 
Mads Graae med sin efter lefvende hustru auflede, som nu igien lever 4 sønner. Hvor af  
 
Dend eldste søn Lars Madsen paa 13de aar gl. for hammen werger fader broderen Olluf Larsen 
Graae boende i Gudhiem.  
Dend anden søn Jørgen Madsen  paa 11 aar gl. for hammen werger Jacob Hansen Graae i 
Arnager. 
Dend 3de søn Per Madsen paa 7 aar gl. for ham werger Jens Larsen i Arnager. 
Dend Yngste søn Olluf Madsen paa  2de aar gl. for hammen werger Niels Nielsen i Arnager. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet, Per Andersen  
og Mortten Ollufsen, ibiden. Hvor da er forefunden og  Passeret som følger. 
 
Saa er nu til bemelte 2de wurderings mænd, end og saa antagen 2de Mænd i Arnager, nemlig Lars 
Rasmusen Og Bendt Mogensen, som efter deris nøgeste tyke, haver anseet, og taxered den berørte 
Steele, som Sahl: Mads Larsen Graae hafde i brug i Arnager beliggende med sin rette 
tilhørende jord og Eiendom, sampt og 9 stolperum hus i Arnager beliggende med hvis der udi Jord 
og nagelfast forefindes, med taged af paa eene ende ofver hofved, dette tilsammen ´sat for 80 Sld., 
denne Steel er efter it pandtebref, udgifved af denne S: Mands fader afgangne Lars Ollufsen 
Graae til underpant stilled Anders Ibsen. Da boende i Aakier sogn, datered Arnager den 6 April 
1672. for Capital 40 Sld., af hvilken Summa er af den forfalden rente, paa Skifted efter berørte S: 
Lars Olsen Graae, den 26 Augusty 1681. efter staait, og restered 6 Sld. 1 mrk., hvor for da pandt 
haveren ved bemelte sit pandt er forbleven, endnu rester af renten til denne dag, den 10 Marty 1698. 
6 Sld. 3 mrk. 4 skl., der for og pandt haveren Anders Ibsen, eller nu hans arfvinger, ved berørte sit 
pandt forbliver, som og hermed nu er giort demmen indførsel for, indtil den Summa af Capital og 
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Rente i penge betalt bekommendes vorder, som er tilsammen 53 Sld. 4 skl., Hvilked berørte S: 
Anders Ibsens efterlefvende Enkes Laugwerge Olluf Nielsen i Aakier sogn, og en af børnens 
formyndere Samsing Buk ibiden nu paa Samptlig S: Anders Ibsens arfvingers wegne fordrede, og 
Eskede sin eller deris betalning, som før ermelt 53 Sld. 4 skl., og der ved holte sig efter den 
rettighed, som i anmelte pandtebref formeldes udi allemaader. Foruden dette haver Mads Graae 
padraged, og rester til amptstuen som Kongl: May: Amptskriver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik 
Skor nu fordrede, for Aa. 1695. 3 mrk. 12 skl., for Aa. 1696. en tønde laane Biug, og omkaastning 3 
Rixd., 3 mrk. for Aa. 1697 ½ tønde Rug 4 mrk. 10 ¼ skl., en tønde laane Biug, og lejen 1 Rixd., 4 
mrk. 2 skl., for dags verk og torsken 1 Rd. 1 mrk. 12 skl., giør 7 Rixd. 5 mrk. 5 skl., er der for og 
eftersom ingen reede betalning hen ved boet nu findes giort indførsel udi for berørte Steel med sin 
tilliggende , Og som dette andrager tilsammen 64 Sld. 3 mrk. 9 skl., Saa kand paa Steelen ike videre 
indførsel giøres, efter som af sætningens taxt ej høyere ofver skyder end 5 Sld. 7 skl.,  
I meening om taxten ved anden sætning kunde forandres, saa haver det der ved her paa skifted 
beroed; Og patog sig Jacob Hansen Graae i Arnager, at vil skaffe en forlovere for sig; som 
vederhefteligen kand svare pandt haveren, saavelsom og den indførsel for restansen at Contentere, 
og naar det efter kommes, saa vil pandt haveren være tilfreds; Der efter haver Jacob Hansen sig nu 
foreened med Peder Jørgensen i Nylaursker sogn, at hand skal til sin egen nytte bort høste 1½ skep 
Rug sæd, som hand af Steelens Jord Haver besaaed naar høsten frem kommer skal Peder Jørgensen 
sig det self nyttig giøre der efter vil Jacob Hansen til sig tage Olluf Larsen Graae paa Steelen og 
deraf at have under dyrkning, som en hver kand foreenis om. 
Widere fanttis efter denne Sahl: Mand af anded rerrende Goeds efterskrefne, nemlig, it lidet ambolt 
for 3 Sld., it aar med bihl 12 skl., en brun Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en ploug bøsse 3 skl., en tiere 
bimpel 4 skl., en tom tønde med it spun paa 6 skl., en 3 fierings øltønde for 8 skl., en gl. brun røed 
Koe 4 Sld., en ung røed brun Koe 4 Sld., 2 Høestier 8 skl., 2 stolper smiedie hus, som staar paa 
Arnager gade, med straae tag og Esie der udi, er tilsammen sat for 3 Sld., it bord i stuen 1 mrk., en 
liden gl. half kiste uden laas 8 skl., it benkebræ 4 skl., endnu it benkebræ under winduen i stuen for 
8 skl., 
 Summa andrager dette boes løsøre til penge 18 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Derimod blef angiven efterskrefne Gields fordringer, og er der til giort udleg som 
følger; 
Ærverdige Hr: Landsprousten Hr: Jens Morssing som er Sognepræst i Nylaursker sogn fordred 
efter sin sedel først som denne S: Mand Mads Graae haver imod taged udleg efter hans S: Fader for 
7 Sld. 8 skl., nok af Steelen for Aa, 1697. 1 Sld., giør 8 Sld. 8 skl., Kand her for Proqvota tilkomme 
ad de 7 Sld. 8 skl., 3 Sld. 3 mrk. 4 skl., og for Steel rettigheden 4 mrk., er 4 Sld. 3 mrk.4 skl., der for 
tillagt it ambolt for 3 Sld., Smiedie hused for 3 Sld., legger fra sig 4 mek. 12 skl.,  
Capitain Hans Koefoed Hansen boende i Nylaursker sogn, fordred efter regenskab 5 Sld. 2 mrk. 2 
skl., Kand her for Proqvota tilkomme 11 mrk. 9 skl., udlagt en brun røed Koe for 4 Sld., legger fra 
sig 4 mrk. 7 skl.,  
Peder Jørgensen i Nylaursker sogn fordred som Enken vedgik 4 Sld., Kand her for Proqvota  
Tilkomme 2 Sld., udlagt en ung røe brun Koe for 4 Sld., til overs 2 Sld.,  
Kirken tilkommer for Aa. 1696 og 1697. 8 skl., udlagt it benkebræ 8 skl.,  
Deignen Anders Tyggesen fordrer efter regenskab som Enken benektede 3 mrk. 6 skl., hvilked er 
henvist til lov og ret. Nok fordrer hand rettighed for 3 aar, 3 mrk., Enken nekter, og dette undtagen 
12 skl., kand her for bekomme som er udlagt it aar med bihl for 12 skl.,  
Olluf Larsen Graae i Gudhiem fordrer for en skep Rug meehl 4 mrk., Kand her for Proqvota 
tilkomme 2 mrk., og der for tillagt, hos Peder Jørgensen af korn 2 mrk.,  
Jørgen Madsen i Nylaurskier sogn fordre 3 mrk., udleg til denne fordring skeede ike formedelst 
Enken dette nekter, men henvist ti lov og ret. 
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Svend Christensen ibiden fordred for en dags plougning 1 mrk. 8 skl., Kand her for Proqvota 
tilkomme 12 skl., tillagt hos Hr: Proustens udleg 12 skl.,  
Mogens Mikelsen i Arnager fordrer som rester arbiedsløn paa en Smidie bel 4 mrk., Kand her for 
Proqvota tilkomme 2 mrk., og tillagt hos Hr: Capitain Koefoeds udleg 2 mrk.,  
Jens Andersen i Westermarie sogn fordred for arbiedsløn paa en manse garn 4 mrk., Kand her for 
Proqvota tilkomme 2 mrk., udlagt hos Hr: Proustens udleg 2 mrk.,  
For bemelte Hoppe at føede fra den 10 Feb: i 98. til dato 1 mrk. 8 skl., udlagt af forde Hoppe at 
have 1 mrk. 8 skl.,  
Jens Larsen i Arnager fordrer for en tønde Rug meehl 10 mrk., Kand her for Proqvota tilkomme 5 
mrk., og tillagt, hos Hr: Proustens udleg 2 mrk., it bord i stuen for 1 mrk., hos Capitain Koefoeds 
udleg 2 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 6 mrk., udlagt hos Peder Jørgensens udleg 6 mrk.,  
Skifteskriveren for sin umage i alt 2 Sld., udlagt af en brun Hoppe 2 Sld.,  
Stemplet papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt af forde Hoppe 4 mrk. 8 skl.,  
De 4er wurderings mend, de 2de første for ald umagen hver 1 mrk er 2 mrk.,  
Morten Olsen er tillagt it par høestier 8 skl., en tom tønde med it spun 6 skl., en ploug bøsse for 3 
skl., til overs 1 skl.,  
Peder Andersen tillagt en 3 fierings øltønde 8 skl., hos Capitain Koefoed 7 skl., hos Morten Olsen 1 
skl.,  De andre 2de wurderings mænd hver 8 skl er 1 mrk., udlagt en gl. kiste for 8 skl., en tiere 
beipel 4 skl., it benkebræ 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gields fordringer og Prætensioner til penge 29 Sld. 2 
mrk. 6 skl.,  
deraf er til fuld betaling udleg for 7 Sld. 4 skl., resten haver bekommed Proqvota efter som 
forskrefved staar. Efter anfordring hafde Enken og de vedkommende ej videre dette Sterfboe at 
kunde komme til beste og en angaf sig flere med Prætension end forskreved staar, dette saa vel som 
tilganged og Passeret, Testerer.  J:P:Meklenbourgh.   H: Brugman. 
Peder P:J:S: Jørgensen. Olle O:G: Graae. Jens J:L: Larsen. 
Niels N:N:S; Nielsen. Jacob J:H: Hansen.   Morten Olsen.     Peder Andersen. 
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Nr. 225. 
Side 333. 1698. 17. Marts. 
Jep Andersen, 25. Sg. Rø. 
Margretha Hendrichsdatter. Laugv: Bror, Jørgen Henrichsen, Rø. 
 4 søn. 4 døt. 
A: Anders Ibsen, f. 1684. Værge: Peder Henrichsen, Rø. 
B: Henrich Ibsen, f. 1691. Værge: Morfar, Henrich Albretsen, Rø. 
C: Olluf Ibsen, f. 1693. Værge: Peder Horbye, Rø. 
D: Hans Ibsen, f. 1696. Værge: …….. Andersen, Øster Sogn. 
E: Seigne Ibsdatter. Værge: Morbror, Niels Henrichsen, Rø. 
F: Sidsele Ibsdatter, f. 1680. Værge: Niels Hartvig, Rø. 
G: Anna Ibsdatter, f. 1686. Værge: Anders Larsen, Olsker. 
H: Boehl Ibsdatter, f. 1688. Værge: Lars Monsen, Rutsker. 
 
Anno 1698. Den 17 Marty, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Skifte, efter 
Sahl: Jep Andersen, som begge boede og døde paa den 25 Jord Eiendoms gaard beliggende i 
Steenisbye udi Røe sogn. Imellem denne S: Mands Efterlatte hustru  Margreta Henriksdaatter 
for hende blef efter hendis begiering til laugwerge anordned hendis broder Jørgen Henriksen 
ibiden. 
Paa eene side, og paa anden side deris sammen auflede børn som er 4 sønner og 4 døttre, hvor af.  
 
Dend eldste søn Anders Ibsen paa 14de aar gl. for hammen werger Peder Henriksen i Røe sogn. 
Dend anden søn Henrik Ibsen paa 7de aar gl. for hammen werger morfaderen Henrik Albertsen i 
Røe sogn. 
Dend 3. søn Olluf Ibsen paa 5te aar gl. hammen werger Peder Hoelye i Røe sogn. 
Dend yngste søn Hans Ibsen paa 2de aar gl. gor hammen werger Elfver Andersen i Østermarie 
sogn. 
Dend eldste daatter Signe Ibsdaatter udenlands for hende werger mor broderen Niels Henriksen i 
Røe sogn.  
Dend anden daatter Sidzele Ibsdaatter paa 18de aar gl. for hende werger Niels Hartwig  i Røe 
sogn.   
Dend 3. daatter Anna Ibsdaatter paa 12 aar gl. for hende werger Anders Larsen i Olskier sogn. 
Dend Yngste daatter Boel Ibsdaatter paa 10de aar gl.for hende werger Lars Monsen ved 
Rydskirke. 
 
Hvor  var ofverværrende,paa rettens wegne bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte til wurderings mænd opmeldet, Niels Larsen  
og Hans Ibsen, ibiden.  
Hvor  vi da  ved dette boe indted forefundet haver undtagen, en seng med nogle gamle palter udi; 
som Enken, og børnen hafde at ligge udi, hvilke for des ringhed skyld ike kunde sættes, ej heller 
angaf nogen sig, som hafde noged at kræve, efter denne S: Mand, ellers hvad denne 25 gaard, 
anbelanger, da svarer bemelte Niels Hartwig  til dens afreedsel, til kongen, og de andre 
vedkommende. Thi denne S: Mand Jep Andersen har ikun haft alene hus værelse herudi denne 
gaard, siden for leden aar 97. om midfaste hand her til flytte, der ved saa dette skifte sluttes. 
Dette saa at være Passeret. Testerer. Niels Hartwig. J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. 
Jørgen J:H:S: Henriksen. Niels Larsen. Hans H:I:S: Ibsen. 
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Nr. 226. 
Side 333b. 1698. 18. Marts. 
Lars Hansen, forhv. Kirkeværge, 12. Sg. Rø. 
Ellene Pedersdatter. Laugv: Niels Hansen, Rø. 
 2 søn. 1 dat. 
A: Hans Larsen, egen værge; Rønne. 
B: Peder Larsen, egen værge, Rø. 
C: Karen Larsdatter, gm. Peder Henrichsen, Rø. 
 
Anno 1698. Den 18 Marty, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering, Og 
Skifte, efter Sahl: Lars Hansen , fordum Kirkewerge, som boede og døde paa 12 Jord Eiendoms 
gaard, beliggende udi Røe sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru Ellene 
Pedersdaatter, for hende blef efter hendes begiering til Laugwerge anordnet  Niels Hansen 
ibiden. Paa eene, og paa anden side, deres Sammen auflede børn, som er 2 sønner og 1 daatter.Hvor 
af  
 
Dend eldste søn Hans Larsen  boende i Rønne  sin egen werge  
Dend anden søn er Peder Larsen og sin egen werge  
Daatteren Karne Larsdaatter i Ekteskab med Peder Henriksen i bemelte Røe sogn. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, saa velsom 2de wurderings mænd Niels Larsen  og Hans Ibsen, 
i Røe sogn. Hvor er forrefunden og Passeret  som her efter følger. 
 
Til Røekirke som denne S:Mand Lars Hansen ware werge for, er denne S: Mand efter slutted 
regenskab fra 1 may 1696. til 1. may 1697. skyldig blefven med hofved summa 75 Sld. 3 mrk. 12 
skl., med den der af forholden rende i det aar fra 1 may 1697 til 1 may 1698. efter derom kirkens 
regenskabs bog indhold, hvor tilkommer indtegten for samme aar, og der imod afgaar hvis udgift og 
bekostning, paa kirken i samme aar, anvendt er, dette loved Enken med sin laugwerge at giøre 
riktighed forre, naar regnskabsdagen berammes, at skal holdes, hvor ved Sogne præsten hederlig og 
Welbaarne Hr: Christen Lind, loved nu her paa Sterfboet at have indseende, saa at kirken skal være, 
og blive foruden skadelidelse i alle maader, des ligeste og saa berørte 2de mænd Niels Larsen og 
Hans Ibsen i Røe sogn, som og lofvede her ved at have opsiun, saaleedes at kirken skal være for 
denne sin tilkomme, skadesløs holden i alle optenkelige tilfelde, widere efter giorde aftale paa 
Sterfboet, blef Enken med sin Laugwerge, og samptlig børnene for Accorderet, og forened om, 
arfveparten saavit løsøret angaar efter bemelte S: Lars Hansen, deres afdøde fader, saaleedes, at 
 
den Eldste søn Hans Larsen i Rønne, saa velsom og daatterens mand Peder Henriksen i Røe 
sogn, at, de aldeelis hafde bekommed den anpart arfve af løsøre, demmen fuldkommen kunde 
tilkomme, saa at de vare fornøyet og tilfreds i allemaader, og ej videre hafde at Prætendere i nogen 
maade,  
Den yngste søn Peder Larsen som endnu er i fellig med sin benefne de moder, er tilkommen for 
sin anpart løsøre arf en ung sort Hest, en guhl blised Hoppe, en røe braaged stud, en blak braaged 
Koe,  Hvor med hand var fornøyet og tilfreds i allemaader, og ej videde for sin fæderne løsøre arf 
hafde at Prætendere i nogen maade, belangende denne 12 gaard i Røe sogn, som S: Lars Hansen 
med sin tilliggende Eiendom tilhørrer Qvit og Fri: 
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Saa forbliver den til Samfrenders endelig sætning, og udreigning hvilked samptlig arfvingerne 
saaleedes var begierende, at forblive, Og der ved berore, Imod saadan erstadtning som forskrefne 
børnen bekommed haver, blef her nu paa Sterfboet aftalt, og fuld foreened at Enken denne S: 
Mands efterlatte hustru forskrefne Ellene Pedersdaatter, som er børnenes liflige moder skal 
nyde, og beholde, alt det øfrige løsøre, og boehave for sin egen hofved laad, saa og imod sin S: 
Mands udfart bekaastning, paa hendes S: Mands begrafvelse anvendt er og det sig self at nyttig 
giøre, som hun best wil og kand, der paa børnen ingen anke eller kiere skal eller vil have i nogen 
maade,  
Denne S: Mands Ifareklæder, haver og børnen bekommed, som de self indbiurdes imellem sig deelt 
haver; Forskrefne er Enken med sin laugwerge paa eene og børnen paa anden side weltilfreds med, 
og fornyet i alle maader, hvilked til bekræftelse, og stadfestelse vi samptlige dette med egne hender 
underskriver. Thi som ingen bortskyldig Gield, widere, en hvis kirken tilkommer, her i boet nu er, 
saa haver Enken loved self at betale det her til behørige stempled papir saa velsom hvis betienterne 
for deris umage tilkommer, hvor ved saa Sterfboet forbliver angerløs, saa at være tilganged og 
Passeret Testerer samptlig hos og ofver værende  Christen Lind.  
Jens Pedersen Meklenbourgh. Henrich Brugman, Niels Hansen. 
Hans Larsen. Peder P:L: Larsen. Hans H:I:S: Ibsen. 
Peder P:H:S: Henriksen. Niels N:L: Larsen.   
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Nr. 227. 
Side 334. 1698. 24. Marts. 
Peder Hansen, 6. Sg. Klemensker. 
Boehl Hansdatter. Laugv: Peder Mogensen, Klemensker. 
 4 søn. 
A: Mads Pedersen Høg, København. Værge: Mogens Monsen, Bedegade Klemensker. 
B: Peder Pedersen Høg, egen værge, Klemensker. 
C: Hans Pedersen Høg, død. 1 søn. 1 dat. 
 1: Hans Hansen. 
 2: Anne Hansdatter. 
  Værge: Hans Rasmusen, Klemensker. 
D: Morten Pedersen Høg, egen værge. 
 
Anno 1698 Den 24 Martÿ, er efter Loulig giorde Tillÿsning holden Registrering, og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Deeling efter Sahl: Peder Hansen som boede, og døde paa den 6 Jord 
Ejendomsgaard, som kaldis Høgegaarden, beliggende udi Clemmensker sogn, Imellem denne S: 
mands eftterladte Hustru Boehl Hansdaatter for hende er eftter hendeis begeiring til laugværge 
anordnet Peder Mogensen i Bedegade i Clemmensker sogn, og paa den anden side deris 
sammenauflede børn som er først 4 Sønner, hvoraf  
 
Den eldste søn er Mads Pedersen Høg, boende i Kiøbenhavn i hans Abhens er til værge 
anordned Mogens Monsen i Bedegade i Clemmensker sogn, 
Den 2 de søn er Peder Pedersen Høg, boende i Clemmensker sogn, sin egen værge,  
Den 3 de søn Hans Pedersen Høg, eftter hammen er en søn,og en daatter, sønnen Hans Hansen , 
 og daatter Anna Hansdaatter, for dem er Hans Rasmussen i Clemmensker sogn, 
 værge eftter Faderen til sat, men nu bemelte farbroder Peder Høg, til ordned,  
Den ÿngste søn Morten Pedersen Høg,og sin egen værge,  
 
Hvorpaa Rettens Vegne Var overværende bend Meklenbouegh, og Brugman, og til Wuderings 
mænd opmelded Esper Espersen og Peder Hansen i Clemmensker sogn, Hvorda forefunden, og 
Pahseret som følger, 
 
Heste og Hopper  
En sort blised Hest for 7 Sdr., en sort stiermed Hoppe 6 Sdr., en Røe stiermed Hoppe 6 Sdr. 2 mrk., 
it Røe blised Horsføll for 5 mrk. 
Qveg. 
En Røed hvid manked Koe 5 Sdr., en sort braaged Koe 5 Sdr., en sort stiermed Koe 4 Sdr 1 mrk., en 
Røed Qvige for 4 Sdr., 
Faar  6 gl. Faae á 4 mrk. Er 6 Sdr., en væehr for 2 mrk., 
Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 24 skl. er 6 mrk.,  
Swin. En sort Soe4 mrk., en hvid Galt for 2 mrk. 8 skl., en sort Galt 1 mrk. 8 skl.,  
Kaabber. 
En Kaabber Kedel i mur paa 1½f.er sat for 14 mrk., en liden malm Grÿde 1 mrk. 
Boeschal. 
En Arbeids vogn med stier for 10 merk., en Ploug uden keif, og stei med løbere juhl og ringe for 4 
mrk.8 skl., it aar med bihl: 1 mrk., en hand Qvern med hus, og seil for 5 mrk., en stand tønde 12 
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skl., en straaebons tønde 4 skl., it bræ med 4m. been udi 8 skl., it Kløv Savf 6 mrk., en Karm 
foedeig med Jern paa 6 mrk., it lidet øl kar 1 mrk.8skl., en straaebonds tønde 4 skl., 
I Herberghused. 
En førre Kiste uden laas 2 mrk., en Egekiste med en haspe paa 2 mrk., en liden Saae 6 skl., 
Sengklæder ibed, en hvid Ullen underdÿne 3 mrk., en Dito 1 mrk.8 skl., en pude med lin Vor uden 
steik. 2 mrk.   
I Stuen. 
It bord med Egeblad og skofte 5 mrk., en bagstoel 12 skl., en spoelskoedi benkedÿne foee bord 
Enden 3 alen lang 6 mrk., en spoel skoedet benkedÿne under Vindues 4 alen lang 6 mrk., 
Rug Sæden belangende da som der er ichun saaed, en Tønde Rug, hvilken arfvingerne beretted at 
have laant af Mogens Mogensen i Bedegade, som de haver ham medlige igen belofved i eftter høst 
at befvere, som hand og nu self angaf, saa kand der af ej meere der af hertil Boet anføres denne S: 
Mand for lenge Væred svag, og Sengeliggende, og derfor er af hans Ifare klæder eike noged til Deel 
imellem arfvingerne at anføre;  
Summa Andrager forskrefne Sterfboet løsøre middel til Penge 71 Sdr. 14 skl.,  
der imod blef angifven eftterskrefne skÿldige Geild, og er der til giort udleg som 
følger  
Kongl: Maÿ: Amptskriver, og Ride fouged S: Hans Henrih Skoe fordre eftter sin for tegnelse som er 
for falden af denne 6 Gaard indtil 1. Maÿ 1697.  27 Sdr. 4 mrk. 7 skl. Item Rester A: 1697. 7 Sdr. 1 
mrk. 14 skl., giør 35 Sdr. 5 skl., er 52 Sdr. 2 mrk. 5 skl. formedelst mangel af Rørrende goeds, saa 
er her giort indførsel udi forskrefne 6te Eiendoms gaard som forregives Sterfboet til Eie at til hørre 
gield fri dette foruden  
:/: Welt: H  viie Landsdommer Ancher Müller end skehed sin Sedel som melder at S: Peder Hansen 
skulle være ham skyldig 18 Sdr., og noged meere, som han eike saa Eigentlig Veed eftter som hand 
ieke best sine Brefve, Sedelen datered fra aar Keirkebye den 23 Martÿ 1698 Hvilken Gield, en lÿbsk 
mand er tillagt fra S: Jørgen Bohn Sterfboe, denne Gield lofved Sønnen Peder Pedersen Høg i 
Clemmensker sogn self at betale, eftter som Gielden Rieser sig af det Stedmaal for det; Worned 
Hand i Clemmensker sogn, paa bare, og haver hand derom dog til neste eftter høst sin Sedel en ud 
viser at gielden er saa lenge  brtroed, der ved saa denne fordring beroer at berørte Peder Pedersen 
den self betaler  
:/: Sogne Præsten Hr. Olluf Jensen Aalborg fordrer som Rester med tiende for Aa. 1697, og andel i 
alt 9 Sdr. Her for er udlagt, en sort stiermed hoppe for 6 Sdr. 2 mrk., en Røed Qvige for 4 Sdr. til 
overs 6 mrk. 
 :/: Sogne Præsten Hr. Christen Lin fordred 10 mrk. udlagt, en Kaabber Kedel paa 1½ taxered for 3 
Sdr. 2 mrk. ligger fra sig til Mads Høg 4 mrk. 
 :/: Deignen Peder Weier i Clemmemsker sogn for udførttes bevilged 7 mrk. udlagt hos Hr. Olluf 
Jensens udleg de 6 mrk. en liden Malm Grÿde for 1 mrk. 
 :/: Barbra S: Christopher Hansen fordrer eftter sin Sedel penge 4 Sdr.1 mrk. 2 skl. udlagt en Sort 
steirmed Koe for 4 Sdr. 1 mrk. en Standtønde for 12 skl 
.:/: Margreta S: Claus Krugers i Rønne fordred eftter sin Sedel, og af Regning 2 Sdr. 3 mrk. udlagt 
3 Faar á 4 mrk. er 3 Sdr. tilovers 1 mrk. 
 :/: Afgange Olluf Michelsens Sterfboe, og arfvinger tilkommer for en Seis 4 mrk. udlagt af en Sort 
blised Hest disse 4 mrk. 
 :/: Hans Jensen i Rønne fordred eftter sin skrivelse, for en Koe som denne S: Mand hafde leiet A: 
1696, der for 6 Sdr., og Leie tref arfvingerne beretted at denne fordring eller Koe, blef siug, hvilked 
de Hans Jensens Hustru da strax lod vide, af samme siugdom døde Koen, og da den var død, 
beretted arfvingerne at have ved 2de mænd Neml: Sønnen Peder Høg, og Smed Hansen ibiden, skal 
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have lefvered Koe huden til Hans Jensens Hustru, og vilde arfvingerne ej derfor stede udleg, 
hvorfor skifte forvalteren henviste det til Lov, og Ret. 
:/: Hans Jensen i Clemmensker sogn fordrer 6 mrk. udlagt, it Kløf Savf for 6 mrk.  
:/: Lars Mogensen ibiden, fordred for Skade Gield 2 mrk. nok for 2 Tønder Havre A: 1697 à 4 mrk. 
er 10 mrk., her for er tillagt en Kar fadding for 6 mrk. en Ranned Ullen overdÿne for 4 mrk.  
:/: sønnen Mads Høg i Kiøbenhavn ved sin broder Peder Høg fordrer 16 Sdr. 2 mrk. 12 skl. derfor 
er udlagt, it Faar for 4 mrk. en Wehr for 2 mrk., 4 gl. Gies for 6 mrk., en Sort Soe for 1 Sdr. en Hvid 
Galt 2 mrk. 8 skl., en Sort Galt 1 mrk. 8 skl. en Wogn med stier 10 mrk. hos Hr. Christen Linds 
udleg af en Kaabber Kedel de 4 mrk. en Ploug for 4 mrk. 8 skl., it aar med Bihl 1 mrk. en hand 
Qverg 5 mrk. 2 Tønder 8 skl. en Ege Kiste med haspe 2 mrk. en Saal 6 skl. i Herberghused en Hvid 
Ullen underdÿne 3 mrk. en Dito Hofved dÿne 1 mrk., en pude med vaar 2 mrk. en bag stoehl 12 
skl., ved Udfarten 7 skl. en Benkedÿne i stuen for 3 Sdr., af en Førekiste ved Niels Hansens udleg 8 
skl. Anders Peders Hans Knuds dreng fordred tieneste løn 5 mrk. udlagt it Bord blad af Eg med 
foed og skofte i stuen for 5 mrk. 
:/:Peder Hansen i Rønne fordred arbeidsløn for lig kiste 1 mrk. 8 skl., udlagt it lided Ølkar  for 1 
mrk. 8 skl.  
:/: Niels Hansen i Allinge lod fordre 1 mrk. 8 skl., udlagt en Føre Kiste i Herberghuset uden laas for 
2 mrk. tilovers 8 skl. 
:/: Lars Smed paa Murre fordred 1 mrk., udlagt hos Margreta S: Claus Krugers udleg, af it Faar 1 
mrk. 
:/: Imod denne S: Mands udfart eller begravelse   bekostning blef Enken bevilged udleg for 18 Sdr. 
2 mrk. 14 skl. udlagt, en Røe steirmed Hop 6 Sdr. 2 mrk., it Røe blised Horsføll 5 mrk. en sort 
braaged Koe for 5 Sdr., it Faae 4 mrk. tilovers 2 mrk.  
Skiftte forvalteren og Skifver hver 3 Sdr. af en Sort blised Hest. 
:/: Stempled Papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt it Faar 4 mrk. en beikned 4er ben udi 
for 8 skl.  
:/: Wuderings mændene for deres umage hver 2 mrk. er 4 mrk. udlagt 2 Blaargarns lagn for 4 mrk. 
:/: Summa Andrager saaleedes for skefne Gield og Prætensioner til penge 71 Sdr. 14 
skl.  
saa at indte til Deeling af Løsøre er ofver blefven, undtagen hvis af gaarden ved sætning kand over 
blive, naar der af først den for hen herud indførte Rest er fra tagen, Thi nu ingen eftter Retning. 
som arfvingerne vil nøyes med.  Forefindis der foruden post om gaarden Ved mands sætning 
henstaar, eller er blef Enken og arfvingerne, af skiftte forvalteren tilspurdt, om de hafde meere til 
dette boes middel at anførre, lig til dee svarede ej vider at være, end angived er, og forskrefven 
staar, dette saa at være til ganged, og Passeret, der til bived, under vore hender, og signeter, Actum  
Adet: Ut Supra. 
I:P: Michelburg,  H. Brugman, Per Monsen,       Per Persen Høg, 
Mons Monsen, Morten M:P:S:Persen,           Esper E:E:S:Espersen,      
Per P:H:S:Hansen. 
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Nr. 228. 
Side 335b. 1698. 26. Marts. 
Ellene Mogensdatter, Gudhjem, Østerlars. 
Peder Bastian. 
 Ved ægt med ?. 2 døt. 
A: Bendte ?, Bergen. Værge: Stiftfar, Peder Bastian. 
B: Kirstene Joensdatter, gm. Truels Ollufsen, overconstabel, Christiansø. 
 
Anno 1698. Den 26 Marty, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering, 
Sampt Skifte og deeling, efter Peder Bastians Sahl: hustru Ellene Mogensdatter, som 
boede og døde i Gudhiem i Østerlaursker sogn. Imellem denne Sahl: Qvindes efterlatte Mand 
bemelte  Peder Bastian, Paa eene, og paa anden side, denne S: Qvindes Børn som er 2 døttre. 
Hvor af. 
 
Dend eldste daatter  Bendte N:  værende udi Bergen, hendes andeel hvad falde kand, vil 
Stiffaderen Peder Bastian indtil videre hos sig have at svare til. 
Dend anden daatter Kirstine Joensdaatter i Ekteskab med Truls Ollufsen Ober Constabel paa 
Christians Øe. Og som hand i gaar her fra Gudhiem bort seiled, formedelst at hand ej fra  
Sin tienistes opwartning kunde lengere være Apsent, saa haver hand befuldmektiged Joenas 
Christophersen paa sine wegne at være tilstede, og paa hans wegne at svare her paa skifted. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet Hans Ryman  
i Gudhiem og  Hellis Mefvesen, i Østerlaursker sogn. Hvor da er forrefunden og Passeret  som 
følger. 
 
Stufve lengen med winduer, døre, og hvis der til tilhørrer, som er Jord og nagelfast som er 7 
Stolperum, med gaards rummed østen fore, med en liden have derudi, er sat for penge 40 Sld., en 
lade lenge norden i gaarden som er 5 smaae stolperum med straatag, og leer wegge, med hvis som 
derudi Jord, og Nagelfast findes er sat for 14 Sld., 4 stolperum Smidie, med straatag og en hodde 
norden op til gauflen, staaende udi sydsyøst fra stue lengen i Gudhiem, hvilked hus med sin plads 
som den staar paa, Peder Bastian af Hr: Landsdommer Ancher Müller haver sig til forhandled, 
mens indted der paa til denne dag betalt, og var Peder Bastian begierendes endnu at blifve ved 
samme huses kiøb og betalning for 12 Sld., hofved Summa, med sin rente som Peder Bastian med 
Hr: Landsdommer imindelighed vil aftale, og foreenes om, der ved det saaleedes beroer, en halfpart 
af en wrag Ege med tilhørrende Seil, og reedskab, hvoraf Peder Ollufsen tilhørrer den anden 
halfvepart, den halfvepart som dette boe tilhørrer, er wurderet for penge 15 Sld., Nok er wurdered, 
en røe grimmed Koe 5 Sld., en brun stierned gl. Hest for 6 mrk., en gl. wogn uden stier 3 mrk., en 
sleede for 6 skl., 2 manser sillegarn for 6 mrk., 2 dito 4 mrk., endnu 3 sillegarn á 4 mrk er 3 Sld., 2 
andre sillegarn á 3 mrk er 6 skl., en gl. hand qvern med hus og seil 4 mrk., it lided deigne trug 2 
mrk.,  
I Krobhused. 
En olmerdugs ofverdynne 10 mrk., en dito underdynne 6 mrk., en olmerdugs pude 2 mrk., en linnen 
hoved dynne 8 skl., it sengeklæde 5 mrk., it dito 4 mrk., it wraaskab i stuen af førre med laas for 6 
mrk.,  
Kaabber Warre. 
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En liden mæssing kedel 3 mrk., en jern gryde for 3 mrk., en slagbenk i stuen 6 mrk., it føre bord i 
stuen for 6 mrk., en bagstoel 1 mrk. 4 skl., it gl. flamsk hiønde 1 mrk. 8 skl., it nye wefved hiønde 
med løit kalfskin under 1 mrk. 4 skl., it dragsøms hiønde 1 mrk. , 2 gl. øpser 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 99 Sld. 14 skl.,  
Belangende denne S: Qvindes Ifareklæder. Da beretted Peder Bastian at denne S:Qvindes daatter 
Kirstine Joenasdaatter med sin havende mand Truels Ollufsen haver til sig annammed, hvilked 
kunde opdrage til penge 12 Sld., hvoraf de søsteren i sin tid tilsvarer, der imod beholte Peder 
Bastian sine egne klæder. 
Og enddog de ike vare saa goede nøyedes hand dermed. 
Blef saa angifven efterskrefne bort Skyldig Gield, nemlig 
Sogne Præsten Hr: Jørgen Jensen Sande fordred efter regenskab og sin sedel 12 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Hr: Rasmus Jensen Borringholm sogne præst i Westermarie sogn fordred efter sin sedel af regning 
21 Sld. 4 skl., og 3 mrk., derpaa er til afkortning, en tønde salt som ligger paa Christians Øe, som 
Peder Bastian self wil svare til for 8 Sld., bliver igien 13 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Ingeborg A: Olluf Jensens i Rønne fordred efter sin sedel penge 4 Sld. 3 mrk.,  
Provians forwalteren Lorend Abro, paa fæstningen Christians Øe fordrer efter afreigning 2 Sld. 8 
skl.,  
Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter afregning 2 Sld.,  
Mads Hermansen i Nexøe fordrer 2 Sld.,  
S: Skipper Biørns i Nexøe fordrer efter regenskab 1 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordrer 4 mrk.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordrer 2 Sld.,  
Eskel Hartwig paa Frendegaard i Ibsker sogn fordred 5 mrk.,  
Gumme Tømmermand i Svaniche fordrer 1 mrk. 8 skl.,  
Esper Runge i Østerlaursker sogn fordred 4 mrk.,  
Hans Rømmer paa Tingsta fordrer 4 mrk.,  
Gammel Andersen ved Clemmedskirke fordrer 1 Sld.,  
Mogens Jørgensen i Røe sogn fordrer 4 mrk.,  
Hans Bendsen i Gudhiem fordrer 10 mrk.,  
Olluf Andersen Deignen i Østerlaursker sogn fordrer 3 Sld.,  
Jord leie til kirken for ligged 4 mrk.,  
Jens Smid i Gudhiem fordrer 5 mrk.,  
Constabel Truels Ollufsen paa Christians Øe fordred for forstrækning til udfarten penge 4 Sld. 3 
mrk.,  
Lasse Pedersen i Aakier sogn fordrer 6 mrk.,  
Hellis Mefvesen fordred ved regnskab 4 mrk.,  
Joenas Christophersen i Gudhiem fordrer 2 mrk. 4 skl.,  
Jørgen Ollufsen paa Leensgaard fordrer 2 Sld.,  
I mod denne S: Qvindes udfart, eller begrafvelses bekaastning Consenteredis Peder Bastian udleg 
for 20 Sld.,  
Skifteforwalteren og skriveren hver 3 Sld., bekom 7 mrk. 8 skl., penge. 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gields fordringer og Prætensioner til penge 93 Sld. 8 
skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 6 Sld. 6 skl.,  
Deraf tilkommer Peder Bastian den halfvepart som 3 Sld. 3 skl.,  
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Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Qvindes 2de døttre, er deraf en hvers laad 
6 mrk. 1½ skl., Efter anfordring hafde Peder Bastian saa velsom Jonas Christophersen ej videre at 
anførre end angifved er  og forskrefved staar. Og lofved Peder Bastian en hver efter denne 
forretning at fornøye, efter som Creditorerne vil betroe ham deres kraf, og derfor ej er nødig en hver 
her af boet udleg at giøre hvor ved saa dette skifte sluttes. Saa at være tilganged og Passeret. 
Testerer. J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. Per P:B:S: Bastian. 
Joenas J:C:S: Christophersen. Hans Ryman. Hellis H:M: Mefvesen. 
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Nr. 229. 
Side 336. 1698. 30. Marts. 
Peder Jørgensen, enkemand, 46. Sg. Rutsker. 
 3 søn. 
A: Jørgen Persen, død. 2 døt. 
 1: Elisabeth Jørgensdatter. Værge: Peder Aristsen, Olsker. 
 2: Gjertrud Jørgensdatter. Værge: Laurs Svendsen, Rutsker. 
B: Anders Persen, egen værge, Rutsker. 
C: Mogens Pedersen, egen værge, 46.Sg. Rutsker. 
 
Anno 1698. Den 30 Marty, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering, 
Sampt Liqvidation, efter Sahl:Peder Jørgensen, forige Sandeman, som boede og døde paa den  
46 gaard, i Rydsker sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlatte  Børn og Børnebørn, som først er 3 
sønner der af var  
 
Dend eldste søn S: Jørgen Persen  efter hammen igien lever 2 døttre hvor af  

Dend eldste daatter Elisabeth Jørgensdaatter for hende werger Peder Aristsen nu 
boende i Olsker sogn  
Dend yngste daatter Giertrud Jørgensdaatter for hende werger Laurs Svendsen i 
bemelte Rydsker sogn. 

Dend anden denne S: Mands søn er Anders Persen i Rydsker sogn  sin egen werge  
Dend yngste søn Mogens Pedersen som nu boer paa bemelte 46 gaard, og sin egen werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende Høyedle og Welbaarne Hr: Estats raad og Amptmand 
Herren Hans Boefeke ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og Skifteskrifver 
Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,  Lars Monsen og 
Jørgen Hansen, Ibiden. Da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
En brun blised ugilled Hest for 7 Sld., en brun snopped og stierned Hoppe 6 mrk., en sort brun Koe 
4 Sld. 2 mrk., en røe hvid manked Koe 4 Sld. 2 mrk., en røed Koe 4 Sld.,it lidet hvidt studnød 6 
mrk., it røe Qvigenød for 6 mrk., it røe hielmed studnød for 5 mrk.,  
Faar. 4 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 14 mrk.,  Svin. En graae belted soe 3 mrk., en hvid Soe 3 mrk., en 
røe sanded orne 2 mrk.,  
Boehave. 
En gl. wogn uden stier 4 mrk., it askebord i Herberghused med foed 4 mrk., it bord i stuen 3 mrk., i 
Krobhused, en ege laasfast kiste 6 mrk., I Herberg hused, en gl. blaae ranned sengedynne 3 mrk., en 
blaae ranned linnen hoved dynne 1 mrk. 4 skl., en pude med lin waar 3 mrk., en pude af seildugs 
waar 12 skl., it gl. bruegarns lagen 1 mrk., i Drengehuset. En gl. blaae ranned sengedynne 1 mrk. 8 
skl., en linnen, og ullen hofved dynne 1 mrk., it blaargarns lagen 12 skl., it deigne trug 3 mrk., en 
kalke tønde 12 skl., en stand tønde 8 skl., en gl. tønde i Krobhused 2 skl., I Pigens Seng i 
Krobhused. En ullen overdynne 1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne 1 mrk., en benkedynne under 
winduen i stuen som er fem allen lang, og er gl. wefning uden fier 2 mrk., it blaat hiønde 4 skl., it 
gl. trygt bordklæde i stuen 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne løsøre til penge 41 Sld. 6 skl.,  
Nok befindes af en Samfrender forretning paa denne bemelte 46 gaard i Rydsker sogn, dateret den 
21 july Anno 1693. at denne S: Mand Peder Jørgensen og for sin egen laad, sampt den hammen 
efter loven berettiget broder laad, er tilkommen, efterskrefne, sampt, og sin afdøde Søn som for 
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hammen ved døden afgik, nemlig Per Persen andeel udi denne 46 gaard, først for Samfrender 
holdet 6 Sld., Item for Samfrender dommens bekaastning 3 Sld., Item 10 Sld., som sønnen Per 
Persen er tilkiendt, hand betalt haver, paa den handskrift og pandtbref S: Per Jørgensen hafde 
udgifved til Hans Mortensen i Clemmedsker sogn, paa sin søn Anders Pers wegne, nok af bemelte 
handskrift betalning for sig og bemelte sin søns andeel tilsammen 28 Sld., S: Per Jørgensens andeel 
arfve af gaarden, som er 10 Sld. 2 mrk., S: Per Persen andeel arfve af gaarden 2 Sld. 7 skl. 5 d., 
dette tilsammen er 59 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Hermed andrager saa dette Sterfboes middel In Alles til Penge 100 Sld. 2 mrk. 13 
skl.,  
Her imod blef angiven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der til giort Udleg. 
Ko:Ma: Amptskriver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor loed indsende hvis som af denne 45 
gaard til amptstuen resterende som fortegnelse som melder, at der rester først for Aa: 1696. 4 Rd. 2 
mrk. 7 skl., og for 97. rester 10 Rd. 4 mrk. 11 skl., fiør 15 Rd. 1 mrk. 2 skl., hvilked tilsammen, den 
nu paa gaarden boende søn, Mogens Pedersen, loved self at af Clarere, og betale, dette Sterfboe, og 
de andre arfvinger, aldeelis uden skade, i allemaader. 
S: Olluf Nielsens arfvinger i Rønne lod fordre 1 mrk. 4 skl., udlagt it gl. bruegarns lagen 1 mrk., ved 
Morten Bohnes udleg 4 skl.,  
Stads Capitain udi Hasle Morten Bohn lod i dag her paa skifted læse, og paaskive it pantebref 
udgifved af S: Per Jørgensen paa denne 46 gaard i Rydsker sogn, lydende paa 40 Sld., Capital med 
deraf it aar til den 10 April 1698. forfalden rente 2 Sld., datered den 19 Febr: 1698. og lest inden 
Nørre Herritsting den 4  Marty 1698. er saa dette med Capital og rente 42 Sld., 
Nok fordred berørte Morten Bohne for forsrikning efter af regning den 12 may 1697. 20 Sld. 3 skl., 
Item forstragt til denne S: Mands begrafvelse 4 Sld. 1 mrk. 2 skl., er dette tilsammen 24 Sld. 1 mrk. 
5 skl., for disse 66 Sld. 1 mrk. 5 skl., er Morten Bohne giort indførsel, og tillagt de forhen her udi 
Specificerede Jordepenge, som denne S: Mand Peder Jørgensen nu til eiendom hafde udi anmelte 
46 gaard som tilsammen er 59 Sld. 2 mrk. 7 skl., for resten som er 6 Sld. 2 mrk. 14 skl., er udlagt en 
brun blised ugilled Hest for 7 Sld., tilovers 1 mrk. 2 skl.,  
Kirkewergen Hans Svendsen i Rydsker sogn, fordred som rester paa kirkens wegne til dato 10 mrk., 
udlagt it lided hvidt studnød 6 mrk., it røt Qvigenød for 6 mrk., legger fra sig til Lars Mogensen 2 
mrk.,  
Jep Jørgensen i Rydsker fordred for en trave langhalm, og arbiedsløn til sammen 4 mrk. 4 skl., 
udlagt, en gl. wogn uden stier 1 Sld., it gl. blaae hiønde 4 skl.,  
Peder Mogensen i Clemmedsker sogn fordred for it par stude 12 Sld., og for en half tønde salt 3 
Sld., er 15 Sld., som Sal: Per Jørgensen skal have bekommed for 7 aar siden, hvor paa hand nu ike 
hafde nogen skrivelse eller anden bevis at fremlegge, denne fordring vilde arfvingerne ike stede 
udleg forre, og beretted de at S: Per Jørgensen hafde sagt i hans svaghed at hand ej viste noged 
regenskab at have med bemelte Peder Mogensen, hvor for skifteforwalteren dette til lov og ret her 
fra henviste. 
Esper Andersen i Rydsker sogn fordred for en tønde haure bekommed om waaren 1697, der for 4 
mrk., laante penge 1 mrk er 5 mrk., udlagt, it askebord i Herberghused for 4 mrk., en ullen og linnen 
hofdynne i drengehused for 1 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld., Skifteskriveren for sin umage i alt 3 Sld., udlagt en sort brun 
Koe for 4 Sld. 2 mrk., toe Faar á 3½ mrk er 7 mrk., til overs 1 mrk.,  
Stemplet papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt forde 1 mrk., it Faar for 3 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene  for deres umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt Lars Monsen tillagt hos Hans 
Svendsens udleg de 2 mrk., Jørgen Hansen tillagt, en røe sanded Orne for 2 mrk.,  
Sønnen Mons Pedersen fremlagde sin forteignelse, at hand vilde hafve for sin faders udfart 32 Sld. 
1 mrk., Sampt og for sin opwartning med sin fader i hans Svaghed 39 Sld., med widere i her for 
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kand hand ej bekomme meere end resten af dette boes middel som opdrager til penge 21 Sld. 8 skl., 
for resten er nu indted videre at udlegge. Thi kand Mogens Pedersen self giøre ansøgning der for 
hvor hand sig noged veed at faae, efter som hand best om sin S: Faders middel er bekyndiged. Saa 
som hand tillige med sin fader en tid lang har beboet denne 46 gaard, saa og her i boet opdragen, 
der ved dette henstaaer, for de 21 Sld. 8 skl., er udlagt it Faar for 3 mrk. 8 skl., en brun snopped og 
stierned Hoppe 6 mrk., en røe hvid manked Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røed Koe 4 Sld., it røe hielmed 
studnød 5 mrk., en graae belted Soe 3 mrk., en hvid Soe 3 mrk., it bord i stuen 3 mrk., en laasfast 
Egekiste i krobhused 6 mrk., i Herberghused, en blaae ranned sengedynne 3 mrk., en dito linnen 
hoved dynne 1 mrk. 4 skl., en pude med lin vor 3 mrk., en pude med seildugs vor 12 skl., en kalke 
tønde 12 skl., en stand tønde 8 skl., i drengehused en blaae ranned Sengedynne 1 mrk. 8 skl., it 
blaargarns lagen 12 skl., it deigne trug 3 mrk., en gl. Tønde i krobhused 2 skl., i pigens seng, en 
ullen overdynne 1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne 1 mrk., en benkedynne under winduen i stuen 5 
allen lang 2 mrk., it trøygt bord klæde for 1 mrk., ved Morten Bohnes udleg 14 skl.,  
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde de vedkommende ej videre til dette boes beste at angive, 
end angifved er Og forskrefved staar i dette saa at være tilganged, og Passered. Testerer. 
J:P:Meklenbourgh. H: Brugman.  Peder P:A:S: Aristsen. 
Anders A:P:S: Pedersen. Mogens M:P:S: Pedersen.  Laurs Mogensen. 

Jørgen J:H:S: Hansen. 
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Nr. 230.     
Side 337. 1698. 31. Marts. 
Henrich Laugesen, døde hos sin værge: Niels Nielsen, den ældre, 4. Sg. Olsker. 
 1 bror. 
A: Anders Laugesen, død. 1 søn. 3 døt. 
 1: Lauge Andersen. Værge: Peder Andersen, Rutsker. 
 2: Karen Andersdatter, gm. Mogens Svendsen, Olsker. 
 3: Kirstine Andersdatter. Værge: Niels Nielsen, den yngre, Olsker. 
 4: Ellene Andersdatter. Værge: Hans Hansen, Olsker. 
 
Anno 1698. Den 31 Marty, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering, Sampt Liqvidation  
efter Sahl:Henrik Laugesen, som var it Domt og Doft menneske, og  døde hos sin werge Niels 
Nielsen den ældre, der boer paa den 4de gaard i Olsker sogn. Imellem bemelte werge paa eene, og 
paa anden side hans nu igien lefvende brødre børn nemlig. 
 
Afgangne Anders Laugesens efter lefvende børn, som er en søn og 3 døttre, hvor af  

Sønnen er Lauge Andersen som Peder Andersen i Rydsker sogn er werge for. 
Dend eldste daatter Karne Andersdaatter for hende var tilstede hendes nu havende 
mand Mogens Svendsen i Olsker sogn. 
Dend anden daatter Kirstine Andersdaatter for hende werger Niels Nielsen den 
yngre i Olsker sogn. 
Dend yngste daatter Ellene Andersdaatter for hende werger Hans Hansen i Olsker 
sogn. 

 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, Hvor da er forfatted hvis denne S: Carl haver arfved som er efter it 
skiftebref ganged efter S: Anders Laugesen i Olsker sogn. den 12 Aug. 1687. er tilfalden denne 
Sahl: Carl sin fæderne, og moderne arfvepart som er tilsammen udi løsøre er 18 Sld. 3 skl.,  
Nok efter en Samfrender dom og forretning, dateret den 30 Sept: 1687. angaaende den 15 gaard i 
Olsker sogn, som var denne Sahl: Carls fæderne Jord eiende gaard, hvor udi hammen er tilfalden 
efter riktig udreigning paa hans anpart penge 19 Sld. 6 skl.,  
Er saaleedis denne Sahl: Carls midler i alt penge 37 Skd. 9 skl.,  
Her imod fremlagde wergen Niels Nielsen sin fortegnelse, med indhold den bekostning, med 
underhold, kost og klæder som hand Henrik Laugesen siden forde dato ungefehr 11 aar paa hans 
persohn anvendt haver saa vel som og saa hvis i den tiid er medgaaende da hand ike føden fortiene 
kunde, efter som hand imod 60 aar af alder haver opnaaed, hvilked hammen svaghed, og skrøbelig 
med førde, dernest og saa, den udgift wergen Niels Nielsen til bemelte S: Carls begravelse udlagt 
haver hvilked opdrager til som men 80 Sld., der paa hammen nu af denne S: Carls middel goegiøres 
32 Sld. 1 mrk. 1 skl., hvor fore hammen nemlig, Niels Nielsen tillegges først forskrefne Jordepenge 
denne S: Carls tilhørde udi den 15 gaard i Olsker sogn som er 19 Sld. 6 skl., for resten som er 13 
Sld. 11 skl., beholder Niels Nielsen som hammen her ved tilleggis forskrefne løsøre  som opdrager 
til 18 Sld. 3 skl., naar hand der af betaler, til skifteforwalteren og skriver for deres umage og reisen 
hver 4 Sld., Item til stempled papir til denne forretning 1 mrk. 8 skl., Saavel som og til de 2de mænd 
som ved denne forretning over værende var, nemlig Bereld Clausen og Mogens Jensen hver 1 mrk., 
Hvor ved saa wergen Niels Nielsen den ældre skal være kraf, og angerløs. Saaleedes dette skifte 
sluttes hvilked til Stadfæstelse vi smaptlige dette under vorre hender Attesterer. 
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Jens Pedersen Meklenbourgh . Henrik Brugman . Niels Nielsen. 
Niels N:N:S: Nielsen.   Berild Clausen. Hans H:H:S: Hansen. 
 Mogens M:J:S: Jensen. 
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Nr. 231. 
Side 337b. 1698. 2. April. 
Svend Christensen, 7. Sg. Nylars. 
Gjertrud Andersdatter. Laugv: Peder Jørgensen, Nylars. 
 1 søn. 2 døt. 
A: Christen Svendsen, f. 1692. Værge: Morbror, Peder Andersen, Nylars. 
B: Kirstene Svendsdatter, f. 1688. Værge: Morbror, Jep Andersen nylars. 
C: Karen Svendsdatter, f. 1695. Værge: Mogens Frendesen, Nylars. 
 
Anno 1698. Den 2 April, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering, Sampt  
Skifte, og Deeling efter Sahl: Svend Christensen , som boede og døde paa 7 Jord Eiendoms 
gaard, beliggende udi Nylaursker sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru Giertrud 
Andersdaatter, for hende blef efter hendes begiering til Laugwerge anordnet  Peder Jørgensen 
bemelte Nulaursker sogn. De paa eene, og paa anden side, deres Sammen auflede børn, som en  søn 
og 2 drøtter. Hvor af  
 
Sønnen er Christen Svendsen paa 6te aar gl. for hammen werger Mor broderen Peder Andersen 
ibiden. 
Dend eldste daatter Kirstine Svendsdaatter paa 10de aar gl. for hende er til werge anordnet Jep 
Andersen hendes mor broder ibiden. 
Dend yngste daatter Karne Svendsdaatter paa 3de aar gl. for hende er til werge anordnet Mogens 
Frensesen i bemelte Nylaursker sogn. 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmelded Morten 
Ollufsen og Peder Hellisen, ibiden. Hvor da er forrefunden og Passeret  som her efter følger. 
nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En slet brun Hest for 11 Sld., en brun stierned Foele 10 Sld., en brun Hoppe for 7 Sld., en røe blised 
Hoppe 4 Sld., it brunt ungt meer Øeg for 4 Sld., en brun blised gl. Hest for 8 Sld., 2 sorte studde 13 
Sld., en ræe røgged stud for 5 Sld. 2 mrk., en sort Koe 5 Sld., en brun Koe med it horn for 5 Sld., en 
sort grimmed Qvigekalf 1 mrk. 4 skl.,  
Svin. En sort belted galt for 3 mrk., en graae Soegris 1 mrk. 4 skl.,  
Faar. 8 gl. Faar deraf 4 hvide og 4 sorte á 4 mrk er 8 Sld., 2 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En ploug med behørig Jern og juhl 3 mrk., 2 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., en gl. wogn uden stier for 2 
mrk., endnu en gl. wogn med en skarred axel for 4 mrk., it gl. aar med en liden bihl paa for 8 skl.,  
I Herberghused. 
En laasfast førre kiste for 6 skl., endnu en førrer kiste med en forderfved laas for 5 mrk., en nye 
wefved benkedynne med skin vaar under fem alen lang 3 Sld., endnu en nye wefved benkedynne 
med ranned under vaar 61 alen lang 4 Sld.,  
I wester seng en blaae ranned olmerdugs overdynne for 6 mrk., en sort raned ullen underdynne for 5 
mrk., en ullen hofved dynne 3 mrk., en dito for 1 mrk., en pude med vaar, og strik 3 mrk. 8 skl., it 
gl. bruegarns lagen 12 skl., I Øster seng, en linnen underdynne for 2 Sld., en ranned bolster 
ofverdynne for 3 Sld., en ranned hofveddynne 2 mrk., en ullen hofved dynne 1 mrk. 4 skl., en pude 
med lin vaar og strik 2 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen for 6 mrk.,  
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Kaabber.  
En gl. liden kaabber kedel er vegtig til 2 mrk., en gl. liden mæssing kedel for 3 mrk., en kalke tønde 
for 1 mrk., en straaebonds tønde i Sterhused for 6 skl., en ølhalf tønde 10 skl.,en saae 10 skl., en 
jern gryde kraag 1 mrk., I Herberghused, en nye greis seis bom, med en gres seis der til begge for 2 
mrk., en gl. korn seis med gl. bon 1 mrk., en straabonds tønde i Krobhused 8 skl., i stuen en nye 
wefved benkedynne med guhl under foer for 8 allen lang for 4 Sld., en nye wefved benkedynne 
forboer enden med guhl under foehr for 3½ allen lang 2 Sld.,  
Tilstaaende Gield. 
Unge Hans Jensen paa 34 gaard i Nyelaursker sogn er skyldig blefven her til boet paa en Hest 
penge 4 Sld., 
Constabel Jens Hoeman boende i Rønne er skyldig blefven paa meel 4 mrk. 8 skl.,  
Peder Morttensen boende i Arnager er skyldig her til boet som hans stif søn Jacob Hansen var her 
tilstede, og paa hans wegne vedstoed ret at være 17 Sld.,  
Jep Jensen i Nyelaursker sogn er  skyldig her til boet som hand hafde laant, en Sølfskee af denne  S: 
Mands, og hans hustru, hvilken skee hand igien haver lefvered tilbage, der for  ansatte Enken, og 
arfvingerne berørte Sølfskee i werdie for penge 10 mrk.,  
Lars Hansen Tømmermand i Rønne er skyldig blefven for Rug penge 4 mrk.,  
Mons Markman lqnnede er efter Enkens beretning skyldig for arbiedsløn penge 3 mrk., efter it 
pandteberf udgifven af S: Anders Pedersen, da tered den 29 January 1692. til denne S: Mand Svend 
Christensen hvilked pandtebref, og tillige r underskrefven af S: Anders Peders Søn Peder Andersen 
i Nyelaursker sogn, sampt Niels Jensen Ibiden, Og Poul Rasmusen i Nyelaursker sogn. der nest er 
samme pantebref lest og paaskrefven inden Wester herretsting, den 18 febr. Berørte aar 1692. under 
Byefougden Hans Ollufsen, og bye skriveren Mads Pedersen Wiborg deris hender, saa vel som og 
er samme pandtebref lest inden Wester Herrits ting den 1 febr. 1694- hvor efter dette Sterfboe haver 
denne 7 gaard i Nyelaursker sogn til underpandt for penge 234 Sld.,  
Om sider da Enken forman, at hendes laugwerge ike hafde ladet lest og paaskrive, det skiødebref 
som hendis Fader Sal: Anders Pedersen paa denne 7 gaard i Nyelaursker sogn , datered den 26 
Marty 1696. med egen haand og Zegneter underskrefvedog forsegled til Svend Christensen udgived 
haver og til Witterlighed af Jens Hansen i Rønne, og Svend Westersen i Arnager, underskrefven. Og 
inden Wester Herritsting den 26 marty 1696. Testeret, af Olluf Nielsen som tilordned byefouged, og 
bye skriver Mads Pedersen, lest og paaskrefven, der efter findes og saa paategnet. / : A : med des 
videre udvisning, saa haver Enken  berørte skiødebref  til Skiftebetienterne at paategne, og 
Observere til mermere oplysning for de ved kommende Enkens med arfvinger, efter S: Svend 
Christensen indlefvered, saa at deraf fuld kommen ersees kand, at denne omrørte 7 gaard aldeelis 
tilhør S: Svend Christens arfvinger, nemlig, berørte Enken og hendes børn, og   enddog sát samme 
gaard, efter Svend Cjhristens begiering, ved 8 mands sætning, ike kand opnaae Pandtebrefs Capital, 
men for uden bekaastning fattis udi de 234 Sld., er fyldelstgiørende 14 mrk. 13 skl.,  saa vilde 
Enken dog derpaa ike anke, men den fulde Summa 234 Sld., Imellem hende og børnen, begierte at 
deelis, der ved saa S: Anders Pedersens andre arfvinger, ej noged af gaarden tilkomme kand men 
som melt S: Svend Christensens Enke og børnen ar tilhøre til Eveidelig Eiendom, efter berørte 
pandtebref og der paa viedere formelte ergangne skiøde, som ble flest, og paaskrefved hold, og 
formelding;  
Summa andrager saa dette Sterfboes løsøre til penge 127 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Og den antegnede til staaende Gield andrager 26 Sld. 1 mrk. 8 skl.,   
Dertil kommer forskrefne pandte, og skiøde brefs lydelse, bliver saa dette Sterfboes middel in Allis 
penge 3388 Sld., 2 skl., her til kommer 5 tønder Rug som er saaed, tønden er sat for 10 mrk., er 12 
Sld. 2 mrk., Summa Summarum 400 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
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Saa bliver  S: Mands Ifareklæder wurderet som er efter skrefne ? en mørk graae klædis kiol med 
hvidt foer bays under foer 2 Sld., it par dito klædes bopser med lærred under foered for 3 mrk., en 
sort fifskaftes kiol 6 mrk., en ræed kirseis foer skiorte 4 mrk., Summa 5 Sld. 1 mrk., Her imod 
beholder Enken sine egne Ifareklæder. Saa deelis disse denne S:Mand Ifareklæder imellem en søn 
og 2 døttre, denne forskrefne S:Mands børn, er deraf en broderlaad, 2 Sld., 2 mrk. 8 skl., og en 
søsterlaad er 1 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Sønnen for sin anpart er udlagt en mørk graae klædes kioel med hvid foer bays underfoer 2 Sld., it 
par dito klædes bopser med læred under foered 3 mrk., til overs 8 skl.,  
Dend eldste daatter er tillagt en sort fifskaftes kiol for 6 mrk., til overs 12 skl.,  
Dend yngste daatter for sin anpart 5 mrk. 4 skl., er tillagt en røe kirseies foer skiorte for 4 mrk., hos 
sin broderslaad 8 skl., og hos sin søsters laad 12 skl.,  
Dernest blef angiven efterskrefne bort skyldige Gield, hvor til er giort udleg som her 
efter følger. 
Kongl: May: Amptskriver, og Ridefouged Sr: Jans Henrik Skor fordred som rester af denne 7 gaard 
for Aa 1696 med omkostning 6 Rd, 3 mrk. 15 skl., Item for Aa. 1697. 10 Rd. 4 mrk. 3 skl., giør 17 
Rd. 2 mrk. 2 skl., er 26 Sld. 2 skl., udlagt 5 tønder Strøe Rug á 10 mrk er 12 Sld. 2 mrk., en Røe 
røgged stud 5 Sld., en sort hielmed Koe 6 Sld., 2 Faar á 4 mrk er 2 Sld., 2 gl. Gies á 20 skl er 2 mrk. 
8 skl., til overs 6 skl.,  
Enken angaf at være skyldig til sogne Præsten Hr: Prousten Jens Morssing, naar 9 mrk. 12 skl., som 
hende, og Sterfboet tilkom fradragis skulle igien restere for tiende ungefehr 4 Sld., om meere rester 
vil Enken seilf svare, udlagt en nye wefved benkedynne med ranned under vor i Herberghused 6½ 
allen lang er sat for 4 Sld.,  
Anders Jacobsen i Rønne fordred efter regenskab og sin sedel 21 Sld., udlagt 2 sorte stude 13 Sld., i 
Øster seng i Herberghused, en linnen underdynne 2 Sld., en ranned bolster overdynne for 3 Sld., 3 
Faar 3 Sld.,  
Barbra S: Christopher Hansens i Rønne fordred efter sin sedel penge 3 mrk. 12 skl., udlagt it Faar 
for 4 mrk., til overs 4 skl.,  
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter sin sedel som S: Svend Christensen har goedsagt af sin 
hustru faders Gield som rester 3 mrk. 4 skl., tillagt it Faar for 4 mrk., til overs 12 skl.,  
Herman Bohn i Rønne fordred efter sin sedel 1 mrk. 4 skl., udlagt i wester seng i Herberghused, en  
ullen hofved dynne 1 mrk. hos Barbra S: Christopher Hansens udleg 4 skl.,  
Niels Frost i Rønne fordred efter sin fremlagde regning datered i regenskabed aar 1686. hvor paa 
hand opskriver at reste 5 Sld. 3 mrk. 13 skl., dette beretter Enken, og arfvingerne, og med wergen 
Disput. Ej vilstede udleg her for, der for skifteforwalteren denne fordring til lov og ret henvist, 
windes noged betaler Enken og arfvingerne Proqvota :/: 
Hans Jensen den ældre i Nyelaursker sogn fordrede 2 mrk., udlagt en ranned hofveddynne for 2 
mrk., i øster seng i Herberghused :/: 
Kirkewergen Mikel Madsen fordrer som rester af kirke tiende for Aa. 1696. 4/5 tønde Biug der for 2 
Sld., Item rester for Aa. 97 ligesaa 4/5 tønde Biug der for 8 mrk., Klokeringens penge 2 mrk., er 
tilsammen penge 4 Sld. 2 mrk., udlagt i stuen en nye wefved benkedynne med guhl under foer 8 
allen lang 4 Sld., en pude med lin waar og strik i øster seng i Herberghused for 2 mrk. 8 skl., til 
overs 8 skl.,  
Mortten Bohn i Hasle angaf at afgangne Daniel Krûger i bemelte Hasle hafver laant af hammen en 
Sølfskee, med en windrue knap paa af werdie 3 Sld., hvilken Sølfskee Daniel Krüger imod 
arbiedsløn, har overlevered til denne S: Mand for 5 mrk., denne skee beretted denne Enken at 
hendis S: Mand Svend Christensen hafver i pandt levered til Else Jens Hansens i Rønne, som da var 
en pige hiemme værende hos sin moder Karen S: Lars Ibsens i bemelte Rønne nu er samme skee 
ike her i boet, at finde, men skal endnu hos berørte Else Jens Larsens imod 5 mrk., henstaar, da 
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saafrenbt den ike kand igien bekommis Prætenderet Morten Bohne her af boet de resterende 7 mrk., 
hvor for Enken tager udleg, og der imod forskrefne Sølf skee at forskaffe og Mortten Bohne 
tilsvarer, naar 5 mrk., penge til hende betalis for disse 7mrk.,  er udlagt it Faar for 4 mrk., en sort 
belted galt for 3 mrk.,  
Imod denne S: Mands Udfart eller begrafvelses bekaastning tilkommer Enken wederlaug efter 
hendis forregifvende udleg for penge 24 Sld., for disse 34 Sld., er til Enken udlagt, en brun stierned 
Foele for 10 Sld., en brun Hoppe 7 Sld., en sort hielmed hvid manked Koe for 5 Sld. 2 mrk., en 
ploug med til behørig jern og juhl for 3 mrk.,  en graae soegris 1 mrk. 4 skl., 2 harrer 1 mrk., hos 
Willum Jacobsens udleg 12 skl.,  foruden dette beholte Enken sin seng i stuen og en gl. arbieds 
wogn med stier :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bekom 4 Sld., udlagt af en slet brun Hest disse 4 Sld., :/: 
Skifteskriveren for sin umage bekom i alt 19 mrk., udlagt af en slet brun Hest disse 19 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt af en slet brun Hest 4 mrk., it gl. bruegarns 
lagen 12 skl., en ulen hofved dynne i øster seng i Herberghused 1 mrk. 4 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 3 mrk er 6 mrk., udlagt til Morten Olsen en 
liden kaabber kedel 2 mrk., en sort grimmed Qvigekalf 1 mrk. 4 skl., til overs 4 skl.,  
Peder Hellisen udlagt en ullen hofveddynne i Wester seng i Herberghused for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 96 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deelling penge 303 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Deraf tilkommer moderen den halfvepart som er penge 151 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Dend anden halfve part deelis imellem forskrefne denne S: Mands børn, som med denne sin efter 
lefvende hustru auflede haver, som er en søn og 2 døttre, er der af en broderlaad 75 Sld. 3 mrk. 11 
skl., Og en søsterlaad 37 Sld. 3 mrk. 13½ skl.,  
 
For Enkens anpart som er 151 Sld. 3 mrk. 6 skl., er udlagt af denne 7de gaards pandtepenge at have 
117 Sld., en brun blised Hest 8 Sld., en røe blised Hoppe 4 Sld., en brun Koe med it horn 5 Sld., en 
gl. wogn uden stier 2 mrk., it gl. aar med en liden bihl paa 8 skl., i wester seng i Herberghused, en 
blaae ranned olmerdugs overdynne 6 mrk., en sort ranned ullen underdynne for 5 mrk., en pude med 
waar og strik 3 mrk. 8 skl., en gl. liden mæssing kedel 3 mrk., en kalke tønde 1 mrk., en gres seis 
med en nye bom 2 mrk., en korn seis med en gl. bom 1 mrk., en straabonds tønde i Steerhused 6 
skl., en øll halftønde 10 skl., en saae 10 skl., en jern gryde kraag 1 mrk., en straabonds tønde i 
krobhused for 8 skl., en benkedynne for bordenden i stuen 3½ allen lang for 8 mrk., hos unge Hans 
Jensen paa 34 i Nyelaursker sogn som hand her til boet er skyldig blefven, at have de 4 mrk., af 
hvis Peder Morttensen udi Arnager, her til boet er skyldig blefven, er her til udlagt at fordre 5 Sld., 
hos Mortten Ollufsen 4 skl.,  
 
Sønnen Christen Svendsen som Mor broderen Peder Andersen er werge for tilkommer 75 Sld. 3 
mrk. 11 skl., udlagt udi den 7 gaard 58 Sld. 2 mrk., en sort Koe 5 Sld., it bruegarns lagen 6 mrk., en 
wogn med en skorred axel 4 mrk., hos Peder Morttensen i Arnager  af hvis hand er skyldig blefven 
4 Sld., hos Jep Jensen i Nyelaursker sogn som hand er skyldig for en laant Sølfskee at fordre 10 
mrk.,  en nye wefved benkedynne med skin waar under 5 alen lang udi Herberghused for 3 Sld., hos 
Constabel Jens Herman af hvis hand her til boet er skyldig 1 mrk. 11 skl.,  
 
Dend eldste daatter Kirstine Svendsdaatter som Mor broderen Jep Andersen i Nyelaursker sogn 
at have 29 Sld. 1 mrk., it brunt ungt Meehr Øeg 4 Sld., en førre kiste i Herberghused med en uferdig 
laas for 5 mrk., hos Constabel Jens Horman i Rønne 2 mrk. 13 skl., hos Peder Morttensen i Arnager 
som hand her til boet er skyldig deraf her til udlagt 2 Sld. 3 mrk.,  
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Dend yngste daatter Karne Svendsdaatter som Mons Frendesen i Nyelaursker sogn er werge for 
tilkommer 37 Sld. 3 mrk.13½ skl., der for er tillagt af den 7 gaard i Nyelaursker sogn 29 Sld. 1 
mrk., hos Per Mortensen i Arnager af hvis hand er skyldig 5 Sld. 1 mrk., en laasfast førre kiste i 
Herberghused 6 mrk., hos Lars Hansen Tømmerman i Rønne 4 mrk., hos Mourits Markman som 
hand er skyldig 3 mrk., ved skattens udleg 5 skl., hos Mikel Madsens udleg 8 skl.,  
 
Til det sidste blef Enken og forskrefne werger paa børnens wegne saaleedes foreenede, at Enken 
skal beholde børnens tilfaldende arfvepart, hos sig under sit wergemaal at have, saa lenge hun 
sidder Enke, og holde wergerne skadesløs, og i mens moderen børnens tilfalden arf  saa hos sig 
haver, anstaar arfven for børnen hos moderen uden rente, hvorimod moderen børnene med 
nødtørstig klæde og føede under holde, mens naar Enken hen indlader sig i Nyt ekteskab, omgaar 
wergerne hern´med videre efter lovens indhold. Endelig  blef Enken og wergerne af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve, som entten kunde komme Sterfboet til 
best, eller videre fordrende Gield, hvor til de svarede ej videre at være, end angived er, og 
forskrefved staar, hvor ved saa dette skifte sluttes, dette saa at være tilganged og Passeret Testerer. 
J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. Per P:J: Jørgensen.  Per Andersen. 
Morten Olsen.     Peder P:H:S: Hellisen.  Jep J:A:S: Andersen.     
Mons M:F: Frendesen. 
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Nr. 232. 
Side 340. 1698. 7. April. 
Bent Nielsen, 60. Sg. Aaker. 
Karen Svendsdatter. Laugv: Jens Larsen, Aaker. 
 2 døt. 
A: Lutcia Bendsdatter, f. 1680.  
B: Boehl Bendsdatter, f. 1687.  
  Værge: Jørgen Jensen, Aaker. 
 
Anno 1698. Den 27April, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering, 
Sampt  Skifte, og Deeling efter Sahl: Bent Nielsen , som boede og døde paa 60 Jord Eiendoms 
gaard, i Aaker sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru Karne Svendsdaatter, for 
hende blef til Laugwerge anordnet  Jens Larsen ibiden.. De paa eene, og paa anden side, deres 
Sammen auflede børn, som  2 drøtter. Hvor af  
 
Dend eldste daatter Lutcia  Bendtsdaatter paa 18 aar gl. for hende er til werge anordnet Jørgen 
Jensen i Aaker sogn.  
Dend anden  daatter Boehl Bendtsdaatter paa 11 aar gl. for hende werger bemelte Jørgen Jensen 
 
Hvor  paa Rettens wegne var ofverværrende, Husbunden Welb: Hr: Vice lands dommer Ancher 
Müller og skifte skrifveren Henrich Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd 
opmelded Anders Ollufsen og Jens Jacobsen, ibiden. Hvor da er forrefunden og Passeret  som 
her efter følger.  
 
Øeg. 
En røe ugilled Hest 7 Sld. 2 mrk., en sort bliset Hoppe 8 Sld., en sort brun Hoppe 8 Sld.,  
Qveg.  
En hvidmanked Koe 4 Sld. 3 mrk., en røe hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe stierned Koe 6 Sld., en 
slet røed Koe 5 Sld., en røe hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe stierned Qvige 4 Sld., en slet røed 
Qvige 4 Sld., en blak braaged stud 7 Sld. 3 mrk.,  
Faar. It sort Faar 4 mrk., it graat Faar 4 mrk., it sort Lam 3 mrk.,  
Svin. En graa belted galt 4 mrk., en hvid spetted Soe 3 mrk., en gl. Gaas ogen Gaas á 20 skl er 2 
mrk., 8 skl., en kaabber kedel nesten paa 2 spanne stoer, er med it lided hull paa, er wegtig til 3 Sld., 
en gl. metal gryde 1 mrk., en sling øpse 1 mrk. 8 skl., en gl. stokøpse 1 mrk. 4 skl., en stolpe naur 1 
mrk. 8 skl., en lang stolpenaur 1 mrk., it ølkar paa 1½ tønde 3 mrk., en kierne 1 mrk. 4 skl., 2 drøfte 
trug á 8 skl er 1 mrk., it deigne trug i Krobhused 1 mrk. 8 skl., 2 tønder 14 skl., 2 sybøtter á 4 skl er 
8 skl., en føre span 4 skl., en tømmer in kiste med en haspe 4 mrk., en gl. laasfast førre kiste 2 mrk. 
8 skl., en ploug med en hammel jern juhl løbere og ringe 7 mrk., en gl. wogn uden stier 6 mrk., en 
hakelse kiste uden staal og knif 1 mrk., en ophugen slee stoek 1 mrk., en gl. hakelse knif 4 skl., en 
hugdegn uden sleede 1 mrk., en hug degn med ballig, og it gl. geheng til 1 mrk., en musqvet for 3 
mrk., en gl. bardisoen 6 skl., 
Efter en transport udgifved af Jens Pedersen Huhlmager i Nexøe datered den 3 Sug: 1697. og 
samme dag uden anden Sønder Herritsting vedstaaet, befindes denne S: Mand at have udi denne for 
omrørde 60 gaard i Aakier sogn penge 22 Sld. 8 skl., 
Anders Nielsen i Aakier sogn er skyldig her til boet som Enken og hendes laugwerge angaf at hand 
har vedstaaet og som hand nu er svag og ej kand komme anføris Gielden der efter som er 2 Sld. 8 
skl.,  
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Iligemaade angafves at Jens Olsen i Nyre bye i Westermarie sogn er skyldig 2 mrk. 4 skl.,  
Nok wurdered, en liden nye wefved Agedynne 1 mrk. 8 skl., en gl. liden Agedynne 12 skl., it gl. 
wefved benkedynne waar 8 skl., en sleede med dret og træ videre 1 mrk. 4 skl., en aar bihl 4 skl., en 
elle harre 1 mrk. 4 skl., en gl elle harre 12 skl.,  
Summa andrager dette boes middel til penge 109 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder som var af gammel wadmel, og Alunit skin beholte børnen sig at 
paaklæde efter haanden at forslide,  
Derimod blef angifven efterskrefne Gield. 
Kongl: May: Amptskriver og Ridefouged Sr. Hans Henrik Skor fordrer for Aa. 1697 knekte penge 1 
mrk. 11 skl., findes her imod amptskriverens Qvitering af 19 Marty. 1698. Knektepenge for 1697 at 
være betalt 1 mrk. 11 skl.,  
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller  som denne 60 gaards land Gielden er berettiged, fordred 
for resterende Landgielde for Aa. 1695. 1696. og 1697. saavelsom og forstrekning til denne S: 
Mands begrafvelse med widere som opdrager 33 Sld. 1 mrk. 7 skl., for skifte rettighed 2 Sld., giør 
35 Sld. 1 mrk. 7 skl. Udlagt en røe hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe stierned Koe 6 Sld., en 
blak braaged stud 7 Sld. 3 mrk., en sort blised Hoppe 8 Sld., en slet røed Koe 5 Sld., en røe stierned 
Qvige 4 Sld., til overs 3 mrk. 9 skl.,  
Imod denne S: Mands Udfart blef Enken bevilged udleg for 16 Sld., tillagt, en røed ugilled Hest 7 
Sld. 2 mrk., en hvid manked Koe 4 Sld. 3 mrk., en hvid spetted Soe 3 mrk., en ploug med behør 7 
mrk., 2 gl. gies 2 mrk. 8 skl., en gl. metal gryde 1 mrk., en aar bihl 4 skl., en elle harre 1 mrk. 4 skl.,  
Kirkewergen Edvart Olsen paa Aakirkes wegne fordrer som rester 8 mrk., tillagt it sort Faar 4 mrk., 
it graat Faar 4 mrk.,  
Diderik Larsen i Aakier sogn fordred for en qvartal skat af det aar 95. 4 mrk. 6 skl., tillagt en 
Musqvet for 3 mrk., en ophugen slee stoek 1 mrk., en gl. bondi soen 6 skl., 
Anders Jacobsen i Rønne haver at fordre efter Enkens forregifvende 7 mrk., tillagt it sort Lam 3 
mrk., en graae belted galt for 4 mrk.,  
Hans Jensen paa Tingsta har og her i boet at fordrer som rester paa en afkiøbt Hoppe 3 Sld., tillagt 
en tømmermand kiste med en haspe paa for 4 mrk., en gl. wogn uden stier 6 mrk., en liden nye 
wefved agedynne 1 mrk. 8 skl., 2 sibøtter 8 skl.,  
Skifteskriveren for sin umage i alt 3 Sld., tillagt en kaabber kedel paa 2 spanne med it hull paa for 3 
Sld.,  
Stempled papir til denne forretning 3 mrk., udlagt ved Hr: Landsdommers udleg 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt it deigne trug 1 mrk. 8 
skl., en hug degn uden ballig 1 mrk., it gl. benkedynne vor for 8 skl.,  
Imod forskrefne udgifven transport, som Jens Persen udgived haver paa den andeel udi den 60 
gaard i Aakier sogn. foregaf berørte Jens Persen i Nexøe af den anførte Summa, endnu ubetalt at 
være Jens Persen beholden at have af gaarden, som denne S: Mands hustru med sin laugwerge 
hammen samtøked 8 Sld., der for hand ved berørte anpart forbliver. 
Summa andrager saa forskrefne Gield og Prætensioner til penge 71 Sld. 2 mrk. 13 
skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling 38 Sld. 15 skl.,  
Deraf tilkommer Enken den halfve part som er 19 Sld. 7½ skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Mands 2de døttre, er deraf hvers laad 9 
Sld. 2 mrk. 3 ¾ skl.,  
 
For Enkens anpart udlagt en sort brun Hoppe 8 Sld., en røe hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en sling 
øpse 1 mrk. 8 skl., en stok øpse 1 mrk. 4 skl., en stolpe naur 1 mrk. 8 skl., it Ølkar paa 1½ tønde 3 
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mrk., en kierne 1 mrk. 4 skl., 2 drøfte trug 1 mrk., 2 tønder 14 skl., en førre span 4 skl., en gl. 
laasfast førre kiste 2 mrk. 8 skl., en hakelse kiste uden staal og knif 1 mrk., en gl. hakelse knif 4 
skl., en hug degn med ballig og geheng 1 mrk., hos Anders Nielsen i Aakier sogn, som her til boet 
er skyldig 8 mrk. 8 skl., en elle harre 12 skl., en sleede med dret og træ vidier 1 mrk. 4 skl., ved 
Hr:lands dommers udleg de 9 skl.,  
 
Den eldste daatter Lutcia Bendtsdaatter tilkommer 9 Sld. 2 mrk. 3 skl., tillagt af den 60 gaard i 
Aakier sogn 7 Sld. 4 skl., halfdeelen af en røed stierned Qvige for 4 skl., deraf de 2 Sld., hos Jens 
Olsen i Myrebye 2 mrk.,  
 
Dend anden daatter Boehl Bendtsdaatter tilkommer 9 Sld. 2 mrk. 3 skl., tillagt af den 60 gaard i 
Aakier sogn 7 Sld. 4 skl., halfdeelen af en røed stierned Qvige Taxeret  for 4 skl., deraf de 2 Sld., 
hos Jens Olsen i Myrebye 4 skl., en gl. liden agedynne 12 skl., en lang stolpe naur 1 mrk.,  
Efter anfordring af skifteds Administrator hafde Enken, og de ved kommende ej videre til dette boes 
middel at angive, ej heller angaf sig flere med nogen Gields fordringer, end forskrefvet staar, dette 
saa at være tilganged og  Passeret. Testerer. Ancher Müller. Henrik Brugman. 
Jens J:L: Larsen.  Anders Olsen egen haand. Jens Jacobsen egen haand.  
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Nr. 233. 
Side 340b. 1698. 8. April. 
Mons Adsersen, 20. Sg. Aaker. 
Elsebeth Larsdatter. Laugv: Far, Lars Hansen, Aaker. 
 1 søn. 
A: Lars Monsen, f. 1694. Værge: Farfar, Adser Pedersen, Pedersker. 
 
Anno 1698. Den 8 April, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering, Sampt  
Skifte, og Deeling efter Sahl: Adsersen , som boede og døde paa den 20 Jord Eiendoms gaard, 
beliggende udi Aaker sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru Elsebeth Larsdaatter, 
for hende blef til Laugwerge efter hendis begiering anordnet  Lars Hansen hendis fader boende i 
Smør engen i Westermarie sogn. De paa eene, og paa anden side, it deres Sammen auflede liden 
Søn.navnlig 
 
Lars Monsen paa 4 aar gl. for hammen er til werge anordnet hans fader fader Adser Pedersen 
boende i Kellingebye udi Pedersker sogn.  
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende Høyedle og Welbaarne Hr: Estats raad og Amptmand 
Herren Hans Boefeke ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh og Skifteskrifver 
Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,   Mons Ibsen og Per 
Hansen, her i Aakier sogn.. Da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
Øeg. 
En brun stierned gilling for 4 Sld. 2 mrk., en mørk brun blised gilling 6 Sld. 2 mrk., en brun skimled 
gilling 7 Sld., en sort blised gilling 6 Sld. 1 mrk., en sort blised Hoppe 5 Sld. 2 mrk., en brun 
skimled Hoppe 4 Sld., en røe blised Hoppe for 4 Sld., 
Qveg. 
En røe Koe for 6 Sld., en sort grimmed Koe for 5 Sld., en blegged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort 
hielmed Koe 5 Sld., en røe hielmed stud 3 Sld. 2 mrk., en sort grimmed Qvige 3 Sld. 2 mrk., 2 røe 
røggede stude kalfve á 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk.,  
Faar. 8 støker Faar á 4 mrk er 8 Sld.,   Svin. En hvid Soe 4 mrk., en sort Soe 3 mrk.,a 12 skl er 1 
mrk. 8 skl., en hvid graae Soegris 12 skl.,  Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., en Gaase 
1 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En wogn med stier 1 Sld., en ploug med behørrig jern for 6 mrk., 2 jernede hamle den eene med 
Cabel seehler den anden med en haar, og en cabelseele støked 1 mrk er 2 mrk., en skovsleede 1 
mrk. 4 skl., 2 gl. harre á 4 skl er 8 skl.,  
I Krobhused. 
En ølhalf tønde 12 skl., en gl. øl fiering 4 skl., it gl. deigne trug med stoehl 13 skl., en straabonds 
tønde 4 skl., en gl. kierne 4 skl., 2 tønder Rug som er saaed deraf strøe Rugen sat for 4 Sld., 
I Stuen. 
En liden førre kiste med laas og hengsler for 2 Sld., it gl. langt førre bord 2 mrk., it gl. wraaeskab i 
stuen uden laas 8 skl.,  
Enken beretted at Qvarteermester Christopher Ollufsen paa Myrregaarden i Aakier sogn er skyldig 
penge  4 Sld., derpaa korttes som sogne deignen Jens Jørgensen for Aa. 1697. tilkommer for en 
skep: Biug 2 mrk., rester saa 14 mrk., som hand er skyldig bleven paa en Koe. 
Summa Andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 94 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
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Denne S: Mands Ifareklæder var af ringe værdt, og der for blef paa Sterboet aftalt at Enken 
beholder dem til at paaklæde, sønnen efterhaanden at forslide. 
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield, hvor til er giort udleg som her 
efter følger. 
Kongl: May: Amptskriver og Ridegouged Sr. Hans Henrik Skor fordrer der som rester af denne 2de 
gaard for Aa. 1697. 1 ¼ pund smør 8 skl., 2 skep. ½ pot Aure 1 mrk. 1 skl., en koe fiering og en 
Svine fiering 12 mrk., it Faar, it Lam en Gaas, 2  Høns 9 mrk. 12 skl., 7 les weed 7 mrk. 14 skl., 
Jordebogs penge 4 mrk. 14 skl., ekte og knekte penge 13 mrk. 15 skl., smør træ penge 13 skl., er 12 
Sld. 2 mrk. 13 skl., udlagt en røed Koe for 6 Sld., 2 tønder strøe Rug 4 Sld., 3 Faar 3 Sld., til overs 1 
mrk. 3 skl.,  
Mads Bohne Hermansen boende i Nexøe fordred efter sin sedel penge 17 Sld. 2 mrk. 12 skl., dette 
arfvingerne vedgik her for udlagt en sort grimmed Koe for 5 Sld., en bleged Koe 5 Sld. 2 mrk., 5 
Faar á 5 mrk er 5 Sld., 4 gl. Gies 6 mrk., it bord i stuen 2 mrk., hos Enken ved skatten 12 skl.,  
Kirkewergen Edvart Ollufsen fordrer paa aarkirkes werge lejede for A: 1697. en tønde Biug derfor 
10 mrk., udlagt at affordre hos Christopher Ollufsen som hand er skyldig disse 10 mrk.,  
Sipsituten i Aakier sogn Hans Larsen fordrer for A: 1697.  maals mad eller derfor 1 mrk. 4 skl., 
udlagt en skov slee med træ vidier for 1 mrk. 4 skl.,  
Anders Monsen i Aakier sogn fordrer penge 4 Sld., udlagt en røe blised Hoppe for 4 Sld.,  
Mogens Pedersen Ibiden fordrer for en trave langhalm 1 mrk. 4 skl., udlagt en ølhalf tønde 12 skl., 
it wraaeskab i stuen for 8 skl.,  
Jens Mogensen ibiden, fordred sye arbiedsløn penge 3 mrk. 12 skl., udlagt en wogn med stier 4 
mrk., til overs 4 skl.,  
Hans Adzersen i Pederskier sogn fordred 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., udlagt 2 røe røgged studkalfve á 5 
mrk er 10 mrk., it deigne trug med stoehl 13 skl., en ølfiering 4 skl., ved skatten 3 skl.,  
Knud Olsen i Aakier sogn fordred 4 mrk., udlagt en sort Soe 3 mrk., 2 harre 8 skl., en tønde  og en 
kierne 8 skl.,  
Peder Andersen i Aakier sogn fordred 3 Sld., udlagt en førre laasfast kiste i stuen 8 mrk., hos 
Christen Olsen 4 mrk.,  
Jens Larsen i Westermarie sogn fordred for 2 tønder  Biug 4 Sld. 3 mrk., udlagt en brun skimled 
Hoppe 4 Sld. 3 Grise á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., hos Lars Jensen 12 skl.,  
Lars Jensen i Westermarie sogn fordred 2 Sld., udlagt it røe hielmed studnød for 14 mrk., til overs 6 
mrk.,  
Margrete S: Hr: Nielsens for it klæde ofver liged tilkommer 2 mrk., udlagt hos Lars Jensens udleg 
2 mrk.,   Laurs Hansen Westermarie sogn fordred for forstrekning til denne S: Mands begrafvelse 
regnskab paa Sterfboet, opdrager til penge 18 Sld. 12 skl., udlagt en sort grimmed Qvige for 3 Sld. 
2 mrk., en brun stierned gilling 4 Sld. 2 mrk., en mørk brun blised gilling 6 Sld. 2 mrk., en sort 
blised Hoppe 5 Sld. 2 mrk., til overs 7 mrk., og 4 skl.,  
Skifteforwalteren og skifteskriveren for deres umage hver 3 Sld., udlagt og indført udi en brun 
skimled gilling for 6 Sld.,  
Stemplet papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., indført i en brun skimled gilling for 4 mrk., hos 
Lars Jensens 8 skl.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en hvid Soe for 4 mrk.,  
Imod denne S: Mands begrafvelses bekostning kand Enken bekomme resten af boets middel som 
andrager til penge 15 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt en sort blissed gilling for 6 Sld. 1 mrk., en sort 
hielmed Koe for 5 Sld., en ploug med hammel og behør 8 mrk.  hos Lars Hansens udleg 7 mrk. 4 
skl., hos Lars Jens udleg 2 mrk. 12 skl., ved skatten 4 skl., af wognen 4 skl.,  
Saaleedes andrager forskrefne Gields fordringer og Prætensioner til  
penge 94 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
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At inted til deeling er overblefven ? Og som denne S: Mand paa skifted efter S: Mons Clausen paa 6 
gaard i Westermarie sogn. dend 4 july 1696.er tilordnet at werge for den S: Mands daatter Kirstine 
Monsdaatter som tilkommer 2 mrk. 1 skl., bestaaende hos Claus Kempe i Westermarie sogn, 
hvilken den S: Mand ej kand tilsvare som den ej for bekommed, Saa er ved denne S: Mands dødelig 
afgang, igien fordre denne myndling til werge anordnet Lars Jensen hendes halfbroder ibiden. Som 
tilseer myndlingens beste efter lowen, til ded sidste blef de vedkommende af skifteforwalteren til 
spurt om de hafde meere at angifve dette Sterfboe at være til beste, hvor til de svarede videre at 
være, end tagen it brun blised Hestføl som er gilled nu it aar gl. som faderen hafde for sin død 
foræred sin efterlefvende søn berørte Lars Monsen, hvilked nu er af werdie ungefehr 7 mrk.,  
Ellers angaf sig fleere med Gields fordringer, end forskrefved staar, hvor ved saa dette skifte sluttes, 
dette saa at være tilganged og Passeret des til widnisbiurd nu der vore hender og Zigneter Actum As 
Die Et Loco Ut Supra.  J:P:Meklenbourgh.  H: Brugman. 
Adzer A:P: Persen. Laurs Hansen. Peder Hansen egen haand. 
Mons Ibsen egen haand.  
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Nr. 234. 
Side 341b. 1698. 13. April. 
Anna  Nielsdaatter, enke, 36. Sg. Aaker. 
Afg. Jens Hansen. 
 1 søn. 7 døt. 
A: Niels Jensen, egen værge, 36. Sg. Åker 
B: Boehl Jensdatter, død. 1 dat. 
 1: Maren Hansdatter, gm. Lars Ibsen, Vasegård, Aaker. 
 C: Karen Jensdatter, død, var gm. Hans Buck, Nyebye, Aaker. 1 søn. 1 dat. 
 1: Jens Hansen Buck, udenlands. Værge: Far. 
 2: Gunnel Hansdatter, gm. Jens Haagensen, Snogebæk. 
D: Anna Jensdatter, død, var gm. Mogens Andersen, Vestermarie. 1 søn. 1 dat. 
 1: Jens Monsen, Aaker. Værge: Far. 
 2: Margretha Mogensdatter, gm. Jens Jacobsen, Vestermarie. 
E: Kirstene Jensdatter, gm. Hans Jensen, Hundshale, Aaker. 
F: Gundel Jensdatter, gm. Jens Jacobsen, Aaker. 
G: Bendte Jensdatter, død. 1 dat. 
 1: Anna Pedersdatter. Værge: Morbror, Niels Jensen. 
H: Boehl Jensdatter. Værge: Bror, Niels Jensen. 
 
Anno 1698. Den 13 April, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering, 
Sampt  Skifte, og Deeling efter S: Anna S:Jens Hansens , som boede og døde paa den 36 Jord 
Eiendoms gaard, Kaldes Risegaarden, beliggende udi Aaker sogn. Imellem denne Sahl: Qvindes 
efterlefvende børn som er først en søn og 7 døttre, eller deris børn nemlig  
 
Sønnen Niels Jensen som nu boer paa berørte gaard som sin egen werge. 
Dend eldste daatter var afgangne Bohl Jensdaatter. Efter hende lever en daatter  

Marne Hansdaatter som er i ekteskab med Lars Ibsen i Wassegaarden i Aakier 
sogn 
Dend anden daatter var S: Karne Jensdaatter, efter hende igen lever en søn og en daatter. 

Der af sønnen er Jens Hansen Buk som er udenlands i hans fraværelse møtte hans 
fader Hans Buk, boende i Nyebye her i sognet 
Daatteren Gunnel Hansdaatter, som er i ekteskab med Jens Haagensen i 
Snogebæk 

Dend tredje denne S: Qvindes daatter var Anna Jensdaatter, efter hende igien lefver en søn og en 
daatter deraf  

Sønnen er Jens Monsen i Aakier sogn for hammen møtte hans fader Mogens 
Andersen boende i Westermarie sogn 
Daatteren er Margreta Mogensdaatter i Ekteskab med Jens Jacobsen ibiden. 

Dend 4er denne S:Qvindes daatter er Kirstine Jensdaatter i Ekteskab med Hans Jensen i 
Huushale i Aakier sogn. som svarer for hende. 
Dend 5te daatter er Gundel Jensdaatter i Ekteskab med Jens Jacobsen i Aakier sogn.  
Dend 6te daatter var afgangne Bendte Jensdaatter efter hende igien lefver en daatter navnlig  
 Anne Pedersdaatter, som mor broderen Niels Jensen er werge for,  
Dend yngste daatter Boehl Jensdaatter for hende er til werge anordnet broderen bemelte Niels 
Jensen. 



 2 

 
Hvor paa Rettens weigne var over værende Jens Pedersen Meklenbourgh og Skifteskrifver 
Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet,   Mogens Ibsen og 
Rasmus Pedersen, ibiden. Da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
Øeg. 
En brun stierned Hest gl. 2 Sld., en gl. hvid Hest 6 mrk.,  
Qveg. 
En sort hielmed Koe 5 Sld. 1 mrk., en røe hielmed Koe 5 Sld., en ung sort belted Koe 14 mrk., en 
brun belted stud 4 Sld., it røe belted studnød 10 mrk.,  
Boehave. 
En arbiedswogn  med 2 smaa stier 2 Sld. 3 mrk., en anden arbieds wogn uden stier 3 Sld., en flamsk 
age dynne 8 mrk., it gl. flamsk hiønde 1 mrk. 8 skl., I Nordwester seng i herberghused en bolster 
overdynne 3 Sld. 2 mrk., en hampe linnen underdynne 3 Sld., en nye ullen hofved dynne 4 mrk., en 
gl. ullen hofved dynne 2 mrk., 2 blaargarns lagen 3 mrk., I den Nordøster seng, en linnen 
ofverdynne 3 Sld., en linnen underdynne 11 mrk., en linnen hoved dynne 5 mrk., en linnen hofved 
dynne 4 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en linnen hofved pude med lin vor paa 1 mrk. 8 skl., 
it laugeskefted sengklæde 2 mrk., it gl. dito sengklæde 1 mrk., nok er wurdered efter skrefne Qceg. 
En blaae herret Qvige 10 mrk., en bleg røgged Qvige 2 Sld., en røe hielmed Tyrkalf 2 Sld., en røe 
røgged Tyrkalf 2 Sld.,  
Faar. 6 Faar á 4 mrk er 6 Sld., Svin. En hvid Soe 4 mrk., en hvid galt 5 mrk., en sort pletted Soe 
gris 1 mrk. 4 skl.,  I Kielderen, en lin brødde 10 skl., 4 sybøtter á 3 skl er 12 skl., en føre halftønde 4 
skl., it gl. deigne trug med stoehl 1 mrk. 4 skl., en øl leiel 6 skl., 2 punne smør bøtter á 3 skl er 6 
skl., en gl. vand span 3 skl.,  
Kaabber. 
En gl. kaabber kedel 3 spanne stoer, er vegtig til 10 mrk., en mindre lapped kaabber kedel er vegtig 
til 3 mrk.,  I Krobhused. En ullen overdynne for 4 mrk., en linnen underdynne 5 mrk., en nye ullen 
hoveddynne 5 mrk., en ullen hofvedpude 2 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en ploug 
med jern juhl bøsse løbere og ringe 7 mrk., 2 gl. juhl med ringe og bøsse 1 mrk., en haand qvern 
med hus i hugge hused 3 mrk., en straaebonds tønde 4 skl., it aar med bihl paa 1 mrk., endnu it aar 
med bihl 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne løsøre goeds til penge 79 Sld. 9 skl.,  
Her imod befindes efter det skiftebref ganged efter denne Sahl: Qvindes for hende afdøde mand 
Jens Hansen som og haver boet paa denne forskrefne 36 gaard i Aakier sogn datered den 8 february 
1678. at denne Sal: mands nu afdøde hustru  først er blefven forlaads ud af Sterfboes middel og 
imod sin S: Mands begrafvelses bekostning eller udfart bevilged 2 Heste, og en wogn 2 Kiør, en 
sort braaged Thiur til at slagte, sin  seng i stuen, og it kaabber car, hvilked efter billighed nu er 
anslagen, imellem arfvingerne for 40 Sld., foruden det haver denne S: Qvinde bekommed for sin 
arfve laad 50 Sld. 5 skl., Andrager 90 Sld. 5 skl., der til lod Niels Jensen her af boet wurdere 
forskrefne boe have, som andrager som melt 79 Sld. 9 skl., for resten til summen, at fyldelstgivne 
loed Niels Jensen wurdere en sort stierned Hest taxered for 12 Sld., der af de resterende 10 Sld. 3 
mrk. 7 skl., bliver til overs 4 mrk. 9 skl., nok findes her i boet en brøgger kedel o muren ungefehr 
paa 2 tønder stoerlighed, hvilken i foranmelte skiftebref ike der er wurderet, mens nu samptlige 
arfvingerne til deeling, er nu taxered for penge 18 Sld., 
Skifteforwalteren tilspurde samptlig de vedkommende arfvinger om de hafde meere at angive som 
udi forige skifte kunde være udelugt, eller denne S: Qvinde bevilged, der til svarede ike nu videre 
var at angive, end angifved er, og forskrefvev staar hvis Ifare klæder som denne S: Qvinde sig har 
efterlat da blef den yngste S: Boehl Jensdaatter efter hendes S: Moders egen begiering bevilged en 
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gl. sort klædes kaabbe, som hendes S: Moder eiede, de andre Ifareklæder. Som var af ringe werdie, 
foreened arfvingerne sig self indbiurdes om, at ej widere der om her udi er nødig at indførris. 
Angaaende den hellig og forbedring som denne S: Qvinde af forskrefne sin tilleg, og gaardepart 
med widere hendis umage, og besværlighed, hun siden sin S: Mand Jens Hansens død, og 
skiftebrefs dato nu 20 aar siden hafte haver, da blef derom imellem Niels Jensen, og Samptlig 
arfvingerne slutted, og aftalt, og foreened, at som Niels Jensen af sineegne mideler udlagt, og 
bekaasted ,sin S: Moders begrafvelse, eller og endnu haver self at betale hvis som rester, saa skal 
den paastaaelse imod den bekaastning imod hinanden lige opgaae, og paa begge sider der for 
parterne fri at være, uden anke eller keier i nogen maade der vedstod dette Sterfboe ej noged videre 
afgaae, end forskrefved staar; Imidler tid svarer, og betaler Niels Jensen ald den paastaaende Giel 
være sig resterende Landgilde, eller anded ved hvad navn det hafve kand, særdelis forde Niels 
Jensen for sin gamle bedraged moder haver werge i laugemaal, og forretted gaardens og boets 
fordeel hvorved arfvingerne som vedkommer ej skade haver taged, men boet ved fordeel beskier 
med, saadant arfvingerne ofver weiet haver at det ved denne S: Qvindes arfve, og tilleg efter skifte 
brefved som Citeret, er forbliven, hvilked de rettelig at være saaledis indgik, og samtøkke i 
allemaader; Endnu anføris til dette boes middel efter en opretted Contract, datered den 5 april 1681. 
og lest inden Søndre Herritsting den 19 September 1682. angaaende denne 36 gaard i Aakier sogn. 
befindes denne S: Qvinde at være berettiged, som hun med væred haver at indfri paabemelte gaard i 
Jordepenge 100 Sld.,  
Summa Summarum andrager saaleedis dette Sterfboes middel til penge 208 Sld. 5 
skl.,  
Her imod afgaar efterskrefne Prætensioner, og er der til giort udleg som følger  
Skifteforwalteren og skriveren for deris umage hver 4 Sld er 8 Sld., udlagt en 2 spanne kaabber 
kedel 10 mrk., en liden kaabber kedel for 3 mrk., en brun belted stud 4 Sld., 2 blaargarns lagen i 
nordweste seng i Herberghused for 3 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt i den nordweste seng it blaargarns lagen 1 
mrk. 8 skl., en linnen pude med vor 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., udlagt en hvid galt for 5 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 10 Sld.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling 198 Sld. 5 skl.,  
Hvilked deelis først imellem denne S: Qvindes efterlatte søn og 7 døttre, eller deris børn, er deraf 
broderens laad penge 44 Sld. 1 skl., og en søsterlaad 22 Sld. ½ skl.,  
 
Saa er da først for sønnen Niels Jensens anpart 44 Sld. 1 skl., udlagt at have af  denne 36 gaards 
jordepenge 22 Sld. 15 skl., af en sort stierned Hest 10 Sld. 3 mrk. 7 skl., en sort hielmed Koe 5 Sld. 
1 mrk., en hvid Soe 4 mrk., en sort pletted Soegris 1 mrk. 8 skl., en ploug med behør 7 mrk., 2 gl. 
juhl med ringe og bøsse 1 mrk., en hand qvern med hus og seil 3 mrk., it aar med bihl 1 mrk., endnu 
it aar med bihl for 12 skl., en straabonds tønde 4 skl., 2 punne bøtter for 6 skl., I Krobhused, en 
ullen ofverdynne 4 mrk.,  
 
Dend eldste daatter afgangne Boehl Jensdaatters efterlefvende daatter Marne Hansdaatter 
som er i Ekteskab med Lars Ibsen i Aakier sogn, hende tilkommer 22 Sld. ½ skl., udlagt af den 36 
gaard i Aakier sogn 11 Sld. 7 skl., en ung sort belted Koe 14 mrk., i den nordøste seng i 
Herberghused, en linnen ofverdynne 3 Sld., af brøger kedelen de 3 Sld., en lin brøde 10 skl., 4 
sybøtter 12 skl., en føre half tønde 4 skl., it deigne trug med stohl 1 mrk. 4 skl., it trygeskefted 
sengklæde 2 mrk., en øltønde 6 skl., en vand span 3 skl., hos Jens Haagensen 2 skl., 
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Dend anden daatter afgangne Karne Jensdaatters laad som er 22 Sld., efter hende igien lefver en 
søn og en daatter. Sønnen Jens Buk og daatteren Gunnel Jens Haagensens, som arfver deris moders 
laad, deraf Sønnen tilkommer penge 14 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl., og søsterens laad er 7 Sld. 1 mrk. 5 
1/3 skl., for sønnen Jens Hansen Buks anpart udlagt af den 36 gaard i Aakier sogn 7 Sld., af 
brøger kedelen 2 Sld., en arbieds wogn uden stier 3 Sld., en flamsk agedynne 2 Sld., i Krobhused, 
en ullen hofved pude 2 mrk. 8 skl., hos Jens Haagensen 2 skl.,  
Daatteren Gunnel Jens Haagensens i Snogebek tilkommer 7 Sld. 1 mrk. 5 skl., udlagt af den 36 
gaard i Aakier sogn 4 Sld. 7 skl., en blaae herrit Qvige 10 mrk., i nord weste seng i Herberghused 
en nye ullen hoveddynne 4 mrk., tilovers 1 mrk. 2 skl.,  
 
Dend 3 daatter var S: Anna Jens daatter, efter hende lever, en søn og en daatter, Sønnen Jens 
Monsen daatter Margreta Monsdaatter, Sønnen tilkommer 14 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl., og 
daatteren 7 Sld. 1 mrk. 5½ skl.,  Sønnen Jens Monsen som faderen Mons Andersen er werge 
for er udlagt af den 36 gaard i Aakier sogn 7 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., i den nordøste seng i 
Herberghused, en linnen hoved dynne 5 mrk., en dito 4 mrk., hos Jens Haagensen 12 skl., hos Niels 
Jensen af hans myndling Anna Pedersdaatter laad 7 skl., hos moder søsteren Boehl Jensdaatter 7 
skl., Daatteren Margreta Jens Jacobsen i westermarie sogn er tillagt af den 36 gaard i Aakier 
sogn 4 Sld. 7 skl., en brun stierned Hest 2 Sld., it Faar 4 mrk., it gl. trygeskefted sengklæde 1 mrk., 
til overs 2 skl.,  
 
Dend 4. daatter Kirstine Hans Jensens i Huushale i Aakier sogn tilkommer 22 Sld., udlagt af 
den 36 gaard i Aakier sogn 11 Sld. 1 skl., en hvid Hest 6 mrk., it røe belted studnød 10 mrk., en 
arbieds wogn med smaa stier 11 mrk., i nordweste seng i Herberghused, en bolster ofverdynne 3 
Sld. 2 mrk., it Faar 4 mrk., til overs 1 mrk. 7 skl.,  
 
Den 5te daatter Gunnel Jens Jacobsen i Aakier sogn tilkommer 22 Sld., udlagt af den 36 gaard i 
Aakier sogn 11 Sld. 7 skl., i den nordweste seng i Herberghused, en hampe linnen underdynne 3 
Sld., af brøger kedelen 4 Sld., it røe røgged Tyrnød 2 Sld., i forde seng en ullen hoveddynne 2 mrk., 
it Faar 4 mrk., hos Hans Jensen i Huushale 1 mrk. 7 skl., hos Jens Jacobsen i Westermarie sogn 2 
skl.,  
 
Dend 6 daatter Bendte Jensdaatter som ved døden er afgangen, efter hende igien lever en daatter 
navnlig Anna Pedersdaatter som Niels Jensen er werge for tilkommer 22 Sld. Udlagt af den 36 
gaard i Aakier sogn 11 Sld. 7 skl., af brøger kedelen 4 Sld. 2 mrk., i den nordøste seng i Herberg 
hused, en linnen underdynne for 11 mrk., en bleg røgged Qvige 2 Sld., 2 Faar 2 Sld., til ofvers 1 
mrk. 7 skl.,  
 
Den yngste daatter Boehl Jensdaatter som broderen Niels Jensen er werge for tilkommer 22 Sld., 
udlagt, af den 36 gaard i Aakier sogn 11 Sld. 7 skl., af brøger kedelen 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmed 
Tyrkalf 2 Sld., it Faar 4 mrk., i Krobhused, en linnen underdynne 5 mrk., en nye ullen hoved dynne 
5 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., hos Bendte Jensdaatter udleg 1 mrk., it flamsk hiønde 1 
mrk. 8 skl., til overs 7 skl.,  
 
Efter at saaleedes til en hver udlagt var, da blef endnu de vedkommende af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere at angive, hvor til de svarede ej videre at være end angived er, og 
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forskrefved staar, men vare med denne forretning vel tilfreds, og fornøyet i allemaader, hvilked til 
stadfæstelse under vorre hender, og zigneter Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. 
J: P: Meklenbourgh. H: Brugman.  Niels Jensen.       
Hans Buk. Lars Ibsen. Egen haand.     Jens Jacobsen. Jens J:H: Haagensen. 
Hans H:J:S: Jensen. Jens Jacobsen egen haand.     Mons Ibsen. 
Rasmus R:P:S: Persen. 
End videre udi forskrefne de vedkommendes nerværelse, angaf den yngste daatter Boehl 
Jensdaatter, at have tillagt sig imod den tienesteløn som hun i de forde 20 aar, udi sin moders brød, 
af opfødning, ved sin egen møye, og arbied som er efterskrefne nemlig, 2 flamske hiønder, it nye 
wefved hiønde, it syed hiønde, it nye wefved benkedynne vor 5 alen lang to tryggeskefted 
sengklæde, og en flamskdynne, 3 bord duge af bruegarn, at drogsøms sengklæde, 2 bruegarns lagen, 
4 blaargarns lagen 2 blaae ranned linnen hampe sengedynne 2 dito hofveddynner 2 ullen og 2 
linnen, og ullen puder, hendis moders egekiste med laas sin egen føre laasfast kiste, 4 nye sybøtter, 
er nye finne span, en nye finne kiste 2 ege punne bøtter, en ege laage bøtte, en nye ege kierne, en 
nye Ege leiel, en røe røgged Qvige, en liden hvid Qvige, en sort røgged Koe, en røe belted Koe, 
Item en røe belted Koe son Jens Jacobsen har hos sig her i sogned, 6 Faar, 2 gl. Gies, en nye 
madkurf, en mæssing kedel pa en kitte stoer, sampt en dragsøms benkedynne 4 allen lang, dette 
saaleedis de vedkommende til efter retning sat, hvilked til stadfæstelse udi dette med egne hender til 
witterlighed under skrifver, og der imod hafde de andre arfvinger ej noged at anke, eller kiere i 
nogen maader. Actum Ut Supra. J: P: Meklenbourgh. H: Brugman. 
Jens J:H: Haagensen.  Jens Jacobsen egen haand.     Jens Jacobsen. 
Lars Ibsen. Egen haand.      Mons Ibsen.egen haand.      Rasmus R:P:S: Persen. 
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Nr. 235. Side 343b. 1698. 14. April. 
Morten Ibsen, 7. Sg. Pedersker, druknet. 
 Afg. Fader: Jep Mogensen, 7. Sg. Pedersker. 
 Moder, 2 brødre og 2 søstre. 
A: Sidsele Jensdatter, nu gm. Jens Larsen. 
B: Jens Ibsen, f. 1684. Værge: Lars Nielsen, Pedersker. 
C: Mogens Ibsen, f. 1687. Værge: Anders Jensen, Billegrav, Pedersker. 
D: Karen Ibsdatter, gm. Lars Jensen, Vestermarie. 
E: Gunnel Ibsdatter, f. 1682. Værge: Hans Nielsen, Bodilsker. 
 
Anno 1698. Den 14 April, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering, 
Sampt  Skifte, og Deeling efter afgangne  Jep Mogensen, i Borregaarden i Pedersker sogn, som er 
den 7 Jord Eiendoms gaard, hans Søn Morten Ibsen /: som ved ulykelighendelse, ved at hand skulle 
Ride ofver aaen ved berørte gaard, drukned hand i wandet udi aaen :/ Imellem denne Sal: drengs 
efterlefvende moder Sidzele Jensdaatter, som nu er i ekteskab med Jens Larsen, som for hende 
svarer, og denne S: Drengs sødskende, som er 2 sønner og 2 døttre, som nu igien lever. Hvor af  
 
Dend eldste søn er Jens Ibsen paa 14de aar gl. for hammen werger Lars Nielsen i Perskier sogn  
Dend yngste broder er Mogens Ibsen paa 11te aar gl. for hammen er forhen til werge anordnet 
Anders Jensen i Billegrav i Perskier sogn, Mens nu formedelst Anders Jensens Svaghed, fra berørte 
sit wergemaal forloved, og igien tilordnet Mortten Ollufsen i Nyelaurskier sogn. 
Dend eldste søster Karne Ibsdaatter som nu er i ekteskab med Lars Jensen i Westermarie 
sogn, og som Mads Hansen i Billegrav i Perskier sogn var hendis tilordned werge efter bemelte 
faderens S: Jep Monsens skiftebrefs indhold, Saa efter di hand ike noged goeds hende tilhørende har 
til sig annamed, men hos moderen er bestaaende, og der for hid indtil haver at svare, saa er Mads 
Hansen der for fri, og hendis nu havende mand hendis anpart hos moderen self at søge. 
Den yngste er Gunnel Ibsdaatter, nu paa 16 aar gl. for hende er forhen til werge anordned Hans 
Nielsen Bønnike i Boelskier sogn, som endnu fremdeelis werge forbliver. 
Hvor paa Rettens weigne var over værende Jens Pedersen Meklenbourgh og Skifteskrifver 
Henrik Brugman.  
Hvor da først efter det skiftebref, ganged efter denne S: Drengs fader bemelte Jep Mogensen som 
boede, og døde paa berørte  7de gaard i Perskier sogn, datered den 24 September 1697 er Extraheret 
hvis denne S: Dreng Morten Ibsen efter sin S: Fader arfverligen er tilfalden, først 29 Sld. 12 
skl., der for ham er tillagt af den taxerede weier Mølle som staar paa den grund ved S: Peders Kirke 
at have 23 Sld., i Østerhus i wester seng, en blaae ranned fireskifted underdynne for 4 Sld., en 
linnen hoveddynne 1 mrk., en linnen blaaeranned ofverdynne i himmel sengen deraf 7 mrk. 12 skl., 
Item til bevilgning er dette barn tilholden 2 Thinfade, og 2  Thin tallerken vegtig 6 skaalpund, 
punded er nu sat for 1 mrk er 6 mrk., nok tilkom af Sølf staabbe, og en liden Sølf skaal vegtig 
tilsammen 25 laad Sølf, der af 5 laad Sølf á 3 mrk er 15 mrk., Nok  var denne S: Dreng Mortten 
Ibsen bevilged, en Sølfskee, som er half paa skafted og bladet forgyldt med durkge broken anvendt 
paa skafted, og med det navn paa M M S denne Sølfskee bevilgede samptlig arfvingerne at dend nu 
skal tilhøre, og her efter svare myndlingen Gunnel Ibsdaatter, hvorimod da til dette denne S: 
Drengs Sterfboe tilkommer at anføre, en Sølfskee som er med it runtskaft og en knap bag paa, en 
rosse uden, og inden paa bladed, og med de bogstaver paa N L  nu er taxered for 8 mrk., nok 
tilkommer en hus, og reise bibel under den dato 1690 en Octav nu sat for 6 mrk., en brun snopped 
og stierned Fohle for 10 Sld., it sort røgged studnød 3 Sld. It Faar 4 mrk., it flamsk hiønde, og en 
benkedynne 2 Sld., it par brue garns lagen 2 Sld.,  
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Summa andrager dette S: Barns middel til penge 55 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Her imod afgaar efter skrefne Prætensioner, hvor til er giort udleg som her efter følger. 
Moderen Sidzele Jens Larsens som haver bekaasted denne S: Drengs begrafvelse hende blef 
efter Accordering imellem hende, og hendis nu havende mand, og samptlig de vedkommende 
foreened, at det i alt blef paa penge 18 Sld., udlagt o østerhus i wester seng en blaae ranned fier 
skefted underdynne 4 Sld.,en linnen hofveddynne 1 mrk., af en linnen blaae ranned ofverdynne i 
Herberghused i himmel sengen 7 mrk. 12 skl., 5 laad Sølf af 2 Sølfstaabbe, og en Sølfskaal 15 mrk., 
it sort røgged studnød 3 Sld., it Flamsk hiønde, og en benkedynne 2 Sld., it par brue garns lagen 2 
Sld., resten af en huus og reise bibel som er 4 skl.,  
Skifteforwalteren og skriveren for deris umage hver 2 Sld er 4 Sld., udlagt en Sølfskee for 2 Sld., af 
en brun snopped og stierned Fohle 2 Sld.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af forde bibel 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield eller Prætensioner til penge 22 Sld. 3 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling 33 Sld. 12 skl.,  
Hvilked deelis imellem moderen og sødskende er at regne 3 brødre og 2 søstre parter, er der af en 
broder laad 8 Sld. 1 mrk. 3 skl., og en søster laad 4 Sld. 91 skl.,  
For moderens anpart som arfver en broderlaad som er 8 Sld. 1 mrk 3 skl., udlagt af en brun 
snopped og stierned Fohle 8 Sld., af hus og reise bibelen 1 mrk. 3 skl.,  
Jens Ibsen som Lars Nielsen er werge for tilkommer 8 Sld. 1 mrk 3 skl.,udlagt af hus og reise 
bibelen 1 mrk. 9 skl., af weier Møllen 7 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Dend yngste søn Mogens Ibsen som Morten Olsen werger for tilkommer 8 Sld. 1 mrk 3 skl., 
udlagt af forskrefne weier Mølle 8 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Dend eldste daatter Karne Lars Jensen tilkommer 4 Sld. 9½ skl., udlagt af forskrefne weier 
Mølle disse 4 Sld. 9 ½ skl.,  
Dend yngste daatter Gunnel Ibsdaatter som Hans Nielsen Bønnik i Boelskier sogn er werge for 
tilkommer 4 Sld. 9½ skl., der for tillagt 6 skaalpund Thin bestaaende i 2 Thin fade og 2 tallerken for 
6 mrk., af forskrefne weier Mølle 10 mrk. 9½ skl.,  
Og som Sidzele Jensdaatter, der er moder til forskrefne dette S: Barns sødskende, nu er kommen 
i ekteskab med Jens Larsen i saa ophørrer  den slutning, som om børnens tilfalden arf udi faderens 
S: Jep Mogens skiftebref indført er; der for nu blef foreened, og slutted, imellem børnens 
formyndere, og berørte Jens Larsen saaleedes at Jens Larsen wil beholde, de nu lefvende 2 sønner 
og en daatters tilfalden arfve hos sig, og loved nu her paa skifted, at wil her efter svare it hvert barn 
til berørte fædrene arf af løsøre, som loven tilholder efter forde skiftebrefveds indhold, og wil Jens 
Larsen saavelsom moderen beholde børnen hos sig saa lenge Gud vil moderen lefve, eller børnen 
længe woped eller forsiuned vorder. Imidlertid med nødtørstig underholdning at for sinne som ret, 
og forsvarligt være kand, dis imidlertid loved Stiffaderen Jens Larsen at holde foresatte wergerne 
foruden skade, og krafløs i allemaader , men skulle det hende sig, at moderen for den tid, at børnen 
loug wopt vorder, ved døden afgik, saa skal wergerne det anderleedes indtalte begangende denne 7 
gaard. Da som den ike endnu er sat saa skal moderen og Stiffaderen gaarden med eller første ved 
mænd lade sætte, at en hver deraf kand vide hvad den tilkomme kand efter anfordring af 
skifteforwalteren hafde de vedkommende ej videre dette Sterfboe at kunde komme til beste, eller 
fordrende Gield at angifve, end anført er, og forskrefved staar, dette saa at være tilganged, og 
Passeret. Testerer. Jens Pedersen Meklenbourgh.  Henrik Brugman. 
Jens Lauritsen. Lars Nielsen. Morten Olsen. 
Lars L:J: Jensen. Hans H:N:S: Nielsen.   
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Nr. 236. 
Side 344b. 1698. 18. April. 
Kirstene Truedsdatter, 18. Sg. Nylars. 
Peder Jørgensen. 
 2 søn. 4 døt. 
A: Michel Persen. F. 1694. 
B: Jørgen Persen, f. 1698. ( 5 uger.). 
C: Kirstene Persdatter, f. 1687. 
D: Karen Persdatter, f. 1689. 
E: Boel Persdatter, f. 1691. 
F: Ellene Persdatter, f. 1694. 
  Værge: Far. Tilsynsv: Hans Nielsen, Bodilsker. 
 
Anno 1698. Den 18 April, er efter Lovlig  Giorde tillysning holden Registering og Wurdering, 
Sampt  Liqvidation efter Peder Jørgensens S: hustru Kirstine Truedsdaatter, som boede og 
døde paa den 18 Jord Eiendoms gaard, beliggende udi Nylaursker sogn. Imellem denne Sahl: 
Qvindes efterlatte Mand bemelte Peder Jørgensen som paa eene side og deris sammen auflede 
børn som er 2 Sønner og 4 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste Søn Mikel Persen paa 14 aar gl. 
Dend anden søn Jørgen Persen 5 ugger gl. 
Dend eldste daatter Kirstine Persdaatter. 11 aar gl. 
Dend anden daatter Karne Persdaatter, 9 aar gl. 
Dend tredje daatter Bohl Persdaatter, 7 aar gl.  
Dend 4er daatter er Ellene Persdaatter  4de aar gl.  
For demmen er faderen self werge, og forelagt Hans Nielsen Bønnik i Boelsker sogn som nu er 
tilordnet at være tilsiuns werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værende berørte Jens Pedersen Meklenbourgh og 
Skifteskrifver Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet, Peder 
Andersen og Morten Olsen, ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
Øeg. 
En graae blised Hest gilling 12 Sld., en brun Hoppe for 6 Sld., en sort blaked og stierned Hoppe 4 
Sld., en sort Hoppe 3 Sld., it sort brun ung Hors Øeg 4 Sld.,  
Qveg. 
En blak braaged og røe hielmed studde begge 12 Sld., en røed Koe 5 Sld., endnu en røe brun Koe 
hvid under buggen 5 Sld., en brun røgged Koe 5 Sld. 2 mrk., en slet røe brun Koe 5 Sld. 2 mrk., en 
hvid røgged Koe for 6 Sld., it røt studnød 3 Sld., it hvidt røgged studnød 3 Sld. 2 mrk., it hvidt 
Qvigenød med 2 sorte ørren 10 mrk., it røe røgged Qvigenød 2 Sld., it lidet røt studnød 7 mrk., en 
sort røgged Qvige som er hos Per Andersen i Tophiem, er tilhørrende Sønnen Mikel Persen. 
7 gl. Faar á 4 mrk er 7 Sld., it fior Lam 2 mrk. 8 skl., it røe sanded Soesvin 3 mrk., 2 hvide galt svin 
á 3 mrk er 6 mrk., Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 5 mrk.,  
Boehave. 
En nye arbieds wogn uden jern beslag 5 Sld., en anden arbieds wogn med smaa stier hammel, tøm, 
og halseeler 4 Sld., en gang nye arbieds juhl uden jern 3 Sld., en ploug med jern og behør 6 mrk., it 
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stude aaeg med tiske 2 jern drag lenker og en  jerned hammel 3 mrk., it gl. eogn ree med 2 juhl og 
en jern vidie 1 mrk. 8 skl., en husstie 2 mrk., 2 nye slee medder 2 mrk., en hakelse kiste med staal 
og en gl. knif 1 mrk. 4 skl., 2 harrer á 1 mrk er 2 mrk., it aar med bihl 12 skl., it tver sauf 1 mrk., en 
gl. stokøpse 1 mrk., it gl. tør jern 8 skl., en torn skier 6 skl., en gl. øpse 20 skl., en gl. seis med bom 
og ringe 1 mrk. 8 skl., en jern tyfve 10 skl.,  
Kaabber.  
En half tønde kaabber kedel i murren er vegtig til 6 Sld., en kaabber kedel paa en spand er vegtig til 
3 Sld., en dito paa 2 spanne stoer er vegtig til 4 Sld., en mæssing kedel for 4 mrk., 2 Thin fade á 3 
mrk er 6 mrk., en Ege Ørk med laas og foed for 6 Sld.,  
I Herberghused i en seng østen til, en sort ranned ullen underdynne 3 mrk., it nyt brue garns lagen 6 
mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., en ullen pude med lin vor og strik 4 mrk., en sort ranned hoved 
dynne 2 mrk., en hvid linnen underdynne 2 mrk. 8 skl., en gl. røe braaged Agedynne 1 mrk. 8 skl., 2 
flamske hiønder á 4 mrk er 8 mrk., it wefved hiønde med løit skin under 6 mrk., it syed hiønde med 
skin vor under 3 mrk., en nye wefved  benkedynne 7 alen lang for 4 Sld. 2 mrk., en dito 2½ alen 
lang 2 Sld.,   
I Brøghused. 
En kalke tønde 8 skl., en standtønde 1 mrk., en haand Qvern med hus og Seil 3 mrk., 2 brøgder á 8 
skl er 1 mrk., en tom tønde i Krobhused 8 skl., en ballig 6 skl., it deigne trug 6 skl.,  
I Stuen en gl. benkedynne for bordende 1 mrk. 8 skl., en laasfast førre kiste 6 mrk., it førre wraae 
skab med 2 laase 4 mrk., it askebord med foed og skuffe 6 mrk., en gl. spoelskaded agedynne 2 
mrk., en en gl. wefved benkedynne med skin under 4 alen lang 1 mrk., er saaed 1½ tønde Rug er 
taxeret for 3 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboes løsøre til penge 157 Sld. 14 skl.,  
Nok angaf Peder Jørgensen at have tilgoede bestaaende udi den 19 gaard kaldes Hillebrands 
gaarden i Nyelaursker sogn efter pandtebref som Peder Jørgensen sagde at have, og om sider blef 
fremvist datered den 31 augusty 1683 lest og paaskrefven 17 Sld., 
Og paa Jørgen Morttensens wegne for resterende Landgilde til amptstuen efter bemelte Per 
Jørgensens angivende er betalt af S.Trued Mikelsen Per Jørgensens S hustrus fader forskrefne 17 
Sld., denne 18 gaard i Nyelaursker sogn som Peder Jørgensen en deel paa sin hustruis wegne har 
arfved, og en deel fra Jørgen Madsen haver indførte er nu anslagen imellem Per Jørgensen, og hans 
børn for den pris som den forhen er kiøbdt for som berettis af Peder Jørgensen for 80 Sld.,  
Summa forskrefne gaard og tilstaaende andrager 97 Sld.,  
Summa Summarum andrager forskrefne Sterfboes middel in allis til penge 254 Sld. 
14 skl.,  
Denne S: Qvindes Ifareklæder angaaende da som de vare af ringe werdie, saa blef der om her nu 
paa Sterfboet afhandled, at som børnen er saa ringe af alder skal faderen dermed opklæde børnen 
efter haanden at forslide. Hvor for der af ej noged boet til beste er at anføre widere end forskrefved 
staar.  
Saa blef angifven efter skrefne Gield, og Prætensioner, nemlig. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged S: Hans Henrik Skor, fordred for A: 1697 resterende 9 
Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
Widere  Peder Jørgensen beretted at være skyldig til Peder Rosman i Rønne penge 16 Sld.,  
Mogens Jensen Degn tilkommer 3 mrk.,  
Mogens Mikelsen i Arnager for ligkisten fordred arbiedsløn 3 mrk. 8 skl.,  
Imod denne S: Qvindes udfart eller begravelses bekaastning Consenteredis Peder Jørgensen 20 
Sld.,  
For klokke ringens penge bevilgedes 1 mrk.,  
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Skifteforwalteren for deris umage tillagt 8 Sld., bekom hver penge 3 Sld er 6 Sld.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 6 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 58 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling saavel af løsøre som Jordepenge,  
og denne 18 gaard i alt 195 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
deraf tilkommer faderen Per Jørgensen den halfvepart som er 97 Sld. 3 mrk. 5½ skl.,  
den anden halfvepart deelis imellem forskrefne 2 sønner og 4 døttre 
er der af en broderlaad 24 Sld. 1 mrk. 13 skl 4½d., Og en søsterlaad 12 Sld. 14 skl. 8 ¼ d.,  
og som faderen er self sine børns werge, og Criditorerne betror hammen, nemlig Per Jørgensen 
Gielden, saa giøris ike nødig især nogen udleg at giore, men Per Jørgensen at svare Creditorerne til 
forskrefne deris kraf og børnen til forskrefne deris udregnede arfve parter i dag foruden rente, efter 
aftale paa Sterfboet, indtil børnen vorder saa alderne at de deris klæde og føede self kand fortiene; i 
hensende til at børnen er saa gangske ringe af alder. Saa og den bekaastning som endnu her efter 
paa dem, og særdelis det spæde barn wil anwendis ? hvorimod faderen ej ansen wederlaug af boet 
var begierendes, der ved saa renten beroer, i det øfrige blef Peder Jørgensen af skifteforwalteren 
tilspurdt, om hand hafde meere at foregive, som dette boe kunde vedkomme, endten goeds eller 
Gield, hvor til hand svarede ej widere at være, end angived er, og forskrefved staar, hvor ved saa 
dette skifte sluttes, dette saa at være tilganged og Passeret, Testerer. Jens Pedersen 
Meklenbourg.  Henrik Brugman. Peder P:J:S: Jørgensen. 
Mortten Olsen. Peder Andersen. 
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Nr. 237. 
Side 345. 1698. 29. April.    
Ellen Hansdatter, 28. Sg. Pedersker. 
Jens Rasmusen. 
 Ved ægt med afg. Hans Aristsen. 1 søn. 3 døt. 
A: Hans Hansen, f. 1689. Værge: Stiftfar, Jens Rasmusen. 
B: Inger Hansdatter, gm. Niels Ibsen, Poulsker. 
C: Kirsten Hansdatter, f. 1677. Værge: Stiftfar, Jens Rasmusen. 
D: Seigne Hansdatter, f. 1687. Værge: Jens Persen, Poulsker. 
 Ved ægt med enkemanden. 1 søn. 
E: Hans Jensen. Værge: Far. 
 
Anno 1698 Den 29 April er efter Loulig giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, sampt 
skifte, og deeling efter Jens Rasmussens S. Hustru, Ellene Hans daatter til fore var i 
Egteskab med Hans Aristsen der ved døden, afgik paa den 28 Jord Eiendoms gaard beliggene i 
Pedersker sogn, Imellem berørte S: Qvindes nu efterlevende mand benekente, Jens Rasmussen 
paa den ene, og paa anden side, denne S: Qvindes børn som nu lever, som er 2 sønner og 3 Drøtre, 
hvoraf den  
 
Eldste Søn, er Hans Hansen paa 9de aar gamel for henne er for her til værge anordnet Stiffader 
Jens Rasmussen som endnu er derude forblefven at werge. 
Den yngste søn er Hans Jensen som denne S: Qvinde med berørte Jens Rasmussen aufled 
haver, og faderen er self værge for,  
Den Eldste daatter Inger Hansdaatter i Egteskab med Niels Ibsen i Poulsker sogn , 
Den anden daatter Kirsten Hansdaatter 22 aar gl. for hende er og Stiffaderen Jens Rasmussen 
self værge, 
Den yngste daatter Seigne Hansdaatter, paa 11 aar gamel for hende er Jens Persen i Poulsker 
sogn værges.  
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende bemelte Jens Persen Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til vuederings mænd opmeldel, Hans Lasse, og 
Anders Rasmussen ibeden, hvor de fore funden, og Passeret som følger 
 
Qveg. 
En Sort Koe 4 Sdr.2 mrk, en Dito  4 Sdr.2 mrk.,en sort grimmed liden koe 3 sdr., en sort skioldet 
koe 18 mrk.,en røe hielmed gl. koe 4 dr., en røe grimmed koe 4 dr., en røed koe 4 dr., en sort 
fielmed stud 4 dr. En dito 3dr., en sort hielmed Qvige 3 dr., en sort Qvige iof. En røe blisted Qvige 
3dr., it sort studnød 6 mrk., it sort skioldet studnød for 6 mrk., it sort belted studnød 6 mrk., en liden 
sort studkalf 4 mrk., 2 røede tyekalve à 3 mrk. er 6 mrk., en sort tyrkalf 3 mrk., en røe Qvigekalf 3 
mrk., en blak hielmed Qvige kalf 3 mrk., en hvid Qvigekalf 3 mrk., en sort tyrkalf 2 mrk.,  
Faar.  
16 faar med sin af grødde à 4 mrk. er 16 Sdr., en vaehr for 3 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En brun snopped gl. hist gilling 6 dr., en gl. brun hest 5 dr., en brun blisted hoppe 5 dr., en graae 
skinled hoppe 3 dr., en brun foele som er gilled 4 dr., en graae skimled  hoppe 6 dr., it graae blisted 
fiorgl fors føll 3 dr.,  
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Gies  
5 gl. gies med gasse med sin afgrøde à 1 mrk.8 skl. er 7 mrk. 8 skl.  
Svin. 
En hvid soe 3 mrk. en hvid galt 4 mrk., en graae belted galt 4 mrk. 4 aars gamle grise 5 mrk.  
Kaaber  
En brendevins pande med hot og piber, og tønde vog 20 skaalped à 1 mrk 8 skl. er 7 dr.2 mrk. en 
kaabber kedel paa ½ tønde soer vøg 16 skaalp à 1 mrk 8 skl. er 6 dr., en kaabber kedel paa en f: 
stoer vog 12 skaalpund á 12 skl er 9 mrk., en kaabber kedel paa span stoer vog 4 skaaled à 1 mrk. er 
4 mrk.m en meetal gryde vog 6 ff: à 8 skl. er 3 mrk.  
Tin  
3 gl. tin fade, 3 tin tallerken, 2 gl. tin salsirken, 3 gl. tin skier, og en f: Tin skaal vog 16 ff à i op 
efter som det er mangut er 10 mrk. en gl. tin flaske paa 2 potter, og en gl. tin kande paa ½ pot, 
mangut vog 8 skaalpd à 10 skl. er 5 mrk.. 
I en seng i Krophused. 
En sort kanned gl. ulden under dÿne 1 mrk., 2 ulden hvide hofved dÿne 2 mrk., en linnen over dÿne 
 2 mrk., it gl. blaargarns lagn 6 mrk., en pude med lin vor paa 1 mrk., endnu en linnen over dÿne 
 2 mrk.,  
I den Øster Seng i Herberghused  
En gl blaae kanned linnen overdyne 3 mrk., en linnes under dÿne  6 mrk., en gl. linnes hoved dÿne 
1 mrk., en gl. pude uden  lin vor 1 mrk., it bruegarns groft lagn 4 mrk., it nyt føre sengested med en 
side og en gaul for 3 mrk., I den var stie seng ibiden, en hvid kanned ullen ofver dÿne 6 mrk., en 
linnes hofved dÿne og en gl. blaae kanned linnes hoved dÿne 1 mrk., en pude med lin vor 3 mrk., it 
drog søms sengeklæde som staae i pandt fra Hans Persen udi Pedersker sogn, og ej meere aerdkend 
det staar for 6 mrk., it gl. Sengested i lides 4 skl., en gl. under dÿne, og en gl. ulden over dÿne 2 
mrk., it gl. vefved sengkælde 1 mrk., en gl. føre kiste med laas 3 mrk.,  
Boehave. 
En lides Vogn med stier paa 14 mrk., en gl. Vogn uden stie 6 mrk., en Ploug med tilbehør 6 mrk., 
en gl. sleede  med Jern vaidier 1 mrk.8 skl., 2 harrer à 1 mrk., er 2 mrk., it gl. aar med bihl 12 skl., 
en gl. kufl 8 skl.,  
I Vester hused. 
2 Standtønder à 12 skl. er 1 mrk.8 skl., 3 straaebonds tønder à 4 skl.er 12 skl., en half tønde ballig 8 
skl., 2 straaballier à 4 skl. er 8 skl., it deigne trug med en gauhl 1 mrk., en gl. kierne 6 skl.,  
Paa stue lofted. 
2 straaebonds tønder à 4 skl. er 8 skl., it gl. øll kar paa 1½tønde 2 mrk., en seis med bom og ring 2 
mrk., it stude aag  med ringe 8 skl., it gl. bord blad for 8 skl., it brød bende 4 skl., en gl. hand Qvern 
2 mrk., en halftønde 4 skl., it gl.vogn kee 8 skl., 2 gl. hamle med seeller 1 mrk.,  
findes i Krobhused.  
3de kister hver af dei eene er en Egekiste, som tilhør daatteren Kirstine Hansdaatter . den anden 
er en nye føre halfkiste, som til hør daatteren Seigne Hansdaatter. Og den 3de er en gl. føre kiste 
som Niels Ibsen paa sin hustrus veigne tilkommer, nok er anredered, en gl. øl tønde for 12 skl.it gl. 
sengested i Krobhused 1 mrk., it gl. dito 4 skl., it gl. laas fast mad skab 2 mrk., it føre draaeskab, 
med dragrum, og laas, er Sønnen Hans Hansen beindged, it førre bord med ford og skofte 4 mrk., 
En nye vefved agedÿne  8 skl., en frygge skeftted agedÿne 8 mrk., en endnu en nye vaefved 
agedÿne med guhl underfoer 1 mrk., it gl. flamskioede med ski under 8 skl., en syed agedÿne med 
groel under foer for 4 mrk., en gl. vaefved agedÿne med guhl under foer 1 mrk., en gl. bende dÿne 
Med grøel under foer for 4 mrk., en gl. vaefved agedÿne med gufl underfoer 1 mrk., en gl. bende 
dÿne 3 alen lang 1 mrk., it gl. pande Jern 4 skl., en gl. segt 8 skl., en hus stie 8 skl., 2 gl. høestie 4 
skl., en saaed 1½ tønde Rug , der af en strøe korned sat for 15 mrk.  
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Summa Andrager for skrefne Løsøre til penge 162 Sdr. 2 mrk.  
Vor han føst delte Boe til bedste efter it pandtebref udgifved af Mads Jensen datered den 1. maj 
1692, med forseihring i søemarken med de paa staaenne it hus, og vaaning som Mads Jensen self 
boer i Pedersker sogn , og der til ligger, er Mads Jensen skyldig hertil boet efter berørte pandtebref 
penge 60 Sdr.,heraf en retten betalt indtil 1 maj 1697. Rester paa deraf til dato rente til 1. maj 1698 
3 Sdr. noeh befindes Mads Jensen hertil boet skyldig at være for en hest som restei 10 mrk.  
Jens Rasmussen angaf at Capitainen i Sønder Herred Hans Koefoed Madsen paa Cekeisgaard er 
skyldig her til boet laante penge 9 Sdr.  
Lars Persen i Pedersker sogn Vedstod hertil boet skyldig at være pe 14 mrk. Tenne  Jmmedske i 
Svanieke, er skyldig hertil boet for Rug penge 6 mrk.,  
Summa andrager forskefne  tilstaaende Gield 79 Sdr. 2 mrk.  
Summa Summarum andrager forskrefne Løsøre, og tilsaa en del Gield til penge 242 
Sdr. ,  
der nest blef angive efter skefne denne S: Qvindes I fare klæder som er, en Sort klædis kaabbe for 4 
Sdr., it sort palleinettis skørt 6 Sdr., it brunt gl. klædis skiørt 4 mrk., it gl. blaael Raskis skiørt 3 mrk 
it gl. sort Raskis skiørt 2 mrk., it gl. grønt baifs skiørt 2 mrk., en sort klædis trøge med lærred under 
2 mrk., en gl. sort skafte trøje 2 mrk., it gl. blaat floe rets seørlif, med røede bojes erener udi saa og 
18 støker sølf maller udi det til hiemme er sat for 3 Sdr. Summa 18 Sdr. 1 mrk. som delis imellem 2 
brødre og 3 søstre, er der af en broderlaad 5 Sdr. 14 Skl. og en søsterlaad i alt 10 mrk. 7 skl. og som 
Jens Rasmussen egne Ifare klæder iehe er saa jorde som dette dennes S: Qvindes Ifare Klæder saa 
blefve paa Stefboet der imod at handled, at Jens Rasmussen skal for sig alleene beholde en liden 
Sølf Skaal, hvilken dog er i pantsat hos Anders Tierkelsen for penge til denne S: Qvindes 
begravelse, hvor med Jens Rasmussen var for nøget, og skal her efter skee udleg for berørte penge, 
paa det hand  beggered fri kand beholde, hvis andel som denne S: Qvinde afved og linned til at paa 
klæde sig brugt hjier, har Børnene indbeisdis sig Imellem deelt, hvor for saa for skrefne Ifare klæder 
til demmen Udlagt  
Nemlig til den eldste søn Hans Hansen for sin anpart, 5 Sdr. 14 skl. en sort klædis kaabe for 4 
Sdr. it brunt G. klædis skiørt 4 mrk. en sort fifskaftes trøje 2 mrk. til overs 1 mrk. 2 skl. /:  
Den yngste søn Hans Jensen er tillagt for sin anpart 5 Sdr. 14 skl. it blaat floret Snørlif med 2 
røde bagis iriiner udi, og 18 Sølf  malleder udi er sat for 3 Sdr.1 skl. en sort klædis trøge med lerred 
under for 2 Sdr. , hos broderes Udleg 13 skl. :/: 
Den eldste daatter er  Inger  Niels Ibsens i Poulsker sogn, for sin anpart 10 mrk. 7 skl.er Udlagt, 
it blaat roskes skiørt 3 mrk. it sort de afles skiørt 1 mrk. it grønt bapes skiørt 2 mrk. hos søsteren 
Kirsten Hansdaatter udlagt 3 mrk. 7 skl. :/: 
Den anden daatter Kirsten Hansdaatter for sin anpart 10 mrk. 7 skl. er tillagt , it sort palleinettis 
skørt 6 Sdr beger fra sig 3 Sdr. 1 mrk. 9 skl. :/:  
den yngste daatter Seigne Hansdaatter som Jens Persen i Poulsker sogn er værge for tilkommer 
10 mrk. 7 skl. Udlagt hos søsteren Kirsten Hansdaatter  af it sort pollemettis skiørt at hvor 10mrk. 2 
skl. hos broderen Hans Hansen  de 5 skl. :/:   
der efter blef angine efter skrefne Gield hvor til er giort udleg som følger,  
Kongl. Mayst  amptskriver, og ridefouged S: Hans emvehsker fordre efter sin fedligmelte som dette 
for it 1697. er gaas 2 høns 1 mrk.12 skl., Jordebogs penge 3 mrk. 7 skl. eehte, og knektepenge 2 
Sdr. 1 mrk. 11 skl. Smør træpenge 9 skl. er tilsammes 4 Sdr.3 mrk. 7 skl. udlagt en sort heilmed 
stud for 4 Sdr. en graae belked galt for 4 mrk., til overs 9 skl.:/:  
efter det skiftebref datered den 5 marty 1690 gange efter S: Hans Aristsen tilkommer , og resten 
til denne S: mands børn, nemlig Sønnen Hans Hansen , og daatteren Kirsten Hansdaatter som 
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stiffaderen Jens Rasmussen er værge for; Sønnen 31 Sdr. 3 mrk. 6 skl., og daatteren Kirsten 15 
Sdr.3 mrk. 11 skl. giør 47 Sdr. 3 mrk. 1 skl. som til denne dag har bestaaed foruden rente efter som 
Sønnen har væred ringe af alder hid indtil, og daatteren har lagt sig self noged til og beste, svare for 
Summen nu udlagt af bemelte Mads Jensen pandtebref er hertil udlagt Capital 20 Sdr. Rente for aar 
1697. 3 Sdr. noeh som Mads Jensen Skyldig 10 mrk. hos Capit Hans Koefod paa Ekegaard : 9 Sdr., 
en røe grimmed koe 4 Sdr., en brun foele 4 Sdr. 5 Faar à 4 mrk. er 5 Sdr., it gl. Vefved seng klæde 1 
mrk.1 skl.:/: 
Efter Jens Rasmussen forre givende fordre Ingeborg  S: Olluf Jensens i Rønne 9 Sdr.8 skl. Udlagt 
en røi blist Qvige for 3 Sdr. 6 Faar med sin afgrøde à 4 mrk. er 6 Sdr.2 straabonds tønder paa stue 
lofted 8 skl.:/:  
Jep Jørgensen i en pøe fordred efter regnskab 13 Sdr.14 skl. Udlagt en sort Qviege for 10 mrk. 5 
Faar med sin afgrøde à 4 mrk. er 5 Sdr. hos Lars Persen i Perdersker sogn som hand er skyldig 14 
mrk. it sort skiolded studnød for 6 mrk. en pude med lin voe i vester seng i Herberghused 3 mrk. til 
overs 2 skl. :/: 
 Mogens Persen Kloker fordred 2 mrk. Udlagt en Haand Qvern med hus for 2 mrk. :/:  
Jep Persen Skoemager i Pedersker sogn fordred arbeidsløn 3 mrk. 8 skl. Udlagt en Laasfast føre 
Kiste i Herberghused for 3 mrk. ved Amptskriverens udlæg 8 skl.:/: 
Sognedeignen Olluf Jacobsen til kommer penge for 2 skp:Biug à 1 mrk.8 skl. er 3 mrk. udlagt en 
Metal Grÿde vog 6 pund for 3 mrk.:/:  
Olluf Snedker i Nepøe fordred 1 mrk.12skl. udlagt en linnen hoved dÿne i Vesterseng i 
Herberghused for 2 mrk. til overs 4 skl.:/: 
Per Rasmussen i Pedersker sogn fordred 11 skl. udlagt it gl. bord paa lofted for 8 skl. hostolle seed 
kiere udleg 3 mrk.:/:  
Jep Ødbersen i Øster sogn fordre som ham tilkommer som Jens Rasmussen bemelte 14 mrk.1 skl. 
udlagt it sort belted studnød for 6 mrk. it drog soues seng klæde i pandt fra Hans Persen gidle for 6 
mrk. it nyt føre sengested med en side, og en gaul for 3 mrk. til overs 6 mrk.:/:  
Dend Eldste daatter Inger Hansdaatter som haver Niels Ibsen som sin Egtemand haver 
bekommed, da hun fra Moderens blef udgift, til med gift heraf boet, it kaabber tager –aagol som 6 
mrk. it tin fad 4 mrk,it fad 4 mrk. en age dÿne saa goed som 6 mrk. seng klæde for 14 mrk. sampt en 
spin Roek for 6 mrk, er 10Sdr. saa er de andre børn der imod sin som tøeked at have udleg heraf 
boet, hvor for lige summa og anføres fordre Eldste søn Hans Hansen at have 10 Sdr. for disse 10 
Sdr. er giort ind førte i berørte Mads Jensen pandtebref :/: 
Ifem den yngste søn Hans Jensen skal have udleg for 10 Sdr. herfor udlagt af Mads Jensens 
pandtebref at have disse 10 Sdr.:/: 
Item daatteren Kirsten Hansdaatter tilkommer og saa udleg for 10 Sdr. udlagt af Mads Jensens 
pandtebref at have disse 10 Sdr. :/: 
I ligemaade tilkommer den yngste daatter Seigne Hansdaatter udleg for berørte som føekede 
hiemgift som er 10 Sdr udlagt hos Mads Jensen  af hans pandtebref at have disse 10 Sdr. 
laantepenge som Jens Rasmussen af Anders Terkelsen til udfoeltes op loedred haver hvor for 
berørte self begger er i pandt som Jens Rasmussen skal have fri efter forde meeninger  7 Sld. 2 
mrk.,  Udlagt en røed koe for 4 Sdr. linnen sort stud kalf 4 mrk. 5 gl. girs med sin afgrøde er sat for 
7 mrk. 8 skl. it øl kar paa 1½ tønde 2 mrk. it stude aag med Ring 8 skl.,  
 Imod denne S:Qvindes udfart eller begraveltis bekaastning, blefend og saa Jens Rasmussen 
bevilged udleg efter fren lagde for teigmelte for 30 Sdr. udlagt en blaek føel med Qvige for 3 
mrk.en hvid Qvige kalf 3 mrk. en hvid galt 4 mrk. 4 aars gamle grise 5 mrk. En brendevins pande 
med hot og piber, og tønde vog 20 skaalped à 1 mrk 8 skl. er 7 dr.2 mrk. en kaabber kedel paa span 
stoer vog 4 skaaled à 1 mrk. er 4 mrk.I Krobhused en sort rammed gl. Ulen under dÿne 1 mrk. 2 
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Ullen Hvide hofved dÿne 2 mrk.,en linnen over dÿne 2 mrk., it gl. blaargarns lagn 6 mrk., en pude 
med lin vor paa 1 mrk., endnu en linnen over dÿne 2 mrk., i Øster seng i Herberghused , En gl blaae 
kanned linnen overdyne 3 mrk., en gl. linnes hoved dÿne 1 mrk., en gl. pude uden  lin vor 1 mrk., it 
bruegarns groft lagn 4 mrk., it gl sengested 4 skl.en gl. under dÿne, og en gl. ullen ofver dÿne 2 
mrk. en ploug med behør 6 mrk. Sleede med Jern Vider 1 mrk. 8 skl. en gl. en gl. kuhl. 8 skl. I 
Stuehused, 3 tønder 12 skl., half tønde ballig 8 Skl. 2 smaa ballier 8 skl. en seis med bom og ringe 2 
mrk. en half tønde 4 skl. it gl. vogekee 8 skl., 2 gl. hamle med seeles 1 mrk., en gl. øltønde  12 skl., 
it sengested i krobhused 1 mrk., it anded gl. sengested 4 skl., it gl. laasefast mad skab for 2 mrk., it 
føre bord med foed og skoffe i stues 4 mrk., en nye vefved agedÿne 8 skl., en trygge skeftted 
agedÿne for 8 skl., en nye age dÿne med grønt under foer 4 mrk., en gl. vefved age dÿne med under 
foer 1 mrk., en gl. bende dÿne 3 alen lang 1 mrk., it gl. pande Jern 4 skl., en gl. segt 8 skl., en hus 
stie 8 skl.,  en saaed 1½ tønde Rug som er saaed for 3 Sdr.3 mrk hos skolten  sat hos Jep Jørgensen 
udleg 2 mrk. hos Jep Ødbers udleg 6 skl. hos Olle Snedker 1 skl.:/:  
Skiftte Forvalteren for sin umage med keiste i alt bevilged 6 Sdr., udlagt en kaabber kedel paa ½ 
tønde soer vøg 16 skaalp à 1 mrk 8 skl. er 6 dr :/:  
Skiftte Skriveren for sin umage  i alt bevilged 6 Sdr. udlagt en gl. feiring kedel for 9 mrk. 3 gl. tin 
fade, 3 tin tallerken, 2 gl. tin salsirken, 3 gl. tin skier, og en f: Tin skaal for 10 mrk. en tein flaske og 
en flai koue  for 5 mrk., bekom penge 5 Sdr. 2 mrk. :/:  
Stempled papir til skiftte beefved  for 6 mrk. udlagt 2 røede tyekalve  à 3 mrk. er 6 mrk. :/: 
Vurderings mændene for deres umage hver 3 mrk. er 6 mrk. udlagt, en sort tyrekalf for 3 mrk. en 
røe Qvigkalf 3 mrk. :/:  
Kirkevergen Anders Rasmussen fordred kloehe ringins pres: for 2 mrk. udlagt, en sort tyr kalf for 2 
mrk. :/: 
 Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge. 174 Sdr. 1 mrk. 7 skl.  
Ligvideret, bliver udi behold, og til deeling penge 67 Sdr. 2 mrk. 9 skl.  
deraf tilkommer Jens Rasmussen det halfve part som er 33 Sdr. 3 mrk. 4½ skl., den anden halfve 
part deelis Imellem forskrefne 2 sønner, og 3 døttre, er deraf en broder laad 9 Sdr. 2 mrk. 102/7 skl  
Og en søster laader 4 Sdr. 3 mrk. 5 1/7 skl.  
for Jens Rasmussens anpart er udlagt, 2 sorte kiør à 18 mrk er 9 Sdr., en sort grimed liden koe 3 
Sdr. en brun snopped hest gilling 6 Sdr.en brun hest for5 Sdr. en brun blised hoppe 5 Sdr. en liden 
vogn med stier for 3 Sdr.2 mrk. I Vester seng i Herberghused, en hvid kanned ullen ofver dÿne 6 
mrk 2 harrer à1 mrk. er 2 mrk., it deigne trug med en gavl 1 mrk. it brød bende 4 Skl :/:  
Den Eldste søn Hans Hansen for sin anpart 9 Sdr. 2 mrk. 10 skl. Udlagt, en sort skiolded koe for 
4 Sdr. 2 mrk. en graae skeiled hoppe 3 Sdr. en gl.Wogn uden stie for 6 mrk. 2 stand tønder à 12 skl. 
er 1 mrl. 8 skl. it aar med behl: 12 skl.en kierne for 6 skl. :/:  
den anden søn Hans Jensen tilkommer 9 Sdr. 2 mrk. 10 skl. der for er tillagt, en graae skinled 
hoppe for 6 Sdr. en sort hielmed stud for 3 Sdr. en voehe for 3 mrk. til overs 6 skl.:/:  
Den eldste Inger  Niels Ibsens tilkommer 4 Sdr.3 mrk. 5 skl., Udlagt, it graae blisted fior gammel 
hors foll 3 Sdr. it sort studnød 6 mrk. i Vester seng i Herberghused, en blaae Ranned linnes hofved 
dÿne 1 mrk. 2 gl. høe stier for 5 skl.:/:  
Den anden Daatter Kirsten Hansdaatter tilkommer 4 Sdr.3 mrk. 5 skl. Udlagt, en Røe hielmed 
Koe for 4 Sdr. en hvid soe 3 mrk. hos broderen Hans Jensen 5 skl.:/:  
Den Yngste Daatter Seigne Hansdaatter tilkommer 4 Sdr. 3 mrk. 5 skl. Udlagt, en Sort heilmed 
Qvige 3 Sdr. hos Tenne Immedsen i Svanihe som hand hertil boet er skyldig 6 mrk. en ny Vefved 
age dÿne med guhl under foer 1 mrk. it gl. flanesk hiønder med skin under for 8 skl. til overs 3 skl.  
Efter en  Samfrender forretning paa denne Anmelte 28 gaard i Perskersogn med forman Hans 
Seiersen i Poulskersogn, Dateret  den 26 Maÿ  A: 1691. befindes berørte gaard at Være topered for 
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penge 78 Sdr. 1 mrk. 2 skl. deraf tilkommer Sønnen Hans Hansen efter sin S: Fader, hoved 
Summa 12 Sdr. 3 skl., som til Dato  tillige med løsøre imod opforstring har bestaaed foruden Rente, 
Item Daatteren Kirsten Hansdaatter tilkommer, af Gaarden efter sin Fader hoved Summa 6 Sdr. 
1½ skl., og som hun har Væred  saa alderen side  sin Faders Død at hun føden har kunned fortiene, 
saa til regnis hende Rente efter berørte som frende dom, aarlig 1 mrk. er i disse forløbne 7 aar 7 
mrk. som Jens Rasmussen hende af Gaarden betale, Segne Hansdaatter som Jens Persen i Poulsker 
sogn er værge for tilkommer ogsaa af fodel 28 Gaard i Perskersogn efter sin S: Fader, hoved 
Summa. 6 Sdr.1½ skl. Rente angaaende, da hafver Mÿndlingen der Imod Lært at læse prendt, der 
imod blef bevilged den Rente, som hun paae kort tid kunde være berettiged, imod denne lærdoms 
bekostning lige at opgaae, blifver da igien af berørte gaard tapt disse Samptlig arfvinger til deeling, 
naar forskrefne 7 mrk. rente er fradrages, peng 52 Sdr. 1 mrk. 12 skl. hvilked deelis først i 2 lige 
laader der af Jens Rasmussen  tilkommer, dend halfve part som er 26 Sdr.14 skl. Den anden halfpart 
som og er 26 Sdr. 14 skl., deeles imellem forskrefne 2 sønner, og 3 døttre, en deraf en broderlaad 7 
Sdr. 1 mrk. 153/7 skl., og en søsterlaad 14 mrk. 155/7 skl.,  
Og som afgangne Hans Aristsen efterladte søn Hans Hansen er saa Ringe af alder Nemlig 9 aar 
gammel, henledes sin frie adgangne efter berørte sin S: Fader til denne 28 Gaard at Sehulle kunde i 
sin tid tilkommer, saa er med samptlig arfvingernis som tøeke Saa og formedelst videre bekostning 
at fore kommer, denne forskefne goir  de poit delt arfvingerne imellem, Og den adgang til gaarden 
indtil Mÿndlingen Hans Hansen laugvaapt ; og veder hefttig Worder at bevar, imidlertid boer 
Stiffaderen Jens Rasmussen  paa Gaarden og deraf Reeder, og Svarre hvis gennes er, som nu er, 
eller paa beded naar der, heldst som hand og er Mÿnlingens værre, hvilked morbroderen Hans 
Hansen i Østerlaursker sogn, Ved sin ind skekede skrifoelse , anføekel som saaledes er lÿdende, 
Højt ærede Schifte forvalter Hr. Jens Persen Meeklenbourg, efter  som min søster i Persker sogn er  
bort Død, og har efterladt sig nogle børn, Imellem Hvilke, og Stiffaderen i dag beranmed at holdis 
skiftte, og deeling, Da ieg som Morbroder, men formeldelst Svaghed er aldelis forhindret, at ieg 
ingen lunde Kand komme dødhen, hvor for ieg Ved denne min skrivelse vailde bede, at det maatte 
være optages, at ieg gifver til Kiende hvad om børnene Raadeligt siufnis Nemlig at Stiffaderen Jens 
Rasmussen, maatte blifve værge for dem, og tillige blive Ved Gaarden,indtil at Sønnen blef saa stor, 
at hand kand antage sig den, og børnene samptlige at fore blive hos Stiffaderen, paa det der maatte 
faa en goed optvehtelse, som ieg formoeder at de best kand faa hos hammen , og ieg imedlertid 
bliver deris til sivs formynder, dette saaleedes at maatte foerveis, beder ieg paa det ydmygligste, og 
i det øfrige  nid stiller det til Sehiftte i frighedens goede betenkning, forbliver deris Skyldig tienere 
+++ Hans Hansen eged skefvne navn Østerlaursker sogn den 29 April Aar 1698, som samme Sødel 
for melte, Hvilken Hans Hansens begering forbilligt eragtedis helst som Stif faderen Jens 
Rasmussen er nu skiekelig, og beqvem mand der stue Stif børnene hiid indtil Loulig, og forsvarlig 
haver føer staaet, hvilked hand, og nu loved her efter lige saa at ivil løntinuere, og beholde børnene 
hos sig, med denne overgaais som hand foer Gud, og øfrigheden viel ansvare, efter skifttefor 
Valterens anfordring holded Vedkommende ej meere at angive, som dette Strefboe kunde retten 
komme til beste, eller fordre Geild. Ej heller Vidner i nogen maader at kunde vedkommer, hvor ved 
saa dette skifte, dette saa at være Pasheret, Testerer. J.P. Meeklenbourg,     Henrich 
Brugman,              Jens Rasmussen,        Jens J:P:S: Persen,     Anders Rasmussen ,        
Niels N:I:S:Ibsen, Anders A:O:S: Ollesen,      Hans H:L:S: Lasse. 
 
For dente forskefne arfvepart som mig Niels Ibsen paa min Hustrus Inger Hansdaatter værger her 
efter af løsøre, saa af denne 28 Gaard i Persker sogn tilkommer, er mig af Jens Rasmussen  skeed 
foenøjelse, og betale mig; Saaeig forker Jens Rasmussen  , for goed og Reedelig betalning i alle 
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maader, hvor for ieg til Ydermeere stod fæstelse dette med min egen haand underskiever, som 
skeede  udi under begiede mænds  nerværelse: i dag den 29 April A: 1698., 
Henrich Brugman,   Jens J:P:S: Persen,    Anders Rasmussen ,     Niels N:I:S:Ibsen,            Anders 
A:O:S: Ollesen,          Hans H:L:S: Lasse. 
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Nr. 238. 
Side 347. 1698. 30. April. 
Lars Olsen, Snogebæk, Poulsker. 
 Og 
Ellen Adsersdatter. 
 Afg. mands arvinger. 1 søn. 3 døt. 
A: Olluf Larsen, egen værge, Snogebæk. 
B: Karen Larsdatter, død, var gm. Hans Erichsen, Nexø. 2 søn. 1 dat. 
 1: Hans Hansen. 
 2: Erich Hansen. 
 3: Seigne Hansdatter. 
  Værge: Far. 
C: Anna Larsdatter, gm. Niels Nielsen, Snogebæk. 
D: Boehl Larsdatter, gm. Jocum Persen Skrædder, Nexø. 
 Afg. kvindes arvinger. 1 bror. 
E: Rasmus Adsersen, død. 2 søn. 2 døt. 
 1: Anders Rasmusen, myndig, Pedersker. 
 2: Adser Rasmusen, myndig, Bodilsker. 
 3: Boehl Rasmusdatter, død. 1 søn. 
  a: Morten Ibsen. Værge: Farbror, Per Mortensen 
 4: Margrethe Rasmusdatter. Værge: Bror, Adser Rasmusen. 
 
Anno 1698 Den 30 April er efter Loulig giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, sampt 
skifte, og deeling efter S: Lars Olsen Og hans S: hustru Ellene Adsersdaatter som begge 
boede og døde i it hus, beliggene udi Snogebek i Poulsker sogn, Imellem denne S: Mands og 
Qvindes arfvinger, som er først efter Manden, en søn og 3 døttre. 
 
Sønnen er Olluf Larsen i Snogebek sin egen werge. 
Den Eldste daatter var Karne Larsdaatter, efter hende igien lever 2 sønner, og en daatter  
Hvor af   den eldste søn er Hans Hansen. 
 Den anden søn er Erik Hansen. 

Daatteren er Seigne Hansdaatter, for demmen er faderen Hans Eriksen boende i 
Nexøe werge. 

Den anden denne S: Mands daatter er Anna Larsdaatter i Ekteskab med Niels Nielsen i 
Snogebek. 
Den 3de daatter Boehl Larsdaatter i ekteskab med Jokum Persen skrædder boende i Nexøe  
Efter denne S: Qvinde er hendis broder afgangne Rasmus Adsersens børn, som er 2 brødre og 2 
søstre, hvor af  dend eldste søn er Anders Rasmusen i Perskier sogn. 
 Dend anden søn er Adser Rasmusen i Boehlsker sogn.begge fuld myndige 

Dend eldste daatter var S: Bohl Rasmusdaatter, efter hende igien lefver en søn ved 
navn Mortten Ibsen som fader broderen Per Morttensen som er werge for  
Dend yngste daatter er Margreta Rasmusdaatter som broderen Adzer Rasmusen er 
werge for. 
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Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende bemelte Jens Persen Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til vuederings mænd opmeldel, Thomas Folkman, og 
Jep Ollufsen ibeden, hvor de fore funden, og Passeret som følger 
 
It Huus som er 6 stolperum, med forstue, Krobhus og Ladehus. Smapt Sterhus, med tilhørende lade 
og kaalhave rum, og sædis lyke, sampt huus der  ved  jord og nagelfast nu fore findes, det 
tilsammen er sat for penge 29 Sld., en gl. røste med tørf sønden til med huus derudi af trær fore 
findes for 2 mrk., nok en liden røste sønden op til hused, 1 mrk., en gl. guhl Hest 5 mrk., en gl. soed 
blised Hest 2 mrk., en liden graae herred Koe 4 Sld. 2 mrk., 2 hvide Faar som ike er i øen á 2 mrk 8 
skl er 5 mrk., it hvidt Faar i øen 3 mrk. 8 skl., 3 gl. gies med Gaasen og 6 Gieslinger tilsammen 5 
mrk., en liden mæssing kedel 2 mrk. 8 skl., en gl. jern gryde 1 mrk.,  
Sengeklæder.  
En tueskaftes linnen sengedynne 4 mrk., en gl. ullen ofverdynne sat for 3 mrk., en linnen tueskaftes 
hofveddynne 1 mrk. 4 skl., en gl. ullet hofved dynne 8 skl., en dito 4 skl., it nyt blaargarns lagen 3 
mrk., it gl. dito 1 mrk. 8 skl., en gl. pude med strik 1 mrk., en gl. lesned agedynne 1 mrk. 8 skl., it 
gl. syed hiønde 8 skl., it gl. føre bord i stuen med skuffe 2 mrk. 8 skl., it gl. sengested i stuen med 
skammel 8 skl.,  
I Cammered. 
En straabonds tønde 6 skl., en gl. spin rok 1 mrk., en garn haspe 4 skl., en kierne 12 skl., en gl. half 
tønde 4 skl., en gl. fierings 6 skl., en tom tønde 8 skl., en dito 4 skl., en gl. føre kiste med laas 2 
mrk., en gl. ballig 4 skl., it gl. føre bræ 8 skl., it lided gl. bræ støke 2 skl., en gl. øl fiering 2 skl., en 
gl. half tønde 2 skl., en gl. kiste 2 skl., it for wogn ree med jern vidier, og dret 8 skl., 2 gl. juhl med 
ringe og bøsse 2 mrk., en stoer jern lysestage 8 skl., en ballig 1 mrk., 2 raae lam skin 8 skl., it gl. 
wraaeskab med 2 dørre og hengsler 3 mrk., en gl. jern gryde kraag 12 skl., en gl. strenge med reeb 
og svingle 4 skl., en liden ballig 8 skl., it bræ paa tilled 4 skl., en gl. øpse 8 skl., en gl. ploug uden  
jern og juhl 8 skl., it gl. førre bræ 8 skl., 2 gl. Høestier 8 skl., 7 smaa steng træ 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboes middel til penge 49 Sld. 3 mrk., 
Dernest blef angifven efter skrefne Gield og er der til giort udleg som følger. 
Lientant Rasmus Nielsen fordred, hvor for hand i amptstuen Clarrerer afgiften for A. 1696. som 
rester 3 mrk. 12 skl., Item for A. 1697. rester 7 mrk. 12 skl., er 2 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt en graae 
herred Koe for 4 Sld. 2 mrk., til ofvers 6 mrk. 8 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Mads Svane fordred efter sin sedel som vedgikes penge 4 Sld., udlagt og indført 
i hus og tilliggende for 4 Sld.,  
Sogne Deignen Mons Madsen fordred 7 mrk., og indført i hus og tilliggende for 7 mrk.,  
Hans Jensen i Rønne fordred ved Olluf Larsen som hand haver betalt 2 Sld., udlagt 2 røster med 
tilbehør for 3 mrk., en gl. guhl Hest 5 mrk.,  
Item har Olluf Larsen betalt til S: Jørgen Bohnes Sterfboe 2 Sld., nok har Olluf Larsen betalt til 
Lieutnant Rasmus Nielsen for en skep salt 2 Sld., nok for 2 aars rettighed til sogne Præsten S: Hr: 
Mathias Luster á 2 mrk er 4 mrk.,  Nok betalt for Jr-sel til Christopher Mogensen i Boelskier sogn 4 
mrk., Item betalt 2 aars kirkepenge til kirkewerge Lars Pellesen 1 mrk., giør 6 Sld. 1 mrk., der for er 
udlagt en gl. soed blised Hest for 2 mrk., en tveskaftes linnen sengedynne 4 mrk., en gl. ullen 
ofverdynne 3 mrk., en tveskafted hofveddynne 1 mrk. 4 skl., en ullen hofveddynne 8 skl., en dito 4 
skl., it blaargarns lagen 3 mrk., it dito 1 mrk. 8 skl., en pude med strik 1 mrk., en lesned agedynne 1 
mrk. 8 skl., it syed hiønde 8 skl., it føre bord i stuen med skoffe 2 mrk. 8 skl., it wraaeskab med 2 
dørre, og hengsler 3 mrk., en ballig 1 mrk., 
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Olluf Larsen haver bekaasted sin S: Faders og Stifmoders begrafvelse og opdrager til begge ligene 
20 Sld. 3 mrk. 6 skl., for disse 20 Sld. 3 mrk. 6 skl., er giort indførsel i forde hus og tilliggende for 
disse 20 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Mads Larsen i Nexøe fordred ved Jokum Persen skrædder 2 mrk. 8 skl., udlagt en liden mæssing 
kedel for 2 mrk. 8 skl.,  
Frederik Stork fordrer 5 skl., udlagt en straabonds tønde i Cammered for 6 skl., til ofvers 1 skl.,  
Adzer Rasmusen i Boelsker sogn fordred 2 mrk., udlagt en jern gryde 1 mrk., en kierne, en half 
tønde 4 skl.,  
Jens Haagensen i Snogebek fordred 12 skl., udlagt en jern gryde kraag for 12 skl.,  
Aadlene S: Hans Knudsen fordred 3 mrk. 11 skl., udlagt it hvidt Faar for 3 mrk. 8 skl., it bræ paa 
tilled 4 skl., til overs 1 skl.,  
Hans Ibsen i Poulsker sogn fordred 1 mrk. 2 skl., udlagt it føre bræ 8 skl., en liden ballig 8 skl., en 
kitte 2 skl.,  
For graven at grave fordred Hans Gage 1 mrk. 4 skl., udlagt en ploug uden jern og juhl for 8 skl., en 
gl. øpse 8 skl., 7 smaa stenge træ 4 skl.,  
Efter it skiftebref gangned  efter Hans Eriksen S: hustru i Nexøe, datered den 7 july 1687. findes 
indført Lars Ollufsen af Snogebek som er indmelte myndlings morfader, erbødsig for sin S: 
Daatters møderne arf, at give til boet, eller de umyndige 3 Sld., udlagt it sengested i stuen med 
skammel 8 skl., en spin rok 1 mrk., en garn haspe 4 skl., en fiering 6 skl., en tønde 8 skl., en tønde 4 
skl., en kalke ballig 4 skl., en føre kiste med laas 2 mrk., it brøstøke 2 skl., en ølfiering 2 skl., en 
half tønde 2 skl., it wogn ree med jern vidier 8 skl., 2 gl. juhl med ringe og bøsse 2 mrk., en stoer 
jern lysestage 8 skl., 2 raae Lam skin 8 skl., en stenge med reeb og svingle 4 skl., it førre bræ 8 skl., 
2 Høestiger 8 skl., af Faaren 8 skl., af Giesene 1 mrk., af Koen4 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 2 Sld., udlagt i forde hus og løke 2 Sld.,  
Skifteskriveren for sin umage i alt 2 Sld., udlagt i hus og løke 1 mrk. 10 skl., af forde Koe 6 mrk. 6 
skl.,  
Stemplet papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt 2 hvide Faar som ike i øen for 5 mrk., til 
ofvers 8 skl.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt 3 gl. Gies med Gaasen for 5 
mrk., til overs 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 49 Sld. 3 mrk.,  
Saa at indted til deeling er overblefven, ellers blef samptlig arfvingerne af skifteforwalteren til 
spurdt, om de hafde meere dette boe til beste, at angive, eller videre fordrende Gield hvor til de 
svarede ej videre at være, end angifven er og forskrefved staar. Hvor ved saa samptlig arfvingerne 
waare vel tilfreds og foreenede i allemaader, dette saa at være Passeret Testerer. 
Jens Persen Meeklenbourg. Henrik Brugman. Olluf OLS Larsen. 
Hans Eriksen. Troels Morttensen. Adzer Rasmusen. Jokum Pettersen.  
Anders Rasmusen. Thomas Folkman. Jep Olsen. Niels NNS Nielsen. 
 



 1 

Nr. 239.     
Side 348. 1698. 2. Maj. 
Peder Due, enkemand, 7. Vg. Poulsker. 
 3 døt. 
A: Kirstene Pedersdatter, gm. Jens Nielsen, Poulsker. 
B: Marie Pedersdatter, gm. Hans Ibsen, Poulsker. 
C: Karen Pedersdatter, gm. Ødber Pedersen, Poulsker. 
 
Anno 1698 Den 2 May er efter Loulig giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, sampt 
skifte, og deeling efter S: Peder Due som boede og døde paa ded 7 Worned, kaldis Kirke bollig 
beliggene udi Poulsker sogn, Imellem denne S: Mands efterlatte børn som er 3 døttre. Nemlig 
 
Dend eldste daatter Kirstine Pedersdaatter i ekteskab med Jens Nielsen i Poulsker sogn.  
Dend anden daatter Marine Pedersdaatter i ekteskab med Hans Ibsen ibiden. 
Dend yngste daatter Karne Pedersdaatter i ekteskab med Ødber Pedersen i bemelte Poulsker 
sogn. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende bemelte Jens Persen Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til vuederings mænd opmeldel, Thomas Folkman, og 
Jep Ollufsen ibeden, hvor de fore funden, og Passeret som følger 
 
Heste og Hopper. 
En sort brun gilling 8 Sld., en gl. soed blised ugilled Hest 4 mrk., en brun Hoppe 6 Sld., en gl. brun 
skimled Hoppe 10 mrk.,  
Qveg. 
En gl. sort braaged Koe 4 Sld. 2 mrk., en gl. sort skiolded Koe 4 Sld., en ung sort herred Koe 5 Sld., 
en ung sort Koe 5 Sld., endnu en ung sort Koe som løer til at kalfve 5 Sld., en ung sort stierned Koe 
4 Sld. 2 mrk., it blaked studnød 10 mrk., it røe braaged studnød 6 mrk., it sort braaged studnød 3 
Sld. 2 mrk., it blaked Qvigenød 2 Sld., it brunt Qvigenød 2 Sld., it røt Qvigenød 2 Sld., it sort 
røgged Qvigenød 6 mrk., en sort Qvige for 14 mrk.,  
Svin. En røe belted Soe med 4 smaa grise for 4 mrk., 2 hvide Soesvin 4 mrk., en røe sanded Soe 4 
mrk.,  Faar. 14 Faar som suifnes at øene á 4 mrk er 14 Sld., en wehr for 3 mrk., 4 Faar som ike er i 
øen á 2 mrk er 8 mrk.,  
Træware. 
En gl. møg wogn for 4 mrk., 2 gl. juhl for 1 mrk., en gl. wogn med stier hammel tøm og halseeler 8 
mrk., en gl. slee med jern vidier 2 mrk., en gl.husstie 12 skl., 2 aar med bihl paa á 1 mrk er 2 mrk., 
en ploug med jern og anden behør 6 mrk., 8 gl. stenge træ i søndre lade for 3 mrk., en hek, og en 
kubbe 1 mrk., en ege planke i gaarden 12 skl., en gl.skoekebielke, og en tætte i laden á 10 skl er 1 
mrk. 4 skl., 3 gl. høestier á 2 skl er 6 skl., en hakkelse kiste med knif for 2 mrk. 8 skl.,  
I Wester lenge. 
En ege planke 2 skl., it møg bræ, og en wogn bon i nørelenge 4 skl., en ruhl med ringe og tapper 4 
mrk., 3 gl. harrer á 4 skl er 12 skl., it bord i stuen med foed og skuffe 4 mrk., en nye wefved 
benkedynne for bord enden 3 alen lang 3 mrk., en gl. spoel skadet benkedynne under winduen i 
stuen 1 mrk., it gl. flamsk hiønde 1 mrk., en gl. wefved benkedynne 3 alen lang 1 mrk.,  
I Herberghused,  
I  wester seng en gl. ullen ofverdynne 2 mrk. 8 skl., en gl. ulen underdynne 1 mrk. 8 skl., en sort 
ullen hofdynne 10 skl., en linnen hofveddynne 1 mrk. 8 skl., en pude med lin vor 8 skl., it g 
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blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl.,  I den Øster seng, en gl. linnen overdynne 1 mrk., en linnen under 
dynne 2 mrk., en sort ullen pude 2 skl., begge sengesteder som staar tvers i hused for 2 mrk., en 
liden siddestoel 4 skl., en slibe steen med jern 12 skl., 3 gl. Gies for 3 mrk., nok er wurdered i 
Krobhused, en gl. sort ranned under dynne 1 mrk., en graae en skefted hofved dynne 1 mrk., en gl. 
førre kiste med laas og hengsler 1 mrk., en gl. laasfast førre kiste i stuen 1 mrk. 8 skl., it langt bord 
blad 1 mrk., en tønde i stuen 4 skl., en tønde i Krobhused 4 skl.,  
I Steer hused. 
En kalke tønde 12 skl., it tønde stromme 2 skl., en gl. røste ballig 12 skl., en kalk ballig 4 skl., 2 
tønder 8 skl., 2 gl. bræ 3 skl., en lille stie 4 skl., en jern gryde kraag 1 mrk., en teer foed 1 mrk., en 
gl. kaabber 3 fierings kedel er vegtig til 3 mrk., en gl. kaabber kitte kedel 1 mrk., en gl. liden 
kaabber kedel 8 skl.,  
I Øl Cammered. 
2 tomme tønder 8 skl., it gl. dreg trug 2 skl., it føre bræ 4 skl., en spin rok 3 mrk., I Øster Cammer, 
en gl. hand qvern med hus og seil 1 mrk., it gl. ølkar 1 mrk., it lided ølkar 1 mrk. 8 skl.,  en gl. tønde 
2 skl., en ege planke 4 skl., en lin brøde 4 skl., it skille sold 8 skl., en tønde for 4 skl., it gl. 
sengklæde 1 mrk. 8 skl.,  
Rugen som her til dette wornet er saaet er 1½ tønde á 3 Sld er 4 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 110 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Forskrefne denne S: Mands børn, og døttre mænd Ødber Persen og Hans Ibsen paatog sig dette 7 
Wornedes aufling at der ike i dette aar 1698. og wil svare Landgielden for gaarden, berørte aar, og 
haver de til hielp, 2 tønder Biug, og 2 tønder Haure af dette boes middel sampt afgrøden af Rug 
sæden, saa skal bemelte 2de mænd svare ald den afgift som dette wornede bør skylde, og holde 
vedkommende uden skade, foran melte aar, saa og holde gaarden ved heft som den nu forefindes til 
midfaste 1699. ellers var de nemlig denne S: Mands arfvinger nu her paa skifted begieredes at vilde 
fæste dette 7 Worned, og gifve der for saa meged til fæste, som en anden vil give, der til de 
formente nermeste at være berettiged; 
 Denne S: Mands Ifareklæder haver arfvingerne sig self indbiurdes imellem delt,  
Blef  saa angifven efter skrefne bort skyldige Gield, hvor til er giort udleg som her 
efter følger. Nemlig. 
Kongl: May: amptskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred som rester af dette 7 
Worned til 1. maj 1697. ektepenge med 8 skl., omkostning 6 Rd. 12 skl., og for A. 97. rester 2 pund 
smør 13 skl., 2 les weed 2 mrk. 4 skl., 4 dagswerk 5 mrk., negelt bb og Spp. 12 skl., ekte og knekte 
penge 2 Rd. 1 mrk. 6 skl., smør træpenge 4½ skl., er 3 Rd. 4 mrk. 8 skl., er til sammen 9 Rd. 5 mrk. 
4 skl giør 14 Sld. 3 mrk. 4 skl., her for udlagt som bemelte 2de mænd der gaarden antager wil svare 
til, en sort brun gilling for 8 Sld., en brun Hoppe for 6 Sld., en wehr for 3 mrk., en tønde o øster 
Cammer 4 skl., forrestaaende 4 aars Ektepenge, som af dette 7 Wornede, som er it Kirkeboelig nu 
er fordred og udlagt, Seqvestrerer, indtil endelig Resolution, derom fra rente Cammered her til 
landet ankommer, hvad heller de skal betalis eller ike, :/: 
Diderik Mikelsen af Aakirkebye anmelte paa Margreta S: Hr: Nielsens wegne, at hende tilkom efter 
S: Hr: Mikel Thomasen for hendes kraf 6 Sld., som S: Peder Due med meere der til boet var 
skyldig, hvilke hun igien i betalning har ofverdraged, til Diderik Funk i Nexøe Og berette S: Per 
Dues arfvinger, at bemelte Diderik Funk af S: Peder Due der for betalning bekommed haver, og 
saafremt det sig anderleedis forholder, wil de self svare Proqvota? :/: 
Sogne Præsten Hr: Mads Svane fordrer som rester paa kirkens wegne for Aa. 1697. en fiering smør 
derfor 5 Sld., til Præsten self for Salarium 2 Sld., Item en Gaas 1 mrk., paaske rettighed 1 mrk. 4 
skl., er 7 Sld. 2 mrk. 4 skl., udlagt en ung sort hielmed Koe 5 Sld., it blaked studnød 10 mrk., en ege 
planke 4 skl.,  
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Sogne deignen Mogens Madsen fordrer som vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk., udlagt it sort braaged 
studnød for 14 mrk.,  
Niels Nielsen i Poulsker sogn fordred for adtskeligt som vedgikes penge 17 Sld., udlagt en sort 
braaged Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort skiolded Koe for 4 Sld., it sort røgged Qvigenød for 6 mrk., 6 
Faar med grøen 6 Sld., en gl. møg wogn 4 mrk.,  
Niels Andersen ibiden. Fordrer 1 mrk. 6 skl., udlagt en skonke bielke og en lætte i laden for 1 mrk. 
4 skl., it tønde stomme 2 skl.,  
Jens Haagensen i Snogebek fordred 3 mrk. 9 skl., udlagt en røe belted Soe med 4 grise 4 mrk., til 
overs 7 skl.,  
Knud Christensen ibiden fordred 2 mrk. 10 skl., udlagt en hakelse kiste med knif 2 mrk. 8 skl., en 
gl. tønde i øster Cammer for 2 skl.,  
Kirstine Andersdaatter fordred tienesteløn 4 Sld., udlagt en ung sort stierned Koe 4 Sld. 2 mrk., til 
ofvers 2 mrk.,  
Mortten Henrik fordrer 1 mrk., udlagt en hiem qvern med hus og seil for 1 mrk.,  
Mads Hermansen i Nexøe loed fordrer ved Ødber Persen i alt penge 2 Sld. 3 mrk., udlagt it brunt 
Qvigenød for 2 mrk., it golt Faar 2 mrk., it flamsk hiønde 1 mrk.,  
Item er skyldig til Peder Rosman i Rønne 1 mrk. 10 skl., udlagt it golt Faar for 2 mrk., til ofvers 6 
skl.,  
Peder Hansen Møllere ibiden fordred wogn leje 14 skl., udlagt it skille Sold for 8 skl.,  ved Per 
Rosmans udleg 6 skl.,  
Rasmus Hansen Smid i Nexøe fordred 4 mrk. 2 mrk., udlagt it blaked Qvigenød for 2 Sld., til overs 
3 mrk. 14 skl.,  
Aasele S: Hans Knudsens i Snogebek fordred 1 mrk. 4 skl., Og Oll Øflorsi fordred 1 mrk. 2 skl., er 
2 mrk. 6 skl., udlagt 2 hvide Soe svin á 2 mrk er 4 mrk., til ofvers 1 mrk. 10 skl.,  
Niels Nielsen ibiden fordred 12 skl., udlagt hos Aasele S: Hans Knuds de 12 skl.,  
Knud Jensen paa sin søn Jens Knuds wegne fordred tienesteløn 6 mrk., udlagt en slee med jern 
widier 2 mrk., 8 stengebræ 3 mrk., en hek og krubbe 1 mrk.,  
Mads Juhl fordred tienesteløn til paaske 98. 9 mrk. 6 skl., og laante penge 3 mrk. 4 skl., er 3 Sld., 
udlagt it røt Qvige for 2 Sld., 2 golle Faar á 2 mrk er 4 mrk., hos Aasele S: Hans Knuds 10 skl.,  
Abraham Hansen fordred 6 skl., udlagt hos Jens Haagensen 6 skl.,  
Christopher Zeider i Nexøe fordrer 7 mrk., udlagt 2 Faar som er i øen á 4 mrk er 2 Sld., til overs 1 
mrk.,  
Thomas Folkman i Poulsker sogn fordred 4 mrk., udlagt af en brun skimled Hoppe disse 4 mrk.,  
Claus Clausen i Snogebek fordred for høste arbiede 1 mrk. 12 skl., udlagt hos Christopher Zeideier 
4 skl., 2 tønder i steerhused for 8 skl., hos Aasele S: Hans Knuds i snogebek 4 skl.,  
Jørgen Andersen i Poulsker sogn fordred 2 mrk., udlagt hos Kirstine Andersdaatter at have disse 2 
mrk.,  
Lars Nielsen i Poulsker sogn fordrer arbeidsløn for ligkiste penge 3 mrk., udlagt i øster seng i 
Herberghused en linnen ofverdynne for 1 mrk., en linnen underdynne 2 mrk.,  
Hans Ibsen ibiden fordred for søm og andet 3 mrk. udlagt 2 sengesteder i Herberghused 2 mrk., en 
sort ranned underdynne i Krobhused 1 mrk.,  
Margreta Pedersdaatter fordred tienesteløn til Paaske 1698 som rester 2 Sld. 1 mrk., udlagt it røe 
braaged studnød for 6 mrk., en spin rok for 3 mrk.,  
Dederik Mikelsen fordred skriverløn 10 skl., udlagt hos Rasmus Hansen Smid i Nexøe disse 10 skl.,  
Nok fordred Hans Ibsen imod den kaabbe hans hustru søster bekommed haver efter nu giorde 
foreening her paa skifted penge 5 Sld., udlagt 5 Faar som er i Øen á 4 mrk er 5 Sld.,  
Peder Skaanning fordred for graven at grave til ligged 1 mrk., udlagt en spolskaded benkedynne 
under winduen i stuen for 1 mrk.,  
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Kirstine Anders Lars i Nexøe foedred 8 skl., udlagt 2 tønder I Øl Cammered for 8 skl.,  
Frederik Stork i Nexøe fordred efter sin sedel 4 mrk. 15 skl., udlagt en røe sanded Soe 4 mrk., en 
ege planke i gaarden 12 skl., it deigne trug 2 skl., hos Jens Haagensen 1 skl.,  
Kirstine Anders Ibs i Nexøe fordred tienesteløn 3 mrk. 12 skl., udlagt i Krobhused en graae 
enskefted hoved dynne 1 mrk., en gl. wefved benkedynne 3 alen lang 1 mrk., it blaargarns lagen 1 
mrk. 8 skl., hos Rasmus Hansen 4 skl.,  
Skifte forwalteren og skifteskrifveren for deris umage hver 4 Sld., er 8 Sld., udlagt en wogn med 
stier hammel tøm og halseeler 8 mrk., en ruhl med tappe og ringe 4 mrk., en 3 fierings kaabber 
kedel 3 mrk., en kitte kedel 1 mrk., en liden kedel 8 skl., 2 aar med bihl 2 mrk., en benkedynne for 
bordenden 3 mrk., en ploug med behør 6 mrk., i wester seng en ullen overdynne 2 mrk. 8 skl., en 
ullen underdynne 1 mrk. 8 skl., en pude for 8 skl.,  
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt 3 gl. Gies 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk., er 6 mrk., udlagt til Jep Olsen af it blaked 
Qvigenød med Rasmus Smid 3 mrk., til Thomas, af en brun skimled Hoppe disse 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 84 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 26 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Som deelis imellem denne S: Mands efterlatte 3de døttre, der af til en hverslaad 8 Sld. 3 mrk. 6 1/3 
skl.,  
Dend eldste daatter Kirstine Jens Nielsen i Poulsker sogn. tilkommer 8 Sld. 3 mrk. 6 1/3 skl., en 
sort Qvige for 14 mrk., en gl. sort blised ugillet Hest 4 mrk., it Faar som er i Øen for 4 mrk., 2 gl. 
juhl 1 mrk., en husstie 12 skl., 3 gl. høestier 6 skl., i wester lenge en ege planke 2 skl., i nørre lenge 
it møgbræ og en wogn bon 4 skl., it bord med foed og skoffe for 4 mrk., rn slibesten med jern axel 
for 12 skl., it Ølkar 1 mrk., it sengklæde 1 mrk., en sort ullen hoved dynne i wester seng i 
Herberghused for 10 skl.,  
 
Dend anden daatter Marine Hans Ibsen tilkommer 8 Sld. 3 mrk. 6  skl., udlagt en ung sort Koe 5 
Sld., helften af Rug sæden for 9 mrk., en førre kiste 1 mrk., 3 harrer 12 skl., it langt bord bled 1 
mrk., en kalketønde 12 skl., en røste ballig for 12 skl., en kalke ballig 4 skl., 2 gl. bræ 3 skl., en lille 
stie 4 skl., en jern gryde kraag 1 mrk., en liden sidde stoehl 4 skl., it førre bræ i Øl Cammered 4 skl.,  
 
Dend yngste daatter Karne Ødber Pedersen tillagt, en ung sort Koe som løer til at kalfve for 5 
Sld., helften af Rug sæden 2 Sld. 1 mrk., I wester seng i Herberghused, en linnen hofved dynne 1 
mrk. 8 skl., en gl. sort ullen pude 2 skl., en laasfast føre kiste i stuen 1 mrk. 8 skl., en tønde i stuen 4 
skl., en tønde i Krobhused 4 skl., en jern tene foed 1 mrk., en lin brøde 4 skl., it lided ølkar 1 mrk. 8 
skl.,  
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde samptlig arfvingerne ike videre som dette Sterboe kunde 
komme til beste, eller fordrende Gield, at angifve, ike heller angaf sig flere med noged at kræfve her 
paa boe pællen, hvor ved saa dette skifte sluttis i dette saa at være tilganged og Passeret Testerer.  
Jens Persen Meeklenbourg. Henrik Brugman. Jens J:N: Nielsen. 
Hans H:I:S: Ibsen. Ødber Pedersen. Thomas Folkman.     Jep Olsen. 
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Nr. 240. 
Side 349b. 1698. 9. Maj. 
Dorthea Monsdatter, Smørhuset, 20. Sg.g. Knudsker. 
Thomas Hansen. 
 3 døt. 
A: Anna Thomasdatter, f. 1687. 
B: Gjertrud Thomasdatter, f. 1690. 
C: Kirstene Thomasdatter, f. 1693. 
  Værge: Far. 
 
Anno 1698 Den 9 May er efter Loulig giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, sampt 
skifte, og deeling efter  Thomas Hansens S: hustru Dorethea Monsdaatter som boede og 
døde i it udhus, beliggene paa den 20de gaards grund kaldis Snorehused udi Knudsker sogn, Imellem 
denne S: Qvindis efterlatte Mand bemelte Thomas Hansen pa eene side, og paa anden side, deris 
auflede børn som er 3 døttre. Hvor af, 
 
Dend eldste daatter Anna Thomasdaatter paa 11 aar gl.  
Dend anden daatter Geirtrud Thomasdaatter paa 8tende aar gl. 
Dend yngste daatter Kirstine Thomasdaatter paa 5  aar gl. 
For demmen er faderen self werge. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende bemelte Jens Persen Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til vuederings mænd opmeldel, Christen Persen, og 
Per Hansen ibeden, hvor de fore funden, og Passeret som følger 
 
Qveg. 
En sort hielmed Koe 5 Sld., en sort Koe 5 Sld., en blak blised Hest 14 mrk., en røe blised Hoppe 14 
mrk.,  
Faar. 3 Faar med Lam, hver Faar med it Lam 4 mrk er 3 Sld.,  
Gies. 3 gl. Gies med sin grøge er sat for 4 mrk.,  
Svin. It hvidt Soesvin 2 mrk., it hvidt galt svin 2 mrk., en gl. wogn med 2 gl. stier 1 mrk. 4 skl., en 
ploug med jern 3 mrk., 4 straabonds tønder á 8 skl er 2 mrk.,  
Paa tilled. It deigne trug 1 mrk., en lynneborg salt tønde 4 skl., 2 gl. halftønder 8 skl., en liden gl. 
kobber kedel 2 mrk., it gl. bord med foed i stuen for 2 mrk., en gl. sid bagstoel 8 skl., findes it lided 
laasfast førre skrin, som den eldste daatter Anna Thomasdaatter, er bevilged; en gl. øpse 8 skl., en 
gl. sies uden bom 8 skl.,  Forskrefne udhus er 6 stolperum med Huus der udi jord, og nagel fast fore 
findes med winduer og dørre, er sat for pengw 8 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets løsøre til penge 33 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Denne S: Qvindes Ifareklæder er en gl. sort pollemettis half kioel for 2 Sld., og it sort fifskafted 
skiørt for 4 mrk.,  hvis andre ifareklæder som været haver er blefven omgiort til børnen at forslide. 
Forskrefne 3 Sld., delis børnen imellem, hvor af hver barn tilkommer 4 mrk., her imod beholte 
faderen sine egne klæder. 
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige  Gield, Nemlig 
Johan Basilius Tobakspinder boende i Rønne lod fordrer 2 mrk. 12 skl.,  
Jørgen Rosman i Rønne fordrer 1 mrk.,  
Poul Koefoed i Rønne fordrer 14 skl.,  
Kirstine S: Peder Mons i Knudsker sogn fordrer 4 mrk., Nok for 3 skep Biug 2 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
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Til Sognepræsten Hr: Henrik Hiort angaf Thomas Hansen skyldig at være 6 mrk.,  
Item til Skolemesteren Christian Skaeil skyldig 4 mrk.,  
Skifteforwalteren og Skriveren hver 4 mrk., Stempled papir til denne forretning for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk.,  
Imod Udfarten var faderen ej meere begierende end sin sengsklæder. 
Summa andrager forskrefne Gield 10 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling 22 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er 11 Sld. 1 mrk. 3 skl., den anden halfvepart deelis 
imellem forskrefne denne S: Qvindes med Thomas Hansen auflede 3de døttre, er deraf en hver 
daatters laad 3 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  Og som faderen er børnens werge, og de ere gangske ringe af 
alder saa begierte faderen at børnens forestaaende arfvepart maatte være foruden rentte, indtil 
børnen vorde saa alderne, at de føede og klæde self kunde fortiene, hvilken faderen begiering, her 
nu paa skifted for billigt blef er og agted, heldst som faderen tager wederlaug imod begravelsens 
bekaastning, saa og at arfven bestaar i ringe vare, som registeringen udviser, men faderen at svare 
sine børn i fremtiden, efter forskrefne udreigning som lovligt, og forsvarligt være kand, og som 
Creditorerne wil betroe Thomas Hansen hvis de har at kræve, saa ske ej nogen udleg til Gielden. 
Men Thomas Hansen der til self at svare, hvorimod hand det registerede goeds beholder, og de 
anførte Prætensioner Clererre, efter anfordring hafde Thomas Hansen ej meere dette Sterfboe at 
vedkomme kunde at foregive, end forskrefved staar; dette saa at være tilganged og Passeret 
Testerer. J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. Thomas T:H:S: Hansen, 
Christen C:P:S: Persen. Peder P:H:S: Hansen. 
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Nr. 241. 
Side 350. 1698. 13. Maj. 
Mogens Nielsen, 5. Vg. Rutsker. 
Anna Pedersdatter. Laugv: Bror, Thoer Persen. 
 5 søn. 4 døt. 
A: Lars Monsen, egen værge, Rutsker. 
B: Niels Monsen, egen værge. 
C: Per Monsen, egen værge, Rutsker. 
D: Anders Monsen, egen værge. 
E: Esper Monsen, egen værge. 
F: Kirstene Monsdatter, gm. Frederich Hansen, Rø. 
G: Karen Monsdatter, f. 1674. Værge: Bror, Niels Monsen. 
H: Barbra Monsdatter, f. 1678. Værge: Søstermand, Friderich Hansen. 
I: Gjertrud Monsdatter, f. 1684. Værge: Morbror, Thoer Persen. 
 
Anno 1698 Den 13 May er efter Loulig giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, efter  
S: Mogens Nielsen som boede og døde paa det 5 Worneded it Kirke bollig liggen udi Rydsker 
sogn. Sampt paafølgende  Liqvidation. Imellem den S: Mands efterlatte hustru  Anna 
Pedersdaatter for hende blef efter hendis begiering til laugwerge anordnet hendis broder Thor 
Persen ibiden. Paa eene side, og paa anden side, deris auflede børn som er 5 sønner og  4 døttre. 
Hvor af, 
 
Dend eldste søn Lars Monsen sin egen werge boende i Rydsker sogn.  
Dend anden søn Niels Monsen og sin egen werge. 
Dend 3de søn Per Monsen ibiden, og sin egen werge.  
Dend 4de søn Anders Monsen og sin egen werge. 
Dend 5te søn Esper Monsen og sin egen werge  
Dend eldste daatter Kirstine Monsdaatter i ekteskab med Frederik Hansen i Røe sogn, som 
møtte her paa Sterfboet.  
Dend anden daatter Karne Monsdaatter paa 24 aar gl. for hende werger hendis broder Niels 
Monsen. 
Dend 3de daatter Barbra Monsdaatter 22 aar gl. for hende werger bemelte Frederik Hansen. 
Dend yngste daatter Giertrud Monsdaatter paa 14  aar gl. for hende werger forde mor broder 
Thor Persen. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende bemelte Jens Persen Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til vuederings mænd opmeldel, Lars Monsen, og 
Jørgen Hansen ibeden, hvor de fore funden, og Passeret som følger 
 
En skimled gilling 4 Sld., en gl. sort Hest 6 mrk., en sort brun Mehr 4 Sld., en blak stierned Koe 3 
Sld., en røe røgged Koe 4 Sld., en blak hielmed Koe 14 mrk., it sort hielmed Tyrnød 7 mrk., it blak 
hielmed Qvigenød for 7 mrk., Svin. En hvid Soe 2 mrk. 8 skl., en brun Gris 1 mrk., 2 hvide grise 1 
mrk. 8 skl., 4 gl. Gies á 20 skl er 5 mrk.,  
Boehawe. En wogn uden stier 6 mrk., en ploug med behørig jern uden ringe 10 mrk., en slee med 
træ vidier 2 mrk., it bord i stuen med foed 3 mrk., it bord i Herberghused 1 mrk. 4 skl., it deigne 



 2 

trug 8 skl., 2 tønder 8 skl., it gl. madskab 2 mrk., en gl. egekiste uden laas og hengsler 1 mrk. 4 skl., 
en jern hammel med baste seeler 1 mrk., it aar med bihl 1 mrk.,  
Rugen som er saaed er 1½ tønde, hvor af Hans Svendsen i Dyngegaarden har laant Sterfboet en 
tønde Rug, hvilken ham blef kiedis af arfvingerne igien at leveris, er saa igien boet til beste, en half 
tønde Rug som er sat for 6 mrk., Haure som er saaed er 3 tønder á 3 mrk er 9 mrk., efter anfordring 
af skifteforwalteren hafde Enken og de vedkommende ej videre at angive til dette Sterfboes beste 
end forskrefved staar. 
Saa andrager da det angivende til penge 36 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Blef saa angiven efter skrefne bort skyldige Gield, 
Denne S: Mand har boet paa dend 19 gaard i Rydskier sogn, hvor af rester som Kongl: May: 
amptskriver og Ridefouged S: Hans Henrik Skor fordred efter sin fortegnenelse, saa lydende, den 
19 Mons Nielsen i Rydsker sogn, er skyldig jordebogs restands for aar 1696. efter ergangne dom 21 
Rd. 3 mrk. 10 skl., omkostning 1 mrk., 1697. 5 lispund 3½ f. pund smør 5 Rd. 3 mrk. 6 skl., en 
tønde land gielde Biug 9 mrk. 4½ skl., en Koe fiering, en svine fiering 2 Rd., it Faar, en Gaas. 12 
høns 10 mrk., 7 les weed 7 mrk. 14 skl.,  7 les Høe 2 Rixd. Jordebogs penge 4 mrk. 13 skl., ekte og 
knekte penge 2 Rd. 1 mrk. 15 skl., smør træ penge 13½ skl., er for 97. 17 Rd. 2 mrk. 3 skl.,  
Summa 39 Rd. 13 skl er 58 Sld. 2 mrk. 13 skl., 
 her til er udlagt, som af boets middel kand bekommis, naar efter skrefne skifterettighed er 
fradragen neml: 
Skifteforwalteren og skriveren hver 2 Sld., udlagt en sort brun Mehr for 4 Sld.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af Giesene de 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., udlagt en hvid soe for 2 
mrk. 8 skl.  
Bliver igien, hvorfor amptskriveren skeer udleg 31 Sld. 2 mrk., som bestaar udi efterskrefne, en 
skimled gilling 4 Sld., en gl. sort Hest 6 mrk., en blak stierned Koe 3 Sld., en røe røgged Koe 4 Sld., 
en blak hielmed Koe 14 mrk., it sort hielmed Tyrnød 7 mrk., it blak hielmed Qvigenød 7 mrk., en 
brun gris 1 mrk., 2 hvide grise 1 mrk. 8 skl., en wogn uden stier 6 mrk., en ploug med behør 
undtagen ringe 10 mrk., en slee med træ vidier 2 mrk., it bord i stuen 3 mrk., it bord i Herberghused 
1 mrk. 4 skl., it deigne trug 8 skl., 2 tønder 8 skl., it gl. madskab 2 mrk., en egekiste uden laas og 
hengsler 1 mrk. 4 skl., en jerned hammel med baste seeler 1 mrk., it aar med bihl 1 mrk., ½ tønde 
Rug som er saaed for 6 mrk., 3 tønder Haure som er saaed for 9 mrk., af Giesen de 2 mrk., for 
resten findes indted til betalning:/: 
Ellers blef fordred, og angiven efterskrefne Gield, hvor til i Sterfboet indted fanttis at 
betale med nemlig  
Barbra S: Christopher Hansen i Rønne fordrer 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., 
Henning Bohne i Rønne fordred efter sin sedel 7 mrk. 6 skl.,  
Enken angaf at være skyldig til Mads Koefoed Poulsen i Svaniche, som skal sig tildrage fra Sal: 
Jørgen Bohnes Sterfboe 6 Sld. 2 mrk.,  
Olle Persen i Hasle fordred paa sin broder Lars Pers wegne for Biug og Haure 13 mrk.,  
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydsker sogn fremlagde it pantebref, indgived af denne S: Mand 
Mons Nielsen datered den 27 Sept: 95. paa den formelte 19de gaard, kaldis Hyllegaarden i Rydsker 
sogn hvilken gaard bemelte Hans Svendsen paa 16 aars tid, er stilled til underpant for opbaarne 
penge 340 Sld., ind til hand sine penge igien bekommedis vorder, og som berørte gaard, ike siufnis 
af den verdie, som berørte summa indfordrer, saa kand her nu ingen indførsel widere derpaa giøris, 
hvor for Hans Svendsen sig ved sit pandt for obenskrefne Capital holder, efter som her i boet indted 
er at udlegge, om derpaa Summen nogen skulle mangle, hvor for det en hver vedkommende frit 
forestaaer, paa gaarden Samfrender at lade holde, den ved taxten at Probere, om den berørte 340 
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Sld., kand opnaar eller meere, hvilked pandte bref i dag lest og paaskrefven, efter anfordring hafde 
de vedkommende ej videre at angive, dette sterfboe at kunde vedkomme, end forskrefved staar, 
dette saa at være Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. 
Thor T:P:S: Persen. Lars L:M:S; Monsen. Niels N:M:S: Monsen. 
Frederik Hansen. Lars Monsen. Jørgen J:H:S: Hansen.  
Anders Monsen. Esper E:M:S: Mogensen.  
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Nr. 242.    
Side 350b. 1698. 16. Maj. 
Kirstine Mogensdatter, enke. 27. Sg. Olsker. 
 Afg. Jep Mogensen. 
 5 søn. 1 dat. 
A: Esper Ibsen, corporal, Nyker. 
B: Niels Ibsen, Nyker. 
C: Hans Ibsen, Rø. 
D: Peder Ibsen, Olsker. 
E: Lars Ibsen, Olsker. 
F: Anna Ibsdatter, død, sidst gm Morten Hansen, Rø. 3 søn. 
 1: Hans Markusen. Værge: Morbror, Hans Ibsen. 
 2: Jep Markusen. Værge: Morbror, Peder Ibsen. 
 3: Markus Markusen. Værge: Morbror, Esper Ibsen. 
 
Anno 1698 Den 16 Maÿ, er holden Registrering, og Wurdering, Smapt Skifte, og Deeling efter S: 
Kirstine Mogensdaatter, som tilfoes var i Eehteskab med afgangen Jep Mogensen. Der begge 
boede og Døde, paa den 27 Gaard i Olsker sogn, hvor en Sønnen Lars Ibsen boer, Imellem denne 
S: Qvindes efterladte børn, og Børnebørn, som er først 5 sønner, og en Daatter,  
 
Hvoraf den Eldste søn, er Esper Ibsen Corporal til Hest boede i Nyeker sogn. 
Den anden søn, er Niels Ibsen i bemelte Nyeker sogn, 
Den 3 søn er Hans Ibsen boende i Røe sogn,  
Den 4 søn, er Peder Ibsen boende i Olsker sogn, 
Og den yngste søn er bemelte Lars Ibsen boende i Olsker sogn, 
Daatteren var Anna Ibsdaatter som var Eehskab med Markus Hansen i Røe sogn, efter hende 
igien lever 3 sønner,  
hvoraf den eldste søn er Hans Markusen, for hammen verger bemelte Hans Ibsen, 
Den anded søn, Jep Markusen for ham verger bemelte Peder Ibsen i Olsker sogn. 
Den 3 søn Markus Markusen, som berørte Esper Ibsen er verge for,  
 
Hvor paa Rettens vegne var ofven vernede be. Meikhenborg og Brugman, paa stuer skifte er til 
Wuderingsmænd opmidled, Jens Hansen og Morten Diderichs, hvor da er forefunde, og Pahseret 
som følger, 
 
Qvæg 
En brun sterned Koe 5 Sdr., en Sort hielmed Koe for 5 Sdr., en sort Røgged Koe for 5 Sdr., En brun 
Skiøled Koe med it  Skarn 5 Sdr., it sort Stierned Studnød 10 mrk., en Sort Hielmed Tyer Kalf 2 
mrk., en Sort stiermed Qvigkalf 1 mrk. 8 skl. 
Svien. En hvid soe med 3 smaa grise 3 mrk.8 skl., en Røebelted soe 3 mrk. 
Faar. 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., 
Hög. en  Brun blised Gilling 4 Sdr., en Røed ung Hoppe 5 Sdr. 
I Herberg Hused. 
I øveste lee 2 i den sønder seng, en gl. bolster overdÿne 9 mrk., 1. bruesgarn lagen 2 mrk.8 skl., it 
blaaegarns lagen 1 mrk 4 skl., en linned hofved dÿne 3 mrk., en spinde top 2 mrk., 2 spinde med lin 
vaar og striek 6 mrk., 
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I Herberg Hused 
 i Stue lenge i øster seng en linnen under dÿne 7 mrk., en linnen under dÿne 6 mrk., it blaaegarns 
lagn 1 mrk., en Ullen hoved dÿne 1 mrk., i vester seng nest op til, en blaae Kanned over dÿne 1 
mrk., it linnen under dÿne 1 mrk. 2 Ullen og linnen hoved dÿne á 2 mrk. er 4 mrk. 2 Puder med gl. 
Pudevaar paa á 2 mrk. er 4 mrk., i Stuen er andered, it bruegarns lagn 4 mrk. it bested  seigklæde 5 
mrk.,  
Kaabber. En gl. stor spand kedler vegtig til 6 mrk.,  
En gl.delte gryde, er Vegtig til penge 3 mrk., en ploug med behør 4 mrk., 2 have 1 mrk., 
Paa Lofted. 
En tønde 4 skl., 3 tønder stomne 6 skl., en half tønde 4 skl.,hindes en gl.vef som Kirstine 
Hansdaatter  blef gives til tieniste løn,  
I Krobhused it Cammer 
Tønder 8 skl., en gl. Kiste uden laas 1 mrk. 8 skl. en dito af føre 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 60 Sdr. 2 mrk. 14 
skl.,  
denne S.Qvindes Ifare klæder efter skrefne, en sort pollemettis trøje 3 Sdr. it sort raskes skiørt:3 
Sdr. en sort klædis kaabbe 6 mrk. it grønt fifskaftes skiørt 7 mrk.,it sort polleneltis skiørt 9 mrk.,  
Summa 11 Sdr.2 mrk.  
hvilked deelis imellem 5 brødre, og en søster, en deraf broderlaad 2 Sdr. 5,9/11 skl. og en søsterlaad 
4 mrk. 2,10/11 skl.,  
for eldste broder Esper Ibsens anpart er udlagt it sort pollemeltes trøge 2 mrk 5skl. :/: 
Den anden søn Niels Ibsen tilkommer 8 mrk.5 skl. Udlagt en Sort Klædis kaabbe for 6 mrk., af en 
sort pollemeltis trøge 2 mrk.5 skl.:/: 
Den tredis søn Hans Ibsen tilkommer 8 mrk.5 skl. Udlagt it sort  kasks skørt for 3 Sdr. 11 skl. :/: 
Den 4de søn Peder Ibsen tilkommer 8 mrk. 5 skl. Udlagt it grønt fif skahts skørt for 7 mrk. hos 
Hans Ibsen 1 mrk. 5 skl. :/: 
Den yngste søn Lars Ibsen tilkommer 8 mrk. 5 skl. Udlagt it sort pollemeltes skiørt for 9 mrk. til 
ofvers 11 skl.:/: 
Daatter Anna Ibsdaatter tilkommer 4 mrk.2 skl. hvilked  deelis imellem 3 hendis sønner,en deraf 
en hvers laad 1 mrk.6 skl.:/:  
Den eldste søn Hans Markusen tillagt, hos wergen Hans Ibsen udleg 1 mrk.6 skl.:/:  
Den anden søn Jep Markusen som Per Ibsen werger for tilkommer 1 mrk.6 skl. udlagt hos verges 
broder Lars Ibsen 11 skl. hos Hans Ibsen 11 skl.,:/:  
Den yngste søn Markus Markusen, tilkommer 1 mrk 6 skl. udlagt hos verges Esper Ibsen 1 mrk. 
6 skl.:/: blef saa angifvesefter skrefne bort skyldig Gield, og en dertil giort udleg som følger, til 
amtstue tilkommer denne S: Qvindes paafi anpart at betale, 3 Sdr.1 mrk.14 skl. Resten svarer Lars 
Ibsen til for de 3 Sdr. 1 mrk.14 skl. udlagt, en brun stiemed koe for 5 Sdr. tilofvers 6 mrk 2 skl.:/: 
arfvingerne angaf at dette boe er Skyldig til Anders Rasmussen i Rønne penge 2 Sdr. 2 mrk. udlagt, 
it sort steimed studnød fa i af:/:  
Iligemaade tilkommer Willum Jacobsen i Rønne 9 mrk. udlagt hos skolts, 6 mrk.it faar for 3 mrk.:/:  
begileedelse angaf arfvingerne til Lars Larsen i Rønne at være skyldig 4 mrk. udlagt en ploug med 
behør for 4 mrk :/:  
Niels Ibsen tilkommer imod en deel skoleløn, som hans brødre har nydt, og handeihe har nyd 
bevilged derfor 2 Sdr., og udlagt: en linnes under dÿne i Søndre Seng i vester lenge for 9 mrk. til 
ofvers 1 mrk.:/:  
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Kirkeverge Anders Larsen fordre  Klokeringspenge blifver derom Accorderet for 2 mrk. udlagt en 
sort Helmed Tyrekalf for 2 mrk. :/:  
Helleborg Espers L fordre Tienesteløn som ? 3 mrk. udlagt it Faar for 3 mrk. :/: 
 Per Hansen paa Blykobbegaarden i ? Nyker sogn fordre udlagt Kiste 6 mrk. 8 skl. udlagt en Hvid 
Soe med 3 smaa Grise for 3 mrk. 8 skl. en Røe belted soe 3 mrk. :/:  
Sønnes Lars Ibsen fordre for smør til begrafvelsen 2 mrk.,hvis ellers videre bekostning til 
Begrafvelsen Lars Ibsen anvent Havre , som denne S. Qvinde hans moder var self tilhørrende, 
hvor for  deraf dette boe til beste ej noged er anført for de 2 mrk. udlagt en sort stiemed Qvigekalf 
for 1 mrk. 8 skl. en Harre 8 skl. :/: 
 Skifteforwalter for sin umage med dette skifte i alt bevilged 5 Sdr. udlagt en brun blised Gilling for 
4 Sdr. en Spand Kaabber Kedel for 6 mrk. tilovers 2 mrk. :/:  
Stempledpapir  til denne foretning for 3 mrk. udlagt it Faar for 3 mrk. :/:  
Wuderingsmændene for deris umage hver bevilged 3 mrk. er 6 mrk. udlagt i det Herberg huset stue 
seng de en linnes under dÿne for 6 mrk. :/:  
Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 26 Sdr. 3 mrk. 6 skl.  
Ligvideret bliver udi behold, og til Deeling penge 33 Sdr. 3 mrk. 8 skl.,  
hvilked deelis imellem for 5 brødre, og en søster, en der af en broderlaad 6 Sdr. 10 skl., og søsterens 
laad 3 Sdr. 5 skl.,  
for broderen Esper Ibsens anpart som er 6 Sdr. 10 skl. er udlagt i det Herberghuss i vester lenge i 
den sønder seng, en gl. bolster over dÿne for 6 mrk. it brungarns lagn 2 mrk 8 skl. en linnes hoved 
dÿne 3 mrk. en pude støp 2 mrk. 2 puder med løs vor, og stiok 6 mrk. it lesned sengklæde  5 mrk. 
udskatt i 2 skl.  
Den anden søn Niels Ibsen tilkommer 6 sdr. 10 skl. udlagt en Brun skiollet Koe for 5 Sdr. i vester 
seng i det Herberghuss i stue lenge 2 puder med lin vor paa 4 mrk. en Harre 8 it tønde stoine 2 skl 
:/:  
Den 3 Søn Hans Ibsen tilkommer 6 sdr. 10 skl. udlagt, en Sort Rygged Koe for 5 Sdr. it bruegarns 
lagen i stuees 4 mrk. 2 straaebonds tønde 8 skl., it tønde stomne 2 skl. :/:  
Den 4 Søn Per Ibsen tilkommer 6 sdr. 10 skl. udlagt, en sort hielmed Koe 5 Sdr. en Deltegryde 3 
mrk. en Kiste uden laas 1 mrk. 8 skl. it  tønde stomne 2 skl.:/:  
Den yngste Søn Lars Ibsen tilkommer 6 sdr. 10 skl. udlagt, i øster seng i det Herberghus i 
stuelenge, en linne overdyne 7 mrk. it blaargarns lagn 2 mrk. en Ulden hoved dyne 2 mrk. en dito 1 
mrk.4 skl. en ulden pude 1 mrk. af en kaaber kedel 2 mrk.  i den vester seng ibide en blaaekanned 
overdyne 7 mrk. en ullen og linnen hoved dyne 2 mrk. en tønde 4 skl. en half tønde 4 skl. tilovers 2 
skl. :/:  
Datterens  Anne Ibsdatter anpart er 3 Sdr. 5 skl. som deelis imellem 3 hendis efterladte Sønner, er 
deraf hvers laad 4 mrk. 1 skl. og er  

den eldste søn Hans Markusen  som Hans Ibsen værger for tillagt, i vester seng i 
det Herberghus i stuelenge en linnes under dÿne 7 mrk., til overs 2 mrk. 15 skl. :/:  

Den anden søn Jep Markusen som Peder Ibsen er værge for tilkommer 4 mrk. 1 skl. 
udlagt hos Hans Ibsen Mynling udleg 2 mrk. 15skl. i vester seng i det Herberghus i stuelenge it 
ullen og linnes hoved dÿne 2 mrk. :/:  

den yngste søn Markus Markusen  som Esper Ibsen værger for tilkommer 4 mrk. 1 
skl. udlagt, hos Hans Ibsen forige og Mynlingens udleg 14 skl. it blaargarns lagn i det Herbergshus 
i vester lenge for 1 mrk, 4 skl. en kiste uden laas 1 mrk. hos Niels Ibsen udleg 1 mrk. :/:  
Efter at saa forretted voe blef samptlig Arfvingerne, af skifteforvalteren tilspurt , om de hafde 
meere, end anfgivned er, og for skefved staar, ej heller angaf sig fleere med videre Kvaf, end 
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angived er og foran findis indført, herved saa samptlig arfvinger er venlig, og vel var forligte, og adt 
skedte veltilfreds i alle maader dette saa at være tilganged og Pahseret, Testerer   H. 
Mechlenbourg       H.Brugman,         Esper Ibsen,       Niels N:I:S: Ibsen,        
 Hans  H:I:S: Ibsen,          Peder P:I:S: Ibsen,  
Lars Ibsen,        Jens I:H:S: Hansen,  Morten M:D:S: Diderihsen. 
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Nr. 243.    
Side 351b. 1698. 17. Marts. 
Boehl Markusdatter, døde hos sin værge: Morbror, Hans Ibsen, 23. Sg. Rø. 
 3 brødre, 1 ½ brødre. 
A: Hans Markusen. Værge: Hans Ibsen. 
B: Jep Markusen. Værge: Morbror, Peder Ibsen, Olsker. 
C: Markus Markusen. Værge: Esper Ibsen, Nyker. 
D: Hans Mortensen, død. Værge: Far, Morten Hansen, Rø. 
 
Anno 1698 Den 17 Marty og 16 May.er efter Advarsel og Loulig giorde Tillysning Holden sampt 
skifte, og Liqvidation efter afgangne  Markus Hans daatter Boehl Markusdaatter som døde 
hos sin morbroder, og werge Hans Ibsen paa 23 gaard i Røe sogn. Som Corporal Esper Ibsen, ellers 
siden var antegnet at werge for. Imellem det S: Barns efterlefvende sødskende som nu er 3 brødre 
som er fuld brødre, og den 4de en halfbroder ved navn Hans Morttensen som strax efter berørte sin 
søster, ved døden afgik, og hans fader Morten Hansen arfver hans loed og deel, og er  
 
Dend eldste broder Hans Markusen som nu bemelte Hans Ibsen er werge for. 
Dend anden broder Jep Markusen  som mor broderen Peder Ibsen i Olsker sogn er werge for.  
Dend 3 broder Markus Markusen som bemelte Per Ibsen i Nyker sogn er werge for. 
Saa vel som og berørte afdøde halfbroder Hans Morttensen hvis laad faderen Morten Hansen i 
Røe sogn tilkommer. 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende bemelte Jens Persen Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, Sampt 2de taxerings mænd Niels Larsen, og  Hans Jepsen  ibeden, 
 
 Hvor da efter det Skiftebref ganged efter denne S: Piges moder Anna S: Markus Hans som sidst 
var i ekteskab med bemelte Morten Hansen, datered den 1. September 1697. befindes bemelte 
Boehl Markusdaatter at tilkomme, en bleg  røgged Koe taxeret for 5 Sld. 2 mrk., og af 
Ifareklæderne, efter sin S: moder tilkom, it blommed raskis snørlif med 9 par Sølf maller udi til 
sammen sat for 4 Sld. 2 mrk., af en sort klædis trøye 2 mrk., 10 skl., af høet tilkommer 2 mrk., nok 
tilkommer af den 4 gaard i Røe sogn efter en Samfrender Dom, dateret den 19 juny 1696, efter sin 
S: Fader Markus Hansen penge 8 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Item efter berørte skiftebref efter moderen tilkommer af forskrefne fiere gaard i Røe sogn 
Penge, løsøre, og jordepenge 31 Sld. 3 mrk. 9 skl., Herimod angaf wergen Hans Ibsen efter sin 
forteignelse, hvis hand til dette S: wandføre Barns begrafvelse anvendt haver, saa vel som og for 
den kaaste klæder, og besværlig opvartning hand har haft, som en werge med berørte sin myndling, 
som ike kunde staa eller gaae, ej heller var ved sin fulde fornuft, hvilked opdrog til penge 36 Sld. 3 
mrk. 4 skl., for denne Summa kand Hans Ibsen ej bekomme meere end resten af dette S: Barns 
arfves middeler naar 2 Sld., for skifteforwalteren og skriveren deris umage med reisen, sampt 3 
mrk., stempled papir, og en mrk., som til wurderings mændene er for deris umage, og nerverelse 
bevilged fradragis, saa er da igien 28 Sld. 3 mrk. 9 skl., hvilked samptlig arfvingernes bevilged 
Hans Ibsen at nyde, og beholde for ald sin Prætension, og naar Hans Ibsen betaler den forestaaende 
skifte rettighed, og stempled papir, saa er ham her ved tillagt at have aldt forskrefne hendis 
arfvepart af rørrende, og urørrende til eie at beholde, hvilked wi samptlige under vore hender 
bekræfte og stadfeste, saa at være tilganged og Passeret. J:P:Meklenbourgh, 
H: Brugman.    Hans H:I:S: Ibsen.   Esper Jepsen.    Hans H:I:S:Ibsen. 
Per P:I:S: Ibsen. Niels N:L:S: Larsen. 
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Nr. 244. 
Side 352. 1698. 19. April. 
Niels Nielsen, Arnager, Nylars. 
Nela Ibsdatter. Laugv: Hendes mands bror, Peder Nielsen Rytter, Sose, Vestermarie. 
 Ved første ægt. Med ?. 2 søn. 1 dat. 
A: Jacob Nielsen, egen værge. 
B: Hans Nielsen, død. 1 søn. 
 1: Niels Hansen, egen værge. 
C: Gunnel Nielsdatter. Værge: Anders Olsen, Arnager. 
 Ved ægt med enken. 3 søn. 4 døt. 
D: Jep Nielsen, egen værge, Arnager. 
E: Niels Nielsen, f. 1684. Værge: Morbror, Per Ibsen, Pedersker. 
F: Per Nielsen, f. 1686. Værge: Faders søstermand, Peder Christensen, Klemensker. 
G: Karen Nielsdatter, f. 1682. Værge: Berild Rasmusen, Arnager. 
H: Boehl Nielsdatter, f. 1691. Værge: Jens Jensen, Arnager. 
I: Gjertrud Nielsdatter, f. 1693. Værge: Michel Madsen, Nylars. 
J: Anna Nielsdatter, f. 1695. Værge: Bendt Monsen, Arnager. 
 
Anno 1698 Den 19 April og 24  May er efter Loulig giorde Tillysning Holden Registering og 
vurdering, sampt skifte, og deeling efter  Sahl: Niels Nielsen som boede og døde udi Arnager i 
Nyelaursker sogn  Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Nela Ibsdaatter for hende blef efter 
hendis begiering til laugwerge anordnet, hendes mands broder Peder Nielsen Rytter boende i 
Westermarie sogn. Paa eene side, og paa anden side,  med første Hustru auflede 2 sønner og en 
daatter Hvor af, 
 
Dend eldste søn er Jacob Nielsen sin egen werge. 
Dend anden søn var S: Hans Nielsen efter hammen lever en søn navnlig Niels Hansen med sin 
werge. 
Daatteren Gunnel Nielsdaatter for hende werger Anders Olsen i arnager. 
Saa og med denne sin efterlefvende hustru auflede børn som er 3 sønner og 4 døttre, hvor af. 
Dend eldste søn Jep Nielsen i Arnager sin egen werge. 
Dend anden søn Niels Nielsen 14 aar gl. for hammen er til werge anordnet hans moder broder Per 
Ibsen i Persker sogn. 
Dend yngste søn Per Nielsen 12 aar gl. for hammen er til werge anordnet Fader søstermand Peder 
Christensen i Clemmedsker sogn. 
Dend eldste daatter Karne Nielsdaatter 16 aar gl. for hende er til werge anordned Berrild 
Rasmusen i Arnager. 
Dend anden daatter Boehl Nielsdaatter paa 7 aar gl. for hende werger Jens Jensen i Arnager. 
Dend 3de daatter Giertrud Nielsdaatter paa 5 aar gl. for hende werger Mikel Madsen i 
Nyelaursker sogn. 
Dend yngste daatter Anna Nielsdaatter paa 3 aar gl. for hende werger Bendt Monsen i Arnager. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende bemelte Jens Persen Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til vurderings mænd opmeldel, Morten Ollufsen, og 
Peder Andersen ibeden, hvor de fore funden, og Passeret som følger 
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I Krobhused it førre madskab med 2 rum udi, og 2 dørre, foruden laas for 2 Sld., en juhl benk i 
hused 10 skl., en skier benk 6 skl., en tømmer kiste uden laag 1 mrk. 8 skl., en brendevins otting 1 
mrk., it tønde stromme 4 skl.,  
I Sterhused. En karebenk 8 skl., en kalke tønde 1 mrk., it egebræ støke 8 skl., en lille stie 8 skl., it 
bord blad i brøghused 8 skl., i laden it aar med bihl 1 mrk. 8 skl., 2 Høestier 2 mrk., en én spenner 
sleede med skogle og jern kraage og stier 2 mrk., it  
Svine trug 4 skl., en seis med bom og ringe 3 mrk., 2 skriver med blake for 6 mrk., en hakelse kiste 
med staal og knif og jern nagle 3 mrk., et teke aas som naar ofver 3 stolperum for 1 mrk., i forstuen 
en benk 4 skl., en tiere kande 6 skl.,  
I Stuen,  
en benk som plougs juhl arbiedis sted for 4 skl., it slag bord med hel bordblad for 2 mrk., en 
bagstoel 1 mrk. 8 skl., en dito 1 mrk., it slag bord ved kakelovnen 1 mrk., it par fyhr pistohler for 6 
mrk., en fyrbøsse 8 mrk., it aske bord med skoffe og oben foed 10 mrk., en slag benk med skammel 
i stuen med en jern kraag 3 mrk., en sort Koe 6 Sld., det hus og waaning som denne S: Mand Niels 
Nielsen udi boede og fra døde beliggende udi Arnager, som er Ellufve stolperum, med tilliggende 7 
stolperum hodder, bagger ofven, kølne, træ skaarsteen, winduer dørre, og huus der til jord, og 
nagelfast tilhørrer, som det nu forrefindes med 2 kaahl haver, eller kolfgaarde rum, er nu af bemelte 
wurderings mænd saa vel som og saa 2de mænd af arnager nemlig Lars Rasmusen og Bendt 
Mogensen som der til blef opmelded sat og taxered for penge 44 Sld., den Steehl som S: Niels 
Nielsen i Arnager tilhørde, og hafde i brug i berørte Arnager Wang beliggende med sin tilbehørig 
sædes Jord, er  nu af berørte mænd sat for penge 90 Sld., 
summa andrager forskrefne rørrende løsøre goeds til penge 22 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
summa andrager forskrefne Hus og Stehl til penge 134 Sld.,  
summarum ald boes middel 156 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Enken med sin laugwerge, og de andre vedkommende blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de 
hafde meere som kunde komme dette Sterfboe til beste, hvor til de svarede, ej videre at være end 
angifved er, og forskrefved staar. 
Ellers beretted Enken at Rasmus Jensen paa den 40 gaard i Aakier sogn er skyldig her til boet for en 
ploug 2 mrk.,  
Item Rasmus Hansen i Myrebye er og skyldig her til for øll, brendevin, og tobak 4 mrk. 1 skl.,  
Anders Carlsen i Arnager er skyldig for en kurf fisk 1 mrk. 4 skl.,  
Hvilked er Enken bevilged self at indkræfve, og hielpe sine smaa børn med, hvis Ifareklæder som 
denne S: Mand sig har efterlat, da som de var af ringe verdt blef Enken dem bevilged til at paaklæde 
børnen med efter haanden at forslide. 
Blef  saa angiven efter skrefne Gield. 
Kongl: May: Amptskriver og Ridefouged S: Hans Henrik Skor fordred efter sin sedel som rester for  
Aa. 1696. af berørte Stehl 2 Rd. 1 mrk. 7 skl., Item rester og saa for Aa. 1697. 3 Rd. 4 mrk. 8½ skl., 
er 9 Sld., nok fordred Amptskriveren efter er gangne Dom, inden Wester Herrits ting den 28 Febr: 
1695. som Niels Nielsen var skyldig til Augustus Dekners børn som nu hans Kongl: May: er 
berettiged Capit; 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., der af rente, og rentis rente fra den 11 Oktober 1696 og til 
dato 4 Sld. 3 mrk. 10 skl., Doms omkostning 3 mrk. 12 skl., er tilsammen 21 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Hans Jørgensen i Arnager loed læse, og paa skrive it pandtebref udgived af S: Niels Nielsen datered 
den 31 Marty 1697. paa Capit: 10 Sld., hvor for hammen til underpant er stilled 2 skep 
Landbiugjord af forde Steehl kalde Kagedams støked som Hans Jørgensen aarlig for renten skal i 
brug have, hvor for Hans Jørgensen ved sit pandt før bliver efter brefved lydelse indtil hand sine 
penge berørte 10 Sld., igien bekommer 
Sogne Præsten i Nyelaursker sogn Hr: Lands Prousten Hr:  Jens Morsing fordred efter afreigning 
16 Sld. 2 mrk.,  
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Poul Koefoed Hansen i Rønne fordred efter sin fremsendte sedel 24 Sld.,  
Petter Harding Skotving Farfver boende i Rønne fordred efter sin sedel som Enken vedgik penge 1 
Sld. 12 skl.,  
Niels Frost i Rønne forregaf af gangne Niels Nielsens hustru Nella hafde Hans Køller i Nylaursker 
sogn som de var tingbud udi sin mands Absens, som satte heimen des  Hus i Arnager i pandt som de 
i boede for 5 Sld. 7 skl., den S: Mand var bleven hammen skyldig, foruden hvis bekostning, der paa 
skal anvendis, og wil der for blive ved sit pandt indtil hand bliver indløst, Aa. 1691. er betalt øl for 
4 skl., udi nov: bekom ieg ½ tønde Rug for 4 mrk., Rønne den 19 april 1698 Niels Frost som hans 
formelte Enken vil her af noged vedstaar, men sagde at være Niels Frost, ej meere skyldig end 3 
mrk.,  
Jens Jensen i Persker sogn fordred som han efter S: Jep Mogensen ibiden er tillagt og denne Sahl: 
Mand self har vedstaaet 2 Sld.,  
Iser Ibsen i Rønne fordred 12 skl.,  
Nicolaj Jacobsen i Rønne fordred for frakt 3 mrk.,  
Willum Jacobsen i Rønne ved sin hustru lod fordrer 3 mrk.,  
Herpaa beretted Enken at have tilgoede for 2 dagis møg agning, med Niels Nielsen heste, og wogn, 
og dreng, som ved afreigning afdragis. 
Enken beretted at være skyldig til Jørgen Rosman i Rønne 2 mrk. 6 skl.,  
Lars Larsen i Rønne har at fordrer efter Enkens beretning 2 Sld.,  
Greiers Christensen i Aakirkebye tilkommer iligemaade 2 mrk.,  
Jens Madsen i Rønne fordred 4 mrk.,  
Niels Nielsen i Rønne fordred 3 Sld.,  
Jens Terkelsen i Nyelaursker sogn fordred efter denne S: Mands udgifne handskrift datered den 24 
juny 1685. hoved Summa 8 Sld., at renten rester til dato 3 mrk. 2 skl., er 8 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Mikel Madsen i Nylaursker sogn fordrer med 1 mrk., til kirken klokepenge, og for skov vare i alt 9 
mrk. 4 skl.,  
Sidzele S: Poul Bødkers i Rønne tilkommer efter overseet regnskab her af boet 9 mrk. 6 skl.,  
Peder Eriksen i Westermarie sogn fordrer som Enken og vedgik 7 mrk. 8 skl.,  
Esper Morttensen i Nyelaursker sogn ved sin hustru fordred som rester paa en fiering torsk 2 mrk. 4 
skl.,  
Herris Fougeden i Øster Herred Anders Pedersen Fyhn tilkommer efter Enkens angivende, en half 
tønde salt torsk og en kurf torsk der for 9 mrk. 4 skl.,  
Skifteforwalteren og skriveren for deris umage hver 3 Sld.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver af dem Per Andersen og Mortten Olsen 2 mrk er 4 mrk.,  
Lars Rasmusen og Bendt Monsen som har med væred at wurdere hus og Steel hver 1 mrk er 2 mrk.,  
Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged 15 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 126 Sld. 12 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 30 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Deraf tilkommer Enken den halfvepart som er 15 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Mands samptlige børn som er 5 sønner og 
5 døttre, er deraf en broderlaad penge 8 mrk. 2 4/15 skl., og en søsterlaad 4 mrk. 1 2/15 skl.,  
Der for en hver skee udleg, dette saa at være tilganged, og Passeret Testerer.  
J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. Jep J:N:S: Nielsen. Per P:N:S: Nielsen. 
Jens J:J:S: Jensen. Mikel M:M:S: Madsen. Lars L:R:S: Rasmusen. 
Bendt B:M:S: Monsen. Morten M:O:S: Olsen. Peder Andersen. 
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Anno 1698. den 24 May. Haver vi Underskrefne efter formelte Registering 
Efter tillysning holden Liqvidation Udleg og skifte efter forberørte Niels Nielsen i Arnager udi en 
deehl vedkommendis nerværelse, saa er Passeret følgende. 
Den forhen taxerede Koe nu befindes ganske mager, og wog, ej af højere pris nu befunden end for 4 
Sld., nok befanttis it føre wraaeskab i stuen med 2 laasefaste dørre for 6 mrk., en qvern steen findes 
som Lars Rasmusen i Arnager vedstoed at han tilhørde;  
Saa for blef registeringen ved forige Summa undtagen 2 mrk., som forskeiled paa berørte Koe,  
Saa  blef da til dend bort skyldige Gield, giort udleg i følgende maader nemlig  
Kongl: May: Amptskrifver der fordrer 21 Sld. 2 mrk. 2 skl., der for er giort indførsel i den Steehl 
som S: Niels Nielsen var tilhørende i Arnager. 
Hr: Prousten Jens Morsing for sin fordring 16 Sld. 2 mrk., indført her i forde Steehlen. 
Poul Koefoed i Rønne for sin fordring 24 Sld., der for giort indførsel i forde Steehl for 12 skl., og i 
forde Hus for 12 Sld.,  
Petter Harding i Rønne for sin fordring 4 mrk. 12 skl., en hakkelse kiste med staal og knif for 3 
mrk., en bagstoel 1 mrk. 8 skl.,  it svine trug 4 skl.,  
Jens Jensen i Persker sogn for sin fordring 2 Sld., udlagt it førre medskab i Krobhused med 2 rum 
udi og 2 dørre for 2 Sld.,  
Isser Ibsen i Rønne for sin fordring 12 skl., er udlagt it tønde stomme 4 skl., en karebenk 8 skl.,  
Nicolaj Jacobsen i Rønne for sin fordring 3 mrk., er udlagt en slagbenk med skammel i stuen for 3 
mrk.,  
Willum Olsen i Rønne for sin fordring 3 mrk., er udlagt en seis med bom og ringe for 3 mrk.,  
Jørgen Rosman i Rønne for sin fordring 2 mrk. 6 skl., er tillagt it slag bord med heel bord blad for 2 
mrk., en skier benk 6 skl.,  
Lars Larsen i Rønne for sin fordring 2 Sld., er udlagt og indført i forde Steehl. 
Greiers Christensen i Aakirkebye for sin fordring 2 mrk., er udlagt en en spenner sleede med skogle 
og jern kraage og  stier for 2 mrk.,  
Jens Madsen i Rønne for sin fordring 4 mrk., er udlagt en Tømmer mandskiste uden laag 1 mrk. 8 
skl., en teke aas som naar ofver 3 stolperum for 1 mrk., en bagstoel 1 mrk., en lille stie 8 skl.,  
Niels Nielsen i Rønne for sin fordring 3 Sld., der for er giort indførsel i forde Steehl. 
Jens Terkelsen i Nyelaursker sogn der fordrer 8 Sld. 3 mrk. 2 skl., der for indført i hused. 
Mikel Madsen i Nyelaursker sogn for sin fordring 9 mrk. 4 skl., er indført i Steehlen. 
Sidzele S: Poul Bødkers i Rønne for sin fordring som er 9 mrk. 6 skl., udlagt it askebord i stuen med 
foed for 10 mrk.,  til overs 10 skl.,  
Niels Frost i Rønne for sin fordring 3 mrk., udlagt af skruerne at have 3 mrk.,  
Peder Eriksen i Westermarie sogn der fordrer 7 mrk. 8 skl., udlagt en fyhr bøsse for 2 Sld., til overs 
8 skl.,  
Esper Morttensen i Nyelaursker sogn for sin fordring 2 mrk. 4 skl., udlagt it bord blad i Krobhused 
8 skl., it aar med bihl 1 mrk. 8 skl., hos Per Eriksen 4 skl.,  
Herris Fougeden i Øster Herred Anders Pedersen Fyhn fordrer 9 mrk. 4 skl., der for udlagt og 
indført udi forskrefne Hus. 
Skifteforwalteren for sin umage bekom 2 Sld. 3 mrk., udlagt Helften af en sort Koe for 2 Sld., 
helften af it wraaeskab i stuen for 3 mrk.,  
Skifteskriveren for sin umage i alt 11 mrk., udlagt helften af en sort gl. Koe for 8 mrk., helften af it 
wraaeskab i stuen for 3 mrk., 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt en brendevins otting for 1 mrk., en kalke 
tønde 1 mrk., it slag bord ved kakelovnen for 1 mrk.,  
Wurderings mand Mortten Olsen for sin umage 2 mrk., hos Sidzele S: Poul Bødkers udleg 10 skl., it 
ege bræ stie for 8 skl., en juhl benk i hused for 10 skl., hos Peder Eriksen 4 skl.,  



 5 

Wurderings mand Per Andersen  2 mrk., udlagt it pat Høestier for 2 mrk.,  
Wurderings mændene Lars Rasmusen og Bendt Monsen for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk.,  
Udlagt af Skruer 2 mrk.,  
Imod denne S: Mands Udfart, Enken bevilged 15 Sld., derfor udlagt 2 Fyhr pistoler for 6 mrk., af 
skruerne 1 mrk., en benk 4 skl., en tiere kande 6 skl., en benk som ploug juhl arbieds udi 4 skl., for 
resten som er 13 Sld. 2 skl., er Enken giort indførsel i forde hus.  
Saaleedis blifver da i steelen beholden af forskrefne sætning 22 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
og i forskrefne hus med til behør efter taxten beholden 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., Hvilket Enken og 
arfvingerne tilkommer, som dog ike anderleedis kand deelis eller den tillegges, med mindre saavel 
hused som Steehlen ved forskrefne sætning kand forblive, hvilked bestaar der ved indtil foran 
indførte Creditorer fornøyet og betalt vorder, og da en hver arfving derudi at nyde sin andeel som 
før herudi formeldes forskrefne saa at være tilganged og Passeret des til vidnisbiurd under vore 
hender, og Zigneter. Actum Ut Supra. J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. Lars L:R:S: 
Rasmusen. 
. Morten M:O:S: Olsen.  Peder Andersen. 
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Nr. 245. 
Side 353b. 1698. 24. Maj. 
Niels Persen, Arnager, Nylars. Druknet udfor Arnager. 
Anna Olsdatter. Laugv: Far; Olle Nielsen, Arnager. 
 2 søn. 1 dat. 
A: Per Nielsen, f. 1689. Værge: Mons Jensen, Arnager. 
B: Hans Nielsen, f. 1696. Værge: Niels Olsen, Arnager. 
C: Kirstene Nielsdatter, f. 1693. Værge: Anders Olsen, Arnager. 
 
Anno 1698 Den 24  May er efter Loulig giorde Tillysning Holden Skifte og Liqvidation efter 
foregaaende Registering efter  Sahl: Niels Persen som før boede, og udfor Arnager Drukned, da 
hand udtog at skulle fiske. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Anna Olsdaatter som 
Faderen Olle Nielsen Fisker ibiden er tilordned at  laugwerge for, og paa anden side,  den S: 
Mands med sin hustru auflede børn, som er 2 sønner og en daatter Hvor af, 
 
Dend eldste søn Per Nielsen paa 9de aar gl. for hammen er til werge anordnet Mons Jensen i 
Arnager. 
Dend anden søn Lars Nielsen paa 2de aar gl. for hammen werge Niels Olsen i Arnager.  
Daatteren Kirstine  Nielsdaatter paa 5 aar gl. for hende werger Anders Olsen i Arnager. 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende bemelte Jens Persen Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til vurderings mænd opmeldel, Morten Ollufsen, og 
Peder Andersen ibeden, hvor de fore funden, og Passeret følgende. 
4 stolperum hus i Arnager med en kalfgaard plads sønden for hused, med en ung Almetræ der udi 
det sat for 8 Sld.,  
Efter Skifteforwalterens anfordring hafde de vedkommende ej videre at angifve, dette Sterfboe til 
beste, 
Dernest  blef angiven efter skrefne Gield. 
Jens Pedersen i Nyelaursker sogn fordred 2 mrk.,  
Kirkewergen Mikel Madsen fordred for Aa. 1697 Kirkepenge 8 skl.,  
Niels Andersen i westermarie sogn fordrer efter angifvelse af Enken 2 mrk. 4 skl.,  
Skifteforwalteren og skriveren for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk.,  
Imod helften af den baad som denne S; Mand Niels Persen tilhørde, og erborte blefven kand 
Enken bekomme til sin begrafvelse. Saa og efter som børnen er saa ringe af alder resten af hused 
som er penge 4 Sld. 2 mrk. 12 skl., Hvor for en hver skeer indførsel udi forskrefne hus. Og 
tilliggende plads. Saa leediser da indted til deeling ofver blefven, ej heller  angaf sig fleere med 
Gields fordringer dette saa at være Passeret Testerer J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. 
Mons Jensen. Per Andersen. Morten Olsen. 
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Nr. 246. 
Side 354. 1698. 24. Maj. 
Hans Larsen, Arnager, druknede forrige år. 
 2 brødre. 
A: Jens Larsen, egen værge, Arnager 
B: Johan Larsen, København. Værge: Bror, Jens Larsen. 
 
Anno 1698 Den 24  May er efter Loulig giorde Tillysning Og forregaaende Registering Og 
wurdering efter  Hans Larsen  som boede i Arnager, og  Drukned, forleeden aar, ved det at hand 
ud roede paa Hafved at fiske i dag holden Skifte og Liqvidation. Imellem denne S: Carls sødskende 
og efterskrefne Creditorer  
 
Hans  broder Jens Larsen boende i Arnager  sin egen werge. 
Den anden broder Johan Larsen i Kiøbenhavn i hans Absens er bemelte hans broder tilordnet at 
werge. 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende bemelte Jens Persen Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til vurderings mænd opmeldel, Morten Ollufsen, og 
Peder Andersen i Nyelaursker sogn. hvor da ved Registeringen er fremvist, og  fore funden som 
følger. 
5 stolperum hus i Arnager med 2de tilliggende Kolgaards rum som hvis der til jord, og nagelfast 
findes, det tilsammen sat for 7 Sld., it gl. bord af førre 1 mrk., en half tønde for 6 skl., en gryde 
kraag af jern 12 skl., en gl.malm gryde med nogle holler paa 1 mrk. 4 skl., it gl. sengested med en 
gaul udi 6 skl., en gl. førre kiste med gl. laas og en hengsel 1 mrk.,  
Fanttis hos broderen Jens Larsen, en sort wadmels kiol 1 mrk. 4 skl., it blaargarns gl. lagen 12 skl., 
it par skin bopser 1 mrk., efter anførding til Jens Larsen og broderen Johan Larsens hustru, af 
skifteforwalteren, hafde de ej meere dette Sterfboet til beste at anføre end forskrefved staar, som 
andrager til penge 8 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Her imod blef angifven efterskrefne bort skyldig Gield, og er der giort udleg som 
følger. 
Til Ampt stuen rester af forskrefne hus, it aars qvartal skal som er 1 mrk., der for indført i hused. 
Kirke wergen Mikel Madsen fordred efter angivende for Aa. 1697. Stoele stad penge 8 skl., nok sin 
egen Gield 12 skl., er 1 mrk. 4 skl., for kirkens anpart indført i hused. Og for resten tillagt it førre 
bord i stuen 1 mrk., til overs 4 skl.,  
Captain Westerwalt fordred for en tønde Stred torsk 3 Sld., for en manse sillegarn 6 mrk er 4 Sld. 2 
mrk., udlagt og indført i forde hus og plads. 
Mikel Persen i Nylaursker sogn fordrer 3 mrk., for dem udlagt it par skin bopser for 1 mrk., en sort 
wadmels kioel 1 mrk. 4 skl., en gl. førre kiste med laas og hengsel 1 mrk., til overs 4 skl.,  
Jens Larsen angaf at berørte  hans S: broder var ham skyldig 7 mrk., blef nu anordnet for 4 mrk., og 
der for indført i hused. 
Skifteforwalteren for sin umage 3 mrk., af hused, skifteskriveren for sin umage 3 mrk., tillagt en gl. 
gryde kraag for 12 skl., it blaargarns lagen 12 skl., en gl. gryde 1 mrk. 4 skl., hos Mikel Persen 4 
skl.,  
Stempled papir til skiftebrefvet 1 mrk. 8 skl., der for indført i hused. 
Wurderings mændene 1 mrk., Morten tillagt en half tønde for 6 skl., hos Mikel Madsen 2 skl., Per 
Andersen tillagt it sengested med en gaul 6 skl., hos Mikel Madsen 2 skl.,  
Summa Gield 8 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
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Saaleedis er da indted til deeling imellem arfvingernes ofver blefven, og ej angaf sig flere med 
nogen Gields fordringer end forskrefved staar, dette saa være Passeret Testerer.  
J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. Jens J:L: Larsen. 

Peder Andersen   Mortten Olsen. 
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Nr. 247. Side 354b. 1698. 26. Maj. 
Hans Jensen, fenrich, 3. Vg. Poulsker. 
Engel Christina, Markus Vintersdatter. Laugv: Thue Laursen Lyster, sognepræst, Aaker. 
 Ved første ægt med ?. 2 søn. 2 døt. 
A: Christian Hansen, egen værge, Aaker. 
B: Jens Hansen, f. 1682. Værge: Bror, Christian Hansen. 
C: Maria Hansdatter, gm. Berrel Koefoed, Poulsker. 
D: Anna Hansdatter, gm. Jørgen Jensen, Poulsker. 
 Ved ægt med enken. 1 søn. 
E: Matthias Hansen, f. 1697. ( ½ år.). Værge: Thue Laursen Lyster. 
 
Anno 1698 Den 26 Maÿ  er efter louglig giorde tillysning Holden forgaaende Registering og 
Wurdering. Skifte og deeling efter afgangen fenrich Hans Jensen som boede og døde paa dend 
fri Wornede beliggende  udi Poulsker sogn, Imellem denne S: Mands efterlatte Kierste Engel 
Christine Marcus Vintersdaatter, for hende paatog sig at laugverge Hederlig og Vellærde Maÿ 
Hr. Thue Laursen Lyster Sogne Præst til Aakirkes Meenighed paa eene og paa anden side, denne S: 
Mands børn, som er med første hans S: Kierste , aufled 2 sønner, og 2 døttre, hvoraf, 
 
Dend eldste søn er Christian Hansen i Aaker sogn som egen verge,  
Dend 2de søn Jens Hansen nu paa 16 aar gl: for ham at verge er anordnet broderen Christian 
Hansen. 
Dend eldste daatter Maria Hansdatter i ægteskab med Berrel Koefoed i Poulsker sogn. 
Dend 2de daatter Anna Hansdatter i ægteskab med Jørgen Jensen i Poulsker sogn. 
Og med denne nu efterlefvende hustru aufled  
En søn navnlig Matthias Hansen ½ aar gl. for hammen er til verge anordnet som sig det og 
godvillig antog bemelte er Thue Laursen, 
 
Hvor paa Rettens Veigne var ofverværende udi Velædle og Vel: Hr: Wice Landsdommer Ancher 
Muller, som er Husbund til dette 3 Wornede, og skifte skriveren Henrich Brugman, Paa samme 
skiftte er till Wurderingsmænd Opmeldet, Hans Driersen og Peder Andersen i Poulsker sogn. Hvor 
da er forrefunden og Pahseret følgende, saa er der taxered efterskrefne. 
 
Faar og Lam. 
16 støker gl: Faar á 3 mrk. er 12 Sld., 16 smaa Lam á 1 mrk. er 4 Sld., 4 gl: vake 4 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En brun blakked hest for 12 Sld., Endnu En brun blakked hest for 14 Sld., En røe blised hest for 8 
Sld., En brun stiered hest 6 Sld., En mørkbrun ugilled foehle 10 Sld., It blaked brun hest føehl 7 
Sld., En smok brun blised hoppe 8 Sld., En gl: sort brun hoppe 14 mrk., En sort brun hoppe 8 Sld.,  
En ung lided røe blised hoppe 7 Sld. 2 mrk., Et brun stierned horsføll 5 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En røe røgged koe 6 Sld., En blaked koe 5 Sld. 2 mrk., En røe herred koe som med arfvingerne 
bevilged Enken at Nÿde og beholde for uden skifte. En gl: sort broged koe 3 Sld. 2 mrk., En blaked 
grimed koe 5 Sld. 2 mrk., En røe broged koe 18 mrk., En blaked røgged ung koe 5 Sld., en røe 
hielmed ung stud 7 Sld., En blaked stud 7 Sld., En liden røed stud 3 Sld., It sort hielmed studnød 3 
Sld., It blaked brun braaged studnød 10 mrk., It sort hielmed qviegenød 8 mrk., It røe herred 
studnød 7 mrk., En sort grimed tÿer kalf 2 mrk., En blaked braaged qvige kalf 2 mrk. 8 skl.,  
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En sort stiermed tÿr kalf 2 mrk. 8 skl., Nok at vordere toe kalfve som siden registeringen er fød som 
er, En røe stiered tÿrkalf for 1 mrk. 8 skl., og En sort qvige kalf for 1 mrk. 8 skl.,  
Svin. 2 galt svin á 6 mrk. er 3 Sld., 3 andre mindre galt svin á 4 mrk. er 3 Sld., 2 soe svin á 4 mrk. er 
2 Sld., 3 fior gammel grise á 2 mrk. er 6 mrk.,  
Boehave. 
En Sleede med slee car, og jern vieder 2 mrk., En arbiedsvogn med en fiel og en stie, en jerned 
hammel tøm og hals seeler for 10 mrk., En anden arbiedsvogn med smaa stier hammel tøm og hals 
seeler 4 Sld., En Sehøn sleede med jern vieder og 3 jern støfrer udi 4 mrk., 2 gl: Sleemeder med jern 
vieder udi 1 mrk., It gl: bag vogn reemed 2 gl:  juhl 10 Skl., 2 plouge med beførig jern á 5 mrk. er 
10 mrk., En gl: vogn uden stier 4 mrk., 2 aar med bihl 2 mrk., En gl: slibesten 8 skl., 2 slee stoke 
som er ophugged á 10 skl. er 1 mrk. 4 skl., It aske kiør for 1 mrk. 8 skl., 2 høe stier med granne træ 
lastang, og vogn bon 1 mrk., 4 lande føer bræder á 1 mrk. er 4 mrk., It ege træ vordes til 2 mrk.,  
2 høe stier i fue parlen af lætter med en laas stang 12 skl., 9 bræder ofver faaer hused á 1 mrk. er 9 
mrk., En tekeaas som naar overt 3 stolperum for 8 skl., 5 garn stenger i Horsehused á 4 skl. er 1 
mrk. 4 skl.,  En føre deele 8 skl., 5 gl: bræder ofver stalden á 6 skl. er 1 mrk. 14 skl., En Ege oldin 
horsestalden til krobe 6 skl., 3 seiser med bom, og ring á 1 mrk. er 3 mrk., En gres sie uden bom 3 
mrk., En ruhl med tapper, og skagle 1 Sld. 1 mrk., En harre med jern tjirer  2 mrk. 8 skl., 2 træ 
harrer á 6 skl. er 12 skl.,  
Af korn warer findes  
3 tønder Rug á 14 mrk. er 10 Sld. 2 mrk..10 tønder Biug á 10 mrk. er 25 Sld.,  
14 tønder Haure á 4 mrk. er 14 Sld., 
Kaabber Warre. 
En liden Brindevins pande paa en fiering stoer med hat og piber nog it lispund 4 skl. á 12 skl. – 
eftersom der er gammel kaabber, er 3 Sld., En brendevins pande med hat og pibber paa 3 fierings 
stoer vog sammen 2 lispund 7 pund á # 20 skl. er 12 Sld.12 skl., En brøgger kedel paa 1½ tønde, 
vog 2 lispund 4 skaalpund á 1 mrk. er 9 Sld., En half tønde kaaber kedel vog 18 skaalpund á 1 mrk. 
er 4 Sld.2 mrk., En fierrings kaabber kedel vog 11 skaalpund á 1 mrk. er 2 Sld. 3 mrk., En toe 
spanne kaabber kedel Enken med sine med arfvinger foreemed om, at have, og beholde, foruden 
skifte. En span grÿde vog 11 skaalpund á10 skl. er 6 mrk.14 skl., En liden grÿde af metal vog 6 
skaalpund á 8 skl. er 3 mrk., En liden mæssing kedel paa en kitte 1 mrk. En mæssing kedel paa en 
span for 3 mrk., En gl. kaabber kedel paa en span stoer vog 4 skaalpund á 12 skl. er 3 mrk.,  
Thin. 
It dosin tallerken 2 stempled Thin vog 8 skaalpund á 1 mrk er 8 mrk., It dosin tallerken en stempled 
Thin vog 16 skaalpund á1 mrk er 4 Sld.,  ½ dosin Hamred Thin tallerken vog 7½ skaalpund á 20 
skl. er 9 mrk. 6 skl., 4 Hamrede fiske fade vog 19 skaalpund á 20 skl., er 5 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
En Vin kande paa 1½ pot vog 4 skaalpund á 1 mrk. er 4 mrk.,  2 store Thin fade af Engelsk Thin 
vog 10 skaalpund á1 mrk. 2 skl., er 2 Sld. 3 mark. 4 skl., 2 store Thin fade mangut med it skibs 
stempel paa vog 10 skaalpund á 1 mrk. er 10 mrk.It halfdÿbt Søbemadsfad, og it dÿbt Thin fad 
mangut vog 7½ skaalpund á 1 mrk. er 7 mrk. 8 skl., 4 smaa fiske fade mangut med det aars tal 1681 
vog 11 skaalpund á 1 mrk. er 2 Sld. 3 mrk., 3 gamle brøder Thin fade vog 8½ skaalpund á 12 skl. er 
6 mrk. 6 skl., 6 gl. Thin tallerken mangut vog 5½ skaalpund á 12 skl. er 4 mrk. 2 skl., En Thin skaal 
med laag paa vog 3 ¼ skaalpund á 1 mrk. 4 skl., er 4 mrk. 1 skl., En breed Thin kande paa en pot 
vog 2½ skaalpund á 1 mrk. er 2 mrk. 8 skl., It smørfad, og en gl. forderned Thin Vat potte vog 3 
skaalpund á 1 mrk. er 3 mrk., En Thin flaske paa 3 pelle vog 2 skaalpund á 1 mrk. er 2 mrk., En gl. 
Thin skaal vog 1½ skaalpund á 12 skl. er 1 mrk. 2 skl.,  
Mæssing. 
It stoer Mæssing dekefad for 4 mrk., It lided Mæssing fad 1 mrk.,2 Mæssing  bliklysse stager for 4 
mrk., En malm breed lysestage vog 2½ skaalpund er sat for 2 mrk., En liden mæssing lysestage vog 
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2½ skaalpund er sat for 1½ mrk., En liden lysestage 8 skl., It kaabber fyhr fad vog 1½ skaalpund er 
sat for 2 mrk. 4 skl., It mæssing fyhr ørken for 1 mrk. 8 skl., En liden metal martere med stødder 
vog 4 skaalpund er sat for 4 mrk. ,4 stoker grønne ullen sparlagen, og en kappe, og takede frønheg 
er sat for 4 Sld., 5 stoker braaged blaae og gikle sparlagen og en kappe 6 Sld., It dragsøms 
sengklæde for 6 Sld., It fifskaftet nyt ofver dynne vor uden fier 3 Sld., En flamsk priked benke 
dynne 6 alen lang for 4 Sld., En syed benke dynne 4 alen lang 2 Sld., En syed age dynne med guhl 
under fohr 2 mrk., En flamsk age dynne med giønt under fohr 3 mrk., 2 flamske hiønder med røt 
klæde under á 6 mrk. er 3 Sld., It lided flamsk hiønde med braaged under fohr 4 mrk., It gl. flamsk 
hiønde med skin under 1 mrk., It nye wefved hiønde med guhl under fohr 1 mrk. 4 skl., En nye 
vefved benke dynne med guhl under foer  4 alen lang for 10 mrk.,  
I Stuen.  
En lesned benke dynne 6 alen lang 8 mrk., En gl. wefved benke dynne 3 alen lang 2 mrk., It flamsk 
hiønde med løtskin under for 5 mrk., 2 flamske hiønder med slet skin under á 2 mrk. er 4 mrk.,  
It nyt flamsk benke dynne vor 6 alen langt 6 Sld., It nyt nye wefved benke dynne vaar 4 alen lang 
for 10 mrk.,  
Sengeklæder. I øster huus. I nørre sengen 
En blaae ranned ulen overdynne 2 Sld., En blaae ranned bolster ofver dynne for 2 Sld.,  
I Sødøster seng, 
En olmerdugs ofver dynne for 5 Sld., En blaae ranned linnen hoved dynne 6 mrk., En ullen blaae 
ranned hoved dynne 2 mrk., En blaae priked gl. dantjir vors over dynne 4 mrk., En ullen over dynne 
4 mrk., En gl. blaae ranned bolster hoved dynne 3 mrk., En linned hoved dynne 2 mrk.,  
I Vesterhuus i Stuelengen  
En bolster under dynne  5 Sld., En blaae ranned bolster under dynne for 3 Sld. 2 mrk., Endnu en 
olmerdugs over dynne  10 mrk., En linnen blaae ranned hoved dynne 4 mrk., En gl. blaae ranned 
bolster hoved dynne 4 mrk.,  
I Holsengen  
En blaae ranned bolster over dynne for 4 Sld., En blaae ranned bolster over dynne for 4 Sld.,  
En wadmels blaae ranned under dynne 2 Sld., En wadmels blaae ranned hoved dynne 4 Sld.,  
Vaar i Enkens seng, 
En nye bolster under dynne for 5 Sld., 2 blaae ranned nye bolster hoved dynne á 6 mrk er 3 Sld.,  
I Stue Lengen i Drengehuused i øster seng  
2 olmerdugs pudder á 2 mrk. er 4 mrk., En ullen sort ranned hofved dynne 2 mrk., En ullen 
halfgraae og halfhvid pude 1 mrk. 8 skl., En blaae ranned olmerdugsover dynne 4 mrk., En hvid 
linnen hoved dynne 2 mrk., En linnen under dynne 6 mrk.,  
I Vester seng  
En gl. linnen under dynne 6 mrk., En gl. ullen ranned over dynne 1 mrk. 4 skl.,  
En linnen hoved dynne 1 mrk. 8 skl., En linnen under dynne 3 mrk.,  
I Pigens seng. 
En bolster under dynne 10 mrk., En ullen ofver dynne 4 mrk.,  
En sort ranned ullen hofved dynne 1 mrk. 8 skl., En halt graae, og en halt hvid pude 1 mrk. 8 skl.,  
Nok er vurdered i Herberghuused. 
It gammel himmel sengested vordes til 4 mrk., It gammel himmel sengested vordes til 2 mrk.,  
It lidet Egebord med foed 4 mrk., En brum malled Egekiste med beslag 4 Sld. 2 mrk., 2 stole med 
ryslæder ofver træked á 3 mrk. er 6 mrk., En røed træstoel 2 mrk., En stoel med blaat klæde ofver 1 
mrk. 8 skl., 
I Herberghuused. 
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En benk søndes tilmed skammel 3 mrk.,  En benk med skammel vortes til 2 mrk., 1 ¾  tønde med 
tiære á 3 Sld. Er 5 Sld.1 mrk., En stoer Egeørk 3 Sld., En røke bogstohl 1 mrk., En finne karpe med 
bon af jern paa laaged 6 mrk., En gl. hake kiste med staal og ringe 1 mrk., En gl. karbenk 6 skl.,  
En træ brak hammel 4 skl., En jern kakelofvn for 10 Sld.,  
Lin Klæder. 
En lang driels bord dug 4 Sld., 2 rude driels bord dugge á 5 mrk. er 10 mrk., En koppe driels bord 
dug 3 mrk., En liden gl. driels dug 2 mrk., En blaagarns bord dug 1 mrk. 8 skl., En damaskøs bord 
dug 3 Sld., It par brugarns pude vor med strik 7 mrk., 2 par brugarns pude vor med strik 3 Sld.,  
It par slette brugarns pude vor 3 mrk., 2 par 2½ breds bruegarns lagen á 14 mrk. er 7 Sld., 2 par 2 
bredslag á 3 Sld. Er 6 Sld., It par 2 bredslag 10 mrk., Vokit par 2½ breds bruegarns lagen 4 Sld.,  
2 par smaa blaaegarns lagen á 8 mrk. er 4 Sld., It par hampe blaaegarns lagen for 7 mrk., It par 
hampe blaaegarns lagen for 6 mrk., It par lin blaaegrans lagen 5 mrk., 2 par gaave blaaegarns lagen 
á 5 mrk. er 10 mrk.,  
Nok er vurderer i skohuused. 
It car paa 3 tønder med car benk til for 2 Sld., It carp á 1½ toned for 10 mrk., It car paa en toned 1 
mrk., En øl halftønde 1 mrk. 8 skl., 2 ølfieringer 2 mrk.,4 straabonds tønder 1 mrk., En slagter benk 
4 skl., En hand qvern med hus og siel 3 mrk., En sineps qvern 1 mrk., It slag bord 1 mrk.,  
En kalke tøndes 8 skl.,  
I it Cammer Øster stue. 
En straabonds tønde 4 skl., En sille fiering 8 skl., 2 smaa kierner á 6 skl. er 12 skl.,  
En laag bøtte paa 1½ span 8 skl., En benk med 4m bred 1 mrk., 
I Kielderen. 
En 3 fierings øltønde 1 mrk. 8 skl., En øl otting 8 skl., En brendevins otting 6 skl.,  
3 straabonds tønder 12 skl., En stoer kierne 12 skl.,  
Nok i Steerhuused. 
En stand tønde 1 mrk., En gl. salte tønde 1 mrk., En gl. saae 4 skl., 2 jern stenger á 3 mrk. er 6 mrk.,  
En jern spade 1 mrk. 8 skl.,  Jacob Eriksen er skyldig forre jernstang 3 mrk.,  
It flaske foer med 5 flasker udi 6 mrk.,  
I Meelhuused 
4 tønder Rug mehl á 4 Sld. Er 16 Sld., It degne trug 1 mrk. 8 skl., It degne trug 1 mrk., En smal half 
tønde 4 skl., En straabonds tønde  4 skl., En øl tønde 2 mrk., En gl. øl half tønde 1 mrk., En salte 
half tønde 12 skl., En salte fiering 8 skl., En laage bøtte 4 skl., En kierne 8 skl., En grov og en fien 
hegle á 1 mrk. er 2 mrk., 2 lyng rifver á 12 skl. er 1 mrk. 8 skl., It guhl malled klædeskab med 2 
dører, og en laas 8 Sld., It stoer madskab med 2 laasefaste dørre for 3 Sld., It vinder madskab med 
en laas 6 mrk., En lang jern beslagen Egekiste i Krobhuused 6 Sld.,  It jern beslagen skrin 2 Sld.,  
En grøn kassert 7 mrk., En jern stau vog 4 lispund á 3 mrk. er 3 Sld.,  En half stokøkse 2 mrk. 8 
skl., It flaske foer med 4 flasker udi 3 mrk., 2 pande jern á 1 mrk. er 2 mrk., En lispund jern bismer 
7 mrk., En sort Egekiste med laas fore 3 Sld., it 4 kanted jern beslagen skrin 10 mrk., It sten bord i 
stuen med en lugtfoed  8 Sld., It føre bord med skuffe i støns 4 mrk., En drag lenke 1 mrk. 4 skl.,  
En gl. jern drag kraag 4 skl., Hos  Lodvig Simonsen i Poulsker sogn, er som dette boe tilførrer, 6 
Faar á 3 mrk. er 4 Sld. 2 mrk., 3 Lam á 1 mrk. er 3 mrk., Endvidere er vurdered efter skrefne 
bøgger, det nye testamente in qvarto 2 mrk., En keisebog ofver den hellige skrifte in qvarto for 3 
mrk., Dank riges lof og des beskrivelse in qvarto 2 mrk. 8 skl., En Thysk ligprædikens Tractat in 
qvarto for 1 mrk., En bog kaldes Etlike tros skriften med prædiken 4 skl., En gl. hus posila paa 
Thysk in qvarto 8 skl., Iterm vordered, en berd gryde kraag 3 mrk., En anden liden gryde kraag 1 
mrk, 8 skl., En jern treefoed 1 mrk., En saaed her ved boet i af vigte efter høst 2½ tønde Rug tønden 
er som strøe korn ensat for 14 mrk. er 8 Sld. 3 mrk., En karm vouge gammel vogn med hammertøj 
tøm, og hals seeler af læder er til sammen sat for 12 Sld., It gl. skrin med it drag rim udi for 3 mrk.,  



 5 

 
Blef saa angifven efter skrefne tilstaaende Gield. Nemlig 
Niels Jensen som boer paa Risegaarden i Aakir sogn, er skÿldig hertil boet af berørte gaard som 
denne S: Mand efter Ahlignation for sin Fenrich gage er tillagt efter ofver seer egenskab til 1. maÿ 
1698 penge 12 Sld. 1 mrk. 13 skl.,   
Iligemaade er Lars Ibsen i Aakir sogn skÿldig hertil boet efter regnskab af des gaard hand paa boer, 
til 1. may 1698  5 Sld. 3 mrk. 15 skl.,  
Item S: Olluf Andersens Enke, er skÿldig her til boet af Skøttegaarden hun i Ibsker sogn paa boer til 
1. may 1698 15 mrk. 8 skl.,  
Ligesaa er og udbygger Peder Hansen af Tod Hus hand før paa boede Ibsker sogn skÿldig førhend 
nu vedgik 4 Sld.,  
Jens Madsen i Poulsker sogn er her til boet skÿldig  4 mrk.,  
Efter afregning er Jørgen Jørgensen i Poulsker sogn skÿldig her til boet 5 mrk. 8 skl.,  
Sønnen Christian Hansen i Aakir sogn er her til boet skÿldig bleven annammed penge af en 
Summa, Hans Kongl: Maÿst aller maadigste haver efterlat af den restand forige Ampt skriverer  
Augustus Dekner, af den 34 gaard i Bolsker sogn, efter S: Mogens Jensen opbar, og nu hans børn 
tilkommer, 16 Sld. 1 mrk. 12 skl., efter it ankebref datered den 2 januar 1680 indgiven af S: Jens 
Jensen paa den 3 denne S: Mands og hans faderer gaard i Bolsker sogn beliggende i befindes dette 
boe efter samme bref med sin opskrift lÿdelse at tilkomme i berørte gaard Capital penge 100 Sld., 
her af resterer i meere rente efter opskriften og Enkens og arfvingernes angivende red fra 2 januar 
1698 til 2 junÿ  rest paa kommende, er it half aars 2 Sld. 2 mrk.,  
Efter it indgived skødebref datered den 9 November 1696 indgifved af Michel Augustus Friderik 
Gorgas, paa en anpart ham udi den 2 gaard i Ibsker sogn  tilkommer arvelig efter derom samme 
brefs lÿdelse, befindes dette boe at til føre penge 119 Sld. 1 mrk. 8 skl., de efter den skifte 
forretning ganged efter denne S: Mands for hammen afdøde kierste, datered den 21 august  1695 
befindis S: Fenrich Hans Jensen at tilkomme udi prette eller Skøttegaarden i Ibsker sogn paa sin 
egen andeel penge 68 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Nok ved stoed sønnen Christian Hansen boende i Aakier sogn at hand af forskrefne hans S: fader, 
haver bekommed sin anpart møderne arf af berørte Skøttegaarden i Ibsker sogn som er 56 Sld. 5 2/3 
skl.,  
Endnu efter formelte skiftebref ganged efter S: Fenrichens kierste Margreta Maccabeus befindes, 
og saa dette sterfboe at tilkomme 2de gade husse i Ibsker sogn, hvor af it hvert hus med sin 
tilligende, er anslagen for 50 Sld., nu skilles de ad, og ved samme satsning, efter samptlig 
arfvingerens som føke, og bevilgning for bliver saaledes at det sønderste hus, som nu Jens Persen i 
boer, ansattis for 50 Sld. Det østerste af 3 huse som tilfore laae til skovfs holm, og S: Margreta 
Maccabeus arfvinger tilfalden i hus ved nu Erik Larsen i boer i Ibsker sogn, ansat for penge 50 Sld.,  
Denne forskrefne 3 fri Wornede i Poulsker sogn, som S: Fencichen Hans Jensen paa boede og fra 
døde, angaaende, da farmlagte Vice Landsdommer Ancher Muller it der paa havende pandtbref af 
S: Hans Jensen udgiven, og paastand ike med pandted at være fornøget, efter de gaardens bÿgning 
er forfalden, og efter S: Hans Jensens forskrifning ike ved magt holdt hvor fore Vice 
Landsdommeren begierte, at der maatte sattis brøst paa gaarden, som forsvarligt kand være heller 
og at arfvingerne til hammen pengene efter pandte brefved  347 Sld. 8 skl.,  
Capital skadesløs wilde betale hvor paa Enken svarede at hun med gaarden saaledis som den nu fore 
findes vaar tilfreds, og derfor wilde erlegge pengene, efter pandtebrefvets indhold,  
Berrel Koefoed og Jørgen Jensen som S: Hans Jensens døttremænd, en hver for sig svarede det 
samme, at de og wilde skaffe penge for pandtebrefvet. Saa Vice Landsdommer Ancher Muller 
skulle blive uden skade, hvor paa bende Vice Landsdommer atter svarede, at den som første wilde 
skaffe hammen penge, wil hand tage den af, Imidlertid forblifver hand ved arfvingerne, en for alle, 
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og alle for en, indtil hand for bemelte pandtebref skadesløs er forwist og vorder have veddet 
saaledes beraer,  
Summa andrager saaledis ald forskrefne dette boes løsøre tilstaaende Gield, og 
Jordegods til penge 1101 Sld., 
 Denne S: mands Ifare Klæder angaaende. Da haver arfvingerne sig self den, indbiurdis imellem 
deelt, saavel som det i boet fundende sølf, og hafver det umÿndige drengebarn, denne S: Mands søn, 
deraf bekommed en sort klædis, og bopster taxred for 120 Sld. It par støfle for 6 mrk., en sort 
fløgels hufve for 3 mrk., en flinte bøsse taxred for 2 Sld. 2 sølfskeer wog 6 laad 3½ qvitin á 3 Sld. 2 
mrk., laaded er 5 Sld. 10 skl., 13 smaa sølf knapper wog 1½ laad á 3 mrk. er 4 mrk. 8 skl., in 
boxeknap og 2 ærme knapper af philegram sølfarbeid, som in Natura forblifver  ?  
hvor nest blef angiven efterskrefne boet skÿldige Gield hvor til er giort udleg som 
følger;  
Kongelig Maÿst Ampt skriver og Ridefoged Hr. Hans Henrich Skor, fordred efter sin indskihed  
fortegnelse for faldes til 1 maÿ 1698 bestaaende af Erhtepenge 15 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  herfor er 
udlagt, en blaked Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak grimed Koe 5 Sld. 2 mrk., en blak røgged ung koe 5 
Sld., til overs 8 skl., :/:  
Dette gods beholder Enken hos sig in Se qvesteo indtil indelig Resolution derom fra det loflig Rente 
Cammer er laves :/: 
Efter dette skiftebref ganged efter S: Hr: Mathias Larsen Lÿster, befindis dette boe, som denne S: 
Mand her ind kommende  Enke skÿldig er blifven til hans vel edle høÿ ærverdighed HR: Biscoppen  
nu ved Hr: Lands Prousten Hr: Jens Morssing er indred indført i bemelte skiftebref, Præsteenkens 
udlofvede penge af bemelte Hr: Matthias Lÿster efter Obligation, og rente der af i 5 aar, da til 
sammen 65 Sld., der af rente fra bref skiftebrefs dato 7 September 1694 til dato, er til 7 junÿ 1698   
3 ¾  aar er 12 Sld. 12 skl., er nu til sammen 77 Sld. 12 skl., Her for er udlagt, en røe røgged Koe for 
6 Sld., it røe herred studnød 7 mrk., it blaked brun hestføll for 7 Sld., 6 Faar hos Ludvig Simmonsen 
á 3 mrk. er 4 Sld. 2 mrk., 3 Lam á 1 mrk. er 3 mrk., 2 galt svin á 6 mrk. er 3 Sld., en brun stiered 
hest 6 Sld., en Jern Kakelofvn 10 Sld., en Ploug for 5 mrk., 2 aar med Bihl 2 mrk., en harre med 
jern stier 2 mrk. 8 skl., it dosin tallerken wog 1 Lispund á 1 mrk. er 4 Sld., it brøger Car paa 3 
tønder 2 Sld., 2 Mæssing kedle 4 mrk., 10 tønder Biug á 10 mrk. er 25 Sld., 4 tønder Hauver 4 Sld., 
her af er til overs 12 skl.,  
Og findis en Pallemettis Sort samarid, hvilken hertil efter S: Hr: Matthias Lÿster er udlagt, hvilken i 
dette boes middel ike er regned, da ansat for 4 Sld., hvorimod Enken i steden for hafver betaler en 
tienistedreng. Resterende løn 13 mrk. 2 skl., Ved navn Joen Thomasen, efter det skifte bref ganged 
efter S: Mons Jensen paa 34 gaard i Bolsker sogn den 19 januar 1685 befindis forige ampt 
skriverens Augustus Dekner at have fordred 44 Sld. 12 skl., Hvorfor i gaarden da indførsel skeede, 
og oppebaared af hvilken Summa Hans Kong: Maÿst allernaadigste haver efterbetalt, som af denne 
S: Mand, og hans søn Christian Hansen af ilige Amptskriver Hans Henrich Skor haver i penge 
ammen med og S: Mons Jensens børn igin bør svare, som og sønnen foran til dette boes Middel er 
for den hos sig beholden enpart anført, er da som dette boe, i alt svarer som annammed er penge 31 
Sld. 1 mrk. 12 skl., her for er udlagt 4 Faar og 4 Lam 4 Sld., en mørkbrun ugilled Foele for 10 Sld.,   
En sortbrun Hoppe 8 Sld., en liden metal grÿde Wog 6 Lispund á 8 skl. er 3 mrk., som Karen 
Monsdaatter bekom, en Sÿed Agedÿnne med guhl under fohr 2 mrk., 2 par grønne blaaegarns lagen 
for 10 mrk., en Koppe drils borddug for 3 mrk., en reise bog over den hellige skrifte 3 mrk., en 
blaae ranned bolster underdÿnne i holsengen for 4 Sld., hos Enken af Haure 12 skl., :/: 
Og som S: Hans Jensen denne S: Mand var verge for it af S: Mons Jensens børn navnlig Bohl 
Monsdaatter, saa er nu ved hans dødelig afgang igien for hende til verge anordnet daattermanden 
Jørgen Jensen i Poulsker sogn, som sin mÿndlings andeel til sig annemmer, og svarer og tilkommer 
denne mÿnling Bohl Monsdaatter arfvepart efter sin fadermoder Anna Jens Mons penge 9 mrk., 
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deraf rente til dato 5 mrk. 8 skl., er tilsammen 14 mrk. 8 skl., og der for udlagt i vesterhus i stueleng  
En blaae ranned bolster under dynne for 3 Sld. 2 mrk., en øl otting 8 skl., :/: 
Mette Elisabeth Maccabeus tilkommer som Hr: Landsdommer Ancher Muller, paa hendis vegne 
fordrede Rettighed af den andeel arfve, hende udi den 2 gaard i Ibsker sogn tilkommer Landgilde 
som denne S: Mand Hans Jensen opbaared haver for aar 1691, 92, 93, 94, og 1695 aarlig 4 Sld. 1 
mrk. 6 skl., er 21 Sld. 2 mrk. 14 skl., og som denne fordring bestaar i landgilles opbørsel som er og 
til for reede penge. Saa er til dettes betaling herfor giort indførsel udi det pantebref af S: Jens Jensen 
paa den 3 gaard i Bolsker sogn udgiven for penge 21 Sld. 2 mrk. 14 skl., :/: 
Jomfru Angierte Maccabeus tilkommer ilige maade for hendis anpart af berørte 2 gaard i Ibsker 
sogn, af landgilden som Sal: Hans Jensen opbaared haver i fod: 5 aar, aarlig sin – Sld. 2 mrk., er 36 
Sld. 1 mrk., denne fordring er af lige beskaffenhed, som Mette Elisabeth Maccabeus saa og er her 
for giort indførsel i det pandte bref af S: Jens Jensen paa den 3 gaard i Bolsker sogn, udgiven for 36 
Sld. 1 mrk., :/: 
Welædle Hr: Wice Landsdommer Ancher Muller, fordred først efter af regning den 3 december 
1697.  29 Sld. 1 mrk. 9 skl., Nok vare for 3 mrk., til denne S: Mands begravelse bekommed 14 Sld. 
2 mrk. 13 skl., Enken bekommed til Sÿre klæder, androg 20 Sld. 8 skl., rente af for berørte pandte 
bref paa 3 Worned i Poulsker sogn til 6 martÿ 1698, 17 Sld. 2 mrk. 8 skl., er til sammen 82 Sld. 2 
mrk. 6 skl., her paa til betaling er nu giort indførsel i det pantebref af Jens Jensen paa 3 gaard i 
Boelsker sogn udgifven for 42 Sld. 2 skl., Item rente fra 2 januar 1698 til 2 junÿ  10 mrk., Og 
annamed Wice Landsdommer Ancher Muller anmelte pandte bref af S: Jens Jensen paa 3 gaard i 
Boelsker sogn, udgiven til sig, lofved at svare den sin anpart som med ham der udi ni tarehseret er,  
Andre er tillagt en røe hielmed stud for 7 Sld., en blak braaged stud for 7 Sld., en liden røe stud 3 
Sld., en sort hielmed stud 3 Sld., it brun stierned hors føll for 5 Sld. 2 mrk., en brøger kedel paa 1½ 
tønde stor vog 2 lispund 4 skaalpund á 1 mrk. er 9 Sld., Denne brøger kedel annammed Bereld 
Koefoed, imod ofver dragne 8 Sld., som ham tilkom i det hus Erik Larsen i Ibsker sogn boer, og gaf 
nu 1 Sld., penge til i hvormed Landsdommer var til freds, og kedelen til Bereld Koefoed, ofverloed 
at hand den til sig maatte annamme, og til eigendom at beholde denne bemelte betaling reste hos 
Lars Ibsen i Aakier sogn af hvis hand som melt skÿldig er som er penge 14 mrk. 4 skl., :/: 
Madam Kegaard Blink fordred som denne Sal: Mand for hen af hendis fader afgangen Oberst 
Waldemar Blink annamed haver 8 Sld. 3 mrk., foruden dette fordred en retork paa Mette Elisabeth 
Maccabeus vegne, hvilken arfvingerne beretted, denne S: Mand ike vilde svare hende til men Mette 
Elisabeth Maccabeus det self at betale paa for skrefne Summa, er af S: Hans Jensen efter 
arfvingernis beretning lefvered en Skeppe Rugmehl for 4 mrk., reste da igien penge 7 Sld. 3 mrk., 
tillagt af hvis Lars Ibsen i Aakier sogn er skÿldig  9 mrk. 11 skl., af hvis Niels Jensen er skÿldig 9 
mrk. 13 skl., it sort hielmed qvigenød 2 Sld., en metal mortere med støder 4 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Lars Pellesen forige kirke værge i Poulsker sogn fordrede som rester af det udleg hand bekom efter 
S: Hr. Matthias Hustru Capital og rente paa kirkens vegne penge 2 Sld. 1 mrk. 4 skl., tillagt, en 
Sÿed benkedÿnne 4 alen lang 2 Sld., en hakelse kiste med staakl og knif for 1 mrk., en træ brilke 
hammel 4 skl., :/:  
Forige kirke vergen Anders Nielsen ibiden fordred som rester for aar 1684 og 1685 aars rettighed af 
dette 3 Wornede  aarlig 3 Skepper Rug, staag af den 12 gaard steeh i Poulsker sogn for berørte aar á 
4 Skepper Haura, som andrager naar 3 mrk. for it træ er kortted til penge 3 Sld. 14 skl., tillagt i 
Holsengen en wadmels blaae ranned underdÿnne 2 Sld., en benk sønden til i Herberghuused med 
skammel 3 mrk., en blaargarns bord dug 1 mrk. 8 skl., en brun druins otting 6 skl., :/: 
Lodvig Simonsen Ilige  kirke verge i Poulsker sogn fordred paa kirkens vegne for aar 97 for 3 
Skeppe Rug af dette 3 Wornede, 2 Sld.7 skl., her for udlagt en grøn rosteet 7 mrk., it Slagbord i sten 
heised 1 mrk., en kalke tønde 8 skl., :/: 
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Lars Mons I Poulsker sogn fordred arbeidsløn penge 4 mrk. 8 skl., udlagt en gl. Kaabber kedel vog 
4 skaalpund for 3 mrk., en liden mæssing lÿsestage vog 2½ skaalpund for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Maren Shp. Biørns i Nexøe fordred efter sin sedel 11 mrk. 13 skl., udlagt it nÿt Fifskaftes 
ofverdÿnne vor for 3 Sld., til overs 3 skl., :/:  
Hvis fordring, og tvidtig Prætension som imellem den Hederlig og Vellærde mand Hr. Mads Svare 
nu Sogne Præsten i Poulsker sogn, og denne S. Mand Hans Jensen Pensioned angaaende paa 
Enkens Engelke Hr: Matthias Lÿster var igien væred hauer, er nu i dag af Clarered, at paa retten 
parterer indted deraf staar til rest, men aldderlis af  Clarered i allemaader :/: 
Sogne Deignen Mogens Madsen i Poulsker sogn, fordred efter afregning paa 5 Sld. 3 mrk., udlagt i 
Holsengen en blaae ranned bolster overdÿnne for 4 Sld., 3 gl. brødne Thinfade vog 8½ skaalpund á 
12 skl. er 6 mrk. 6 skl., en sille fiering 8 skl., ved Maren Biørns indleg 2 skl., :/: 
Mads Bohn Hermansen i Nexøe fordred 4 mrk., udlagt en Thin Vinkande paa 1½ pot stoer vog 4 
skaalpund á1 mrk., er 4 mrk., :/: 
Maren Poulsdaatter af Nexøe fordred først laante penge 7 mrk. 8 skl., nok for 6 alen bruelærred á 1 
mrk. er 6 mrk., endnu til it pudevor 2 alen lærred for 2 mrk. er 15 mrk. 8 skl., udlagt en Olmerdugs 
overdÿnne for 10 mrk., it flamsk hiønde med løit skin under 5 mrk., af en martere 8 skl., :/:  
Diderik Mikelsen Funk fordred efter afregning 11 mrk., udlagt en Thin Skaal med laag paa vog 3 ¼ 
skaalpund á 20 skl. er 4 mrk. 1 skl., it par Bruegarns Pudevor med Strik for 7 mrk., :/: 
Jørgen Ibsen i Nexøe fordrer efter sin fortegnelse efter vedgaaelse 9 Sld. 3 mrk. udlagt it 4 kantted 
beslagen Skin for 10 mrk., it Galt Svin for 4 mrk., en fior gl. Vokr 4 mrk., it par 2 breds bruegarns 
lagen 3 Sld. , it Flamsk Hiønde med røt klæde under for 6 mrk., en Flamsk Agedÿnne med grønt 
under foer 3 mrk., :/: 
Morten Koefoed i Svanike fordred efter sin sedel i alt penge 12 Sld. 1 mrk. 3 skl., udlagt i vester 
huus, en bolster Underdÿnne for 5 Sld., it Nÿt flamsk Benkedÿnnevor 6 alen langt 6 Sld., 2 
Mæssing blik Lÿsestager 4 mrk., en stand tønde 1 mrk. hos Enken 3 skl., :/:  
Jens Hansen Smed i Bolskier sogn fordred efter sin forstenelse arbiedsløn penge 2 mrk., udlagt it 
trefs Øltønde 1 mrk. 8 skl., en laagebøtte paa 1½ spand stoer 8 skl., :/:  
Olluf Snedkier i Nexøe fordred efter sin seddel skriverløn 2 mrk. 8 skl., udlagt en Ullen Ofver 
dÿnne i pigens seng for 4 mrk., :/:  
Bÿeskriveren Helle Madsen i Nexøe fordred efter sin sedel skriverløn 2 mrk. 8 skl., udlagt en 
Linnen Hoveddÿnne  i den sønderste seng i Herberghuused for 2 mrk., en Salte fiering i meelhuused 
8 skl., :/: 
Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter sin seddel i alt penge 3 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt it par 2½ breds 
Bruegarns lagen for 14 mrk., af it skrin 1½ mrk., :/:  
Anders Hop i Svanike fordred efter sin sedel som lÿder saaledes Haver Fenrich S: Hans Jensen 
bekommed af mig vare for 6 Sld. 3 mrk. 14 skl., aar 1696 hvilken af den S: Mands udbÿgger Jens 
Persen i Ibsker sogn, it Lispund 5 skaalpund smør, som beløber sig 5 mrk. 4 skl., bliver den S: 
Mans mig skÿldig 5 Sld. 2 mrk. 10 skl., Anders Hop, Enken og arfvingerne hertil svarede, at efter 
det regnskab som it 1697 den 19 martÿ er giort imellem S: Hans Jensen og Anders Hop befindes 
udi Hans Jensen skrefne bog, at Anders Hop er skÿldig hertil boet 3 Sld. 4 skl., hvor fore formodis 
at dette regnskab, som erre del uden dato, og en deel af eldre dato, end samme døde mands 
regnskab om lÿder, ike stædis udleg for, mens boet langt heller at have til beste hos hammen de 3 
Sld.4 skl., Ved saadan beskaffenhed Remitterat skiftefor valteren denne fordring til Lov, og Ret :/: 
Hermand Koefoed i Svanike haver at fordre 2 mrk. 8 skl., udlagt en røed bogstohl for 2 mrk. hos 
Enken  ved skattens udleg de 8 skl., :/:  
Mads Larsen i Nexøe fordred for klæded at bruge over ligged 3 mrk., udlagt it Thin Smørfad , og en 
gl potte vog 3 staalpund á 1 mrk. er 3 mrk., :/: 
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Hans Hansen i Rÿdskier sogn fordred efter sin sedel i laant haufp for en eller der for 3 Sld., denne 
haufpforen fanttis in Natura, som Leutmant Rasmus Nielsen til sig annammed, og loved den at 
svare, og holde sterfboet uden skade :/:  
Jep Nielsen i Poulsker sogn fordred laante penge paa staaende side aar 1688 udlagt it Himmel 
Sengsted sønden til i Herberghuused 2 mrk., Anders Hansen i Rønne fordred tienesteløn penge 3 
Sld., for en larits klædning 6 mrk., for it par hosser 1 mrk. 8 skl., it par vanter 12 skl., 2 halsklude á 
1 mrk. er 5 Sld. 2 mrk. 4 skl., Enken og arfvingerne vedgik her af ei merered penge lønnen, og 
lærrits klædningen som opdrager 4 Sld. 2 mrk., udlagt en finne karpe med jern bon paa 6 mrk., 
udlagt i drengehuused i vester seng en linnen underdÿnne 6 mrk., en ullen ofverdÿnne 1 mrk. 8 skl., 
en linnen hofveddÿnne 1 mrk. 8 skl., endnu en linnen underdÿnne 3 mrk., :/:  
Hans Mortensen i Snogebæk fordred arbiedsløn 7 mrk., udlagt en gl. tønde for 2 mrk., it degnetrug 
1 mrk. 8 skl., it degnetrug 1 mrk., en stor kierne 12 skl., en jern spade 1 mrk. 8 skl., en gl. saa 4 skl., 
:/:  
Jens Hansen i Knudsker sogn fordred tienesteløn for det første aar hand tienede her i boet 9 mrk., 
nok tienesteløn for ded sidste halve aar 9 mrk., heraf vedgik arfvingerne helftten for 9 mrk., resten 
henviste til Lov og Ret, udlagt for de 9 mrk., en gl. Wogn uden stier for 4 mrk., 3 sies er med bom, 
og ringe for 3 mrk., en Ølhalf tønde i Stuehuused 1 mrk. 8 skl., en half tønde og en straabonds tønde 
4 skl. er 8 skl., :/:  
Efter formelte skiftebref efter denne S: Mand forhen afdøde hustru tilkommer sønnen Jens Jensen 
sin møderne arf 50 Sld., Nok fordred for 5 tønder havre a 2 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 8 skl., laante penge 
6 mrk. 1½ tønde Biug á 5 mrk. er 7 mrk. 8 skl., er 56 Sld. 2 mrk., udlagt en ung lided røe blised 
Hoppe for 7 Sld.. 2mrk., en røe braaged Koe 4 Sld. 2 mrk., 2 galt Svin á 4 mrk. er 8 mrk., i 
Østerhuused i nøre seng en blaae ranned ullen ofverdÿnne 8 mrk., en blaae ranned ullen underdÿnne 
8 mrk., sødøster seng en blaae ranned linnen hofved dÿnne 6 mrk., 6 støker braaged blaaer og guhle 
sparlagen, og en kappe 6 Sld., it blak brun braaged studnød for 10 mrk., it sten bord i stuen for 8 
Sld., en gl. himmel sengsted vor den til i huused for 4 mrk., 4 Faar og 4 Lam 4 Sld., it dragsøms 
seng klæde 6 Sld., en lang Egekiste i Krobhuused med laas 6 Sld., en driels borddug 2 Sld., it par 
hampe blaaegarns lagen 6 mrk., :/: 
Det original skiftebref efter S: Margreta S: Hans Jensens blif lefvered til sønnen Christian Hansen 
hvilked hand lovede naar for uden er at frem skaffe til efter retning, Nok tilkommer bende Jens 
Hansen for sin anpart 56 Sld. 5 skl., af Skiøttegaarden i Ibsker sogn  fra 1 maÿ 1695 at regne til 1 
maÿ 1698 anpart af landgilden i 3 aar penge 6 Sld. 6 gl. Thin tallerken vog 5½ staalpund á 12 skl. er 
4 mrk. 2 skl., til overs 2 skl., :/:  
Berrel Koefoed paa sin hustrus vegne tilkommer iligemaade for sin anpart af Skiøttegaarden i Ibsker 
sogn  landgilde, af arfve part 28 Sld. 2½ skl., er i forde 3 aar 3 Sld., udlagt it par 2 bredlagen 3 
Sld.,:/: 
Iligemaade tilkommer Jørgen Jensen paa sin hustrus vegne for anpart af Skiøttegaarden i Ibsker 
sogn  af landgilden i 3 aar 3 Sld. Udlagt en stoer Egeørk for 3 Sld., :/: 
Jens Buk i Aakier sogn fordred reise penge 4 mrk. 8 skl., udlagt en fin og en grov hegte for 2 mrk., 
en benk med 4ben 1 mrk., en Øl fiering 1 mrk., en kierne 8 skl., :/:  
Jens Nielsen i Perskier sogn fordred 2 mrk., tillagt en Øl fiering 1 mrk., 4 tønder 1 mrk., :/: 
Angivis at Albret Hartvig her af boet tilkommer en tønde, og en skeppe aure der for ansat 5 mrk., 
udlagt it par lin blaaegarns lagen for 5 mrk., :/: 
Enken angaf at være skÿldig til en mand i Aakirke Bÿe smør for 4 mrk. 4 skl., udlagt en breed 
Thinkande paa en pot vog 2½ skaalpund for 2 mrk. 8 skl., it mæssing fÿrbeken 1 mrk. 8 skl., en 
Slagte benk 4 skl.,  
Peder Simmensen er vor Carl fordred arbiedsløn 3 mrk., udlagt en gris sies uden bom 3 mrk., :/: 



 10 

Anders Ollufsen i Bolsker sogn fordred for skoue vare 3 mrk., udlagt it par slette bruegarns pudevor 
uden strik 3 mrk., :/:  
Sønnen Christian Hansen fordrer som rester paa er sedel, og sihaleraek 3 Sld.,  udlagt en jern stavf 
vog 4 lispund á 3 mrk. er 3 Sld., :/: 
Berrel Koefoed fordred forre stud paa sine stifbørns vegne penge 14 mrk., udlagt en ruhl medtap og 
akagle for 5 mrk., it par smaa blaaegarns lagen 8 mrk., en salte tønde 1 mrk., :/:  
Olluf Ibsen fordred tienesteløn som rester for en Hat 6 mrk., udlagt it lided madskab i Krobhuused 
for 6 mrk., :/: 
Samptlige arfvingerne bevilged, og samtøked, at her af sterfboet til en favfier skal udlegges 18 Sld., 
hvilken havfne afve denne S: Mands lig udi St. Pouls kirke skal ophengis, som Enken sig paatog at 
lade for ferdige, og er der til udlagt 4 tønder Rugmeehl á 4 Sld. Er 16 Sld., it par smaa blaaegarns 
lagen  for 2 Sld., :/:  
Enken er for den anpart hende tilkommer imod sin S: Mands begravelse, af hendis med arfvinger 
samtøket, og bevilged udleg for 60 Sld., item beviste Enken at have laant til sin mand, den Pagave, 
som hun bekom, da hand hende troloved som var 30 Sld., hvilken hendis S: Mand til sit boes Gields 
betaling skal have indgived, her foruden har hendis Sahl: Mand foræred hende til Pagave 6 Sølf 
skeer som hun og beholder uanked for de 90 Sld., udlagt en sort brun Hoppe for 14 mrk., en brun 
blaked Hest 12 Sld., endnu en blaked Hest for 14 Sld., 8 Faar og 8 Lam 8 Sld., 2 søer á 4 mrk. er 2 
Sld., 3 Grise á 2 mrk er 6 mrk., en poug med hørig jern 5 mrk., en beslagen karm vogn med kniver 
tøÿ for 12 Sld., en brendevins pande med hat og pibber vog 2 lispund 7 skaalpund á 20 skl. er 12 
Sld. 12 skl., en half tønde kaabber kedel vog 18 Skaalpund á 1 mrk. er 4 Sld. 2 mrk., it dusin 
tallerken 2 stempel Thin vog 8 Skaalpund á 1 mrk. er 8 mrk., 3 tønder Rug á 14 mrk. er 10 Sld. 2 
mrk., 7 Tønder Haura for 7 Sld., til overs 1 mrk. 12 skl., :/:  
Og som efter for anmelte skifte bref befindis denne S: Mands første børn, til udflÿe, og hjemgift, 
særdeelis og de børn er mÿndige opforstred, da er for billigt er ogted, og Consenteret, dette nu sidste 
fødebarn som af saa ringe alder er, at nÿde til dette Restitusion her af boet. Udlagt for 20 Sld., her 
for udlagt 3 tønder Haura á 4 mrk er 3 Sld., en sort braaged Koe 14 mrk., en brun malled Egekiste 4 
Sld. 2 mrk., 4 Hamrede fiskefade vog 19 Skaalpund á 20 skl. er 5 Sld. 3 mrk. 12 skl., en damaskis 
borddug 3 Sld., en straabonds tønde 4 skl., :/:  
Skifte Forvalteren for sin umage bevilged 10 Sld., udlagt af hvis Niels Jensen i Risegaarden i 
Aakier sogn er skÿldig her til boet af faaders disse 10 Sld., :/: 
Skifteskriveren  for sin umage i alt bevilged 16 Sld. 1 mrk 4 skl., udlagt der for, en ung smal brun 
blised Hoppe 8 Sld., it Mæssing fad 1 Sld., it half dÿbt, og it dÿbt Thin fade mangut, vog 7½ 
staalpund á 1 mrk. er 7 mrk. 8 skl., 2 store Thin fade af Engels Thin med geav rust for derfved, vog 
10 skaalpund á 18 skl. er 11 mrk. 4 skl., 4 gl. fiske Thin fade med det aars tal 1681 vog 11 Stalpund  
á 1 mrk. 11 mrk., it gl. Skrin for 3 mrk., legger fra sig deraf som betalt blef 3 mrk. 8 skl., :/:  
Wurderings mændene for deris umage hver 8 mrk. er 4 Sld., udlagt en bred malm lÿsestage 2 mrk., 
en hand qvern med hus 3 mrk., it par bruegarns lagen med 2 breder udi for 10 mrk., ved skifte 
skriverens udleg bekommed 1 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning 9 mrk., udlagt en 2 lispund bismer 7 mrk., en Thin flaske paa 3 
pele 2 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 582 Sld. 9 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 518 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  
Hvoraf moderen eller Enken tilkommer den halfve part som er penge 259 Sld. 1 mrk. 11½ skl., den 
anden halfve part deelis imellem 3 sønner, og 2 døttre, er der af en broderlaad 64 Sld. 3 mrk. 7 skl., 
og en søsterlaad er 32 Sld. 1 mrk. 11½ skl., som nu dagen er for løben saa sluttes med hvis som til 
nu forskrefved staar forretted er, at en hver for sig anførte Summa herefter sker udleg og hafde 
samptlig arfvingerne ei meere dette Sterfboe til beste at angifve med angived, og her udi med ført 
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er, som de efter anfordring af skifte Administrator bevilged, ei heller angaf sig fleere med 
Prætension med her udi forskrefved staar, dettte saa at være tilganged, og Passeret, de til viedners 
bÿrd, under vore hender og signeter Actum skiftesteden den 27 maÿ 1698. 
Ancher Müller,  Thue Larsen,  Henrich Brugman,         
 Peder Andersen, 
        Hans H:S: Seisen, Berrel B:K: Koefoed,    Christian Hansen, 
Jens Hansen,  Jørgen Jensen. 
 
Saa er i dag den 28 Maÿ berørte aar 1698 til arfvingerne for deris andeel ardve skeed udleg ud 
forskrefne de ved kommerdes nerværende memlig Enken som tilkommer 259 Sld. 1 mrk. 11 skl., 
der for hende er tillagt det Sønderhuus i Ibsker sogn beliggende som Jens Pedersen i boer, anslagen 
for 50 Sld., af forestaaende andeel dette boe tilfør, udi den 2 gaard i Ibsker sogn 59 Sld. 3 mrk. 2 
skl., af den andeel dette boe som melt tilkommer udi Skøttegaarden i Ibsker sogn, er hertil udlagt 
penge 62 Sld. 1 mrk. 6 skl., en røe blised Hest for 8 Sld., en sort grimmed Tÿrkalf 2 mrk., en sort 
stierned Tÿrkalf 2 mrk. 8 skl., en Slee med Slee Car, og jern vider 2 mrk., en arbiedsvogn med en 
fiel og en stie, hammel, tøm, og hals seeler for 10 mrk., en arbiedsvogn med stier  og hammel, tøm, 
og hals seeler for 4 Sld., 2 Slee stoke som er ophuggen 1 mrk. 4 skl., 2 høestier med granne stenger 
last stang, og vogn bon 1 mrk., 4 lange føre bræder 4 mrk., it Ege træ norden til 2 mrk., 2 træ harrer 
á 6 skl. er 12 skl., en span grÿde vog 11 skaalpund á 10 skl., er 6 mrk. 14 skl., ½ dosin hamred Thin 
tallerken vog 7½ skaalpund á 20 skl. er 9 mrk. 6 skl., it lided Mæssing fad 1 mrk., en liden 
Lÿsestage for 8 skl., it kaabber fÿhrfad, vog 1½ skaalpund á 24skl er 2 mrk. 4 skl., i stuen, en gl. 
lesned benke dÿnne for bord enden 3 alen lang 2 mrk., en gl. lesned benke dÿnne under vindue 6 
alen lang 2 Sld., it flamsk hiønde med røt klæde under for 6 mrk., I den sødøste seng i 
Herberghuused en ullen blaae ranned hofveddÿnne 2 mrk., en blaae priket dantier vors ofverdÿnne 4 
mrk., en ullen ofverdÿnne 4 mrk., 2 blaae ranned nÿe bolster hofved dÿnne á 6 mrk. er 3 Sld., 2 støk 
med Rÿslæder ofver træked for 6 mrk., en lang driels bord dug 4 Sld., it par pude vor med strik 6 
mrk., it par 2½ brede bruegarns lagen for 4 Sld., it par hampe blaaegarns lagen 7 mrk., it brøger Car 
paa 1½ tønde for 10 mrk., en jern handstang 3 mrk., it guhl malled klædeskab med en laas, og 2 
dører for 8 Sld., it stor madskab med 2 laase 3 Sld., Hos Olle Andersens Enke paa Skøttegaarden i 
Ibsker sogn, som hun er skÿldig er hertil udlagt 15 mrk. 8 skl., 2½ tønde Rug som er saaed á 14 
mrk. er 8 Sld. 3 mrk., it førre bord i stuen med skoffe 4 mrk., it nÿe vefved benke dÿnne vor 4 alen 
lang for 10 mrk., Hos Peder Hansen i Ibsker sogn af hvis som hand er skÿldig er hertil udlagt 14 
mrk., en tønde tiere 3 Sld., 9 bræder ofver faarehuused á 1 mrk. er 9 mrk., en bolster underdÿnne i 
pigens seng 10 mrk., Ved forige udleg 3 skl., :/:  
 
Den eldste søn Christian Hansen for sin anpart som er 64 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt udi det huus 
som er det øster af 3 huuse som nu Erik Larsen i boer i Ibsker sogn at have 28 Sld., udi den 2 gaard 
i Ibsker sogn at have de 14 Sld. 3 mrk. 8 skl., det som hand hertil boet er skÿldig som for er melt, er 
hertil udlagt, som er 16 Sld. 1 mrk. 12 skl., en sort Egekiste med laas for i krobhuused for 3 Sld., it 
par bruegarns pude vaar med strik for 6 mrk., en skov sleede med jern vieder, og 3 jern støfrer for 4 
mrk., ved udfarten 3 Skl., :/: 
 
Den anden søn Jens Hansen tilkommer 64 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt i Skøttegaarden i Ibsker sogn, 
er giort indførsel for 28 Sld., udi den 2 gaard i Ibsker sogn at have de 14 Sld. 3 mrk. 8 skl., en blak 
braaged Qviekalf for 2 mrk. 8 skl., it Aske kiør i gaarden 1 mrk. 8 skl., 2 Sleeder er der med jern 
vidier udi for 1 mrk., it bagvogn ree med 2 juhl 10 skl., 2 store Thinfade mangut, med en skips 
stempel paa vog 10 skaalpund á 1 mrk. er 10 mrk., en nÿe vefved benkedÿnne med guhl under foer 
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4 alen lang 10 mrk., it lided Egebord med foed i Herberghuused  for 4 mrk., Hos broderen Christian 
Hansen for en jern stang at have 3 mrk., en bagstohl med blaat klæde over 1 mrk. 8 skl., en liden gl. 
driels bord dug 2 mrk., Hos Jacob Eriksen for en jern stang 3 mrk., Hos Per Hansen nu boende i 
Aakier dale de 2 mrk., en bred grÿde kraag 3 mrk., en Bog kaldis danks Riges Lov, og des 
beskrifvelse for 2 mrk. 8 skl., it pande jern 1 mrk., it flaske foer med 4 flasker udi for 3 mrk., en 
teke aas over 3 stolperum 8 skl., en føre deele 8 skl., it lided flamsk hiønde med braaged under foer 
4 mrk., en gl. blaae ranned bolster hoved dÿnne 4 mrk., en Wadmels blaae ranned hofved dÿnne 4 
mrk., en rude driels bord dug 5 mrk., Hos Jens Madsen i Poulsker sogn at for den 1 Sld., Hos 
Jørgen Jørgensen i Poulsker sogn 5 mrk. 8 skl., en Bog kaldis Etlike tros skriften med prædiken 4 
skl., en Bog Tÿsk lig prædikes 1 mrk., en drag benk 1 mrk. 8 skl., en lÿng rifve 12 skl., en Øl half 
tønde for 1 mrk., i stæden for denne Øl half tønde, som er befindes at være fremmed, er ham tillagt , 
ved skifteskriverens udleg som strop er betalt 1 mrk., en salte half tønde 12 skl., 3 straabondstønder 
12 skl., en liden kierne for 6 skl., en sineps qvern 1 mrk., 5 bræder ofver stalden 1 mrk. 14 skl., en 
Egeolde i horsestalden til krobbe for 9 Sld., :/:  
 
Den ÿngste søn Matthias Hansen tilkommer 64 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt i Skøttegaarden i Ibsker 
sogn, er giort indførsel for 28 Sld., udi den 2 gaard i Ibsker sogn at have de 14 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
En gl. brendevins pande med hat og pibber 3 Sld. 2 mrk., it gl. flamsk hiønde med under foer 1 
mrk., it Nÿe vefved hiønde med guhl under foer for 1 mrk. 4 skl., I den Sønder seng i 
Herberghuused, en gl. blaae ranned bolster hofved dÿnne for 3 mrk., en linnen blaae ranned hofved 
dÿnne for 4 mrk., I drengehuused i øster seng 2 olmersdugs puder 4 mrk., en ullen sort ranned 
hofved dÿnne 2 mrk., en ullen halfgraae og halfhvid pude 1 mrk. 8 skl., en blaae ranned olmerdugs 
ofverdÿnne 4 mrk., en hvid linnen hofved dÿnne 2 mrk., en linnen underdÿnne 
6 mrk., I Pigens seng en hofved dÿnnen og en pude 3 mrk., en benk med skammel væster til i 
Herberghuused 2 mrk., ¾ tønde tiere 9 mrk., en røke bagstoel 1 mrk., en rude borddug 5 mrk., det 
nÿe Testamente in qvarto 2 mrk., en gl. hus Postila paa Tÿsk 8 skl., en liden grÿdekraag 1 mrk. 8 
skl., en tree foed 1 mrk., en drag kraag 4 skl., en lÿng rifve 12 skl., it pande jern 1 mrk., en half 
stokøpse 2 mrk. 8 skl., it jern beslagen skrin 8 mrk., en liden kierne 6 skl., it flaskefoer med 5 
flasker udi for 6 Mrk., Hos skattens udleg 4 skl., :/:  
 
Berreld Koefoed paa sin hustrus vegne tilkommer 32 Sld.1 mrk. 11 skl., tillagt, udi  
Skøttegaarden i Ibsker sogn, 6 Sld., udi den 2 gaard i Ibsker sogn at have de 7 Sld. 1 mrk. 12 skl., 
udi det huus som Erik Larsen udi boer i Ibsker sogn at have 8 Sld., en nÿe bolster under dÿnne 5 
Sld., 4 støker grønne Ullen par lagen og en kappe med taked frønser for 4 Sld., en sort qvigekalf 1 
mrk. 8 skl., 2 høestier og en last stang over portten 12 skl., 2 flamske hiønder med slet skin under 
for 1 Sld., 5 garn stenger i Herberghuused 1 mrk. 4 skl., en gl. slibesten 8 skl., :/:  
 
Dend ÿngste daatter Anna, Jørgen Jensens hustru tilkommer 32 Sld.1 mrk. 11 skl., der for 
tillagt, udi   den 2 gaard i Ibsker sogn at have de 7 Sld. 1 mrk. 12 skl., udi det huus som Erik Larsen 
udi boer i Ibsker sogn at have 14 Sld., en røe Tÿrkalf 1 mrk. 8 skl., en feiring kaabber kedel vog 11 
skaalpund á 1 mrk. er 2 Sld. 3 mrk., en gl. Thinskaal vog 1½ skaalpund á 12 skl. er 1 mrk. 2 skl., en 
flamsk priked benkedÿnne 6 alen lang 4 Sld., it par 2½ breeds bruegarns lagen for 3 Sld. 2 mrk., en 
laag bøtte 4 skl., :/:  
 
Enken og arfvingerne angaf, at Peder Brøns i Ibsker sogn, er hertil boet noged skÿldig, nemlig 2½ 
skeppe Rug mehl, og 3 Sld., penge, her om kand indled endeligt denne gang foretagis, efter som 
Peder Brøn er ike er hjemme, men fra landet for reist hvor for denne post der ved beroer, til endelig 
regenskab imellem porterne worder giort, hvad saa der af indkommer, hafver arfvingerne til 
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deeling; Hvad Skøttegaarden i Ibsker sogn, er angaaende og leven her efter der for skal være hvis 
beved, da er imellem Enken, og samptlige arfvingerne saaledis aftalt, og forened, at Enken Engelke 
S: Hans Jensens maa giøre sig samme gaard saa nÿttig, som hun best vil, og kand, og beholde den 
til arf, og eiendom, allemiste at den Umÿndige søn Jens Hansens part som er 84 Sld. 6 skl., der udi 
skal blifve bestaaende, indtil hand blifver lougwopen, og da at annamme sine penge, men bemelte 
Enke, aarlig fra neste forleedis 1 maÿ 1698 at give ham rente af sine penge, sampt holde gaarden 
ved hefd, og mag saa hand i fremtiden for samme 84 Sld. 6 skl., kand blifver skadesløs og sine 
penge kand bekomme, desligeste begierer Berreld Koefoed, at hans part i bemelte Skøttegaard som 
er 34 Sld. 2 skl., der udi skal blive bestaaende for rente fra forde 1 Maÿ 1698 og indtil hand dem 
begeirendis vorder, hvilked Enken indgik, men Jørgen Jensen er tilfreds med at hand med det først 
faar sin betaling af bemelte gaard som er 28 Sld. 2 skl., Saa blifver og den umÿndige mindste søn 
Matthias Hansens part i Skøttegaarden der udi bestaaende som er 28 Sld., ind til hand bliver 
lougwopsen. Hvilked part saa vel som alt anded hammen herpaa dette skifte til faldne arfve og 
goede, Enken under hans formÿnders den hedelig og vellærde mand Hr: Thue Larsens tilsÿn self 
beholder, udi grinne og for svare, foruden rente, eller afgift, indtil barned bliver saa gammel, at det 
self kand fortiene sin føede, og Klæde, hvad det formÿnderskab er angaaende som S: Hans Jensen 
hafde fra S: Mads Madsen 2de børn, en søn og en daatter da hafver denne S: Mand indted gods den 
til hørrer til sig annamered men bestaar hos børnenes moder, og stiffader Berreld Koefoed, saa 
annammer nu Berreld Koefoed forskrefne wergemaal under sit forsvar, hvilked med arfvingerne 
hannem betroede, og hand efter loven hafver at forestaae; Samptlig arfvingerne blef af skifte 
Administrator tilspurte, om de hafde meere at angifve, som dette Sterfboe enten kunde komme til 
beste, eller videre fordrede Gield hvortil de svarede ej videre at være, end angifved er, og 
forskrefvedstaar, men vare med dette skifte vel tilfreds, og fornøget i allemaader der til vidnes bÿrd 
under vore hender Actum  
Skiftesteden den 28 Maÿ  aar. 1698.  
Ancher Müller,  Thue Larsen,  Henrich Brugman,         
 Peder Andersen, 
        Hans H:S: Seisen, Berrel B:K: Koefoed,    Christian Hansen, 
Jens Hansen,  Jørgen Jensen. 
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Nr. 248. 
Side 359. 1698. 28. Maj. 
Karen ?, enke, Pedersker. 
Afg. Haagen Christensen. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Henrich Haagensen. Værge: Morbror, Thomas Henrichsen, Øster Sogn. 
B: ? ?. Værge: Morbror, Morten Henrichsen, Øster Sogn. 
 
Anno 1698 Den 28 May, er Holden Registering og Wurderind, Sampt Skifte og Deeling efter 
Karne S: Haagen Christens, som boede og døde i it af fire huse i Persker sogn. Imellem denne 
S: Qvindes efterlefvende, en søn og en daatter. 
 
Sønnen Henrik Haagensen som hans morbroder Thomas Henriksen er tilordnet at werge for 
boende i Østermarie sogn. 
Datteren for hende er morbroderen Mortten Henriksen werge og boende i Østermarie sogn. 
 
Hvor paa Rettens wegne var overværende bemelte Jens Persen Meklenbourgh, og skifteskriveren 
H: Brugman. Paa samme skifte, er til wurderings mænd opmeldet, Hans Lassen og Anders 
Rasmusen ibiden. Hvor da er Passeret følgende. 
 
It gl. Hus 6 stolperum med 2de røste, o samme 6 stolperum beregered, og der til liggende lyke, og 
Kaalhave for 8 Sld., en sort røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., en lin wef med 
behørig jern 10 mrk., en hand Qvern 3 mrk., en gl. førre kiste med laas 5 mrk., en gl. kiste uden laas 
1 mrk., endnu en gl. kiste 8 skl., it gl. madskab 2 mrk., it gl. skrin 8 skl., en laage tønde 1 mrk. 8 
skl., en førre tønde 8 skl., en liden kaabber kedel paa ½ kitte 2 mrk., 2 gl. mæssing kedler paa en 
span 2 mrk., endnu en liden mæssign kedel 8 skl., en gl. blaae ranned hoved dynne 3 mrk., en gl. 
pude for 8 skl., en gl. ullen hofveddynne 1 mrk., en gl. underdynne 8 skl., it blaargarns lagen 8 skl., 
it syed hiønde med skin under 2 mrk., it gl. hiønde for 8 skl., en liden slag skifve 8 skl., wefskeer 1 
mrk., en ree kam 4 skl., it pande jern 6 skl., en spin rok 1 mrk., it deigne trug 8 skl., en kare kurf 4 
skl., en warpe 12 skl., it gl. sengklæde 8 skl.,  
Summa andrager dette boes middel til penge 24 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Denne S: Qvindes Ifareklæder, er en gl. klædis kaabbe 2 Sld., it sort Olmerdugs skiørt 4 mrk., it røt 
wadmels skiørt 6 mrk., it blaat floeleds overlif 4 mrk., en gl. sort fifskaftes trøye 2 mrk.,  
Saaleedis er boets middel 30 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Der imod blaf angiven efterskrefne Gield. 
Til begrafvelsen som Thomas Henriksen i Østermarie sogn har udlagt er anvendt 10 Sld., derfor 
udlagt i forde hus og Plads 5 Sld., en sort røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., it Faat 3 mrk., til overs 1 mrk.,  
Anders Terkelsen i Persker sogn fordred med Capital og rente 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., udlagt og 
indført i bemelte hus for 3 Sld., i wefven 1 mrk. 8 skl.,  
Inger Haagensdaatter fordred 5 mrk. udlagt it sort Olmerdugs skiørt 4 mrk., hos Thoms af Faared 1 
mrk.,  
Casper Pettersen Smolt i Persker sogn fordred 3 mrk., udlagt en hand qvern for 3 mrk.,  
Rasmus Persen Jyde ibiden fordred 1½ mrk., udlagt en laase tønde 1 mrk. 8 skl.,  
Ingeborg Kields fordrer 4 mrk., udlagt it Faar 3 mrk., en gl. kiste uden laas 1 mrk.,  
Jep Lassen i Persker sogn fordred 5 mrk., udlagt i wefven 5 mrk., nok for smør bekommed en 
mæssing kedel for 1 mrk.,  
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Skifteforwalteren og skrifveren for sin umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt en kiste med laas 5 mrk., 
af wefven 1 mrk.,  
Anders Rasmusen fordrer 2 mrk., for sin umage at wurderer 1 mrk., er 3 mrk., udlagt en blaae 
ranned hoveddynne 3 mrk.,  
Hans Lassen for sin umage at wurderer 1 mrk., udlagt en ullen hofveddynne 1 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it syed hiønde med skin under 2 mrk., 5 gl. 
wefskeer 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 21 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Lignet bliver til deehling 8 Sld. 3 mrk. 4 skl.,   
Hvor af sønnen tilkommer 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., og daatteren tilkommer 11 mrk. 12 skl.,  
For sønnen Anders er udlagt af wefven 2 mrk. 2 skl., en gl. kiste 8 skl., it madskab 2 mrk., it gl. 
skrin for 8 skl., en føretønde 8 skl., en kaabber kedel paa en half kitte 2 mrk., en mæssing kedel 1 
mrk., en gl. dito 8 skl., en gl. pude 8 skl., en gl. underdynne 8 skl., it gl. hiønde 8 skl., en liden slag 
skifve 8 skl., it røt wadmels skiørt 6 mrk., en sort fifskaftes trøye 2 mrk., it pande jern 6 skl., en spin 
rok 1 mrk., it deigne trug 8 skl., it blaargarns lagen 8 skl., en ree Cam 4 skl., hos søsteren 4 skl., en 
kare knif 4 skl., en warpe 12 skl., it gl. sengklæde 8 skl.,  
Daatteren tilkommer 11 mrk. 12 skl., udlagt en gl. sort klædes kaabbe 2 Sld., it blaat gl. florrets 
overlif 4 mrk., til overs 4 skl.,  
Efter anfordring hafde dette kommende ej meere at angifve, end forskrefved staar, dette saa at være 
passeret Testerer. J:P:Meklenbourgh.  H: Brugman.  Anders Rasmusen. 
 Hans H:L: Lassen. 
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Nr. 249.    
Side 359. 1698. 30. Maj.   Jf. Skifte d. 19. Jan. 1685. 
Mogens Jensen, 34. Sg. Bodilsker. 
 3 søn. 5 døt. 
 1 bror. 
A: Hans Jensen, fenrich, Poulsker. 
 
Anno 1698 Den 30 May, er Holden Liqvidation over Den tilkomne S: Mogens Jensen da boede 
paa den 34 gaard i Boehlsker sogn nu hans børn tilhørrende en andeehl som hans Kongl: May: 
allermaadigste af den i samme gaard indførte restands, som af høyste hans M: Amptskriver S: Hans 
Henrik Skor, til denne S:Mands broder S: Fenrich Hans Jensen i Poulsker sogn efter 
Qvitering betalt, og efter hammen paa skifted, den 28 May. Nest efter Qviteringen sidst afvigt, der 
for er udlagt, efterskrefne, nemlig 4 Faar og 4 Lam 4 Sld., en liden metal gryde vog 6 skaalpund á 8 
skl er 3 mrk., en syed agedynne med guhl under fohr 2 mrk., 2 par grøne blaargarns lagen á 5 mrk 
er 10 mrk., en koppedreiels borddug 3 mrk., hos Enken af den wurdered haver 12 skl., en mørk brun 
ugilled Fohle 10 Sld., en sort brun Hoppe 8 Sld., en blaae ranned bolster underdynne i Holdsengen 
4 Sld., en reise bog ofver den hellige skrift 3 mrk.,  
Summa 31 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Hvor fra afgaar for denne forretning at forwalte til berørte Meklenbourgh 3 mrk., udlagt en koppe 
dreiels borddug for 3 mrk.,  
Og skifteskriveren Henrik Brugman for skriverpenge 3 mrk., udlagt bemelte reise bog 3 mrk.,  
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af it par blaargarns lagen 3 mrk.,  
Blifver da igien 29 Sld. 12 skl.,  
Hvilked deehlis S: Mogens Jensens børn Imellem som er 3 sønner og 5 døttre med deris werger, 
hvor af siden A: 1685. den 19 January da skifte er blefven holden efter berørte S: Mogens Jensen 
befindes 3 de werger at være bort død, saa paa det børnen kand videre denne andeel paa it sted at 
søge, haver vi under skrefne som rettens betienter formaait hos Lieutnant Rasmus Nielsen paa store 
Canniekegaarden i Boehlsker sogn, at hand de anmelte goeds har indgaait at wil til sig annamme, 
børnen der af sin andeehl.:/: Dog uden rente der af at gifve :/: betale, hvor ved og skal agtes at som 
børnen tillagt berørte Foele, og Hoppe, er noged høyt taxered, hvilked nu formedelst bekaastning at 
spare, ike er bleven om wurdered, at børnen, naar de worder saa myndig, at de deres andeel her af 
berørte Leiutnant annammer, de da sig beqvemmer leiligheden forskrefne aarsager betenke, paa de 
leever, og tilholder af forskrefne Summa it hvert Sønne barn penge 5 Sld. 1 mrk. 3 7/11 skl., og 
hver daatterbarn 10 mrk. 9 9/11 skl., af hvilke børn den eene daatter Karne Monsdaatter, som nu 
er i Ekteskab med Morten Berrildsen sin anpart til sig annammer som er 10 mrk. 9 skl., Hvor for 
hende er udlagt en metal Gryde vog 6 skaalpund for 3 mrk., en syed agedynne med guhl underfohr 
2 mrk., it par grønne blaargarns lagen 5 mrk., hos Enken Engel S: Hans Jens 9 skl.,  
Dette forskrefne saa at være af od underskrefne forretted, og der paa Lieutnant ofverlevered den 
berørte skifte forretning efter S: Mons Jensen, hvilked til stadfæstelse under vore hender.  
J:P: Meklenbourgh. H:Brugman. Rasmus Nielsen. 
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Nr. 250. 
Side 359b. 1698. 1 Juni. 
Mons Hansen, 29. Sg. Øster Sogn. 
Sidsele Larsdatter. Laugv: Per Andersen, Listed. 
 2 søn. 4 døt. 
A: Per ”Mortensen”, f. 1684. Værge: Morbror, Jens Larsen, Øster Sogn. 
B: Lars Mogensen, f. 1690. Værge: Lars Persen, Øster Sogn. 
C: Anna Monsdatter, f. 1681. Værge: Mons Bentsen, Øster Sogn. 
D: Kirsten Monsdatter, f. 1688. Værge: Per Larsen, 9. Sg. Øster Sogn. 
E: Seigne Monsdatter, f. 1683. Værge: Erich Jensen, 13. Sg. Øster Sogn. 
F: Sidsele Monsdatter, f. 1695. Værge: Niels Jørgensen, Øster Sogn. 
 
Anno 1698 Den 1. Juny, er efter Lovlig Giorde Tillysning Holden Registering og Wurderind, Sampt 
Skifte og Deeling efter  S: Mons Hansen som boede og døde paa den 29 Jord Eiendoms gaard i 
Østermarie sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Sidzele Larsdaatter for hende er til 
laugwerge anordned efter hendis begiering, Per Andersen i Listed, paa eene, og paa anden side 
deres sammen auflede børn, som er 2 sønner og 4 døttre, hvor af  
 
Den eldste søn er Per Mortensen paa 14 aar gl. for hammen werger morbroderen Jens Larsen i 
Østermarie sogn. 
Den anden søn Lars Mortensen paa 8 aar gl. for hammen werger Lars Pedersen i Østermarie 
sogn. 
Den eldste daatter Anna Monsdaatter paa 17 aar gl. for hende werger Mons Bens i Østermarie 
sogn. 
Den anden daatter Kirsten Monsdaatter paa 11 aar gl. for hende werger Per Larsen paa 9 gaard i 
Østermarie sogn. 
Den 3de daatter Seigne Monsdaatter paa 5 aar gl. for hende werger Erik Jensen paa 13 gaard i 
Østermarie sogn. 
Den yngste daatter Sidzele Monsdaatter paa 3 aar gl. for hende werger Niels Jørgensen i 
Østermarie sogn. Istæden for Niels Jørgensen tilordned Christen Nielsen paa 30 gaard i Østermarie 
sogn den. 25 july 1701. 
 
Hvor paa Rettens wegne var overværende bemelte Jens Persen Meklenbourgh, og skifteskriveren 
H: Brugman. Paa samme skifte, er til wurderings mænd opmeldet, Sørren Monsen og Esper 
Pedersen ibiden. Hvor da er forrefunden og Passeret som følgende. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun stierned ugilled Hest for 10 Sld., en røe stierned ugilled Foele for 7 Sld.,  en sort brun Foele 
5 Sld., en brun gilling 5 Sld. 2 mrk., en lysbrun stierned Foele 7 Sld., en sort blised Hoppe 7 Sld., en 
ung brun blised Hoppe for 5 Sld., en sort brun Hoppe 4 Sld. 2 mrk., it aar gl. Mæhrføll for 10 mrk., 
Qveg. 
En blaked stud for 6 Sld., en sort hielmed stud 6 Sld., en sort skioled stud 2 Sld. 3 mrk., it røt 
studnød 2 Sld., it sort studnød 2 Sld., it sort brun studnød 1 Sld. 3 mrk., it røe bleged Qvigenød 10 
mrk., en liden røe Qvige 6 mrk., en brun stierned Koe 5 Sld., en røe røgged Koe 5 Sld., en bleg 
hielmed Koe 5 Sld., en dito 5 Sld., en sort hielmed Koe 4 Sld.,  
Svin. 2 hvide braagede galte svin á 3 mrk er 6 mrk., 2 unge svin á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en hvid 
sanded soe med 2 grise for 1 mrk. 8 skl.,  
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Faar og Lam.  10 Faar som ere ganske smaa á 2 mrk. 8 skl er 6 Sld. 1 mrk., 13 smaa Lam á 1 mrk 
er 3 Sld. 1 mrk., 
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., 6 Gieslinger á 2 skl er 12 skl.,  
Kaabber Warre. 
En brendevins pande med Hat og Piber, af en half tøndes storlighed er vegtig til 14 Sld., en liden 
brøgger kedel paa ½ tønde stoer, er vegtig til penge 8 Sld., en gl. span kaabber kedel er vegtig til 5 
mrk., en gl. gl. malm gryde er vegtig til 3 mrk.,  
Paa Lofted i Søndre seng. 
En blaae ranned bolster ofverdynne 4 Sld., nøre seng, en hvid linnen underdynne 2 mrk., en hvid 
ullen overdynne 1 Sld., 2 bruegarns lagen á 4 mrk er 2 Sld., en pude med vor og strik 2 Sld., en 
ullen pude uden vor 1 mrk. 8 skl., en egekiste med laas 4 mrk.,  
I Krobhused i Wester seng, en hvid ullen underdynne 2 mrk., en dito ofverdynne 2 mrk., en ullen 
hofveddynne 1 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 4 skl., I Øster seng, en hvid ullen underdynne 1½ 
mrk., en dito ofverdynne 1 mrk. 8 skl., en sort ullen hofveddynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 
mrk., I Krobhused, en gl. førekiste med en gl. laas 1 mrk. 8 skl., 2 stoere gl. tønder á 6 skl er 12 skl., 
en sengested med skammel 3 mrk., it deigne trug 1 mrk. 8 skl., it madskab uden laas 6 mrk., en 
stoer tønde 6 skl.,  
I Steerhused. 
It gl. Ølkar paa 1½ tønde for 2 mrk., en røste ballig 8 skl., en øltønde 1 mrk., en øl halftønde 10 skl., 
en gl. karm wogn med hammel tøm, og halseeler 6 Sld., en wogn med Høestier, hammel tøm, og 
halseeler 3 Sld., en ploug med behør 6 mrk., 2 harrer á 4 skl er 8 skl., en sleede med jern vidier 1 
mrk. 8 skl., it aar med bihl 8 skl., en jern tyve 6 skl., en lyng rifve 6 skl., en gl.øøpe 8 skl.,  
Enken blef bevilged, en gl. lin wef som stoed i stuen, nok er wurdered, en nye wefved benkedynne 
paa nørre benk 4½ alen lang for 6 mrk., en dito paa søndre benk 4 alen lang 1 mrk. 8 skl., en syed 
agedynne med løit skin under 1 mrk., it kraage syed hiønde med slet skin under for 8 skl., it 
wraaeskab i stuen med 2 laase for 2 Sld., it Askebord med dreiet stolper, og lugt foed for 5 Sld., 
hvis sæd, og strøe korned angaar, da blef overvieret at Enken det til sammen med sin afgrøde 
beholder til at afrede dette forestaaende aar, 1698. Landgielde tiende og skat ved hvad navn det 
nefnis kand og hvis deraf skulle noged overskyde, skak Enken det til sin felleds føede for sig og 
børnen beholde, heldst som de ere saa ringe af alder, hvor ved saa det beroer. En Wand Mølle som 
er en brøst mølle med hus, qvern, haker, og ald behør, som dem nu malferdig fore findes er sat for 
34 Sld., en plaske mølle, med it gl. lided hus, og dessen til behør for 8 Sld., befindes dette Sterfboe 
it tilkomme 3 Skep landbiug jord i listed gierde med byefougde beken, paa den eene, og sønden til 
Peder Anders Jord, udi hvilken jord Elisabeth Mons Anders før berettiged var 10 Sld., og hendis 
søn Anders Monsen som med bemelte sin moder boer i Lista, tilkom 5 Sld., der paa baade moder og 
søn, haver udgived it pandtebref til Peder Andersen i Svaniche, datered den 28 September 1692, 
hvilked pandtebref denne S: Mand Mons Hansen, efter bemelte Anders Monsens begiering fra 
Peder Andersen haver indløst for 15 Sld., og foregaf Enken, og arfvingerne, at Anders Monsen for 
sig, og sin moder, endnu for at skiøde berørte 3 skep landbiug jord har oppebaared verdier for 2 
Sld., saa at de ommelte 3 Skep Landjord nu dette Sterfboe tilhørrer for penge 17 Sld., bemelte 
Anders Mogensen nu møtte, og ganske afstoed berørte 3 Skep landbiug jord, og sagde forskrefne 
saaleedis i allemaader ret at være, sig og sin moders andre arfvinger ej videre rettighed til berørte 3 
skep land jord at have, men dette Sterfboe aldeelis til ejendom at have, og nyde uden anke,  
Nok er wurdered en ruhl med tapper 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 237 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Blef saa wurdered denne S: Mands Ifareklæder som er, en sort klædis kiol for 10 mrk., en graae 
wadmels kioel 6 mrk., 2 hellerred skin bopser 5 mrk., en gl. fored hufve 2 mrk., en ride sadel med 
stibøyler og sadel jord 6 mrk., it gl. bidzel 1 mrk. 4 skl., en hellerred forre skiorte 5 mrk., der udi er 
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16 Sølf knapper støked er sat for 8 skl er 8 mrk., er tilsammen 3 Sld. 1 mrk., en flinte bøsse 3 mrk., 
Summa Ifareklæderne andrager til penge 11 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  Hvilked deelis imellem 2 sønner og 
4 døttre, er deraf en broderlaad penge 2 Sld. 3 mrk. 9 skl., og en søsterlaad 5 mrk. 12½ skl.,  
For den eldste søn Peder Monsen anpart tillagt, en hellerred forre skiorte med 16 Sølf Knapper 
udi for 3 Sld. 1 mrk., til overs 1 mrk.7 skl.,  
Den anden søn Lars Monsen tillagt en flinte bøsse 3 mrk., en sadel med behør 6 mrk., it bidzel 20 
skl., hos broderen 1 mrk. 5 skl.,  
Den eldste daatter Anna tilkommer 5 mrk. 12 skl., tillagt en sort klædis Kioel for 10 mrk., til overs 
4 mrk. 4 skl.,  
Den anden daatter Kirsten tilkommer 5 mrk. 12 skl., tillagt en gl. forred hufve for 2 mrk., hos 
søsteren Anna 3 mrk. 12 skl.,  
Den 3de daatter Signe Monsdaatter tilkommer 5 mrk. 12 skl., tillagt en graae wadmels kioel for 6 
mrk., til overs 4 skl.,  
Den yngste daatter Sidzele Monsdaatter tilkommer 5 mrk. 12 skl., tillagt 2 hellerred skin bopser for 
5 mrk., hos søsteren Anna 8 skl., hod søsteren Seigne 4 skl.,  
Saa blef angifven efterskrefne bort Skyldige Gield, 
Capit: Leiutmant Weigel som denne gaards afgift Pro Officio nyder, fordrer som rester til 1 may 
1698.bog clarrings penge for A. 1697. 6 mrk. 11 skl., ektepengene efter loed Capit Leiutmanten 
denne gang for a. 1697. for 5 Sld., er 6 Sld. 2 mrk. 11 skl., Jan: og April á 4 mrk. 6 skl er 2 Sld. 12 
skl., giør 8 Sld. 3 mrk. 7 skl., der for tillagt en brun stierned Koe for 5 Sld., it sort skiolded studnød 
11 mrk., it hvidt braaged galt svin 3 mrk., it blaargarns lagen i wester seng i krobhused 1 mrk. 4 
skl., en jern tyve 6 skl., til overs 3 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin sedel 17 Sld., udlagt en blaked stud 6 
Sld., en sort hielmed stud 6 Sld., 6 Faar á 2 mrk. 8 skl er 3 Sld. 3 mrk., 5 Lam á 1 mrk er 5 mrk.,  
Morten Koefoed i Svaniche fordrer efter sin sedel som vedgikes 9 Sld. 4 skl., udlagt en røe røgged 
Koe 5 Sld., paa lofted en blaae ranned bolster ofverdynne i Søndre seng 4 Sld., en lyng rifve 6 skl., 
til overs 2 skl.,  
Mads Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter sin sedel 7 mrk., udlagt it sort studnød for 7 mrk.,  
Enken angaf at være skyldig til Jacob Koefoed i Svaniche penge 3 Sld., tillagt i nøre seng paa lofted 
2 bruegarns lagen 2 Sld., en ulen hvid overdynne 1 Sld.,  
Fenrich Claus Koefoed i Østermarie sogn tilkommer efter Enkens beretning 4 mrk., tillagt en hvid 
braaged galt 3 mrk., it Lam 1 mrk.,  
Hans Dirk i Svaniche fordred 1 Sld., udlagt 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., 6 Gieslinger á 2 skl er 12 
skl., en stoer tønde 6 skl., til overs 2 skl.,  
Mads Bohn Hermansen i Nexøe fordred 4 Sld. 1 mrk. 6 skl., udlagt it røt studnød for 2 Sld., it sort 
studnød 2 Sld., it lam 1 mrk., en stoer tønde 6 skl.,  
Mads Ibsen i Lista loed fordrer 1 mrk. 4 skl., udlagt en føre kiste med en gl. laas 1 mrk. 8 skl., til 
overs 4 skl.,  
Efter det skiftebref ganged efter S: Margreta Jens Koefoedsdaatter, som først var i Ekteskab med S: 
Niels Christensen, og sidst med Hans Olsen i Østermarie sogn, datered den 2 juny 1692, befindes 
denne S: Mand Mogens Hansen at være tolordned werge for bemelte S: Qvindes daatter Margreta 
Nielsdaatter, hvilken tilkommer af Ifareklæderne efter sin S: Moder, en deel børneklæder, og en 
sort taftis klud med sorte knipling om i alt taxered for en Sld., hvilked nu blef efterseet, og ved 
samme pris forblifver, endnu findes it muskis silke skiørt med 6 breder udi af werdie 4 Sld., som og 
nu er efter seet, og ved samme sætning forblifver, nok tilkommer hende efter sin S: Fader som den 
S: Mand opbaared haver 7 Sld. 2 mrk. 11 skl., deraf rente i 6 aar, naar werge penge er fradragen 2 
mrk., er saa Capit: og rente 8 Sld. 11 skl., hvis jorde penge som denne myndling tilkommer, udi den 



 4 

30 og 63 gaarder i Østermarie sogn, er der udi tillige med sin rente bestaaende, uopbaared til denne 
dag 1. juny 1698. Saa er ved denne S: Mands dødelig afgang igien til werge anordned Jørgen 
Nielsen i Østerlaursker sogn som dette wergemaal efter loven haver at forrestaa som ret er og er for 
Summan udlagt en sort brun Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en Ege kiste med laas for 4 mrk., en ølhalf 
tønde 10 skl., hos Erik 1 skl., :/: Item tillagt af en sort hielmed Koe er sat for 4 Sld., resten som er 
10 mrk.,:/:  
Efter  det skiftebref ganged efter S: Peder Hansen paa 28 gaard i Østermarie sogn, den 5 febr: 1686. 
befindes denne S: Mand at være tilordnet werge for obenmelte S: Mands søn Esper Persen denne 
myndling er ej noged løsøre til falden, alleminste Jordepenge som ham tilkommer i gaarden, hvilke 
af denne S: Mand ike er opbaaren, men i forde 28 gaard bestaar, som Stiffaderen Esper Nielsen som 
nu er tilorened at være myndlingens tilsiuns werge hammen tilsvarer, saavel   hafved Summa som 
rente, hvilken rente eller leje myndlingen nu self efter som hand er 19 aar gl. kand opbærge, og 
derfor Qvitere, hvor ved dette Sterfboe er angerløs:/:  
Imod denne S: Mands Udfart blef Enken bevilged udleg for 30 Sld., udlagt en brun stierned ugilled 
Hest for 10 Sld., af Wand møllen 7 Sld., en bleg hielmed Koe 5 Sld., en brøgger kedel paa en half 
tønde stoer, er vegtig til 8 Sld., :/:   
Og af beviste Enken at hendes S: Mand hafde foræred hende til Jagafve 10 Sld., som hand siden til 
den 29 gaards indsøsning, haver udgived, hvor for hende af løsøre godset skeer fornøyelse, og er 
hende derfor tillagt, en kl. Karm wogn med hammel tøm, og halseeler for 6 sld., en arbieds wogn 
med hammel tøm og halseeler for 3 Sld., 2 ung Svin for 3 mrk., it lam 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage tillagt 6 Sld., en lys brun stierned Foele :/: Aucorderet for 5 Sld.,  
Skifteskriveren for sin umage i alt 6 Sld., udlagt en sort brun Foele for 5 Sld., af en lysbrun stierned 
Foele 1 Sld., Accorderet for 5 Sld.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt, it Faar for 2 mrk. 8 skl., en gl. øpse 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk., er 6 mrk., udlagt en liden røed Qvigenød for 6 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioer til penge 108 Sld. 3 mrk.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 129 Sld. 8 skl.,  
Deraf tilkommer moderen den halfvepart som er 64 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Den øfrige halfvepart deelis imellem forskrefne 2 de sønner og 4 døttre. 
Er deraf en broderlaad 16 Sld. 9 skl., og en søsterlaad 8 Sld. 4½ skl.,  
Og som dagen er forløben, saa kand ej denne gang videre foretagis førend ofver morgen at da denne 
forretning igien til slutning blef enken og vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde 
meere dette boe til beste at angifve, hvor til de svarede ej videre at være undtagen denne 29 gaard i 
Østermarie sogn. med forde tilliggende 2de Wand Møller som nu taxered, hvilke ej udi gaardens taxt 
berignis, men de til gaarden liggende 3de huse, og anden eiendom, hvilken eiendom nu ike kand 
deelis formeldelst at det ej er taxered, som der henstaar, og angaf sig ej fleere med Prætension end 
forskrefved staar, der ved saa dette skifte sluttes, dette saa at være Passeret, Testerer.  
J:P: Meklenbourgh. H: Brugman.   Peder P:A: Andersen.   Jens J:L:S: Larsen. 
Lars L:P: Persen. Mons M:B:S: Bendsen. Per P:L: Larsen. 
Erik Jensen. Sørren Monsen. Esper E:P: Persen. 
 
Nest paafølgende 3 Juny. Blef atter med denne forretning udi de vedkommendis nerwerelse 
foretagen, og tilendebragt følgende,  
Saa er da først forskrefne anpart som er 64 Sld. 2 mrk. 4 skl., udlagt en brun gilling 5 Sld. 2 mrk., 
en ung brun blised Hoppe 5 Sld., en bleg hielmed Koe 5 Sld., af en sort hielmed Koe 6 mrk., 3 Faar 
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á 2 mrk. 8 skl.,er 7 mrk. 8 skl., 5 Lam á 1 mrk er 5 mrk., en hvid sandet Soe med 2 grise 1 mrk. 8 
skl., af en sort blised Hoppe 10 mrk., en gl. kabber kedel paa en span 5 mrk., en malm gryde 3 mrk.,  
I nørre seng paa lofted, en hvid linnen underdynne 2 mrk., en pude med waar og strik 2 Sld., en 
ullen hofved pude uden lin vor 1 mrk. 8 skl., i Krobhused i wester seng, en hvid ullen underdynne 2 
mrk., en dito overdynne 2 mrk., en ullen hoveddynne 1 mrk., i øster seng, en hvid ullen underdynne 
1 mrk. 8 skl., en dito overdynne 1 mrk. 8 skl., en sort ullen hofved dynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns 
lagen 1 mrk., en stoer tønde i Krobhused 6 skl., it sengested ibiden 3 mrk., it deigne trug 1 mrk. 8 
skl., it madskab uden laas 6 mrk., it ølkar i Steerhused paa 1½ tønde for 2 mrk., en røste ballig 8 
skl., en øltønde 1 mrk., en ploug med behør 6 mrk., 2 harrer 8 skl., en slee med jern vidier 1 mrk. 8 
skl., it aar med bihl 8 skl., it wraaeskab i stuen 2 Sld., it askebord i stuen med lugt foed og dreied 
stolper 5 Sld., en benkedynne under winduen 4 alen lang 1 mrk. 8 skl., en syed agedynne med løit 
skin under 1 mrk., en brendevins pande med hat og piber 14 Sld., en plaske mølle med it gl. lided 
hus, og dessen tilbehør 8 Sld., der af er tilovers 5 mrk. 2 skl.,  
 
Dend eldste søn Per Monsen som morbroderen Jens Larsen i Østermarie sogn er werge for 
tilkommer 16 Sld. 9 skl., tillagt i forde wandmølle at have 16 Sld. 9 skl.,  
Den anden søn Lars tillagt it røe bleged Qvigenød 10 mrk., en røe stierned ugilled Foele 7 Sld., af 
forde Wandmølle 6 Sld. 2 mrk., it kraage syed hiønde med slet skin under 9 skl.,  
Den eldste daatter Anna tilkommer 8 Sld. 4 skl., tillagt i Wandmølle 4 Sld. 1 mrk. 7 skl., it aar gl. 
Mehr føll for 10 mrk., af plaske møllen 4 mrk. 13 skl.,  
Den anden daatter Kirsten tilkommer 8 Sld. 4 skl., derfor giort indførsel i forskrefne 3 skep 
Landbiug jord for 8 Sld., 4 skl.,  
Den 3de daatter Seigne tilkommer 8 Sld. 4 skl.,tillagt af en sort blised Hoppe 4 Sld. 2 mrk., en nye 
wefved benkedynne paa nørre benk i stuen 6 mrk., af de 3 skep landbiug jord i listed 3 mrk. 8 skl., 
en ruhl 4 mrk., hos moderen 5 skl., ved skatten 3 skl., ved Mortten Koefoeds udleg 2 skl., ved Mads 
Ibsens udleg 4 skl.,  
Dend yngste daatter Sidzele Monsdaatter for sin anpart 8 Sld. 4 skl., er giort indførsel i de 3 
skep landbiug jord i lista:/:  
Ellers blef paa Steerfboet imellem parterne afhandled at Enken skal beholde alle børnens her udi til 
faldene løsøre arfve, foruden rente, saalenge indtil det yngste barn Sidzele Monsdaatter vorder 7 
aar alderne, siden skal derom handles som billigt, og ret er, saa at børnen nyder rente efter loven, 
Imod denne anrørte rentis efterladelse hafver moderen i dag Obligeret, sig at underholde alle børnen  
med nød tørsttig klæde, og føede, for den skyld, at børnen er saa ringe af alder, indgik wergerne 
denne handling med Enken, omrenten, dog har skifteforwalteren forrelagt en hver werge, med 
Enken at have indseende, saa at Enken ike udi sine midler aftager, hvor ved børnen skulle til kort 
komme, dette saa at være Passeret, Testerer.     J:P: Meklenbourgh. H: Brugman.   
Peder P:A: Andersen.   Lars L:P: Persen.  Jens J:L:S: Larsen. Per P:L: Larsen. 
Mons M:B:S: Bendsen.  Erik Jensen. Sørren Monsen.
 Esper E:P: Persen. 
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Nr. 251.    
Side 361b. 1698. 3. Juni. 
Barta Pedersdatter, 11. Vg. Ibsker. Døde d. 19. Jan. 1695. 
Valentin Dechner. 
 2 søn. 1 dat. 
 
Anno 1698 Den 3 juny , efter at os var tilstillet fra Kongl: May: Amptskriver, og Ridefouget Seigr 
Hans Henrik Skor, hans skrivelse datered Rønne, den 28 april 1698. anlangende de andeel Walentin 
Dekner skyldig var til forig amptskriverern Augustus Dekner, for hvilken aarsage, den ofver 
blevene Summa ved skifteforretningen efter berørte Walentin Dekner afgangne hustru Barta 
Pedersdaatter paa det 11 Wornet i Ibsker sogn, den 19 Jan: 1695. er Seqvestret. Af hvilken 
amptskriverens skivelse ersees, at Walentin Dekner til Augustus Dekners boe skak endelig skyldig 
blive 77 Rigxd. Hvor for ampt skriveren begier at skee udleg af Sterfboet ved anførte forretning 
beholder midler; Saa hafver vi Jens Persen Meklenbourgh, paa høyedle og welbaarne Hr: 
Extatsraad og amptmand, Hans Bøefeke, hans wegne som fuldmektig berørte skifte forwalted haver, 
og Henrik Brugman skifteskrifver til i dag berammed, os denne forretning og skifte at foretage, og 
tilende at bringe, hvor vi da paa aasteden haver befunden at Walentin Dekners boehave og goeds af 
løsøre, iek at være af fuld verdie, og beskaffenhed, som da forretningen efter hans hustru anrørte 
dato var; Hvilked den efter tiden, nis weqtige aarringer med dyrtid foraarsaged haver, og befindes 
Walentin Dekners Qveg og Bæster, saa udmagred, at de ike kand nu taxeres. Saafrembt Walentin 
Dekner fuldkommen sine skyldende Creditorer, og særdeelis denne amptskrifverens Prætension, saa 
og denne 11 Wornede i Ibsker sogn, Kongens gaard hand paaboer, afgifter, skat, og landgilde, hefd, 
og magt, at svare; dessen aarsage, som og af den ved Herrits fougden Anders Pedersen Fyhn fra 
øster Herrits ting udstedede dom den 31 may 1697. forekines kand, var naadigt, at Walentin Dekner 
udi anførte 77 Rd. 4 mrk., nogen afslag bekom, vi hafve deror ej kunded til Summen giort udleg, og 
naar de Prætenderende 77 Rix d., 4 mrk., fra ded berørte 19 Jan 95 udi skifteforretningen over 
blefbe 196 Sld. 2 skl., aftagis blifver igien 79 Sld. 2 mrk. 2 skl., Hvor af faderen Walentin Dekner 
tilkommer 39 Sld. 3 mrk. 1 skl., den anden halfvepart skulle tilkomme forde Walentin Dekners 
hustru med ham auflede 2 sønner og en daatter, hvor af en broderlaad er 15 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Og en søsterlaad 7 Sld. 3 mrkj. 13 skl., Her til nu ingen middel som melt i boet førend anmelte 
Prætensionersaavel i skiftebrefved, og nu anført findes er i muelige maader til svared. Saa lofved 
faderen efter melte Walentin  efter efne sine børn her efter at svare, og de anførte i skiftebrefved 
melte bærnenens anrørende wenner og werger saaleedis fri, at være, her ved skifted sluttis, hvilked 
at som forskrefved staar, forretted er, og i Walentin Dekners hos værelse af os under skrifnes, 
Actum ded 11 Wornede i Ibsker sogn. Ut Supra.  Jens Persen Meklenbourgh, 
H: Brugman. Walentin Dekner. 
 
Denne slutning henførrer til den skifte forretning gaait efter Walentin Dekners S: Hustru den 19 
January 1695. som her forudi findes antegned paa folis 28.  
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Nr. 252. 
Side 361b. 1698. 4. Juni. 
Lars Jensen, barn, døde hos sin stiftfar, 17. Vg. Ibsker. 
 Afg. Fader: Jens Hansen. 
 Moder, 2 ½ brødre, 3 søstre og 1 ½ søster. 
A: Margrethe Nielsdatter, gm. Jens Jørgensen, 17. Vg. Ibsker. 
B: Hans Jensen, udenlands. Værge: Jens Ibsen, Ibsker. 
C: Jørgen Jensen, f. 1690. Værge: Far, Jens Jørgensen. 
D: Margrethe Jensdatter. Værge: Lars Nielsen, Poulsker. 
E: Kirstene Jensdatter. Værge: Jens Pellesen, Poulsker. 
F: Hanna Jensdatter. Værge: Søren Mogensen, Øster Sogn.  
G: Kirstene Jensdatter, udenlands, Værge: Peder Thorbensen, Ibsker. 
 
Anno 1698 Den 4 Junÿ  er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering. Sampt 
Skifte og deeling efter afgangne  Jens Hansens søn boede og døde paa det  17 Worned i Ibsker 
sogn. Hvor dette skifte er bleven holden efter hans søn navnlig Lars Jensen som Jens Nielsen i 
Poulsker sogn. var werge for, og døde paa berørte wornede hos sin moder Margreta 
Nielsdaatter og sin Stiffader Jens Jørgensen, hvilken Carl var uden Ekteskab, og det imellem 
denne S: Carl efterlefvende moder bemelte Margreta Nielsdaatter som arfver en fuld søsterlaad, saa 
og 2 halfbrødre, og 3 fuldsøster, og en halfsøster, hvor af  
 
Den eldste halfbroder er Hans Jensen nu uden lands for hammen werger Jens Ibsen i Ibsker sogn. 
Den anden halfbroder er Jørgen Jensen 8 aar gl. for ham er faderen berørte Jens Jørgensen 
werge, 
Den anden søster som er hans fulde søster, er Margreta Jensdaatter som Lars Nielsen i Poulsker 
sogn werger for, 
Den yngste søster Hanna Jensdaatter for hende werger Sørren Mogensen i Østermarie sogn. 
 
Hvor paa Rettens Veigne var ofverværende berørte Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skriveren Henrich Brugman, Hvor da er forrefunden som her efter følger. Nemlig, 
 
Efter det skiftebref ganget efter denne S: Carls fader berørte Jens Hansen datered den 13 Juny 
1689. befindes denne S: Carl Lars Jensen at tilkomme fæderne arfve i alt 33 Sld. 1 mrk. 6½ skl., 
som bestaar udi efterskrefne, nemlig udi it støke Jord, som er 5 skep landbiug jord i Nexøe 
byegierde, sønden for Mathias Carls Jord, og norden til Peder Thorbens jord der af er ham tillagt 
20 Sld. 1 mrk., Nok findes her paa boepælen, it sengested for 1 mrk., resten som er 12 Sld. 3 mrk. 8 
skl., tilsvarer wergen som der for hafver af hans myndlings tilleg, annammed, og anførres da 
wergen Jens Nielsen i Poulsker sogn for bemelte Summa 12 Sld. 3 mrk. 8 skl., Nok tilkommer 
denne S: Carl af sin faders Ifareklæder, efterskrefne som ved samme taxt er forblefven efter 
vedkommendis samtøke nemlig, en sort klædis trøye og it par sorte klædis bopser 2 Sld., en røe 
klædis foehr skiorte 4 mrk., en gl. sort klædis kioel 2 mrk., en skoppes foered hufve 4 mrk., 2 gl. 
skin bopser 1 mrk., 2 gl. støfle 2 mrk., en hug degn, og grheng, og en gl. Musqvete 3 mrk., en gl. 
røe blised ambørsted Hest taxered for 3 Sld., Nok hans egne Ifareklæder, en graae wadmels kioehl 4 
mrk., Hans Hansen i Ellebye i Østermarie sogn angaf arfvingerne at hand er skyldig til denne S: 
dreng resterende paa 4 skep Biug, naar 4 mrk som betalt er, der fra erdrages rester 7 mrk., der for er 
2 bruegarns lagen, og it pude vor i pandt, it gl. laasfast førre skrin 1 mrk. 8 skl., it fior Lam uden 
grøde 2 mrk.,  
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Summa andrager forskrefne Goeds denne S: Carl tilhørrende til penge 46 Sld., 
Her imod afgaar efterskrefne Prætensioner. Hvor til er giort udleg som følger. 
Denne S: Carls Stiffader Jens Jørgensen, og moderen der haver bekaasted en deel paa den S: Carls 
langwarig Svaghed, Særdeelis og saa til denne S: drengs begrafvelse blef der for af de 
vedkommende bevilged og samtøked heraf boet udleg for 23 Sld., her for udlagt, den anpart udi 
forskrefne 5 skep. Land biug jord i Nexøe byegierde som er 20 Sld. 1 mrk., hos Hans Hansen i 
Østermarie sogn med panded 1 Sld. 3 mrk., it gl. laasfast førre skrin 1 mrk. 8 skl., it fior Lam 2 
mrk., hos Jens Nielsen i Poulsker sogn 8 skl.,  
Skifteforwalteren og skrifveren med reisen á 8 mrk er 4 Sld. Udlagt en gl. røed blised ambørsted 
Hest for 3 Sld., en graae wadmels kioehl for 4 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt en hugdegn geheng og Mousqvet for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 27 Sld. 3 mrk. 
Beqvideret bliver udi behold og til deeling 18 Sld. 1 mrk.,  
Hvilked deelis udi 6 fulde søsterlaader, og en half søsterlaad, er deraf fuld søsterlaad 11 mrk. 2 skl., 
og en half søsterlaad 5 mrk. 9 skl.,  
Deraf moderen tilkommer den eene søsterlaad som er 11 mrk. 2 skl., tillagt it sengested for 1 mrk., 
en sort klædis trøye, og it par sorte klædis bopser 2 Sld., 2 gl. støfle 2 mrk., af 2 skin bopser 2 skl.,  
Hans Jensen som Jens Ibsen er werge for tilkommer den anden fulde søsterlaad som er 11 mrk. 2 
skl., og tillagt hos Jens Nielsen i Poulsker sogn 11 mrk., af 2 skin bopser 2 skl.,  
Den anden half broder Jørgen Jensen som faderen Jens Jørgensen er werge for tilkommer den 3 
fulde søsterlaad som er 11 mrk. 2 skl., tillagt en røe klædis fohr skiorte for 4 mrk., en sort klædis 
kioel 2 mrk., en skeppis foered hufve 4 mrk., hos Jens Nielsen i Poulsker sogn 1 mrk., af 2 skin 
bopser 2 skl.,  
Half søsteren Kirsten Jensdaatter som Per Thorbensen i Ibsker sogn er werge for tilkommer 5 
mrk. 9 skl., og tillagt hos Jens Nielsen i Poulsker sogn 5 mrk. 9 skl.,  
Den første fuld søstre er Margreta Jensdaatter som Lars Nielsen i Poulsker sogn er werge for 
tilkommer 11 mrk. 2 skl., tillagt hos Jens Nielsen i Poulsker sogn 11 mrk.  af 2 skin bopser 2 skl.,  
Den anden fuld søster er Kirsten Jensdaatter som Jens Pellesen i Poulsker sogn er werge 
tilkommer 11 mrk. 2 skl., tillagt hos Jens Nielsen i Poulsker sogn 11 mrk.  af 2 skin bopser 2 skl., 
Den yngste fuld søster Hanna Jensdaatter som Sørren Monsen i Østermarie sogn er werge for 
tillagt hos Jens Nielsen i Poulsker sogn 11 mrk. 2 skl., 
Naar wergen for denne myndling berørte Jens Nielsen efterkommer, og betaler de foran førte 
Summer til de vedkommende er saaleedis fri for dette wergemaal dog saa at hand lader sig Qvitere 
af dem hand Summen betaler til den yngste daatter Hanna Jensdaatter tilfalden arfvepart efter 
faderen, har wergen Sørren Monsen indted annamed af, mens er bestaaende hos stiffaderen Jens 
Jørgensen, og moderen, som sig det nu paatog tillige med denne falden arf, at svarer til efter loven, 
hvor ved Sørren Monsen holdis skadesløs, af Jens Jørgensen i allemaader, som Jens Jørgensen og 
hammen belønede dette saa at være Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh.  
H: Brugman.  Jens J:N: Nielsen. Lars Nielsen. 
 Jens J:P: Persen. Jens J:J: Jørgensen  Sørren Mogensen. 
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Nr. 253. 
Side 362b. 1698. 14. Maj og 6. Juni. 
Aarsle Christophersdatter, 2. Vg. Rutsker. 
Hans Jacobsen. 
 3 døt. 
A: Anna Hansdatter, gm. Hans Jørgensen, Olsker. 
B: Ellene Hansdatter, gm. Hans Jørgensen, Rutsker. 
C: Gjertrud Hansdatter, gm. Esper Monsen, Rutsker. 
 
Bornholms Landsognes Skifteprotokol   1694 - 1699   side 362b 
Anno 1698 Den 14 May og 6 Juny Er Holden Registrering og vurdering, med paafølgende skifte, 
og deeling efter Hans Jacobsens S. Hustru Aarsle Christophersdaatter, som boede og døde paa den 
2 Vornet kaldis Dalegaard i Rydskersogn. Imellem den S. Quindes efterladte mand bemeldte Hans 
Jacobsen paa Ene side og paa anden side, deris sammen auflede børn, som er trende døttre, hvoraf  
 
den Eldste daatter er Anna Hans D. i Echteskab med Hans Jørgensen i Ohlskersogn,  
den anden D. Ellen Hans D. i Echteskab med Hans Jørgensen i Rydskersogn,  
den Yngste D. er Giertrud Hans D. i Echteskab med Esper Monsen ibidem.  
Huilke Døttremænd var her til stede,  
huorpaa Rettens Wegne var ofuer Værende berørte Meklenbourgh og Brugman, paa skifte er til 
vurderingsmænd opmeldte Lans Monsen og Jørgen Hansen Ibidem, huordan forefindes og Passeret 
som følger.  
HESTER og HOPPER, en Sort brun bliset gilling 8 sld, en gl. brun gilling 6 mark, en sort brun 
hoppe og it spet hors føll 6 sld, en Røed hoppe for 6 sld, en sort foele for 3 sld. Siuf unge faar med 8 
lam for 8 sld.  
SUIN en huid galt 1 sld 2 mark, 4 andre unge huide galte á 2 mark er 8 mark, en huid soe og 4 smaa 
grise 4 mark. 
QUEG en huid ung koe 4 sld 1 mark, en Røe hielmed quige 4 sld, endnu en gl. huid Koe 14 mark, 
en Røehielmed Koe 14 mark, en gl. blackbraaged gol Koe 14 mark, it Sort Quigenød 8 mark, en 
Røe Røged Stud 9 sld, en Røebleged Stud 9 sld, 2 gl. Gies og en ga..s…ed … grøde for 1 sld.  
BOEHAUE, en Ploug med behørig Jern 2 sld, en Harre med en gl. Jerned Hammel og nye hammel 
Reeb 2 mark, endnu en Jerned hammel med Seeler 1 mark 4 skill, en Sleede med Jern Vidier 1 
mark 4 skill, en Wogn med stier 2 sld, 2 før stier 1 mark, 3 gl. Juhl 4 mark, 2 gl Vogn Rech 1 mark, 
endnu en sleede med Jern Vidier og dret 1 mark 8 skill, it aske træ i gaarden 1 mark 8 skill, 2 andre 
støker aske træ 12 skill, it støke træ til en bielke af Eeg 1 mark 8 skill, 2 støker leide træ begge 4 
mark, en føre bielke 8 skill, en føre stolpe 2 skill, 2 sort hielmede tyrkalfue for 6 mark, it ølkar i 
laden på 2 tønder 3 mark, it føre bræ i laden 4 mark, en Kalketønde 12 skill, en hugge Benk 4 skill. 
I HERBERGHUSED, it føre bord med foed 3 mark 8 skill, it langt giestebuds bord 4 mark, en side 
stoehl 6 mark, it lided ølkar 1 mark, en stand tønde 4 mark, en side stoel 4 mark, en stokesauf 2 
mark, it b…. Sauf 1 mark, it bordskaft 2 skill.  
I STEERHUSED, en øre Soo. 8 skill, en tom tønde 2 skill, en Ballig 12 skill, en tom tønde 4 skill, 
en bøgge fiering 6 skill, en Kitte span 6 skill, en fiering med 2 bomme 12 skill, en ny bøtte 4 skill, 
en liden dito 2 skill, en føre tønde 6 skill, en Care benk 12 skill, en tønde 2 skill, en førre …. 6 skill, 
en Liggestok 2 skill, en Sek 1 mark, en Slibesten med træ axel 12 skill. 
I KROBHUSED en tønde 8 skill, en Dito 6 skill, en øllhalftønde 4 skill, en gl. Kiste uden laas 1 
mark, en dito 1 mark 8 skill, en føre Kiste 4 skill, en føre halftønde 4 skill, noget Laxetøi for 1 mark 
8 skill, en mad Kurf 6 skill. 
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I SPIS CAMMERET it madskab med en laas 3 mark, en føre tønde 4 skill, en Kierne 12 skill, en 
Span 4 skill, en ballig 2 skill, en bøtte 2 skill, en liden Lære Kande 4 skill, en bøtte 2 skill, en dito 4 
skill, en føre dito 4 skill, en træ skool 2 skill, 2 bøtter 2 skill, endnu 2 bøtter 4 skill, en tønde 4 skill, 
en fierring 4 skill, en træ skool 4 skill, en halftønde 4 skill, it lidet Meelkar 4 skill, en Smør for 12 
skill, en half tønde 4 skill, en stoer tønde 2 skill, en Leil 6 skill, en Smør bøtte 2 skill, en Segt 10 
skill, en træ skool 4 skill, en Pibe Cande 6 skill, en øltønde 1 mark 8 skill, it h..tøy med hammer og 
Støf 1 mark 2 skill, en s..køxse 1 mark 4 skill. 
I STUFUELOFTED en Seis med bom og Ringe 1 mark 4 skill, en Seise bom 2 skill, 2 Seis Ringe 2 
skill, 2 Spin Roche begge 2 mark, en tønde 4 skill. 
PAA MELLEM HUS TILLED, 2 Ploug aaske á 8 skill er 1 mark, 4 Vognvehre á 3 skill er 12 skill, 
2 axle á 4 skill er 8 skill, it gl. Car 1 mark, 3 Hestetør á 2 skill er 6 skill, 2 halseeler 4 skill. 
KAABER, en brøggerkedel paa 3 fieringer 14 sld, en mæsing Kedel paa 1½ span 2 sld, en liden dito 
5 mark, en brennevinspande paa ½ tønde stoer med hat og piber 14 sld. 
I KROBHUSED, en Ullen Ranned ouerdyne 4 mark, en linnen houeddyne 1 mark 8 skill, en blaae 
Ranned hofueddyne 1 mark 8 skill, en Ullen lapped underdyne 1 mark, en Sort Ranned Ullen 
ofuerdynne 4 mark. 
I GIERSHUSED, en Sort Ranned Ullen og linnen ofuerdyne 4 mark, en lapped Ullen houed dyne 1 
mark, en gl. Ullen underdyne 1 mark. 
I STUEN en Vefued agedyne med skin under 1 mark, it gl. flamsk hiønde med skin under 12 skill, 
it flamsk hiønde med barked skin under 1 mark 4 skill, en gl. dito 12 skill, en gl. Syed agedyne 8 
skill, en spoelskoded benke dyne 4 alen lang 1 mark 4 skill, it gl. Vefued hiønde med stren Massked 
underfoer 12 skill, en vef med tilbehør 4 sld, Sylleskafte og en vef skee for 2 mark.  
STRØE RAIREED af den lagde Sæd i 98 er 2½ tønde Rug som er saaed er sat for 6 sld 1 mark, 
Biug 3½ tønde á 9 mark er 7 sld 3 mark 8 skill, Haure 10 tønder á 3 mark er 7 sld 2 mark, afgrøden 
og Engen forbliuer til paastaaende aars 98 af Reedsel for dette vorned, til alle vedkommende som 
Hans Jacobsen paatog sig at s……  
SUMMA andrager foreskrefne løsøre til penge - 167 sld 6 skill.  
Denne Sahl. Quindes Ifareklæder hauer døttrene bekommed, som de sig self indbiurdes hafuer 
imellem delt. Skifteforvalteren tilspurde faderen Hans Jacobsen saauel som døttre mændene om de 
hafde meere til dette boes middel at angifue, hourtil de suarede ei videre at være, end angiued er og 
forskrefued staar, huorved saa denne Registrering Sluttes og skal med første leilighed naae endeligt 
Creditorerne som nu herfra landet er bort seiled igien Hen kommer efter viedere endelig her paa 
dette Schifte, dette saa at være tilganged og Passeret Testerer I Mechlenbourgh, H. Brugman, Hans 
Jacobsen, Hans Jørgensen, Hans Jørgensen, Esper Monsen, Laurits Monsen, Jørgen I.H.S Hansen. 
For berørte 6 Juny 1698, er efter advarsel til de vedkommende efterskrefne Prætentioner angiuen, 
og dertil udi de Vedkommendis Nerværelse giort Udleg med videre som i dag i følgende maader er 
Passeret Vel. 
Efter denne Sahl. Quindes efterladte Mand Hans Jacobsens i bog..…. dend 23 Marty meddelt 
efterretning befindes af dette 2. vornet at Reste til amptstuen penge 10 sld 8 skill, herfor er udlagt 
2½ tønde Rug som er saaed 6 sld 1 mark, 5 tønder haure som er saaed á 3 mark er 3 sld 3 mark, 2 
nye axler 8 skill. 
Stads Capit. i Hasle Morten Bohn fordred efter sin fortegnelse og slutted Regenskab derudi 
beregned Huis som Hans Jacobsen før til S: Jørgen Bohnis Sterfboet i Rønne skyldig var som Hans 
Jacobsen self Vedgik, dette Sterfboe skyldig at Være i alt penge 60 sld 3 mark 3 skill. Noch for 
Vare som i dag er bekommed nemlig den 6. Juny 7 mark giør 62 sld 2 mark 3 skill, Udlagt en Røe 
Røgged Stud for 9 sld, en Røebleged Stud 9 sld, 7 unge faar med 8 lam 7 sld, en brøgger Kedel på 3 
. 14 sld, en brendevinspande med hat og piber 14 sld, 3½ tønde biug som er Saaed á 9 mark er 7 sld 
3 mark 8 skill, 2 tønder haure som er saaed 6 mark, 4 Nye Vogn vehre 12 skill, til ouers 1 skill.  
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Kirkevergen Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydskersogn fordred for ligged Klokpenge 2 mark, 
Udlagt it asketræ i gaarden 1 mark 8 skill, en øre Saae 8 skill.  
Forrige Kirkeverge Hans Svensen lod fordre Restand for 97 1 mark, Udlagt it brue Sauf 1 mark. 
Jep Jørgensen som graued til ligget fordrer derfor 1 mark, Udlagt en øl halftønde 1 mark. 
Schifteforvalteren for sin Umage 5 sld, Udlagt en huid ung Koe 4 sld 1 mark, en tønde Haure som 
er saaed 3 mark. 
Skifteskriueren for sin Umage i alt 5 sld, Udlagt en Røe hielmed quige 4 sld, 2 gies og en gaa… 
med sin grøde 4 mark 8 skill, tilouers 8 skill. 
Stempled papir til dette Schiftebref for 3 mark, tillagt en tønde Haure som er saaed for 3 mark. 
Vurdieringsmændene for deris Umage huer 3 mark er 6 mark, Udlagt 3 ung Suin for 6 mark. 
Sognepræsten Hr. Hans Poulsen Anker lod fordre for ligtjeneste efter for ….. 14 mark. Udlagt en gl. 
huid Koe for 3 sld 2 mark. 
Deignen Hans Jensen i Rydskersogn fordred for sin Umage Ved ligtieneste 2 sld, Udlagt it lided 
Sort Quigenød for 2 sld. 
Imod denne S: Quindes Udfart 24 sld, en sortbrun blissed gillinghest 8 sld, en gl. brun gilling 6 
mark, en sort brun hoppe og it sort hors føl 6 sld, en Røe hielmed Koe 3 sld 2 mark, en gl. 
blackbraaged gol Koe 14 mark, en huid galt 6 mark. 
Hans Jacobsen og Erich Persen angaf og afbeuiste at Hans Jacobsen d. Karen Hansdaatter 
tilkommer efter sin S. Moder Ellen Pedersd. Hans Jacobsens første afdøde hustrue tilofuepart 25 
sld, Noch efter sin Morfader Peder Mortensen, som og Hans Jacobsen er verge og opbaared hauer 7 
sld 1 mark 5 skill, er saa tilkommen som berørte Karen Hansdaatter tilkommer Capital 32 sld 1 
mark 5 skill, for Renter hauer Myndlingen hos faderen Nydt Klæde og føde, huorved det beroer og 
er her Summa udlagt en Røed hoppe for 6 sld, en vef med tilbehør 4 sld, i Krobhusen en ullen 
Ranned ouerdynne for 4 mark, en linnen hofueddyne 1 mark 8 skill, en blaae Ranned hofueddyne 1 
mark 8 skill, en Ullen lapped underdyne 1 mark, en sort Ranned Ullen ouerdyne 4 mark, en tønde 
haure saaed for 3 mark, en vogn med stiger 8 mark, 2 høestier 1 mark, 3 juhl 4 mark, 2 gamle 
vogn… 1 mark, en Sleede med Jern Vidier og d… 1 mark 8 skill, 2 støcker leidetræ 4 mark, 2 sort 
hielmede Tyrkalfue á 3 mark er 6 mark, it ølkar i laden paa 2 tønder for 3 mark, it førre bord i 
Herberghused 3 mark 8 skill, it langt giestebuds bord 4 mark, it stock Sauf 2 mark, it Madskab med 
laas 3 mark, it lidet galt suin 2 mark, en huid Soe med 4 grise 4 mark, en ploug med behør 8 mark, 
Sylleskaft og en vef sten 2 mark, 2 Spin Rocke for 2 mark, en øltønde 1 mark 8 skill, en Egekiste 
med laas 1 mark 8 skill, noged laxe.øge 1 mark 8 skill, en Seik 1 mark, it Hart … med hammer og 
Støf 1 mark 2 skill, en Stockøxse for 1 mark 4 skill, en Smør .øe 12 skill, en mæssing Kedel paa en 
liden Span 5 mark, en førre tønde 4 mark, en Kierne 12 skill, en Span 4 skill, en ballig 2 skill, en 
bøtte 2 skill, en liden bære Kande 4 skill, til ouers 1 skill, og forbliuer faderen fremdelis verge for 
berørte sin daatter.  
SUMMA andrager forskrevne Gield og Prætentioner til Penge 147 sld 3 mark. Liqvideret blifuer 
udi behold og til deeling Penge 15 sld 1 mark 6 skill, huor faderen tilkommer den halue part som er 
7 sld 2 mark 11 skill, den øurige halue part delis Imellem forskrefne trende døttre, er der… huers 
lod 10 mark 3 2/3 skill.  
For faderens anpart er 7 sld 2 mark 11 skill er Udlagt 2 harrer med en gl. Jerned hammel og Nye 
hammelreeb 2 mark, endnu en Jerned Hammel med Seeler 1 mark 4 skill, en Slee med Jern Vidier 1 
mark 4 skill, 2 støker asketræ i gaarden 12 skill, en Kalketønde for 12 skill, en huggebenk 4 skill, en 
side stoel 6 skill, 1 lidet ølkar 1 mark, en stand tønde 4 skill, endnu en side stoel 4 skill, it bærskaft 
2 skill, en Seis med bom og Ring 1 mark 4 skill, en Seise bom 2 skill, en ballig 6 skill, it Sæ løb 6 
skill, en gl. Seis 6 skill, 2 ploug aase 1 mark, I stue hused en Ulen og linne ouerdyne 4 mark, en 
lapped Ulen houeddyne 1 mark, en Ullen underdyne 1 mark, I Stuen en veued agedyne med skin 
under 1 mark, it flamsk hiønde med skin under 12 skill, en spoelskoeded gl. benke dyne 4 alen lang 
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1 mark 4 skill, en gl. vefued hiønde med steen masked underfoer for 12 skill, en slibesten med en 
træ axel 12 skill, it støke træ til en bielke 1 mark 8 skill, i Steerhused en fierring med 2 bomme udi 
12 skill, en Sibøtte 4 skill, en liden Sibøtte 2 skill, en førre tønde 6 skill, en Carebenk 2 skill, en gl. 
tønde 2 skill, en føre bøtte 6 skill, en huggestok 2 skill, en føre bielke 8 skill, en førestolpe 2 skill, it 
førebræ i laden 4 skill, i Spise Cammeret en bøtte 2 skill, endnu en bøtte 4 skill, en dito 4 skill, it 
træskool 2 skill, 2 andre bøtter 2 skill, Noch 2 bøtter 4 skill, en tønde 4 skill, en fierring 4 skill, en 
træskool 4 skill, en halftønde 4 skill, it lidet Meel Car 4 skill, endnu en halftønde 4 skill, en stoer 
tønde 2 skill, en Leiel 6 skill, en smørbøtte 2 skill, en Segt for 10 skill, til ouers 3 skill.  
Den Elste daatter Anna Hans Jørgensens i Olskersogn hende tilkommer 10 mark 3 skill, tillagt en 
mæssing kedel paa 1½ span for 8 mark, en gl. Kiste uden laas i Krobhused 1 mark, en tønde 8 skill, 
en tønde 6 skill, en Seise bom 2 skill, hos faderen Ved Karen Hans d. Udleg i sh… sin lod 2 skill. 
Den anden d. Ellen Hans Jørgens i Rydskersogn tilkommer 10 mark 3 skill, derfor tillagt, af giesene 
3 skill, en sort foele for 3 sld, tilouers 2 mark. 
Den yngste daatter Giertrud Esper Monsens tilkommer 10 mark 3 skill, tillagt hos fornævnte Hans 
Jørgensen af foelen 2 mark, i Steerhused en tønde 2 skill, en ballig 12 skill, en tønde 4 skill, en bøge 
fierring 6 skill, en Kitte span 6 skill, en gl. føre Kiste i Krobhused 4 skill, en føre halftønde 4 skill, 
en mad Kurf 6 skill, i Spis Cammered en træ skol 4 skill, en pibe Kande 6 skill, en Kurf 2 skill, en 
gl. tønde 4 skill, it gl. Car 1 mark, 3 hestetør 6 skill, 2 halseeler 4 skill, it flamsk hiønde med barked 
skin under 1 mark 4 skill, it gl. flamsk hiønde med skin under 12 skill, en Syed agedyne 8 skill, af 
giessene 5 skilll. 
Belangende den Udflge eller h.imgift som en huer af forskrefne trende døttre for sin af forældrene 
bekommed hauer, da som faderen Hans Jacobsen angaf sat enhver af de tvende forhen her af boet 
og nu værende Udgifte døttre, hauer der udi væred lige Proportioneret, men den Yngste daatter 
Giertrud Esper Mons iche skille haur bekommed Eigenlig for meged, Som nu dermed herpaa 
Schifted aftalt ouer .…. og foreeniged at huis Esper Monsen sig herued bort Hand i fællig med 
hustru faderen og moderen haue til forbedring og beste lagt skal derimod Regnis at opgaae, Saa 
ingen af parterne …. Herefter Videre skal eller Vil haue at anke i nogen eller aller ringeste maader, 
huorved saa dette schifte eftersom ingen videre dette boe, at Kunde vedkomme, end forskreued 
staar, hafde nu at angiue, sluttis dette saa at være Passeret Testerer, I Mechlenbourgh, Henrich 
Brugman, Hans Jacobsen, Hans Jørgensen, Hans Jørgensen, Esper Mogensen, Laurs Monsen, 
Jørgen H.S. Hansen    
 
Skrevet af Bent Andersen. 
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Nr. 254. 
Side 364. 1698. 15. Juni. 
Jens Ibsen, 7. Sg. Aaker. 
Karen Jensdatter. Laugv: Bror, Hans Jensen, Aaker. 
 4 søn. 2 døt. 
A: Jep Jensen, f. 1689. Værge: Farbror, Hans Ibsen, Aaker. 
B: Jens Jensen, f. 1694. Værge: Lars Ollufsen, Sose, Vestermarie. 
C: Lars Jensen, f. 1695. Værge: Jørgen Jensen, Poulsker. 
D: Anders Jensen, f. 1698. ( 10 uger.). Værge: Henrich Jørgensen, Sose, Vestermarie. 
E: Margrethe Jensdatter, f. 1688. Værge: Faders søstermand, Esper Henrichsen Sort, Aaker. 
F: Karen Jensdatter, f. 1692. Værge: Mads Hansen, Pedersker. 
 
Anno 1698 Den 15 Juny Er efter lovlig giorde Tillysning Holden Registrering og vurdering, Smapt 
Skifte og Liqvidation efter S: Jens Ibsen som boed Brands gaard beliggende udi Aakier sogn,  
 Imellem denne S. Mands efterladte Hustru Karne Jensdaatter for hende blef efter hendis begier 
til laugwerge anordnet hendes broder Hans Jensen boende i bemelte Aakier sogn. De paa Ene 
side og paa anden side, deris sammen auflede børn, som er 4 sønner og 2 døttre, hvoraf  
 
Den eldste søn Jep Jensen paa 9de aar gl. for hammen werger fader broderen Hans Ibsen ibiden 
Den anden søn Jens Jensen paa 4de aar gl. for hammen werger Lars Ollufsen i Sosse i 
Westermarie sogn. 
Den 3 søn Lars Jensen paa 3de aar gl. for hammen werger Jørgen Jensen i Poulsker sogn. 
Den yngste søn Anders Jensen er 10 uger gl. for hammen werger Henrik Jørgensen i Sosse i 
Westermarie sogn. 
Den eldste daatter Margreta Jensdaatter paa 11te aar gl. for hende werger fader søstermand 
Esper Henriksen sort i bemelte Aakier sogn  
Den yngste daatter Karne Jensdaatter paa 6 aar gl. for hende werger Mads Hansen i Perskier 
sogn.  
 
Hvor paa Rettens Wegne var ofuer Værende berørte Jens Pedersen Meklenbourgh og Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til vurderingsmænd opmelded Peder Hansen og Mons Ibsen Ibidem, 
hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
Qveg. 
En røe braaged Koe for 6 Sld., en sort Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe skioled Koe 6 Sld., en sort røgged 
Koe 5 Sld. 2 mrk., it røe braaged Qvigenød 10 mrk., it røe grimmed Qvigenød 10 mrk., en hvid 
Qvigekalf 2 mrk., en røe skiolded Tyr kalf 2 mrk., en sort tyrkalf 1 mrk. 8 skl.,  
Faar og Lam. 8 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 7 Sld., 9 Lam á 2 mrk. 8 skl er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Heste og Hopper. 
En brun snopped ugilled Hest 8 Sld., en sort brun gilling 9 Sld., en brun blised gilling 8 Sld. 2 mrk., 
en brun stierned Foele 9 Sld., en brun Hoppe 8 Sld. 2 mrk., it brun snopped Horsføll 4 Sld., 
Svin. En hvid soe 4 mrk., en graa belted Soe 3 mrk., en hvid galt 3 mrk., en hvid galt med sort 
pletter 2 mrk., en sort soe 4 mrk.,a 4 skl er 1 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies á 1 mrk er 4 mrk., en gaase for 1 mrk., 24 Gieslinger á 4 skl er 6 mrk.,  
En  ruhl med ringe tappe og skogle 6 mrk., en karm wogn med en fadding, med jern beslag paa 
faddingen bøsse og ringe 14 Sld.,  
I Herberghused i søedøste seng, en linnen underdynne 6 Sld., en linnen blaae ranned hoved dynne 3 
mrk., en hvid linnen hoveddynne 4 mrk., 2 blaargarns lagen 2 mrk., en linnen overdynne 10 mrk., 
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en ullen hoved pude med lin vor 5 mrk., endnu en linnen hofveddynne 4 mrk., it blaargarns lagen 1 
mrk. 4 skl., en hvid linnen overdynne 9 mrk., den  sødøste sengested er en side og en gaul med 
skammel for 10 mrk., det nordøste sengested uden skammel 5 mrk., en stoke felle 8 skl., en liden 
bag stoel 10 skl., en laasfast førre kiste i Herberghused 4 mrk., en dito for dørren 5 mek., en gl. 
kalketønde 4 skl., i gaarden indfor hus døren en kalke tønde 4 skl., en dito  8 skl.,  enstraabonds 
tønde 4 skl.,  
I Krobhused. 
En straabonds tønde 1 mrk., 2 dito á 4 skl er 8 skl., en stioer kierne 20 skl., en brendevins otting 8 
skl., en ølleiel 8 skl., en støre ølleiel 10 skl., en gl. fiering 3 skl., I en Cammer ved Krobhused, it nyt 
deigne trug med stoehl for 2 Sld., en øl tønde 20 skl., en straabonds half tønde 4 skl., it ege 
madskab med 2 laase 2 Sld., Paa Krobhus tilled, en straabonds tønde 4 skl., 2 tønde stomme á 4 skl 
er 8 skl., en garn vinde med foed 8 skl., 4 juhl ringe á 4 skl er 1 mrk., en draglenke med 3 leed, og 
en ring 1 mrk., it hakelse kiste staal 1 mrk., en Koe bielle 12 skl., en Faar bielle uden kierfuel 4 skl., 
2 skier kile, og en jern haspe 2 skl., en liden sybøtte 2 skl., en gryne knifve 12 skl., en liden halm 
kurf 3 skl., en tønde med fier udi 3 mrk., samme tønde for 4 skl., en baste Høe wefvel 12 skl., en 
nye føre span 4 skl., en trude kande 4 skl., en tttengsel 2 mrk. 8 skl., it hug jern for 4 skl., en forde 
ved naur 2 skl., en stolpe naur 1 mrk., en lætte naur 8 skl., it par ploug jern knif og skier 2 mrk. 8 
skl., en lyng rifve 8 skl., en stok øpse 4 mrk., en Høe tyve og ringe 12 skl., en dito 8 skl., I 
Krobhused en ullen over dynne 9 mrk., en graae ullen hofveddynne 3 mrk., en flinte bøsse 10 mrk., 
it syed hiønde med skin under 2 mrk., i forstuen, en hand qvern med hus og seil 4 mrk., en gryne 
skille 8 skl., it sæ løb 8 skl., it half win fad 1 mrk. 8 skl., it anded lidet ølkar paa en tønde 2 mrk., en 
smaa halms knif 4 skl., 3 bræder i forstuen 8 skl., en sinnerps qvern lagt udi træ 2 mrk., en 
standtønde 1 mrk., 4 føre spanne 1 mrk., en laagebøtte af Sok for 6 skl., en ege benk for køllen med 
4er been 8 skl., en straabonds half tønde   tagis i haven en stok med bier 6 mrk., en hus stie 6 mrk., 
en karebenk 4 skl., en liden luge ofver bigstoken 8 skl., en ploug med ringe og løbere Juhl dret og 
bøsse for 4 mrk., it aar sønden i gaarden med en gl. bihl paa 12 skl., en harre 12 skl., en gl. arbieds 
wogn uden stier 6 mrk., en sleede og it slee car i nørre lade for 2 Sld., en slee af Elle i gaarden, med 
en jern vidier 3 mrk., it føre bræ med 2 refle for 4 skl., i Nørrelade en egeplanke 1 mrk. 8 skl., 3 
andre planker á 1 mrk er 3 mrk., 2 gl. Høestier 6 skl., en jerned hammel med baste seeler og 
hammel reeb 1 mrk., en haar tøm og halseeler ringe 1 mrk., en brake hammel 8 skl., en stoke sleede 
i drenge med 2 jern vidier 5 mrk. 4 skl., 2 stude aag med ringe á 8 skl er 1 mrk., 2 gl. slee uden jern 
vidier 8 skl., 2 nye saufskaarne slee meder 2 mrk., en huggebenk 4 skl.,  
Paa Øster Tille. 
En sies med bom og ringe 1 mrk. 8 skl., en slee til en Hest med 2 smaa stier 1 mrk. 8 skl., en ploug 
aas for 1 mrk., 3 nye wogn klove 12 skl., it lidet wraaeskab paa øster tille med en laas 8 mrk., en gl. 
øltønde 1 mrk., en seis med bom og ringe 8 skl., 3 tomme bistoke á 3 skl er 9 skl., it gl. himme tøj 
med hammer reeb som er raatte skaaren, og halseeler uden ringe 4 mrk., 40 uophugen juhl eger for 
12 skl., en skier benk 4 skl., 2 tiere kander 8 skl., en side til 2 sengesteder som staar i gaarden er sat 
for 4 mrk., en saufskaaren ege stolpe 1 mrk., en slibesteen med jern azel 10 skl., it ege bræ med 4 
been udi 6 skl., i stuen. It førrebord med skaae foed for 4 mrk., it gl. føre bord 1 mrk. 8 skl., en gl. 
wefved agedynne 3 mrk., en nye wefved benkedynne 5 alen lang 6 mrk., en gl. spolskaded 
benkedynne for bord enden 3 alen lang 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde med røt under foer 8 skl., it 
syed hiønde med skin under 12 skl.,  
Niels Jyde i Aakier sogn, er skyldig her til boet for it madskab med leje 5 mrk. 8 skl.,  
Paa det Wornede som Hans Juhl boede i Østermarie sogn, er bestaaende som S: Jens Ibsen paa sin 
myndlings wegne til udleg bekom 2 sengesteder med skammel er taxered den 27 Oktober 1693 for 
2 Sld.,  
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Rasmus Jensen Juhlmager i Westermarie sogn er skyldig her til boet paa en Hest 1 Sld., en gl. ride 
sadel med en sti bøyel og haar sadel jord 3 mrk. 8 skl.,  
Denne S: Mand Jens Ibsen er arfvelig tilfalden paa sin hustruis wegne udi it hus i Aakirkebye som 
Engelke S: Niels Ibsens da iboede efter den skifte forretning ganged efter S: Peder Rasmusen i 
bemelte Aakirkebye datered den 28 july 1692. penge 6 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Nok har S: Jens Ibsen der til bygt it nyt stolperum med winduer flage, og døre, nu taxered for 14 
mrk., er saa som dette Sterfboe til beste af berørte hus tilkommer 10 Sld. 8 skl., resten af berørte hus 
som er 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., tilkommer Jesper Pettersen i Aakier sogn som der udi er bestaaende, 
indtil hand deraf  penge bekommer; 
Anders Udde i Aakier sogn er skyldig her til boet paa en tønde Rug haand given penge 5 mrk., 
derpaa siger hand at have betalt som til bevis Remitteris 2 mrk. 8 skl., er saa til rest 2 mrk. 8 skl.,  
Mogens Ibsen i Aakier sogn vedstoed at være skyldig her til boet 3 mrk.,  
Hans Ibsen i Aakier sogn vedstoed at være her til boet skyldig 3 mrk.,  
af den lagde sæd her ved gaarden er strøe korned til Sterfboets middel at anføre nemlig. 
1½ tønde rug tønden er sat for 3 Sld er 4 Sld. 2 mrk., Ietm foruden 2 tønder laane biug fra 
Amptstuen er her til boet at anføre til Sterfboets middel 4 tønder dtrøe biug tønden sat for 10 mrk er 
10 Sld., ligemaade er og foruden en tønde laane haure fra Amptstuen til dette boes middel at anføre 
strøe haure 5 tønder tønden sat for 3 mrk. 8 skl er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets rørende middel til penge 214 Sld. 2 mrk. 13 
skl.,  
Dernest blef denne S: Mands Gangklæder taxered som er, en graae fifskaftes kioel med sorte haar 
knapper udi med grønt under foer for 4 Sld., en graae wadmels kioel med mæssing knapper udi og 
røt under foer for 2 Sld. 1 mrk., it par graae wadmels bopser for 2 mrk. 8 skl., en gl. graae wadmels 
kioel med haar knapper udi for 3 Sld., it par gl støfle med kraver 2 mrk., Summa 11 Sld. 8 skl.,  
Formedelst Sterfboets witølftighed regnis disse klæder i boes middel med for fulde  
Summa blifver da boes middel in alles 225 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Hvor nest blef angifven efterskrefne Gield, hvor til er giort udleg som følger.nemlig. 
Kongl: May: Amptskriver og Ridefouged S: Hans Henrik Skor fordred efter sin fortegnelse som 
rester af den 43 Gaard, denne S: Mand før beboede for A: 1695. 2 lispund 3 pund smør er 2 Rd. 2 
mrk. 2 skl., penge 12 skl., for A: 1696 i alt 13 Rd. 2 skl., Dommis omkostning 5 mrk. 4 skl., giør 16 
Rd. 2 mrk. 4 skl., her paa gotgiøres efter Qvitering af amptskriveren den 4 marty 1698 for en 
maaneds forplegning til en saldat 9 mrk., er da igien som dette Sterfboe betal 22 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
her for er udlagt en brun blised gilling for 8 Sld. 2 mrk., en sort brun gilling 9 Sld., en røe braaged 
Qvige 10 mrk., en tønde strøe biug for 10 mrk., til overs 12 skl.,  
Herrits Skriveren Morten Henriksen Kok som denne gaard for sin tieneste er Assigneret fordred som 
rester efter deb regning som med ham paa Sterfboet i dag blef giort, med April, maj, og juny 1698 
Qvartal skat, tilsammen andrager til penge 14 Sld. 3 mrk., tillagt en røe grimmed Qvige 10 mrk., en 
røe skiolded Koe for 6 Sld., 4 Faar á 3 mrk 8 skl er 3 Sld. 2 mrk.,´4 Lam á 28 skl er 7 mrk., en hvid 
galt 3 mrk., 4 pattegrise 1 mrk.,  
Herrits fougeden Jacob Lorensen fordred for en procehs som denne S: mand har haft til aakirke 
byeting, hvor hand og er foged, med Mads Skomager, der for 4 mrk. 8 skl., for A: 1697. en skep 
Biug derfor 1 mrk. 2 skl., er 5 mrk. 10 skl., udlagt en hvid galt med sorte pletter 2 mrk., ir Faar 3 
mrk. 8 skl., en fordrefved naur 2 skl.,  
Margreta S: Hr: Nielsens i Aakirkebye som denne gaards tiende er Assigneret, loed fordre ved 
Greiers Christensen Præste tiende for A: 1697. som opdrager 2 Sld., nok for it klæde over liged leie 
2 mrk., er 10 mrk., udlagt en linnen overdynne i sødøste seng i Herberghused for 10 mrk.,  
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Berørte Herrits skriver Morten Kok fordred for en skiønning paa denne 7 gaard skriver penge 2 Sld., 
her for udlagt i nordøste seng i herberghused en linnen underdynne for 3 mrk., en linnen hoved 
dynne 5 mrk.,  
Sognepræsten Hr: Thue Larsen for sin umage med denne S: Mands lig tilkommer 4 Sld., udlagt af 
en brun stierned Foele med Lars Ibsen at have disse 4 Sld.,  
Jens Jørgensen Sognedegn i Aakir sogn tilkommer for lig begrafvelsen bevilged 2 Sld., Nok for A: 
97 en skep Biug 2 Sld., udlagt 3 Faar á 3 mrk. 8 skl er 10 mrk. 8 skl., til overs 8 skl.,  
Enken og vedkommende angaf at være skyldig til Peder Rosman i Rønne penge 34 Sld., udlagt en 
røe braaged Koe for 6 Sld., en sort røgged Koe 5 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe 8 Sld. 2 mrk., 1½ 
tønde strøe Rug for 4 Sld. 2 mrk., en hvid Soe 4 mrk., en sort Soe 4 mrk., en husstie 6 mrk., en 
Krobhus, en ullen overdynne 9 mrk., en graae ullen hoved dynne 3 mrk., it slee Car, og en Slee 2 
Sld., en tønde 4 skl., 2 tønde stomme 8 skl., 4 juhl ringe 1 mrk., en drag lenke med 3 leed og en ring 
1 mrk., it hakelse kiste staal 1 mrk., en half tønde 4 skl.,  
Item angaf at være skyldig til Henning Bohne i Rønne penge 4 Sld., udlagt it brun snopped Horsføll 
for 4 Sld., 
Barbra S: Christopher Hans i Rønne fordred efter sin sedel 2 mrk. 10 skl., tillagt 2 Egeplanker 2 
mrk., en stor øll leiel 10 skl.,  
Supstituten Hans Larsen i Aakier sogn fordred laante penge 3 mrk., udlagt en blaae pude i 
Herberghused 3 mrk.,  
Johan Henrik Dabert i Nexøe fordred laante penge 6 mrk. 6 skl., udlagt i nordøste seng i 
Herberghused en linnen hoveddynne 4 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 4 skl., en øl tønde i 
krobhused 1 mrk. 4 skl., til overs 2 skl.,  
Mads Larsen i Nexøe fordred efter sin sedel penge 5 mrk. 8 skl., udlagt 2 Lam á 28 skl er 3 mrk. 8 
skl., en nye ploug aas 1 mrk., 3 nye wogn klove 12 skl., en smaa halms kurf 4 skl.,  
Diderik Funk i Nexøe fordred efter dom af dato 19 April 1698. med omkostning 10 mrk. 14 skl., 
tillagt 2 Lam á 28 skl er 5 mrk. 4 skl., en graae belted Soe 3 mrk., 40 uophugen Juhl Eger for 12 
skl., en jern tyve 12 skl., en dito 8 skl., en lyng rifve 8 skl., 2 skier kihle, og en jern haspe 2 skl.,  
Hans Persen i Nexøe fordred efter angivende af Enken 3 mrk. 8 skl., tillagt en tengsel for 2 mrk. 8 
skl., en baste Høe wefved 12 skl., en nye føre span 4 skl.,  
Peder Andersen i Aakier sogn fordrer for en tønde laane biug A: 98. penge 10 mrk., tillagt i den 
nordøste seng i Herberghused, en hvid linnen overdynne 9 mrk., en straae bonds tønde 1 mrk.,  
Per Persen Smid i Aakier sogn fordred for forstrekning 5 mrk., for at grave 1 mrk. er 6 mrk., udlagt 
i sødøste seng i Herberghused, en hvid linnen hoveddynne 4 mrk., 2 blaargarns lagen 2 mrk.,  
Byeskriveren i Aakirkebye Diderik Mikelsen fordred 3 mrk. 10 skl., udlagt en hvid Qvigekalf 2 
mrk., en liden bagstoel 10 skl., en brendevins otting 8 skl., en ølleiel 8 skl.,  
Lars Hansen i Aakier sogn fordred for en stud 10 mrk., tillagt den sødøste sengested i 
Herberghused for 4 mrk., en gryne kifve 12 skl., it hugjern for 4 skl.,  
Jens Persen ibiden fordred 2 Sld. 8 skl., tillagt det nordøste sengested i Herberghused for 5 mrk., en 
førre planke 1 mrk., en stoke felle 8 skl., en ege planke 1 mrk. 8 skl., Item en brake hammel for 8 
skl.,  
Olluf Larsen i Westermarie sogn fordred paa sin egen wegne 4 Sld. 3 mrk. 7 skl., paa sin hustru 
moders wegne 4 mrk. 12 skl., er 6 Sld. 3 skl., udlagt af en brun snopped ugilled Hest 3 Sld., it syed 
hiønde med skin under 2 mrk., en gl. arbieds wogn for 6 mrk., en seis med bom og ringe 1 mrk. 8 
skl., 2 gl. slee meder med en jern vidier for 8 skl., hos Hans Ibsen i Aakier sogn 2 mrk., en liden 
sybøtte 3 skl.,  
Lars Olsen i Westermarie sogn fordred 4 Sld. 1 mrk. 6 skl., udlagt en ploug aas med bøsse løbere 
juhl og ringe for 4 mrk., en stoke slede med 2 jern vidier 5 mrk. 4 skl., 2 stude aag 1 mrk., hos Niels 
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Jyde i Aakier sogn for it madskab 5 mrk. 8 skl., en sauf skaaren egestolpe 1 mrk., hos Edvart 
Ollufsen for en slibesteen 10 skl.,  
Jens Hansen i Ibsker sogn fordred laante penge 3 Sld., for en lesning Høe 5 mrk., er 4 Sld. 1 mrk., 
udlagt en flinte bøsse for 10 mrk., i sødøste seng i Herberghused, en linnen blaae ranned hoved 
dynne 3 mrk., en ullen hofved pude med lin vaar paa 3½ mrk., en garn vinde med foed 8 skl.,  
Jep Jensen i Nyebye fordred arbiedsløn 6 mrk., tillagt en røe skiolled Tyrkalf 2 mrk., 3 kalke tønder 
1 mrk., en stoer kierne 1 mrk. 4 skl., en stolpe naur for 1 mrk., en lette naur 8 skl., en tønde som fier 
er udi 4 skl.,  
Esper Henriksen sort som nu er i ekteskab med denne S: Mands søster Birgite Ibsdaatter for 
hvilken denne Sal: Mand var en med werge, fordred som hans hustru tilkommer efter derom videre 
Hans Jensen Juhls skifte forretnings udvisning datered den 27 Oktober 93. Capital penge 38 Sld. 1 
mrk., deraf rente i 4de aar til den tid i Ekteskab er kommen er naar werepenge 4er aar er fradragen 5 
Sld., er saa Capitalen og Rente penge 43 Sld. 1 mrk. 6 skl., her imod fremlagde Enken med hendis 
laugwerge en fortegnelse som hand efter sin søsters begiering til hendes fæstens øll bekaasted 
haver, opdrager til 29 Sld. 2 mrk. 14 skl., Her af gotgiøres som Birgite Ibsdaatter tilkom for en 
Koe, som hende uden skifte efter sin S: Fader er bevilged 5 Sld., som aftagis imod en Qvige som til 
fæstens ølled er beoegned forfoul 5 Sld., Item for en Sølf staab som hende og blef bevilged taxered 
for 6 Sld., blifver da igien naar de forde 11 Sld., fra fæstens ølleds bekaastning tagis 18 Sld. 2 mrk. 
14 skl., Nok tagis fra denne Summa, anden Birgite Ibsdaatters bevilgning efter sin S: Fader af en 
Sølfskee 2 mrk., bliver da igien fæstens øl bekaastning 18 Sld. 14 skl., efter som Birgite Ibsdaatter 
har bekommed det i hendis S: faders skiftebref anmelte hiønde og Faar, og haver S: Jens Ibsen 
bekosted bemelte sin søsters skolegang med 8 Sld., meere end de 3 Sld., som i hendis S: Faders 
skiftebref ommeldis hvilken Summa imod renten af Birgite Ibsdaatters fæderne af parterne er 
bevilged lige at opgaae imod hun anden naae da ligvideredre med forskrefne fradragelse tilkommer 
Birgite Ibsdaatter her af boet for sin fæderne, og møderne arfve 25 Sld. 8 skl., leje af Soldater 
gaarden for de aarringer Jens Ibsen der paa boet haver 6 Sld. 1 mrk. 5 skl., er saaleedis hendis 
tilkommende 31 Sld. 1 mrk. 13 skl., Nok blef Birgite Ibsdaatter bevilged en Qvigehud, som Enken 
skal hende forskaffe hvormed saa Birgite Ibsdaatter sin fornøgelse her af boet med Ifareklæder og 
alt, saa nær som 6 Sld. 2 mrk., som Birgite Ibsdaatter, hos sin søstermand Hans Jensen tilkommer, 
og hendis mand nu self oppebeger efter som det til dato ej er betalt, af en sort klædis kaabbe saa er 
da for Summen udlagt en ruhl med ringe tappe og skogle for 6 mrk., en karm wogn med beslag 14 
Sld., i den Sødøste seng i Herberghused, en linnen underdynne 6 Sld., i Krobhus Cammered, it ege 
madskab med 2 laase 2 Sld., it degne trug med stoehl 2 Sld., 2 sengesteder med skammel til Hans 
Juhl i lyiesbye 2 Sld., en sleede af elle i gaarden med en jern vidier for 3 mrk., 2 Høe stier 6 skl., en 
jerned hammel med baste seeler, og hammel reeb 1 mrk., en haar tøm og halseeler ringe 1 mrk., en 
braa wadmels kioel med mæssing knapper udi og røt under foer for 9 mrk., it aar med bihl 12 skl., 
en harre 12 skl., er til overs 1 skl.,  
Hans Jensen i Sosse i Westermarie sogn fordred forstrekning til denne S: Mands begrafvelse, sampt 
anded 24 Sld. 1 mrk., udlagt det hus som S: Jens Ibsen i Aakirkebye tilkom som Engelke Sahl: 
Niels Ibsen iboede deraf her til forde 10 Sld. 8 skl., af en brun snopped ugilled Hest 5 Sld., en 
laasfast førekiste i herberghused 5 mrk., en hand qvern 4 mrk., it half winfad 1 mrk. 8 skl., it anded 
lided Car paa en tønde for 2 mrk., 2 nye skaaren slee medder 2 mrk., en hugge benk 4 skl., en trude 
kande 4 skl., hos Lars Ibsen 2 mrk. 4 skl., i gaarden en sengeside til 2 senge 4 mrk., it gl. førre bord 
i stuen 1½ mrk.,en nye wefved Agedynne 3 mrk., en nye wefved benkedynne 5 alen lang 6 mrk., 
hos Rasmus Jensen Juhlmager i Westermarie sogn 4 mrk., it syed hiønde med skin under 12 skl.,  
Morten Eriksen i Østerlaurskier sogn fordred skomager arbiedsløn 4 mrk., udlagt en gl. graae 
wadmels kioel med haar knapper udi for 3 mrk., 2 tønder i Krobhused 8 skl., en lugge over 
biestoken 8 skl.,  
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Anders Jensen i Aakier sogn fordred 4 mrk., udlagt en sleede til en Hest med 2 stier 1½ mrk., en 
spoel skaded benkedynne for bordenden i stuen 3 alen lang 1 mrk. 8 skl., it gl. syed hiønde med røt 
under foer 8 skl., hos Peder Hansen wurderings man 8 skl.,  
Tosten Aaegesen i Aakier sogn fordred for en tønde tør Rug 3 Sld., 2 skep Biug 2 mrk. 8 skl., penge 
1 mrk. 3 skl., er 3 Sld. 3 mrk. 11 skl., udlagt en sennerps Qvern indlagt i stok 2 mrk., hos Hans 
Ibsen 1 mrk., en felberred foer skiorte med lærret under og mæssing knapper udi 3 Sld., it ege bræ 
med 4 been i stuen 6 skl., hos Jens Jørgensens udleg 5 skl.,  
Jens Jørgensen i Aakier sogn fordred for langhalm 1 mrk. 8 skl., udlagt en gl. øltønde paa øster tille 
1 mrk., 2 tier kander 8 skl.,  
Jens Ibsen fordred penge 2 mrk., udlagt it par gl. støfler med krafver 2 mrk.,  
Jens Ibsen i Aakirkebye fordred 2 Sld., udlagt it lidet wraaeskab paa øster tille for 2 Sld.,  
Mads Buk i Nyebye fordred høsteløn 1 mrk., udlagt en standtønde for 1 mrk.,  
Jep Jørgensen Smid i Aakirkebye fordred 1 mrk. 10 skl., udlagt 4 førre spanner 1 mrk., en laage 
bøtte 6 skl., en straabonds tønde 4 skl.,  
Peder Hansen i Aakier sogn fordred for reise penge 8 skl., og laante penge 1 mrk., er 1 mrk. 8 skl., 
udlagt en sort Tyrkalf for 1 mrk. 8 skl.,  
Jens Jacobsen i Perskier sogn fordred for en tønde Haure som rester 3 mrk., udlagt hos Anders 
Udde i Aakier sogn 2 mrk. 8 skl., en seis med bom og ringe 8 skl.,  
Jens Hansen i Ibskier sogn fordred leie af Soldater gaarden paa sin hustruis wegne som hende 
tilkommer 10 mrk. 11 skl., udlagt en graae fifskaftes kioel med sorte haar knapper udi med grønt 
under foer er sat for 4 Sld., her af til overs 5 mrk. 5 skl.,  
Jens Hansen en tieneste dreng fordred 10 mrk., udlagt hos berørte Jens Hansen 5 mrk. 5 skl., it par 
graae wadmels bopser 2 mrk. 8 skl., en ege benk med 4 been 8 skl., 3 bræ støker i forstuen 8 skl., en 
røe Koe bielle 12 skl., en Faar bielle 4 skl., hos Jens Jørgensen 3 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 6 Sld., udlagt af en sort Koe 9 mrk., en stoek med bier udi 6 mrk., it 
førre bord med skraae foed 4 mrk., 4 gl. Gies, og en Gaas 5 mrk., 
Skifteskriveren for sin umage i alt 6 Sld., udlagt af en sort Koe 9 mrk., it henne tøy for 4 mrk., en 
ploug knif og skier 2 mrk. 8 skl., nogen fier i en tønde 3 mrk., 22 Gieslinger á 4 skl er 5 mrk. 8 skl., 
paa begge er Accorderet 1 mrk., Og løste Enken udlegget. 
Stemplet papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt 2 Gieslinger for 8 skl., en stoek øpse for 
4 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt det som Mons Ibsen er skyldig 
her til boet 3 mrk., en gl. sadel med en sti bøyel og haar sadel jord for 3 mrk. 8 skl., her af er til 
overs 8 skl.,  
Imod denne Sahl: Mands udfart, eller begravelses bekaastning, kand Enken bekomme resten af 
boets middel, som med Ifareklæderne foruden Gieldens betalning, til overs  
bliver i alt 12 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
og udlagt der for 3 tønder strøe Biug á 10 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 5 tønder strøe Haure á 3 mrk. 8 skl., 
er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., en tønde i Herberghused 4 skl., en fiering 3 skl., en halm kurf 3 skl., en 
grynne skeele 8 skl., it sæ løb 8 skl., en kare benk 4 skl., it førre bræ med 2 refle 4 skl., 3 tomme 
biestoke 9 skl., en skiere benk for 4 skl., hos ampt skriverens udleg 12 skl., hos Johan Dabert 2 skl.,  
saaleedes bliver da den forestaaende Gield og Prætensioners Summa penge 225 Sld. 
2 mrk. 13 Skl., 
at indted til deeling er overbleven. Og hafde Enken med de tilstæde værende vedkommende efter 
skifteforwalterens anfordring ej meere dette boe til beste at foregifve, ej heller angaf sig fleere med 
Prætension, end forskrefved staar, afgrøden af berørte strøe Korn belangende, da forblifver den 
tillige med Engen til dette aar 1698. afgift som Enken beholder, og svarer, der for deraf ej noget 
boet til beste anderleedis er at anføre. Dette saa at være tilganged og Passeret. Testerer.  
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J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. Hans Jensen. Hans Ibsen. 
Jørgen Jensen. Peder Hansen. Mons Ibsen.  
 



Nr. 255. 
Side 366. 1698. 16. Juni. 
Kirstene Rasmusdatter, 13. Sg. Poulsker. 
Niels Pedersen. 
 Ved 2 ægt med afg. ? ?. tilsammen. 4 søn. 4 døt. 
A: Mons Jensen, egen værge, her på gården. 
B: Jens Jensen, f. 1680. Værge: Hans Seiersen. 
C: Peder Hansen, f. 1686. Værge: Ødber Persen. Poulsker. 
D: Ellen Jensdatter, f. 1678. Værge: Jens Due, Poulsker. 
E: Gunnel Jensdatter, f. 1683. Værge: Jens Due. 
F: Bendte Hansdatter, f. 1690. Værge: Lodvig Simmensen, Poulsker. 
 Ved ægt med enkemanden. 1 søn. 1 dat. 
G: Per Nielsen, f. 1690. 
H: Karen Nielsdatter, f. 1696.  
    Værge: Far. 
 
Bornholmske Landsognes skifteprotokol   Bog 6   1694-1699   Side 366 
Anno 1698 den: 16 Juny er efter Louglig Giorde Tillysning Holden Registrering, sampt schifte efter 
Niels Pedersens Sal. Hustru Kirstene Rasmusdaatter, som boede og døde paa den 13 Jord 
eiendoms gaard beliggende udi Poulskersogn, Imellem denne S: Quinde og efterlatte mand 
bemeldte Niels Pedersen paa eene, og paa anden side, deris samme auflede børn, saa og denne Sal. 
Quindes med forige afdøde 2den Mand auflede børn, som tilsammen er 4 Sønner og 4 døttre, deraf 
den Eldste Søn er Mons Jensen sin egen verge værende her paa gaarden, den anden Søn Jens 
Jensen 18 aar gammel til hannem er tilforn Hans Seiersen til verge anordnet som og blifuer tilsiuns 
verge for hannem, den 3 Søn Peder Hansen paa 12 aar gammel for hannem er Ødber Persen i 
Poulskersogn verge, den Yngste Søn er Per Nielsen paa 6 aar gammel, For hannem er faderen Niels 
Pedersen verge, den Eldste d. er Ellen Jensdaatter paa 20 aar gammel, for hende er Jens Due i 
Poulskersogn verge, den anden d. er Gunnel Jensdaatter paa 15 aar gammel, for Hende er og 
berørte Jens Due verge, den 3 d. er Bendte Jensdaatter paa 8te aar gammel, for hende er nu til 
verge anordned Lodvig Simmensen i Poulskersogn, den Yngste daatter er Karne Nielsdaatter paa 
2de aar gammel for hende er faderen self verge, huorpaa Rettens Vegne var ofuerværende bemelte 
Mecklenbourgh og Brugman, paa samme skifte er til vurderingsmænd opmeldet Thomas Folkman 
og Jep Olufsen ibid. Huorda er forrefundet og Passeret som her Efter følger; HESTE og HOPPER, 
en brun snopped og stierned gl. Hest for 10 mark, en brun snopped og stierned Hoppe 4 sld, en gl. 
blissed Hoppe 3 sld, 2 mark, en sort snopped og stierned hoppe 6 mark, en gl. brun Hoppe 7 mark, 
it bleged Hestføll 10 mark, it brunt Hestføll 8 mark. QUEG, en sort skioldet Koe 5 sld, en Røe 
grimed Koe 4 sld, en Sort hielmed Quige 3 sld, en Blacked Quige Kalf for 1 mark 4 skill, en sort 
hielmed Quige Kalf for 8 skill. SUIN, en huid Soe 3 mark 8 skill, en ung sort spettet Soe for 2 mark 
8 skill, en brun plettet galt for 3 mark, 5 pattegrise á 6 skill er 1 mark 14 skill; FAAR og LAM, 4 
sorte og 6 huide faar á 3 mark er 7 sld 2 mark, 9 huide og 1 Sort Lam á 1 mark er 10 mark. GIES, 4 
gl. gies á 1 mark er 4 mark, en gaase 1 mark, 20 gieslinger á 6 skill er 7 mark 8 skill. I Stuen, en 
Syed Benckedyne under vinduerne Sex Mands Søde for 6 mark, Nye Vefued agedyne med Huid 
under foer 1 mark 4 skill, en Nye Vefuede Bencke dynne norden i stuen 8 Mands Sæde 3 sld, it 
Syed Hiønde i bagstoelen 1 mark, it lidet Nye Syed Hiønde med Kalf skin under 1 mark 4 skill, it 
Nyt Syed Hiønde med Røebraaged Kalfskin under for 3 mark, it lidet Hiønde med Slet skin under 
12 skill, it liden gammel benckedyne 4 skill. SENGEKLÆDER i Herberghused, I Nørre Seng, en 
gammel blaae Ranned bolster underdyne 5 mark, en gl. blaae Ranned bolster ouerdyne for 6 mark, 
en gl. blaae Ranned hofuedpude 1 mark, i øster Seng en gl. linnen underdyne for 1 mark, en gl. 



Ullen ofuerdyne 1 mark, en gl. linnen hofueddynne 12 skill, I Senge Cammered i Husen, en gl. 
linnen underdynne 8 skill, en gl. ullen graae ouerdynne for 12 skill, it sengested norden i Hused 1 
mark 8 skill, it sengested Sønden i Huset 1 mark. Kaaber, en gl. Metal lysestage 4 skill, en fierrings 
Kedel i muhr for 3 sld, en gl. Metal gryder for 4 skill, 2 Jerngryde Kraage á 1 mark er 2 mark, en 
Mæssing Kedel 4 mark, it lidet Madskab i Krobhused med Laas og hængsler 4 mark. I Stuen en 
bagstohl for 12 skill, 3 smaa Sæde stole 12 skill, en fierrings Kedel er Vegtig til penge 4 sld 2 mark, 
som Hans Jensen hauer i pandt. Schrammel Vare, en gl. Vogn med hammel, tøm og halseeler og 
stier 2 sld, en ploug med til behørig Jern 2 sld, en ploug Knif 1 mark 8 skill, et aar med bihl for 12 
skill, it dito 8 skill, it gl. ølkar 1 mark, 2 gl. Korn Seiser med bom og Ringe 2 mark 8 skill, 2 tomme 
tønder 8 skill, it gl. gryne Sold for 8 skill, it bufue Sauf 1 mark, 2 Nye Høe stier 1 mark 8 skill, 2 gl. 
Høestier 12 skill, en los stang 2 skill, en Hackelses Kiste med staael under Knif 1 mark 8 skill, 4 gl. 
Juhl med Jern Ringe paa 4 mark, en gl. Slee med Jern Vidie 4 skill, en gl. Ege Planke vester i 
gaarden 4 skill, en gl Ege planke i Nørre lade 2 skill, 2 tønder i Krobhused 8 skill, en øltønde i 
Krobhuset 1 mark, en ølhalftønde for 12 skill, en Egekiste uden Laas og Hengsler 1 mark 8 skill, en 
Slibesten med Jern axel udi 12 skill, 4 tønder i steer hused 1 mark, en Kalke tønde 4 skill, en tiere 
tønde 4 skill, it lidet ølkar paa 1½ tønde stoer 3 mark, it gl. bord af førre i stuen 1 mark. Strøe 
Kornet af huis her til denne 13 gaard i Poulskersogn er saaed er efterskrefne 1 2/5 tønde Rug á 
tønden 10 mark er 14 mark, 5 tønder buig á 9 mark er 11 sld 1 mark, 5 tønde Haure á 3 mark 8 skill 
er 4 sld 1 mark 8 skill, huis afgrøden er angaaende da suarit deraf 1698, aars afgift for denne 13 
gaard, Ved huad Naun det haue Kand, som Niels Persen sig paatog at Vilde betale,og louved de 
Vedkommende at holde skadesløs. Summa andrager forskrefne Sterfboets løsøre til penge 97 sld 2 
mark 10 skill. Belangende denne 13 gaard i Poulskersogn, saa findes at udi det skiftebref ganged 
efter S: Jens Jensen som tilforn var udi Egteksb med denne S: Quinde, daterit dend 4 February A: 
1685 er indført for efterskrefne betalning i berørte 13 gaard, Nemlig, for amptskriueren Augustus 
Deckners fordring udi gaarden inført for 32 sld 1 mark 7 skill, denne Restantz findes icke at Være 
fordred og anmeldt af efterkommende amptskriueren S: Anders Mogensen paa skiftet efter Hans 
Lemick dend 24 January 1690, derfor formeente nu denne Sahl. Quindis efterlatte Mand Niels 
Pedersen Saavel som denne S: Quindes arfuinger, at hans Kongl. May. det allernaadigst hauer 
efterlat, og det denne til goede at komme, for veledle og Velb. Hr. oberstelieutenant Mummesen, er 
indført udi berørte 13 gaard for 14 sld 2 mark, benefnte arfuinger formeente den tilgoede at Være, 
Hans Ollufsen Schou da Værende Raadman udi Rønne er og skee indførsel for afgift af den 12 
gaard i Poulskersogn for 22 sld 1 mark som arfuingerne formeen nu med bedre beuislighed at for 
Clares, huad Rettighed bemeldte Hans Ollufsen Schou dertil hauer, og som Hans Olsen Schou icke 
siden berørte skiftebrefs dato har derom giort fordring som Niels Persen nu angaf ei heller udi Hans 
Lemmichs efter ham ergangrer skifte bref derom noget meldis at haue fordred, eller derom nogen 
Prætension anmeldet, Vil nu arvingerne samptlig formeene at den indførsel dem til goede Kommer 
indførselen for Olluf Nielsen i Rønne udi samme skiftebref efter Sal. Jens Jensen findes i det skifte 
bref efter S. Hans Lemmich ved Rørrende gaarden at Være aflagt og betalt, derfor arfuingerne den 
indførsel 19 sld 1 mark 8 skill, tilgoede kommer huis indørsel som forrige Kirckevergen Hans 
Hansen i berørte skiftebref er indført for 9 sld 3 mark 4 skill udi denne anmelte 13 gaard, Hauer 
Niels Persen efter sin angiuende betalt, derfor det arfuingerne samptlig til goede Kommer de 34 sld 
1 mark 1 skill, som S. Borgmester Poul Koefoeds Enche og arfuinger i berørte 13 gaard indført er, 
derpaa sagde Niels Persen noged at haue betalt huilked eftersom nu ingen beuis derom fremleggis 
der fremstaar :/: de 4 sld 1 mark Anna Margrethe S. Holger Carls indført er afbetalt som Niels 
Persen angaf, de 27 sld 1 mark 8 skill som for Aril Hansen i Østermariesogn i denne 13 gaard er 
indført hauer Jep Jørgensen i Nexøe med 24 sld efter nu hans arfuinger og Accort paa Niels Persens 
vegne udløst og betalt saa det saavit sterfboet og samptlige arfuinger er tilgoede kommer de indførte 
3 sld før Hans Seiersen i Poulskersogn er endnu udi gaarden bestaaende, for Jep Persen Ibskersogn 



indført 7 mark I denne 13 gaard, er der endnu bestaaende. :/: Anders Thiesen i Suaniche som er 
indført i forn. gaard for 14 mark, er derfor betalt af Niels Persen, efter quitering udvisning af Anders 
Skiesen udgiuen, dend 24 October 1691. Og er Mons Lolle i Nexøe, efter S: Hans Lemmich paa 
skifted giort indførsel i fornefne 13 gaard den 24 Janu 90 for 13 sld, som Niels Persen angaf at 
Være af ham betalt. Item amptskrifuren Anders Mogensen efter bemelte S: Hans Lemmich indført i 
berørte gaard for 14 sld 2 mark, som Niels Persen angaf at Være betalt, forskrefne er saaledes til 
Ved Kommende efter Retning anteignet, thi Ville Samfrenderne som paa denne 13 gaard i 
Poulskersogn Vorder opmelt opservere og Nøie efterser, disse forberørte indførsler, derhos videre 
Richtied hos enhuer forfare, om det sig som melt Richtig forholder, huortil det nu her fra skifted 
Remitteres, der mest blef angiven denne Sahl. Quindes Ifare Klæder, som er, it gl. sort fifskaftes 
skiørt, en gl. Sort Raskes trøie, og it gl. Røt fifskaftes skiørt, som blef børnene til at paa Klæde 
beuilged, eftersom de vare af Ringe Verdt, som og børnen straxen paa Klæde sig. Saa blef angiuen 
efterskrefne Gield, huortil er giort udleg som følger. Kongl. May. amptskriuer og Ridefouged Hans 
Henrich Skov fordred som Rester for A: 1696 4 Rixd. 2 mark, for A: 1697 Rester 7 Rixd 11 skill, or 
Kastning 8 skill, er 11 Rixd 3 mark 3 skill, giør 17 sld 1 mark 3 skill, herfor Udlagt 1 2/5 tønde 
Strøe Rug á 10 mark er 3 sld 2 mark, 5 tønder Strøe Rug á 9 mark er 11 sld 1 mark, 5 tønder Strøe 
haure á 3 mark 8 skill er 4 sld 1 mark 8 skill, heraf er til ouers 7 mark 5 skill :/: Jep Jørgensen i 
Nexøe fordred efter sin Sedel for adtskeelig forstrekninger saa og som melt er betalig til Aril 
Hansens arfuinger, som vedgickes tilsammen 70 sld 2 mark 4 skill, formedelst forestaaende om 
stendig heder med denne 13 gaard i Poulskersogn, og nogle de forige indførselers udebliuelse Ved 
allernaadigste efterladelser og udbetaling, Er Jep Jørgensen nu formedelst mangel af løsøre giort 
indførsel i denne berørte 13 gaard i Poulskersogn, huoraf denne fordring en deel med indløsning sig 
af Riser for de anført 70 sld 2 mark 4 skill :/: Sogne Præsten Hr Mathias Suane lod fordre for liig 
begengelsen 3 sld, Udlagt en vogn med hammel, tøm og halseeler og stier for 2 sld, en huid Soe for 
3 mark 8 skill, it aar med bihl 8 skill :/: Deignen Mons Madsen fordred 6 mark, Udlagt en Syed 
benkedynne under Vinduerne 6 Mands Sæde for 6 mark. Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordred 
efter sin Sedel 4 sld, Udlagt it blegged hest føll for 10 mark, it brunt hestføll 2 sld, til ouers 2 mark. 
:/: Rasmus Ollufsen Smid i Nexøe fordred efter sin Sedel 6 mark 8 skill, Udlagt it lided Madskab i 
Krobhused med laas og hengsler for 1 sld, 2 Jern gryde Kraage for 2 mark, 2 tønder paa hus tilled 
for 8 skill :/: Frederich Stork i Nexøe fordred efter sin Sende penge 4 sld 2 mark 14 skill, Udlag 4 
gl. Juhl med Jern Ringe paa for 4 mark, en Nye vefued agedyne for bord Enden i Stuen for 1 mark 4 
skill, en brunplettet galt for 3 mark, 2 gl. Seiser med bom og Ringe for 2 mark 8 skill, it gl. øl Kar 
for 1 mark, en gl. brun hoppe for 7 mark, af en benckedynne 2 skill :/: Hans Jensen i Poulskersogn 
fordred for 2 tønder buig tilsammen 7 sld 2 mark, Udlagt en fiering Kedel som hand i pandt hauer 
for 4 sld 2 mark, it Nyt Syed Hiønde med Røe braaged Kalfskin under for 3 mark, en gl. blaae 
Ranned houedpude 1 mark, en gl. linnen underdynne 8 skill, 5 pattegrise á 6 skill er 1 mark 14 skill, 
3 gl. gies med gaasen 5 mark, 2 gl. høe stier 12 skill, tilouers 2 skill. Mons Jensen i Poulskersogn 
fordred som først paa sine egne vegne 11 sld 3 mark 6 skill Noch som amptskriuerem efter hans 
K.M. allernaadigste beuilging, at Augustus Dechners uretmæssige fordring, som igien af hans K.M. 
allernaade er efter lat, og dette boe igien har bekommed betaling for tif, som Mons Jensen som fuld 
sødskende sin andeel deraf Vil betale, er saa til sammen denne fordring 14 sld 1 mark 6 skill, 
Udlagt en brun snopped og stierned gammel hest for 10 mark, en ung Sort spetted Soe for 2 mark 8 
skill, en Nye Vefued benckedynne norden i stuen 8 Mands Sæde for 3 sld, en gl. blaae Ranned 
bolster ofuerdyne 6 mark, it Sengested norden i hused 1 mark 8 skill, en fierdings Kedel i muhr 3 
sld, en hackelses Kiste med Staal under Knif 1½ mark, en ploug Knif 1 mark 8 skill, hos 
vurderingsmændenis Udleg 2 mark, hos Mads Bohn Hermansens Udleg 2 mark, hos amptskriuerens 
Udleg 6 mark, af en blaae Ranned bolster underdynne 6 skill :/: Lars Henrichsen i Poulskersogn 
fordred 3 mark, Udlagt it øl Kar paa 1½ tønde for 3 mark :/: Peder Andersen i Nexøe fordred 10 



mark, Udlagt en sort snopped og stierned hoppe 6 mark, it gammel gryne sold 8 skill, it bue Sauf 1 
mark, 2 Nye høestier 1 mark 8 skill, en øltønde i Krobhused for 1 mark :/: Jens Haagensen i 
Snogebeck fordred 1 mark 2 skill, Udlagt 4 tomme tønder 1 mark, Hos Hans Jensen Udleg 2 skill :/: 
Niels Udde i Poulskersogn fordred for en tømde buig 5 mark, Udlagt en Nye vefen agedyne med 
huid under foer for 1 mark 4 skill, it Syed hiønde 1 mark, en gl. linnen underdyne 1 mark, it 
sengested Sønden i hused 1 mark, en bagstoehl 12 skill :/: Peder Andersen i Poulskersogn for lig 
Kiste til denne S: quinde at for arbeide fordred 3 mark, Udlagt it Nyt Syed hiønde for 1 mark 4 skill, 
it lidet hiønde med Sort skin under 12 skill, en liden gl. benckedyne 4 skill, it aar med bihl 12 skill 
:/: Hans Michelsen i Poulskersogn fordred for en tønde buig 6 mark, Udlagt en Ullen underdyne 1 
mark, en gl. linnen hofueddynne 12 skill, en gl. graae Ullen ofuerdyne 12 skill, en gl. metal 
lysestage 4 skill, en gl. metalgryde 4 skill, 3 smaa Sædestoele 12 skill, en los stang 2 skill, en gl. 
Sleede med en Jern Vidie 4 skill, en gl. Egeplanke vesten i gaarden 4 skill, en dito i Nørrelade 2 
skill, 2 tønder i Krobhused á 8 skill, en øl halftønde 12 skill, hos Hans Jensen i Rønne 4 skill :/: 
Niels Monsen i Nexøe fordred for en tønde buig 6 mark, Udlagt en Kiste i Krobhused uden Laas og 
hengsler 1 mark 8 skill, en Slibesteen med Jern axel for 12 skill, en Kalcketønde 4 skill, en tiere 
tønde 4 skill, it gl. føre bord i stuen 1 mark, af haure Sæden at haue 1 mark 4 skill, af faarene 1 
mark :/: Hans Jensen i Rønne fordred 7 mark 4 skill, Udlagt 20 giesling á 6 skill er 7 mark 8 skill, 
til ouers 4 skill :/: Omsider ankom Hertil Sterboet Velb. vice landsdommer Anders Müllers 
fordrings Sedel som formelte at dette Sterfboe tilforn skyldig for huis indførsel efter S: Jens Jensens 
skiftebref i denne 13 gaard forh. landsdommers Kieriste og Anna Margrethe Holger Carls Capital 
38 sld 2 mark 1 skill som derudi bestaaer, Rente deraf som Rester til dato 9 sld 2 mark 15 skill, 
Udleg 4 Sorte og 6 huide faar á 3 mark er 7 sld 2 mark, 9 huide og 1 Sort lam á 1 mark er 10 mark, 
tilouers 1 mark 1 skill :/: For skifted at for Valte 4 sld. Skifteskrifueren for sin Umage i alt 4 sld, er 
8 sld, Udlagt en brun snopped og stierned Hoppe 4 sld, en Sort hielmed quige 3 sld, en mæssing 
Kedel 4 mark, Herfor efter Accordering bekom 6 sld penge :/: Stempled papir til denne for Retning 
4 mark 8 skill, Udlagt en gl. blaae Ranned bolster underdynne 5 mark, til ouers 8 skill :/: 
Vurderingsmændene for deris Umage huer 3 mark er 6 mark, Udlagt en Plou med behørig Jern 2 
sld, til ouers 2 mark. Imod denne S Quindes Udfart eller begrafuelsis bekostning blef Niels 
Pedersen beuilged Resten af sterfboets løsøre middel, som er 12 sld 3 mark 12 skill, Udlagt en 
sortskioldet Koe for 5 sld, en Røegrimed Koe 4 sld, en guhl blissed Hoppe 14 mark, blacked quige 
Kalf 1 mark 4 skill, en Sort hielmed Quige Kalf 8 skill :/: Saaledis er Summa af forskrefne Gield og 
Prætensioner Vaarde 70 sld 2 mark 4 skill her Jep Jørgensen i Nexøe udi forn. 13 gaard indført er 
med beregnis 168 sld 14 skill, huortil forskrefne Hørrende gods Udlagt og der foruden er berørt Jep 
Jørgensen i Nexøe, som melt er paa denne 13 gaard omvist for 70 sld 2 mark 4 skill. Efter saadan 
beskaffenhed og skifteforvalterens anfordring at Niels Pedersen eller de andre Vedkommende ei 
hafde mere dette boes beste at angifue, er inted løsøred ofuer blifued arfuingerne til deeling, 
huorved saa dette skifte sluttes, dette saa at Være Passeret Testerer J P Mechlenbourg, Brugman, 
Niels Pers, Mons M I S Jens, Jep Olsen, Thomas Folkman. 
 
Skrevet af Bent Andersen. 
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Nr. 256. 
Side 367b. 1698. 17. Juni. 
Morten Lemmick, tjente, 17. Sg. Poulsker. 
 2 brødre, 1 søster. 
A: Hans Lemmick, død. 1 søn. 1 dat. 
 1: Peder Lemmick. Værge: Ødber Persen, Poulsker. 
 2: Bendte Hansdatter. Værge: Lodvig Simmensen, Poulsker. 
B: Ødber Lemmick, udenlands. 
C: Anna Petter Lemmicksdatter, udenlands. 
  Værge: Værge: Lars Nielsen. 
Anno 1698 Den 17 Juny Er efter lovlig giorde Tillysning Holden Registrering og vurdering, Sampt 
Skifte og Liqvidation efter afgangne  Mortten Lemmik som døede i sin tieneste hos Lars Nielsen 
paa 17 gaard i Povelskier sogn. Imellem denne S.Carls  efterladte  2 brødre og en søster, eller deris 
børn, hvor af  
 
Den eldste broder var  S: Hans Lemmik efter hammen igien lefver en søn og en daatter  
 Sønnen Petter Lemmik som Ødber Persen er werge for boende i Poulskier sogn  

Daatteren Bendte Hansdaatter for hende er Lodvig Simmensen i Poulsker sogn 
werge. 

Den anden broder  Ødber Lemmik Udenlandsk  
Søsteren Anna Petter Lemmik daatter og udenlands for dem er bemelte Lars Nielsen til werge 
anordnet  
 
Hvor paa Rettens Wegne var ofuer Værende berørte Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skriveren Henrik Brugman, vurderingsmænd opmelded Thomas Falkman og Jep Olsen Ibidem, 
hvor da er forefunden og Passeret følgende.  
 
En nye én skefted sort wadmels kioel for 2 Sld., en brun wadmels kioel 5 mrk., en sort tveskefted 
wadmels kioel for 4 mrk., en gl. sort wadmels kioel 2 mrk., en én skefted røed wadmels foreskiorte 
med Thin knapper udi for 4 mrk., en gl. røed wadmels foreskiorte for 12 skl., it par nye sorte 
wadmels bopser for 2 mrk., it par gl. sorte wadmels bopser 6 skl., it par nye skin bopser 2 mrk. 8 
skl., it par gl. skin bopser 12 skl., it par lin underbopser 1 mrk., en løen skin pelds 1 mrk. 8 skl., en 
gl. løn skin pelds med skin knapper udi 12 skl., en gl. Allumit skin fore skiorte 8 skl., en nye 
forderfved skin foreskiorte 6 skl., it par ullen hvide hosser 12 skl., en nye hals klud 12 skl., 2 
hiemme giort læret halsklude á 8 skl er 1 mrk., en bruegarns skiorte 4 mrk., en grov bruegarns 
skiorte 2 mrk., en blaargarns skiorte 1 mrk. 8 skl., en blaargarns skiorte med en brøden linning om 
halsen 1 mrk., endnu en blaargarns skiorte 12 skl., af den sæd som er 2 skep Biug sæs, it forløn 
heele aared af Lars Nielsen sted. It skep Land i Jorden saaed hvor af leie rester for Jorden, naar hans 
tid regnis som hand tiente, og leien for Jorden aftagis, kand denne S: Carl ej meere tilkomme end it 
skep land som er taxered for 6 mrk., 2 tønder Haure som er saaed for denne S: Carls til løn som 
efter forige meening berrignis, Item en tønde Haureland af denne S: Carls egen have bestaaed, der 
af Jordleien ubetalt, tilkommer ham saa 1½ tønde Haure sæd er sat for 9 mrk., en gl. blaargarns 
skiorte 6 skl., en forred hufve 3 mrk., en gl. Hat for 4 skl., it par gl. støfle 2 mrk. 4 skl., 2 par nye 
sko á 2 mrk er 4 mrk., it par skin sko 1 mrk. 4 skl., 2 par gl. sko 1 mrk., en egekiste med laas og 
hengsler 6 mrk., en gl. Musqvet 1 mrk., en liden røed Koe til Knud Jensens i Dyngere paa leie, er nu 
taxered for 14 mrk., Jens Berrildsen i Poulsker sogn har vedstaaet til denne S: Carl skyldig at være 
for en tønde Biug 6 mrk.,  
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Jens Haagensen i Snogebek er skyldig 1 mrk.,  
Knud Christensen i Snogebek er skyldig 1 mrk.,  
Summa andragerforskrefne S: Carls goeds til penge 25 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Der imod blef angifven efterskrefne Prætensioner, nemlig 
Lars Nielsen angaf at Sogne Præsten Hr: Mads Svane tilkommer efter foreening for lig begravelsen 
3 Sld.,  
Deignen Mons Madsen ligesaa 4 mrk.,  
Peder Josen for at grave under denne S: Carls lig 1 mrk., hvilken 1 mrk.,  
Hans Ibsen i Poulsker sogn som hand er skyldig til denne S: Carl haver hertil at betale :/: 
Skifteforwalteren og skriveren hver 4 mrk., er 8 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk.,  
Wurderings mænde for deris umage hver 20 skl er 2 mrk. 8 skl., udlagt forskrefne 2 støfle for 2 
mrk. 8 skl.,  
Summa forskrefne Prætensioner andrager 7 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret bliver af boens middel tilovers penge 18 Sld. 2 skl.,  
Hvilked Lars Nielsen for den af ham udlagte bekaastning foruden 9 Sld., penge, som efter denne S: 
Carl fantis og er med gaaen paa denne S: Carls begrafvelse, saa vel som og for hvis umage Lars 
Nielsen med hammen i denne S: Carls Svaghed, og med begrafvelsen haft haver tilkommer 
forskrefne anførte Prætensioner besvarer Lars Nielsen og der imod beholder hand det anførte 
rørrende gods og Ifareklæders der med saa dette skifte sluttes, dette saa at være tilganged og 
Passeret, Testerer. J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. Lars Nielsen. 
Ødber Pedersen. Thomas Folkman. Jep Ollsen. 
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Nr. 257. 
Side 368. 1698. 17. Juni. 
Morten Hansen, enkemand, 11. Sg. Poulsker.  Afdøde hustru Dorothe Jacobsdatter, 
 4 søn. 3 døt. 
A: Hans Mortensen, egen værge, Nexø. 
B: Jacob Mortensen, egen værge. 
C: Peder Mortensen, egen værge. 
D: Morten Mortensen, f. 1684. Værge: Bror, Hans Mortensen. 
E: Anna Mortensdatter. Værge: Thomas Fochman, Poulsker. 
F: Kirstene Mortensdatter, gm. Mons Pedersen, Bodilsker. 
G: Sidsele Mortensdatter, f. 1676. Værge: Søstermand, Mons Persen. 
 
Anno 1698 Den 17 Juny Er efter lovlig giorde Tillysning Holden Registrering og vurdering, Sampt 
Skifte og Deeling efter  S:Mortten Hansen boede og døde, paa den 11 gaard i Poulsker sogn  
 Imellem denne Sahl. Mands  efterladte børn, som er 4 sønner og 3 døttre hvoaf. 
 
Den eldste søn er Hans Morttensen boende i Nexøe sin egen werge. 
Den anden søn Jacob Mortensen og sin egen werge  
Den 3de søn Peder Mortensen og sin egen werge  
Den yngste søn er Morten Mortensen som er wanrføer paa 14 aar gl. for hammen er broderen 
forde Hans Mortensen werge. 
Den eldste daatter Anna Mortensdaatter for hende er nu efter hindes begiering til laugwerge 
anordnet Thomas Folkman ibiden. 
Den anden daatter Kirstine Mortensdaatter i Ekteskab med Mons Pedersen i Boelsker sogn. 
Den yngste daatter Sidzele Mortensdaatter paa 22 aar gl. for hende er nu til werge anordnet  
bemelte Mons Persen. 
 
Hvor paa Rettens Wegne var ofuer Værende berørte Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skriveren Henrik Brugman, vurderingsmænd opmelded Thomas Falkman og Jep Olsen I Poulsker 
sogn.Møtte og saa her paa Sterfboet, Welb: Hr: Landsdommer, afgangne Mathias Eksteens børns 
fuldmektig Leutnanten Morten ved Cavalleriet her paa landet Rasmus Nielsen, som paa deris wegne  
ved husbonds rettighed efter lowen formente dette skifte at for walte, hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger.  
 
En brun stierned ung Hest for 9 Sld.,en ung brun stierned Hoppe 8 Sld., en gl. røe blised Hest 4 
mrk.,  
Qveg. 
En blak røgged Koe 5 Sld., en gl. røed Koe 4 skl., 2 unge røede stude á 10 mrk er 5 Sld., it lided Røt 
studnød 2 Sld., it sort studnød 7 mrk., en liden røe røgged Kalf 1 mrk., 4 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., 
nok 2 gl. Faar á 3 mrk er 6 mrk., 5 Lam á 1 mrk er 5 mrk., 6 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 6 mrk., 
15 Gieslinger á 6 skl er  5 mrk. 10 skl.,  
Kaabber. 
En brøgger kedel paa 1½ tønde stoer vegtig til 11 Sld., en gl. 2 spanne kaabber kedel er vegtig til 7 
mrk., it gl. pande jern 1 mrk. 4 skl., en liden gl. mæssing kedel for 4 mrk., en jern gryde kraag 1 
mrk., en dito 2 mrk., en nye wefved Agedynne 2 mrk. 8 skl., en gl. olmerdugs ofverdynne 4 mrk.,  
Det nøre sengested i Westerhus for 2 mrk., en stand tønde 8 skl., en førre kiste med laas 3 mrk., it 
degne trug 1 mrk., endnu en stand tønde 8 skl., det Sønderste sengested i Westerhus for 1 mrk. 8 
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skl., it bord sammested 1 mrk., it wraaeskab med 2 laasfaste dørre forestuen 2 mrk., it ølkar paa 1½ 
tønde stoer 3 mrk., 2 sengesteder i østerhused 1 mrk., en ploug med behørig Jern 6 mrk., it bord af 
eeg i stuen 2 mrk., en sennerps qvern for 1 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en saae 8 skl., en harre 
4 skl., 2 jern tyfver á 4 skl er 8 skl., 2 lyng rifver á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en seis med bom og ringe 
1 mrk., en spade for 4 skl., en liden Thin Skaal 8 skl., en firkanted Thin flaske paa 5 pelle er sat for 
2 mrk., en straabonds tønde 4 skl., en gl. dreiels bord dug 1 mrk., it flamsk hiønde 1 mrk., en gl. 
hand øpse 12 skl., en linnen hofveddynne 8 skl., 2 puder 8 skl., en gl. tønde 5 skl., en tiere tønde 4 
skl., en tønde stomme 2 skl., i Østerhus, en blaae ranned bolster ofverdynne 9 mrk., i holsengen, en 
hvid ullen overdynne 10 mrk., en linnen underdynne 1 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en linnen 
hofved dynne 8 skl., en dito 6 skl., en raae hud 3 mrk.,  
Strøe korned er 2 tønder Rug á 3 Sld er 6 Sld., 5 tønder Biug á 9 mrk er 11 Sld. 1 mrk., Haure 7 
tønder á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., for afgrøden paatog sig Sønnen Jacob Morttensen at svare, og 
betale landgielden og anden rettighed for bemelte gaard for A: 1698. undtagen landgielde smørred 
som nu er forfalden, og der for skeer udleg her af boet, som her efter formeeldis. 
Denne S: Mands Ifareklæder som vare af ringe werdie, hafver børnen sig self indbiurdis imellem 
deelt, saa der af ej er noged boets middel til beste at anføre. 
Summa forskrefne boets middel penge 99 Sld.,  
Blef saa angifven efter skrefne Bortskyldige Giels, og er der til giort udleg som 
følger. 
Husbundens fuldmegtig leiutant Rasmus Nielsen fordred efter det skiftebref ganged efter Morten 
Hansen S: Hustru den 15 September 1697 som rester deraf penge 10 Sld., nok for A: 98. rester for 4 
lispund—smør er efter renterer taxten 7 Sld. 3 skl., giør 17 Sld. 3 skl., tillagt it blak røgged Koe for 
5 Sld., it lided røt studnød 2 Sld., 2 unge røede stude 5 Sld., it sort studnød 7 mrk., en blaae ranned 
bolster ofverdyne 9 mrk., 8 Gieslinge 3 mrk., nok 3 Gieslinge 1 mrk. 2 skl.,  
Welb: Hr: Vice landsdommer Ancher Müller loed læsse, og paaskrifve it pandtebref paa denne 11 
gaard,med Leutnant Rasmus Nielsen som Cautionsmand underskrefved datered den 27 Marty 1697. 
lydende paa 100 Sld., Capital deraf rester til dato 27 juny 1698. 4 ¼ aars rente 6 Sld. 1 mrk., nok 
bog Gield som Jacob Morttensen angaf 3 mrk., er 7 Sld., udlagt en røed Koe for 4 Sld., en tønde 
strøe Rug for 3 Sld.,  
Diderik Funk i Nexøe fordred efter afreigning 15 Sld. 1 skl., udlagt af brøger kedelen 6 Sld. 3 mrk., 
5 tønder strøe Biug á 9 mrk er 11 Sld. 1 mrk., en tønde strøe Haure 3 mrk., en sennerps Qvern 1 
mrk.,  
Mons Persen i Boelsker sogn fordred 2 mrk.,2 skl., udlagt en Thin flaske for 2 mrk., en spade 4 skl., 
til overs 2 skl.,  
Hans Mortensen i Nexøe fordred 2 mrk. 12 skl., udlagt en bord dug 1 mrk., it flamskhiønde 1 mrk., 
en gl. hand øpse 12 skl.,  
Jacob Mortensen fordred 4 mrk. 5 skl., udlagt it ølkar paa 1½ tønde for 3 mrk., 2 sengesteder i 
Østerhused 1 mrk., en harrer 5 skl.,  
Peder Morttensen fordred 4 mrk. 2 skl., udlagt en kiste i krobhused 3 mrk., en seis med bom og 
ringe 1 mrk., hos Mons Persen 2 skl.,  
Mads Hermansen i Nexøe fordrer 1 mrk. 4 skl., udlagt 2 lyng rifver for 1 mrk. 8 skl., til overs 4 skl.,  
Peder Kam i Nexøe fordred 4 mrk. 6 skl., udlagt den nordøste sengested i westerhus for 2 mrk., det 
søndreste sengested 1 mrk. 8 skl., en stand tønde 8 skl., en gl. tønde 6 skl.,  
Mads Larsen i Nexøe fordred 5 Sld., udlagt en ung brun stierned Hoppe for 8 Sld., til overs 3 Sld.,  
Rasmus Hansen Smid i Nexøe fordred 5 mrk. 8 skl., udlagt af forde Hoppe 5 mrk., hos Mads 
Hermansen 4 skl., hos Mons Pers laad og fordring 4 skl.,  
Morten Persen fordred 12 skl., udlagt en stand tønde for 8 skl., en tiere tønde 4 skl.,  
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Diderik Mikelsen i Aakirkebye fordred efter sin sedel 5 mrk., udlagt en nye wefved agedynne for 2 
mrk. 8 skl., en gryde kraag 2 mrk., en linnen hofved dynne 8 skl.,  
Hans Mortensen tilkommer paa sin broder Morten Mortensens wegne som rester af hans moderne 
laad penge 9 mrk., udlagt med Mads Larsen i Nexøe af en ung brun stierned Hoppe 7 mrk., it bord i 
stuen for 2 mrk.,  
Mons Pedersen tilkommer paa sin hustru søster Sidzele Mortensdaatters wegne, som rester af 
hendis møderne arf 1 mrk. 14 skl., udlagt it wraaskab med 2 laase for i stuen 2 mrk., tilovers 2 skl.,  
Peder Morttensen fordred i forskrefne maade 3 mrk. 12 skl., udlagt it Faar for 3 mrk., en saae for 8 
skl., en straabonds tønde 4 skl.,  
Skifteforwalteren Solarium 3 Sld. Udlagt af en brøgger kedelen 3 Sld.,  
Skifteskriveren for sin umage i alt 3 Sld., udlagt af brøgger kedelen 5 mrk., en gl. kaabber kedel for 
7 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt en mæssing kedel 4 mrk., 2 Lam 
2 mrk.,  
Nok tilkommer sønnen Jacob Mortensen som er tilordnet at werge, i steden for sin fader for Hans 
Thomasen i forde skiftebref ommeldes, for en tønde fier og it øllkar, og 2 tønder Haure, ham der udi 
tillagt var tilsammen 5 Sld.,2 mrk., udlagt en gl. Røe blised Hest for 4 mrk., 4 Faar á 3 mrk er 3 
Sld., 3 Lam á 1 mrk er 3 mrk., en tønde strøe Haure 3 mrk.,  
Samptlig arvingerne bevilged, den yngste søn Morten Mortensen, efter som hand ere wandfør at 
hand skal nyde forlaads ud, af boets middel 4 Sld., og er ham derfor tillagt udi en ung brun blised 
Hest disse 4 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 77 Sld., 
Bliver da endelig samptlige arfvingerne til deeling 22 Sld.,  
deraf en broder tilkommer 4 Sld., og en søster 2 Sld., Saa er Morten Mortensen tillagt udi 
forskrefne Hest 4 Sld., er der af endnu til overs 4 mrk., som  
Den eldste søn Hans Mortensen tillagt, og for resten 3 Sld., udlagt en tønde strøe Rug er ansat for 
3 Sld.,  
Den 2 søn Jacob Mortensen tilkommer 4 Sld., udlagt en liden røe røgged kalf 1 mrk., 6 gl. Gies 6 
mrk., 4 Gieslinge 1 mr. 8 skl., it deigne trug 1 mrk., en ploug med behørig jern 6 mrk., 2 puder 8 
skl.,  
Den 3. søn Peder Mortensen tilkommer 4 Sld., udlagt 4 tønder strøe Haure á 3 mrk er 3 Sld., it 
bord i westerhus 1 mrk., en raa hud 3 mrk.,  
Den eldste daatter Anna Mortensdaatter tilkommer 2 Sld., udlagt i holsengen en hvid ullen 
ofverdynne 10 mrk., til overs 2 mrk.,  
Den anden daatter Kirsten Monsdaatter tilkommer 2 Sld., udlagt hos Anna Mortensdaatters 
udleg 2 mrk., it pande Jern 1 mrk. 4 skl., en tønde strøe Haure 3 mrk., en jern gryde kraag 1 mrk., 2 
jern tyfve 8 skl., en linnen hoveddynne 6 skl., til overs 2 skl.,  
Den yngste daatter Sidzele Mortensdaatter tilkommer 2 Sld., udlagt en olmerdugs overdynne 4 
mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en Thin skaal 8 skl., en linnen underdynne i holsengen 1 mrk., it 
blaargarns lagen 1 mrk., en linnen hoveddynne 8 skl., 
Efter skifteforwalterens anfordring hafde de vedkommende ej videre til dette boes beste at anføre 
end her udi Saaleedis anført og deeled er, hvor ved saa dette skifte sluttes, dette saa at være 
tilganged, og Passeret. Testerer.  J:P: Meklenbourgh,  H: Brugman. 
Hans Mortensen. Per P:M:S: Mortensen. Jacob J:M:S: Mortensen. 
Mons Pedersen. Thomas Folkman. Jep Olsen.  
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Nr. 258. 
Side 369b. 1698. 18. Juni. 
Kirstene Jensdatter, døde fos sin faster, Ellen    ?, enke efter afg.  
Antoni Persen, Pedersker. Værge: Jens Pedersen, 34. Sg. Bodilsker. 
 1 bror, 1 søster, 1 ½ bror og 2 ½ søster. 
A: Peder Jensen. Værge: Hans Nielsen, Østerlars. 
B: Mette Jensdatter. Værge. Jens Persen, 34. Sg. Bodilsker. 
C: Hans Jensen, 60. Sg. Øster Sogn. 
D: Boehl Jensdatter, gm. Niels Persen Jyde, Øster Sogn. 
E: Seigne Jensdatter, gm. Mons Lassen, Øster Sogn. 
 
Anno 1698 Den 18 Juny Er efter Vedkommendis Advarsel, Holden Skifte og Liqvidation  efter 
afgangne Kirstine Jensdaatter, som Jens Pedersen der boer paa dend 34 gaard i Boelsker sogn 
er werge for; som  døde hos sin faster, Ellene S: Antoni Persens i Persker sogn. Imellem hendis 
efterlatte fuldsødsken og half sødsken  
en fuldsøster Mette Jensdaatter som bemelte Jens Persen, og er werge for,  
denne Piges fuldbroder Peder Jensen som Hans Nielsen i Østerlaursker sogn er werge for , 
 2 fuldbroder  
Peder Jensen som Hans Nielsen i Østwerlaursker sogn er werge for  
Dend anden søster er Signe Jensdaatter i Ekteskab med Mons Lassen i Østermarie sogn. 
En half broder ved navn Hans Jensen paa 60 gaard i Østermarie sogn. 
 
Hvor paa Rettens Wegne var ofver Værende bemelte Jens Pedersen Meklenbourgh og skifte 
skriveren Henrik Brugman, hvor da efter det skiftebref datered den 10 April 1685 ganged efter Jens 
Pedersen, og hans S: Hustru paa 60 gaard i Østermarie sogn, befindes denne S: Pige Kirstene 
Jensdaatter, at tilkomme af sin S: Moders Ifareklæder 7 Sld. 8 skl., efter Samfrender forretning 
paa berørte 60 gaard i Østermarie sogn, datered foran den 14 september 1685 befindes denne S: 
Pige, at tilkomme i bemelte gaard først 5 Sld. 8 skl. 10½ d., Nok hafde anden deeling 3 Sld. 2 mrk. 
14 skl. 9 d., er tilsammen 8 Sld. 3 mrk. 7 skl. 7½ d., efter det skiftebref ganged efter S: Peder 
Jensen paa 11 gaard i Boelsker sogn, den 7. og 8. september 1694 tilkommer denne myndling først 
af de 5 mrk., som Lars Andersen derudi har fordred 1 mrk. 4 skl., nok af sin S: Moders anpart arf 
efter berørte sin S: fader Peder Jensen 1 mrk. 9 skl., Hvis Ifareklæder som hun har haft, hvilke 
vare af ringe werdie, er i hendis Svaghed til fortæring bortgaaen, saaleedis andrager denne S: Piges 
andeel 16 Sld. 2 mrk. 12 skl., her imod findes wergen Jens Pedersen at have udlagt til denne S: 
Piges vederqvegelse i hendes svaghed, og til hendes ligs begrafvelse, opdragende til 4 Sld., Item 
Hans Jensen paa 60 gaard i Østermarie sogn. har til hendis begrafvelse udlagt som andrager 7 Sld. 1 
mrk. 11 skl., endelig bliver da Jens Persen skyldig penge 3 Sld. 3 mrk. 5 skl., af en sort kaabbe og 
Hans Jensen bliver skyldig af forde gaard hand bæer paa 5 mrk. 12 skl., som tilsammen er 21 mrk. 
1 skl.,  
Skifteforwalteren og skriveren med reisen hver 3 mrk., er 6 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt hos Jens Persen at have disse 9 mrk.,  
Liqvideret bliver endelig til deeling 3 Sld. 1 skl.,  
Hvilked deelis imellem en fuldbroder som tilkommer 4 mrk. 13 skl., en halfbroder som tilkommer 2 
mrk. 6 6/10 skl., og en fuld søster som tilkommer 2 mrk. 6 6/10 skl., og 2 halfsøstre som tilkommer 
en hver 1 mrk. 3/10 skl.,  
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Fuldbroderen Peder Jensen nu i Boelsker sogn tilkommer 4 mrk. 13 skl., hos Jens Persen af en 
sort klædis kaabbe. 
Half broderen Hans Jensen i Østermarie sogn tilkommer 2 mrk. 6 skl., som han r tillagt at have, 
af den 60 gaard hand paaboer i Østermarie sogn. 
Fuldsøsteren Mette Jensdaatter hende tilkommer 2 mrk. 6 skl., som hende er tillagt at have af 
berørte Kaabbe hos sin werge Jens Persen 1 mrk. 8 skl., hos Hans Jensen  i Østermarie sogn, at 
have 14 skl.,  
Den eldste half søster Boel Niels Lydes tilkommer 1 mrk. 3 skl., Og den Yngste half søster 
Seigne Mons Lassens tilkommer 1 mrk. 3 skl., hvor for dem er giort indførsel at have sin 
betaling hos forde Hans Jensen i Østermarie sogn, hvor ved saa dette skifte sluttes, dette saa at være 
Passeret Testerer.  
J: P: Meklenbourgh. H: Brugman.     Niels N:P: Persen Jyde. Jens Persen. 
Hans H:J: Jensen. Mons M:L: Lassen. 
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Nr. 259.    
Side 370. 1698. 21. Juni. 
Hans Jensen, 10. Vg. Aaker. 
Kirstene Jensdatter. Laugv: Bror, Niels Jensen, Risegård, Aaker. 
 3 døt. 
A: Karen Hansdatter, gm. Hans Pettersen, Aaker. 
B: Morrild Hansdatter, gm. Arist Herlofsen, Aaker. 
C: Boehl Hansdatter, trolover med Peder Holgersen, Tingsted, Vestermarie. Værge: Jens Jacobsen, 
Aaker. 
 
Anno 1698 Den 21. Juny, er efter Lovlig Giorde Tillysning Holden Registering og Wurderind, 
Sampt Skifte og Deeling efter  S: Hans Jensen som boede og døde paa ded 10 Wornede, 
beliggende udi Hundshalle udi Aaker sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Kirstine 
Jensdaatter for hende blef efter hendis begiering til laugwerge anordned hendis broder Niels 
Jensen boende i Risegaarden i bemelte Aakier sogn, De paa eene side, og paa anden side, denne S: 
Mands børn som er 3 døttre. Hvor af  
 
Den eldste daatter Karne Hansdaatter i ekteskab med Hans Pettersen ibiden.  
Den anden daatter Morrild Hansdaatter i ekteskab med Arist Herlofsen i Aakier sogn.  
Den yngste daatter Bohl Hansdaatter trolovef med Peder Holgersen paa Tingsta i 
Westermarie sogn. Og blef Jens Jacobsen i Akier sogn, anordned for hende her paa skifted at tilsee, 
og svarer efter loven, ellers møtte fæstemanden self her paa Sterfboet at wære overværende. 
 
Og var paa Rettens wegne var overværende bemelte Jens Persen Meklenbourgh, og skifteskriveren 
H: Brugman. wurderings mænd Peder Hansen  og Mons Ibsen  ibiden. Hvor da er forrefunden og 
Passeret følgende.  
Øeg. 
En sort graae skimled Hoppe 7 Sld., en røed blised Hest 6 Sld., en ung skimled Hoppe 6 Sld., en 
ung brun Hoppe 5 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En brun braaged Koe 5 Sld. 2 mrk., en brun skiolded Koe 5 Sld. 1 mrk., en brun stierned Koe 5 Sld. 
2 mrk., en sort Qvige 10 mrk., en brun røgged stud 10 mrk., en hvid braaged Qvige 8 mrk., it sort 
braaged studnød 6 mrk., en røe braaged Qvigekalf 2 mrk. 8 skl., en røe Tyrkalf 1 mrk. 8 skl.,  
Faar.  6 støker Faar á 3 mrk. 8 skl er 5 Sld. 1 mrk., 6 Lam á 1 mrk. 8 skl er 9 mrk.,  
Svin. En hvid Soe 3 mrk., en hvid sort pletted galt 2 mrk. 4 skl.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaassen á 1 mrk er 4 mrk., 10 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
Sengeklæder. 
I Herberghused i den nordweste seng, en linnen underdynne 6 mrk., en linnen overdynne 5 mrk., en 
linnen hoveddynne 4 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk. 8 skl.,  
Kaabber. En metal gryde er vegtig til 10 mrk., en mimdre metal gryde er vegtig til 5 mrk., en gl. 
kaabber kedel paa en liden span stoer er vegtig til 2 mrk. 4 skl., en laasfast føre kiste i stuen 6 mrk., 
en gl. føre kiste uden laas i Krobhused 2 mrk., 6 tomme tønder i Herberghused á 4 skl er 1 mrk. 8 
skl., fanttis i Sterfboet 2 tønder Rug meehl og en tønde halffuld med klid, den ene tønde Rug meehl 
blaf Enken forlaads ud til fremtar bevilged, den halfve tønde klid kand ej sættis for noged, den 
anden tønde Rug meehl er til boeds middel  taxered for penge 4 Sld.4 skl.,  
Mad Cammered. 
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It medskab med 2 dørre og en laas for 2 Sld., en øl tønde 1 mrk., en 3 fierings øltønde 8 skl., paa 
hus tilled, 2 melkestamder á 4 skl er 8 skl., en straabonds half tønde 4 skl., en lynneborg Salt tønde 
4 skl., en gl. bord kiste 3 skl., en førre tønde 8 skl., der udi var 2 skep spansk salt er sat for 2 Sld., i 
forstuen, 2 straabonds tønder for 8 skl., en gl. fiering 2 skl., 2 førre spanne i melke cammered á 3 
skl er 6 skl., en førre kitte 2 skl., 2 førre siy bøtter á 2 skl er 4 skl., 2 stripper á 2 skl er 4 skl., en 
hand qvern med huus og seil 4 mrk., it lided deigne trug 2 mrk., it madskab af føre med døre uden 
laas for 9 mrk., 2 straabonds tønder 8 skl.,  
I Westerlade. 
It ølkar 1 mrk. 4 skl., 2 par gl. Høestier á 6 skl er 12 skl., 3 tomme bistoke á 2 skl er 6 skl.,  
I Søndre lade, it ølkar paa 1½ tønde 4 mrk., it gl. ølkar 12 skl., en ploug med behørig jern juhl og 
bøsse 6 mrk., en ruhl med tapper og skogle 3 mrk., it aar med bihl 12 skl., it aar uden bihl 6 skl., en 
gl. harre 4 skl., endnu en harre 2 skl., en liden sleede med 2 jern vidier 1 mrk., en gl. slee med en 
jern vidie 12 skl., it gl. wraaeskab med en laas fore 5 mrk., en spoelskaded benkedynne i stuen 4 
alen lang 3 mrk., endnu en spoelskaded benkedynne 3 alen lang 2 mrk., en spoelskaded benkedynne 
for bordenden i stuen 2½ alen lang 1 mrk. 8 skl.,  
Imod denne S: Mands Udfart blef Enken bevilged, en gl. brøger kedel paa en tønde stoer, sin sengs 
klæder, it bord med askeblad i stuen en stie wogn, og der foruden skal have udleg af Sterfboets 
anførte middel for ellefve Sld. 2 mrk., Hvilked samptlig arfvingerne indgik, og samtøked en gl. 
Ride sadel med stie bøyle, og en haar sadel jord for 3 mrk. 8 skl., af den sæd som Sterfboet tilhør er 
efterskrefne strøe korn til dette boes middel at anførre som er 4/5 tønde Rug á 2 mrk. 8 skl er 2 Sld. 
2 mrk., 2 tønder Biug á 10 mrk., er 5 Sld., 4 tønder Haure á 3 mrk 8 skl., er 3 Sld. 2 mrk., hvis 
afgrøden der af kand blefve, beholder Enken til at afreede indeværende aar 1698 afgift ved hvad 
navn det hafve kand, saa at de andre arfvinger der med af Enken vorder skadesløs holden i 
allemaader, en gl. liden øpse 4 skl., en gl. lyng rifve 4 skl., it gl. bue sauf 4 skl., 2 førre bræder 9 
skl., 
Niels Jensen i Risegaarden i Aakier sogn vedstoed her til boet at være skyldig af den arfvepart som 
denne Sahl: Mand paa sin hustruis bemelte Niels Jensens søsters wegne efter sin S: Moder tilkom 
penge 11 Sld., Efter it Thing vidne udsted af Aakirkebye ting, datered den 9 juny 1693 befindes 
dette Sterfboe at tilhøre en eng af Daniel Mikelsen ibiden i pandtsat aarlig at bruge for penge 10 
Sld., efter it pandtebref udgived af Jens Kielsen paa 16 gaardi Aakier sogn, der 30 juny 1689 
befindes dette boe at tilhøre, med videre der paa haver de adkomst, omrørte 16 gaard og anføris 
berørte gaard, arfvingerne imellem for 100 Sld., her fragaar som af har Jens Kielsen /: som nu er 
forordned, og om hand i fremtiden kand formaa betaler:/ paadraged Landgielde til Amptstuen penge 
10 Sld., blifver da igien dette boe til beste 90 Sld.,  
Summa andrager forskrefne anførte boets middel til penge 215 Sld. 3 mrk.,  
Blef saa angiven efterskrefne Gield, 
Arfvingerne angaf at være skyldig til Sognepræsten Hr: Thue Larsen 6 Sld., udlagt en brun braaged 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., 2 gl. Gies 2 mrk.,  
Item til Sognedeignen Jens Jørgensen skyldig 10 mrk., udlagt en brun røgged stud for 10 mrl.,  
Jep Jørgensen Smid i Aakirkebye har at fordre 3 mrk., udlagt en hvid Soe for 3 mrk.,  
Jens Jacobsen i Aakier sogn fordred 1 mrk. 7 skl., udlagt it lided ølkar i westerlade 1 mrk. 4 skl., en 
bord kiste 3 skl.,  
Imod denne S: Mands Udfart tilkommer Enken efter forskrefne indførte meening penge 11 Sld. 2 
mrk., udlagt en ung skimled Hoppe for 6 Sld., en ung brun Hoppe 5 Sld. 2 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 5 Sld., udlagt en sort graae skimled Hoppe for 7 Sld., til overs 2 
Sld., Accorderet for 4 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld., udlagt en tønde Ruhl meehl 4 Sld., af forde Hoppe 1 Sld.,  
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt af forde Hoppe 4 mrk., 2 gl. Gies 2 mrk.,  
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Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt en røe braaged Qvigrkalf for 2 
mrk. 8 skl., en gl. rød sadel med stiebøyle og haar sadel jord for 3 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 34 Sld. 7 skl.,  
Hans Pettersen paa sin hustruis wegne Prætenderet wederlaug imod hendis sødskendis hiemgift, 
hvilked nu her paa skifted blef Accorderet at forblibe paa 5 Sld., udlagt en røe blised Hest 6 Sld., til 
overs 4 mrk.,  
Bohl Hansdaatter tilkommer, til hiemgift imod sin søsters for en spin rok penge 6 mrk., udlagt en 
linnen underdynne i Nordweste seng i Herberghused for 6 mrk.,  
Bliver saa Summen 40 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 175 Sld. 9 skl., Deraf tilkommer 
Moderen den halfvepart som er 87 Sld. 2 mrk. 4½ skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Mands 3de døttre. 
Er der af en hvers laad 29 Sld. 12 skl.,  
 
For Enkens anpart er udlagt en Eng i pandtsat fra Daniel Mikelsen i Aakirkebye for 10 Sld., af den 
10 gaard i Aakir sogns pandtebref at have 35 Sld., en brun skiolded Koe 5 Sld. 1 mrk., en brun 
stierned Koe 5 Sld. 2 mrk., 3 Faar á 3 mrk. 8 skl er 10 mrk. 8 skl., 3 Lam á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 
skl., en røe Tyrkalf 1 mrk. 8 skl., en hvid  sort pletted galt 2 mrk. 4 skl., 10 Gieslinger á skl er 2 
mrk. 8 skl., en liden metal gryde 5 mrk., it madskab med 2 døre og en laas 2 Sld., 2 skep Spansk salt 
2 Sld., en ploug med behør 6 mrk., 4/5 tønde strø Rug 10 mrk., 2 tønder strøe Biug 5 Sld., 4 tønder 
Haure 14 mrk., it madskab med 2 dørre uden laas 9 mrk., en hand qvern med hus 4 mrk., it lided 
degnetrug  for ,2 mrk., i Melke Cammered, 2 føre spanne 6 skl., en føre kitte 2 skl., 2 føre sy bøtter 
4 skl., 2 stripper 4 skl., 2 tønder i forstuen 8 skl., en gl. fiering 2 skl., I Søndre lade, it ølkat paa 1½ 
tønde 4 mrk., en ruhl med tappe og skogle 3 mrk., it aar med bihl 12 skl., it dito 6 skl., 2 gl. harrer 6 
skl., it wraaeskab med 2 laase fore for 5 mrk., en spoelskaded benkedynne 4 alen lang 3 mrk., en 
dito 3 alen 2 mrk., til overs 1½ skl.,  
 
Den eldste daatter Karne Hans Pettersen i Aakeir sogn tilkommer 29 Sld. 12 skl., udlagt, ved 
forige udleg 4 mrk., hos Niels Jensen i Risegaarden af hvis hand er skyldig 9 Sld. 3 mrk. 7 skl., af 
den 16 gaard i Aakier sogn at have 18 Sld. 1 mrk. 5 skl.,   
 
Den anden daatter Morrild Arist Herlofsen i Aakier sogn. tilkommer 29 Sld. 12 skl., udlagt, af 
den 16 gaard i Aakier sogn at have 18 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  hos Mikel Jensen i Aakier sogn af hvis 
hand er skyldig 4 mrk. 9 skl., en sort qvige for 10 mrk., it Faar og it Lam 5 mrk., en laasfast føre 
kiste i stuen 6 mrk., en slee med 2 jern widier 1 mrk., en slee med en jern vidie 12 skl., en 
spoelskaded benkedynne for bordenden i stuen 1 mrk. 8 skl., Imod weste seng i Herberghused en 
linnen overdynne 5 mrk., en linnen hoved dynne 4 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk. 8 skl., 6 tomme 
tønder i Herberghused á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., en ølltønde 1 mrk., en 3 fierings øll tønde 8 skl., en 
lynneborg salt tønde 4 skl., til overs 2 skl.,  
 
Den yngste daatter Bohl Hansdaatter tilkommer 29 Sld. 12 skl., udlagt, af den 16 gaard i Aakier 
sogn at have 18 Sld. 1 mrk. 5 skl., en hvid braaged Qvige for 2 Sld., it sort braaged studnød 6 mrk., 
2 Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk.,  2 lam 3 mrk., en metal gryde 10 mrk., en gl. liden kaabber kedel 2 
mrk. 4 skl.,  en gl. føre kiste uden laas for 2 mrk., paa hus tilled, 2 melke stander 8 skl., en strabonds 
halftønde 4 skl., en føre tønde 8 skl., 2 straabonds tønder 8 skl., 2 par gl. Høestier 12 skl., 3 tomme 
bistoke 6 skl., it gl. kar 14 skl., en liden øpse 6 skl., en lyng rifve 4 skl., it bue sauf 4 skl., 2 førre 
bræder 9 skl.,  
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Efter anfordring af Skifteforvalteren hafde samptlig arfvingerne ike widere, dette boe at være til 
beste at angifve, end forskrefved staar, ej heller angaf sig flere, med nogen Gields fordring, dette 
saa at være tilganged, og Passeret. Testerer. J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. 
Niels Jensen  Hans H:P: Pettersen.   Jens Jacobsen. 
 Peder P:H: Holgersen.  Peder Hansen.  Mons Ibsen. 
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Nr. 260.    
Side 371. 1698. 8. Juli. 
Hans Pedersen, barn, døde hos sin Moder, 12. Vg. Nyker. Værge: Lars Persen, Klemensker. 
 Afg. Fader: Peder Svendsen. 
 Moder, 4 brødre. 
A: Karen Rasmusdatter, gm. Mons Hansen, 12. Vg. Nyker. 
B: Svend Pedersen. Værge: Jørgen Jørgensen, Sose, Vestermarie. 
C: Jens Pedersen. Værge: Anders Rasmusen, Vestermarie. 
D: Per Persen. Værge: Lars Hansen, Knudsker. 
E: Rasmus Pedersen. Værge: Claus Nielsen, Vestermarie. 
 
Anno 1698 Den 8. July, er efter Tillysning Holden Registering Sampt Skifte og Liqvidation  efter  
S: Peder Svendsens, afdøde liden søn navnlig Hans Pedersen som døde hos sin moder 
Karne Rasmusdaatter som nu er i ekteskab med Mons Hansen, der boer paa ded 12 Wornede 
kaldis Kirkeboe, liggende i Nykier sogn, Og var Lars Persen i Clemmedsker sogn tilordnet at werge 
for berørte afdøde myndling.Imellem dette S: barns Moder, og sødskende, hvor af  
 
 Den eldste broder er Svend Pedersen, som Jørgen Jørgensen i Sosse i Westermarie sogn er 
werge for. 
Den anden søn er Jens Pedersen som Anders Rasmusen i Westermarie sogn. er werge for. 
Den 3 broder er Per Persen som Lars Hansen i Knudsker sogn er werge for. 
Den 4 og yngste broder er Rasmus Pedersen som Claus Nielsen i Westermarie sogn er werge for. 
 
Hvor paa Rettens wegne var overværende bemelte Jens Persen Meklenbourgh, og skifteskriveren 
H: Brugman. Dermed var ogsaa tilstede  2de tilordned wurderings mænd Hans Madsen  og Povel 
Rasmusen  ibiden. Hvor da er forrefunden, efter det skiftebref ganged efter denne S: Drengs fader 
afgangne Peder Svendsen datered den 11 marty, og 22 juny A: 1697. at dette S: Barn tilkommer af 
løsøre arfve 10 Sld. 1 mrk. 8 skl., Hvor for er udlagt, som efter aftale paa berørte 12 Wornede, hvor 
dette skifte er blefven holden udi de tilstede værende ved kommendis nerværelse, at det ved den 
forhen giort sætning skal forblive som er, it guhlt brunt Hestføll for 2 Sld., 2 Faar med grødden for 
2 Sld., 2 Høestier over fæhused 12 skl., it par wogn stier 12 skl., skibs wrag bræ 1 mrk., it gl. støke 
skibs wrag planker 6 skl., en liden skibs wrag bielke 6 skl., 2 støker aske kløve 8 skl., en stomp 
egebræ 8 skl., en ploug ring, en maarne 6 skl., en sking byste 1 mrk. 4 skl., 2 hug jern 8 skl., it læse 
bor 4 skl., it tørf jern 6 skl., en gl. spade 6 skl., 2 smaa mæssing lysestager 4 mrk., en spoelskaded 
benkedynne under winduen i stuen 6 alen lang 6 mrk., en blaae prikked benkedynne for bordenden 
1 mrk. 8 skl., hos Adolpts Fup i Westermarie sogn som hand er skyldig 6 mrk., ved skifted ofver 
blefven som Enken betaler 10 skl.,  
Nok tilkommer ham af sin S: Faders Ifareklæder 5 mrk. 5 skl.,  og er der for tillagt en røed klædis 
foreskiorte med Thin Knapper udi 3 mrk., en hvid wadmels forskiorte med hegter udi 1 mrk. 1 skl., 
hos Claus Nielsen 11 skl., hos Jørgen Jørgensen 3 skl., af 2 fyhr pistoler 6 skl.,  
Summa 11 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Belangende hvis udi anmelte skiftebref meldis, om alle børnens frem tarf og bekostning da 
fremlagde Enken med sin nu havende mand sin forteignelse, hvis der anvent er, til dette Barns 
barsel, og Moderens kirkegang, som opdrager i alt til 6 Sld., hvilked dragis fra de 20 Sld., som 
Moderen da efter hindes S: Mand til dessen, og de andre børns underhold, skollegang, og fremtarf 
er bevilged, blifver nu til de 4 igien levende Per Svends børns felleds beste 14 Sld., hvorfor stif 
faderen Mons Hansen tilligemed Moderen lovede, at anvende paa børnen, og lade de 2 yngste 
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Sønner, Lær saa megen, som de 2 eldste sønner lærdt haver, saavit mueligt, og ret være kand, som 
de for Gud, og øfrigheden kunde forsvare, dermed det saaleedis beroer; 
Nok fremlagde Enken og sin nu havende mand sin fortegnelse paa hvis de til dette S: Barns 
begravelse, Enkens umage med barned i sin lifstid 23 ugger, opdragende til 8 Sld. 2 mrk. 13 skl., 
Hvilken for billigt, er agtedis, og Enken derfor af barnets forskrefne middel got giort de 8 Sld. 2 
mrk. 13 skl.,  
Bliver da af barnsens tilfalden arf 10 Sld., som er udlagt at betalis til skifteforwalteren og skriveren 
for deris umageá 4 mrk., bekom 3 mrk. 8 skl., penge Item til det stempled papir til denne forretning 
3 mrk., og de 2de ofver værende mænd hver 8 skl., er 1 mrk.,  
Hvor saa indted ofver bliver, som arfvingerne er imellem at deele. Thi om wergen Lars Persen i 
Clemmedsker sogn endnu noged af barnets arfvepart hos sig haver, skal hand det til barneds moder, 
og hendis nu havende mand fra sig lefvere, og saa for dette wergemaal fri og angerløs at være, 
dermed saa dette skifte sluttes, dette saa at være Passeret. Testerer. J:P: Meklenbourgh. 
H: Brugman.  Mons M:H:S: Hansen. Lars L:H:S: Hansen. 
 Hans H:M:S: Madsen.  Poul Rasmusen. 
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Nr. 261. 
Side 371b. 1698. 8. Juli. 
Rasmus Hansen Ruedford, 31. Sg.g. Klemensker. 
Dorethea Hansdatter. Laugv: Hans Madsen, Klemensker. 
 2 søn. 1 døt. 
A: Hans Rasmusen, f. 1685. Værge: Per Hansen, Strandbyen. 
B: Morten Rasmusen, f. 1687. Værge: Morten Jacobsen, Klemensker. 
C: Kirstene Rasmusdatter, f. 1679. Værge: Hans Lassen, Kuregård, Klemensker. 
 
Anno 1698. Den 8 july, er efter Lovlig Giorde Tillysning, Holden Registering og Wurdering Sampt 
Liqvidation, efter S: Rasmus Hansen Rundfoed, som boede og døde i en jordboe, paa 31 gaards 
Grund i Clemmedsker sogn, Imellem denne S: Mands efterlatte Hustru, Dorethea Hansdaatter 
for hende blef efter hendis begiering til laugwerge anordnet Hans Madsen ibiden. Paa eene og paa 
anden side deris sammen auflede børn, som er 2 sønner og en daatter, hvor af 
 
Den eldste søn er Hans Rasmusen paa 13de aar gl. for hammen werger Per Hansen i Skendebye, 
Den anden søn Morten Rasmusen paa 11 aar gl. for hammen werger Mortten Jacobsen i 
Clemmedsker sogn. 
Daatteren Kirstine Rasmusdaatter 19 aar gl. for hende werger Hans Lassen i Kuregaarden 
ibiden. 
 
Hvor paa Rettens wegne var over værende bemelte Meklenbourgh, og Brugman, wurderings mænd 
Per Hansen og Esper Espersen ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret følgende. 
 
En brun Hest gilling 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en gl. wogn 2 høestier, og en 
hammel 4 mrk.,  
Summa 10 Sld., 
Blef saa angifven efter skrefne Gield. 
Jens Hansen Viciterer boende i Rønne fordred 3 mrk., udlagt af forde Hest at have 3 mrk.,  
Willum Nielsen i Clemmedsker sogn fordred 2 mrk. 8 skl., tillagt af Hesten 2 mrk. af wognen 8 skl.,  
Barbra Christopher Hansen i Rønne loed fordre ved Per Jørgensen i Rønne 4 mrk., udlagt af forde 
Hest de 4 mrk.,  
Hans Hansen paa Wester Gildes hus fordred noged som Enken ike wil vedstaa, og sagde Enken at 
have hos ham tilgoede 7 mrk., der for henvist til Low og Ret. 
Haagen Aagesen fordred terskeløn 3½ dags 12 skl., udlagt af wognen 12 skl.,  
Hans Madsen i Dyngegaarden fordred 4 mrk., Enken vedgaar ej meere end 1 mrk. 8 skl., udlagt af 
wognen disse 1 mrk. 8 skl.,  
Lars Nielsen paa Tingstaa fordred for en lyng rifve 8 skl., udlagt hos Haagen Aagesen af wognen, 
af loen som Enken betal 4 skl.,  
Anna Hansdaatter fordred laante penge 4 mrk., udlagt af forde Koe disse 4 mrk.,  
Kirstene Rasmusdaatter fordred laante penge 2 mrk., udlagt af Koe 2 mrk.,  
Anders Sivertsen fordred for gres penge 2 mrk., udlagt af forde Koe 2 mrk.,  
Skifteforwalteren og Skriveren hver 3 mrk., af Hesten. 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., af Hesten. 
Wurderings mændene hver 8 skl er 1 mrk., udlagt forde wogn. 
Imod denne S: Mands begrafvelses bekaastning kand Enken bekomme 9 mrk. 12 skl., som er resten 
af dette Sterfboes middel og udlagt i forskrefne Koe. 
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Skifteforwalteren tilspurdte Enken og de tilstede værende om de hafde meere til dette boes beste at 
angifve, hvor til de svarede nej ej videre at være, end angifved er, og forskrefved staar, ej heller  
angaf sig fleere med at Kræfve noged, end her udi indført er, dette saa at være Passeret Testerer. 
J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. Esper E:E:S: Espersen. 
Peder P:H:S: Hansen. 
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Nr. 262.     
Side 371b. 1698. 14. Juli. 
Hans Pedersen, 24. Sg. Øster Sogn. 
Birgite Larsdatter. Laugv: Bror, Sørren Larsen, sognepræst, Øster Sogn. 
 3 søn. 2 døt. 
A: Peder Hansen, f. 1683. Værge: Jens Berildsen, Poulsker. 
B: Lars Hansen, f. 1687. Værge: Hans Erichsen, Bodilsker. 
C: Hans Hansen, f. 1695. Værge: Peder Hansen, Tingsted, Vestermarie. 
D: Anna Hansdatter, f. 1685. Værge: Niels Andersen, Øster Sogn. 
E: Kirstene Hansdatter, f. 1698. ( ½ år.). Værge: Hans Hansen, Østerlars. 
 
Anno 1698. Den 14 july, er efter Lovlig Giorde Tillysning, Holden Registering og Wurdering 
Sampt Skifte og Deehling efter Sal: Hans Pedersen, som boede og døde paa 24 Jord 
Eiendomsgaard  beliggende i Østermarie sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte Hustru, Birgitte 
Larsdaatter for hende paatog sig at laugwerge hendis broder hederlig og Wellærde mand  Hr: 
Sørren Larsen Sognepræst ibiden. De paa eene og paa anden side, denne S: Mands med sin efter 
lefvende hustru auflede børn som er 3 sønner og 2 døttre. Hvoraf 
 
Den eldste søn er Peder Hansen paa 15 aar gl. for hammen er til werge anordnet Jens Berrildsen i 
Poulsker sogn   
Den anden søn Lars Hansen paa 11 aar gl. for hammen werger Hans Eriksen i Boelsker sogn. 
Den yngste søn Hans Hansen paa 3 aar gl. for hammen werger Peder Hansen paa Thingsta i 
Østermarie sogn.  
Den eldste daatter er Anna Hansdaatter 13 aar gl. for hende werger Niels Andersen i Østermarie 
sogn.  
Den yngste daatter Kirstine Hansdaatter ½ aar gl. for hende werger Hans Hansen i 
Østerlaursker sogn. 
 
Hvor paa Rettens wegne var over værende bemelte Jens PedersenMeklenbourgh, og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmelded  Esper Persen og 
Niels Jørgensen. Hvor da er Passeret følgende. 
 
Øeg.  
En sort blised Hest 8 Sld., en gl brun Hest 5 Sld. 2 mrk., en brun braaged Hest 7 Sld., en gl. brun 
Hoppe 10 mrk., nok en brun Hoppe som er udskuppen paa lyngen for 5 Sld., 
Qveg. 
2 røe beltede studde 14 Sld., en røe hielmed stud 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe 5 Sld., en røe hielmed 
Koe 5 Sld., en røed spetted 4 Sld. 1 mrk., en røed skiolded Koe 5 Sld., en blaked Koe 5 Sld. 2 mrk., 
en hvid Koe 18 mrk., en røe røgged Koe 5 Sld., en blaked Tyrkalf 2 mrk., en røe belted Tyrkalf 4 
mrk., en røe skioldet Tyrkalf 4 mrk., en røe Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., en brun røgged Qvigekalf 4 
mrk. 8 skl., nok findes 5 smaa nød, som faderen haver foræred sine børn hver it, og er hver nød af 
werdie 9 mrk., hvilked dem i fremtiden af Enken tilgoede holdis. 
Faar og Lam. 10 Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 10 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 Sld. 3 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 3 mrk., 6 Gieslinge á 8 skl er 3 mrk.,  
Svin. En ung hvid galt 2 mrk., 3 grise á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en røe sanded Soe 3 mrk., en hvid Soe 
3 mrk.,  
Kaabber Ware. 
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En gl. kaabber kedel paa en span stoer for 3 mrk., en gl. mæssing kedel paa en span stoer 4 mrk.,  
Boehave. 
En ploug med behør 8 mrk., 2 aar med bihl á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., en sleede med jern vidier, og it 
slee Car for 6 mrk., en gl. skov slede 1 mrk. 8 skl., 4 gl. straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk., it gl. 
øllkar paa 2 tønder for 4 mrk., en gl. harrer 8 skl., en ruhl med jern ringe tappe og skogle 4 mrk., en 
wogn med smaa stier hammel, og tøm og halseeler 10 mrk., nok en gl. wogn med 2 gl. Høestier 2 
mrk. 8 skl., it deigne trug for 3 mrk., en røste ballig for 8 skl., it gl. wraaeskab af fyrre 4 mrk., it gl. 
førre bord i stuen 2 mrk.,  
Jern Ware. 
2 stokøpser á 2 mrk er 4 mrk., en mindre øpse 1 mrk., en skarøpse 1 mrk. 8 skl., en gryde kraag 12 
skl., en jern tyve 6 skl., 2 smaa naur á 4 skl er 8 skl., en jern stang af bøsse løb 10 skl., en liden jern 
tyve 4 skl., 2 gl. seiser med bom og ringe á 2 mrk er 4 mrk., nok en gl. Seis med bom og ringe 1 
mrk.,  
Senge og Benkeklæder i Herberghused. 
I den øster seng, en olmerdugs ofverdynne 2 Sld., 2 bruegarns lagen 2 Sld., I den westre seng. En gl. 
olmerdugs ofverdynne 6 mrk., en linnen underdynne 2 mrk., en gl. linnen hoveddynne 8 skl., 2 
blaargarns lagen á 2 mrk er 4 mrk.,  
I Stuen. En benkedynne under winduen 6 allen lang med syed over waar 10 mrk., 2 stoke med Bier 
á 6 mrk er 3 Sld., en sadel med stie bøyle og sadel jord 6 mrk., it bidzel med leder tøyel 2 mrk., 2 
fyhr pistoler med holster 3 mrk., en liden jern stuest for 2 mrk., en flinte bøsse 6 mrk., og som forde 
bier haver ansat til begyndelse nogle træer som ike forwiss taxt kand anførris, saa lofved Enken, saa 
fremt Gud vil gifve fremgang at hver barn i fremtiden skal nyde en ung stok med Bier.  
Hvis som denne 24 gaard er saaed i aar 1698. er til dette boes middel at anføre, Strøe korned som er 
en tønde Rug 10 mrk., 4 tønder Biug á 8 mrk er 8 Sld., 6 tønder Haure á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., hvis 
Engen og afgrøden af dette anførte strøe korn angaar, da blef der om paa Sterfboet afhandled at 
Enken det beholder at indhøste, der imod svarer Enken til gaardens afgift, ved hvad navn det og 
have kand, for A: 1698. hvor ved  det og saa naar det efterkommis beroer, og forblifver; Belangende  
denne S: Mands Ifareklæder, da som de ikun er af wadmel, og hiemspunded warre, saa blef der om 
her nu paa Sterfboet af handled at Enken skal den tilsammen beholde, til at paaklæde børnen efter 
haanden at forslide, der ved denne post saaleedis henstaar og wergerne der for fri at være i herved 
denne 24 gaard findis en Wand Mølle, med behørig Qverne og jern, er nu taxered for 32 Sld.,  
Tilstaaende Gield. 
Jens Stryrman i Østermarie sogn er skyldig blefven her til boet for en Koe 5 Sld. 2 mrk.,  
Nok  anføris af børnegoeds som denne S: Mand hafde under wergemaal, nemlig, en læder Køllert 
for 7 Sld., en mørk som endnu stoer til afgangne Qvartermesteren Lars Jensen i Røe sogn for 14 
mrk., det øster sengested der sammested for 3 mrk., en linnen underdynne for 3 Sld., it nyt 
blaargarns lagen 3 mrk.,  
Gammel Madsen i Rønne, som til S: Jens Andersen i Rydsker sogn var skyldig, og hans søn som 
denne S: mand er tilordned at werge for, er tillagt, swom nu anførris penge 9 mrk., hos Capit: 
Casper Henrik Westerwalt, som hand iligemaade, af bemelte børnegoeds skyldig er 6 mrk., en ullen 
ofverdynne 10 mrk., en ullen hofveddynne 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboes middel til penge 209 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Her imod blef angiven efterskrefne Gield og Prætensioner, hvor til er giort udleg, 
som her efter følger. 
Welb: Hr: Vice Lands dommer Ancher Müller fordred efter sin seddel 25 Sld. 2 mrk., udlagt 2 røe 
beltede studde 14 Sld., en sort blised Hest 8 Sld., en brun braaged Hest 7 Sld., heraf er tilovers 14 
mrk.,  



 3 

Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter regenskab 6 Sld. 1 mrk. 1 skl., udlagt 8 Faar á 3 mrk er 6 
Sld., 3 Grise á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., til overs 7 skl., 
Efter det skiftebref Aa. 1697. ganged efter S: Qvertermesteren Lars Jensen i Røe sogn. er denne S: 
Mand tilordnet at werge for S: Jens Andersens søn, som døde i Ryds kirke præstegaard, navnlig 
Jens Jensen som tilkommer sin fæderne arfvis halfpart her af boet som er 36 Sld. 9 skl., her af kand 
ike regnis rente, en deel for tillegged er ringe, særdelis og formedelst at wergen paa det tillagde 
goeds store skade udstanden haver, som bevisligt er, saa er da ved denne S: Mands dødelig afgang 
til werge igien for myndlingen anordned hans Moders søstermand Anders Hansen nu boende i 
ØsterLarsker sogn, som dette wergemaal efter lowen, haver at forestaae, saa er da for de 36 Sld. 9 
skl., udlagt efterskrefne, hos Jens Styrman i Østermarie sogn 5 Sld. 2 mrk., en brun Hest 5 Sld. 2 
mrk., en læder Køllert 7 Sld., en ørk til S: Lars Jens i Røe sogn for 14 mrk., it sengested samme 
sted 3 mrk., nok her af boet, en linnen underdynne 3 Sld., it nyt blaargarns lagen 3 mrk., hos 
gammel Madsen i Rønne, som hand her til er skyldig 9 mrk., Iligemaade hos Capit: Westerwalt 6 
mrk., en ullen overdynne 10 mrk., en ullen hofveddynne 3 mrk., it øllkar paa 2 tønde 4 mrk., it 
deigne trug 3 mrk., en røed skiolded Tyrkalf 4 mrk., en skar øpse 1 mrk. 9 skl.,  
Item er og denne S: Mand beordred at werge for S: Peder Due Smid i Østerlaursker sogns daatter 
Karne Pedersdaatter som tilkommer efter faderen 10 mrk. 13 skl., og efter moderen 6 Sld. 2 mrk., 
giør Capit: 9 Sld. 13 skl., her af regnis 6 aars rente, som er naar werge penge afdragis 7 mrk. 10 skl., 
er saa Capit: og rente 11 Sld. 1 skl., og som Henrik Lassen i Østermarie sogn hafver oppebaared 
hofved Summen af denne myndlings tilkommer, som denne S: Mand haver ham betroed, saa er 
hand nu isteden for denne S: Mand igien forbemelte myndling til werge anordnet, og som berørte 
nu anordnede werge Henrik Lassen her af boet bekommer udleg for den til dato resterende rente 7 
mrk. 10 skl., Saa svarer hand myndlingen i fremtiden baade til Capit: og rente som lowen tilholder, 
og forelagt fader broderen Jep Jensen Smid i Østermarie sogn, at være tilsiuns werge, Saa er da for 
der omrørte 7 mrk. 10 skl., udlagt en røe sanded Soe 3 mrk., en hvid Soe 3 mrk., en liden øpse 1 
mrk., en jern stang af it bøsseløb 10 skl.,  
Widere befindes denne S: Mand at have væred tilordnet at werge for afgangne Hans Jørgensens i 
Østermarie sogn søn Jørgen Hansen som nu er sin egen werge, og tilkommer ham efter sin Sahl:  
Moder 10 Sld. 1 mrk. 5 skl., af denne Summa efterloed myndlingen Jørgen Hansen 10 mrk., som 
opdrager af en brun Hoppe der strax efter at wergen den annammed bort døde, for resten skeer ham 
udleg, som er 7 Sld. 3 mrk. 5 skl., Nok tilkommer ham efter sin S: Moder af en sort fifskaftes kioel 
5 mrk. 13 skl., er saa hvis Jørgen Hansen tilkommer i alt 9 Sld. 1 mrk. 2 skl., her for udlagt, en røe 
hielmed Koe for 5 Sld., en seis med bom og ringe 2 mrk., en stokøpse 2 mrk., en brun Hoppe 10 
mrk., it Faar 3 mrk., af en gris 2 skl.,  
Lars Monsen i Westermarie sogn fordred paa sin myndlings wegne 2 mrk. 2 skl., Item Jordepenge 5 
mrk er 7 mrk. 2 skl., udlagt af en røe spetted Koe de 7 mrk., af en gris 2 skl.,  
Hans Larsen i Boelsker sogn fordred paa sin myndlings wegne Jordepenge af denne 24 gaard i 
Østermarie sogn 4 mrk., udlagt en røe belted Tyrkalf for 4 mrk.,  
Jens Berrildsen i Poulsker sogn fordred paa sin myndling S: Hans Jørgensdaatters wegne nemlig, 
Marne Hansdaatter, hendis wegne Jordepenge af denne 24 gaard 5 mrk., udlagt it Faar 3 mrk., it 
Lam 1 mrk. 8 skl., en ung Gaas for 8 skl.,  
Sønnen Peder Hansen efter S: Hans Jørgensen fordred Jordepenge af denne 24 gaard 10 mrk., 
udlagt af en røe spetted Koe med Lars Monsen i Westermarie sogn at have disse 10 mrk.,  
Den anden søn Hans Hansen fordred af bemelte Jordepenge af den 24 gaard i Østermarie sogn 10 
mrk., udlagt en brun røgged Qvigekalf for 4 mrk. 8 skl., en skov slee 1 mrk. 8 skl., it wraaeskab af 
fyrre 4 mrk.,  
Esper Poulsen i Østermarie sogn frem kom, og fordrede skades Gield paa en Eng som hand sagde 
for 97. og 1698. á 2 mrk er 4 mrk., Enken sagde at Esper Poulsen haver med sit Qveg ladet giøre 
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hende langt meere skade paa 2 andre Enge, der dog Enken ike viste nogen skade Esper Poulsen ved 
sit Qveg, at have tilfyet, her om ingen bevis af parterne fremlagdis, der for skifteforwalteren denne 
fordring til Lov og Ret henvist; 
Sogne Præsten Hr: Søfren Larsen fordred 6 Sld., udlagt en røe hielmed stud for 4 Sld. 2 mrk., 4 
Lam á 1 mrk. 8 skl er 6 mrk.,  
Deignen Giert Pfilip Simonsen fordred 6 mrk., udlagt en røe Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., en Seis 
med bom og ringe 2 mrk., 2 smaa nauer 8 skl.,  
Imod denne S: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged udleg for 24 Sld., 
og tillagt en brun Hoppe som nu er paa Engen for 5 Sld., en blaked Koe 5 Sld. 2 mrk., en hvid Koe 
4 Sld. 2 mrk., af en brun braaged Hest 3 Sld. 2 mrk., en ploug med behørig Jern 2 Sld., en wogn 
med behør 10 mrk., en ruhl med behør 4 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 5 Sld., udlagt en sort Koe for 5 Sld., Accorderet for penge 4 Sld.,  
Skifteskriveren for sin umage i alt 5 Sld., udlagt en røe skiolded Koe for 5 Sld., Accorderet for 
penge 3 Sld., Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt 4 Lam for 6 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk., er 6 mrk., udlagt en gl. wogn med Høestier 2 
mrk. 8 skl., it Lam 1 mrk. 8 skl., en stok øpse 2 mrk.,  
Morten Jørgensen fordred for at grave 1 mrk. 4 skl., udlagt 2 aar med bihl for 20 skl.,  
Tieneste drengen Anders Svan fordred løn 2 mrk., udlagt en linnen underdynne 2 mrk.,  
Rasmus Norman for høste løn tilkommer 4 Sld., udlagt en benkedynne 6 alen lang under winduen i 
Stuen med syed ofver waar 10 mrk., en olmerdugs ofverdynne 6 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 137 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deehling 72 Sld. 8 skl.,  
Deraf tilkommer moderen den halfvepart som er 36 Sld. 4 skl.,  
Den anden halfvepart dehlis imellem forde denne S: Mands med sin efterlatte hustru auflede 3 
sønner og 2 døttre, er deraf en broderlaad penge 9 Sld. 1 skl., Og hver daatter 4 Sld. 2 mrk. ½ skl.,  
Her foruden blef efter en Samfrender forretning paa den 24 Jord Eiendoms faard i Østermarie sogn, 
datered den 18 November 1667. berørte gaard at være sat for 193 Sld., hvor af denne Sahl: Mand 
efter derom Qviteringerne udvisning sine med arfvinger haver udløst, at gaarden hammen eller nu 
hans arfvinger til eiendom er berettiged, ved hvilken leilighed, nu vedkommende Enken med sin 
laugwerge, og børnens werger indgik og samtøked at gaarden den 24 i Østermarie sogn, med sin 
forbedring nu Imellem arfvingerne indbyrdis anslagis for 200 Sld., der af Moderen tilkommer den 
halfvepart som er 100 Sld., den anden halfvepart deelis imellem 3 sønner og 2 døttre,  
Denne Sahl: Mands børn er deraf en broderlaad 25 Sld. Og en søsterlaad 12 Sld. 2 mrk.,  
Belangende renten af børnens tilfalden arf af berørte Jordepenge er derom aftalt nu paa Sterfboet, at 
de børn som er ofver 7 aar skal have fuld rente, efter Lowen, og forordningen 5 Procento, men de 
børn som ike nu 7 aar gl. skal ingen rente have, førind de 7 fulde aar opnaaet haver, Sæded 
angaaende, da under Enken efter nu giorde foeeening imellem parterne, det sin lifstid, og efter 
Enkens Birgite Laursdaatters død, skal den yngste S: Hans Pedersens søn Hans Hansen nyde 
Sædet i denne 24 gaard i Østermarie sogn, og om de det hended sig, at hand døde før moderen da 
hans yngste broder sædet i berørte gaard at nyde, dermed saa dette skifte omgaarden fuldkommen af 
de vedkommende med willie, og samtøke her paa skifted er slutted, hvor parterne var tilfreds og 
fornøyet i allemaader, Og som dagen er nu endet saa sluttis denne forretning med hvis som 
forskrefved Passeret er. Og her efter Enkens, og børnens, for den dem tilkommer løsøre arf at skee 
udleg af boets løsøre, dette saa være Passeret. Testerer. J:P:Meklenbourgh.  
H: Brugman.  Søfren Larsen. J:B:S: Berrildsen  Hans Eriksen.  
Per P:H:S: Hansen. Esper E:E:S: Espersen. Niels Jørgensen. 
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Saa er da I dag den 15 July 1698. Udlagt til arfvingerne udi en deel de vedkommendis nærværelse 
nemlig først. 
 
Enken for sin anpart som er 36 Sld. 4 skl., udlagt den halfvepart af forskrefne wandmølle med behør 
for 16 Sld., 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., 5 unge Gies 2 mrk. 8 skl., en ung hvid galt 2 mrk., en gl. 
kaabber kedel paa en span stoer 3 mrk., en mæssing kedel 4 mrk., en slee med slee Car 6 mrk., 4 
tønder 1 mrk., en gl. harrer 8 skl., en røste ballig 8 skl., it føre bord i stuen 2 mrk., en gryde kraag 
12 skl., en jern tyve 6 skl., it tønde strø Rug 10 mrk., 4 tønder strøe Biug 8 Sld., 6 tønder strø Haure 
á 3 mrk er 18 mrk., her af til ofvers 5 mrk. 6 skl.,  
 
Den eldste søn Per Hansen tillagt for sin anpart som er 9 Sld., af en Wandmølle 4 Sld., en sadel 
med stibøyel, og sadel Jord 6 mrk., hos Enken af bierne 6 mrk., 2 bruegarns lagen 8 mrk.,  
 
Den anden søn Lars Hansen tillagt for sin anpart som er 9 Sld., af en Wandmølle 4 Sld., en flinte 
bøsse 6 mrk., af Bierne 6 mrk., 2 blaargarns lagen 4 mrk., en blaked Tyrkalf 2 mrk., en liden Jens 
Stucat for 2 mrk.,  
 
Den yngste søn Hans Hansen tillagt for sin anpart som er 9 Sld., af en Wandmølle 4 Sld., en røe 
røgged Koe 5 Sld.,  
 
Den eldste daatter Anna Hansdaatter tillagt af en Wandmølle 2 Sld., en olmerdugs ofverdynne 2 
Sld., it bidzel med læder for 2 mrk.,  
 
Den yngste daatter Kirstine Hansdaatter for sin anpart 4 Sld. 2 mrk., tillagt af en Wandmølle 2 
Sld., en seis med bom og ringe1 mrk., en liden Jern Tyve 4 skl., en linnen hofveddynne 8 skl., 2 
Fyhr Pistoler 3 mrk., hos moderens laad at have 5 mrk. 6 skl.,  
 
Og som børnens tilleg af løsøre er ringe Summa og Enken som for er melt skal svare sine børn til 
rente af Jordepengene af denne 24 gaard i Østermarie sogn saa blef wurderet nu her paa Sterfboet, 
at Enken betroes under sit wergemaal at have børnens løsøre arfve, og beholder Det foruden rentis 
gifvelse, saa lenge hun sider i Enke sæde, Hvorimod Enken loved at underholde sine børn, med 
nødtørftig klæde og føede og naar Enken gifter sig igien, da der med at omgaas som loven tilholder 
hvor ved saa dette skifte sluttes, dette saa at være Passeret. Testerer. J:P:Meklenbourgh.  
H: Brugman.  Søfren Larsen. J:B:S: Berrildsen  Hans Eriksen.  
Per P:H:S: Hansen. Esper E:E:S: Espersen. Niels Jørgensen. 
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Nr. 263. Side 373b. 1698. 22. Juli. 
Herman Cam, et af Firehusene, Pedersker. 
Karen Jørgensdatter. Laugv: Jep Lassen, Pedersker. 
 2 døt. 
A: Anna Hermandsdatter, f. 1692. 
B: Elsebeth Hermandsdatter, f, 1695. Værge: Fastermand, Esper Mortensen, Nylars. 
 
Anno 1698. Den 22 july, er efter Lovlig Giorde Tillysning, Holden Registering og Wurdering 
Sampt Liqvidation efter Sal: Herman Cam. som boede og døde i it af Firehusen i Pedersker 
sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte Hustru, Karne Jørgensdaatter for hende blef efter 
hendis begiering  til laugwerge anordned Jep Lassen ibiden. De paa eene og paa anden side, deris 
Sammen auflede børn, som er 2 døttre. Hvoraf 
 
Den eldste daatter er Anna Hermansdaatter 6 aar gl.  
Den yngste daatter Elsebeth Hermansdaatter 3  aar gl.  
For dem er til werge anordnet deris fastermand Esper Morttensen i Nyelaursker sogn. 
 
Hvor paa Rettens wegne var over værende bemelte Jens PedersenMeklenbourgh, og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, wurderings mændene  Hans Lassen og Anders Rasmusen. Ibiden, Hvor 
da er Passeret følgende. 
Bemelte gl. hus 6 stolperum med en liden Lyke rum Sønden ud fore er sat for 3 Sld. 2 mrk., en gl. 
brun hielmed liden Koe 14 mrk., en gl. malm gryde 2 mrk., en gl. hand Qvern uden seiel 1 mrk., it 
gl. føre bord 3 mrk.,  
Summa boets middel 8 Sld. 2 mrk.,  
Gield. 
Jep Lassen i Persker sogn fordred 3 Sld., udlagt og indført i hused for 3 Sld.,  
Olluf Jensen i Persker sogn fordred 6 mrk., udlagt it bord i stuen for 3 mrk., af korn 3 mrk.,  
Anna  Hans Morttensens ibiden fordred 2 mrk., udlagt af forde hus at have 2 mrk.,  
Skifteforwalteren og skriveren hver 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., udlagt en gl. gryde 2 mrk., en gl. Qvern 
1 mrk., Stempled papir 1 mrk. 8 skl., udlagt af korn 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene hver 4 skl er 8 skl., udlagt af korn de 8 skl.,  
Imod Udfarten beholder Enken resten af boes middel saavel til wederlaug der imod særdeelis og saa 
til at helpe baade sig og de smaa børn med som er 9 mrk., udlagt af forde Koe disse 9 mrk.,  
Saaleedis er da indted til dehling i overblefven og efter anfordring hafde Enken ike meere dette boe 
at være til beste end angived er, dette saa at være Passeret Testerer.  J:P: Meklenbourgh. 
H: Brugman. Esper E:M: Morttensen. Jep J:L: Lassen. Anders Rasmusen. 
Hans H:L: Lassen. 
Og ved denne Sahl: Mands Søster Karne Claus Camsdaatters død tilkom disse denne S: Mands 
børn, som med arfvingerne bevilged børnens moder til hielp, at føede børnene med 3 Sld., som 
Olluf Jensen i Persker sogn var skyldig til bemelte pige som ved døden er afgangen hos Rasmus 
Olsen Udbygger paa Jens Pers grund i Persker sogn. ved Pinsedagstider 1698, hvis wide varf eller 
fortient goeds denne S: Pige end haver, er hendis lig, og legeme til jorden besteed for, som hendis 
søstermand Esper Morttensen i Nyker sogn har bekosted, og derfor hendis klæder igien bekom 
hvilked og ike var uden af ringe werdt, dette af os underskrefne til widnisbiurd Testerer.  
Esper E:M: Morttensen. Jep J:L: Lassen  
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Nr. 264. 
Side 374. 1698. 22. Juli.  
Ingeborg Hansdaatter, enke, et af Firehusene, Pedersker. 
Afg. Kield Olsen. 
 3 søn. 3 døt. 
A: Jens Kieldsen, f. 1682.  
B: Hans Kieldsen, f. 1689.  
C: Peder Kieldsen, f. 1692.  
  Værge: ½ bror, Olle Kieldsen, Pedersker. 
D: Boehl Kieldsdatter, f. 1685.  
E: Anna Kieldsdatter, f. 1688. 
  Værge: Olluf Jacobsen, degn, Pedersker. 
F: Else Kieldsdatter, f. 1694. Værge: Jep Lassen, Pedersker. 
 
Anno 1698 Den 22 Julÿ, er holden Registrering, og Wurdering sampt: Ligvidation, efter S: 
Ingeborg  S: Kield Olsens, som boede og døde i et af Firehusse i Pedersker sogn, Imellem dens 
S: Qvindes efterladte børn, som er 3 sønner og 3 døttre,  
hvor af  
den Eldste søn er Jens Kieldsen 16 aar gammel for hammen er halfbroderen Olle Kieldsen i 
Pedersker sogn verge, 
den 2 søn Hans Kieldsen 9 aar gammel for ham er og bemelt Olle Kieldsen verge, 
den yngste søn Peder Kielsen 6 aar gammel som og Olle Kieldsen verge for, 
den Eldste daatter Boehl Kieldsdaatter 13 aar gammel, 
den 2 daatter Anna Kieldsdaatter 10 aar gammel, for denne er Olluf Jacobsen Degn i Pedersker 
sogn,  
ofverwærende bemelte Mechlenbourgh, og Brugman, Wurderings mænd Hans Lasse og Anders 
Rasmus, hvor da Pahseret følgende,  
en Sort heilmed Koe 6 Sdr., en Røe heilmed Koe for 4 Sdr., en Sort braaged Qvige for 3 Sdr., et 
Waarskab 3 mrk., it Madskab 1 mrk- 8 skl., en Førre Kiste med laas 3 mrk.,en gl. Egekiste 1 mrk., 
en gl. førre Kiste for 8 skl., en grydekrog 2 mrk, en luge 4 skl, it tørke træ 4 skl, it  sengested 8 skl, 
3 tønder à 3 skl. er 6 skl., en half tønde 2 mrk., en gl. benkedyne 1 mrk., it høinde 8 skl., en 
ogerdyne 1 mrk.,en dito 8 skl., en lille stie 6 skl., it Faar 3 mrk., en deel gamle sengeklæder til som 
er for 4 mrk., en Jern Grydekraag 8 skl.,  
Dernest blef angiven efter skrefne til Boet  skyldig blef en Gield som er  
Mads Jensen paa Søemarken, har bekommed en Soe for 3 mrk., og har lofved at saae af sit eged 
Buig ½ skp. Derfor, men naar hand beholder self Buige saa svarre hand Sterfboet til de 3 mrk.: ½ 
skp. Rug som er saed paa Jep Lasse i Pedersker sogn, Deigedeste 1 mrk, til leie som Deignen Olle 
Jacobsen loved at betale og der foruden loved at svarre Sterfboet til penge 1 mrk. 8 skl., I 
ligemaade er og saaed til Lars Pers gaard i Pedersker sogn hvor afkefte begesaa Beieg 1 mrk. Som 
Olluf Jacobsen dertil og hvor at betale og der foruden at svarre Sterfboet til penge 1 mrk. 8 skl., en 
half skeppe Bing, hos Udbygger Jens Andersen paa Lars Mortensens grund i Pedersker sogn, er nu 
ansat for 3 mrk. Norher nanadered et Førre Bord med  skofte og  ford 4 mrk., it Nye Wefned Seng 
Klæde for 4 mrk.  
Summa Andrager  dette Sterfboe middel til penge 23 Sdr. 6 skl.,  
her Imod blef angifven efter skrefne Boet skyldige Gield, og er der tilgiort udleg som 
følger;  
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Sogne Præsten i Persker sogn Sl.Olluf Sonne har for sraeht til denne Sal. Qvindes begravelse sin 
opdrager med hves hand af arfvingerne for sin umage med lig teineste er bevilged 9 Sdr. her for 
udlagt, en Sort Hielmed Koe for 6 Sdr. en Sort braaged Qvige for 3 Sdr.:/: 
Jesper Persen for al grave til  denne S: Qvindes lig fordred 1 mrk. Udlagt , it Madskab for 1 mrk 8 
skl. :/ til overs 8 skl.,  
Mads Hansen i Billegrav lod fordre 8 skl. Udlagt en Jern Gryde Kraag 8 skl.:/:  
Skifteforvalterne, og Skriveren fordris Umage hver 4 mrk. Udlagt,af en Røe heilmed Koe 4 mrk., it 
Førre bord i stue 4 mrk. :/:  
Stempled papir til denne forretning 3 mrk. Udlagt af en Røe heilmed Koe disse 3 mrk. :/:  
Wurderingsmændene fordris umage hver 1 mrk. Er 2 mrk. Udlagt , en Ogerdÿne 1 mrk. En 
Bendedÿne 1 mrk. :/: 
Summa andrager her forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 15 Sdr. 8 skl.  
Leqvideret bliver udi behold, og til Deeling 7 Sdr. 3 mrk. 14 skl.  
som deelis imellem 3 sønner, og 3 døttre, en der af en broderlaad 7 mrk. 11/3 skl., og en søsterlaad 
3 mrk. 8 2/3 skl.  
Den Eldste søn Jens, og den anden søn Hans Kieldsen søn Olluf Kieldsen verger for til 
kommer begge 14 mrk. Tillagt af en Røe heilmed Koe 9 mrk., en del sengeklæder 4 mrk.en førre 
kiste 8 skl. en sengested 8 skl.:/:  
Den Yngste søn Peder Kieldsen tilkommer 7 mrk. Tillagt it Nye Wefned Seng klæde for 4 mrk. 
Hos Jens Andersen Udbygger en half skeppe Biug Sæd for 3 mrk. :/:  
dette udleg tillagt og barned, Anna med Sl.Olluf Sonne  til sig, og vil bevise baren hiertighed imod 
hammen, 
Den Eldste Daatter Boehl , den anden daatter Anna  som drignes Olluf Jacobsen  er verge for 
tilkommer 7 mrk. Udlagt, hos Mads Jensen paa Søemarken 3 mrk. Hos Jep Lasse 1 mrk. 8 skl.hos 
Lars Persen 1 mrk. 8 skl., en luge 4 skl., it  tørke træ 4 skl., 3 tønder , og en halftønde 8 skl :/:  
Dend Yngste daatter Else Kieldsdaatter som Jep Lasse er verge for tilkommer 3 mrk. 8 skl. 
Udlagt it Faar 3 mrk. En lille stie 6 skl. af it Madskab 2 skl. :/:  
Efter anfordring hafde de Vedkommende ei meder til Boes beste at angifve, end for skrefned staar, 
dette saa at Være Pafseret Festerer.  
H Mechlenbourgh,  H. Brugman,  Olluf Jacobsen,  
 Olluf O K Kieldsen,  Hans H L Lasse,  Anders Rasmussen. 
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Nr. 265. 
Side 374b. 1698. 23. Juli. 
Peder Andersen Gullender, 4. Vg. Pedersker. 
Dorethea Ibsdatter. Laugv: Dattermand, Jens Persen Juhlmager, Nexø. 
 Ved første ægt med ?. 3 døt. 
A: Karen Persdatter, gm. Olluf Hansen, Pedersker. 
B: Margretha Persdatter, f. 1672. Værge: Anders Terkelsen, Pedersker. 
C: Ellen Persdatter, f. 1676. Værge: Olle Hansen. 
 Ved ægt med enken. 1 søn 
D: Jep Persen, f. 1685. Værge: Rasmus Jacobsen, Pedersker.  
 
Anno 1698 Den 23 Julÿ, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Ligvidation, efter S: Peder AndersenGullender, som boede og døde paa ded 4 wornede 
beliggende udi Persker sogn, Imellem denne  S: Mands efterladte  hustru Dorethea Ibsdaatter, 
for hende blef efter  hendis begiering til luagwerge anordned hendis daattermand Jens Persen 
Juhlmager boende i Nexøe,  paa eene, og paa anden side, denne S: Mands børn, som er med første 
S: Mands hustru auflede 3de døttre deraf  
 
den Eldste daatter Karne Persdaatter i Ekteskab med Olluf Hansen i bemelte Persker sogn. 
den 2 daatter Margreta Persdaatter 26 aar gl, for hende blef til werge anordned Anders 
Terkelsen ibiden. 
Den yngste daatter Ellene Persdaatter paa 22 aar gl. for hende er til werge anordned forde Olle 
Hansen. 
Og med denne nu efter lefvende hustru auflede  
en søn Jep Persen 13 aar gl. for ham werger Rasmus Jacobsen i Persker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverwærende bemelte Mechlenbourgh, og Brugman, Wurderings 
mænd Hans Lasse og Anders Rasmus, ibiden, hvor da Pahseret følgende,  
 
Øeg.  En sort Hoppe, og it brunt spet Horsføll begge 8 Sld., en gl. sort Hest for 3 Sld.,  
Qveg.  
En røe stierned Koe 5 Sld., en sort ung Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe herred Qvige 14 mrk., en brun 
hielmed Tyrkalf 7 mrk., 2 sorte Tyrkalfve á 3 mrk er 6 mrk.,  
Svin. En graae Orne 4 mrk., en sort Soe 3 mrk., 6 Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 6 Lam á 20 skl er 7 
mrk. 8 skl., 4 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 5 mrk., 12 unge Gies á 8 skl er 6 mrk., en gl. fierings 
kedel af kaabber for 4 mrk., en gl. Messing kedel for 1 mrk.,  
Boehave. 
En gl. førre kiste uden laag og laas 2 mrk., 2 straabonds tønder 8 skl., en seis med bom og ringe 2 
mrk., en hiem qvern med hus og seiel for 3 mrk., en gl. wogn med Høestier paa 8 mrk., en ploug 
med behørig jern 6 mrk., en gl. olmerdugs overdynne i Krobhused for 3 mrk., it lidet røste Car 8 
skl., en gl flamsk benkedynne under winduen i stuen 6 allen lang 2 mrk., en lesned benkedynne 3 
alen lang for bordenden i stuen for 2 mrk., en førre bord i stuen med skraa foed 4 mrk., en gl. 
bagstoel 8 skl., 2 gl. wogn juhl á 1 mrk er 2 mrk., den sæd som i dette aar 1698, her til dette 4 
Wornet er lagt er efterskrefne, hvor af strøe korned til dette boes beste anføris, og for afgrøden som 
Enken wil antage, svarer hun bemelte aars Landgilde, tiende og hus for samme aar bør ydis, ved 
hvad navn det have kand, og er strøe korned 3 tønder Rug á 14 mrk er 10 Sld. 2 mrk., 2 tønder Biug 
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á 10 mrk er 5 Sld., 2 tønder Haure á 3 mrk er 6 mrk., Enken beholder og Engen til forskrefne 
afreedsel. 
Summa andrager forskrefne Sterfboes middel til penge 69 Sld. 3 mrk.,  
Belangende denne S: Mands Ifareklæder, da som de var af wadmel, og Allunit skin og af ringe 
verdt, saa beholder sønnen dem til at paaklæde sig, hvor paa de første børn ej ville have noged at 
anke. 
Blef saa angiven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udleg som følger; 
Kongl: May: amptskriver og Ridefouged S: Hans Henrik Skor ved sin fuldmektig Hans Hiort lod 
fordre som rester, af dette Wornede til 1. may 1697. 16 Rd. 2 skl., nok for aar 1697. 9 Rd. 5 mrk. 1 
skl., stefnings penge med omkostning 1 mrk., er 16 Rd. 3 skl., giør 24 Sld. 3 skl., her for er udlagt 3 
tønder strøe Rug á 14 mrk er 10 Sld. 2 mrk., 2 tønder strøe Biug á 10 mrk er 5 Sld., 2 tønder strøe 
Haure á 3 mrk er 6 mrk., en røe stierned Koe 5 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., til ofvers 13 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche lod fordre 6 mrk., og sogne Præsten Hr: Olluf Sonne fordred 4 mrk., er 
10 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 3 Lam á 20 skl er 3 mrk. 12 skl., af en røe stierned Qvige 
4 skl.,  
Mads Bohn Hermansen i Nexøe fordred efter sin sedel 7 Sld. 2 mrk., udlagt en røe herred Koe 4 
Sld. 2 mrk., en røe herred Qvige for 14 mrk., til overs 2 mrk.,  
Enken angaf at have laant i Amptstuen en tønde Biug A: 1698. som med leien ansættis for penge 10 
mrk. 2 skl., udlagt 4 gl. Gies á 20 skl er 5 mrk., 12 unge Gies á 8 skl er 6 mrk., til overs 14 skl.,  
Jens Christiansen i Nexøe fordred efter sin sedel 3 Sld., udlagt en gl. wogn med Høestier for 2 Sld., 
en gl. olmerdugs overdynne i krobhused 3 mrk., af Giesene 14 skl., ved skattens udleg 2 skl.,  
Niels Hansen i Poulsker sogn lod fordre som Enken vedgik 3 Sld., udlagt en gl. sort Hest for 3 Sld.,  
Hans Henriksen lod fordre i Persker sogn fordred for 2 tønder laant Biug á 5 mrk er 10 mrk., udlagt 
en sort Tyrkalf for 3 mrk., 2 wogn juhl á 1 mrk er 2 mrk., en hand qvern med hus og seil 3 mrk., en 
gl. seis med bom og ringe 2 mrk.,  
Niels Monsen i Aakier sogn fordred for jern 3 mrk., og for Cabel 1 mrk., er 4 mrk., udlagt en graae 
Orne for 4 mrk.,  
Efter en skifte forhandling datered den 27 November 1678. ganged efter denne S: Mands forige S: 
hustru, befindes den S: Qvinde Karne Persdaatters børn 3 døttre at tilkomme i alt 12 Sld., 
deraf hver daatter 4 Sld., der af  
den Eldste daatter Karne Olle Hans tilkommer 4 Sld., der for udlagt en ploug med behørig jern 
for 6 mrk., it Faar 3 mrk., 2 Lam 2 mrk. 8 skl., 2 tønder 8 skl., en fieringd kaabber kedel 4 mrk.,  
den anden daatter Margreta som Anders Terkelsen er werge for tilkommer 4 Sld., udlagt en ung 
sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., til overs 2 mrk.,  
den yngste daatter Ellene som Olle Hansen er werge for tilkommer 4 Sld., udlagt hos forde 
søsterens udleg 2 mrk., en brun hielmed Tyrkalf for 7 mrk., it Lam 1 mrk. 4 skl., en mæssing kedel 
1 mrk., en flamsk benkedynne i stuen 2 mrk., en føre kiste uden laas 2 mrk., en bagstohl 8 skl., af en 
røe herret Qvige 4 skl.,  
Erik Larsen i Aarsdale fordred som rester børnegoeds naar en skep Biug, som hand bekommed 
haver der paa kortis for 2 mrk., rester da igien 5 mrk., udlagt en sort Soe for 3 mrk., en lesned 
benkedynne for bordenden i stuen 2 mrk.,  
Anders Terkelsen i Persker sogn fordred Koe leie 4 mrk.,  
Skifteforwalteren og skrifveren hver 3 Sld., stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., for 
disse 8 Sld. 8 skl., udlagt en sort Hoppe med it brunt spet Horsføll begge for 8 Sld., af en røe herrit 
Qvige 8 skl.,  wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en sort Tyrkalf for 
3 mrk., af en røe herret Qvige 1 mrk.,  
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Hans Jensen i Persker sogn fordred 3 mrk., som Enken benekted og beretted at have føed it nød 
derfor, og er henvist til lov og ret. 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 68 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Resten af boets middel som er 5 mrk. 3 skl., beholder Enken paa den ved loug imod sin S: Mands 
begrafvelses bekostning og bestaar udi it føre bord i stuen for 4 mrk., it lided røste kar 8 skl., hos 
skatten  s udleg er til beste de 11 skl., her foruden blef Enken bevilged sin sengsklæder og en 
laasfast kiste. Og paa det hans Kongl: May: og de som skal have noged af dette wornede til 
rettighed, kand være, og blifve uden skade, saa paatog sig Peder Jacobsen self, tilligemed Enken at 
wil indhøste, den lagde sæds afgrøde, og deraf begge at svare og betale baade strøe korned, som her 
udi er anført. Saa vel som rettigheden for gaarden for A: 1698. efter som forskrefved staar. Helst 
som Per Jacobsen nu har stæd, og fæsted dette 4 Wornede at beboe sin lifstid, hvor for saa den post 
derved beroer, og saaleedis til riktighed skeer, henstaar. Til det sidste er Enken og de vedkommende  
af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette boes beste at angifve hvor til de svarede ej 
videre at være, dette saa at være Passeret Testerer. J:P:Meklenbourgh. 
H: Brugman. Jens Persen.  Rasmus R:P: Persen.  
Olluf O:H: Hansen. Hans H:L: Lassen. Anders Rasmusen. 
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Nr. 266. 
Side 375b. 1698. 25. Juli. 
Jens Jensen, 27. Sg. Nylars. 
Elisabeth Nielsdatter. Laugv: Rasmus Mortensen, Nylars. 
 Ved ægt med første afg. hustru, Kirstene Jørgensdatter. 1 søn. 
A: Jørgen Jensen, f. 1676, blind. Morbror, Mons Jørgensen, Bodilsker. 
 Ved ægt med enken. 1 søn. 4 døt. 
B: Hans Jensen, f. 1686. Værge: Jens Terkelsen, Nylars. 
C: Sidsele Jensdatter, f. 1682. Værge: Jens Madsen, Klint, Vestermarie. 
D: Brabra Jensdatter, f. 1684. Værge: Peder Andersen, Tophjem. 
E: Karen Jensdatter, f. 1687. Værge: Mons Hansen, Nyker. 
F: Anna Jensdatter, f. 1690. Værge: Peder Hansen, Knudsker. 
 
Anno 1698 Den 25 Julÿ, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Ligvidation, efter S: Jens Jensen, som boede og døde paa den 27 Jord Eiendoms gaard, 
beliggende i Nyelaursker sogn, Imellem denne  S: Mands efterladte  hustru Elisabeth 
Nielsdaatter, for hende blef efter  hendis begiering til luagwerge anordnet Rasmus Morttensen 
ibiden,  paa eene, og paa anden side, deris sammen auflede børn, saa velsom og en søn som denne 
S: Mand har aufled med sin første S: Hustru Kirstine Jørgensdaatter navnlig 
 
 Jørgen Jensen 22 aar gl. som er nesten blind, for hammen er derfor til werge  anordnet Mons 
Jørgensen i Boelsker sogn hans Mor broder. 
Og med denne nu efterlefvende hustru aufleded en søn og 4 døttre, hvor af 
Sønnen er Hans Jensen paa 12 aar gl. for hammen til werge anordnet Jens Terkelsen som sig det 
og godvillig paatog, boende i Nyelarsk sogn. 
 
Den Eldste daatter Sidzele Jensdaatter 16 aar gl for hende werger Jens Madsen paa Klint i 
Westermarie sogn.  
Den 2 daatter Barbra Jensdaatter 14 aar gl, for hende werger Peder Andersen i Tophiem 
Den 3. daatter Karne Jensdaatter 11 aar gl. for hende werger Mons Hansen i Nyker sogn.. 
Den yngste daatter Anna Jensdaatter paa 8 aar gl. for hende werger  Peder Hansen.i Knudsker 
sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverwærende bemelte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Wurderings mænd Jens Terkelsen og Christen Andersen  ibiden, 
hvor da Pahseret følgende,  
 
En brun stierned gol malked Koe 4 Sld. 2 mrk., en brun skimled gilling 6 Sld., en gl. brun blised 
gilling 3 mrk., en graae Soe 3 mrk., 4 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 14 mrk., 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk., 
3 gl. Gies á 20 skl er 3 mrk. 12 skl., 8 unge Gies á 10 skl er 5 mrk.,  
En wogn med Høestier 6 mrk., en ploug med behørig Jern 6 mrk., it aar med bihl 8 skl., en harrer 12 
skl., en slee med træ vidier og dret 1 mrk. 8 skl., en træ brake hammel med seiler, og en haar tøm 
for 1 mrk., en hand qvern med hus og seil 6 mrk., 2 straabonds tønder 1 mrk. 8 skl., en gl. tønde 4 
skl., en gryde lenke 1 mrk., 2 tomme tønder i it Cammer i Sterhused 8 skl., 2 half tønder 8 skl., en 
gl. seis og bom og en lyng rifve 12 skl., 2 ringe til it stude aag 12 skl., en gl. tønde 4 skl., it gl. tørf 
jern 8 skl., en gl. bagstoel 4 skl., en gl. føre kiste uden laas i stuen 1 mrk. 8 skl., Nok findes it 
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wraaeskab med 2 laasse for taxeret for 10 mrk., deraf Jens Terkelsen som det til forsikring haver 
tilkomme 6 mrk. 8 skl., er saa igien som boet til beste deraf anføris 3 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboes middel til penge 27 Sld. 12 skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder som var af ringe werdt, hvilke børnen beholder sig at paaklæde til at 
forslide. Særdelis bevilgedis den Eldste søn en sort wadmels kioel at beholde; 
Saa blef angiven efter skrefne bort skyldige Gield, og der til er giort udleg i følgende 
maade; 
Kongl: May: Amptskriver og Ridefouged S: Hans Henrik Skor fordred efter sin sedel som rester af 
denne 27 gaard, til 1. may 1696. 21 RD. 3 mrk. 9 skl., for A: 1696 rester 15 RD. 2 mrk. 14 skl., 
Item for A: 1697. rester 16 RD. 3 mrk. 6 skl., omkostning 8 skl., er 53 Rd. 4 mrk. 5 skl., giør 80 
Sld. 2 mrk. 5 skl., her paa betalt med en Koe til Poul Koefoed i Rønne efter Qviteringa Asignation 
af 29 Oktober 1697. for 5 Sld., bliver igien 75 Sld. 2 mrk. 5 skl., for disse 75 Sld. 2 mrk. 5 skl., er 
formedelst mangel af løsøre, giort indførsel udi forberørte 27 gaard i Nyelaursker sogn. 
Ærverdige Prous Hr: Jens Morsing præst i Nyelaurskier sogn fordred efter afreigning for resterende 
tiende og andet, opdrager til penge 37 Sld. 1 mrk. 14 skl., her for er og formeldest mangel af løsøre 
giort indførsel i forberørte 27 gaard i Nyelaursker sogn. indtil disse 37 Sld. 1 mrk. 14 skl., betalt 
vorder. 
Viceteren Jens Hansen boende i Rønne fordred som hand til denne S: Mands auflings fortsættelse 
har forstragt 13 mrk., udlagt 3 gl. Gies for 3 mrk. 12 skl., 8 unge Gies á 10 skl er 5 mrk., 2 Lam 4 
mrk., en gl. tønde 4 skl.,  
Barbra S: Jocum Sigwarts i Rønne fordrer 4 mrk., udlag it Faar for 3 mrk. 8 skl., af wognen 8 skl.,  
Jørgen Rosman i Rønne fordred efter regnskab 3 mrk., udlagt it Faar 3 mrk. 8 skl., til overs 8 skl.,  
Jes Rask i Rønne fordred som rester paa en seis 8 skl., udlagt hos Jørgen Rosman 8 skl.,  
Deignen Mons Jensen i Nyelaursker sogn fordred 3 mrk., udlagt en gl. brun blised Hest for 3 mrk.,  
Poul Jensen for denne S: Qvindes ligkiste at giøre 3 mrk., udlagt en slede med træ vidier og dret 1 
mrk. 8 skl., 2 tønder for 1 mrk. 8 skl.,  
Til S: Hans Jensen Sterfboe i Knudsker sogn er denne S: Mand skyldig 3 mrk. 2 skl., udlagt af 
wognen disse 3 mrk. 2 skl.,  
Olle Henriksen skrædder fordred 2 mrk., udlagt af wognen 2 mrk.,  
Niels Jensen i Knudsker sogn fordred 9 mrk., udlagt en graae Soe for 3 mrk., en gryde lenke 1 mrk., 
en føre kiste uden laas 1 mrk. 8 skl., it Faar 3 mrk. 8 skl.,  
Efter dette skiftebref ganged efter S: Hans Jensen i Knudsker sogn den 10 juny 1695. er denne S: 
Mand werge for den S: Mands daatter Elisabeth Hansdaatter og tilkommer hende fæderne arf 10 
Sld. 14 skl., der af bestaar i den 17 gaard i Nyelaursker sogn 9 Sld. 3 mrk. 7 skl., resten 1 mrk. 7 
skl., betalis af obenstaaende 3 mrk. 2 skl., som udlegis for bemelte Hans Jensen Sterfboe, og er nu 
Joen Jensen paa bemelte 17 gaard ved denne S: Mands død, igien til werge for bemelte myndling 
anordnet og svarer fra berørte dato efter som Summen hos ham bestaar.  
Skifteforwalteren og skriveren hver 9 mrk., udlagt en brun stierned Koe for 4 Sld. 2 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt en hiem qvern for 6 mrk., til overs 1 
mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., udlagt af it wraaeskab disse 3 
mrk.,  
Hans Andersen i Knudsker sogn fordred paa sin broder S : Niels Andersens werge er arfvepart 12 
Sld., som hand forregaf denne S: Mand skal have werged for, herimod beviste Enken, og S: Jens 
Jensens arfvingers vedkommende at bemelte myndling har opbaared for at lære skrædder handwerk, 
og til sine klæder 10 Sld. 1 mrk. 4 skl., her om findes ingen endelig riktighed paa myndlingens 
wegne, og vilde Sterfboets vekommende ike stede her for videre udleg, der for den post er til lov og 
ret henvist. 
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Imod denne S: Mands Udfart, eller begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged udleg for 10 Sld. 2 
mrk. 10 skl., og der for tillagt en brun skimled gilling for 6 Sld., af wognen 6 skl., af qvernen 1 mrk. 
8 skl., it Faar 3 mrk. 8 skl., it Lam 2 mrk., en ploug med behør 5 mrk., it aar med bihl 8 skl., en 
harre 12 skl., en træ brake hammel med sehler og tøm 1 mrk., 2 tønder 2 half tønder 1 mrk., en seis 
en lyng rifve 12 skl., 2 ringe til it stude aag 12 skl., en tønde 4 skl., it tørf jern 8 skl., en bagstoel 4 
skl., af it wraaskab 8 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 140 Sld. 15 skl.,  
Der til er udlagt forskrefne boes løsøre goeds som opdrager 27 Sld. 12 skl.,  
Resten som bestaar udi amptskriveren og Proustens fordringer begge 113 Sld. 3 skl.,  
der for er efter som forskrefved staar, giort indførsel i forberørte 27 gaard i Nyelaursker sogn. 
Og som gaarden af denne S: Mand findes at være høy er kiøbt og betalt efter der om Welb: Hr: 
Landsdommer Mathias Raskis udgifved kiøbebref datered den 9 Oktober 1672. Og inden Wester 
Herritsting den 8 November 1677 wedstaaed, saa forblifver hvis gaarden efter taxering bedre kand 
eragtis, samptlig S: Jens Jensens Enke og Børn tilgoede, naar først forskrefne indførsel er betalt. 
Saa og /: saafremt, nogen riktig bevis hvilken nu ike er fremlagt :/ erstattis hvis S: Jens Jensens 
første søn Jørgen Jensen efter sin S: Moder tilkommer, som nu berettedis at skal være 20 Sld., hvor 
ved saa den post omgaarden her paa skifted sluttis. 
Belangende den sæd med sin afgrøde som i dette aar 1698. erlagt til denne 27 gaard, da kand ike 
dette Sterfboe noged deraf, entten strøe korned, eller afgrøden anføris formedelst at hvis Biug som 
er saaed 3 tønder er laant fra Amptstuen, Thi forbliver det til sammen til dette aar 1698. afgift for 
denne 27 gaard, ved hvad navn det have kand, hvilked Enken antog, og lofved de vedkommende 
udi allemaader at holde skadesløs, der for, og Enkens laugwerge Rasmus Morttensen goed sagde, 
saaleedis riktig at vorde afclaret. Efter anfordring hafde Enken, og de vedkommende ike meere til  
Sterfboes beste at angive, ej heller angaf sig fleere med nogen Gields fordringer, end forskrefved 
staar, der ved dette skiftes sluttis, dette saa at være Passeret Trsterer. J:P: Meklenbourgh. 
H: Brugman. Rasmus Morttensen.  Jens Terkelsen.  
Christen Andersen.   Per Andersen. 
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Nr. 267. 
Side 376b. 1698. 29. Juli. 
Jens Larsen, 33. Sg. Ibsker. 
Elisabeth Olsdatter. Laugv: Eschild Hartvig, Frendegård, Ibsker. 
 1 søn. 
A: Hans Jensen, f. 1681. Værge: Michel Hansen, Ibsker. 
 
Anno 1698 Den 29 Julÿ, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Ligvidation, efter S: Jens Larsen, som boede og døde paa den 33 gaard, i Paradis i Ibsker 
sogn. Imellem denne  S: Mands efterladte  hustru Elisabeth Olsdaatter, for hende paatog sig 
efter hendis begiering at laugwerge  Eskild Hartwig Paa Frendegaard ibiden.,  paa eene, og paa 
anden side, den S: Mands  
 
Søn Hans Jensen paa 17de aar gl. for hammen er til werge anordned Mikel Hansen boende i Ibsker 
sogn hans Mor broder 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverwærende bemelte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Wurderings mænd Mikel Hop og Mortten Jensen  ibiden, hvor da 
Pahseret følgende,  
 
Øeg. 
En ugilled graae Foele 10 Sld., en brun Hoppe for 9 Sld., en sort blaked gilling 8 Sld., en sort brun 
Hoppe 7 Sld., en røed Hoppe med it røt Hestføll 7 Sld.,  
Qveg. 
En blaked Koe 5 Sld., en blak hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en blak belted Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort 
Koe 4 Sld. 2 mrk., it brunt studnød 4 Sld., itblaked studnød 4 Sld., it bleged studnød 3 Sld., it blak 
hielmed studnøs 3 Sld., en røe hielmed Qvigekalf 1 Sld., en røe belted Qvigekalf 4 mrk., en bleged 
Tyrkalf 2 mrk. 8 skl., en røe braaged tyrkalf 2 mrk.,  
Svin en sort pletted Soe 4 mrk., en hvid Soe 4 mrk., en hvid spetted galt 3 mrk., en røe spetted galt 2 
mrk. 8 skl.,   9 Faar á 2 mrk. 8 skl er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., 8 Lam á 24 skl er 3 Sld.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaase 4 mrk., 11 unge Gies á 12 skl er 2 mrk. 4 skl.,  
Hør reeder wogn med hammel tøm og halseeler 4 Sld., en wogn med smaa stier hammel tøm og 
halseeler 6 mrk., en ploug med behørig Jern 7 mrk., en harre med jern tinner 6 mrk., en træ harre 2 
mrk., it aar med bihl 1 mrk., en liden slee med jern vidier, og slee Car 4 mrk., en arbieds sleede med 
jern vidier 3 mrk.,  
I Sterhused. 
En røste ballig for 8 skl., en anden gl. ballig 6 skl., 2 straabonds tønder 12 skl., en dito 4 skl., en 
øltønde 2 mrk., en gl. ballig 2 skl., 6 sybøtter á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., it ølkar 4 mrk., en laagebøtte 
af eeg 6 skl., en førre laagebøtte 4 skl., it lided trug 8 skl., it deigne trug 1 mrk. 8 skl., en gl. segt 10 
skl., it gryne sold 8 skl., en kierne 1 mrk., en fierings kedel er vegtig til 4 Sld., en mæssing kedel 4 
mrk.,  
I Herberghused  
I Øster seng, en ullen overdynne 2 Sld., en linnen underdynne 3 mrk. 8 skl., en ullen hoved pude 8 
skl., en ullen hofdynne 12 skl., it blaargarns lagen 6 skl.,  IWester Seng, en ullen ofverdynne 2 mrk. 
8 skl., en ullen ranned underdynne 1 mrk., en gl. stok med bier udi 6 mrk., 2 stoke med unge bier á 
3 mrk er 6 mrk.,  
I Stuen. 
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It aske bord med dreied stolper og lugt foed for 5 Sld., it føre bord med skraa foed 1 mrk. 8 skl., 2 
bag stoele for 1 mrk. 8 skl.,  
Enken beholte sin kistr efter foreening imellem hende og arfvingen, der imod blef sønnen bevilged, 
en gl. føre kiste med laas som stoed i stuen, hvilken kiste wurderings mændene er agtede af werdie 
3 mrk., som wergen Mikel Hansen S: Jens Larsens søn i fremtiden skal til svare, en ride sadel med 
stie bøyel og sadel jord sampt it silen brun klædis skaberak, og it bidzel med leder, det tilsammen 5 
Sld., Det strøe korn som i dette aar 1698. er saaed er til boets beste anført som er efterskrefne 
nemlig 4/5 tønde Rug er nu sat for 4 Sld., 3 tønder Biug á 8 mrk er 6 Sld., 8 tønder Haure á 2 mrk. 8 
skl., er 5 Sld., afgrøden af forskrefne strøe korn, sampt Engen, det beholder Enken, hvorimod hun 
skal svarer, og betale ald afgiften for A: 1698. til alle vedkommende ved hvad navn det nefnis kand, 
som hun loved riktig at afclarere, skadisløs; en flinte bøsse for 4 Sld.,  
Denne S: Mands Ifareklæder angaaende, da som Enken efter foreening imellem parterne skal 
foruden skifte beholde sine egne Ifareklæder, Saa skal Sønnen beholde sin faders Ifareklæder 
foruden wurdering, hvilke klæder hand nu straxsen til sig annammed sig at paaklæde efter haanden 
at forslide, hvor for wergen i sin tid er angerløs, og fri. 
Summa andrager forskrefne Sterfboets løsøre til penge 150 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Belangende denne 33 Jord Eiendoms gaard, da befindes af en Samfrender forretning datered den 6 
December 1686. at den er taxered for 180 Sld. 3 mrk., Hvor af S: Borbemester Poul Koefoed efter 
udgigved pandtebref af 4 Febr: 1681. tilkommer 169 Sld. 1 mrk. 2 skl., resten er deelt imellem S: 
Jens Rasmusens arfvinger naar først denne S: Mand Jens Larsens hustru som befindis at hand er 
holded Samfrenderne, derfor er tillagt 6 Sld., Saa og tilkommer denne S: Mands hustru for sin arfvis 
andeel 10 mrk. 15 skl., det øfrige forblifver efter bemelte Samfrender doms indhold i gaarden 
bestaaende, og er som dette Sterfboes middel 159 Sld. 9 skl.,  
Bort Skyldig Gield. 
Paa skifted efter S: Jens Morttensen i Ibsker sogn befindes S: Jens Larsen at have werged før den S: 
Mands søn Rasmus Jensen, den 4 April 1689. tilkommer myndlingen af sin arfvepart som er 22 Sld. 
2 mrk. 12 skl., som nu rester er her af boes penge 3 Sld. 2 mrk. 9 skl., trsten svarer den som nu ved 
denne S: Mands dødelig afgang forbemelte myndling til werge anordned er nemlig broderen Morten 
Jensen i Ibsker sogn, i det øvrige retter hand sig efter loven og er forde 14 mrk. 9 skl., udlagt, it 
ølkar for 4 mrk., en røe belted Qvigekalf 4 mrk., en liden slæde med jern vidier, og slee Car 4 mrk., 
en røe pletted galt 2 mrk. 9 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Hans Dominici fordred forlig begiengelsen efter bevilgning penge 3 Sld., udlagt 
en sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., til overs 6 mrk.,  
Deignen David Hansen fordred for lig begiengelsen efter bevilgning 6 mrk., udlagt af forde sort 
Koe disse 6 mrk.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Anker Müller fordred efter sin sedel foruden hvis som før ermelt 
hammen er berettiged efter sin S: Formand udi denne 33 gaard i Ibsker sogn 169 Sld. 1 mrk. 2 skl., 
som i gaarden forbliver bestaaende / anden Gield 23 Sld. 6 skl., der for er udlagt en graae ugilled 
Foele 10 Sld., en blak hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en blak belted Koe 5 Sld. 2 mrk., en mæssing 
kedel 4 mrk., en sort pletted Soe 1 Sld., en ege laagebøtte 6 skl.,  
Hans Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter indgifvende regenskab som Enken vedgik penge 14 
Sld., udlagt it brunt studnød 4 Sld., it blaked studnød 4 Sld., en rød Hoppe med it røt Hest føll 7 
Sld., til overs 4 skl.,  
Christina Jensdaatter fordred løn for 5 aar, aarlig 4 Sld., er 20 Sld.,udlagt en sort brun Hoppe for 7 
Sld., it aske bord med dreiede stolper, og lugt foed for 5 Sld., en harre med jern tinner 6 mrk., en 
høe reeder wogn med hammel tøm og halseeler 4 Sld., en tønde strøe Biug 2 Sld., en kierne 1 mrk., 
en ullen ranned underdynne 1 mrk.,  
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Capit: Leiutnant Weigl fordred for en skep Biug malt 6 mrk., og for 2 graneir strenge 12 skl., er 7 
mrk. 12 skl., granne stengerne benekter Enken, der for er til lov og ret henvist. Men til widere 
Approbation ved retten giøres udleg til Summen, vindes noged af Enken haver arfvingerne det til 
deeling, og udlagt en hvid spetted galt 3 mrk., en linnen underdynne 3 mrk. 8 skl., en ullen hof pude 
8 skl., en ullen hofdynne 12 skl.,  
Leiutnant Rasmus Nielsen fordred paa Niels Mortens weigne efter hans skrivelse 24 Sld., haraf 
vedgik Jens Nielsen paa hans wegne at have bekommed 6 mrk., :/ saaleedis rester 10 mrk., Enken 
sagde at dette er betalt, der for skee der udleg som til widere Seqvestreris, og Prætensionen af 
skifteforwalteren til lov og ret henvist, windes noged af Enken, hafver Enken, og arfvingen det til 
deeling, for Summen udlagt en tønde strøe Biug for 8 mrk., en træ harre 2 mrk.,  
Qvartermesteren Bartoloneus Hansen fordred for A: 94. 2 tønder laane Biug Prætenderer deraf for 
hver aar en skeppe Biug til leje af hver tønde er i 4 aar 8 Skep en tønde Biug, for tønden over hoved 
8 mrk., er 6 Sld., denne fordring Enken med sin laugwerge benekted, og sagde Enken, at have ved 
sin S: Mand lefvered berørte fordrende 2 tønder Biug, med 2 skepper til leje aared efter som var A: 
1695. til Temmer Immedsen i Svaniche, der for formeente for denne fordrein fri at være, efter som 
Qvartermesteren Bartoloneus han self begiert, at Biuged til Temmer skulle leveris, saa stede de 
vedkommende her til udleg, og skifteforwalteren til widere Approbation henviste denne tvistighed 
til lov og ret, windes noged af Enken skaver hun, og arfvingen det til deeling for Summen udlagt, en 
tønde strøe Biug for 2 Sld., 4/5 tønde strøe Rug for 4 Sld., 
Mons Jensen fordred tienisteløn og anded penge 11 Sld. 2 mrk. 12 skl., udlagt 8 tønder strøe Haure 
á 2 mrk. 8 skl er 5 Sld., en fierings kaabber kedel for 4 Sld., en wogn med smaa stier og behør 6 
mrk., en bleged Tyrkalf 2 mrk. 8 skl., en røe braaged Tyrkalf 2 mrk., en tønde 4 skl., 
Mortten Jensen Smid i Ibsker sogn fordred laante penge 3 Sld., udlagt en ploug med behørig jern, en 
ullen ofverdynne 2 mrk. 8 skl., it faar 2 mrk. 8 skl.,  
Mikel Hansen i Ibsker sogn fordred paa Hans Jensens wegne, som ham tilfalt i arf efter S: Mikel 
Wefsteen penge 6 mrk., nok fordred Mikel Hansen paa berørte myndlings wegne at hand skulle 
tilkomme i arf efter sin moder Jens Lars første S: Hustru Arina Hansdaatter efter løftte 10 
Sld., her for stede Enken og hendis laugwerge udleg, saavit de 10 Sld., angaar med saa skild, at 
berørte angivende vorder riltig bevist, imidlet tid henviste skifteforwalteren denne fordring til 
widere Approbation til lov og ret for Summen 11 Sld. 2 mrk., udlagt en ullen overdynne for 2 Sld., 
en ride sadel med it hiolen brun klædis skaberak sadel jord bidzel og stie bøyel for 5 Sld., en 
flintebøsse for 4 Sld., enøl tønde for 2 mrk.,  
Mads Larsen i Nexøe lod fordre 2 mrk. 8 skl., udlagt  it Faar for 2 mrk. 8 skl.,  
Hans Mogensen i Ibsker sogn fordred for lig kisten afbiedsløn 6 mrk., udlagt af en blaked Koe disse 
6 mrk.,  
Kloke ringens penge som kirkewegen Eskild Hartwig fordred 2 mrk., udlagt af forde Koe disse 2 
mrk.,  
Rasmus Bran fordred 2 mrk., udlagt af forde Koe 1 mrk., it aar med bihl 1 mrk.,  
Niels Jensen i Ibsker fordred 3 mrk., udlagt af bemelte blaked Koe 3 mrk.,  
Elsebeth Jensdaatter fordred 2 Sld., udlagt af forde Koe at have 2 Sld.,  
Skifteforwalteren og skrifveren hver 18 mrk., er 9 Sld., udlagt  it bleged studnød for 3 Sld., it blaked 
og hielmed studnød 3 Sld., en gl. og 2 unge stoke Bier for 3 Sld.,  
Stempled papir til denne forretning 3 mrk., udlsgt 2 Lam 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt en røe hielmed Qvige kalf 4 
mrk.,  
Imod denne S: Mands udfart eller begravelsis bekaastning blef Enken bevilged 20 Sld., udlagt ved 
Hans Koefoeds udleg 4 mrk., en brun Hoppe for 9 Sld., en sort blaked gilling 8 Sld., en hvid Soe 4 
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mrk., 4 gl.Gies 4 mrk., her foruden beholte Enken sin seng og Kiste, som hende blef bevilged 
foruden skifte. 
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 138 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deehling 20 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
deraf tilkommer Enken den halfvepart som er 10 Sld. 1 mrk. 4½ skl., Og denne S: Mands søn den 
anden halfvepart som og er 10 Sld. 1 mrk. 4½ skl.,  
 
for Enkens anpart udlagt 7 Faar á 2 mrk. 8 skl er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., 6 Lam 9 mrk., 11 unge Gies 8 
mrk. 4 skl., 6 sybøtter 1 mrk. 8 skl., en føre laagebøtte 4 skl., it degne trug 1 mrk. 8 skl., it lided trug 
8 skl., en segt 10 skl., it sold 8 skl., en røste ballig 8 skl., 2 straabonds tønder 12 skl., en liden gl. 
ballig 2 skl., it gl. blaargarns lagen 6 skl.,  
 
Sønnen Hans Jensen som Mikel Hansen er werge for tilkommer 10 Sld. 1 mrk. 4½ skl., og som 
ved henseende Enken fattige vilkor, at hun ike kand være skildt ved noged boe have til denne 
myndlings arfvis andeel, saa vil Enken paa it aars tid forrente de jordepenge som denne S: Mand og 
hende er beretiged i denne 33 gaard i Ibsker sogn, des aarsage sønnen Hans Jensen udi berørte 
jordepenge tillegges som er 8 Sld 2 mrk. 15 skl., og naar it aar er forløben her efter skal wergen 
Mikel Hansen til sig annammer forestaaende Capital med it  aars rente, og myndlingen tilsvare, for 
resten udlagt, en arbieds slee med jern vidier 3 mrk., it førebord i stuen1 mrk. 8 skl.,  2 bagstohle 1 
mrk. 8 skl., en gl.ballig 6 skl.,  
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde de vedkommende ej videre at angive, som Sterfboet 
kunde komme til beste, ej heller angaf sig flere Gields fordringer , hvor ved saa dette skifte sluttis, 
dette saa at være Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. 
Eskild Hartwig. Mikel M:H:S: Hansen.   Mikel Hop. Morten Jensen. 
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Nr. 268. 
Side 378. 1698. 30. Juli. 
Engelike Larsdatter, Aarsdale, Ibsker. 
Lars Hansen Schomager. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Hans Larsen, f. 1691. 
B: Karen Larsdatter, f. 1693. 
  Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Erich Larsen, Ibsker. 
 
Anno 1698 Den 30 Julÿ, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registrering, og Wurdering sampt 
Skifte  og Ligvidation, efter  Lars Hansen Skoemager S: Hustru Engelke Larsdaatter,  
som boede og døde i Aarsdale udi Ibsker sogn. Imellem denne  S: Qvindes efterlefvende Mand 
bemelte  Lars Hansen, paa eene, og paa anden side, deres sammen auflede børn som er en søn og 
en daatter. 
 
Sønnen Hans Larsen paa 7aar gl.  
Daatteren Karen Larsdaatter paa 5 aar gl. 
For demmen er faderen self werge, og mor broderen Erik Larsen i Ibsker sogn. at være tilsiuns 
werge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverwærende bemelte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Wurderings mænd Mikel Hop og Mortten Jensen  ibiden, hvor da 
Pahseret følgende,  
 
6 stolperum hus i Aarsdale, med behørig plads, og træer, sampt huus Jord og Nagelfast der tilhør er 
sat for 10 Sld., 12/5 tønde land Biug, og Haure jord, med en liden Engdal i aarsdale gierde, Sønden 
flisbek, med den østreende udtil udgierdet det sat for 30 Sld., en sort Hest 5 Sld. 2 mrk., en sort 
Hoppe 6 mrk., en kiste i stuen med laas og hengsler 4 mrk., it skin 4 skl., en liden stohl 4 skl., it 
bord i stuen 8 skl., en gl. spin Rok 1 mrk., en gl. wogn med hammel tøm, og stier 5 mrk., it aar med 
bihl 1 mrk., 4 gl. tønder 1 mrk. 8 skl., en gl. harre 4 skl., en lyng rifve 2 skl., en leer hake 12 skl., it 
tørf jern 4 skl., 2 gl. gies 2 mrk.,  
Summa Boets middel andrager 51 Sld. 14 skl.,  
Bort Skyldig Gield. 
Kongl: Amptskriver og Ride fouged S: Hans Henrik Skor fordred som rester A: 96. og 97. 10 mrk. 
12 skl., her for er giort indførsel i jorden:/: 
Sogne Præsten Hr: Hans Dominici fordred som vedgikes 8 Sld. 3 mrk. 4 skl., udlagt en sort Hest for 
5 Sld. 2 mrk., en sort Hoppe 6 mrk., en wogn med stier hammel, og tøm 5 mrk., 2 gl. Gies 2 mrk., it 
trørf jern 4 skl., :/: 
Jens Hansen i Munkegaarden fordred for laante penge 11 Sld. 1 mrk., her for er giort indførsel i 
forskrefne Jord :/: 
Lars Hansen angaf at være skyldig til Diderik Wolsen i Svaniche 4 mrk. 8 skl., og indført i Jorden. 
:/: 
Til Jacob Koefoed ibiden 6 mrk., der for indført i Jorden. :/: 
Til Jep Hansen i Svaniche 4 mrk., der for indført i Jorden. :/: 
Til Elsebeth S: Peder Koefoeds 8 skl udlagt it bord i stuen for 8 skl., :/: 
Mikel Hansen i Ibsker sogn fordred 18 skl., udlagt it aar med bihl 1 mrk., en lyng rifve 2 skl., :/: 
Casten Fik fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt 4 tomme tønder for 1 mrk. 8 skl., til overs 4 skl., :/: 
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Skyldig til Olle Nielsen Smid i Svaniche 14 skl., udlagt en spin Rok for 1 mrk., til overs 2 skl., :/: 
Jens Jørgensen lod fordre 4 skl., udlagt it skrin for 4 skl., :/: 
David Pettersen fordred 4 skl., udlagt en liden stohl for 4 skl., :/: 
Hans Bertelsen i Listed lod fordre 8 skl., udlagt en harre for 4 skl., hos Casten Fik 4 skl., :/: 
Hans Nielsen i Ibsker sogn fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt en leer hake 12 skl., af en kiste 8 skl.,  
Jep Ibsen i Svaniche lod fordrer  12 skl., udlagt af en kiste 12 skl., :/: 
Margreta Hansdaatter fordred 4 mrk., der for giort indførsel i Jorden :/: 
Mortten Larsen fordred 2 skl., udlagt af en kiste 2 skl., :/: 
Skifteforwalteren og skrifveren hver 4 mrk ., der for indført i Jorden :/: 
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., der for indført i Jorden. :/: 
Wurderings mændene hver 1 mrk., af Jorden at betalis. :/: 
Imod denne S: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekaastning blef faderen bevilged udleg for 10 Sld., 
udlagt 6 stolperum Hus med Plads og behør for 10 Sld.,  
Summa forskrefne Gield og Prætensioner andrager 42 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blefver udi behold og til deeling 8 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Deraf tilkommer faderen den halvepart som er 4 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem en søn og en daatter, er deraf broderens laad 11 mrk. 13 1/3 
skl., og søsterens laad er 5 mrk. 14 2/3 skl.,  
For Faderens andeel er udlagt af en Spin Rok 2 skl., af en kiste 2 mrk. 10 skl., resten som er 15 
mrk., der for er giort indførsel i forde Jord. Clar. 
Og haver Børnen for deris anparter bekommed indførsel i forde Jord. 
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde faderen ej meere til Sterfboes middel at angifve med 
indført er, ej heller angaf sig fleere med vorder kraf end indført er i dette saa at være Passeret 
Testerer. J:P: Meklenbourgh. H: Brugman. Lars L:H: Hansen. 

Mikel Hop.  Mortten Jensen. 
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Nr. 269. 
Side 378b. 1698. 3. Sep. 
Seigne Hansdatter, 30. Sg. Vestermarie. 
Anders Hansen. 
 Ved ægt med afg. Mons Andersen, 2 søn. 2 døt. 
”Sønnerne er egne værger og pigerne er gifte” 
 Ved ægt med enkemanden. 3 søn. 4 døt. 
”Børn som fader selv værger for.”. 
 
Anno 1698 Den 3 September, er Holden Registrering, og Wurdering sampt Skifte  og Ligvidation, 
efter  Anders Hansen S: Hustru Seigne Hansdaatter, som var til hiem og døde paa den 30 
gaard Peder Hellesen paaboer i Sosse i Westermarie sogn. Imellem bemelte hendis Mand og hendis 
samptlige børn, med første mand Mons Andersen 2 Sønner og 2 døttre,  
Og med denne nu efterlefvende mand 3 Sønner og 4  døttre, som faderen er self werge for, de første 
børn amgaaende da er Sønnerne deris egne werger, Og døttrene er gifte. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverwærende bemelte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Wurderings mænd Arist Ibsen og Jørgen Nielsen, hvor da 
forefunden, og Pahseret følgende,  
 
En brun skimled Hest 2 Sld., it gl. wraae skab 6 mrk., en linnen underdynne 4 mrk., en sort ranned 
ullen overdynne 2 mrk., en hvid linnen hoved dynne 1 mrk. 4 skl., en blaae ranned ullen pude 1 
mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen 12 skl., it deigne trug med stohl 2 mrk., en straabonds tønde 4 
skl., en liden side stoel uden bon 6 skl., 2 gl. førre tønder á 4 skl er 8 skl., en staked ege planke 4 
skl., en gl. ploug aas med jern vidier 8 skl., it gl. wogn ree 8 skl., it svine trug 4 skl., it les gl. træ 
ware 1 mrk., it lided føre bord med skoffe og foed 1 mrk.,  
Summa 7 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Her fra afgaar for skifteforwalteren 3 mrk., udlagt it wraaeskab for 6 skl., til overs 3 mrk., som er 
udlagt til det stempled papir til denne forretning i skifte skrifveren for sinnn umage, it les brende 1 
mrk., it svine trug 4 skl., en støke gl. bræde 4 skl., it gl. føre bord 1 mrk.,  en hvid linnen hofdynne 
20 skl.,  ved wurderings mændenis udleg 4 skl., :/: Wurderings mændene hver 8 skl., er 1 mrk., 
udlagt it gl. wogn ree 8 skl., it blaargarns lagen 12 skl., til overs 4 skl.,  
Blifver igien 5 Sld. 3 mrk. 2 skl., endnu half baadepart sat for 4 mrk.,  
Her imod kræfved Kongl: May: Amptskriver S: Hans Henrik Skor, af ded 4 worned i Westermarie 
sogn som Anders Hansen før beboet haver, og rester til 1. may 1696. 17 Rd. 3 mrk. 12 skl.,  
For A: 1696 10 Rd. 3 mrk. 12 skl., omkostning 1 mrk., er 28 RD. 2 mrk. 8 skl.,  
Hvor paa kand til afbetaling bekommis forde 5 Sld. 2 mrk. 2 skl., bestaaende i efterskrefne, en brun 
skimled Hest for 8 mrk., en linnen underdynne 1 Sld., en half baadepart for 4 mrk., en sort ranned 
ullen ofverdynne 2 mrk., en blaae ranned ulen pude 1 mrk. 8 skl., it degne trug med stohl 2 mrk., 3 
straabonds tønder 12 skl., en liden side stoel uden bon 6 skl., en plougaas med en jern vidier 8 skl.,  
For resten findis indted til betalning, ellers Jørgen Rosman i Rønne 8 Sld. 1 mrk. 6 skl., Barbra S: 
Christopher Hansen i Rønne 5 mrk., Hans Siverts 2 mrk., Og Capitain Hans Koefoed i Persker 
sogn. og 6 mrk., hvor til indted at udlegge efter som Anders Hansen og de vedkommende efter 
anfordring ike hafde meere dette boe at være tilbeste at angive, dette saa at være Passeret Testerer. 
J:P:Meklenbourgh.  H: Brugman.  Anders A:H: Hansen. 
 Arist Ibsen.  Jørgen Nielsen. 
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Nr. 270. 
Side 378b. 1698. 6. Okt. 
Hans Persen, udhus, 67. Sg.g. Aaker. 
Karen Jensdatter. Laugv: Jens Knudsen, Aaker. 
 2 døt. 
A: Kirstene Hansdatter, f. 1687. 
B: Anna Hansdatter, f. 1690. 
  Værge: Anders Jacobsen, Aaker. 
 
Anno 1698 Den 6 Oktober, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registrering, og Wurdering 
sampt Skifte  og Ligvidation, efter S: Hans Persen, som boede og døde i it Udhus. Paa den 67 
gaards grund i Aaker sogn. Imellem denne  S: Mands  efterlatte hustru Karen Larsdaatter for 
hende blef til laugwerge anordnet  Jens Knudsen  ibiden.  paa eene, og paa anden side, den S: 
Mand med hende auflede børn, som er 2 døttre, deraf. 
 
Den eldste daatter er Kirstine Hansdaatter paa 11 aar gl. 
Den anden daatter Anna Hansdaatter 8 aar gl. for dem er til werge anordnet Anders Jacobsen i 
bemelte aakier sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverwærende bemelte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Wurderings mænd Per Hansen og Mons Ibsen, da er  Pahseret 
følgende,  
 
En mørk brun en øyet gl. Hest gilling for 6 mrk., en gl. wogn uden stier 8 mrk., 2 Faar ä 3 mrk er 6 
mrk.,  
Summa 5 Sld.,  
Der imod blef fordred efter skrefne Gield. 
Jens Knudsen i Aakier sogn fordred for lig kisten til denne S: Mand 10 mrk., udlagt en wogn uden 
stier for 8 mrk., en mørk brun en øyet gl. Hest gilling for 6 mrk., til overs 4 mrk.,  
Anders Jacobsen i Rønne fordred 3 mrk., udlagt hos Jens Knudsen at have 3 mrk.,  
Skifteforwalteren og skriveren bekom hver 2 mrk., af berørte 2de Faar, Stempled papir til denne 
forretning 1 mrk. 8 skl., som Enken loved self at betale. :/: 
Wurderings mændene hver 8 skl er 1 mrk., udlagt hos Jens Knudsen :/: 
Efter anfordring hafde Enkenog de vedkommende ike meere til dette Sterfboees beste at angifve 
end forskrefved staar, ej heller angaf sig fleere med widere fordringer end foran findis indført, dette 
saa at være Passeret Testerer.  Jens Pedersen Mechlenbourgh H.Brugman. 
Jens Knudsen. Per Hansen.  Mons Ibsen. 
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Nr. 271. 
Side 379. 1698. 7. Okt. 
Seigne Sørrensdatter, 13. Sg. Østerlars. 
Jep Monsen. 
 1 søn. 
A: Mons Ibsen, f. 1695. Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Sørren Monsen, Østermarie. 
 
 
Anno 1698 Den 7 Oktober, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registrering, og Wurdering 
sampt Skifte  og Deeling efter Jep Monsens S: hustru Siegne Sørrensdaatter, som boede og 
paa den 13 Jord eiendoms gaard beliggende udi Østerlaursker sogn.Imellem denne  S: Qvindes efter  
lefvende Mand bemelte Jep Monsen. paa eene, og paa anden side, deris sammen auflede liden  
 
Søn navnlig Mons Ibsen paa 3 aar gl. for ham er faderen self werge, møtte og saa barneds moders 
fader Sørren Monsen boende i Østermarie sogn. 
 
 
Og  paa rettens wegne var ofverwærende bemelte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Wurderings mænd Jep Hansen og Anders Andersen, da er  
Pahseret følgende,  
 
Øeg. 
En Clar brun Hoppe 6 Sld., en sort brun Hoppe som og er stierned, og snopped 7 Sld., endnu en sort 
brun Hoppe for 7 Sld., en ung sort brun blised Hoppe for 6 Sld., it sort snopped i aar fød Hestføll 
for 2 Sld., it brunt dito Horsføll 6 mrk.,  
Qveg. 
En blak braaged Koe 5 Sld., en røed belted Koe 5 Sld., en røed stierned Koe 5 Sld., en brun braaged 
Koe 4 Sld. 2 mrk., en bleg røgged Koe for 5 Sld. 2 mrk., it sort hielmed studnød 10 mrk., it røt 
studnød 10 mrk., it blaked studnød 10 mrk.,  
Faar 4 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., nok wurdered en røed studkalf for 4 mrk., en røe braaged 
Qvigekalf 2 mrk., en gl. Gaasegen Gaasse svin. En graae Soe 3 mrk., en hvid Soe 2 mrk. 8 skl., en 
sort pletted galt 3 mrk., en hvid galt 2 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En wogn med stier, hammel tøm, og halseeler for 10 mrk., en ploug med behørig jern 6 mrk., en 
harre 1 mrk., it aar med bihl 12 skl., en slee med træ widier 12 skl., en kaabber kedel ungefehr paa 2 
spanner vog 10 skaalpund á 1 mrk, 4 skl., er 3 Sld. 8 skl., en stur øpse 1 mrk. 4 skl., en jern tyve 8 
skl., en seis med bom og ringe 12 skl., en ballig 8 skl., en half tønde 12 skl., en straabonds tønde 6 
skl., en førre kiste uden laas 3 mrk., en ege kiste 2 mrk., en førre kiste med laad 4 mrk., it 
wraaeskab i stuen med 2 dørre 6 mrk., it gl. askebord i stuen 2 mrk., en nye wefved agedynne 3 
mrk., en syed agedynne 1½ mrk., en spoelskaded benkedynne under winduen i stuen 5 alen lang 3 
mrk., en lesned agedynne 1 mrk., it flamsk hiønde 1 mrk. 4 skl., it syed hiønde 1 mrk., it gl. Ride 
hiønde 8 skl.,  
Paa lofted. 
En Ørk med laas 4 Sld., en blaa ranned ofverdynne 4 Sld., en linnen hoveddynne 1 mrk. 4 skl., en 
pude med vor 1 mrk. 4 skl., it lesned sengeklæde 4 mrk., af den sæd som Jep Monsen til sin egen 
anpart i dette aar 1698. tilkommer, er naar hand self svarer til sin anpart af Landgilde, tiende, og alt 
anded, med laane Korn, som er den halfvepart, og Mons Sørrensen som er paa gaarden med ham, 
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svarer til den anden halfvepart, er nu at anføre, dette Sterfboe til beste, nemlig af Biug Haure, og 
Høe i alt penge 14 Sld.,  
Udbøggeren paa denne gaards grund, er her til boet skyldig for leje det aar 1698. penge 6 mrk.,  
Iligemaade er Per Runge skyldig, som og er Udbøgger paa denne gaards grund leje for 98. penge 4 
mrk.,  
Summa dette boes middel andrager 113 Sld. 2 mrk. 6 skl.,   
Nok blef wurdered denne S: Qvindes Ifare klæder nemlig, it røt Zardis skiørt for 4 Sld., it røt bayes 
skiørt 8 mrk., it sort fifskaftes skiørt 5 mrk., en sort klædis half kioel 10 mrk., en sort fifskaftes half 
kioel 6 mrk., en blaae ulen, og linnen fore skiorte 1 mrk. 8 skl., it røt Zartis snørlif 3 mrk., Summa 
Ifareklæder andrager 12 Sld. 1 mrk. 8 skl., som faderen bemelte sit barn i fremtiden haver at svarer 
til,  
Dernest  blef angivet efterskrefne Gield. 
Kongl: May: Amptskriveren og Ridefouged S: Hans Henrik Skor fordred efter sin fortegnelse som 
rester for A: 1697. af heele gaarden 3 Sld. 2 skl., her imod er af Jep Monsen efter nu angifvende paa 
skifted betalt til Amptskriveren paa Jens Mons wegne som hand skyldig blef det aar 1696. 9 mrk. 5 
skl., med 2 aars omkostning hvilked at indfordre imod forde 3 Sld. 2 skl., betalning, Jep Monsen er 
til ladt og bevilged, og er da for de 3 Sld. 2 skl., Sterfboet beregned :/: 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin fremlagte sedel, og det der hos 
hammen af Jep Monsen gifne pandtebref datered den 13 July 1696. først derefter Capit 80 Sld., i 
Croner, og rente til dato, som ved pandted efter brefs indhold paa denne 13 gaard forblifver, og blef 
samme bref her nu i dag lest og paaskrefven, og rester der foruden som Hr: Landsdommer fordrede 
bog Gield 6 mrk., der paa beretted Jep Monsen at have tilgoede for Smør 4 mrk. 12 skl., rester saa 1 
mrk. 4 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Jørgen Jensen Soede fordred som rester for A: 1696. 97. 1698. med en skep Rug 
for det sidste aar regned for 3 mrk., og i alt 15 mrk. 6 skl., Nok bevilged for denne S: Qvindes 
begrafvelse 2 Sld., er 5 Sld. 3 mrk.6 skl., begierte udleg, og der for tillagt, it blaked studnød for 10 
mrk., it sort snopped i aar føed Hest føll 8 mrk., 2 Faar 6 mrk., til overs 10 skl. :/: 
Hans Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter sin sedel 15 mrk. 2 skl.,:/: 
Hans Hansen i Bekegaarden fordred for en tønde Biug 6 mrk., nok penge 3 mrk., er 9 mrk., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche lod fordre 1 mrk., :/: 
Niels Hansen i Ibsker sogn fordred efter Jep Monsen angifvende 3 mrk., :/: 
Sørren Mogensen i Østermarie sogn blef nu i dag foreened med sin daattermand Jep Monsen om alt 
hvis bekostning, Sørren Monsen har udlagt, og bekosted paa bemelte Jep Monsens wegne, saavit 
denne 13 gaard er angaaende, at det alene skal forblifve der ved naar Sørren Monsen bekommer 
udleg for penge 43 Sld., :/: 
Item fordrer Sørren Mogensen for sin forstrekning til denne S: Qvindes begravelsis bekostning, som 
i alt andrager til penge 16 Sld. 1 mrk. 14 skl., Imod denne S: Qvindes begravelsis bekostning blef 
faderen Jep Monsen bevilged udleg af Sterfboeds middel for 24 Sld., 
Jens Monsen paa 36 gaard i Østerlaursker sogn, anviste ampskriveren Hr: Hans Henrik Skor sedel, 
at have betalt for Jan: Qvartel 1697. 1 mrk. 10 skl., som hand formente Jep Monsen burde at betale, 
efter som de paastoed af den 13 gaard i Østerlaursker sogn, der hand samme tiid paaboede, her 
imod Jep Monsen, og Sørren Monsen formente at Jens Monsen burde, efter den indgaaende 
Contract, at betale en trediedeel af ald gaardens afgift berørte aar 1696. til 1. maj 97. og der for ej 
videre formente ham billig kunde tilkomme at svare, isaa maader Remitteret skifteforwalteren 
denne tvistighed til lov og ret, efter som Jep Monsen som før er melt haver hos Jens Mogensen 9 
mrk. 5 skl., Landgielde at Rætendere;  
Skifteforvalteren og skriveren hver 14 mrk., udlagt it sort hielmed studnød 10 mrk., it røt studnød 
10 mrk., 2 Faar 6 mrk., en røe Qvigekalf 2 mrk., :/: blef Accorderet for hver 13 mrk., :/: 
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Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., wurderings mændene hver 2 mrk., udlagt en røed 
studkalf for 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 108 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret bliver til deeling 5 Sld. 10 skl.,  
Deraf tilkommer faderen den halfvepart som er 2 Sld. 2 mrk. 5 skl., Og den anden halfvepart 
tilkommer berørte denne S: Qvindes søn  som og er 10 mrk. 5 skl., :/: 
Og som Creditorerne vil betroe bemelte Jep Monsen hvis fordring de som formelt herved Sterfboet 
nu haver, og Jep Monsen er self sin søns werge, saa beholder Jep Monsen det registred goeds, og 
der imod svarer til en hvers Creditores foranførte fordring, Særdelis forsikred nu Jep Monsen sin 
hustru fader Sørren Monsen for bemelte sit ligt udi alt hvis hand ejer, at Sørren Monsen derudi  skal 
nyde sin betalning, I det øfrige kand ike videre foretagis med denne 13 gaard før end den ved 
Samfrender vorder taxered, hvor af berørte sønnen nyder sin andeel, naar først pandte brefved for 
Hr: Vice Landsdommeren med Capit: og rente er fyldigst giort, hvorved det saalenge beroer,saa 
sluttis dermed dette skifte efter som de vedkommende efter skifteforwalterens anfordring ej videre 
til dette boes beste hafde at angifve, og ej angaf sig fleere med widere kraf end foran indført er, 
dette saa at være Passeret Testerer. Jens Pedersen Mechlenbourgh, Henrik Brugman,  
Jep J:M: Monsen. Sørren Monsen.   Jep Hansen.    Anders A:A:S: Andersen,  
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Nr. 272. 
Side 380. 1698. 8. Okt. 
Ellene Nielsdatter, 24. Sg. Rø. 
Hartvig Andersen. 
 1 søn. 
A: Niels Hartvig, egen værge, her på gården. 
 
Anno 1698 Den 8 Oktober, er holden Registrering, og Wurdering sampt Skifte  og Liqvidation 
Deeling  Hartwig Andersens S: hustru Ellene  Nielsdaatter, som boede og paa den 24 Jord 
eiendoms gaard beliggende i Steenbye udi  Røe sogn. Imellem denne  S: Qvindes efter  lefvende 
Mand bemelte Hartwig Andersen. paa eene, og paa anden side, deris sammen auflede   
 
Søn Niels Hartwig  som nu er der sammested, og sin egen werge  
 
Og  paa rettens wegne var ofverwærende Høy Edle, og Welbaarne Hr: Etats Raad, og Amptman 
Hans Boefecke, sin fuldmektig   Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet  Niels Larsen og Hans Ibsen, ibiden. 
Hvor da er forrefunden og Pahseret følgende, nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En sort brun Hest gilling for 12 Sld., en brun Hoppe 8 Sld., en sort blised Hoppe 8 Sld., en gl. brun 
Hoppe 6 mrk.,  
Qveg. 
En røed hielmed stud for 5 Sld., en sort stierned stud for 4 Sld., 3 sorte Kiør støked er sat for 5 Sld 
er 15 Sld., en røed Koe for 5 Sld., it røe braaged Qvigenød 10 mrk., en sort hielmed Tyrkalf 6 mrk., 
en sort røgged Koe som nu er paa leie hos Mogens Joensen i Baaesta i Røe sogn er sat for 5 Sld. 2 
mrk., en brun Koe hos Mons Olsen i Røe sogn paa leie er sat for 5 Sld.,  
Faar. 5 Faar á 3 mrk er 15 mrk., it Lam 2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 3 mrk., 6 unge Gies á 12 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
Svin.en røe sanded galt for 4 mrk., en hvid galt for 5 mrk., en graae belted Soe 4 mrk.,  
Kaabber. 
En brendevins pande med Hat, og piber, og tønde sampt en tre foed der til er sat for 18 Sld., en 
fierings kedel i Mur er taxered  for 6 Sld., en stoer span kaabber kedel er faderen uden skifte 
bevilged. En liden span kedel er vegtig til 2 Sld.,  
Boehave. 
En wogn med stier, og hammel for 10 mrk., en ploug med behørig jern 4 mrk. 8 skl., it gl. lided Øl 
kar paa ungefehr en tønde stoer for 1 mrk., it dito paa 2 tønder 6 mrk., 6 sijbøtter á 4 skl er 1 mrk. 8 
skl., endnu paa stue lofted 8 Sybøtter á 4 skl er 2 mrk., en stoer ege bøtte 8 skl., it bord i stuen blef 
faderen bevilged imod det at sønnen af faderen forhen er foræred bræder til it bord, en hand qvern 
med hus og seiel for 6 mrk., it deigne trug for 2 mrk., it hande jern for 1 mrk., en jern gryde kraag 1 
mrk. 4 skl.,  
Krobhused. 
En gl. Ege laasfast kiste 4 mrk., en gl. kiste af føre uden laas 2 mrk., en gl. øltønde 1 mrk., en øl half 
tønde 1 mrk., it ølkar paa en tønde i gaarden 1 mrk., en saae for 1 mrk., en ballig 12 skl., en kiste 
benk i wester hus, med 2 laase for, som sønnen blef bevilged, og der imod skal faderen beholde 
moderens kiste, og it madskab i krobhused, hvis sæd som i dette aar 1698. til denne 24de gaard er 
indhøsted, da blef derom nu her paa Sterfboet afhandled at faderen skal beholde helften deraf, og 
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sønnen den anden halfvepart at beholde, og der imod svarer de hver til at betale helften af berørte  
aars afgift ved hvad navn det og have kand, der for er der af ej noged til boes beste at anføre; 
 Denne  S: Qvindes Ifareklæder angaaende, da blef faderen og sønnen derom foreened saaledis, at 
faderen deraf skal nyde it gl. grønt floerets snørlif, og en sort klædis trøye, resten med en den beste 
spinder Rok skal sønnen beholde, og der imod skal faderen have, og beholde en liden raae Qvige 
hud, og sønnen er bevilged en bonde wef: 
Summa andrager forskrefne Sterfboes anførte løsøre til penge 120 Sld., 
Her imod blef angiven efterskrefne Gield. 
Efter i bog Claringen den 26 Marty 1698. med deelte efter retning, er dette Sterfboe skyldig at 
betale til amptstuen, som rester for A: 1696. 8 Rd. 2 mrk. 6 skl., og af 4 RD. 4 mrk. 12 skl., som 
rester for denne 24 gaard for A: 1697. der af betaler Hartwig Andersen en freidedeel, og resten 
svarer sønnen Niels Hartwig til, er for A: 97. som dette boe betaler 9 mrk. 9 1/3 skl., er saa det 
tilsammen som dette boe betaler penge 15 Sld., :/: 
Henning Bohn af Rønne fordred som vedgikis i alt penge 11 Sld. 11 skl.,  
Barbra S: Christopher Hansen i Rønne loed fordre som vedgikes, naar 4 Sld., 
Harwig Andersen gotgiøris paa Henrik Alberts wegne, rester igien penge 9 Sld., :/: 
Harwig Andersen angaf at være skyldig til S: Jørgen Bohnis Sterfboe bog Gield 4 Sld. 4 skl., :/: 
Harwig Andersen er tilordned at werge for S: Mons Ødbers 2 sønner, og en daatter, som tilkommer 
af løsøre arf hoved Summa 19 Sld. 3 mrk., der af reignis rente i 18 aar, er naar werge penge afdragis 
12 Sld., er saa Capit: og penge 31 Sld. 3 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindes begravelsis bekaastning, blef faderen Harwig Andersen bevilged udleg for 
penge 20 Sld., her foruden blef faderen bevilged sin seng klæder, og hvis widere sengeklæder her i 
boet fanttis, derad bekom hver helften, og dermed var de tilfreds paa begge sidder :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld., bekom penge. Skifteskriveren for sin umage bekom 3 Sld. 
Penge :/: Stempled papir ril denne forretning 3 mrk., Wurderings mændene for deris umage begge 5 
mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 100 Sld., 
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 20 Sld.,  
Deraf faderen tilkommer den halfvepart 10 Sld., Og sønnen den anden halfvepart som og er 10 Sld.,  
Her foruden er imellem faderen og sønnen foreened, og de self anslog denne 24 gaard i Røe sogn 
med ald sin rette tilliggende Eiendom, som nu Sterfboet tilhørrer for 80 Sld., hvor af faderen 
tilkommer den halfvepart som er 40 Sld., og sønnen den anden halfvepart som og er 40 Sld.,  
Og isteden for de benefnte 10 Sld., løsøre arf som sønnen tilkommer, der imod tilskiød og 
ofverdrog faderen til sin søn Niels Hartwigsen at hand skal have samme 10 Sld., udi den 24de gaard i 
Røe sogn. Og formeldelst at sønnen haver bevist sig hørrig lydig og hoflig imod sin Fader, ved nu 
giorde skifte, saa bevilgede faderen Harwig Andersen, at Sønnen Niels Hartwigsen skal nyde af 
faderens part udi denne 24 gaard 10 Sld., Dermed saa sønnen Niels Hartwigsen tilkommer udi 
bemelte 24 gaard i Røe sogn 60 Sld., resten er 20 Sld., af gaardens nu anslagen taxt som Faderen 
Harwig Andersen i gaarden haver i og lofvede sønnen at hand ike wil mollstere sin fader saa lenge 
hand lefver, entten dor Capital, eller rente, men lade det saa henstaae uden kraf til faderen dør, og 
da skal Niels Hartwigsen hafve gaarden for sin egen, allemiste de berørte 20 Sld., kand de da efter 
faderens død være i behold, og til deeling, saa nyder Niels Hartwigsen der af sin andeel, hvis ike at 
de er til deeling, saa betaler Niels Hartwig de 20 Sld., og saa beholder hand gaarden fri. Og 
angerløs, uden videre sætning, eller tvestighed, entten sæde eller anden gaardensleilighed at paatale, 
saaleedis skal Faderen nu beholde heele sit boe, efter som forskrefved staar fri og angerløs naar 
hand svarer, og betaler for indførte kraf, som Creditorerne hammen til betalning wil bedage, og der 
med dette skifte med samptlig arfvingernis, willie, og samtøke nu herved sluttis, efter som 
arfvingerne efter skifteforwalterens anfordring, eke hafde meere dette boe til beste at angifve widere 
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end forskrefved staar, forskrefne af os at være slutted Smatøkt, og forretted, hvilked til stadfæstelse 
under vore hender og zigneter. Actum Anno Die Et Lov Ut Supra. J:P:Meklenbourgh  
H: Brugman. Harwig Andersen. Niels Hartwigsen. 
Niels N:L: Larsen.  Hans H:I:S: Ibsen. 
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Nr. 273. 
Side 381. 1698. 19. Okt. 
Boehl Pedersdatter, 48. Sg. Vestermarie. 
Lars Rasmusen. 
 Ved ægt med afg. Hans Madsen. 1 dat. 
A: Karen Hansdatter, enke. Laugv: Niels Ibsen, Ringebye, Vestermarie. 
 Ved ægt med enkemanden. 1 søn. 7 døt. 
B: Per Larsen, egen værge. 
C: Kirstine Larsdatter, gm. Niels Svendsen. 
D: Seigne Larsdatter, gm. Per Oelsen, Vestermarie. 
E: Karen Larsdatter, gm. Jørgen Hansen, Rø. 
F: Ellen Larsdatter, gm. Anders Jensen, Rø. 
G: Boehl Larsdatter, gm. Per Jensen, Vestermarie. 
H: Anna Larsdatter. Værge: Bror, Per Larsen. 
I: Hanna Larsdatter. Værge: Søstermand, Per Jensen. 
 
Anno 1698 Den 19 Oktober, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Skifte og  Liqvidation efter   
Lars Rasmusens S: hustru Boehl  Pedersdaatter, som boede og døde,paa den 48 Jord 
eiendoms gaard i Westermarie  sogn. Imellem bemelte hendis Mand paa eene, og paa anden side, 
deris sammen auflede  børn, som tilsammen er med en daatter som denne S: Qvinde med sin første 
S: Mand Hans Madsen aufled haver, en søn og 8 døttre, hvor af  
 
Sønnen er Per Larsen  sin egen werge. 
Den eldste daatter Karne Hansdaatter, en Enke for hende blef til laugwerge anordnet Niels Ibsen 
i Ringebye ibiden. 
Den anden daatter Kirstine Larsdaatter i Ekteskab med Niels Svendsen. 
Den 3. daatter Seigne Larsdaatter i ekteskab med Per Olsen i Westermarie sogn. 
Den 4. daatter Karne Larsdaatter i Ekteskab med Jørgen Hansen i Røe sogn. 
Den 5 daatter Ellene Larsdaatter i Ekteskab med Anders Jensen i Røe sogn.  
Den 6 daatter Boehl Larsdaatter i Ekteskab med Per Jensen i Westermarie sogn. 
Den 7 daatter er Anna Larsdaatter for hende werger bemelte broderen Per Larsen. 
Den yngste daatter Hanna Larsdaatter for hende werger søstermanden Per Jensen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverwærende berørte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet  Arist Ibsen og 
Jørgen Nielsen, ibiden. Hvor da er Pahseret følgende,  
 
Fanttis indted løsøre uden it gl. sengested, som faderen vedstoed at have gived sin søn, og 
sødskende vedstoed det samme, widere befanttis en brun Koe, som døttrene Anna. Og Hanna, 
afbeviste at have betalt med deris tieneste løn, og nu lofvende de at faderen skal beholde samme 
Koe til sin nødtørft at bruge sin lifstiid, denne 48 gaard forregaf alle arfvingerne at den tilhør Lars 
Rasmusen, og hans Sahl: Hustru, og vedstoed faderen, og sønnen Per Larsen at de haver 
Accorderet, om gaarden at være i pris for 50 Sld., mens døttre mændene Anders Jensen og Per 
Olsen meenede at gaarden kunde være 60 Sld., werdt, men som gaarden er meged forfalden i sin 
biugning og ringe i sin tilliggende, saa kand den ike siufnis at være meere werdt med 2 benke i 
stuen med forberørte 50 Sld., og der foruden loved Sønnen, efter forhend giorde Contract at faderen 



 2 

skal nyde hus værelse i gaarden nesten i stue lengen sin lifstiid, og en Koe i gierde aarlig, og hvis 
gødning hand deraf kand samle, skal faderen aarlig saais Rug derudi som faderen skal self 
forskaffe, hvor da Sønnen skal pløye og høste det for faderen, og hvis Rug der paa kand wopse som 
sønnen arbieded skal kaaste, og giøre, som der tilhør, deraf skal faderen nyde afgrøden. 
Imod forskrefne gaardens sætning, haver sønnen bekosted sin Moder til Jorden, som opdrager til 12 
Sld., nok blef fradragen for skifted at for walte og skrifve hver 4 mrk., er 2 Sld., stempled papir til 
skiftebrefved 3 mrk., wurderings mændene hver 8 skl er 1 mrk.,  
Nok  fradragis arfvepart efter halfbroderen S: Hans Hansen for half sødskende en søn, og 7 Lars 
Rasmus døttre, andeel efter som fuld søsteren Karen Hansdaatter sin anpart haver bekommed 9 
mrk., som er sønnen Per Larsen anpart 9 mrk., og hver Lars Rasmus døttre 4 mrk. 8 skl., er 10 Sld. 
8 skl.,  
Summa 25 Sld. 8 skl.,  
Bliver saa igien af gaardens taxt som melt af 50 Sld., videre 24 Sld. 3 mrk. 8 skl., der til kommer 
faderen Lars Rasmusen helften som er 12 Sld. 1 mrk. 12 skl., der af vedstoed faderen Lars 
Rasmusen at have bekommed af sin daatterman Per Jensen 6 Sld., rester ham saa igien af sin andeel 
6 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem en søn og 8te denne S: Qvindis døttre er der af en broderlaad 9 
mrk. 15 1/5 skl., og en søsterlaad er 4 mrk. 15 3/5 skl.,  
Og som denne gaard formedelst sin ringe verdt saavel i huus Biugning, som i sin eiendom ike kand 
taale at bekaaste nogen mænds holdning, og tax, saa og at faderen Lars Rasmusen er en ældgammel 
svag mand, som nu beller sit brød, saa er denne forretning paa det retteste, efter giorde overslag her 
nu saaleedes slutted, at faderen kand faa noged at leve af belangende hvis restands denne gaard nu 
med ubetalt skyldig befindes, som anptskriveren nu fordrede med det aar 1698. i beregned 21 Rd. 5 
mrk. 3 skl., hvilken Sønnen Per Larsen med sin hos vorende svager self skyldig er at betale, efter 
som faderen for 4 aar siden har skildt sig ved skattens tilsvar, saa forsikred hans K: M: for ommelte 
restands hermed ved nu giorde indførsel at have Prioretet i gaarden indtil betalningen skeer, af 
bemelte 2de Persohner Per Larsen, og Per Jensen som nermeste des aarsage skal være at udløse de 
andre med arfvinger, dog de ej noged til arfvingerne at betale førend hans K: May: først for anmelte 
restands er Contenteret, hvilked foreleggis samptlig arfvingerne at tilskynde rastandsen af dem at 
afclareris, om hans K: Maj: allernaadigste  formedelst vist wept, ej noged der af vil efterlade, der 
ved dette skifte sluttes, dette saa at være Passeret Testerer. Jens Pedersen Mechlenbourgh,  
Henrik Brugman,  Arist Ibsen    Jørgen Nielsen,  Lars Rasmusen. 
Per P:L: Larsen. Jørgen Nielsen. Peder P:J:S: Jensen. 
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Nr. 274. 
Side 381b. 1698. 24. Okt. 
Lars Hansen, udhus, 46. Sg.g. Aaker. 
Boehl Larsdatter. Laugv: Bror, Per Larsen, Poulsker. 
 4 søn. 4 døt. 
A: Mons Larsen, egen værge, Knudsker. 
B: Esper Larsen, egen værge, Klemensker. 
C: Lars Larsn, f. 1684. Værge: Morbror, Per Larsen. 
D: Per Larsen, f. 1691. Værge: Claus Kempe, Vestermarie. 
E: Walborg Larsdatter, f. 1680. Værge: Samsing Buch, Aaker. 
F: Hanna Larsdatter, f. 1686. Værge: Jens Jensen, Aaker. 
G: Marte Larsdatter. Værge: Per Jørgensen, Poulsker. 
H: Elisabeth Larsdatter, f. 1694. Værge: Niels Madsen, Aaker. 
 
Anno 1698 Den 24 Oktober, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter   S: Lars Hansen som boede og døde, i it Udhus liggende paa den 46 
gaards grund i Aakier  sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Boehl Larsdaatter, for 
hende blef til laugwerge anordnet hendis broder Per Larsen boende i Poulsker sogn. Som Enken 
self begierte og paa anden side, denne S: Mands børn, som tilsammen er 4 sønner og 4 døttre. Hvor 
af  
 
Den søn er Mons Larsen i Knudsker sogn sin egen werge. 
Den anden søn Esper Larsen i Clemmedsker sogn og sin egen werge. 
Den 3 søn Lars Larsen 14 aar gl. for ham werger bemelte broder til moderen Per Larsen. 
Den 4. søn Per Larsen 7 aar gl. for ham werger Claus Kempe i westermarie sogn. 
Den eldste daatter Walborg Larsdaatter, 18 aar gl. for hende werger Samsing Buk i Aaker sogn.  
Den anden daatter Hanna Larsdaatter paa 12 aar gl. for hende werger Jens Jensen i Aaker sogn.  
Den 3. daatter Marte  Larsdaatter for hende werger Per Jørgensen i Poulsker sogn. 
Den yngste daatter Elisabeth Larsdaatter 4 aar gl. for hende werger Niels Madsen i Aaker sogn.. 
 
Hvor var ofverwærende Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik Brugman, Paa 
samme skifte til Wurderings mænd  Mons Ibsen og Rasmus Persen, ibiden. Hvor da er Pahseret 
følgende,  
 
Bemelte Hus med hvis som der til Jord, og nagelfast fore findes, og tilhørrer er taxered for 6 Sld., 
en røste som er klint med leer, østen for hused for 3 mrk., en guhl hiønde for 8 skl., it anded guhlt 
hiønde 8 skl., en gl. agedynne 12 skl., en sort ranned ullen underdynne som et lapped for 1 mrk., en 
ulen pude 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., it gl. kiste skab 12 skl., en gl. tønde 3 skl., it gl. 
skrin 1 mrk., en gl. kiste 1 mrk. 4 skl., en foer er sat for 4 mrk., en liden gl.kitte baabber kedel for 1 
mrk. 4 skl., en  finne kitte 2 skl., en røe brun Koe 5 Sld.,  
Ifareklæderne efter denne S: Mand der af fik de 2 eldste sønner, en sort wadmels kioel og en 
blaargarns skiorte resten beholte Enken til børnens paaklædelse at forslide, efter som de var ikun 
ringe. 
Summa andrager forskrefne Sterfboes middel til 15 Sld. 5 skl.,  
Blef saa angifven efter skrefne Gield. 
Sogne Præsten Hr: Thue Larsen tilkommer efter Enkens angifvende for udfartten 2 mrk.,  
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Deignen iligemaade 1 mrk., Mortten Espersen i Aakier sogn fordred for lyng 2 mrk.,  
Per Rasmusen i Aakier sogn fordred 2 mrk. 5 skl., for disse 7 mrk. 5 skl., er udlagt, og indført i en 
røe brun Koe for 7 mrk., en gl. tønde for 3 skl., en finne kitte 2 skl., :/: 
Per Larsen i Poulsker sogn fordred for en tønde Biug 9 mrk., for malt 8 mrk., for meehl 4 mrk.8 
skl., for liigkisten til denne S: Mand 11 mrk., er 8 Sld. 8 skl., blef Accorderet for 5 Sld., udlagt 
helften af Hused for 3 Sld., foered for 1 Sld., en liden kaabber kedel 1 mrk. 4 skl., it skrin 1 mrk., en 
kiste 20 skl., it kiste skab 12 skl.,  
Per Jørgensen i Poulsker sogn fordrer for 2 skep Biug 6 mrk., en skeppe malt 3 mrk., en skep meel 
for 3 mrk. 8 skl., nok for 2 skep Biug á 3 mrk er 6 mrk., 5 potter brendevin 5 mrk., nok for 2 skep 
meel 6 mrk., er Accorderet for 5 Sld. 4 skl., og der for udlagt, af en røe brun Koe 2 mrk., helften af 
hused for 3 Sld., røsten for 3 mrk., it guhlt hiønde for 8 skl., en ullen underdynne for 1 mrk., en 
ullen pude for 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., til overs 4 skl.,  
Skifteforwalteren og skriveren for deris umage hver 4 mrk., er 8 mrk., stemplet papir til denne 
forretning for 3 mrk., her for giort indførsel i forde Koe, for Salario bekom penge 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene hver 12 skl er 1 mrk. 8 skl., udlagt en agedynne 12 skl., it gl. gult hiønde for 
8 skl., hos Per Jørgensen  de 4 skl.,  
Saaleedis andrager forskrefne Gield lige saa høyt som boets middel 15 Sld. 5 skl.,  
Efter at saaledis Passeret var blef Enken og de vedkommende af skifeforwalteren tilspurdt, om de 
hafde meere at angifve Sterfboet til beste, hvor til de svarede ej videre at være, og ej angaf sig flere 
med kraf end forskrefved staar, dette saa at være Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh. 
H: Brugman. Per P:L: Larsen  Mons M:L: Larsen. 
Esper Ibsen. Esper E:P:S: Larsen.  Rasmus R:P: Persen. 
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Nr. 275. 
Side 382. 1798. 2. Nov. 
Niels Persen, 64, Sg. Vestermarie. 
Gunnel Arixtsdatter. Laugv: Allexander Echoman, sognedegn, Vestermarie. 
 2 søn. 3 døt. 
A: Hans Nielsen, egen værge. 
B: Per Nielsen, f. 1690. Værge: Peder Ibsen, Olsker. 
C: Anna Nielsdatter, f. 1680. Værge: Poul Rasmusen, Nyker. 
D: Kirstene Nielsdatter, f. 1683. Værge: Bror, Hans Nielsen. 
E: Margreta Nielsdatter. Værge: Pouls Rasmusen. 
 
Anno 1698 Den 2 November, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering og Wurdering, 
Sampt Skifte og Liqvidation efter   S: Niels Persen som boede og døde, paa den 64 Hakeled 
gaarden  i Westermarie  sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Gunnel Aristdaatter, for 
hende paatog sig at  laugwerge Sogne deignen ibiden Alexander Echoman  paa eene og paa 
anden side, denne S: Mands børn, som er 2 sønner og 3 døttre. Hvor af  
 
Den søn er Hans Nielsen sin egen werge. 
Den yngste søn Peder Nielsen paa 8 aar gl. for ham er Peder Ibsen i Olsker sogn tilordnet at 
werge. 
Den eldste daatter Anna Nielsdaatter, 18 aar gl. for hende werger Poul Rasmusen i Nyker sogn.  
Den anden daatter Kirstine Nielsdaatter paa 15 aar gl. for hende werger Hans Nielsen hendis 
broder.  
Den yngste daatter Margreta Nielsdaatter for hende werger og bemelte Poul Rasmusen  
 
Hvor var ofverwærende berørte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd  Arist Ibsen og Jørgen Nielsen, ibiden. Hvor da er 
Pahseret følgende,  
 
En mørk brun boved Hest for 5 Sld., en brun stierned Hest 8 Sld. 2 mrk., en mørk brun skank halt 
Hoppe 4 Sld., en røe braaged Koe 5 Sld., it hvidt Soe svin 3 mrk., it røe belted Soe svin 1 mrk. 8 
skl., I en holseng i stuen, en blaae ranned gol ofverdynne 2 mrk. 8 skl., en gl. ulen sort ranned 
underdynne for 1 mrk. 8 skl., en pude uden waar 8 skl., en gl. wefved benkedynne for bordenden i 
stuen 3 alen lang 3 mrk. 6 skl., it gl. wefved hiønde 1 mrk., en røke bagstohl for 12 skl.,  
I Krobhused. 
2 straabonds tønder 8 skl., en øl half tønde 12 skl., en øæ fiering 8 skl., it gl. kar 12 skl., en tønde 4 
skl., en stan tønde i Sterhused 12 skl.,  
I Gaarden. 
En gl. wogn uden stier 3 mrk. 8 skl., en gl. ploug med knif og skir og juhl 2 mrk., 2 gl. harrer 8 skl., 
en gl. slee for 12 skl., endnu en gl. slee 6 skl., 2 kare benke 8 skl., en gl. juhl benk 6 skl., en skier 
benk 4 skl., en aske blank 2 skl., sæden i Laden bestaar saaleedis, at naar Enken yder til sogne 
Præsten som hans tiende bedrager, nemlig en tønde Rug 1 1/5 tønde Biug, item til ampt skriveren 2 
tønder laane Biug med 2 skepper til leie for A: 1698. saa og til Herrits fougden og deignen hver en 
skeppe Biug, saavelsom og en tønde Biug til kirke tiende, saa kand efter sætningen der af ej videre 
komme boet til best, hvilked Enken lofved at yde fra sig med det aller først og holde de 
vedkommende uden skade, nok er wurdered 2 tønder haver som Enken behole til at betale Qvartal 
skatten med for A: 1698. Oktober Qvartal, Høet er 2 stolperum til bielkerne i Søndre lade i 
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Østerende sat for 6 Sld., paa stenged i Østerlenge i søndre ende ofver 3 stolperum er nesten fulde sat 
for penge 3 Sld., it bord i stuen for 2 mrk.,  
Efter skifteforwalterens anfordring hafde dette de vedkommende ej meere boet til beste angifve, end 
forskrefved staar.  
Saa bedrager det forskrefne anførte boets middel til penge 38 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne  Bort skyldige Gield nemlig 
Af den 64 gaard rester med Landgilde til Jomfrue Anna Elisabeth Ekstein fra 1. maj 1690. til 1. maj 
1699. er 9 aar, og andrager ald gaardens Landgielde it aar nemlig, smør 4 lispund 12 ¼ skaalpund á 
6 mrk 7 skl er 7 Sld. 2 mrk. 12 skl., en tønde Biug efter Jordebogs taxten 9 mrk., en tønde 6½ skep 
it otingl: 1½ pot aure 7 mrk. 3 skl., en Koe fiering, og en Svine fiering 3 Sld., it Faar 4 mrk. 8 skl., 
en Gaas 1 mrk., 12 Høns 4 mrk. 8 skl., 7 les wed 7 mrk. 14 skl., en les linsteen 10 skl., negelt 7 skl., 
skibswrag S penge 2 mrk. 8 skl., bbog Spp: 1 mrk., Ekte og Knekte penge 3 Sld. 1 mrk. 15 skl., er 
efter Jordebogs taxten, efter som ej vides hver aars Landkiøb 23 Sld. 3 mrk. 5 skl., er og andrager 
udi 9 aar penge 214 Sld. 1 mrk. 13 skl., Der fra afgar som Anna Catrina Eksteens, af Landgielden 
aarlig tilkommer 9 mrk., er i forskrefne 9 aar 20 Sld. 1 mrk., hvor af Amptskrifveren S: Hans 
Henrik Skor paa hendis wegne fordrer det resterende som her efter forclaris, nok afgaar bo, og Spp. 
Og Knektepenge 2 mrk. 15 skl., aarlig, er i 9 aar 6 Sld. 2 mrk. 7 skl., som hans Kongl: May: af 
gaarden tilkommer, hvor af berørte amptskrifveren tilkommer for sin fordring udleg for det 
resterende som og her efter forclaris, blifver saa igien som berørte Jomfrue Anna Elisabeth 
afgangne Johan Eksteens daatter tilkommer 187 Sld. 2 mrk. 6 skl., Der paa kand bekommes, og 
tilleggis paa 1698 aars Landgieldes afbetalning, 2 stolperum Høe til bielkene i Søndre lade i Øster 
ende taxered for 6 Sld., for resten som er 181 Sld. 2 mrk. 6 skl., findis indted rørrende goeds at 
tillegge mens alene beroer ved gaardens sætning, at hvis deraf kand blive til beste, af det denne S: 
Mand forman Lars Mortensen, og hans hustru der paa haver indløst, og betalt, naar først de 
vedkommende, Særdeelis og Lars Mortensens børn efter deris S: Fader nyder andeel, hvilked samp 
frenderne paa beste maader wilde Observere som dem her saaleedis til erindring forestillis, og paa 
det kand widendis vorder huo i berørte 64 gaard er interesserit da til efterretning her indførris 
Extract af en deel skiftebrefve, Saa og ergangne domme som der er fremvist, nemlig Paa skifted 
efter S: Peder Jensen som boede og døde, paa den 29 gaard i Nylaursker sogn, den 14 maj og 21 
juny A: 1688. er af Lars Morttensen i Røe sogn indlefvered en af Welb: Hr: Vice Landsdommer 
Ancher Müller af Borringholms Landsting udstede dom, hvis slutning formelder saaledis, afsagt den 
28 Marty A: 1688. Niels Jacobsen som først leiede dend 64 gaard i Westermarie sogn bør den 
beboe, efter sit leie brefs indhold udi 4 aar, men siden Lars Mortensen udi røe sogn efter lovlig 
udsigelse gaarden at tiltræde, efter udi hand den først kiøbte, imidler tid kiendis dog Lars 
Morttensen for gaardens rette ejerman, og bør have den leie som Peder Jensen i Nylaursker sogn, 
ellers burde haft, og til findis Peder Jensen, at betale, til Lars Mortensen den paa Processen billige 
anwente bekaastning, des til widnisbiurd under mit zegret. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra (L): 
 
Paa hvilken dom blef skreven paa forde skifte saaledis nemlig, paa forskrefne gaards kiøb har Lars 
Mortensen betalt til Peder Jensen self 46 Sld. 1 mrk. 14 skl., og hos Olle Jensen i Rønne paa Lars 
Mortensens wegne oppebaared for 24 Sld. 3 mrk. 1 skl., af Niels Jacobsen bekom 5 Sld. 1 mrk., 
Processens bekaastning til hiem, og lands ting tildrager penge 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., er det som Lars 
Mortensen har paa forde gaards Kiøb som er Summa 300 Sld., betalt penge 86 Sld. 1 mrk., rester 
saa 213 Sld. 3 mrk., som Lars Mortensen skal betale, efter S: Peder Jensens oprettede skiftebref 
widere indhold, hvor udi Kongl: May: Amptskrifver S: Augustus Dechner for resterende restands 
som efter  Specification bedrager til penge 87 Sld. 4 skl., er giort indførsel. Og som dette er den 
meste, og største Summa, som betalis skal, saa medførrer denne fordring Preoriteten for de andre 
anvisende til det skadesløs betalted worder skiftesteded den 14 Maj 1688. Saa blef forskrefne 
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Landstings dom ofver lefvered til Kongl; May: Amptskrifver Sr: Augustus Dechner indtil hammen 
bliver forde Summa restands betalt, og kand dette tiene Lars Morttensen til efter retning at her paa 
bliver antegned hvorleedis denne forrestaaende Summa resterende paa den 64 gaards kiøb i 
Westermarie sogn betalis nemlig til forde amptskrifveren  87 Sld. 4 skl., til S: Peder Jensens Enke 
44 Sld. 1 mrk. 7½ skl., til Sønnen Jens Pedersen som nu er af landet bort reist 13 Sld. 2/3 skl.,  
Den anden søn Thomas Pedersen 13 Sld., 2/3 skl., Til Olle Albertsen paa sin hustruis wegne betalis 
6 Sld. 2 mrk. 1/3 skl.,  Til den anden daatter Kirstine Pedersdaatter 6 Sld. 2 mrk. 1/3 skl., Til den 
tredje daatter Ingeborig Pedersdaatter 6 Sld. 2 mrk. 1/3 skl., den 4 daatter Doreta Pedersdaatter, 
eller hendis werge Mons Munk i Sosse 6 Sld. 2 mrk. 1/3 skl., Til den 5 daatter Anna Pedersdaatter, 
eller hendis werge Hans Munk i Østerlaursker sogn 6 Sld. 2 mrk. 1/3 skl., Nok betaler til Vice 
Prousten den hederlig og wellærde mand Hr: Jens Morsing i Nylaursker sogn 20 Sld., endnu betalis 
til forde Vice Prousten for tiende efter skiftebrefvets udvisning 4 Sld., :/: 
Hvis widere indførsel paa denne 64 gaard efter S: Lars Mortensen paa det betalte for Hr: Prousten 
Jens Morsing, eller andre er Passeret, der om giør det efter ham udstede skiftebref forclaring, 
hvilked skiftebref Enken self i hende haver, og hvis af forskrefne part haveris andeel af gaarden 
siden Lars Mortensens skiftebrefs dato, er betalt, derom Enken med sin laugwerge, saavel som Lars 
Mortensens børn er mindre self for riktighed at fremvise, paa det en hver vedkommende ret veder 
foris kand :/: 
Widere anføris Kongl: May: Amptskrifver Sr: Hans Henrik Skor fordred først som rester for A: 
1696. med 2 tønder laant Biug, med leien, naar en Soldats forplegning der paa er gotgiort 3 Sld. 3 
mrk. 3 skl., for A: 1697. bb og knekte penge med 8 skl., omkaastning 3 mrk. 7 skl., nok rester paa 
Anna Catrina Eksteens wegne af landgielden aarlig 9 mrk., er til 1 may 1699. 13 Sld. 2 mrk., giør 
18 Sld. 10 skl., paa den andeel landgielde aarlig 9 mrk., som amptskrifveren fordrer paa Anna 
Catrina Eksteens wegne som til dato rester 13 Sld. 2 mrk., giøres her nu indførsel for medelst 
manget af løsøre udi den 64 gaards eiendom af hvis Lars Mortensen tilhør for penge 6 Sld., for 
resten af amptskrifverens fordring som er 12 Sld. 10 skl., er udlagt en røe braaged Koe for 5 Sld., 
Høe paa stenged i øster lenge i søndre ende i 3 stolperum for 3 Sld., af en mørk brun boved Hest at 
have 4 Sld. 10 skl., :/: 
Herrits Fougden Daniel Bark fordred for indførsel ved navn 1 mrk. 4 skl., udlagt i holsengen en gl. 
ullen sort ranned underdynne for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 4 skl.,  
Ingeborg S: Ollufsens i Rønne fordred efter sin sedel 9 Sld. 2 mrk.,  
Peder Rosman i Rønne fordred 5 Sld. 1 mrk.,  
Jørgen Rosman i Rønne fordred 6 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Rasmus Rasmusen i Rønne fordred 4 Sld.,  
S: Lars Mortens daatter Boehl tilkommer endnu sin fæderne arfvepart her af boet som broderen 
Mortten Larsen er werge for, og er efter skiftebrefved datered den 14 Febr: A: 1690. 4 Sld. 1 mrk. 
14 skl., udlagt en mørk brun skank halt Hoppe for 4 Sld., it wefved hiønde 1 mrk., en røke bagstohl 
12 skl., en aske blok 2 skl., :/: 
Denne S: Mand Niels Persen har oppebaared som hans benefne børn tilkommer af den 45 gaard i 
Westermarie sogn efter S: Niels Ingvorsen 3 Sld., nok af lynggaarden ibiden og efter bemelte S: 
Mand som var berørte børns moder fader 2 Sld er 5 Sld., dette dehlis imellem 2 sønner og 3 døttre. 
Er derafen broderlaad 5 mrk. 11 3/7 skl., og en søsterlaad 2 mrk. 13 5/7 skl.,  
For  den eldste søn Hans Niels anpart 5 mrk. 11 skl., er udlagt, en gl. wogn uden stier 3 mrk. 8 
skl., en blaae ranned gl. ofverdynne i holsengen i stuen 2 mrk. 8 skl., her af til overs 5 skl., :/: 
Den yngste søn Per Nielsen som Per Ibsen i Olsker sogn er werge for tilkommer 5 mrk. 11 skl., 
udlagt en benkedynne for bord enden 3 alen lang for 3 mrk. 6 skl., af en ullen sort ranned 
underdynne 4 skl., en pude uden vaar 8 skl., 2 tønder paa lofted 8 skl., en øl half tønde 12 skl., hos 
broderen 5 skl., :/: 
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Den eldste daatter Anna, og den yngste daatter Margrta som Poul Rasmusen i Nykier sogn er 
werge for tilkommer 5 mrk. 11 skl., it bord i stuen for 2 mrk. 4 skl., en stand tønde i Steerhused for 
12 skl., 2 harrer 8 skl., en sleede 12 skl., en tønde 4 skl., en øl fiering 8 skl., it gl. ølkar 12 skl., til 
overs 1 skl., :/: 
Den anden daatter Kirstine som Hans Nielsen hendis broder er werge for tilkommer 2 mrk. 13 skl., 
udlagt der for, en gl. slee 6 skl., 2 karebenke 8 skl., en gl. juhl benk 6 skl., en skier benk 4 skl., af en 
mørk brun boved Hest 1 mrk. 5 skl., :/: 
Jens Pedersen i Gadegaarden i Westermarie sogn fordred ved Jørgen Nielsen for forstrekning med 
7 tønder Haure, og en tønde Biug opskrefven for 5 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  nok Koe leie 1 mrk. 8 skl.,  
Lars Nielsen paa ting staae fordred arbiedsløn 3 mrk. 12 skl., :/: 
Christen Willumsen i Westermarie sogn fordred for 2 alen hvidt wadmel 1 mrk. 8 skl., :/: 
Jens Madsen ibiden fordred som skal betalis til en wagtboe 1 mrk., :/: 
Lars Andersen i Clemmedsker sogn fordred 4 mrk. 4 skl., dette Enken og arfvingerne benekted og 
henvist til lov og ret. :/: 
Esper Persen fordred for møg ogning 1 mrk. 14 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 4 Sld., udlagt af en brun stierned Hest disse 4 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 Sld. 2 mrk., af en brun stierned Hest :/:  
Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt en ploug med ringe og skier og juhl 2 
mrk., hos wurderings mændenis udleg 8 skl., af en mørk boved Hest 2 mrk., :/: 
Wurderings mændene hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt it hvidt svin for 3 mrk., it røe belted Soesvin 1 
mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 260 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Der til er i fuld betalning udlagt først løsøre godset som opdrager til 38 Sld. 2 mrk. 4 
skl., Dernest for resterende Landgielde giort anvisning paa berørte 64 gaards 
indfrielse penge for 187 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
for resterende indted at udlegge, eller giøre anvisning for, og tviflis ike paa at arfvingende for efter 
efne afbetaler den resterende landgielde, efter som ej noged, af gaardens værdie windes forind 
landgielden først er betalt, widere angaf sig ej flere med noged kraf end forskrefved staar, dette saa 
at væte tilganged Testerer.   J:P: Meklenbourgh. 
H: Brugman. Alexander Echoman. Hans Nielsen. Hans Nielsen. 
Peder P:I: Ibsen. Poul Rasmusen. Jørgen Nielsen. Arist Ibsen. 
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Nr. 276. 
Side 383b. 1698. 14. Nov. 
Olluf Pedersen Schaaning, 4. Vg. Rø. 
Marita Monsdatter. Laugv: Niels Hansen, Rø. 
 1 søn. 2 døt. 
A: Lars Olsen, f. 1692. Værge: Hans Jensen, Rø. 
B: Sidsele Olsdatter, f. 1684. Værge: Rasmus Hansen, Rø. 
C: Maren Olsdatter, f. 1686. Værge: Hans Castensen, Rø. 
 
Anno 1698 Den 14 November, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling efter   S: Olluf  Pedersen Skaaning, som boede og døde, paa det 4 
Wornede i Røe sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlatte hustru Marita Simonsdaatter, for 
hende blef efter hendis begiering til laugwerge anordnet Niels Hansen  ibiden. paa eene og paa 
anden side, deris sammen auflede børn, som er 1 søn og 2 døttre. Hvor af  
 
Sønnen Lars Olsen paa 6 aar gl. for hammen werger Hans Jensen ibiden. 
Den eldste daatter Sidzele Olsdaatter, 14 aar gl. for hende werger  Rasmus Hansen ibiden.  
Den yngste daatter Marne Olsdaatter  12 aar gl. for hende werger Hans Carstensen ibiden. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende bemelte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, til Wurderings mænd opmeldet  Hans Ibsen og Niels Larsen, 
Hvor da er Pahseret følgende,  
 
En sort brun gilling for 9 Sld., en lys brun blised gilling for 7 Sld., en sort Hoppe 6 Sld., en sort 
hielmed Koe 5 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., 7 unge Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 3 gl. Gies á 1 
mrk er 3 mrk., en hvid galt for 3 mrk., en gl. wogn med hammel og tøm 2 Sld., en skov sleede 2 
mrk., en ruhl for 2 mrk., en gl. harre 8 skl., it aar med bihl 8 skl., en hand Qvern med huus og seil 
for 3 mrk., en tønde for 8 skl., 3 andre tønder á 6 skl er 1 mrk. 2 skl.,  
Paa lofted.  
En ploug med tilbehør 5 mrk., en kiste uden laas 3 mrk., it gl. diegne trug 1 mrk., en tønde 8 skl., en 
tønde 6 skl., en seis med bom og ringe 3 mrk., en dømlinge naur 1 mrk., en lun støke naur 4 skl., it 
hartøy 1 mrk. 8 skl., en gl. krabat sadel med stie bøyele 1 mrk., i it Cammer norden til, it bord med 
foed 2 mrk., en fiering for 4 skl., en span 4 skl., hvis Korn, og sæd, som i laden fanttis, da som der 
af ej kand være meere end at betale, og svare hvis landgielde, og tiende som rester for A: 1698. saa 
paatog sig Enken det at vil svare, og betale, alt hvis som i saamaader for dette wornede rester, og 
loved at holde de vedkommende uden skade, der til og Enken beholte en half tønde Rug som er 
saaed, hvor med det saaleedis beroer, i stuen, it føre bord med foed 5 mrk., en gl. laasfast føre kiste 
for 5 mrk., en gl. kiste uden laas 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 50 Sld. 3 mrk. 4 skl., 
Hvis Ifareklæder som denne S: Mand hafde, beholte Enken, efter aftale paa Sterfboet, til at 
paaklæde børnen, de efterhaanden at forslide, der med, og det beroer; 
Blef saa angifven efter skrefne bort Skyldig Gield. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, lod anføre at reste for  dette 4 
wornes til 1. maj 1698. naar 8 Rd., efter ergangne tings widne maa got giøris, rester igien 1 Rd., Saa 
giøris Seqvestrerlig udleg for de 8 Rd., indtil videre Reholution fra det tohlige rente Cammer her til 
landed ankommer, er saaleedis som her af boet skal udleggis 9 Sld., og om de 8 Rd., vorder efter at 
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tilkommer børnen der af den halfvepart som er 6 Sld., og er for de anførte 13 Sld. 2 mrk., udlagt 
efter skrefne en sort brun gilling for 9 Sld., en sort hielmet Koe for 5 Sld., til overs 2 mrk.,  
Paa det skifte efter  Temme Thostensens S: Hustru: i Røe sogn datered den 9 November A: 1683. 
findes denne S: Mand at være tilordnet tilsiuns werge for Auge Pedersen og Niels Pedersen, som er 
nu i Skaane, og befindis efter samme skiftebref at bemelte arfvinger tilkommer, og skal have hver 7 
mrk. 3½ skl., er 17 mrk. 7 skl., som denne S: Mand siden til sig have annammed og angaf sig Jens 
Mortensen i Olsker sogn at være til berørte arfvinger nest beslegted, og begierte paa deris wegne at 
skee udleg, og vil have rente, som hand vil under sin tilsiun, og wergemaal antage, hvor til hand nu 
blef anordned, og denne arfvepart nu til sig at annamme, og blef det til udlagt en lys brun blised 
gilling taxered fot 7 Sld., hvor af er til overs 13 mrk. 9 skl., Rente kand heraf imod Enkens og 
arfvingernis formynderis paastaaelse ej nu stedis efter som arfvingerne self er myndig, og efter saa  
lang tiids forløb ej har arf søgt, da denne S: Mand Olle Pedersen samme arf til sig annammed, og 
udi hans lefvende lif med videre, der for er den post, om renten til lov og ret henvist, om det herved 
ej kand forblifve Niels Hansen i Røe sogn fordred 2 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., til overs 1 mrk., 
:/:  Hans Simonsen i Rønne fordred for en half tønde Sommer sild penge 4 Sld., udlagten wogn for 2 
Sld., 3 gl. Gies 3 mrk., en hvid galt 3 mrk., en ruhl 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning, blef Enken bevilged udleg for penge 10 
Sld., og tillagt en røe hielmed Koe for 5 Sld., 4 Faar 3 Sld., ved amptskrifverens udleg 2 mrk., hos 
Niels Hansen 1 mrk., it bord i stuen 5 mrk., :/:  
Skifteforwalteren for sin umage 10 mrk., udlagt af en lys brun blised gilling 6 mrk. 9 skl., it Faar 3 
mrk., hos Enken 7 skl., bekom her for 8 mrk., penge :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 10 mrk., af en lys brun blised Hest 7 mrk., en haand qvern for 3 
mrk., bekom her for 8 mrk., penge :/:  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt en kiste paa lofted for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it Faar 3 mrk., en krabat sadel 
for 1 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield, og Pretentioner til penge 38 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 12 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Deraf tilkommer moderen den halfvepart som er 6 Sld. 14 ½ skl., 
Den anden halfvepart deelis imellem en søn og 2 døttre, er deraf en broderlaad 3 Sld. 7 skl., og en 
søsterlaad  6 mrk. 3½ skl.,  
For Enkens anpart 6 Sld. 14 skl., er udlagt en slet sort Hoppe 6 Sld., en tønde paa lofted 8 skl., en 
anden tønde 6 skl., 
Sønnen for sin anpart 3 Sld. 7 skl., derfor udlagt en skov sleede 2 mrk., en seis med bom og ringe 
for 3 mrk., en ploug med behør 5 mrk., it hartøy 1 mrk. 8 skl., en harre 8 skl., en tønde 6 skl., hos 
søsteren Marne 1 skl., :/: 
Den eldste daatter for sin anpart 6 mrk. 3 skl., der for er udlagt en kiste i stuen 5 mrk., en tønde 6 
skl., en dito 8 skl., it aar med bihl 8 skl., til overs 3 skl., :/: 
Den anden daatter for sin anpart 6 mrk. 3 skl., udlagt it deigne trug 1 mrk., en gl. kiste i stuen 1 
mrk. 8 skl., en dømling naur 1 mrk., en lund støke naur 4 skl., it bord med foed i det nørre Cammer 
2 mrk., en fie for 4 skl., en span 4 skl., en tønde 6 skl., til overs 7 skl.,  
Som  til skifteforwalteren findes udlagt, efter anfordring hafde er de vedkommende ej videre dette 
Sterfboe at kunde vedkomme , at angifve, end angifved er , og forskrefved staar, dette saa at være 
Passeret Testerer. Jens Pedersen Mechlenbourgh,  Henrik Brugman,  
Niels Hansen Hans H:I:S: Ibsen  Hans H:J:S: Jensen.  
Hans H:C: Christensen,   Rasmus R:H:S: Hansen  Niels N:L:S: Larsen, 
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Nr. 277. 
Side 384b. 1698. 15. Nov. 
Hans Nielsen, barn. Værge: Jens Hansen Dreier, Olsker. 
 Og 
Ingeborg Nielsdatter, barn. Værge: Hans Madsen, Dyndegård, Klemensker. 
 Afg. Fader: Niels Madsen, Klemensker. 
 
Anno 1698 Den 15 November, er efter Lovlig Giorde Tillysning Og Advarsel Til de vedkommende, 
holden Skifte og Liqvidation efter   Sahl: Niels Madsens fordum boede i Clemmedsker sogn, 
hans afdøde 2de børn nemlig,  
en søn ved navn Hans Nielsen son Jens Hansen Dreier, nu boende i Olsker sogn, er werge for 
Og daatteren Ingeborig Nielsdaatter, som Hans Madsen i Dyngegaarden i Clemmedsker sogn er 
werge for. 
Hvor denne forretning er Passeret, paa 
 
 
Paa rettens wegne  var ofverwærende bemelte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, Da befindis efter det skiftebref, ganged efter forde børns Fader Niels Madsen, 
dateret den 1. Marty 1693. at sønnen Hans Nielsen tilkommer af sin S: Faders Ifareklæder 4 mrk. 
2 skl., item efter sin S: Moders skifteforretning i alt 7 Sld. 1 skl., Nok arfved efter sin S: Fader 10 
mrk. 14 skl., summa 10 Sld. 3 mrk. 1 skl., helften saa meget tilkommer den benefnte afdøde som 
melt daatteren som er 5 Sld. 1 mrk. 8½ skl., Summarum, hvis berørte 2de børn tilkommer 16 Sld. 
9½ skl., foruden hvis widere samme skiftebref formelder at børnen tilkommer i den 26 gaard i 
Clemmedsker sogn, som er for Sønnen 3 mrk. 3 skl., og daatteren 1 mrk. 9½ skl.,  
Saa bliver Summen 17 Sld. 1 mrk. 5½ skl.,  
Nok efter deris mor broder S: Jørgen Hansen tilkom berørte myndlinge, Sønnen 8 mrk. 4 skl., og 
daatteren 4 mrk. 2 skl.,  er saa Summen 20 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
Her imod Pretenderet wergen for sønnen bemelte Jens Hansen for opforstning i ungefehr 4 aar og 
begravelsens bekaastning paa berørte sin myndling  som Concenteredis 7 Sld. 3 mrk. 2 skl., resten 
af ald myndlingens tilkommer betaler Jens Hansen til sin myndlings broder Mads Nielsen som er 
ene arfving efter hammen, hvilked som er 5 Sld. 1 mrk., naar 3 mrk., til skifte rettighed er dradragen 
hans werge Svend Monsen i Røe sogn til sig annammer,  
Og  svarer til  daatterens anpart af berørte summa som er 6 Sld. 9 skl., derimod afgaar for dette S: 
Barns opforstning og bebravelse 6 Sld. 9 skl., naar 3 mrk., til skifte rettighed fradragis og lofved de 
vedkommende self stempled papir til dette skiftebref at forskaffe, hvor ved saa dette skifte sluttis. 
Dette saa at være Passeret Testerer. J:P:Meklenbourgh.  H: Brugman. 
Svend Monsen S:M:S navn. Hans H:M: Madsen. 
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Nr. 278. 
Side 384b. 1698. 19. Dec. 
Marta Andersdatter, 25. Sg. Aaker. 
Niels Erichsen. 
 2 søn. 
A: Erich Nielsen, f. 1680. 
B: Anders Nielsen, f. 1686. 
  Værge: Far. 
 
Anno 1698 Den 19 December, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering og Wurdering, 
Sampt Skifte og Deeling efter  Niels Erichsen S: hustru Marta Andersdaatter. som boede 
og døde, paa den 25 Jord eiendoms gaard beliggende i Grødbye i   i Aakier sogn. Imellem denne S: 
Qvindis efterlatte Mand bemelte  Niels Erichsen  paa eene og paa anden side, deris sammen 
auflede  børn, som er 2 sønner Hvor af  
 
Den eldste søn Erich Nielsen paa 18 aar gl. 
Den anden søn er Anders Nielsen paa 12 aar gl. 
For demmen er faderen self werge og forelagt moderens slegt Anders Udde ibiden. At være tilsiuns 
werge. 
Hvor paa Rettens wegne var ofverwærende bemelte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet  Peder Hansen 
og Mons Ibsen, ibiden. Hvor da er forefunden,og Pahseret som her efter følger. Nemlig 
 
Øeg. 
En brun Hest for 9 Sld., en sort blised Hest 8 Sld., en brun blisedFoele 7 Sld., en mørk brun blised 
Foele 6 Sld., en slet brun Hoppe 5 Sld. 2 mrk., en sort brun blised Hoppe for 5 Sld.,  
Qveg. 
En brun Koe 4 Sld., en blak hielmed Koe 4 Sld., en sort braaged Koe 3 Sld. 3 mrk., en sort hielmed 
Koe for 3 Sld. 2 mrk., en ung brun Koe 4 Sld. 2 mrk., it blakbraaged studnød for 2 Sld. 2 mrk., it 
graae herred studnød 2 Sld. 2 mrk., it røt Qvigenød 2 Sld., en røehielmed Qvigekalf for 3 mrk., en 
røed studkalf for 3 mrk.,  
Faar. 13 gl. Faar med Wederen á 3 mrk er 9 Sld. 3 mrk.,  
Svin. It røe braaged Soesvin 3 mrk., 3 røe braaged galt grise á 1 mrk er 3 mrk., en røe braaged 
Soegris for 1 mrk., 4 gl. Gies med Gaasen á 14 skl er 3 mrk. 8 skl.,  
Kaabber. 
En gl. fierings kedel er vegtig til 3 Sld., en gl. kedel er vegtig til 3 mrk., en gl. Metal gryde vegtig til 
2 mrk., en gl. brendevins pande med hat og piber er vegtig til penge 8 Sld.,  
Thin. 
It dybt Thin fad mangut er vegtig til 3 mrk., it fladt Thin fad for 2 mrk., 
Sengeklæder  
i et Cammer westen stuen i Søndre seng. En hvid ullen underdynne for 3 mrk. 8 skl., en hvid ullen  
hoveddynne 1 mrk., en gl. dito 8 skl., en blaae ranned ullen ofverdynne 6 mrk., i nøre seng. En ullen 
underdynne  1 mrk. 8 skl., en hvid ullen hofpude 12 skl., en blaae ranned ullen pude 6 skl., en blaae 
ranned ullen ofverdynne 1 mrk.,  
i Krobhused. 
En ølhalf tønde 1 mrk., 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 skl., it gl. førre bord 1 mrk., en kierne 12 
skl., it gl. madskab uden laas 1 mrk. 8 skl., it sold 8 skl., it deigne trug 1 mrk.,  
I Steerhused. 
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It lided car af en vin ame 1 mrk., en ballig 4 skl., en kalke tønde 4 skl., en skier benk 4 skl., 3 
straabonds tønder á 4 skl er 12 skl.,  
I Gaarden. 
En ploug med gl. jern og tilbehør for 4 mrk., 2 harrer 6 skl., it aar med bihl 12 skl., en wogn med 
stier, og tilbehør for 3 Sld., en slee og it slee Car 2 mrk.,  
I Stuen. 
En nye wefvet agedynne 2 mrk., it syed hiønde med løit skin under for 1 mrk. 8 skl., en nye flamsk 
agedynne 3 mrk., en gl. wefved agedynne 1 mrk. 4 skl., it nyt wefved hiønde 1 mrk. 4 skl., it steen 
bord med lugt foed for 6 Sld., it gl. førebord med skoffe under for 1 mrk. 4 skl., it gl. wraaeskab 2 
rum, og laase for 5 mrk., en gl. bagstoel for 8 skl., en liden sidestoehl 4 skl.,  
Kornet i Laden i søndre lenge i 2 smaa stolperum, med lidet rug udi, er sat for 6 skepper, og for 
penge 5 Sld., I samme lenge 3 stolperum biug til bielken, er sat for 5 tønder á 10 mrk er 12 Sld. 2 
mrk., I Øster lenge 2 stolperum haver til bielkene er sat for 7 tønder á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., Høe i 
2de smaa stolperum er sat for 3 Sld. 2 mrk., en ruhl for 3 mrk., 3 tønder Rug som er saaed tønden er 
sat for 4 Sld er 12 Sld., en liden weier Mølle staaende her ud for gaarden i sødøst med sin tilbehør 
undtagen steen tov, med forslit qvern, er sat for 80 Sld., 
Efter en Samfrender forretning, datered foran, den 8 November 1681. befindes denne 25 gaard at 
være der udi af 12 mænd, og Samfrender taxered for it hundrede og sexten Sld. 2 mrk. 12 skl. 10½ 
d., Og i samme forretning meldis at nogle dage efter berørte deris forretning, blef Stue lengden paa 
samme gaard afbrendt der for de afdrager Stue lengens taxt 10 Sld. 1 mrk.,  Men som gaarden nu af 
Niels Erichsen findes i sin hustruis lefvende lif forbedred wilde Niels Erichsen at bemelte gaard ved 
forskrefne setning skulle forblive, saa efter angifvende paa Sterfboet og de i hende hafvende 
Qviteringer findis Niels Erichsen at have i berørte sin hustruis levende lif indfriet denne 25 gaard i 
Aakier sogn, efter taxten undtagen at de rester til Peder Andersen Udde, der af endnu til denne dag, 
rester og tilkommer med anded son Niels Erichsen og ham imellem er 13 Sld., som her efter 
tilligemed anden Gield anføris, des aarsage gaardens fulde taxt her til boes middel nu anføris, for 
bemelte sætning som er 116 Sld. 2 mrk. 12 skl. 10½ d.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 350 Sld. 2 mrk. 10½ d.,  
Dernest blef denne S: Qvindes Ifareklæder taxered, og er følgende, en sort fifskaftes kiol for 3 Sld., 
it sort fifskaftes skiørt for 10 mrk., Hvis videre klæder som denne S: Qvinde hafde, hafver faderen 
Niels Erichsen foræred denne S: Qvindes søster Hanna Andersdaatter at beholde, for sin hafte 
umage, og opwartning hun med denne S: Qvinde i sin storer svaghed hafte haver, der for det derved 
forbliver. Saaledis da forskrefne 5 Sld. 2 mrk.,  
Imellem bemelte 2de Brødre, er deraf en hvers laad 11 mrk., hvor til faderen svarer dem at have, og 
nyde, naar de det kand annamme.  
Saa blef angiven efter skrefne Gield; 
Til ambtstuen rester Niels Erichsen at betale til 1. maj 1699. med Qvartal skat, og alt hvis som 
rester penge 20 Sld. 2 mrk.,  
Til Præste tiende, og hvis som til ham skal ydes for A: 1698. rester 4 Sld. 4 skl.,  
Item til deignen for 1698 rester 3 mrk. 14 skl.,  
Til kirken rester for tiende penge 2 Sld.,  
Til Herrits fougden rester for A: 1698. 1 mrk. 4 skl.,  
Peder Andersen tilkommer af den 25 gaard i Aakier sogn, og ellers i andre maader penge 13 Sld., 
Mads Koefoed i Svaniche har her i boet at fordre 2 Sld.,  
Mads Hermansen Bohn i Nexøe har her at fordre penge 10 Sld.,  
Rasmus Olsen Smid i Nexøe loed fordre 6 Sld.,  
Christopher Hansen i Nexøe loed fordre 6 Sld. 10 skl., 
Lars Larsen i Rønne fordrer 5 mrk. 10 skl.,  
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Karen S: Lars Ibsen i Rønne lod fordre penge 2 mrk. 10 skl.,  
Bertel Ottesen skomager i Rønne fordred for en sek 2 mrk.,  
Henning Bohn Henningsen i Rønne lod fordre ved Hans Sigvarts 6 Sld.,  
Hans Sigvart i Rønne fordred efter regnskab penge 14 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Skipper Biørn Pettersen efter leverske i Nexøe fordrer 5 mrk.,  
Hans Ollufsen i Persker sogn fordred laante penge 6 Sld.,  
Olluf Andersen i Persker sogn fordred arbiedsløn for denne S: Qvindis ligkiste 4 mrk.,  
Peder Pedersen i Aakirkebye fordrer først 10 mrk., nok for at grave til denne S: Qvindis liig 2 mrk 
er 3 Sld.,  
Lars Ibsen Smid i Aakirkebye fordred arbiedsløn penge 2 mrk.,  
Anders Smid i Aakirkebye fordred 1 mrk. 4 skl.,  
Imod denne S: Qvindis begravelsis bekaastning og udfart blef Niels Eriksen bevilged udleg for 40 
Sld., 
Skifteforwalteren for sin umage 5 Sld., bekom 4 Sld., penge  
Skifteskriveren for sin umage i alt 5 Sld., bekom 4 Sld. Penge. 
Stempled papir til denne forretning For 6 mrk.,  
Wurderings mændene hver bevilged 3 mrk. 8 skl er 7 mrk.,  
Sønnen Erik Nielsen er bevilged en brun blised Foele, som er taxered for penge 7 Sld.,  
Den yngste søn Anders Nielsen er bevilged en mørk brun blised Foele, ansat i registeringen for 6 
Sld.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 167 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 183 Sld. 14 skl.,  
Deraf tilkommer faderen den halfvepart som er 91 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Den anden halfvepart som deelis imellem forskrefne 2de sønner, er derad til hver broder, saavel af 
gaard som weir Mølle, og løsøre, ialt  45 Sld. 3 mrk. 3½ skl.,  
Og som faderen er self berørte sine børns werge, og Creditorerne vil betroe Niels Eriksen, hvis de 
som foran findes indført haver at fordre, saa er unødig at en hver serdelis nu skeer udleg, hvis 
aarsage nu her paa Sterfboet blef slutted, at Niels Eriksen self svarer forde sine Creditorer, saa og 
sine børn til sin andeel, og er børnen i midlertiid forsikred for alt at have, deris andeel bestaaende, 
udi berørte Weier Mølle, og den 25 gaard i Aakier sogn, indtil de deris Summa efter formelte ved 
regning bekommer, der imod saa faderen Niels Eriksen sit boes her indført middel ( naar hand som 
melt, deraf nu vedkommende saaleedis som forskrefved staar svarer )  fri beholder derved saa dette 
skifte sluttis, dette saa at være Passeret, Testerer. J:P: Meklenbourgh.   H: Brugman. 
Niels N:E: Eriksen. Anders A:P: Pedersen Udde.   Peder Hansen.   Mons Ibsen.  
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Nr. 279. 
Side 385b. 1699. 10. Jan. 
Elsebeth Ollufsdatter, ugift. 17. Sg. Vestermarie. Værge: Arist Ibsen, 17. Sg. Vestermarie. 
 2 brødre, 2 søstre. 
A: Jens Olsen, egen værge, Vestermarie. 
B: Mons Olsen, egen værge, Vestermarie. 
C: Karen Olsdatter. Værge: Bror, Jens Olsen. 
D: Kirsten Olsdatter. Værge: Farbror, Jens Larsen, Knudsker. 
 
Anno 1699 Den 10 January, er efter Advarsel Til De Vedkommende holden Skifte og Liqvidation 
efter   Elsebeth Ollufsdaatter som Arist Ibsen  boende paa den 17   gaard paa Klint  i 
Westermarie  sogn. Hvor dette skifte er holdt, er tilordnet at werge for, Imellem  hammen, og denne 
Sahl: Piges sødskende, som er 2 brødre, og 2 søstre. Hvor af. 
 
Den eldste broder  er Jens Olsen sin egen werge. 
Den anden broder Mons Olsen begge her ibiden, og sin egen werge. 
Den eldste søster Karne Olsdaatter, som broderen Jens Olsen er tilordnet at werge for. 
Den yngste søster  Kirsten Olsdaatter for hende er far broderen Jens Larsen i Knudsker sogn 
werge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverwærende bemelte Hr: Ehtats Raad Børfhes  fuldmegtig Jens 
Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte til Wurderings 
mænd opmeldet  Hans Andersen og Niels Ibsen, i bemelte Westermarie sogn. Hvor da først er 
taxered hvis  
 
Gangklæder  denne S: pige sig har efterlat som er, it sort fifskaftes skiørt for 3 mrk., it røt wadmels 
skiørt 3 mrk., it gl. grønt wadmels skiørt 1 mrk., en sort klædis trøye med stakede skind, som ike er 
vendt, med lerred under 4 mrk., en sort fifskaftes gl. trøye 2 mrk., en røed wadmels foreskiorte 20 
skl., it blommed fifskaftes snørlif med 2 røede bunden ermer udi 2 mrk., 2 gl. blaargarns serke 1 
mrk. 8 skl., 3 gl. blaargarns opleedes 1 mrk. 8 skl., 2 blaargarns forklæde 12 skl., it gl. bruegarns 
forklæde 1 mrk., 4 gl. bruegarns tørklæde 1 mrk., it gl. hvidt lærret Snørflif for 4 skl., en kram larrit 
klud med it sort bon udi 1 mrk., en dito lerrits hufve 10 skl., 2 gl. lerrit klude 8 skl., en gl. lerrits 
klud, 2 half ermer, og it gl. lin 4 skl., it par gl. steen mossed hosser 8 skl., it par half gl. sko 1 mrk., 
it par dito 1 mrk. 4 skl., en gl. liden fyre kiste, med en gl. forderfved laas for uden nøgel 2 mrk. 8 
skl., Nok tilkommer hende efter sin S: Fader Olle Larsen, efter ergangne skiftebref datered den 
11 april 1692. først efter sin S: Moder Kirstine Jensdaatter efter derom ergangne Contract 
datered den 7 Oktober 1672. 14 mrk. 3 skl., udlagt paa faderens skifte i efterskrefne, en føre deele 8 
skl., af en pile planke 1 skl., af en lysbrun Hoppe taxered for 6 Sld., deraf 13 mrk. 10 skl., nok 
arfved hun efter sin S: Fader 3 Sld. 12 skl., udlagt derfor af bemelte Hoppe 10 mrk. 6 skl., af en sort 
Hest 1 mrk. 10 skl., af it deigne trug  wurdered for 1 mrk., deraf 12 skl., Nok tilkommer hende til 
hiemgift som rester 7 mrk., tillagt, it brunt Tyrnød gor 7 mrk., er saa dette tilsammen 8 Sld. 1 mrk. 
15 skl., deraf rente i 5 ¾ aar, er naar werge penge er fredragen 6 mrk. 4 skl., er saa Capital og Rente 
10 Sld. 3 skl.,  
Summa andrager denne S: piges fulde arf og middel til penge 17 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Her imod afgaar hvis wergen Arist Ibsen til denne S: Piges begravelse haver udlagt, som opdrager i 
det ringeste for medelst veiens lengde, og besverlige føre til penge 15 Sld., foruden dette haver 
Arist Ibsen i adtskeelige maader forstragt sin myndling bemelte Elsebeth Olsdaatter, med under 
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holdning til føden, da hun ej hafde tieneste som andrager 6 Sld. 2 mrk. 2 skl., for dette skifte at 
forwalte og skrifve 6 mrk., stempled papir til denne forretning for 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mendene for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Pretensioner til penge 23 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Saaleedis er da indted til deeling ofver bleven, men wergen Arist Ibsen, paa sin udlagte Summa 
fattis 6 Sld. 9 skl., Hvilked hendis sødskin som arfvinger, deraf wergen Arist Ibsen har vered 
begiende bemelte liges begravelsis bekaastning af forskude, billigen skulle betale, som dermed 
henstaar til videre, efter som arfvingerne ike, /: efter til dem giorde advarsel :/ nu i dag her paa 
berørte wergens boepeel, dette skifte har willed beqvemme at hos være, hvor for vi som derved var  
tilstede, dette skifte hermed slutter, dette saa at vere Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh, 
H: Brugman. Arist Ibsen. Hans H:A:S: Andersen. Niels N:I:S: 
Ibsen.  
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Nr. 280. 
Side 386. 1699. 11. Jan.   
Karen Monsdatter, 25. Sg. Pedersker. 
Olluf Pedersen. 
 Ved ægt med afg. Simon Larsen. 1 søn. 
A: Lars Simonsen, f. 1693. Værge: Stiftfar, Olluf Pedersen. Tilsynsv: Morfar, Mons Sort, Aaker. 
 
Anno 1699 Den 11 January , er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering og Wurdering, 
Sampt Skifte og Liqvidation efter   Olluf Pedersen S: hustru Karne Monsdaatter, som før 
var i Ekteskab med Simon Larsen, og døde  paa den 25 Jord Eiendoms gaard beliggende udi  
Persker sogn. Imellem hendis nu efterlefvende mand bemelte Olluf Pedersen, paa eene og paa 
anden side, denne S: Qvindis efterlefvende  
 
Søn ved navn Lars Simonsen paa 6te aar gl. for hammen er forhen til werge  anordned Stiffaderen 
Olluf Pedersen, og som meenis rettelig hos ham at opforstis, saa er hand ved samme wergemaal fri 
deeelis forbleven, hvor ved som tilsiunswerge er anordned moder faderen til myndlingen Mons 
Sort boende i Aakier sogn  
 
Hvor ved paa Rettens wegne var ofverwærende bemelte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd  Hans Lassen og Anders 
Rasmusen, Hvor da er forefunden og Pahseret følger. 
Øeg. 
En gl. brun Hest 2 Sld., en gl brun blised Hoppe 4 mrk., en gl. brun skimled Hoppe 2 Sld., en slet 
brun Hoppe 6 Sld., en brun hielmed Hoppe for 5 Sld., en sort stierned Hoppe 5 Sld., it brunt 
stierned i anded aar Horsføll 3 Sld., 
Qveg. 
En gl. røe hielmed Koe 3 Sld. 2 mrk., en brun braaged Koe 5 Sld., en røe hielmed koe 5 Sld., en 
liden gl. røe hielmed Koe 3 Sld., en sort stierned Qvige 3 Sld., en røe hielmed Qvige 3 Sld. 2 mrk., 
it sort stierned studnød 3 Sld. 2 mrk., it blak stierned studnød 3 Sld., it sort hielmed Qvigenød 3 
Sld., it røe hielmed Qvigenød 2 Sld. 2 mrk.,  
Faar.8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk.,  
Svin. En hvid soe for 3 mrk., it hvidt galt Svin 2 mrk., it ungt Soesvin 2 mrk., 4 grise á 1 mrk er 4 
mrk.,  
Gies. 5 gl. Gies á 1 mrk er 5 mrk., en ung gaas 12 skl.,  
Kaabber. 
En gl. fierings kaabber kedel er vegtig  til 3 mrk. 8 skl., en liden gl. kaabber kedel er vegtig til 1 
mrk. 8 skl.,  
I Krobhused. 2 gl. tønder á 4 skl er 8 skl., en tiere tønde 12 skl., it gl. deigne trug 12 skl.,  
I Cammered 2 straabonds tønder á 4 skl er 8 skl., I Gaarden. En ploug med Jern og behør 1 Sld., it 
gl. aar med bihl 12 skl., 2 gl. harrer 8 skl., en gl. wogn med 2 smaa stier hammel tøm og halseeler 2 
Sld., paa stue lofted. 3 gl. seiser med bom, og ringe á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., it tønde stomme 4 skl., 
en half slit spin rok 3 mrk., en føre span 4 skl., en punne bøtte 4 skl., en gl. kierne 8 skl., 3 stbøtter á 
2 skl er 6 skl., 2 drøfte trug 4 skl., 2 sengested sammensat 2 Sld., i norderste seng er, en hvid ullen 
overdynne 6 mrk., it sort underdynne vor 1 mrk., en pude med lin vor, og strik 1 Sld., en sort 
wadmels hoveddynne 2 mrk., en liden olmerdugs pude 2 mrk., i den øster seng i Krobhused, en 
hvid ullen ofver dynne 3 mrk., en sort wadmels hoved dynne 2 mrk., it gl. sengklæde 12 skl., en 
gl.linnen underdynne 1 mrk., bemelte gl. sengested 8 skl.,  
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I Stuen. 
En sort Ege kiste med laas og nøggel 4 Sld., en gl. føre kiste i Krobhused med laas 4 mrk., hvidt 
spunded wadmels garn som er warped og nogle harer ullgarn 2 Sld., it nyt benkedynne vor 3 alen 
langt 6 mrk., it syed hiøndis vor 2 mrk., I stuen en nye wefved agedynne 2 mrk., en nye wefved 
benkedynne for bord enden 3 alen lang 2 Sld., it lided gl. wefved hiønde 1 mrk., it bord i stuen med 
aspeblad 6 mrk., it gl. føre bord med forstue dørren 1 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., it blaargarns 
handklæde 6 skl., it brue garns pude vor 2 mrk., rn hvid linnen underdynne i stuen for 10 mrk., en 
linnen hoved dynne 1 mrk., 2 pudder med vor paa á 4 mrk er 8 mrk.,  
Sæden i laden er sat saaleedis Biuged i 3 stolperum saa meged findes, er sat for 8 tønder, og taxered 
efter jordebogs taxten for tønden 9 mrk er 19 Sld., Hauren er sat for 4 tønder á 4 mrk er 4 Sld., Høe 
I nøre lade i wester ende udi half andet stolperum til mit letterne er sat for 6 Sld., Strøe Ryggen 1 
1/5 tønde sat for penge 3 Sld.,  
Summa andrager forskrefne  boes løsøre til penge 136 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Denne S: Qvindis Ifareklæder er efter skrefne, it ofver kiks snørlif med egte snorer af Sølf og 
messing malle udi for 2 Sld., en sort vendt klædes trøye 4 mrk., en sort fifskaftes trøye 2 mrk., it 
dito skiørt 4 mrk., it røt wadmels skiørt 3 mrk., it kram lerrits forklæde 2 mrk., it bruegarns 
tørklæde 12 skl., en gl. bruegarns opled 12 skl., it gl. dito forklæde 1 mrk. 8 skl., en sort silke hufve 
2 mrk., it Cram lerrits forklæde 1 mrk. 8 skl., it dito tørklæde med knipling 2 mrk. 8 skl., en dito run 
klud 8 skl., en dito 1 mrk., 4 panne lin 1 mrk., Summa 8 Sld. 2 mrk. 8 skl., disse Ifareklæder 
beholder berørte denne S: Qvindes søn, som wergen ham tilsvarer, og der imod beholte steffaderen 
Olle Persen sine egne Ifareklæder, sampt og noged fifskaft som nu er hos Giert Farfver i Rønne, 
hvor med Olle Persen var tilfreds, foruden dette blef Barned Lars Simmensen bevilged en 
sølfskee vegtig til 9 mrk., som wergen og tilsvarer, hvorimod stiffaderen Olle Persen skal have 
udleg af boes middel for 9 mrk., saa blef og der foruden Olle Persen bevilged sin seng i stuen, 
undtagen en linnen sengedynne, 2 puder, og en hofveddynne, som foran findis indført, og wurdered. 
Saa blef angifven efter skrefne Gield og Pretensioner og der til giort udleg som 
følger; 
Kongl: May: Amptskriver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, ved sin fuldmegtig Hans Hiort lod 
indlefvere sin fortegnelse, som melder at der rester til amptstuen af denne 25 gaard for A: 1697. 2 
Rd., som Olle Persen beretted at være ved tingsvidne, og afslag efterlat, hvilked til derom alle 
erdigte Resolution her til landet ankommer med betalning beror, Item rester for A: !698. for 9 
skaalpund 1 fiering smør 3 mrk. 10 skl., 2 tønder en skep 2  fiering Car, 1 otting, ½ pot biyg 3 Rd. 2 
mrk. 7 skl., en skep 2 fiering 1 otting ½ pot Haure 13 skl., en Gaas 2 Høns 1 mrk. 12 skl., 5 les wed 
5 mrk. 10 skl., Jordebogs penge 6 mrk. 8 skl., ekte og knekte penge 2 Rd. 1 mrk. 11 skl., Smør træ 
penge 13 skl., er for 98. 8 Rd. 5 mrk. 4 skl., In Allis 10 Rd. 5 mrk. 4 skl., giør 16 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
og der for er tillagt 6 tønder Biug á 9 mrk er 13 Sld. 2 mrk., strøe Rugen for 3 Sld., til overs 12 skl.,  
Peder Rosman i Rønne fordrer som rester til dato 10 mrk. 12 skl., tillagt it røe hielmed Qvigenød 
for 10 mrk., en ung Gaas 12 skl.,:/: 
Til Sogne Præsten Hr: Olle Olsen Sonne, rester tiende for 1698. 1 1/5 tønde Biug, ansat for 10 mrk. 
13 skl., som af biuged er udlagt at betalis:/: 
Mads Bohn Hermansen i Nexøe fordred som endnu rester, og reiser sig af den fordring hand hafde 
efter Sahl: Simon Larsen, som i det skiftebref meldis, og er 30 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en slet brun 
Hoppe 6 Sld., en sort stierned Hoppe 5 Sld., en brun braaged Koe 5 Sld., 8 Faar á 3 mrk er 6 Sld., 
en røe hielmed Qvige 3 Sld. 2 mrk., 5 gl. Gies 5 mrk., en hvid linnen underdynne i stuen 10 mrk., 
en linnen hoveddynne 4 mrk., en gl. liden kaabber kedel 1 mrk. 8 skl.,:/: til overs 1 mrk.,  
Efter det skiftebref ganged efter S: Simmon Larsen, den 13 july 1697. fordred Ingborrig S: Olluf 
Jensens i Røe rente af den i gaarden for hende indførte summa som er capital 27 Sld. 3 mrk. 8 skl., 
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som til dato er 1½ aar, aarlig 5 mrk. 9 skl., giør 8 mrk. 5 skl., udlagt en gl. fiering kaabber kedel 3 
mrk. 8 skl., en tønde Haure 4 mrk., af en liden kaabber kedel 13 skl., :/:  
Morten Jensen i Ibsker sogn fordred paa sin myndling Anders Mortensen søn, Arist wegne, som 
efter berørte skiftebref rester til dato Capital 3 Sld., og rente i 1½ aar er 15 skl., er 3 Sld. 15 skl., 
udlagt en nye wefved benkedynne for bord enden 3 alen lang 8 mrk., i nørre seng i Herberghused, 
en pude med vor og strik 4 mrk., it sort underdynne vore 1 mrk., til overs 1 skl., :/: 
Mortten Knudsen tilkommer endnu efter forde skiftebref 1 mrk. 12 skl., tillagt, it ungt Soesvin for 2 
mrk., til overs 4 skl.,  
Olle Larsen tilkommer endnu efter formelte skiftefref foruden it wraaeskab for 3 mrk., som nu ike 
er wurderet, og en sidestoel 8 skl., begge 3 mrk. 8 skl., som ham tilkommer, rester ham de igen 2 
mrk. 8 skl., udlagt 3 gl. seiser med bom og ringe 2 mrk. 4 skl., it tønde stomme 4 skl., :/: 
Lars Nielsen i Persker sogn fordred som og rester efter formelte skiftebref  arbiedsløn 6 mrk., udlagt 
en half slit spin rok 3 mrk., en hvid ullen dynne i krobhused i øster seng 3 mrk., :/: 
Mortten Koefoed i Svaniche fordrer og efter formelte skiftebref som rester 3 mrk., udlagt en hvid 
Soe for 3 mrk., :/: 
Hvis videre berørte skiftebref efter S: Simon Larsen ommelder at være denne anrørte 25 gaard 
angaaende, forblifver ved sin werdie, ind til endelighed der om ved retten efter des formelding, om 
den efter ladene landgielde giort vorder, des aarsage her nu derom ej videre kand forretagis.  
Jep Ibsen i Aaker sogn fordred paa sin myndling Margreta Olsdaatters wegne 13 skl., udlagt it gl. 
sengklæde 12 skl., hos Morten Jens udleg 1 skl. :/: 
Sogne deignen Olle Jacobsen fordred for sin umage med lig begravelsen efter foreening 2 Sld., for 
A: 1698. en skep Biug 2 mrk er 10 mrk., udlagt af it blak stierned studnød taxeret for 3 Sld., deraf 2 
Sld., en skep Biug for 2 mrk., :/: 
Olle Persen angaf at være skyldig til Jep Jørgensen i Nexøe 5 Sld. 2 mrk., udlagt en gl. brun 
skimled Hoppe 2 Sld., en gl. røe hielmed Koe 14 mrk., :/: 
Olle Persen i Nexøe lod fordre ved Olle Persen 6 mrk., udlagt it bord i stuen med askeblad 6 mrk.,  
Jens Christiansen i Nexøe fordred for deeler til denne S: Qvindes ligkiste 6 mrk., udlagt en sort 
wadmels hofveddynne 2 mrk., en liden olmerdugs pude 2 mrk., en nye wefved agedynne i stuen 2 
mrk.,  
Anders Larsen i Nexøe fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt it lided gl wefved hiønde 1 mrk., en føre span 4 
skl.,  
Niels Andersen fordred tiensteløn for 2 tønder Haure 4 mrk. 8 skl., for en hvid wadmels fore skiorte 
2 mrk., for en blaargarns skiorte 2 mrk., en halsklud 8 skl., er tilsammen 9 mrk., udlagt 2 tønder 
Haure 2 Sld., it føre bord indfor stue døren 1 mrk., :/: 
Jens Smid i Boelsker sogn fordred for lig beslaged 3 Sld., udlagt en gl. brun Hest for 2 Sld., af 2 
sammensatte sengesteder 4 mrk., :/: 
Peder Jørgensen i Poulsker sogn fordred for lig kisten arbiedsløn 6 mrk., for 2 sengesteder 
arbiedsløn 4 mrk., for it par sko 3 mrk., er 13 mrk., udlagt it brun stierned 2 aars gl. Hors føll for 3 
Sld., en linnen underdynne i krobhused 1 mrk., :/: 
Peder Aristsen i Perskier sogn fordred for en huud at barke penge 1 mrk. 4 skl., udlagt en gris for 1 
mrk., en punne bøtte 4 skl., :/: 
Peder Ibsen i Persker sogn fordred arbiedsløn for sig, og sin hustru 7 mrk., udlagt en gl. brun blised 
Hoppe for 4 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., en gris 1 mrk.,  
Jacob Persen i Persker sogn fordred arbiedsløn 2 mrk. 8 skl., Item terskeløn for forskrefne Biug 
eller dagløn 2 mrk. 4 skl., i en uge, paa sin søns wegne for it par sko 2 mrk., for at gierde i waars 2 
dage 12 skl., for sin hustru at rafse 12 skl., giør 8 mrk. 4 skl., er it Accorderet for 6 mrk., og udlagt 
en sort wadmels hoveddynne 2 mrk., it bruegarns pude vaar 2 mrk., en kierne 8 skl., det øster 
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sengested i Krobhused 8 Sld., 3 sybøtter 6 mrk., 2 drøfte trug 4 skl., it gl. blaargarns handklæde 6 
skl., :/: 
Mons Sort i Aakier sogn fordred for it Lam 2 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk., :/: 
Bendt Hansen i Aakier sogn fordred for 2 Lam 4 mrk., udlagt 2 Lam for 4 mrk., :/: 
Lasse Persen i Persker sogn fordred for 2 skep Biug á 2 mrk er 4 mrk., og penge 1 mrk. 4 skl., er 5 
mrk. 4 skl., udlagt en tønde Haure 4 mrk., en gris 1 mrk., en tønde 4 skl., en tønde 4 skl., :/: 
Kirkewergen Anders Rasmusen fordred kloke ringens penge 2 mrk., udlagt af it blak stierned 
studnød med forde deignen disse 2 mrk., :/: 
Hans Gudbersen ibiden fordred for leie af it lig klæde 2 mrk., udlagt af 2 sammen satte sengesteder 
disse 1 mrk. 8 skl.,:/: 
Skifteforwalteren for sin umage 4 Sld., Skifteskriveren for sin umage i alt 4 Sld., stempled papir til 
denne forretning for 3 mrk., for disse 8 Sld. 3 mrk., er udlagt en sort stierned Qvige 3 Sld., en hvid 
ullen overdynne 6 mrk., it nyt benkedynne vor 3 alen lang 6 mrk., it sort hielmed Qvigenød 3 Sld., 
til overs 1 mrk., :/: wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt forde 1 mrk., 
af it blak stierned studnød 2 mrk., it hvidt galt svin 2 mrk., en gris 1 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindes begrafvelsis bekaastning, og Udfart blef Olluf Persen bevilged udleg for 24 
Sld., nok udleg for berørte 9 mrk., imod den Sølfskee som barned blef bevilged, og er derfor udlagt 
en brun hielmed Hoppe 5 Sld., 2 puder i stuen med vor 8 mrk., af en tønde Biug 5 mrk. 3 skl., en 
røe hielmed Koe 5 Sld., en ploug med behør 1 Sld., en wogn med behør 8 mrk., Høet i nøre lade 6 
Sld., it sort stierned studnød 14 mrk., it aar med Bihl 12 skl., en øl half tønde 12 skl., 2 straabonds 
tønder 8 skl., til overs 3 skl., :/: 
Hans Monsen Sort fordred for en Koe leie 3 mrk., udlagt it syed hiønde vor 2 mrk., it deigne trug 12 
skl., en tønde 4 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Pretensioner til penge 125 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 10 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Deraf tilkommer Olluf Pedersen den halfvepart som er 5 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Og Simmon Larsens søn Lars Simmonsen den anden halfvepart som er 5 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Hvor for en hver herefter skal skee udleg, og som dagen nu er forløben, saa sluttis med hvis her 
saaleedes i dag forretted er, efter som de vedkommende efter anfordring af skifteforwalteren ike 
hafde meere at angive, som dette boe entten kunde komme til beste, eller for drendel Gield, ike 
heller angaf sig fleere med Pretension, dette saa at være Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh. 
H :Brugman. Per P:A: Aristsen. Mons M:S: Sort, boe mærke.  
Olle O:P:S: Persen. Hans H:L: Lassen. Hans H:M: Monsen. 
 Anders Rasmusen. Hans H:M: Mortensen. 
 
Saa er da nest Paafølgende 12 January. berørte Aar 1699 til arfvingerne udlagt nemlig,  
først Olluf Persen for sin anpart som er 5 Sld. 1 mrk. 9 skl., udlagt en liden gl. røe hielmed Koe for 
3 Sld., en tiere tønde for 12 skl., en føre laasfast kiste i Krobhused 4 mrk., 2 harrer 8 skl., ved 
sønnens udleg af noged ullgarn 2 mrk. 7 skl., ved skatten 12 skl., ved Mads Hermans udleg 3 skl., 
hos Morten Knuds udleg 4 Skl., af 2 sammen satte sengesteder 8 skl., ved udfarten de 3 skl.,  
Sønnen  Lars Simmonsen for sin anpart 5 Sld. 1 mrk. 9 skl., udlagt en sort Egekiste med laas 4 Sld., 
hvidt spunned wadmels garn som er varped og nogle harrer ullgarn tilsammen sat for 2 Sld., til 
overs 2 mrk. 7 skl., :/: 
Til det sidste blef herpaa skifted afhandled, at som berørte myndlingen Lars Simmonsen er ringe 
af alder, og hans Stiffader Olluf Persen har omgaaets upaa klagelig hiid indtil med barned at 
barered fremdeelis skak blive hos stiffaderen saa lenge hand sig der udi til børlig forholder, dette 
saa at være Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. 
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Omsider blef Mons Sort Barnets Morfader, saa foreened med Olle Persen at Mons Sort til sig 
annammer alt hvis  barnet herudi er tillagt, saa velsom og de Ifareklæder myndlingen Lars 
Simmonsen efter sin Fader Simon Larsen tilkommer, tillige, og mynling self til sig at tage, og 
opforstre, der foruden paastoed Mons Sort at wille have af Olle Persen, at hand skulle forskaffe 
barned sin moders beste hufve som foregives af Mons Sort, at skal være en silke hufve, Olle Persen 
lofved at forskaffe Mons Sort, anmelte hufve, som barned Lars Simmonsen til goedeholdis  in 
natura, og annammed Mons Sort til sig efterskrefne brefve, it kiøbebref paa den 35 gaard i Persker 
sogn af 16 Juny 1646. en laug bydelse af 21 Marty 1648. it pandtebref af 21 December 1686. it 
skiftebref efter S: Lars Simmonsen af 10 july A: 1690 en samfrender forretning af 9 Dec 1690. it 
skiftebref efter S: Simon Larsen af 13 July 1697. amptskrifverens Sr: Hans Henrik Skor skrivelse af 
4 juny 1694. hvilke brefve alle vedkommende omrørte 25 gaard i Persker sogn, og som det nu 
saaleedis er foreened, er Mons Sort fuldkommen tilordned at værge for berørte sit daatter barn Lars 
Simmonsen, som det haver efter loven at forestaae, hvorved saa dette skifte fuldkommen sluttis, 
dette saa at være Passeret Testerer  J:P: Meklenbourgh. 
H :Brugman. Per P:A: Aristsen. Mons M:S: Sort, boe mærke.  
Olle O:P:S: Persen. Hans H:L: Lassen. Hans H:M: Monsen. 
 Anders Rasmusen. Hans H:M: Mortensen. 
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Nr. 281. 
Side 387b. 1699. 15. Jan. 
Mons Knudsen, 44. Sg. Østerlars. 
Anna Andersdatter. Laugv: Poul Pedersen, Nygård, Østerlars. 
 3 søn. 2 døt. 
A: Anders Monsen, f. 1687. Værge: Faders søstermand, Hans Markusen, Østerlars. 
B: Per Monsen, f. 1691. Værge: Hans Andersen, Østerlars. 
C: Knud Monsen, f. 1692. Værge: Per Hansen, Østerlars. 
D: Karen Monsdatter, f. 1694. Værge: Jens Poulsen, Olsker. 
E: Anna Monsdatter, f. 1697. Værge: Farbror, Peder Knudsen, Østerlars.  
 
Anno 1699 Den 25 January, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering og Wurdering, 
Sampt Skifte og Deeling efter   Sal: Mon Knudsen som boede og døde, paa den 44 gaard  i 
Østerlaursker sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Anna Andersdaatter, for hende 
blef efter hindes begiering til laugwerge anordnet  Poul Pedersen  i Nyegaarden ibiden. Paa eene 
og paa anden side, deris sammen auflede børn, som nu er lefvende. Som er 3 Sønner og 2 døttre 
Hvor af  
 
Den søn er Anders Monsen paa 12 aar gl. for hammen er til werge anordned hans faders 
søstermand Hans Markusen ibiden.    
Den anden søn Per Monsen paa 8 aar gl. for ham werger Hans Andersen i Østerlaursker sogn  
Den yngste søn Knud Monsen paa 7 aar gl. for ham  werger Per Hansen paa Segte ibiden. 
Den eldste daatter Karne Monsdaatter, 5 aar gl. for hende werger Jens Poulsen i Olsker sogn.  
Den yngste daatter Anna Monsdaatter 2 aar gl. for hende werger Far broderen Peder Knudsen i 
Østerlaursker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverwærende bemelte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd  Jep Hansen og Anders 
Andersen, ibiden. Hvor da er Pahseret følgende, nemlig 
Øeg. 
En sort Hoppe for 7 Sld., en dito 5 Sld., en hvid Hoppe 4 Sld., en røed blised Hoppe for 5 Sld., en 
røe stierned Foele 4 Sld., 
Qveg. 
En røe braaged Koe 6 Sld., en sort grimmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort braaged Koe 5 Sld., en røe 
Qvige kalf 6 mrk.,  
Faar og Lam. 4 Faar á 3 mrk. 8 skl er 14 mrk., 4 Lam á 2 mrk. 8 skl er 10 mrk.,  
Svin. En hvid sort hoved Soe for 5 mrk., en sort belted galt 2 mrk., en hvid Soegris 2 mrk., en sort 
belted Soegris 1 mrk. 8 skl.,  
2 gl. Gies á 20 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
Boehawe. 
En wogn uden stier med hammel tøm og halseeler 5 Sld., en skovslede med stier paa 4 mrk., en 
ploug foruden knif med juhl og ringe 2 mrk., it aar med bihl 8 skl., en haand qvern med huus og træ 
siel for 4 mrk., en røste ballig 4 skl., 2 tønder á 4 skl er 8 skl., en gl laasfast føre kiste i Krobhused, 
er af werdie 4 mrk., som begge døttrene er bevilged, 2 slee meder til en skov sleede for 2 mrk., it gl. 
bord i stuen 1 mrk., en handtwerchs reedskab, it bufve sauf af verdie 3 mrk., og en skarøpse af 
verdie 10 mrk., beholde Peder Knudsen for hvis fordring hand her i boet har at Pretendere som 
Enken, og wergerne ham bevilged en jern vinkel for 1 mrk., en klam hage 12 skl.,  
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Summa andrager dette sterfboes middel til penge 61 Sld. 1 mrk.,  
Hvis Ifareklæder som fanttis efter denne S: Mand beholte Enken til at paaklæde Børnen med efter 
haanden at forslide, efter som de ikum vare af ringe verdt; hvis som fanttes i laden af Biug og Haure 
sæd, utersket blef eragted for at Enken det beholder, hvorimod hun skal svare til landgielde korned 
for A: 1698. sampt hvis af 2 tønder laane Biug endnu rester, hvilked Enken loved at yde in nature, 
den Eldste søn blef bevilged sin faders Hat at nyde, de imod skal hans broder Peder have sin 
faders Musqvet, og den yngste søn Knud skal have sin faders Hugdegn, med it gl. Geheng, som 
Enken dem til gode holder i fremtiden at svare saa vel som og døttrene til berørte bevilgede kiste, 
Saa blef angiven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udleg som følger.  
Kongl: May: Ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordrer for A: 1698. foruden 
forestaaende Landgielde og laane Biug, som Enken skal yde bog Clarings penge i alt 3 Sld. 2 mrk. 3 
skl., udlagt 4 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 14 mrk., af iy galt svin 3 skl., :/: 
Johan Baselius Tobarkspinder boende i Rønne fordred efter regenskab penge 4 Sld. 10 skl., udlagt 
en hvid Hoppe for 4 Sld., it aar med bihl 8 skl., af it galt svin 2 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Jørgen Jensen Soede fordred for A: 1698. en skeppe Biug 2 mrk., anden Gield 5 
mrk. 10 skl., giør 7 mrk. 10 skl., udlagt en røe Qvigekalf 6 mrk., en sort belted galt 2 mrk., til overs 
6 skl :/: 
Wourits Markman i Rønne fordred efter sin sedel, som rester af hvis ham arfvelig tilfalt, efter sin S: 
Moder, naar en Koe, og en tønde Biug som denne S: Mand har ydt er afkorted, skulle reste 6 mrk. 8 
skl., Enken og arfvingerne dette benegter, hvor for det med bevis vil indfordris ved lov og ret, der 
hen skifteforwalteren dette Remitteret. 
Skovrideren Hans Madding lod fordre 2 Sld., udlagt en hvid sort hoved Soe for 5 mrk., 2 gl. Gies 2 
mrk. 8 skl., 2 tønder 8 skl., :/: 
Poul Pedersen i Østerlaursker sogn fordred 6 mrk., udlagt en skov sleede med stier 4 mrk., en hvid 
Soegris 2 mrk., :/: 
Anders Hansen ibiden fordred 4 mrk., udlagt 2 skov slee meder 2 mrk., en ploug uden knif 2 mrk.,  
Og som denne S: Mand var werge for it af S: Svend Anders børn i Østerlaursker sogn og indted 
goeds af myndlingens tilfald hafver til sig annammed,men bestaar hos moderen, som nu er kommen 
i Ekteskab med berørte Anders Hansen, saa er da ved denne Sahl: Mands dødelig afgang, igien for 
berørte myndling til werge anordnet bemelte stiffaderen Anders Hansen, som barned efter sin S: 
Faders skiftebref haver at svare; 
Hans Mikelsen i Østerlaursker sogn fordred som rester 3 mrk. 8 skl., dette Enken benekted, og er 
der for udlegen Seqvestreret, og Pretensionen til lov og ret henvist, efter som der bevis tvihl om 
denne fordring, og for summen udlagt, af en haand qvern at hafve disse 3 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Larsen i Østerlaursker sogn fordred 3 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk. 8 skl., af en hand qvern 
de 8 skl., :/: 
Imod denne S: Mands begrafvelsis bekaastning blef Enken af med arfvingernis werger, bevilged 
udleg for 18 Sld., her for uden blef Enken bevilged sin seng og for summen udlagt en røe braaged 
Koe 6 Sld., en sort grimmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort Hoppe 7 Sld., til overs 2 mrk., :/: 
Til forde smaa børns opforstning, og fremtarf blef Enken bevilged udleg for 10 Sld., og tillagt en 
sort Hoppe for 5 Sld., en røe blised Hoppe 5 Sld., :/: 
For udlagte penge fordred Enken 12 skl., og tillagt en klam hage for 12 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 10 mrk., udlagt af en røe stierned Foele disse 10 mrk., bekom 8 
mrk., penge, Skifteskriveren for sin umage med reisen i alt 10 mrk., udlagt af forde Foele 6 mrk., 
ved udfarten 2 mrk., en vinkel 1 mrk., it bord i stuen 1 mrk., bekom 9 mrk., penge:/:  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it Lam 2 mrk. 8 skl., ved wurderings 
mændenis udleg 8 skl., :/: Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk., er 2 mrk., udlagt it 
Lam for 2 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/:  
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Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 50 Sld. 11 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deling penge 11 Sld. 5 skl.,  
Deraf tilkommer Enken den halfvepart som er 5 Sld. 2 mrk. 2½ skl.,  
Resten skulle deelis imellem forskrefne 3 sønner og 2 døttre, men som Enken siger sig efter sin S: 
Husbund at være frugtsommelig, saa bliver den part udelt indtil dermed fuld biurded vorder, at ret 
videnhed derom haves kand, Saa skal Enken for sin andeel udleggis Thi dagen er forløben at ej 
videre med dette skifte kand forrettis, og som de vedkommende efter anfordring ej hafde meere til 
dette boes beste at angifve, og ej heller angaf sig fleere med noged kraf, saa sluttes da hermed som 
forskrefved staar. Saa at være tilganged og Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh. 
H: Brugman.  Poul P:P: Persen. Hans H:M: Markman. 
Peder P:K:S: Knudsen. Jep Hansen. Anders A:A: S: Andersen. 
 
Saa er da for Enkens anpart 5 Sld. 2 mrk. 2½ skl., udlagt en wogn uder stier med hammel, tøm og 
halseeler 5 Sld., it Lam 2 mrk. 8 skl., til overs 5½ skl.,  
Børnens anpart bestaar udi en sort braaged Koe for 5 Sld., en sort belted Soegris 1 mrk. 8 skl., en 
røste ballig 4 skl., hos moderens udleg 5½ skl., af it galt svin 1 skl., er 5 Sld. 2 mrk. 2½ skl.,  
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Nr. 282. 
Side 388. 1699. 3. Feb. 
Hans Andersen, 63. Sg. Klemensker. 
Karen Monsdatter. Laugv: Berrild Clausen, Sandvig. 
 1 søn. 
A: Anders Hansen, f. 1692. Værge: Farbror, Lars Andersen, Klemensker. 
 
Anno 1699 Den 3 February, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering og Wurdering, 
Sampt Skifte og Deeling efter   Sahl: Hans Andersen, som boede og døde, paa den 63 Jord 
Eiendoms gaard udi Clemmedsker  sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Karne 
Monsdaatter, for hende blef til laugwerge efter hundis begiering anordnet Berrild Clausen   
boende i Sandwig. Paa eene og paa anden side, it deris sammen auflede lided drengebarn navnlig  
 
Anders Hansen 7 aar gl. for hammen er fader broderen Lars Andersen ibiden til ordnet at werge. 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofverwærende bemelte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd  Peder Hansen og Esper 
Espersen, i bemelte Clemmedsker sogn. Hvor da er Pahseret som følger namlig. 
 
Qveg. 
En gl. stoer brun Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en ung brun Koe 5 
Sld. 2 mrk., en slet røed ung Koe 5 Sld., en røed Qvige 14 mrk., it hvidt studnød 3 Sld., it lided røe 
bleged Tyrnød 2 Sld., en røe hielmed Qvige 14 mrk., it sort braaged Tyrnød10 mrk., en bleg rød 
stud 4 Sld., 6 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 4 gl. Gies, og en Gaase 1 mrk. 8 skl., støked 
er 7 mrk. 8 skl.,  
Heste og Hopper. 
En sort hielmed Hest gilling 10 Sld., en brun skimled ugilled Foele for 7 Sld., en røe blised ugilled 
Hest 4 Sld. 2 mrk., en brun blised Hoppe for 6 Sld., en soede Hoppe 4 Sld. 2 mrk., en røe blised 
Hoppe 4 Sld. 2 mrk.,  it røe stierned Hore føll i anded aar 7 mrk., it brunt skimled Horsføll i anded 
aar 6 mrk., 
Boehave, 
En arbieds wogn med 2 smaa stier, med en gl. brake hammel, og en jern nagle for 10 mrk., en ploug 
med it skier, og en vidie paa for 2 mrk., en harre 4 skl., en kalke tønde for 8 skl., en hand qvern med 
huus for 6 mrk., en liden kaabber kedel for 3 mrk., en jern gryde kraag 2 mrk., en gl. ballig 4 skl., er 
saaed 2 tønder Rug, deraf anførris strøe Rugen til dette Sterfboes beste, for tønden efter jordbogs 
taxten 9 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., paa stalstenged er en deel Høe taxered for 3 Sld.,  
I Stuen. 
It gl. Aske bord med foed og skoffe 3 mrk., en lesned benkedynne paa nørre benk 6 allen lang for 
10 mrk., en gl. bolster sengedynne paa benken ved kakelofven 10 mrk., en blaae ranned bolster 
hofveddynne for 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne løsøre goeds til penge 107 Sld. 8 skl.,  
Nok befindes efter Samfrender forretning dateret foran den 16 juny 1682. med forman Hans 
Knudsen i Clemmedsker sogn, befindes den 63 jord eiendomsgaard at være taxeret med ald sin 
eiendom for penge 259 Sld. 1 mrk. 4 skl., med hvilked sætning Enken med sin laug werge, saa vel 
som faderbroderen Laurs Andersen var nu tilfreds, og findes af denne Summa, at være berettiged, 
først Herman Bohne Clausen i Rønne, efter af hammen nu indlagte pandtebref af deris S: Mands 
Stiffader S: Peder Ibsen Udgifven, til Sahl: Jørgen Bohn i bemelte Rønne datered den 30 January 
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1686, med videre opskiften paa berørte pandtebrefs indhold sidst datered den 21 juny 1692. med 
slutted regenskab om renten til miraely 1692- 154 Sld., siden den tid er forfalden rente til nytaar 
1699 udi 6 ¼ aar, andrager 48 Sld. 9 skl., der paa er betalt til Elisabeth S: Claus Bohnis efter hendis 
med sin broder Mourits Markman til witterlighed underskrevene qvitering, datered den 29 Augusty 
1695. paa 30 Sld., med videre haver denne S: Mand, paa berørte rente betalt, og levered, som Enken 
formente der paa at være, men en fremvist sedel formelder at være paa regenskab til Monhs S: 
Skvarts, efter derom bevis, med Morten Bohnis paategnelse den 2 Oktober 1693. med 4 Faar, og it 
Lam 4 Sld. 2 mrk., nok beretted Enken at Elisabeth S: Claus Bohnis, haver paa renten bekommed 8 
kalkunske Høns for 6 Sld., og it galt svin, og nogle andre vare for 6 mrk., I saamaader rester af 
renten til nyeaar 1699. 6 Sld. 9 skl., Hvor for her efter skeer udleg, eller forclarring, de andre denne 
S: Mands sødskende, efter derom berørte brefs opskrifts indhold saa og vedgaaelse af broderen 
Laurs Andersen, Item Hans Andersen i Nykier sogn som wærger for Walborig Andersdaatter 
vedstoed og hendis andeel at have fornøgelse for i den 64 gaard i Clemmedsker sogn, saa ej videre 
rester af alle de forhen efter berørte Samfrender forretnings indhold, og ej heller af hvis Hans 
Sørensen i Dyngegaarden i Rydsker sogn, haver betalt til S: Jørgen Bohn paa Thor Pedersens 
wegne ibiden, som for denne S: Mans til Jørgen Bohn hafde goedsagten uden allerminste 12 Sld., af 
den paa hofved Summen betalte Summes forfalden rente, som rester til berørte Hans Svendsen i alt 
det øfrige haver denne S: Mand afclarred, efter som forskrefved staar i allemaader i saamaader er da 
af gaardens sætning til dette Sterfboes middel at anføre, naar berørte 6 Sld., og 12 Sld., af boens 
middel igien udligges penge 105 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Nok tilkommer dette Sterfboe, efter det skiftebref, ganged efter S: Peder Andersen Torup fordum 
boende i Hasle, datered den 10. og 22 Oktober 1688. Enkens anpart efter berørte hendis forige 
mand, som er, først udi det huus S: Peder Andersen Torup, før i Hasle iboet haver, da anført for 25 
Sld. 3 mrk. 4 skl., men som husen formedelst denne S: Mand forsømmelst er forringed, og 
forfalden, blef Enken  og hendis forige børns werger nu Accorderet om, at forblive paa 15 Sld., 
videre er Enken tillagt, Sædis i ord som er Møllere Lyken for 10 Sld., imod gneddesleed 3 skep land 
Biugjord, gaar udi sønder, og nør, med den søndre ende til Mortten Bohnis tofteeng,og med den 
nordre ende til alweien, med den øster side til Hans Hansens Jord, og med den wester side til Lars 
Gummeløs Jord, á 6 Sld er 18 Sld., søndre haver Lyken 1½ tønde land hafre jord som er opgødved 
til Biug jord, strekendes udi øster, og wester, med den wester ende ud til Jens Kieldsens Jord, med 
den østerende til Helwigs Jord, med den søndre side til Margreta Rasmus Jord, og med den norder 
side til Jens Kields Jord for 16 Sld., Summa hvis forskrefved staar, i Hasle er dette Boe tilhørrende 
59 Sld., 
Summarum andrager ald forskrefne Sterfboes middel til penge 271 Sld. 1 mrk. 12 
skl.,  
Nok anføris Elisabeth S: Claus Bohnis, efter den forhen indførte meening /: efter som en dehl rente 
som her efter meldis til byeskrifveren Mads Pedersen i Rønne af Elisabeth Bohnis er ofverdragen :/ 
For otte Kallllkunske Høns 6 Sld., for it Svin, og andre vare, efter Enkens beretning 6 mrk., er 7 
Sld. 2 mrk., og hafver Enken at søge vederlaug for den anmelte Qvitering hos Morten Bohn for de 4 
Faar, og it Lam 4 Sld. 2 mrk., Saa frembt det hendis S: Mand Hans Andersen ike til fore er gotgiort. 
Dernest blef angifven denne S: Mands ifare eller gangklæder som er følgende, en sort fifskaftes kiol 
4 Sld., en graae gl. fifskaftes kiol 4 mrk., en dito 3 Sld., hvis videre Ifareklæder som denne S: Mand 
haver haft, beretted Enken at være bortgifven til almisse, disse forskrefne Ifareklæder for  8 Sld., til 
kommer berørte denne S: Mands søn Anders Hansen, og derimod beholte denne S: Mands efter 
lefvende Enken, myndlingens moder sine egne Ifareklæder. 
Saa blef angifven efterskrefne Gield, og der til er giort udleg som følger. 
Denne S: Mand Hans Andersen har paataged sig wergemaal for sin broderdaatter Sidzele Niels 
Anders daatter i Aakier sogn Som tilkommer sine fæderne atfvepart, ogbevilget at svare til, efter 
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der om hans udgifne Qvitering udvisning af 28 December A. 1697. i alt penge 19 Sld. 1 mrk. 8 skl., 
resten bestaar til dato, efter som Summen inproterer, af adtskellige ringe løsøre, og er ved denne 
Sahl: Mands dølige afgang, igien for myndlingen til werge anordnet fader broderen Lars Andersen i 
Clemmedsker sogn, og for Summen formedelst mangel af Løsøre nu giort indførsel i den 63 gaard i 
Clemmedsker sogn for 19 Sld. 1 mrk. 8 skl., :/: 
Weledle og Welb: Hr: Oberst Leintnant og Commendant Andreas Buggennagen loed fordre ved sin 
indlefverede Memorial som blef fremlagt af Leintnanten ved Cavalleriet Rasmus Nielsen, som boer 
paa stoer Canikegaard Boelsker sogn, som rester af denne 63 gaard i Clemmedsker sogn, hvilken 
Welb: Hr. blef Leintnanten med videre, er Assigneret til gage, for A: 1698. 17 Rd. 3 mrk. 9 skl., 
giør 26 Sld. 1 mrk. 9 skl., her for udlagt, en sort skimled Hest gilling for 10 Sld., en ung brun Koe 
for 5 Sld. 2 mrk., it hvidt studnød 3 Sld., it bleg røet studnød 4 Sld., it lided røe bleged Tyrnød for 2 
Sld., it sort braaged Tyrnød for 10 mrk., her af til overs 2 mrk. 7 skl., :/: 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin sedel penge 8 mrk., og for it les Høe 
8 mrk., er 4 Sld., udlagt 5 gl. Gies á 1 mrk. 8 skl., er 7 mrk. 8 skl., en røed Qvige for 14 mrk., til 
overs 5 mrk. 8 skl., :/: 
Mads Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter sin sedel som rester i alt penge 7 Sld., her paa 
formente Enken, at have noged til afkortning, som forbliver ved endelig regenskab imellem 
parterne, og for Summen udlagt, af forde røede Qvige at have 4 mrk., en brun blised Hoppe for 6 
Sld., :/: 
Kongl: May: Ambtskriverog ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin forteignelse for 
knekte penge, omkostning, laane Biug, og Haure for A: 1693. 1696. 1697. og 1698. tilsammen med 
leie deraf, og videre in Allis penge 21 Sld. 2 mrk., her paa er til afkortning en røe røgged stud af 
wurderings mændene nu Essimeret for 5 Sld., mens Enken formente den bedre at være, som ved it 
Accordering forbliver, og udleggis for resten som er 16 Sld. 2 mrk., nemlig, en stoer brun Koe for 5 
Sld. 2 mrk., 2 tønder strøe Rug á 9 mrk er 4 Sld. 2 mrk., Høet paa stalstenged for 3 Sld., en wogn 
med behør for 10 mrk., en blaae ranned bolster hoved dynne 4 mrk., :/: 
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydskier sogn tilkommer og rester som før ermelt, og her anførris 
som er 12 Sld., her for er giort indførsel i forde 63 gaard. 
Kirkewergen Hans Monsen i Clemmedsker sogn fordred for 1697. en tønde tiende Biug derfor 10 
mrk., rente it aar 8 skl er 10 mrk. 8 skl., derfor indført i den 63 gaard :/: 
Pouel Koefoed i Rønne fordred for 3 tønder Biug, som rester efter Accordering, nemlig, at S: Hans 
Andersen skulle for 10 Sld., penge hand bekom af Poul Koefoed, og derfor skulle levere 6 tønder 
Biug, og nu haver Poul Koefoed ej bekommed meere end de 3 tønder Biug, som afkorttis for 5 Sld., 
efter som indted Biug her i boet nu er at bekomme, der foruden fordred Poul Koefoed anden Gield 7 
Sld., giør 12 Sld., udlagt en røe hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., it Faar 3 mrk. 8 skl., en lesned 
benkedynne 6 alen lang 10 mrk., en bolster sengedynne 10 mrk., en liden kaabber kedel 3 mrk., til 
overs 8 skl.,: /: 
Barbra S: Christopher Hansens i Rønne fordred efter sin sedel 4 Sld. 13 skl., her for er giort 
indførsel i forde 63 gaard. :/: 
Elsebeth S: Hans Mons i Rønne fordred laante penge 8 skl., udlagt af en røe blised Hoppe at betalis 
disse 8 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Olluf Jensen Aalborg fordred for 1698. en skepre tiende Rug 4 mrk., og at reste 
paa begrafvelsen 4 mrk., paaske rettighed for 1694. 95. og 1696. á 20 skl er 3 mrk. 12 skl., giør 2 
Sld. 3 mrk. 12 skl., derfor er giort indførsel i forde 63 gaard. :/: 
Hans Jensen i Rønne fordred efter sin sedel penge 6 mrk. 6 skl., udlagt 2 Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 
mrk., til overs 10 skl., :/: 
Morten Bohn i Hasle efter sin sedel fordred penge 10 mrk. 9 skl., udlagt it røe stierned Horsføll for 
7 mrk., indført i hused i Hasle for 3 mrk., af forde gaard 9 skl., :/: 
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Mogens Pedersen Kloker i Rønne fordred efter sin sedel penge 11 Sld., og en half tønde Rug for 10 
mrk., er 13 Sld. 2 mrk., derfor er indført i forde 63 gaard. :/: 
Petter Harding Farfver i Rønne fordred efter sin sedel 1 mrk., udlagt hos Karen S: Lars Ibs udleg 1 
mrk., :/: 
Laurs Hansen i Nyker sogn fordred for forstrekning paa en Qvige prnge 5 mrk., udlagt hos 
Elisabeth S: Claus Bohnis at have 5 mrk., :/: 
Bye og Herritsfougden Eskild Nielsen fordred 15 mrk. 8 skl., for A: 1698. en skeppe Biug 2 mrk., er 
4 Sld. 1 mrk. 8 skl., her paa formente Enken noged at have tilgoede, som til endelig regenskab 
imellem parterne forbliver, og for Summen indført i Søndre havere Lyken i Hasle wang 1½ 
tøndeland deraf 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., :/: 
Sogne deignen udi Clemmedsker sogn Peder Jacobsen Weier fordred for lig begiengelsen som efter 
afreigning rester 4 mrk., udlagt, en jern gryde kraag for 2 mrk., ved Hr: Oberst Leintnants udleg 1 
mrk. 6 skl., hos Poul Koefoeds udleg 8 skl., af en røe blised Hoppe 2 skl., :/: 
Esper Madsen i Clemmedsker sogn fordred som rester paa it sort Tyrnød 2 Sld., Enken sagde at 
bemelte nød var ørt, og derfor meente at være nok at hun har betalt til Esper Madsen som hand 
bekom 8 mrk., og saa at lide half skade paa begge sider, derfor henvist til lov og ret;  
Holger Persen i Hasle fordred efter afregning penge 16 Sld. 1 mrk., udlagt hos Elisabeth S: Claus 
Bohnis 6 Sld. 1 mrk., og af Søndre have Lyken i Hasle bye wang 10 Sld., :/: 
Laurs Andersen i Clemmedsker sogn fordred for forstrekning til denne S: Mands begravelse 16 Sld. 
1 mrk. 6 skl., nok laante penge 15 Sld., nok til Smiden betalt for  handgrefverne 5 mrk., og 
Snedkeren for sin arbiedsløn paa ligkisten 6 mrk., for 2 tønder malt 6 Sld., nok for en tønde Rug 6 
mrk., saaleedis er Lars Andersen fordring i alt 41 Sld. 2 mrk. 6 skl., her for er giort indførsel i den 
63 gaard i Clemmedsker sogn:/: 
Bohne Jensen i Hasle fordred for 6 skepper Biug, med 8 skl stefningspenge 3 Sld. 8 skl., derfor er 
giort indførsel i forde hus i Hasle :/: 
Anders Caspersen i Clemmedsker sogn, fordred paa Anna Peders Ibsen wegne, for 2 tønder Rug á 6 
mrk er 3 Sld., for en Qvige 14 mrk., Enken negter denne fordring, og formeente at Anna Peder Ibs, 
hafde sin fornøyelse for denne fordring, mens hun var hos benefnte sin søn, S: Hans Andersen og ej 
nu var noged skyldig, des aarsage denne fordring er til lov og ret henvist:/: 
Mads Finne i Wang, fordred for 2 fieringer Strødtorsk, og en otting strød fisk, og it tyfferskhisk, der 
for 6 mrk. 8 skl., indført i søndre haure lyken at betalis disse 6 mrk. 8 skl., :/: 
Ilige Clemmeds kirkes werge Hans Eriksen tilkommer for A: 1698. tiende Biug en tønde ansat for 2 
Sld. 3 mrk., her for er giort indførsel i den 63 gaard i Clemmedsker sogn:/: 
Welb: Hr: Landsdommer Matthias Rasch tilkommer for 3 tønder Rug han paa skifted efter S: Hans 
Christophersen var tillagt, og denne S: Mand skal have loved til Hr: Landsdommer at betale 4 Sld. 2 
mrk., hvor for er giort indførsel i forde 63 gaard :/: 
Saavit er indført og formeldelst dagens endelse, dette slutted under samptlig vedkommende tilstede 
værende hender, at denne forretning i morgen kand igien forretagis. Dette saa at være Passeret 
Testerer. J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. Berrild Clausen. 
Lars L:A:S: Andersen.     Peder P:H: Hansen.  Esper E:E:S: Espersen. 
 
Nest paafølgende den 4. Febr: A: 1699. Blef atter med denne forretning udi de vedkommendis 
nerværelse foretagen, og da Passeret følgende; efter det skiftebref ganged efter S: Peder Andersen 
Torup, fordum borger udi Hasle datered den 22. Oktober 1688. befindes den S: Mands børn at 
tilkomme, og restere, som denne Enken deris moder til sig har annammed at svare til, nemlig 
sønnen Anders Persen Torup, som er self myndig har sin anpart bekommet, den anden søn Mons 
Pedersen rester for sin anpart for 11 mrk., gl. jern 2 mrk. 1 skl., for en naur 12 skl., for it lided sort 
hielmed studnød 2 Sld. 3 mrk., for it anded lided studnød 7 mrk., deraf at fra sig legge 12 skl., giør 
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som denne myndling her af boet tilkommer 5 Sld. 1 skl., for denne myndling var Hans Andersen i 
Hasle werge, men nu er bemelte Mons Persen sin egen værge, og derfor Hans Andersen for samme 
wærgemaal fri og for de 5 Sld. 1 skl., indført i forde huus i Hasle ? :/: 
Item tilkommer den yngste søn Holger Persen af sin laad her af Sterfboet, for it lided røt studnød 9 
mrk., for it aar med bihl 12 skl., for en gl. ploug 12 skl., for en naur 12 skl., for it skilp 6 skl., for en 
gl. øpse 1 mrk., for it gl. slagbord 8 skl., for en gl. saa 8 skl., ofver blevene deele hos sødskende 
tillagt 2 mrk. 6 skl., er som her af boet udlegges i alt penge 4 Sld., for denne myndling var 
Christopher Monsen i Boelsker sogn tilordned at værge, men nu er Holger Persen sin egen wærge, 
og derfor Christopher Monsen for dette wærgemaal fri og for de 4 Sld., indført i forde hvis i Hasle. 
Nok tilkommer Johanne Pedersdaatter af sin laad efter berørte sin fader her af boet for 2 gamle 
Faar 6 mrk., for en liden mæssing kedel 12 skl., af en bagstoel 1 mrk. 5 skl., er som hende i alt 
tilkommer 2 Sld. 1 skl., for denne mynlig var berørte Hans Andersen wærge, mens som mynlingen 
nu er kommen i Ekteskab med Niels Ibsen boende i Hasle, er Hans Andersen der for fri, og for de 2 
Sld. 1 skl., giort indførsel i Mølle Lyken i Hasle :/: 
Item tilkommer den anden daatter Margreta Pedersdaatter, her af boet for 2 Faar 6 mrk., for it gl. 
flamsk hiønde 8 skl., for it anded hiønde 1 mrk. 8 skl., hos sin broder 1 skl., er som her af boet 
hende i alt tilkommer 2 Sld. 1 skl., for denne myndling er Christopher Monsen i Boelsker wærge 
som forbliver er fremdelis og for de 2 Sld. 1 skl., giort indførsel i forde Mølle Lyken i Hasle.:/: 
Karen Pedersdaatter tilkommer her af boet for 2 Faar 6 mrk., af sine sødskende tilleg 2 mrk., giør 2 
Sld. 1 skl., for denne mynling er S: Peder Monsen i Boelsker sogn forhen til wærge anordnet og ved 
hans død igien tilordnet Hans Andersen i Hasle, som fremdeelis forblifver og for de 2 Sld. 1 skl., 
indført i forde huus i Hasle :/: 
Dend yngste daatter Svendborig Pedersdaatter tilkommer her af boet af en mortere med stødere 4 
mrk. 1 skl., for denne mynling var og be: S: Peder Monsen tilordned at wærge, men ved hans død er 
og Hans Andersen i Hasle tilordnet at wærge, som fremdeelis wærge forbliver, og for de 4 mrk. 1 
skl., indført at betalis af en røe blised Hoppe:/: 
Hvis videre berørte S: Peder Andersen Torups børn tilkommer efter forberørte skiftefref bestaar i 
den S: Mands hvis, og jord i Hasle som de og deris nu tilsatte, wærger iagttager, belangende renten 
af disse anparter, da som Enken en deel af børnen haver en tiid lang hos sig haft, og wærgen Hans 
Andersen skal hafve samtøgt, at sønnen Anders Pedersen, og Hans Andersen self, og en tiid lang 
har brugt Jorden, og bemelte sønnen haver en tid lang beboet husene, saa beroer med renten hid 
indtil hos dem at søges, efter som dette Sterfboe og saa haver mist 10 Sld. 3 mrk. 4 skl., af det 
Enken hafde i husene, hvilked tilsiuerne hafde bedes aarsage paa Enkens forskrefne anpart,anrørte 
Summa er de Corteret, og foranmelte omstendigheder, renten derved henstaar; 
Elisabeth S: Claus Bohnis er ofverdragen rente af 138 Sld., Capital som for hendis børn bestaar i 
denne 63 gaard i Clemmedsker sogn , for anno 1696. 6 Sld. 3 mrk. 8 skl., Hvilken rente for A: 
1699. nu ike Sterfboet kand taale at udleggis, mens de som i dette aar brugger gaardens aufling 
betaler efter ofverdragelse til Mads Pedersen rente for 1699. hvilken ofverdragekse af Elisabeth 
Bohnis, og Philip Rask i bemelte Rønne er underskrefven, og Mads Pedersen nu self beholte 
transporten hos sig i forwaring, for de berørte 3de aaringers rente, skeer her af boet udleg som 
andrager 20 Sld. 2 mrk. 8 skl., og er der for udlagt, it støke Jord ved gnedles leed. Som er 3 skepper 
landbiug jord, efter forhen indførte meening for 18 Sld., en hand Qvern med huus 6 mrk., it Faar for 
3 mrk. 8 skl., ved Hr: Oberstleintnant udleg 1 mrk., som blef betalt med penge Hans Svendsen i 
Rydskier sogn fordred for 2 arbieds juhl penge 7 mrk. udlagt, af Mølle Lyken i Hasle at betalis disse 
7 mrk., :/: 
Jens Kieldsen i Hasle fordred efter sin sedel 5 mrk. 13 skl., udlagt, af en røe blised Hoppe 13 skl., af 
Møllen Lyken i Hasle at have 5 mrk., :/:  
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Niels Ibsen i Hasle fordred for udlagte penge for jordleie af den jord som før ermelt i Hasle 2 Sld., 
nok laante penge 4 mrk., er 3 Sld., udlagt af Mølle Lyken at have 3 Sld., :/: 
Enken beretted at hende var tilgoede at indløsse, og affordre hos Søfren Malmøe i Hasle som er 
forhen i pandtsat, og herfra boet efter gildes skaaen udpandted. Hvilken vedkommende bevilged 
Enken det self at beholde; Item beretted Enken at Jep Mads Enke er hende skyldig for en skeppe 
Rug meehl som findes Sahl: Mand bekom Accorderet for 4 mrk., hvor paa 1 mrk., er betalt, resten 
er og Enken bevilged at nyde, og indfordre til sig, og sit barns nytte; 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen 6 Sld., skifteskriveren for denne forretning paa 
Sterfboet af forfatte, dette skiftebref at skrive, og til bogsføre, de vedkommende efterretning at med 
deele 6 Sld., er 12 Sld., derfor er tillagt, en brun skimled ugilled Foele for 7 Sld., en røe hielmed 
Qvige for 14 mrk.,, af en røe blised Hoppe 6 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt af en røe blised Hoppe disse 4 mrk. 8 
skl., :/: Wurderings mændene for deris umage hver 4 mrk er 2 Sld., udlagt it brunt skimled Horsføll 
for 6 mrk., af en røe blised Hope 2 mrk., :/:  
Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning, er Enken bevilged resten af dette 
Sterfboes middel som er 17 Sld. 2 mrk. 12 skl., der for er udlagt, en slet røed ung Koe for 5 Sld., en 
røe blised ugilled Hest for 4 Sld. 2 mrk., en soeded Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en ploug med it sker, 
og videre 2 mrk., en harre 4 skl., en kalktønde 8 skl., en ballig 4 skl., it aske bord med foed og 
skoffe 3 mrk., ved Landsdommer Møllers udleg 1 mrk. 8 skl., hos Hans Jens udleg 10 skl., for 
resten som er 6 mrk. 10 skl., er giort indførsel udi 63 gaard i Clemmedsker sogn. 
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 278 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Saaleedis er indted ofver blefven til deeling, til slutning blef over veiet paa Sterfboet, at som denne 
S: Mand efter det skiftebrefs anleedning, ganged efter S: Peder Ibsen i Clemmedsker sogn, den 4 og 
16 juny 1690. hafde Preoriteten i denne 63 gaard i bemelte Clemmedsker sogn, saa er det 
formedelst at gaarden er nu noged i sin Biugning forfalden ej for nogen Pris ansat, til den ende, at 
forskrefne Creditorer som i gaarden hafver bekommed indførsel derved kand blifve skadesløs 
holden Enken med sin laugwerge paastoed, at vilde vere nermeste berettiged til at indløse, og betale 
den Gield, som er giort indførsel for, saa velsom udi den 63 gaard i Clemmedsker sogn, som den 
jord og hvis, Hasle wang og Bye, hvilked skifteforwalteren for billigt eragted, til det sidste blef 
Enken og vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at andgifve, som dette 
boe entten kunde komme til bæste, eller fordrende Gield, hvor til de svarede ej videre at være, dette 
saa at være Passeret. Testerer. J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. 
Paa Enkens wegne Berrild Clausen. 
Lars L:A:S: Andersen.     Peder P:H: Hansen.  Esper E:E:S: Espersen. 
 



 1 

Nr. 283. 
Side 390b. 1699. 17. Feb.     
Karen  ?, enke, 69. Sg. Klemensker. 
Afg. Christen Pedersen. 
 2 søn. 6 døt. 
A: Hans Christensen, holtzførster. 
B: Anders Christensen, corporal. 
C: Anna Christensdatter, enke. Laugv: Bror, Hans Christensen. 
D: Kirsten ?, gm. Morten Mogensen, fendrich, Nyker. 
E: Birgite Christensdatter, gm. Hans Rømmer, qvartermester, Vestermarie. 
F: Karen Christensdatter, gm. Hans Koefoed Hansen, Nylars. 
G: Boehl Christensdatter, gm. Hans Ollufsen, Poulsker. 
H: Barta Christensdatter, død, var gm. Niels Terkelsen, Nyker. 2 søn. 2 døt. 
 1: Terkel ?. 
 2: Christen Nielsen. 
 3: Doretra ?. 
 4: Karen Nielsdatter. 
  Værge: Far. 
 
Anno 1699 Den 17 February, er efter Advarsel til de Vedkommende, holden Registering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter Erlig og Gudfrygtige nu Sahl:Qvinde Karen S: 
Christen Pedersens, som tillige med sin Søn Holts Forsteren Hans Christensen boede og hun 
ved døden afgik paa den 69de Jord Eiendomsgaard, beliggende udi Clemmedsker sogn, og det  
Imellem denne S: Qvinde efterlefvende børn, og børnebørn, som er først at regne, 2 sønner og 6 
døttre hvor af. 
 
Den eldste søn er bemelte Holds Forsteren Hans Christensen,  
Den anden søn er Corporal Anders Christensen. 
Dend eldste daatter er Anna Christensdaatter en Enke for hende er bemelte broder Hans 
Christensen laugwerge. 
Dend anden daatter er Kirsten Mortten Mogens Fenrich, boende i Nykier sogn. 
Dend 3 daatter Birgete Christensdaatter i ekteskab med Qvartermesteren Hans Rømmer 
boende i Westermarie sogn. 
Dend 4de daatter er Karne Christensensdaatter i Ekteskab med Capitain Hans Koefoed 
Hansen boende i Nyelaursker sogn. 
Dend 5. daatter er Boehl Christensdaatter i Ekteskab med Hans Ollufsen boende i Poulsker 
sogn. 
Den yngste daatter var afgangnr Barta Christensdaatter, som var i ekteskab med Niels 
Terkelsen boende i Nykier sogn efter hende igien lefver 2 sønner og 2 døttre hvor af. 
 Den eldste søn er Terkel og 

Den anden søn er Christen Nielsen, 
Den eldste daatter Doretea og 
Den yngste daatter Karne Nielsdaatter 
For dem er bemelte faderen werge. 
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Hvor paa rettens Wegne var ofverwærende berørte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd  Peder Hansen og Esper 
Espersen, ibiden. Hvor da er forefunden og Pahseret følgende,  
 
Qveg. 
En gl. brun hielmed Koe for 5 Sld., en dito 4 Sld., en røe brun Koe 6 Sld., en brun hielmed ung stud 
5 Sld., en røe stud i 3de aar for 4 Sld., it røt Tyrnød 2 Sld., en liden spæed kalf 2 mrk., 4 støker gl. 
Faar á 4 mrk er 4 Sld.,  
Sengeklæder. 
En bolster sengedynne 6 Sld., en blaae ranned ulen sengedynne 6 mrk., en linnen underdynne 6 
mrk., en dito 4 mrk., en liden boldamid hofved dynne 3 mrk., en anden liden hofveddynne 2 mrk., 2 
lindene hofved pudder 4 mrk., it gl. lesned sengklæde 4 mrk., gl. sparlagen til en seng 3 mrk., 2 
fyne bruegarns lagen med udsyning for 5 Sld., 2 brue garns pude waar med strik 5 mrk., it nyt 
blaargarns lagen 3 mrk., 3 gl. blaargarns lagen 3 mrk. 8 skl.,  
Bencheklæder. 
It syed dynne waar 2 Sld., en gl. lesned benkedynne 2 mrk., en gl. dito 1 mrk., en dito 3 mrk., it nyt 
syed hiønde 1 mrk., it gl. dito 1 mrk.,  
Træwarre. 
It gl. bord 2 mrk., it gl. Sengested med ramme om 2 Sld., en gl. fyre kiste med laas 3 mrk., en gl. 
kaabber gryde vog 8 skaalpund á 8 skl er 4 mrk., en gl. kaabber potte med 2 fødder vog 7 skaalpund 
á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., en gl. mæssing kedel 6 mrk., en gl. kaabber potte vog 2 skaalpund for 2 
mrk., it gl. mæssing fad for 1 mrk. 8 skl., en gl. sennerps qvern 1 mrk.,  
Sølf. En Sølfkande vog 48 laad á 3 mrk er 36 Sld., en sølfskaal vog 9½ laad á 3 mrk er 7 Sld. 8 skl., 
en sølfstaab vog 12 laad a 3 mrk er 9 Sld., en sølfskee vog 2 lad 1. qvintin á 3 mrk  er 6 mrk. 12 
skl., en sølfstaab, og en forgultskee vog 10 laad 3 qvintin á 3 mrk er 8 Sld. 4 skl., en sølf liede vog 6 
laad 2 qvintin á 3 mrk er 4 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Holds Forsteren Hans Christensen, er til bemelte sin Sahl: Moder skyldig efter derom hans udgifne 
Obligations formelding laante penge 100 Sld. Obligationen datered dend 27 september 1684. og 
formelder samme obligation at berørte 100 Sld., skal aarlig forrentis, med penge 4 Sld., og rester 
rente til dato som S: Mikelsdag 1698. andrager til penge 56 Sld., er saa capital og rente til forde tiid 
156 Sld. Videre vedstoed Hans Christensen at være skyldig til sin moder af denne 69 gaard i 
Clemmedsker sogn Jordepenge 40 Sld., end videre  meener denne S: Qvinde af det paa berørte 
gaards grund      de udhuus penge 10 Sld., forskrefne solfstaab og den forgylte skee som weier 10 
laad 9 qvinden har denne S: Qvinde laant sin søn Anders Christensen, og hand har i pandtsat til 
Christen Mortensen i Nyker sogn for 12 Sld., som hand self af løsøre og til Capit: Koefoed lefverer 
som det nu er tillagt; 
Fenrich Mortten Mogensen boende i Nyker sogn, er her til boet skyldig efter sin udgifne obligation 
datered den 4 july 1698. som Morten Monsen haver laant til sin daattermand Hans Hansen som 
hand har indfriet en deel af sine sødskindes anparter med, af den gaard Hans Hansen i Nyker sogn 
paaboer, og Fenrichen Morten Monsen paa Hans Hansens wegne har lofved at betale Capital 76 
Sld., om renten blef her paa skifted foreened, at beroer imellem arfvingerne, indtil aars dagen af 
Obligation dato fremkommer; 
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 412 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hvis Ifareklæder som denne S: Qvinde sig haver efterlat blef nu foreened paa Sterfboet, at hendis 
efterlefvende døttre, saa og den afdøde daatters børn sig self indbiurdis skal imellem deele , og 
derfor derom ej videre her indført er;  
Denne S: Qvindes eldste søn holds Forsteren Hans Christensen haver bekaasted sin bemelte S: 
Moders lig, og legeme til sit hvilested, og derfor efter fremlagde fortegnelse Prætenderer 89 Sld. 2 



 3 

mrk. 7 skl., hvilked med arfvingerne saaleedis Consenteret, nok fremlagde bemelte Hans 
Christensen sin fortegnelse paa adtskeelige forstrekninger, med laante penge, Item  for Ildebrand, 
og anded, saavel som og for sin umage med den sags udførelse som reiste sig af den gaard kaldis 
Mareweiersgaard Christen Herlofsen før her i Clemmedsker sogn beboet haver, og videre efter 
Specificationens indhold opdrog og til penge 325 Sld. 3 mrk. 13 skl., for disse 2de fordringer som 
Hans Christensen Prætenderer, som andrager 415 Sld. 2 mrk. 4 skl., som med arfvingerne vedgik 
kand Hans Christensen Proqvota bekomme, efter dette boes tilstand 388 Sld. 1 mrk. 4 skl., hvor for 
hammen hermed tilleggis alt hvis herudi er anført, hand at nyde, og beholde, undtagen hvis Capit: 
Hans Koefoed, Mortten Jensen, og til skifte rettighed er udlagt, som og saa her efter ved slutningen 
anføris, hvor ved Hans Christensen var fornøyet, og arvingerne var og dermed tilfreds og vedstoed 
Hans Christensen nu her paa skifted at have paa Morten Mons Obligations Summa bekommed 20 
Sld., Capit: Hans Koefoed Hansen fordred som hand foregaf at reste paa hans hustruis arfvepart 
efter hendis Sahl: Fader Christen Pedersen som laadsedelen udviser nemlig paa en deel sengklæder 
4 Sld. 1 mrk. 14 skl., for n sort stierned Hest 6 Sld., en en gamstam for 6 mrk., it Tyrnød eller 
fiornød 10 mrk., en ploug med ald behør 3 Sld., en sleede med Jern videre 4 mrk., it aar 2 mrk.,  
Hos Ritmester Westerwalt tillagt 2 Sld., andrager 20 Sld. 3 mrk. 14 skl., herpaa svarede Hans 
Christensen, og sagde at hans moder denne S: Qvinde har for hammen beretted, at hvem som hafde 
noged at fordre, og resterede paa deris arfvepart efer deris S: Fader Christen Pedersen hafde hun 
Clar giort Saa Remitteret skifteforwalteren denne Prætension til den wærge Hans Knudsen i 
Clemmedsker sogn, der paa skifted efter S: Christen Persen forberørte Capit: hustru var tilordnet 
eller og andre vedkommende som der for bør giøre rigtighed hvilked efter rettens maade indfordris; 
Nok fordred bemelte Capit: Koefoed efter sin fortegnelse for adtskeelig opbørsel som S: Karen 
Christensen Persens af Capitainen og hans Kieriste har bekommed, opdragende til penge 14 Sld. 3 
mrk.her for kand Proqvota tilkomme 13 Sld. 2 mrk. 4 skl., og tillagt der for, en røe brun Koe for 6 
Sld., en sølfske vog 2 ¼ laad 6 mrk. 12 skl., en sølfstaab, og en forgyldt skee vog 10 ¾ laad á 3 
mrk., er 8 Sld. 4 skl., legger fra sig 8 mrk. 12 skl.,  
Mortten Jensen i Rønne, lod fordre 4 mrk. 8 skl., udlagt ved Capit: udleg de 4 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Umage 4 Sld., skifteskriveren for sin umage i alt udlagt 4 skl., bekom 14 
mrk., penge her for og til de 8 Sld, er udlagt, en ung røed stud for 4 Sld., 4 Faar 4 Sld., :/: 
Stempled papir til denne forretning 4 mrk. 8 skl., wurderings mændene bevilged begge 3 mrk., for 
de 7 mrk. 8 skl., udlagt it fior gl. røt Tyrnød 8 mrk., tilovers 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 441 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Deraf er til fuld betalning udlagt for penge 11 Sld., for resten er regned Proqvota, saaleedis da 
indted tilovers som arfvingerne imellem kand deelis, og som med arfvingerne ej Disputerer Hans 
Christensen sin opskrift, efter sin fortegnelse paa begrafvelsens bekaastning, eller til sin S: Moders 
forstrekelse med videre af moderen opbaaren i hendis lefvende lif, saa tilleggis Holds Forsteren 
Hans Christensen herved, at beholde ded øfrige af det her til boet anførte rørrende løsøre. Ved hvad 
navn det have kand, Item hvis hand som før ermelt til sin Sahl: Moder var skyldig, saa vel som og 
hvis Fenrich Mortten Monsen, efter sin Obligation skyldig er, at beholde til forde sin Summa at 
fyldelst giør, som ham nu tillagt er, undtagen hvis Capit: Koefoed for sin fordring Proqvota er 
udlagt, saa vel som og til Mortten Jensen og skifte rettighed meddet stempled papir findes udlagt 
som Hans Christensen fornøyer, hvor ved saa dette skifte sluttes, dette saa at være tilganged og 
Passeret, som forskrefved staar, des til vednesbiurd under vore hender og Signeter Actum Ut Supra. 
Jens Pedersen Mechlenbourgh,  Henrik Brugman,  Hans Christensen, udi 
underskrefne vedstaar dette at have væred ofverværende, og som os herved ingen arf 
er tilfalden, vil vi ej svare til nogen af voris S: Moders Gield, men alene dette til 
witterlighed, at saa i vores nerværelse Passeret underskrifver, Actum skifte steden 
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den 17 Febr: 1699.  Hans Koefoed.   Mortten Monsen.    Hans H:O: Ollufsen, 
Niels Terkelsen.  Hans H:R: Rømmer.  
 Peder  P:H:S: Hansen,  Esper E:E:S:Espersen, 
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Nr. 284. 
Side 391b. 1699. 18. Feb. 
Jens Pedersen Møller, vejrmøllehus, 69. Sg.g. Klemensker. 
 Og 
Bendte Bendtsdatter. Der døde kort tid før manden. 
 Den efterlevende hustru: Anna Lassesdatter. Laugv: Hans Jensen, Klemensker. 
Ved ægt med den forrige hustru, afg. Bendte Bendtsdatter. 2 søn. 1 dat. 
A: Per Jensen, Kong. Tj. København. Værge: Erich Schomager, Klemensker. 
B: Christen Jensen. Værge: Hans Christensen, holtzførster. 
C: Anna Jensdatter. Værge: Peder Hansen, Tyrekulle, Klemensker. 
 
Anno 1699 Den 18 February, er holden Registering og Wurdering, Sampt Liqvidation efter   S: 
Jens Pedersen Møllere,Og hans S: hustru Bendte Bendsdaatter, som kort for ham 
afdøde, og begge  boede og døde, i ei Weier Møllehuus, beliggende paa  den 69 gaards grund i 
Clemmedsker  sogn. Imellem denne Sahl: Mands nu efterlefvende hustru Anna Lassesdaatter, 
for hende blef til laugwerge, efter hendis begiering anordned , Hans Jensen under Higlebeirg 
ibiden. paa eene og paa anden side, denne S: Mand med forige hustru auflede børn, som er 2 sønner 
og 1 daatter. Hvor af  
 
Den eldste søn er Per Jensen som er i Kongens tieneste i Kiøbenhavn, i hans fraværelse for ham 
er til werge anordnet Erik Skomager i berørte Clemmedsker sogn.  
Den anden søn Christen Jensen for ham paatog sig at werge Holds Forsteren Hans Christensen. 
Daatteren Anna Jensdaatter for hende werger Peder Hansen paa Tynne Kulle her ibiden.  
 
Hvor paa Rettens wegne var ofverwærende bemelte Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd  Peder Hansen og Esper 
Espersen, her i Clemmedsker sogn.. Hvor da er Pahseret følgende,  
 
En sort brun Hoppe 5 Sld., en røe hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., 8 Faar støked sat for 4 mrk er 8 Sld., 
it Lam 2 mrk. 8 skl., en gl. wogn med 2 stier 3 mrk., en gl. kaabber kedel 2 mrk., en gl. Egekiste 1 
mrk. 8 skl., it Egeskrin 2 mrk. 4 skl., en bred bladed øpse 3 mrk., en øl fiering 12 skl., en sort 
wadmels kioel 3 mrk., som sønnen Christen bekom, at klæde sig med efter som hand der til vor 
nødtørsttig, ¾ deehl af en gl. skeppe Rug som ved huused er saaed taxered for 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 22 Sld. 1 mrk., 
Derimod blef angifven efterskrefne Gield og udleg der til som følger. 
Holds Forsteren Hans Christensen fordred for atskellige forstrekninger, og en deel til denne S: 
Mands Jens Mølleris begrafvelse, saa og for leie af ermelte Weier Mølle i alt opdragende til penge 
18 Sld. 2 mrk. 10 skl., af denne Summa andrager  for udfartten eller begrafvelsen forstrekning 5 
Sld. 4 skl., som fuld udlegges og er udlagt først de 5 Sld. 4 skl., en sort brun Hoppe for 5 Sld., af 
Lammed 4 skl., for resten som er 13 Sld. 2 mrk. 6 skl., kand Proqvota tilkomme 9 Sld. 2 mrk., og 
tillagt en rød hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., 5 Faar for 5 Sld., :/: 
Hans Jensen i Clemmedsker sogn fordred for fem potter brendevin til begrafvelsen á 1 mrk. 4 skl., 
er 6 mrk. 4 skl., it spin Rugmeehl 1 mrk., it Faar 4 mrk., er 11 mrk. 4 skl., kand her for Proqvota 
tilkomme 7 mrk. 10 skl., Hvorfor er udlagt en wogn med 2 stier 3 mrk., en kaabber kedel 2 mrk., af 
it Lam 2 mrk. 4 skl., af en bred bladed øpse 3 skl., hos Morten Bohns udleg 3 skl., :/: 
Mortten Bohn i Hasle fordred som Enken angaf 4 mrk. 1 skl., kand her for Proqvota tilkomme 2 
mrk. 13 skl., udlagt it Faar for 4 mrk., tilovers 1 mrk. 3 skl., :/: 
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Jens Andersen fordred for lig kisten arbiedsløn penge 4 mrk., kand her for Proqvota tilkomme 2 
mrk. 13 skl., og tillagt en bred bladed øpse for 3 mrk., tilovers 3 skl.,:/: 
Mortten Jensen i Rønne for 12 skl., Proqvota 8 skl., udlagt ved Mortten Bohn udleg disse 8 skl.,  
Hans Jensen i Rydsker sogn tilkommer efter løfte for 3 skepper Rug á 4 mrk er 3 Sld., kand her for 
Proqvota tilkomme 8 mrk. 7 skl., og tillagt ¾ skeppe Rug som er saaed er sat for 4 mrk., en gl. 
Egekiste 1 mrk. 8 skl., it egeskrin 2 mrk. 4 skl., en ølfiering 12 skl., :/: 
Skifteforwalteren og skifteskriveren for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., bekom 4 mrk., penge 
stempled papir til dette skiftebref 1 mrk. 8 skl., Wurderings mændene hver 8 skl er 1 mrk., udlagt 2 
Faar for 8 mrk., ved Mortten Bohnis udleg de 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 28 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Deraf er til fuld betalning udlagt 7 Sld. 12 skl., for resten er Proqvota udlagt efter som forskrefved 
staar, efter anfordring af skifteforwalteren hafde Enken og de vedkommende ej videre dette boe at 
komme til beste, eller fordrene Gield at angifve, end forskrefved staar. Dette saa at være tilganged 
og Passeret Testerer.      J:P: Meklenbourgh, H: Brugman.         Hans H:J:S: Jensen. 
Hans Christensen. Peder P;H; Hansen. Peder P;H:S:Hansen. 
Esper E:E:S: Espersen. 
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Nr. 285. 
Side 392. 1699. 13. Feb.  Vedr. domme for tyveri. 
Jacob Mathiasen, Rutsker. ”Som i Rønne kælderen ved døden afgik.” 
Kirstene Jensdatter.  
1 søn. (også dømt for tyveri) 
A: Mathias Jacobsen, gm. Maren Ibsdatter. 
 
Anno 1699 Den 13 February, er efter Foregaaende Registering og Forhen til i Dag Beramede, og 
Lovlig Giorde Tillysning, efter ergangne Hiem, og Landstings Domme, som her efter formeldis, 
ofver Jacob Mathiasen Fisker, som i Rønne Kieldere ved døden afgik, da hand for begangne 
Tyfverie fængslig var anholden, saa vel som og hans hustru Kirstine Jensdaatter, som med sin 
bemelte mand udi begangne Tyfverie var med videre, Item ofver Sønnen Mathias Jacobsen 
som og saa ved hiem og Landsting for begangne Tyfverie er Lov feldt, saa vel som hans hustru 
Marne Ibsdaatter, som udi samme Tyverie haver været med videre, og Sønnen med sin hustru 
var i fællig med berørte hans fader Jacob Matthiasen fisker, og der for alt boet, som fanttis i 
deres bollig, som er it Kiøbt huus brliggende ofven for Wang i Rydsker sogn, imod Slottes under it 
forhen dend 20 December 1698. Ved ambtskrifverens fuldmægtig, og 2de mænd er registered, og er 
samme Registering af følgende indhold nemlig. 
 
Anno 1698. Dend 20 December, Haver vi underskrefne paa min husbon Ko: Ma: Ambtskrifver og 
Ridefouged S: Hans Henrik Skor wegne med 2 wurderings mænd, Laurs Monsen i Rydsker sogn, 
og Rasmus Pedersen Finde i Wang, været paa Jacob Matthiasens Boepæhl, ogver Wang og der 
wurdered huus indholdende Goeds og midler som der for er fundes saa som følger, en brun stierned 
Koe wurdered for 2 Rd. 4 mrk., en blaae Herrit dito for 2 Rd. 4 mrk., en sort hielmed Diti 2 Rd. 4 
mrk., en slet røed Koe for 3 Rd. 2 mrk., en røe stierned dito for 2 Rd. 4 mrk., disse tuende sidste 
anskrefne Kiør beretter Jacob Matthiasens grund, at være pandtsat til Henning Bohn, Handelsmand 
i Rønne, en hvid Qvige for 2 Rd., en røe braaged Kalf 2 mrk., en soed blised Hoppe for 3 Rd., en 
røe blised Hoppe for 3 Rd., it røe stierned Hestføll for 4 mrk., en gl. røed Hest wurdered for 6 mrk., 
en soed stierned Hoppe for 2 Rd., it brunt Horsføll 2 aar gl. 7 Rd. 2 mrk., 18 stk. Faar, hvor udi er 4 
Lam, af Faarne berettes at Capitain Wehterwalt skulde hafve, 4 Faar, ellers er wurdered 14 Faar á 
stk. 3 mrk er 7 Rd., 4 Lam á – Rd., 3 gl. Hies á 1 mrk er 3 mrk., en gl. bistok for 1 Rd., en gl. gynge 
bøsse 2 mrk., en gl. pistol for 2 mrk., en gl fisker baad som Henning Bohn i Rønne skulde tilhøre 
wurdered for 2 Rd.,  
Sengeklæder i stuen. 
I en seng under winduen, en blaae ranned Olmerdugs ofverdynne 4 mrk., 2 blaargarns lagen 1 mrk. 
8 skl., en hofved pude for 12 skl.,2 linnen hofved dynner 1 mrk. 8 skl., en gl. hofved dynne 4 skl., 
en gl. ulden underdynne 2 mrk., en gl. benkedynne i samme seng for 1 mrk., Sengen i sig self som 
er af fyr med skammel for 4 mrk., den anden seng i stuen ved kakelovnen, der i er en gl. blaae 
ranned Olmerdugs dynne for 4 mrk., 2 blaargarns lagen for 2 mrk., en blaae ranned hofveddynne for 
12 skl., en sort ranned hofveddynne for 12 skl., endnu en sort ranned hofdynne 8 skl., en agedynne 
nye wefved 1 mrk., en ullen underdynne af hvid wadmels 5 mrk., Sengested i sig self er wurdered 
for 5 mrk., it fyre bord i stuen med skuffe for 4 mrk., it gl. madskab med udøgtig laas for 2 mrk.,  
En hand skift datered den 8 September  1675. ud gifved af Hans Mikelsen i Sandwig paa Capital 10 
Sld., paa samme handskrift er endnu paategnet af Morten Jensen den 22 February 1680. som 
laufwerge for Anna S: Hans Mikelsens, at hun hafde annammet af Jacob Matthiasen 5 Sld., Hvor 
for pandtsættis 3 Enge efter samme Pandtebref videre formelding som jeg til mig tog. Nok Herrits 
fougdens Daniel Barks dom paa huused Jacob Fisker i boer, Saa og Landsdoms slutning paa 
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samme huus, en egekiste for 4 mrk., it fyreskrin med egelaag med beslag for 4 mrk., it lispund ulled 
garn hvidt, og sort for 2 Rd. 4 mrk., en knippe blaargarn i nøgler 3 skaalpund á 8 skl er 1 mrk. 8 
skl., en hand qvern for 3 mrk., it øllkar 2 mrk. 8 skl., endnu it øllkar for 1 mrk. 8 skl., en kaabber 
kedel paa en fiering, og en ottingstoer sat for 3 Rd. 2 mrk., en liden kaabber kedel med jern grefve, 
paa en span for 4 mrk., en liden mæssing kedel 1 mrk. 8 skl., en firkantted jern stang ungefehr it 
lispund 2 mrk., en liden ballig for 8 skl., 2 halfve tønder salted Sild som ike er gandske fulde sat for 
3 Rd. 2 mrk., en ølltønde 1 mrk. 4 skl., en half ølltønde 12 skl., en kierne 6 skl., hvid ull for 1 mrk., 
en hvid ullen sengedynne 2 mrk., en gl. borddug for 12 skl., it gl. Høegarns lagen for 2 mrk., it 
sengklæde for 3 mrk., en gl. Egekiste med laas for 4 mrk., en gl. spin rok for 2 mrk., Sæden 3 
tønder Biug á 8 mrk r 4 Rd., 4 tønder Haure á 3 mrk er 2 Rd., 2½ tønde Rug á 2 Rd. 2 mrk er 5 Rd. 
3 mrk., paa tilled er efter skrefne 2 seisser med bom og ringe 1 mrk. 8 skl., 10 straabonds tønder á 5 
skl er 2 mrk. 8 skl., 12 Mansser garn ofver hofved 1 mrk.stk er 2 Rd., en wef for 2 mrk., it gl. Car 
for 1 mrk., en rull for 2 mrk., en gl. wogn for 4 mrk., Rug sæden som er saaed i giødning, og uden 
giødning berigned paa en tønde sat for 2 Rd. 2 mrk., videre boeskab vorre indted forefunden, hvor 
fore det nu her med sluttes, efter som Hr: Capit: Jørgen Pedersen, Per Andersen, Mikel Olsen, og 
Halfvor Engelbretsen i Rydsker sogn. beretter at have i fem dage, og netter holde vagt over dette 
boeds middel, hvor fore de Prætenderer betalning, naar endelig erqvidation giøris, saa sker 
afløsning hermed og sagsøgerne som er Johan Jørgensen som hofved mand, Jacob Madsen, og 
Berrild Clausen, har paa taged dem self at holde wagt, at saaleedis er Passeret Testerer vi under 
skrefne Ut Supra. Hans Hiort, Laurs Monsen. Rasmus Pedersen Finne. Forskrefne antigne midler. 
Og boeskabs ware skal vi underskrefne til boeligen opagte, og holde i fuldkommen varetægt 
aasteden Ut Supra. Johan Jørgensen. Jacob J:M:S: Madsen. Berrild Clausen  
 
Her foruden er forrefunden paa Jacob Matthiasens boepæll som vi  underskrefne har seeit, og taldt, 
liggende paa lofted 22 som vi underskrefne Tehsterer.      Laurit Mogensen.  
Rasmus Pedersen Finne.  
Hvor og denne Liqvidation er forfatted, og forretted, for at udfinde deris børns laad, som til hans 
Kongl: May: efter de her efter indførte Domis indhold er Herits    , hvor da videre blef til 
registeringens fuldbiurde, af Hans Svendsen i Dyngegaarden, Lars Monsen, Rasmus Finne, og 
Jørgen Hansen alle af Rydsker sogn, som forelægges berørte Fri hus med tilliggende jord, efter der 
paa værende hiem, og landstings Domme, som herefter som adkomst til dette huuses Frihed 
indføris. 
Vedkommende til efterretning, at taxere, og paa penge sætte, saa lovlig som de agter at forsvare, saa 
blef af bemelte 4er mænd forskrefne huus med tilliggende jord taxered i følgende maader nemlig; 
Huused er 12 stolperum, som er noged gamel, og Bøgfellig, med straatag, og Leer vægge, en Lyke 
sædis jord fer hos liggende, at være efter bemelte mændenis tyke, at seet, og sættis i alt for 5 tønder 
Land skarp Jord, det tilsammen med huus og tilbehør af den sat for penge, og udstæd af 
Borringholms Landsting, den 5 marty 1679. hvis slutning er af følgende indhold Mathias Rasch. 
Kongl: May: til Danmark, og Norge betroede Landsdommer ofver Borringholm, Lands tings Dom 
afsagt inden Borringholms Landsting Onsdagen den 5 Marty 1679. og liuder saaleedis; Efter som 
Herritsfougden Daniel Bark, af nypaafund, haver tilkiendt Jacob Fisker, at skulle betale til 
Augustin Dechner 5 aars skat, og det udhuus, som hand haver paaboet, aarligen at skulle  betale 5 
Sld., som beløber 25 Sld., da efter di ingen leie bref udi rette læggis, hvor at kand erfaris, hvad 
Jacob Fisker eigentlig skulle gifve, ike heller for mig med nogen Jordebog er bevist, at af samme 
udhuus skulle gifvis videre, med som af andre udhuuse her paa landed, hvilked ieg ike kand bifalde, 
mens kiender Herrits fougdens Dom, som Udømbt, og Jacob Fisker ike at gifve videre om aared, 
af berørte huus, end som man meerligt er, og efter som Welb: Hr: S: Thomas Finke paa hvis veigne 
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Augustus Dechner, vil fordre forde summa penge, som forregifvis ike haver væred her paa landed 
uden ungefehr 2 aars tiid, hvor fore ieg ike kand tildømme Jacob Fisker at betale udi hans tiid 
videre end som 2 aars dagværk penge, aarlig 6 mrk. 4 skl., og det at Contentere til hvem det er 
berettiged, inden 15 dage, des til vidnis biurd, under mit Signet Actum. Anno Die Et Loco Ut Supra  
Læst inden Nørre Herrits ting den 11 Febr: 1681. derpaa er fuldt en Dom Udsted af Nørre Herrits 
ting den 11 Marty 1681. hvis slutning formælder som samme Edle og Welvise Hr; Lands Dommers 
Dom udvisr og formælder, hvor efter hand udi denne Sag er Dom begiærendis, sagen optagen til 
Doms indtil dend 11te marty i berørte aar 1681. der Nørre Herrits ting i ligemaader er vorden 
holden, hvor da er blefven Dømbt, og afsagt saaleedis. Efter som hans Kongl: May: Ambtskriver, 
og Ridefouged, Erlig Høyagtbare, og welfornehme mand Augustus Dechner her for retten hafver 
laded indstefne Jacob Fisker i Rydsker sogn, anlangende it udhuus, som skal saa paa slottens 
grund, som Frederik Bødker nu iboer, og Jacob Fisker sig tilholder, hvilket huus velbemelte 
ambtskrifver formeener Jacob Fisker indted at vedtømme, men det at hørre til hans K: M: 
fæstning Hammershuus, og der om udi retten frem lægger, en ottemands skiønning dateret den 5 
December anno 1679. hvor af erfaris grunden som bemelte huus staar paa, saa vel som en deel sæd 
jord at hørre til Slotted, og en deel af bemelte huus tilliggende jord, at hørre til bundens fortoug, 
som samme skiønning læst og paaskrefved vitløftig om formælder, Jacob Matthiasen her imod 
fører 4 widnis biurd som videre at Jacob Matthiasens fader S: Matthias Fisker, self haver 
bekaasted det huus som Jacob  Fisker nest efter faderen haver beboet, og Frederik Bødker nu i 
boer, og Jorden som nu ligger til samme huus, skal bemelte Matthias Fisker self med stoer 
besvær haver opbrut, med videre som vidnisbiurd deris skriflige vidne sedel, og ting bogen om 
formælder, da efter slig beskaffenhed kand ieg ike  fr       Jacob Matthiasen bemelte huus, som 
hans fader paa sin egen bekostning, baade hafver opbygged, saavel som Jorden indgriefted og 
opbrut, mens tilfinder Jacob Matthiasen bemelte hus at tilhøre, og hand sig det saa nyttig at 
giøre, som hand bæst ved, og kand ald den stund hand deraf aarlig reeder, og gifver, saa som af 
andre udhuse /: som efter en Edle og velwise Hr: Landsdommers Dom dateret Borringholms lands 
ting dend 5 marty 1679. penge aarlig 6 mrk. 4 skl., :/ 
Og i saamaader fri kiendis Jacob Matthiasen for ambt skrifverens tiltale, des til witterlighed 
under mit Signet, Actum Ut Supra  
Summa andrager saaleedis dette boes middel med huus. Jord og løsøre, efter 
forskrefne registeringens indhold for penge 176 Sld. 10 skl.,  
Dernest blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner hvor til siden er giort 
udlæg som her efter følger. 
Kongl: May: Ampt skrifver og Ridefouged S: Hans henrik Skor, ved sin fuldmægtig Hans Hiort 
fordrer for rester for 1698. af dette huus, 1 Rd., Qvartalskat for Jan: Febr: Marty 1699. 1 mrk., er 7 
mrk., rester stefningspenge for 1697. 8 skl., End videre forskede bem: Ambtskrifveren efter sin 
indgifvende Memorial af følgende indhold, efterskrefne fanger som heri Rønne har væred 
Arresteret for Tyverie har ieg underholdt i og ellers giort denne bekostning, saa som følger. 
1. Jacob Matthiasen, nødt spise fra dend 16 December og til 23 January 1699. er 38 dage, hans 
Søn Matthias Jacobsen iligemaade forpleged fra 16 Dec: 1698 og til 7 Jan: er 22 dage, beløber 
for demmen begge 60 dage, á daglig udi denne dyre tid 12 skl., er penge 7 Rd. 48 skl., der fra gør 
14 dage som Berrild Clausen har forsyfned den eene nemlig Sønnen Matthias er 1 Rd. 72 skl., 
blifver igien resten 5 Rd. 72 skl.,  
2. Qvindes nemlig Jacob Matthias, nødt under holdning fra 7 Jan: Og bereignis til først 
kommende Torsdag den 16 Febr: er 40 dage á dagl: 12 skl., er 5 Rd., betalt for bræder søm, og 
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arbiedsløn til Jacob Matthias ligkiste i alt penge 2 Rd. 4 skl., Byesvenden for sin umage, og 
opwartning ved fangerne, boende her udi fengslet saa og til og fra tingene, at følge, derfor i aldt 7 
Rd. 2 mrk., Hvor paa Berrild Clausen har betalt 2 Rd. 3 mrk., rester igien 4 Rd. 5 mrk., betalt 
Prosossen som fuldte fangerne til Slotted 2 mrk., her for uden anføtis for 3 tønder laane Byg, som 
Jacob Matthiasen har bekommed A: 1696. og demmen ej igien her ytt, der for med de rasterende 
aaringers leje 4 Sld., er penge 8 Rd., summa dette tilsammen er penge 26 Rd. 3 mrk. 8 skl., siger 
Tyve og Sex Rd. Tre mark 8 skl.,  Atum Rønne den 13 February 1699. Hans Henrik Skor:/: 
Hans Hiort som dette boes middel berørte dato har registered, og i andre maader haft umage boens 
middel at samle fordrede penge 3 Sld.,:/: 
Byefougden i Rønne Daniel Bark fordred efter sin fortegnelse paa rønne byes wegne, fengslets er 
stadtning, imidler tiid Jacob Fisker der udi har væred anholden fra 16 December 1698. til 23 
January 1699. 2 Sld. 4 skl., Item for Matthias Jacobsen har væred arestered fra 16 Dec: 98. til 7. 
Jan: 99. er 3 ugger á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., Jacob Fiskers Hustru Kisten, som har væred 
arestered fra 7 Jan: 1699. og til 13 Febr: er 5 ugger 2 dage á 1 mrk. 8 skl., er 2 Sld., summa 5 Sld. 
12 skl., Nok fordred bemelte byefougden Daniel Bark, som til ham er ofverdragen af Barbra S: 
Christopher Hansen i Rønne, som Jacob Fisker var til hende skyldig 4 mrk. 8 skl., og som sønnen 
Matthias Jacobsen til hende skyldig er 3 mrk. 4 skl., giør 7 mrk. 12 skl., er 7 Sld. 8 skl., :/: 
Capitain Casper Henrik Westerwalt var self her tilstede, og fordred fire Faar som ham førend Jacob 
Fisker, og hans med følgende Tyfveri blef befunden var berettiged her af boet, og i registringen 
ommældis, hvor Capitainen nu førde widnisbiurd som fra registringen afdragis for 3 Sld., :/: 
Henning Bohn i Rønne fordrede som Jacob Fisker efter regenskab til ham skyldig er, og i pandtsat 
de 2de Kiør, som registeringen ommelder for 10 Sld. 1 mrk. 8 skl., Og som Kiørene nu ike er her 
tilstæde, saa formeener Henning Bohn, Sagsøgerne Berrild Clausen, Johan Jørgensen, og Jacob 
Madsen, Henning Bohn samme Kiør at forskaffe, eller og forsvarlig, og fornøgelig udlæg, efter som 
de demmen Sterfboets middel har bemægtiged, endnu fordrede Henning Bohn baade leje 6 mrk., og 
sag søggerne at svare Henning Bohn til baaden indtil dend ham vorder lefvered, som Henning Bohn 
formeente, Baaden i sig self afgaar i registeringen her for 3 Sld., :/: 
Capitain Jørgen Pedersen boende i Broegaard i Olsker sogn fordred for sig self for wagt holdning i 
5 dage og nætter á 4 mrk er 5 Sld., Nok for 3 personer som hans med wagter, á 1 mrk., dag, oo nat 
er 3 Sld. 3 mrk., Nok for en person af wagten, som fuldte fangerne til Rønne og var undervejes i 2 
dage á 1 mrk er 2 mrk., giør 9 Sld. 1 mrk., ;/: 
Christen Ollufsen i Wang fordred for en nye mansse sillegarn 2 Sld.,:/: 
Byefougden i Hasle S: Eskild Nielsen fordred som hans Forman, afgangne Prousten Hr: Povel 
Anker sogne Præst her ibiden, med tiende rester for A: 1696, 0g 97. aarlig 3/5 tønde tiende Biug 
giør en tønde 1½ skep Biug, nok 3 tiende Lam á 2 mrk. 4 skl., er 6 mrk. 12 skl., Biuged anslages 
efter landkiøb for 14 mrk. 4 skl., andrager saa denne fordring 5 Sld. 1 mrk., :/: 
Lars Gummeløs i Hasle fordred for laante penge som rester 3 mrk. 2 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Hans Anker fordred for A: 1698. at reste 3/5 tønde tiende Biug er 4 mrk. 14 skl., 
efter den tagt som her udi er sat og for A: 99. tiende Biug 3/5 tønde ydis af dette aars aufling, nok 
for sin opwartning i Jacob Fiskers svaghed 4 mrk., giør 8 mrk. 14 skl., :/: 
Hans Svendsen i Rydsker sogn fordred 7 Sld. 3 mrk., med laante penge 4 mrk., kirke tiende 3 mrk., 
og for en tønde Rug meehl forleeden aar 98. bekommed 6 Sld., som er 7 Sld. 3 mrk., Her paa er i 
pandt en sort klædis gl. kaabbe af Lars Monsen og Rasmus Persen sat for 14 mrk., og hvem af 
vedkommende vil gifve Hans Svendsen penge 14 mrk., for Kaabben, vil hand være tilfreds saa 
skeer her af boet udlæg for resten som er 4 Sld. 1 mrk., :/: 
Bye Skrifveren i Rønne Mads Pedersen Wiborg fordred efter sin sedel for en deel Søe, eller Fisker 
reedskab penge 2 mrk., :/: 
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Mads Nielsen Tombour boende i Clemmedsker sogn, møtte her paa boepæhlen, og vedstoed at 
hafve bekommed af Jacob Fisker 100 Tørfisk for leie paa 3 les Engis som Jacob Fisker ike siden 
afhente, eller høsted, men blef ved saadan for sømmelse ved uhegned opæded i en deel, og Mads 
Nielsen ved enden af høsten, lod for resten afhøste stulbene, som nu blef foregiven af parterne, 
hvilked skifteforwalteren for billigt er agted, at gaa lige op imod hinanden :/: 
Frederik Thisen Bødker af Westermarie sogn indlefverede sin fortegnelse, og er Claring saa 
lydende, Erlig Høyagtbare, og Welfnefne mænd og skifteforwaltere, som ieg under skrefne hafver 
bekommed en sedel lydende at ieg skulle være skyldig til den bort døde Jacob Fiskers boe, da er 
der paa min Kortte erclaring, at saa sandt som Gud skal hielpe mig af ald min nød, ved ieg aldrig at 
være hammen noged skyldig, entten lided, eller megit i nogen, eller ringeste maade men det ieg 
boede udi det huus paa slottens grund, som hand siden iboede, satte forige Ridefouged S: Hans 
Christensen ieg der udi, og boede ieg udi samme huus udi 5 aar, og imidlertid ieg der boede, betalte 
ieg aarligen huus lien til hans Welb: Christian Gedde som den tiid var Ambtman ofver 
Borringholm, men som Jacob Fisker en gang lod mid stefne, til Nørre Herrits ting for huus leje, saa 
fremviste ieg hans Welb; Geddes Qvitering , at ieg huus leien til hammen at hafve betalt, hvor da 
Daniel Bark, som da var Herrits fouged i Nørre Herrits, efter samme qvitering mig for Jacob Fisker 
tiltale fri kiendelse, og som der er 17 aar siden ieg flytte der fra, og aldrig nogen siden hafver 
fordred mig noged, entten husleie, eller anded, saa vil ieg og nu formeene ieg ike heller til nogen 
fordring bør at svarer, dette er min korte meening, som ieg formoder de goede mænd, som 
skifteforwalter vilde tage i betenkende, og mig ike entten udi registering, eller udlæg indførrer, saa 
som ieg ganske indted der til er skyldig i westermarie sogn den 13 Febr: 1699. Som om denne Gield 
udi Jacob Fiskers boe ike findes nogen bevislighed, hvad der er, eller hvor af sig reide ser, og om 
huusleien af Andre folk er vidende, og med ting bogen bevises, det sig som formelt erclæring 
indeholder, forholdis, saa kand ike her i boet, derom nogen videre foretagis, men eragtis for billigt 
til nermere oplysning ved Lov og Rets udførsel af vedkommende at forblifve, der til det her fra af 
skifteforwalteren Remitteris. :/: 
Karen S: Lars Ibsens i Rønne fordred efter sin sedel 5 mrk., :/: 
Jens Danielsen fordred 10 skl., herom er ingen bevislighed frem kommen der for er henvist til Lov 
og Ret. :/: 
Jens Kieldsen i Hasle fordred efter sin sedel penge 2 mrk., :/: 
Deignen Hans Jensen Fordred rettighed af huused 2 mrk. 4 skl., :/: 
Ifver Olsen i Olsker sogn fordred Skomager arbiedsløn 3 mrk., herom er ingen bevis fremkommen 
der for til Lov og Ret hanvist.:/: 
Hans Jensen i Rydsker sogn fordred tienesteløn for A: 1685. 6 Sld., herom er ingen bevis og ingen 
af de vedkommende vil tilstaa denne fordring der for er til Lov og Ret henvist :/: 
Rasmus Finne fordred for en lap 3 mrk., for tobak 12 skl er 3 mrk. 12 skl., Her om er ingen bevis 
fremkommen, der for dette kraf til og Ret henvist. :/: 
Kirkewergen Hans Svendsen i Dyngegaarden fordred paa Rydskirkis weigne for 1698. og 1699. 
penge 2 mrk., Kand her for ej meere tilkomme, en 1 mrk., for A: 1698. som her efter er giort udleg 
for , Og for 99 betaler den som beboer hused, og bruger jorden:/: 
Lars Monsen og Rasmus Finne fordred Stefnings penge, og for denne registerings wurdering, saa 
og nu for deris umage hvor 6 mrk., er 3 Sld.,:/: 
Hans Svendsen og Jørgen Hansen for huused og Jorden med at wurdere hver 2 mrk er 4 mrk., :/: 
Peder Hansen i Wang fordred Makere penge 6 mrk. 14 skl., her om er ingen bevis fremkommen, 
derfor henvist til Lov og Ret.:/: 
Jens Bendtsen fordred laante penge 1 mrk., Terske løn 12 skl., for en lyng refve 12 skl giør 2 mrk. 8 
skl.,  herom er ike bevis fremkommen, derfor hanvist til lov og ret. 
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Niels Bendtsen i Sandwig fordred for Thobis og Jern penge 2 mrk. 4 skl., her om er ingen bevis 
fremkommen, der for til lov og ret henvist, 
Elisabeth S: Claus Bohnis fordrer som rester paa 2 skep gl. maal salt 8 mrk., :/: 
Og som Welb: Hr: Lands dommer Matthias Raschis Dom, saa vel som hiemtings dommen i denne 
Tyf sag af sagsøgerne ike er os skifte betientere, nemlig Høy Edle og Welbaarne Hr: Etatsraad og 
Amptmand Hans Bøesekis fuldmægtig Jens Pedersen Meklenbourgh. Og skifteskrifveren Henrih 
Brugman, som denne forretning hafver foretaged, og væred ofver værende, her paa Sterfboet til i 
dag efter løfte forskaffed, hvor efter vi os rette kunde med boeds Liqvidation, Saa kunde denne 
gang hermed ej videre endelighed foretagis, hvor for demmen blef forelagt, at forskaffe os ald  
Rigtighed til i morgen aatte dage, Tirsdagen den 21 Febr: 1699. at da kand skee udlæg til samme 
tiid forelæggis, og saa, de som nu ike hat bevist deris kraf, at forskaffe rigtig bevis at deris fordring 
er rigtig, hvis det ike skee, kand de ike bekomme udlæg, Imidler tiid svarer sagsøgerne som sig ved 
registeringen Obligeret hafver, til huus som registeringen ommælder, dette saa at vore paa berørte 
Boepeehl. Passeret Testerer. Jens Pedersen Meklenbourgh. Henning Brugman. 
Berrild Clausen. Johan Jørgensen   Jacob J:M:S: Madsen. Laurits MJørgen 
J:H:S: Hansen. Hans Svendsen. Rasmus Pedersen Finne. 
 
Saa hafver vi os denne forretning end videre foretaged og til endelighed at bringe, efter at os blef 
tilstilled, Welb: Hr: Lands Dommer Mathias Raschis Dom, datered Borringholms landsting dend 8 
febr. Berørte aar 1699. udi hvilken hiem tings dommen er forfatted, hvor efter da Executionen er 
skeed den 16 Febr: nest efter hvilken hiemtings doms slutning, her nu r´til efter retning indføris 
lydende A: 1699. den 27 Jan: Dom afsagt inden Nørre Herritsting af Herritsfougden Eskild Nielsen, 
saaleedis, saa som Berrild Clausen af Sandwig. Jacob  Madsen og Johan Jørgensen af Allinge, her 
til Tuiget haver indstefne Jacob Matthiasen, og hans hustru Kirstine, som begge udi Rønne 
Kirke er Aresteret og demmen tiltaler for nogle Faar, hvor af ved randsagningen blef funden udi 
Jacob Matthiasens ballig udi Rydskier sogn, en half tønde salted kiød ni støker Faar skin noged 
bælle, og raae kiød, giølser, tarme, og en faare biælle, som sag volderne  demmen ved kiente, og fra 
demmen at være staallen, kort for randsagningen skeede, hvilke staallene Faar eller kaaster blef med 
tyfvene forretten, og der wurderet udi alt for 9 Sld. 3 mrk., Som videre af agten kand sees. Saa var 
og indstefnet, Matis Jacobsen og hans hustru Marne Ibsdaatter, til hiem i Jacob Matthiasens 
huus udi Rydskier sogn, at giøre forclaring, hvad demmen om dette begangne Tyfveri er vidende, 
da først hafver Jacob Matthiasen goed villigen, leddig og løs for retten bekiendt, at hand hafver 
slagted 6 støker Faar som hand berettede, hans sønne børn efter hans betalning derf hiem til hans 
hiems, hvilke 6 støker Faar, Paa tvende tiider blef slagted, først tou støker og noged der efter fire 
støker, hvilked 6 støker Faar, Jacob Matthiasen har bekiendt, var fremmede Faar, og hand self at 
have stuked dem, det samme hans Matis Jacobsen og forretten bekiendt, saleedis at være tilgaaet, 
og ydermeere sagde Matthias Jacobsen at hand holt Faarene i meedens hans fader stak demmen, saa 
bekiendte og Matthias Jacobsen at hafve tillige med hans fader, og begge deris Qvinder staalen, og 
slagted siden Mikelsdag 9 støker Faar, hvor paa det eene skal have været en biælle som Matis 
Jacobsen self afbrød met et søm og sagde at være dend samme Biælle som for retten frem vises, ja 
end videre har Matis Jacobsen og hans hustru Maren Ibsdaatter bekiendt at deris moder som er 
Jacob Matis hustru nemlig Kirstine at hun tog blodet, giorde pølser, hakede smeltede og side tallen 
udi Car af de berørte Faar, og har Marne Ibsdaatter bekiendt goed villigen for retten  at hun self 
holt lyset imidlertiid Jacob Matthiasen stak Faarene, da efter saadan Jacob Matthiasen, Matis 
Jacobsens, og Marne Ibsdaatters for retten giorde bekiendelsen om dette Tyfverei, saa vel paa 
demmen self som paa Jacob Matthiasens hustru Kirstine Jacobs hvilken ej self noged om dette 
Tyfveri har bekiendt, mens paa giorde spørgsmaal til hende svart, hverken bejart, eller inegtet, som 
særlig kand erfarris af det sidste hende ind i denne sag blef tilspurdt, kand ieg med mine meddoms 
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mænd, som ere de aatte stokmænd ej rettere her udi dømme, end Jacob Matthiasen, og hans Qvinde 
Kirstine Jacobs, sampt Matthias Jacobsen og hans Hustru Marne Ibsdaatter Ja er Tyf og Tyfs med 
videre, og der for bør af lide, og straffis efter lowens 6 bogs 17 Capit: 32. Artituls tilhold, og der 
foruden betale igæld, og tiligæld, for de kaaster som for retten blef wurderet til sag volderne, 
Berrild Clausen, Jacob Madsen, og Johan Jørgensen, og deins nemlig, Jacob Matthiasen, 
Mathias Jacobsen, Kirstine Jacobs, Marne Ibsdaatters hofvet loder /: naar først er 
fradragen denne sags anvendte bekostning, og ald bevislig og bortskyldig Gield :/: hans Ko: Ma:  at 
være hiem falden, des til Vidnisbiurd under vore Signeter. Peder Madsen. 
 
Læst inden Borringholms Landsting Onsdagen dend 8. February 1699. 
Item der paagangne landstings dom af indhold som her efter følger, Matthias Rasch Landsdommer 
paa Borringholm landstings dom afsagt inden Borringhoolms lands ting Onsdagen den 8. Febr: 
1699. og bunder dens slutning saaleedis, efter som Herritsfougden Clarligen af agten, og af Jacob 
Matthiasens, sampt af Matthis Jacobsens, og hans Hustruis giorde bekiendelse at de ike eengang 
har straalled Faat, mens nogle gange, saa kand den straf ike  være nok at de lider efter lowens 6 
bogs 17 Capitel 32. Articul: men Matis Jacobsen og hans moder Kirstine Jacobs bør at miste deris 
huud paa kagen, og brendis paa derris Ryg, efter den 33. Articul, andre saa domme til eksempel, 
faderen Jacob Matthiasen, som er død i fengel kand ej videre paakiendis, mens Matthias Jacobsen 
hustru, fordi hun er blefven forførdt, og tvung til, at være hos at helpe til med  naar disse staalene 
Faar, ere blefven slagted, af hendis mands fader, og moder bør allerminste at vise sin huud, efter 
den 32 Articul, og samptlig deris boes laad, at være forfalden til hans Kongkl: May:, naar først 
fragaar til sag woldere igield, og Twigild, for deris fra staalene Faar. Og goeds, sampt ald 
Processens bekostning, og bevislige bortskyldige Gield. Først der fra vorder fradragen, og her hos 
alvorligen foreholdis. Skifteforwalteren, og skifteskriveren at de ike tilstæder nogen som vel fordre 
noged paa skifterne, at saa udlæg, med mindre de med saa Clar, og nøgagtig bevis, beviser deris 
kraf, som lowen tilholder, og for den en at være rigtig, men demmen henviser til low og ret, og 
ambtskriveren den paa hans Kongl: May: wegne at tiltale, des til widnisbiurd under mit Siegned 
Act: etc: not. Mortten Joensen Klov. Hvor efter udlæg til Kongl: May: Ambtskrifver og Ridefouged 
vel ermelte S: Hans Henrik Skor hans fordring. Sagsøggernis igield og tvigield. Saa og Processens 
bekostning, og en deel Creditore som med rigtighed er fremkommen er Passeret i følgende maader 
nemlig. Ambtskrifveren som fordre fot A: 97. og 98. rettighed af huused, og er Qvartalskat som  
1 Sld. 3 mrk. 8 skl., Nok efter hans Specification, opdragende 39 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  Skarp retteren 
for Executionen 6 Sld., Bye Svend for Mihdederne til Executionen at følge 2 mrk., Summa 48 Sld. 
1 mrk., Hvor for er udlagt 1½ tønde Rug á 14 mrk er 5 Sld. 1 mrk., en slet røed Koe for 5 Sld., Rug 
sæden som er saaed en tønde taxered for 3 Sld. 2 mrk., for resten som er 34 Sld. 2 mrk., er giort 
indførsel udi rørte taxerede Huus, Jord og Eiendom som det nu forefindis. :/: 
Sagsøgerne som er Johan Jørgensen, Jacob Madsen og Berrild Clausen, efter deris indgifvende 
memorial af 21 February 1699. ersees Johan Jørgensen at være frastaallen 3de welføede Fiskers 
Faar á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en Faar Bielle 2 mrk., er 5 Sld., derfor tvigield 10 Sld giør 15 Sld., 
Item Jacob Madsen som er frastaallen 2 ligeleedis Faar á 6 mrk er 3 Sld., tvigield 6 Sld giør 9 Sld.,  
Berrild Clausen som er frastaallen 2 lige saadan Faar á 6 mrk er 3 Sld., tvigield 6 Sld er 9 Sld., 
Summa 33 Sld., og Prætenderer Johan Jørgensen og Jacob Madsen at have udlagt til Processen 
bekostning hver 15 Sld., Berrild Clausen Prætenderer at have udlagt til Processens bekostning og 
fangens udførelse til forwaring, saa og for sin umage Processen at drihve 20 Sld., giør 50 Sld., 
denne omkostning eragtis ej høyere, at være foraasaged, naar anseeis at ambtskrifveren efter 
anmoeding fangerne efter forskrefne hans forteignelse den mestetiid hafver underholded. Saa og en 
deel Proviant paa Tyfvenis boepæhl hafver væred, hvilked for at hielpe tyfvene imidlertiid sagen er  
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Ageret til nødtørsttig under holdning, ike er blefven taxered, hvor for den øfrige omkostning her nu 
er modererit paa 30 Sld. 6 skl., som for desto bedre røktighed imellem alle 3 sagsøgerne lige 
liqvideris, er paa hvers andeel 20 Sld. 2 skl.,  
 
Saa blifver da Johan Jørgensens anpart efter forskrefne maade tilsammen 25 Sld. 2 mrk.,  hvor for 
er udlagt en blaae herret Koe for 4 Sld., en sort hielmed Koe for 4 Sld., en ullen underdynne af hvid 
wadmel for 1 Sld. 1 mrk., 2 Blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en nye wefved agedynne 1 mrk., 2 
manser garn 2 mrk., it madskab med en udøgtig laas for 2 mrk., af en kaabber kedel paa en fiering 
og en otting stoer, en trediedeel 6 mrk. 12 skl., it seng klæde for 3 mrk., it fyre skrin med egelaag 4 
mrk., it fyre sengested som stoed ved kakelovnen i stuen for 5 mrk., en halftønde sild for 10 mrk., ½ 
tønde Rug for 7 mrk., helften afdet ulled garn for 2 Sld., en tønde Biug for 2 Sld., it gl. Car for 1 
mrk., 3 straabonds tønder for 12 skl., en gl. wogn for 4 skl., leger fra sig 14 skl., :/: 
Jacob Madsens anpart i forskrefne maade  andrager 19 Sld. 2 skl., hvorfor tillagt en røe stierned 
Koe for 4 Sld., Helften af ulgarn for 2 Sld., ½ tønde Rug for 7 mrk., en tønde Biug for 2 Sld., af en 
kaabber kedel paa en fiering og en otting stoer, en trediedeel som er 6 mrk. 10 skl., en soed stierned 
Hoppe for 3 Sld., 2 tønder Haure á 3 mrk er 6 mrk., 2 manser garn 2 mrk., en gl. blaa ranned 
olmerdugs overdynne 4 mrk., en kierne 6 skl., 4 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk., en gynge bøsse 
2 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., hos Johan Jørgensen 14 skl., en seis med bom og ringe 12 skl., 
hos Henning Bohn 8 skl., :/: 
Ilige maade tilkommer Berrild Clausen efterskrefne maade 19 Sld. 2 skl., hvor for er udlagt, 2 
tønder Haure 6 mrk., en brun stierned Koe 4 Sld., en hvid Qvige for 3 Sld., en blaae ranned 
hofveddynne 12 skl., en sort ranned hofveddynne 12 skl., en sort ranned hofveddynne 8 skl., it 
knippe 3 skaalpund blaargarns nøgle for 1 mrk. 8 skl., af en kaabber kedel paa en fiering og en 
otting stoer, en trediedeel som er 6 mrk. 10 skl., en liden kaabber kedel med en jern grefve udi paa 
en span stoer for 4 mrk., it gl. hørgarn lagen 2 mrk., en gl. bord dug for 12 skl., 2 manser sillegarn 2 
mrk., 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., en wef 2 mrk., en gl. benkedynne 1 mrk., 3 straabonds tønder 12 
skl., en øll tønde 1 mrk. 4 skl., en øllhalf tønde 12 skl., hvid ull for 1 mrk., resten betalis af en 
handskreft udgifved af Hans Mikelsen i Sandwig som Henning Bohn i Rønne betaler 3 Sld. 1 mrk. 8 
skl., :/: 
Hans Hiort for sin umage med dette forskrefne Tyfvegoeds at Registrere og samle 3 Sld., udlagt en 
gl. Røed Hest for 6 mrk., en gl. hvid ullen underdynne 2 mrk., en egekiste for 4 mrk., :/:  
Daniel Bark Byefouged i Rønne for Rønne byes fengsel og for de 7 mrk. 12 skl., fra Barbro S: 
Christopher Hansens i Rønne er ogverdragen som tilsammen er 7 Sld. 8 skl., der for er udlagt 8 
støker Faar á 3 mrk er 6 Sld., hos Henning Bohne af en handskrift at have 4 mrk. 8 skl., :/: 
De 4 Faar som Capit: Wæsterwalt beviser at være berettiged i førend disse Tyve er med Tyverie 
befunden her nu afdragis, og anførris efter taxeren for 3 Sld., og der som nogen retmæssig 
Prætension der paa her efter kand hafvis indstillis der efter Welb: Hr: Lands dommers dom tilhold, 
til Hr: Ambtskrifverens paatale :/: 
Henning Bohne i Rønne der fordrer efter afregning, hvor for 2 Kiør var til nu der pandt som 
sagsøgerne haver sig antaged til        af demmen kunde fuldføris i 8 Sld. 1 mrk. 8 skl., Hvor for ham 
nu igien tillagt en handskrift udgifven af Hans Mikelsen i Sandwig med opskriften af laugwergen 
Morten Jensen den 22 Febr: 1680 Handskriften datered den 8 September 1675 efter dens indhold 
for penge 15 Sld., hvor for 3 Engen til underpandt hvor af er tilofvers 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., Som 
andre er tillagt og hos hammen affordre.  
End videre fordrer Henning Bohne her af boet en Baaed som ham ved registreringen er tilstaaed 
taxered for 3 Sld., og er der for her nu in natura afdragis fra Registeringen for 3 Sld., foruden det 
Prætenderer Henning Bohn efter sin sedels indhold it aars Baade leie 6 mrk., som di sputeis. Dessen 
aarsage den Prætension er til Low og Ret henvist :/: 
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Capit: Jørgen Pedersen i Broegaard i Olsker sogn, og hans med følgende 3de vagter og en Carl der 
fangerne indførte til Rønne, hvor de er ved ordre fra øfrigheden blefven Arresteret fordrer efter 
bemelte Specification 9 Sld. 1 mrk., her for kand ej meere end den halfvepart gotgiøris i henseende 
til de af Tyfvenis indsamlede Proviant som i boet fandttis har nyt it nødtørftig underhold, imidlertid 
de bevogtningen beobagted som er 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., og er der for udlagt, en soed blised Hoppe 
for 4 Sld. 2 mrk., en liden ballig for 8 skl.,  
Christen Ollufsen der fordrer 2 Sld., for en nye mansse sillegarn, hand førhend haver til dend gamle 
Tyf Jacob Fisker i pandtsat og hand skal hafve forligt sig med ham om en anden mansse garn igien, 
eftersom den første mansse kom bort i hafved, som hand haver med it videre bevist, saa gotgiøris 
ham Christen Olsen at erlange en af de beste mansser garn der for igien af de som nu er taxered, at 
sat for 1 mrk., :/: 
Bye Fougden Eskil Nielsen som efter forhen forfattede fortegnelse hafver at Prætensere Præste 
tiende som hand med tiende bogen har af bevist Hans Forman afgangne Hr: Lands Prousten Sogne 
Præsten Hr: Ibiden at tilkomme 5 Sld. 1 mrk., hvor for er udlagt, en brun Horsføll i 2 aar gl. for 2 
Sld., en gl. bistok for 6 mrk., en hand qvern 3 mrk., it fyrre bord i stuen med skoffe for 4 mrk., :/: 
Lars Gummeløs i Hasle fer af bevist sine fordrede 3 mrk. 2 skl., rigtig at være, hvor for er udlagt en 
ullen underdynne 2 mrk., en hofved pude i samme seng i stuen under winduen for 12 skl., en gl. 
hofveddynne 6 skl.,  
Songe Præsten Hr: Hans Anker for tiende og anded efter forhen indførte Specification tilkommer 8 
mrk. 14 skl., derfor udlagt, en tønde Biug for 2 Sld., it blaargarns lagen for 1 mrk., til ofvers 2 skl.,  
Hans Svendsen Wogter i Sogned der beviser endnu til rest at have 4 Sld. 1 mrk., hvor om forhen 
indførte meening udviser, og er derfor udlagt 4 Lam á 1 mrk. 8 skl er 6 mrk., en blaae ranned 
olmerdugs overdynne i stuen under winduen for 4 mrk., samme sengested med skammel for 4 mrk., 
en røe braaged Kalf for 2 mrk., en seis med bom og ringe for 14 skl., hos Præsten Hr: Hans 2 skl.,  
Bye skrifveren Mads Pedersen der fordred 2 mrk., udlagt hos Amptskrifveren af hused at have 2 
mrk.,  
Karne Sahl: Lars Ibsens der fordre og der hos beviser rigtig at være 5 mrk., udlagt it Faar for 3 
mrk., 2 mansser sillegarn for 2 mrk., :/: 
Jens Kieldsen der fordre og af beviser ret at være 2 mrk., udlagt 2 mansser sillegarn á 1 mrk er 2 
mrk., ;/: 
Deignen Hans Jensen der fordrer rettighed 2 mrk. 4 skl., udlagt en flintte bøsse for 2 mrk. 4 skl.,  
Ilige Kirkewergen Hans Svendsen tilkommer tiende til 1. may 99. it aar 1 mrk.. udlagt en mansse 
sillegarn for 1 mrk., :/: 
Lars Monsen og Rasmus Finne for deris umage i adtskeelige taxter, sampt Stefningspenge, hver 6 
mrk er 3 Sld., udlagt it røe stierned Hestføll for 4 mrk., en ruhl for 2 mrk., hvilked Lars Monsen er 
tillagt, og Rasmus Finne er tillagt en egekiste uden laas for 4 mrk., en spin Rok for 2 mrk., :/: 
Hans Svendsen og Jørgen Hansen for deris umage med at Taxerer bebørte huus hver 2 mrk., er 4 
mrk., udlagt til Jørgen Hansen en jernstang for 2 mrk., Hans Svendsen tillagt it Øllcar for 2 mrk. 8 
skl., legger fra sig 8 skl., :/: 
Elisabeth S: Claus Bohnis i Rønne fordrer som rester paa 2 skep. Gl. maal salt 8 mrk., bekommed 
Anno 1693. hvor forhen de er tillagt, it Faar for 3 mrk., en linnen hofved dynne 1 mrk. 8 skl., en 
mæssing kedel 1½ mrk., it ølkar 1 mrk. 8 skl., hos Hans Svendsen i Dyngegaarden 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for 4 Sld. 2 mrk., af forberørte taxerede huus at have 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Skifteskriveren for sin umage med denne forretning at forfatte, beskrefven at gifve, og til bogs føre 
sampt og slet papir self til alt atforskaffe, og de vedkommende efter retning at meddeele i alt derfor 
6 Sld., udlagt derfor, nesten en half tønde fuld med Sild for 10 mrk., indført i hused for 14 mrk., :/: 
Summa andrager ald forskrefne Prætensioner til penge 194 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
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Deraf til fuld betalning udlagt efter som forskrefved staar, af boets middel som andrager i alt til 
penge 176 Sld. 10 skl.,  
Det øfrige hvor om ingen bevislighed fremkom, og derfor til Low og Ret henvist saa og afdragen, 
andrager 17 Sld. 3 mrk.,  Saa er da forskrefne Huus og Jord her efter udi denne omrørte Liqvidation 
for sin fulde sætning til boets middel beriegned og udlagt for 40 Sld., af hvilken Summa Kongl: M: 
amptskrifver og Ridefouged S: Hans Henrik Skor, for afgift, af berørte Huus for 97. og 98. Item  
laane Biug, berørte Tyves Kaast, mester manden for Exeeationen at forrette, med videre som den i 
samme forretning indførte Specification udviser Hr: Ambtskrifveren betalt haver, med meere er 
udlagt 34 Sld., til skifteforwalteren udlagt 6 mrk., og til Skifteskrifveren udlagt 14 mrk., til 
Byeskrifveren i Rønne Mads Pedersen 2 mrk., er 5 Sld. 2 mrk., Som Hr: Amptskrifveren efter som 
forskrefved staar han den mest deel derudi udlagt er, hafver fornøyed og betalt. Saa at vel ermelte 
Hr: Ambtskrifveren aldeelis nu Huus og Jord, som det i denne forretning findis indført tilhører, og 
efter Lowen berettiged er, hvilked at som forskrefved staar tilganged, og Passeret er, des til vidnis 
biurd under vore hender, og Zigneter. Actum Rønne dend 22 February A: 1699.  
Jens Pedersen Meklenbourgh. Henrik Brugman.   
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Nr. 286. 
Side 396b. 1699. 24. Feb. 
Elsebeth Berrildsdatter, 15. Vg. Nyker. 
Claus Hansen. 
 3 søn. 2 døt. 
A: Berril Clausen, egen værge. 
B: Hans Clausen, egen værge. 
C: Mogens Clausen, egen værge,  Sandvig. 
D: Margreta  ?, gm. Poul Sørensen, Allinge. 
E: Maren  ?, gm. Niels Nielsen, 15. Vg. Nyker. 
 
Anno 1699 Den 24 Februarÿ, er efter de ved kommendis begiering  holden Registering, og 
Wurdering, Sampt Schifte, og Liqvedation efter afgangen Claus Hansens S: hustru Elsebeth 
Berrildsdaatter. Som boede, og døde paa Wallegaard som er den 15  fri worned beliggende udi, 
Nÿeker sogn Imellem denne S: Qvindis børn som er 3 sønner og 2 døttre, hvoraf  
 
Den eldste søn er Berrild Clausen i Sandvig  sin egen verge, 
Den anden søn er Hans Clausen, og sin egen verge. 
Den tredje og yngste søn Mogens Clausen i bemelte Sandvig, og sin egen verge.  
Den eldste daatter er  Margreta Clausdatter i egteskab med Poul Sørensen  i Allinge, 
Dend yngste daatter Maren Clausdatter i egteskab med Niels Nielsen som nu boer paa bemelte 
Wallegaard,  
 
Hvor paa Retten viegne var overværende, Høÿ Edle og Welb; H: Estastraad, og amptmand  H: Hans 
Befche, ved sin fuldmektig  Jens Pedersen Meklenbourgh, og Skiftteskriverne Henrich Brugman, 
paa samme skifte er til wourderings mænd opmelded Hans Madzen og Poul Rasmussen  i Nÿeker  
sogn, hvor da er forrefunden, og Pahseret som her eftter følger, nemlig. 
 
Efter det skiftebref ganget efter berørte denne S: Qvindis mand S: Claus Hansen datered den 28 
November 1694 befindis denne S:Qvinde at til kommer først af 100 Sld., som hendis søn Mogens 
Clausen har udgifved paa Wallegaards kiøb i arfvepart penge 60 Sld., findes i berørte skiftebref og 
saa at denne S: Qvindes er tillagt 4 tønder Biug á 4 mrk. er 4 Sld., 2 tønder Rug á 6 mrk. er 3 Sld., 
10½ tønde Haure á 2 mrk.er 5 Sld. 1 mrk., i stuenlengen i den øster ende 3 les Høe for 6 Sld., her til 
svared Hans Clausen, og Niels Nielsen at denne sæd er blefven fortæred og efter den tid skifted var 
holded hafde denne S: Qvinde en deel Sæd til Aa 1698. som Hans Clausen beretted, og siden hafde 
hun ej villed befalted sig med nogen sæd, men alene nÿdet sit ophold her af gaarden, og nok der i 
boet ej nogen Sæd som hende er tilhørende ; Berild Clausen her imod Præderede, og paastod at 
ofver bemelte person er som har værred i fellig med      tis S: moder, skulle bevise at hans moder i 
fortæred det alene er, og foreeste at benevnte Hans Clausen, og Niels Nielsen som har været  ed, 
har haft deris ophold der af med, efter som hand mente hans moder nok for tiene sin føde en  
 til afvigste  Mikelsdag og for mente Berrild Clausen at have betaling her af boet, Hans Clausen og 
Niels Nielsen begierte at Berrild Clausen vilde fremviste, og udsige om hand viste nogen sæd denne 
S:Qvinde nu har haft til sin død, at det maatte registres for Øfrige viste de ham eller anden ej nogen 
at svare af berørte Sæd som deris S: moder self raade for, og haver fortæred Berrild Clausen 
formeente, at de som var i fellig med hans S: moder burde at frem vise det Prætenderende i det 
øfrige for blef hand ved berørte sin paastand. Her om Reholveret skifte forvalteren at saa fremt 
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nogen sæd kand Have udrete som denne S: Qvindes hafver til hørt, og med bevis kand fuld bevirdis, 
skal en hver arfving nÿde andeel der af, som ved endelig dom inddri hvis ved lov og ret, hvor  
 til det her fra Remitteret, nok findis hende tillagt it aske bord i stuen med en laasfast skofte under, 
og lugt ford da taxeid for 4 Sld., nu sat af bemelte 2de mænd for 3 Sld.2 mrk., en sort Koe med it 
horn taxered for 6 Sld., som Mons Clausen, og Hans Clausen beretted at være trax der efter boet 
død, efter at skifted efter S: Claus Hansen var holded, dette beretted Berrild Clausen ikke at være 
ret, men formente at forblifve ved beviis en brun i kalfved qvige som nu er, en Koe ved samme pris 
forblefven for 4 Sld. 2 mrk.,  
  Hvilked Niels Nielsen beretted at hans hustru har bekommed til hiemgift, en røed  soed Hest da 
taxered for 8 Sld., som Niels Nielsen, og Hans Clausen  beretted at være bort død, en brun Hoppe 
da taxered for 8 Sld. 2 mrk., nu ved samme taxt forblifven som er 8 Sld. 2 mrk., Niels Nielsen 
beretted at hans hustru bekom til hiemgift, en nÿe Høe reeden vogn da taxeret  For 6 Sld., som Niels 
Nielsen og Hans Clausen beretted at være opseit. Til denne S: Qvindes Egen avfling dette vil 
Berrild Clausen have beviist, eller og det bør at komme Samptlige arfvinger til deehling, en hand 
qvern med behør da vurdered for 8 mrk.,  nu Sat for 1 Sld. 3 mrk., en ploug med til behør da sat for 
6 mrk., som forde beretted at være opsleit  , en ruhl da sat for 4 mrk., nu taxered for 3 mrk., 3 harree 
á 1 mrk. er 3 mrk., da en beretted Forde at være opslite 6 Faar da sat for 6 Sld., da beretted forde at 
være ved Siug dom bort død, 4 Gl. Gies med Gaasen, da sat for 5 mrk., som berettis at  være slagted 
denne S: Qvinde til nÿtte, en hvid galt for 6 mrk., og fem grise For 5 mrk., som og berettes at være 
slagted denne S: Qvinde til nÿtte, en dragsøms benkedÿnne 3 alen lang 14 Sld., en flamsk benke 
dÿnne 3 alen lang For 3 Sld., disse 2de benkedÿnner, beretted og vedstoed begge denne S: Qvindis 
Efter at de hafde bekommed af deris S: Moder til hiemgift imod hvis de andre børn Forhen 
bekommed haver, nok er denne S: Qvindes tillagt en dragsøms benkedÿnne Taxered for 2 Sld., hvor 
om de tilstede værende i boet og i fellig ikke viste at forclare 
Nok for den var af blifven it førebord i stuen med en laasfast skoffe da sat for 1 Sld. 3 mrk., nu  
Sat for 1 Sld., af 2 koppe bordduge findis ej meere end en koppe borddug begge sat for 8 mrk., Nu 
den tilstede værende sat for 3 mrk., nok findis en blaargarns dug for 1 mrk. 8 skl., nu stoke sleede 
uden jern videre da sat for 3 mrk., nu sat for 8 skl., en sort blised gange er for 11 Sld., som berettes 
at være vedsing dom bort død, siden daatteren Margreta hafde bekommed den til hiemgift en spol 
skoeded benkdÿnne paa benken under vindue i stuen da sat for 6 mrk., nu sat for 2 mrk., en sinneps 
qvern da sat for 2 mrk., nu sat for 1 mrk. 8 skl., it deignetrug da sat for 3 mrk., nu sat for 2 mrk.,  
 en toffert Eeg med fire laag paa lofted da sat for 14 mrk., nu sat for 3 Sld., en Salte tønde og en 
kierne á 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., berettis at være falden i skiver og derfor til indted i Øster ende i 
nøre lade 2 læs Høe da sat for 4 Sls., hvor med er lige beskafenhed som om Sæden er anfør hiem 
dantzien vos ofverdÿnne da sat for 3 Sld., nu sat for 1 Sld., it Sølf begger paa en pælis sonlighed, 
dette begger beretted Hans Clausen at hafve i pandt af sin S: Moder for 9 Sld., laante penge og 
sagde Hans Clausen at hand self har det igien i pandt udsat hvor for det ord for melte skiftebref 
efter S: Claus Hansen for blifver saa fremt det er bedre end 9 Sld., I fald det beviselig for holdis 
som Hans Clausen foregaf, dette Sølf Begger foregaf S: Allbert Hartvig, at denne S: Qvinde  
hafver ham foræred for sin umage at laug verge for Enken mens hand ikke begierte det før end hun 
døde, hvilken beretning Mons Clausen nu vedstod, og self paa sin moders wegne Albert Hartvig 
haver til fordring for hen Præsenteret, og som nu fornemmis saadan beskafenhed. Berørte begger, 
vil Hartvig for mener arfvingerne ej vegier den anden veder lov af boens middel for sin store umage 
med at Laugverge for Enken, og hand betaling at er legge som her efter for, Uden laas  svar 
reketvit kan svare     Claris nok er denne deris –de bevilged en lin wef taxered for 3 mrk., item en 
dragsøms benkedÿnne 6 alen lang, hvilken Mons Clausen beretted at have bekommed, Og der imod 
haver denne S: Qvinde bekommed en blaked Koe som hun til  Sin nÿtte har slugted som Mons 
Clausen hustru var tilhørende, en himmel sengested Nu sat for penge 2 Sld., en linnen underdÿnne 
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for 3 mrk., en linnen ofverdÿnne for 2 mrk., en lang hofved dÿnne er bort gifven til denne S: 
Qvindes søster til sie eller gafve  2 Bruegarns lagen berettes at være udslit, en pude med linvor paa 
1 mrk. 8 skl.,  En sort ulen pude 8 skl., it blaaegarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en hofved dÿnne findes 
ikke. Som til fore efter forde skiftebref var i Enkens seng, item it sengklæde beretted Hans Clausen, 
og Niels Nielsen at de ikke viste hvor det var af blefven  En Mæssing kedel paa 2 spanner nu sat for 
2 Sld., 4 tønder Rug som er  Saaed, der om er lige beskafenhed som om for hend indførte Sæd, og 
Korn Indført er som de i hused tilstede verende beretted, item var denne S: Qvinde Bevilged 4 Thin 
fade, og 6 smaa Thin Tallerken som da ikke blefen udered, Og nu berettis at det ikke fanttis mens 
eller fantis it gl. Tinfad og en gl. tintallerken som Berrild Clausen beretted, at det ikke var af det 
som for melte Enken blef da bevilged hvilked er taxered for 1 mrk., og sagde Berrild Clausen at 
berørte gamle tin ikke da blef ved taxt er agted, men det for Skrefvene Thin at være paa den tid 
Claus Hansen døde nÿt Thin En gl. Karmvogn som Enken blif bevilged hvor om berettis, at 
daatteren Margreta Har bekommed til hiemgift, Berrild Clausen Esked endnu hiem 2de Sølf  
Staabbe som Mons Clausen, skal have hos sig efter deris S: Moders beretning Den 4 November 
1698. denne otte kanted, den anden it rund Begger paa en Pel nok 2de Sølfskeer, her om Eskede 
Berrild Clausen rigtighed hvilked S: Claus Hansens skiftebref ikke skal være indført mens er for 
sømed Mons Clausen svarede at hvis Berrild Clausen indførelse ommelder Angaaende forskrefne 
Sølf for mente at Berrild Clausen bør bevise, og  Benekted at hand ikke haver saadant hos sig boet 
til bæste, endnu Eskede Berrild Clausen at vilde hafve for Claring om dette værendis Adkomst 
brefve, eller sin S: Faders Signet efter som i for melte  Skifte ikke der om noged meldis, saa som 
høÿeste rettis dom, og andre Documenter som den S: Mand kunde tilkomme hvor de er at Finde 
Mons Clausen hertil svarede at da hand kiøbte gaarden af Sin S: Fader, da blef brefvene ham, og 
lefvered, hvor efter hand Sig forholder, Signeted viste Mons Clausen ikke af at sige, hvis  andeehl 
rørrende gods som denne S: Qvindesefter sin S: Mand er tillagt og nu ikke findes men anden 
beretning der om nu er forde  forregifvet er om for beholte Berrild Clausen sig at til nermere bevis 
og for Claring og Berrild Clausen  der af at vil have sinandeel der imod af jordegodsed dette for 
berørte vornede, og der for udi nu som til fore efter sin S: Faders skiftebrefs indhold, Esker af 
valgd. Mane en hver sin andeel efter som han er ubevist om det kiøb og skøde Til sin broder Mons 
Clausen, og ej siden den tid har bekommet skilling, eller Skillings værdt af Capital eller rente, Mons 
Clausen svarede, og For blef ved sit i hende havende kiøb, og skøde bref saa vel som og de  
Ved denne meening somder om udi det skiftebref efter sin S: Fader Bilegis Remitreret skifte for 
valteren til lov og rets ud førrelse, Nok blef til dette boes middel taxered, it Øllkar Paa 1½ tønde for 
1 Sld., en vadske ballis for 1 mrk., en øre sane for 1 mrk., Efter formelte skiftebref ganged efter S: 
Claus Hansen befindes  Og beretted arfvingerne endnu at rester efter skrefne til staar De Geild 
nemlig. Bendt Hansen i Clemmensker sogn efter indførte forclaring at reste 2 Sld. 1 mrk., Hans 
Knudsen i Clemmensker sogn, efter, og der udi indførte forclaring skÿldig blefver 6 Sld.2 mrk., 
Retmesteren Casper Henrich Westerwalt efter, og i samme berørte skiftebref giør de forclaring 
skÿldig blifver for tiende af Smidegaards 3 Sld. 3 mrk., Hans Jensen Bistrup den Herrits Capital i 
Wester Herrit skÿldig blefver efter i forde skiftebref giorde for Claring penge 6 mrk., Summa 14 
Sld. 8 skl., herom vel partene ved lov, og ret søges, at Geilden kand vorde indderfves, og naar der af 
saa noged indkommer, hafver samptlige arfvingerne det imellem sig til deeling, igien hver af det ind 
kommende at nÿde sin Qcata Summa andrager dette sterfboes middel til penge :/:  
foruden forskrefne til staaende Gield :/:  
95 Sld. 1 mrk., herfra og gaar berørte Koe og Hoppe for 13 Sld., blifver igien 82 Sld. 1 mrk., her 
imod blef angiften efter skrefve Prætentioner og er der til giort udlæg som her efter følger, de fire 
Yngste sødsken frem lagde en for trignelse som de sagde at deris Sahl: Fader Claus Hansen skal 
hafve med egen haand under skrefven, angaaende en deehl hiemgift som den eldste søn Berrild 
Clausen skal hafve bekommed, hvilken fortegnelse berørte 4er yngste sødskien beretted, at nu kort 
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siden hafde funded iblandt andre brefve som deris S: Moder hafde udi sin giemme, og er af 
følgende indhold :/:  
Memorial paa hvis Berrild til hiemgift, og af boet bekommed haver som de andre børn ikke noget 
der imod bekommed hafver, en hielmed Hest for 8 Sld., en Karmvogn saa goed som 5 Sld., item 
klæder til en seng, en Olmerdÿnne saa goed som 6 Sld., endnu en sengedÿnne saa goed som 3 Sld., 
2 hoveddÿnner styked en daler er 2 Sld., nok it par bruegarns lagen det eene 2 Sld., ded anded 6 
mrk. er 3 Sld. 2 mrk., 3 hofvet puder dragene med hør lærrit styket 6 mrk. er 4 Sld. 2 mrk., en 
sengedÿnne saa goed som 2 Sld., it sengklæde spoel skaded 2 mrk., en benkedÿnne 3 alen sæde for 
3 mrk., nok en benkedÿnne for 3 mrk., it flamsket nyt hiønde saa got som 2 Sld., en ploug vurdered 
efter S: Mikel Berreldsen for 1 Sld., it Thinfad, og 3 tallerken for 1 Sld. 2 mrk., gammel Thin it fad, 
en skaal, tallerken, med meere som kand lod støfve om og self beholte der for 1 Sld., it sparlagen 
det saa got som 1 Sld. 2 item en sølfskee blef sat i pandt hos Else Svend Olsen udi Rønne for en 
Daler som Berrild fik pengene at reise med, da hand drog bort til Fÿen, skeeden fik vi ej igien, 
pengene han fik som hand skal Qvite 1 Sld. 2 mrk., end og en Qvige som vi maatte gifve tolden 
Laurs Mikelsen for det rør hand skiød i stÿker, Qvigen var saa goed som 4 Sld., end og bekom 
Berrild adtskeelig boe skals naar med tønder balger, spanner, truger, drignetrug, mæssing lÿsestager 
, med adtskeelig boe skabsvare derfor 3 Sld., alt hvis som opteigned er, hafver voris andre børn ej 
bekommed veder lavg imod, Claus C:H:S: Hansen eget skrefne navn :/:  
mens hvad sig angaar Heste, Qveg, Korn, og Haure som vi Berrild først gaf og hand sig der med før 
bedre de, og lag de sig til vilde kand beror imod det vorris andre sønner hafver lag sig til goerde den 
28 December 1693 C H S Berrils Clausen tilspurde Mons Clausen om hand ikke samme opskreft 
haver skrefved med sin egen haand, og sin S: Faders navn med trende bagstafver under skrefved, 
efter som hans S: Fader ikke kunde læse, eller, skrifve, og derfor uden sagde Berrild at fortegnelse 
var skrefven Siden hans S: Faders død og Mons Clausen bør ellers at giøre bevislig samme opskrift 
som Berrild sagde efter som den ej bestaar sandhed mens Reseren sig til sin S: Faders skiftebref des 
beskaffenhed, og iblandt anded fordrer af boet 71 Sld. 13 skl., efter berørte skiftebref hvilked ved 
kommende arfvinger sagde dog var vislig at Berrild Clausen var betalt, og de birde at bevise at det 
var betalt ellers vil Berrild, nu have betaling, der for, med vidner som hand fordrer og samme 
opskrift som Mons Clausen har fremt lagt kiende Berrild Clausen at Mons Clausen har Skrefvet, og 
begierte Berrild Clausen at den maatte blifve hos skifte betienterne, og saa som at alle Berrilds 
sødskende haver væred udi fællig med deris S: Moder, og hendis gods hafver forøet, og ej for 
bedred, for meener Berrild Clausen at de samptlige er interhered med hvor andre, bør at svare til 
alle di for hen indførte Prætensioner og at betale eller af Qvite en hver Proqvota hvis de ikke beviser 
ved upartiske vidnes bived deris svar, og undskÿldninger, og i det øfrige formoder Berrild, at ingen 
Liqvedation stædis til udlæg, førend omrørte Prætenhhioner blifver af sterfboet Clarred som om 
rørte er forskrefne er saaleedis Berrilds egne ord, og der paa svarede Mons Clausen, at hvad angik 
berørte for tegnelse viste Mons ikke om hand hafde skrefved mens de trende bogstafver hafde hans 
Fader self skrefved med sin egen haand, og vedstod Hans Clausen, og daatteren Margreta at Hans 
Clausen har self funded berørte forstegnelse iblandt sin S: Faders brefve siden S: Fader var død, og 
efter ham skifte var holden efter at hand paa den tid faamedelst Hans Clausen var siug ikke kunde 
fremsige eller opregne hvis Berrild bekommed hafver, og der for nu begierte saavel som hans 
broder Mons og begge døttre mændene iefned, efter Loven, og vilde Hans Clausen, saa vel som 
hans søster Margreta aflegge deris eed paa at Berrild har bekommed de vare som berørte 
fortegnelse om formelder Berrild Clausen svarende, og til spurde Mons Clausen og alle sine 
sødskende hvor de var kommen til S: Claus Hansen, og hans hustrus brefve, Berrild  u, af vidende 
som er eldste broder og der hos mener Berrild udi fald, efter som S: Claus Hansen var ud af 
middele baade paa Sølf, og anded at der hos skulle vel findes meere og særlig di penge, som Mons 
Clausen foregifver at have gifved sin fader paa Wallegaard, og meente Berrild at der endelig maatte 
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findes en efter S: fader eller moder, som Mons Clausen eller de andre sødskende burde for Claris 
har til penge en var biugte, og hiem de har bekommed efter skødebrefvets for melding i dette saa for 
skrefne er Berrild egne ord, Mons Clausen der til svare de at hand forblifver ved det skiødebref som 
hand af sin S: Fader hafde bekommed, og ved den indførsel som i sin S: Faders skifte bref meldis, 
og viste Mons Clausen ej af nogen penge at sige men Rehereret sig til den her udi indførte meening, 
og er bød sig videre herom at svare ved Lov og Ret, hvor til skifte forvalteren det Remitteret, Mons 
Clausen sagde at hans S: Moder hafver ved sin Laugverge S: Albert Hartvig lefvered til Berrild en 
Sølfskee som Hartvig nu self vedstoed hvilken Berrild skulle have imod den andeel de 4 yngste 
sødskende skulle have af it Sølf staab som i berørte S: Claus Hansen skiftebref meldis Berrild 
Clausen her til meldede, hvad sig denne lille Sølfskee angaar som hand har bekommed ungefehr 
imod en Sld., verdie, der imod begierred Berrild at det for hen Prætenderet Sølf maatte frem 
komme, saa skulle den omførte skee, og frem komme, at det da kunde iefnis, og de Berrild at hand 
ikke har bekommed denne skee, paa denne maade som de foregifver, Mons Clausen er agted unødig 
her til noged videre at svare, end for hen ommeldes, nok sagde Hans Clausen at Berrild har 
bekommed 3 skepper., gl maal Rug Aa 1697. da kosted skeppe 4 mrk. er som Hans Clausen 
beretted, Berrild vedstod at have berørte Rug bekommed. Berrild Clausen til spurde sine med 
arfvinger om de hafde meere Prætenhioner at fremføre, imod Berrild eller andre, de det nu vilde 
udsige, hvor til de svarede at hvis de hafde at Prætendere vilde de nok self fremføre, skifte 
forvalteren her til meldede at alt hvis stridig indførsel i denne for retning findes indført Remitteret 
hand til nermeere oplÿsning, og bevis at forskafte ved Lov og Ret, Hans Clausen foregaf at dette 15 
Wornede skal betale en Rld., aarlig til Eskte penge fra 1 maÿ 93, og til 1 maÿ 1699 er 6 aar hvor af 
denne S: Qvindes anpart er for 93, og 94. da S: Claus Hansen endnu lefver de á 6 mrk. er 3 Sld., 
siden den halfve part af 95, og 1696 á 6 mrk. giør 4 Sld. 2 mrk., her om blef siden ind lefvered H: 
ampt skriveren S=Hans Henrich Skor fordrinds sedel datered den 2 martÿ 1699 hvor udi meldis at 
reste af dette 15 Wornet, for 93, 94, 95, 96, og 1697 á aarlig 1 Rld er 5 Rld., for Aa 98 betaler Niels 
Nielsen som nu beboer benehte gaard sterfboet som melt 3 Rd., resten 2 Rd., betaler Hans Clausen 
for de 4 Sld. 2 mrk., er giort indførsel i for berørte 15 tende Worned for disse 4 Sld. 2 mrk., :/:  
Her for er giort indførsel i Wallegaard for disse 5 Sld., :/:  
Hans Svendsen i Rÿdsker sogn fordrer ved Mons Clausens angifvende efter denne S: Qvinde, rente 
som hun for Aa 1695, og 96 da hun holte halfve gaarden med sinne sønner Mons, og Hans Clausen 
af renten er skÿldig blifver 6 Sld. 2 mrk. 8 skl., her for er giort indførsel i den 15 Worned 
Wallegaard i Nÿker sogn  for 6 Sld. 2 mrk. 8 skl., som bør betales af det fandte bref bed: Hans 
Svendsen paa Wallegaard i hende hafver i Elisabeth S: Claus Bohnis, og hendis broder Mourits 
Markman  i Rønne fordrerer efter frem sendte sedel at Elsebeth skulle tilkomme i arf efter sin S: 
Fader, af Lansgilden for Ingemarsgaard i Rÿdsker sogn hvor om hun Eskede bevis med sine 
Qviteringer, eller og Mourits Markmans Qvitering hvis paa kummen, tredve Sld., var betalt, og hvis 
som restede vil hun hafve nu af sterfboet udleg for, hertil svarede Mons, og Hans Clausen og begge 
døttre mendene at de ikke viste noged kunde restere her fra boet til Elisabeth Sahl: Claus Bohnis, 
og førde sig det til nÿtte, at det ikke er blefven træfved efter deris Sahl: Fader Claus Hansen, efter 
som derom varskeed fuld kommen tillÿsning, hvilken fordring, til endelig Liqvidation imellem 
Elisabeth Bohnis, og samptlig arfvingerne, skifte forvalteren Remitteret, til Lov og Ret, Hans 
Clausen fordrer helstten af Aa 1696 aars Jordebogs skat som til sammen er 8 mrk. 12 skl., Der af er 
helstten 4 mrk. 6 skl.,  efter Qviteringen den 6 Oktober 1697 udvisning, item efter manden 
Qvitering af 7 Oktober 97. for berørte aar 1696. betalt 2 mrk. 4 skl., der af helstten som er 1 mrk. 2 
skl., giør 5 mrk. 8 skl., her for er udlagt en spolskaded benkedÿnne paa benken under windue i stuen 
for 2 mrk., en sineps Qvern for 1 mrk. 8 skl., en linnen ofverdÿnne for 2 mrk., som Hans Clausen 
sagde, hans moder tilkom at betale, for medelst hun holt helstten gaarden med, det aar Berrild 
Clausen her om vil have bevis at det ikke var betalt, og er samme Prætenhioner til Lov og Ret 
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henvist, nok fordred Hans Clausen som hand skal have for tragt til sinne søstres fæstens Øll 
opdragende til 15 Sld. 2 mrk., af denne fordring kand af boens anførte middel ej til stede, at betalis 
10 Sld. 3 mrk., meeder for giort anvisning paa berørte tilstaaende Gield for resten som er 4 Sld. 3 
mrk., er udlagt, en Mæssing Kedel paa 2 spande for 2 Sld., en Kaap bord dug for 3 mrk., en linnen 
under dÿnne for 3 mrk., en lin Wef for 3 mrk., en vaske ballig for 1 mrk., en øre ballig for 1 mrk.,  
Mons Clausen fordred som hand har forstragt til denne S: Qvindes begrafvelse opdragende 7 Sld. 
10 skl., som er for ligkisten og beslag der til, her for er giort indførsel i Wallegaard i Nÿker sogn for 
disse 7 Sld. 10 Skl., :/: 
Niels Nielsen paa Wallegaard fordring hand har forstragt til denne S: Qvindes begrafvelse 
opdragende til penge 20 Sld. 10 skl., af denne fordring Decorteris 5 Sld. 10 skl., efter som boet 
middel til de anførte fordringer ej kand udstreke, og der for giort afvisning paa den til staaende 
Gield for resten af denne fordring 15 Sld., udlagt, og giort indførsel i Wallegaarden for den 15 
Wornede for 5 Sld., videre er tillagt en hand Qvern med behør 7 mrk., en Ruhl for 3 mrk., it 
førrebord i stuen med laasfast skofte for 4 mrk., en kopfert af Eeg med førre laag for 12 mrk., en 
datzier vors overdÿnne for 4 mrk., it hiemmel sengested for 8 mrk., it deignetrug for 2 mrk., :/: 
Hans Clausen fordred for en hand og fortragt til denne S: Qvindes begrafvelses bekostning 
opdragende til penge 7 Sld. 1 mrk. 7 skl., her for er giort indførseli Wallegaard for 7 Sld. 1 mrk. 7 
skl., :/: 
Sogne Præsten H: Svend Nielsen for lig begiengelsen bevilged 6 Sld., her for er giort indførsel i 
Wallegaard for 6 Sld., :/: 
Deignen Jørgen Andersen for lig begiengelsen bevilged 2 Sld., udlagt it Askebord i stuen med lugt 
foed og en laasfast bord skofte taxered for 3 Sld., til ofvers 6 mrk., :/: 
Udlagt til Barbra S: Christopher Kloke ringens penge som vergen Hans Madzen paa Nÿkertis verge 
fordred 1 mrk., udlagt it blaaegarns borddug for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl., :/: 
Barbra S: Christopher Hansen i Rønne fordred efter sin sedel penge 7 mrk. 9 skl., hos Deignen 
Jørgen Andersen af it bord at have 6 mrk., it blaaegarns lagen for 1 mrk. 8 skl., til overs 5 skl., :/: 
Albert Hartvig Prætenderer hvis som berørte begger staar i pandt for, efter som hand ikke kand Er 
lange det ham for hen af denne S: Qvinde for æred Sølf beggere penge 6 Sld., her fore giort 
indførsel i Wallegaard i Nÿker sogn for 6 Sld., :/:  
Berreld Clausen paa disse Prætenderede poster Eskede en Special bevis, og Reherer sig til sin S: 
Faders skiftebref angaaende udfartten, lige beedis hen skiød sig til Loven, og Kongl: forordning, 
førend noged udleg maaste dis, hvor efter den kand nÿde deris betaling, denne Berrild Clausen 
paastaaelse vilde de andre med arfvinger ikke biholde, e warre de indførte Gield stendig hvis aarsag  
Skifte forvalteren Berrild Clausens Prætension til Lov og Ret, henvist:/: 
 Hans Nielsen Skomager laaed fordre som rester paa it par Sko 1 mrk. 4 skl., udlagt en stok Sleede 
uden Jern videre for 8 skl., en sort ullen pude for 8 skl., hos Barbra Christophers 4 skl., :/: 
Døttre mændene Poul Sørensen, og Niels Nielsen formoded at beholde hvis for hen er indført som 
deris S: Moder hafver gifved den med deris hustruer til hiemgift, eller, og de der imod hafde at 
Prætendere Løn for det gafn de i deris S: forældris boe forretted haver, Berrild Clausen Rehererer 
sig til sin S: Faders skifte bref om deris laad, og tieneste, og videre tienisteløn, efter som hun i den 
ikke har leief fra den dag, hvor paa Berrild Eskede bevis: 
Item foregaf  Berrild Clausen at hans S: Moder fredagen den 4 November 1698 her paa Wallegaard 
angaf for Berrild Clausen i Hans Clausen, Niels Nielsen og hans søster Maren deris paahør saavit 
hun dengang kunde er inder, at Mons Clausen først har bekommed fra hende, en tønde Rugmehl udi 
en sek paa Rønne veier mølle, som Mons Clausen skal have ÿt til hans sadelmager i Rønne, for en 
tver sadel til sin hustru, samme tid fik Mons Clausen en tønde Rug som costede  2 Sld., nok laante 
Mons en tønde Rug af sin moder at løste en Sølf stob hos Hans Madzen i Nÿker sogn, og moder 
beklaged sig den tid ej samme staab fra Mons at have bekommed, og Rugen kosted 2 Sld., nok 
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rester Mons en skeppe Rugmehl som moder laante self af Niels Nielsen, lige leedis anked moder 
paa at Mons uformor dent lig for leeden aar af hente fra hende er Sort Stud saa goed som 6 Sld., 
hvor med Mons Pløÿet i Sandvig, hvor ud af er samme stud strop de agver døde Mons Clausen 
sagde at disse Berrild Clausen indførtes nok, og ord bestoed ikke i Sandhed, Thi fuld Mons har 
hented paa Wallegaard var hans eged goeds, --endes forskrefne liden hiemgift, var Mons og Hans 
Clausen tilfieds med, at berørte deris søstere beholte, helst som du for deris lang varig opvartning i 
sterfboet ikke haver lagt sig uden svar lided til beste, til med hafde deris søster ikke bekommed 
uden faa Ifareklæder, saa at det lided hiemgift der ved nok kunde reignes at er holde, Niels Nielsen 
fordred  for 4 skepper Rug af gammel maal kosted 3 Sld., laante penge 12 skl., er 3 Sld. 12 skl., for 
fortæring til samptlig arfvingerne, og vedkommende da skifte er blefven holden 5 Sld., er 8 Sld. 12 
skl., her af kand ej noged anded udleg bekommes for medels boets andre middeler ej til de andførte 
fordringer kand udstreke end hen vistis at haves af den til staaende Gield som for hen her udi er 
indført, at erlange disse 8 Sld. 12 skl., i skifte forvalteren for sin Salarium 6 Sld., indført her for i 
Wallegaard for 6 Sld., Skifte Skriveren for sin umage i alt 6 Sld., her for er giort indførsel i 
Wallegaard for 6 Sld.,  Stempled papir til denne for retning for 4 mrk. 8 skl., udlagt i Øllkar paa 1½ 
tønde for 1 Sld., hos Kirkevergens klæde penge udleg 8 skl., Wurderings mændene for deris umage 
hver 2 mrk. er 4 mrk., udlagt en pude med linvor taxered for 1 mrk. 8 skl., it gl. Thinfad, og en gl. 
Thin Tallerken for 1 mrk af Wallegaard at have 1 mrk. 7 skl., ved Barbra Christophers udleg i 
Mons Clausen loed –ske og paa skrifve det kiøb, og skiødebref som hans S: fader har til ham 
indgifved paa Wallegaard datered den 3 februar 1694 Summa andrager forskrefne Prætentioner til 
penge 105 Sld. 1 mrk. 6 skl., hvor til er udlagt sterfboet anførte mideler som forhen der indført, det 
øfrige anvist paa den til staaende Geild, efter anfordring af skifte forvalteren hafde de 
vedkommende ej meere dette sterfboe til beste end forskrefved staar at angifve, og ej angaf sig flere 
med Prætenhion, dette saa at være til ganged, og pahseret Tehterer.  
Jens Pedersen Meklenborg,  Henrich Brugman,  Niels N:N:S: Nielsen, 
 Hans Clausen,  Mogens Clausen,  Poul P:S:S: Sørrensen,  
Poul Rasmusen,      Hans H:M:S: Madzen. 
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Nr. 287. 
Side 400. 1699. 27. Feb. 
Mons Sort, 3. Sg. Aaker. 
Boehl Hansdatter. Laugv: Christopher Ollufsen, fendrich. 
 3 søn. 3 døt. 
A: Michel Monsen Sort, Ibsker. 
B: Hans Monsen Sort, Kieldsbye, Østerlars. 
C: Arist Monsen Sort. Værge: bror, Hans Monsen Sort. 
D: Hanna Monsdatter Sort, gm. Peder Monsen, Bedegård, Klemensker. 
E: Anna Monsdatter, gm. Bendt Hansen, 3. Sg. Aaker. 
F: Karen Monsdatter, død, sidst gm. Olluf Pedersen, Pedersker. 1 søn. 
 1: Lars Simonsen. Værge: Morbror, Michel Monsen Sort. 
 
Anno 1699 Den 27 Februarÿ, er efter de ved kommendis begiering  holden Registering, og 
Wurdering, Sampt Schifte, og Liqvedation efter S: Mons Sort Som boede, og døde paa dend 3de 
Jordeigendoms gaard beliggende udi, Aakeir sogn imellem denne S: Mands efterlefvende hustru 
Bohl Hansdaatter for hende paatog sig, efter hendis begiering at laugverge Fenrich Christopher 
Ollufsen boende paa Mÿergaard paa eene og paa anden side deris sammenaulede børn, og saa deris 
børn som er afdøde, deris børn nemlig. Først 3 sønner og 3 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn er Mikel Monsen Sort, boende i Ibsker sogn. 
Dend anden søn er Hans Monsen Sort boende i Kieldsebÿe i Østerlausker sogn,  
Dend tredje, og ÿngste søn Arist Monsen Sort, for ham er broderen Hans Monsen Sort til ordnet 
at verge, og mÿndlingen at til sig tage . 
Dend eldste daattter som nu lefver er Hanna Monsdatter Sort i ægteskab med Peder Monsen, 
boende i Bedegård, Clemensker sogn, 
Dend anden daatter er Anna Monsdatter Sort i ægteskab med Bendt Hansen, som nu er 
boende paa berørte 3de gaard, tillige med Enken  
Dend 3de daatter var Sal: Karen Monsdatter Sort som sidst var i ægteskab med Olluf  
Pedersen i Pedersker sogn, efter hende igien lefver en søn ved navn Lars Simonsen, for ham er 
nu til verge i morfaderens sted som forhen for ham var til verge anordned paa det skifte efter 
bemelte sin moder, hans morbroder bemelte Michel Monsen Sort. 
 
Hvor paa Retten viegne var overværende, denne gaards husbond Welb: H: ViceLandsdommer  
Ancher Müller og Skiftteskriverne Henrich Brugman, paa samme skifte er til wourderings mænd 
opmelded Jens Jacobsen og Peder Andersen  ibiden, hvor da er forrefunden, og Pahseret 
følgende.som her eftter følger, nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun ugilled Hest for 15 Sld., En Skinled blised Hoppe for 9 Sld., En brun stirned Hoppe 8 Sld. 
2 mrk., It Skinled blised Hestføhl for 1 Sld. 3 mrk., En lÿsbrun Heste gilling noged gammel taxered 
for penge 7 Sld., denne Hest vil med arfvingerne bevilge Enken foruden skifte. 
 
Qveg. 
En røe braaged, og røgged Koe for 4 Sld. 2 mrk., Arist bevilged til hiemgift en røe hielmed Koe for 
4 Sld., Sønnen Hans til hiemgift bevilged nok en røe hielmed Koe lided hvid ad kampen 5 Sld.,  
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En røe røgged og hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., En bleg stiered Koe for 4 Sld 2 mrk., En bleg 
hielmed Koe med en sort plet paa mullen for 4 Sld. 2 mrk., En Røe røgged, og en sort røgged studde 
begge for 14 Sld., En ung røe hielmed stud for 4 Sld. 2 mrk., It sort røgge Qvige nød for 1 Sld. 1 
mrk. 8 skl., It sort hielmed Qvigenød for 1 Sld., er Bendt Hansens hustru til hiemgift bevilget., 
It bleg hielmed Qvigenød for 1 Sld., It røe hielmed Qvigenød for 1 Sld., It røe hielmed Qvigenød 
med en hvid rompe 1 Sld., it røe hielmed Tÿrnød for 1 Sld.,  
 
Faar og Lam. 
7 Hvide Faar, og 3 Graa Faar, og it sort Faar á 4 mrk. er 11 Sld., 7 Lam, og en wehr 5 Sld. 1 mrk.,  
Gies  3 gamle Gies , og en Gaas á 1 mrk. 4 skl. er 1 Sld. 1 mrk.,  
Svin. 
En sort belted galt for 3 mrk., En hvid graae orne 3 mrk., En røe sanded galt 2 mrk. 12 skl.,  
En hvid galt for 3 mrk., En sort belted galt for 3 mrk. 8 skl., En sort soe for 3 mrk.,  
Paa Lofted  
En seng sønden til, en bolster ofver dÿnne 2 Sld., En nÿe linnen under dÿnne for 2 Sld. 2 mrk.,  
En hofved pude med strik for 1 Sld. 2 mrk., En hofved pude med strik for 1 Sld. 2 mrk., 
En blaae ranned bolster hofved dÿnne 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., En linnen hampe hofved dÿnne 3 mrk. 8 
skl., It bruegarns lagen 1 Sld. 8 skl.,  Endnu It bruegarns lagen 1 Sld., som Arist skulle til legges til 
hiemgift. 
I Herberghused. 
En seng i det søndre hiørne, en ullen ofverdÿnne for 1 Sld. 3 mrk., En ullen under dÿnne for 1 Sld. 1 
mrk., En linnen hofveddÿnne 3 mrk. 12 skl., En hampe garns hofved dÿnne 2 mrk., It blaargarns 
lagen for 2 mrk. 8 skl., It blaargarns lagen for 2 mrk.,  
I Krobshused 
En nÿe ullen ofver dÿnne 1 Sld. 1 mrk., En sort ranned ullen under dÿnne for 1 Sld.,  
En sort ranned ullen hofved dÿnne for 1 mrk. 4 skl., It blaargarns lagen for 2 mrk.,  
Kaabber Warer 
En brøger kedel med nogle boder paa veier 2 lispund 4 skollepund, hvor af for soeded af skadis de 
fire skollepund blifver igien 2 lispund, skaalpunded er sat for 1 mrk., er 8 Sld.,  
En gl. brendevins pande veier 1 lispund 2 skaalpund skaal pundet sat for 1 mrk. er 4 Sld. 2 mrk.,  
En brendevins sat som er nÿe veier 7½ skaalpund a 1 mrk.8 skl. er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
2 brendevins piber er taxered for 2 Sld.,  En kaabber kedel paa 2 spanner veier 10 skaalpund á 1 
mrk. er 2 Sld. 2 mrk.,  
Boehave. 
En Ploug med knifskier ringe, og anden tilhør for 1 Sld. 2 mrk., En Ploug knif for 1 mrk. 4 skl.,  
It aar med bihl for 1 mrk. 4 skl., It aar med bihl for 1 mrk. 6 skl., En arbiedsvogn med 2 stier 2 Sld.,  
En gl. wogn uden stier 2 mrk. 8 skl., 2 harrer á 1 mrk. er 2 mrk., En ruhl med tape og skogle, og 
ringe for 3 mrk. 8 skl., En gl. sleede 4 skl., En førre planke i den nørrelade for 10 skl., 2 gl. høestier 
ibiden 6 skl., 4 tÿnde førrebræ á 10 skl. er 2 mrk. 8 skl., Nok it Egebræde i hoden ved samme lade 1 
mrk. 8 skl., Endnu it Egebre ibiden 12 skl., 2 juhl sammesteds for 10 skl., En husstie for 14 skl.,  
I vester lade paa stenged  
It Egebræ 14 skl., It Egebræ 12 skl., En tekeaas for 10 skl., It Egebræ i gaarden som naar ofver 2 
stolperum 6 skl.,  
I Øster Lenge. 
En slibesten med en jern aaxel, og slibetrug 2 mrk., En skirebenk for 6 skl., 2 ophugene nÿe klover 
1 mrk., En juhlbenk 6 skl., It gl. for møg ree til en carm for 1 mrk., It carm bagvogn ree 10 skl.,  
22 ophugne nÿe tønder stafver for 12 skl., En gres seis med bom, og ringe for 1 Sld., En korn seis 
med bom, og ringe 2 mrk., En korn seis med bom, og ringe for 1 mrk. 4 skl., It sauf skaaren 
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askebræ for 5 skl., En brake hammel med 2 baste seeler for 10 skl., It studeaag med ringe, og drag 
reel 12 skl., En strænge med 2 de reeb for 6 skl., 2 under stietræ til en carm ophugene 4 skl.,  
En gl. kierne til en bistok for 6 skl., En gl. firings for 2 skl., It Øllcar paa 3 tønder for 1 mrk. 4 skl.,  
En gl. vef i øster hus 3 mrk., En karm foding med beslag for 2 Sld., It sengested ibiden med en 
skammel for 1 Sld. 2 mrk., I ded Sødøste hiørne it sengested i ded nordwester hiørne i øster hus for 
1 mrk. 4 skl., En gl. førrekiste uden laas ibiden for 1 mrk., En haand Qvern som ligger i gaarden 3 
mrk., It øllkar i steerhused 1 mrk. 8 skl., It stuer gl. Car i meelhused for 1 mrk., It driegnetrug same 
steeds for 14 skl., En straaebonds toned 6 skl., En stoer laage bøtte 6 skl., Endnu en straabonds 
tønde 6 skl., en straabonds tønde 4 skl., en half tønde 8 skl., en nÿe fune spand 6 skl.,  
en lÿnne borig salttønde 8 skl.,  
Udi Kielderen. 
En Øll tønde 1 mrk. 8 skl., En saltetønde 14 skl., En tieretønde 1 mrk., En liden saae for 5 skl.,  
 
Paa Krobhus tilled. 
En gl. førre riste uden laag 6 skl., En førre tønde 4 skl., En halftønde 4 skl., En Spinne Rok 2 mrk.,  
Paa Loft tillet. 
En tønde 4 skl., En gl. førrekiste uden laag 5 skl., En egetønde 10 skl., En bøge halftønde 6 skl.,  
Nok en ege halftønde 6 skl., Endnu en ege halftønde 8 skl., En nÿe førre span, en finne bøtte begge 
for 10 skl., En ege bøtte for 3 skl., 2 andre egebøtter for 4 skl., It tørf jern for 1 mrk., En lÿngrifve 
14 skl., En lÿngrifve 10 skl., En stolpe navr for 14 skl., 3 Qverne haker á 6 skl. er 1 mrk. 2 skl.,  
En part hengsel for 6 skl.,  
Endnu paa lofted 
It bord med foed 4 mrk., Egekiste 5 mrk., En Egekiste som staar for den øster seng for 1 Sld. 2 
mrk., En førre kiste som laaged er i stÿker paa 1 mrk. 8 skl., It sengested i ded sødøste hiørne 2 Sld., 
hvis Biug som nu ved dette boe findis er anvist og sættis for fire tønder, og fire skepper ansat, efter 
jordebogs  Taxten for 9 mrk., tønden er 10 Sld. 3 mrk. 4 skl., hvis forred angaar der om blef for 
eened, at Enken skal beholde det til vor foer, og der for ej videre der er til boets middel anføris. 
I Stuen 
It Askebord med dreide stolperaglugt foed for 3 Sld.,It førrebord med foed for 1 Sld. 1 mrk.,  
It gl. Waarskab med 2 laasse for 1 Sld. 8 skl., En nÿe wefved benkedÿnne med spoel skaded under 
foer for bord enden i stuen for 1 Sld. 1 mrk., En lested benkedÿnne paa nørre benk 6 alen lang for 1 
Sld.2 mrk., En gl. lested benkedÿnne er 5 alen lang under vindue for 1 Sld., 
I Mad Cammered. 
En treef=Øltønde 1 mrk., En kierer for 14 skl., En finne bøtte 4 skl., En Ege sajbøtte for 4 skl.,  
En Ege sajbøtte for 4 skl., En liden finne bøtte 3 skl., 2 stoke med bier der af en gammel, og en ung 
bieres stok, den gamle stok er sat for 2 Sld., og den unge for 1 Sld. 2 mrk., En studdehud som ligger 
i Kalk for 1 Sld. 1 mrk.,  
Jens Nielsen udbÿgger vedstod self her til boet skÿldig at være af det hus som hand i boer her paa 
grunden leie penge 4 mrk., for teskning 2 mrk., som er for Aa 1698. 6 mrk.,  
Summa andrager forskrefne sterfboet løsøre middel til penge 213 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Samptlig vedkommende blef af skifteds Admihnitrator til spurdte om de hafde meere til dette 
sterfboes beste at angifve, hvor til de svarede ej videre at være, end angifved er, og for skrefved 
staar, undtagen denne 3 Jordejendoms gaard i Aakier sogn som til viedere sætning for blifver, og 
denne S: Mands Ifareklæder som var ganske ringe som sønnerne sig self indbiurdis imellem deelte, 
hvor fore saa denne registering slutted, dette saa at være Pahseret, Tehterer Henrich Brugman  
paa Enkens vegne som laugverge Christopher Ollufsen Sonne, Michel M:M: Monsen, Hans H:M: 
Monsen Sort, , Peder Monsen, Bendt B:H: Hansen, Peder P:A: Andersen, Jens Jacobsen. 
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Hvor nest blef angifved efter skrefne boets skÿldige Gield, hvor til er giort udleg som her efter 
følger nemlig. 
Husbonden Welb: Hr Vice Landsdommer Ancher Müller fordred først efter ergangne ofver dragelse 
af S: Peder Larsen paa en deel landgilde, og anded, og der paa fulde dom, af Tobias Dekner inden 
Sønder Herritsting afsagt, den 10 November 1685 med der paa følger de Doms fornÿelse inden 
berørte Herritsting  af Herrits Fougden Michel Andersen afsage den 13 Januar 1691 som Mons Sort 
er Skÿldig da i alt 83 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Der paa anvente bekostning 2 Sld. 2 mrk. 10 skl., giør 85 Sld. 3 mrk. 11 skl., ved hvilken Summa 
efter som den til dato ej er af Clarered Obherverilden af Kongl: Maÿst allernaadigste udgangne 
forredning indhold datered den 17 maÿ 1690. som melder at Uexeqverede Mons Domme og tillige 
ved Obligationer, og der for af Summen Rente riegnis 8 aar aarlig 4 Sld. 1 mrk., giør 34 Sld., her 
foruden er Mons Sort skÿldig efter hofved bogen 40 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  nok rester for Aa 1698 
jordebogs landgilde 10 Sld. 2 mrk. 2 skl., nok borged tobak 4 skl., Summa Andrager forskrefne Hr: 
Lands Dommers fordringer i alt til 170 Sld. 3 mrk. 12 skl., Her paa er til afkortning som Landsting 
Skriveren Mortten Joensen paa Hr: Lands Dommers wegne bekommed haver 6 mrk., blifver saa 
igien 169 Sld. 1 mrk. 12 skl., her for er tillagt en brun ugilled Hest 15 Sld., en brun stierned Hoppe 
for 8 Sld. 2 mrk., it skimled blised Hestføl 1 Sld. 3 mrk., en røe røgged, og en sort røgged studde 14 
Sld., it sort røgged Qvigenød 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., it røe hielmed Qvigenød  1 Sld., it røe hielmed 
Tÿrnød 1 Sld., 11 Faar á 1 Sld. Er 11 Sld., 7 Lam, og en Wehr for 5 Sld. 1 mrk.,  en sort belted Galt 
3 mrk., en hvidgraae Orne 3 mrk., en røe sanded Galt for 2 mrk. 12 skl., en hvid Galt for 3 mrk., en 
sort belted Galt 3 mrk. 8 skl., en sort Soe 3 mrk., en brøgger kedel 8 Sld., en brendevins pande med 
hat, og pibber for 9 Sld. 1 mrk. 4 skl., en gl. Slee 4 skl.,  2 Høestier for 6 skl., it Egebræ i hoden 1 
mrk. 8 skl., it dito for 12 skl., 2 Juhl for 10 skl., en husstie for 14 skl., it Egebræ i gaarden som naar 
ofver 2 stolperum 6 skl., en skierebenk 6 skl., en juhlbenk 6 skl., it Carmbag vogn ree 10 skl., en 
strenge med 2 reeb for 6 skl., en kierer til en bistok 6 skl., it Øllkar paa 3 tønder 1 mrk. 4 skl., it 
sengested i ded øster hus i det sÿdøste hiørne 6 mrk., i Sterfhuset en straabonds tønde 6 skl., en 
straabonds tønde 4 skl.,en half tønde for 8 skl., en Lÿnneborig salt tønde 8 skl., en liden saue 5 skl., 
Paa Kraabhus tilled en kiste uden laag 6 skl., en førre tønde for 4 skl., en half tønde for 4 skl., paa 
loft tilled en tønde for 4 skl., en førrekiste uden laag for 5 skl., en Egetønde for 10 skl., en bøgge 
halftønde 6 skl., en Egehalf tønde 6 skl., en nÿe finnespan 6 skl., en Ege bøtte for 3 skl., 2 andre 
Egebøtte 4 skl., en part hengsel for 6 skl., en førrekiste som laageder istÿker paa for 1 mrk. 8 skl., 
en lesned benkedÿnne under windue 5 alen lang for 1 Sld., en kierne for 14 skl., en finnebøtte 4 skl., 
en Ege Siebøtte 4 skl., en Ege Siebøtte 4 skl., en liden finne bøtte 3 skl., en gl. bistok 2 Sld., en ung 
bistok for 1 Sld. 2 mrk., Ved Solarium de 2 mrk., ved deignens udleg 4 skl., Summa Andrager 
forskrefne løsøre til penge 91 Sld. 2 mrk. 10 skl., for resten som er 77 Sld, 3 mrk. 2 skl., er giort 
indførsel udi den tredje forde gaard i Aarkier sogn :/: 
Til Amptstuen resterer at betalis for Aa 1698 Knekte, og brøb og en penge 2 mrk 15 skl.,  
Qvartal skat for jan, feb og martÿ  1699  5 mrk. er 7 mrk. 15 skl., udlagt en ruhl 3 mrk. 8 skl., en gl. 
wogn uden stier 2 mrk. 8 skl., it aar med bihl 1 mrk. 6 skl., en lÿngrifve for 10 skl., til ofvers 1 
skl.,:/:  
Dette udleg til tog Enken sig, og wilde der med betale forskrefvene anførte Qvartal skat knekte 
penge, og brøbagnings penge ; Bÿe fougden i Svanike, og Herrits fougden i Øster Herrid Anders 
Pedersen Fÿhn fordrer paa forige Herrits skrifveren Hans Isaksen efter befverskis vegne skrifver 
penge, og anded indførsels penge for en skelnings 12 mænds forretning imellem S: Mons Sort, og 
Fenrich Christopher Ifversen da boede paa Mÿregaarden i Aakier sogn, hvilken dom Bÿe fougden 
nu fremviste datered den 14 November 1682 hvilken Mons Sort paa den tid hafde beskrefven begier 
hvor for nu Prætenderis 3 Sld., arfvingerne vilde ikke stede udleg for denne fordring, og for meente 
at hafde Hans Isaksen efter lefver ske noged her i boet at fordre angaf hun wel self sin fordring, og 
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ikke viste hende noged skÿldig at være, hvorfor denne fordring er til Lov og Ret henvist, hvor 
arfvingerne er bereder sig her til videre at svare ?  
Peder Rasmussen i Rønne fordred efter sin sedel, og regnskab penge 3 Sld. 1 mrk. 11 skl., her for er 
udlagt , og indført i en bleg stiered Koe taxered for 4 Sld. 2 mrk., ;der af disse 13 mrk. 11 skl., til 
ofvers 4 mrk. 5 skl., :/: 
Lars Larsen i Rønne fordrer i alt 1 mrk. 8 skl., udlagt en Ploug knif 1 mrk. 4 skl., 2 ophugen stie træ 
til en Carm fadding 4 skl., :/: 
Carl Ollufsen i Rønne fordred som Rester paa en af kiøbt kaabber kedel 2 Sld., udlagt hos Peder 
Rasmusen udleg af berørte Koe 4 mrk. 3 skl., en slibesten med jern axel, og slibe trug 2 mrk., 2 
ophugne nÿe klover 1 mrk., en stolpe naur 14 skl., :/: 
Jens Hansen Viceterer ved Søe tolden boende i Rønne fordred efter sin sedel 3 mrk., udlagt 4 nÿe 
tÿnde førre bræder á 10 skl.er 2 mrk.8 skl., en førre planke i den nørre lade 10 skl., til ofvers 2 skl:/: 
Giert Farfver i Rønne lod fordrer 1 mrk. 4 skl., udlagt 3 Qvern haker for 1 mrk. 2 skl., :/: 
Hans Sigvartsen i Rønne fordred efter sin sedel penge 3 Sld., udlagt it waarskab i stuen med 2 laase 
1 Sld. 8 skl., en Benkedÿnne for bord enden 5 mrk., it blaargarns lagen i Herberg hused for 2 mrk. 8 
skl., :/:  
Diderik Funk boede i nexøe fordred efter sin sedel og af regning penge 6 Sld. 15 skl., udlagt en 
ploug med behør for 1 Sld. 2 mrk., en wogn med stier 2 Sld., en studehud i Kalke 1 Sld. 1 mrk., it 
førre bord med foedi stuen for 1 Sld. 1 mrk., en lÿngrifve for 15 skl., :/: 
Mads Bohn Hermansen fordred efter sin sedel for 4 potter salt 1 mrk. udlagt it tørf jern 1 mrk.:/: 
Jacob Koefoed i Svanike fordred penge 1 Sld. 2 mrk. 2 skl., her for er udlagt en lefned benkedÿnne 
paa nørre benk 6 alen lang 6 mrk.,  ved det stemplede papir af Giesen 2 skl., :/: 
Peder Andersen i Aakirke Bÿe for homle har at fordre 3 mrk. 12 skl., udlagt en Øltønde 1 mrk. 8 
skl., en saltere tønde 12 skl., en tiere tønde for 1 mrk., en nÿe finne span for 6 skl., :/: 
Herman Koefoed i Svanike fordred efter sin sedel penge 9 Sld. 1 mrk. 13 skl., udlagt en skimled 
blised Hoppe for 9 Sld., it Egebræ i vester lade for 14 skl., it Egebræ i vester lade for 12 skl., af 
Giesene 3 skl., :/:  
Niels Frost i Rønne fordred efter sin sedel penge 2 mrk., som er for otte potter salt er 2 mrk., udlagt 
it Ølkar i sterfhused for 1 mrk. 8 skl., en Egetønde for 8 skl., :/: 
Diderik Wolsen i Svanike fordred efter sin sedel penge 10 Sld. 4 skl., udlagt en bleg hielmed Koe 
med en sort plet paa mullen 4 Sld. 2 mrk., it sengested paa lofted i ded sødøster hiørne 2 Sld., i 
Herberghused en ullen underdÿnne 5 mrk., en linnen hofved dÿnne 3 mrk. 12 skl., en hampegarns 
hofveddÿnne 2 mrk., 2 harrer for 2 mrk., it aar med bihl for 1 mrk. 4 skl., en finne bøtte for 4 skl., 
her paa sagde arfvingerne at hafve til goede for it par stude at forre i denne winter hvor for 
arfvingerne vil hafve 6 Sld., hvilked indtil widere for blifver Sogne Præsten Hr: Chuee Larsen 
Luter tilkommer efter arfvingernes beretning for denne S: Mands ligs begiengelse 7 Sld.,udlagt en 
ung røe hielmed stud for 4 Sld. 2 mrk., en ullen ofverdÿnne  I Herberghused 1 Sld. 3 mrk., it 
blaargarns lagen 2 mrk., En tieretønde 1 mrk., :/: 
Sogne Diegnen Jens Jørgensen tilkommer for lig begiengelsen 3 Sld., udlagt i Krobhused en nÿe 
ullen overdÿnne 5 mrk., en sort ranned ullen underdÿnne 4 mrk., en sort ranned ullen hofveddÿnne 
1 mrk. 4 skl., it blaargarns lagen 2 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Datter manden Bendt Hansen fordre for laante penge 3 Sld. 3 mrk., VH paa lofted it bord for 4 
mrk., en Egekiste med en gl. laas for 5 mrk., hos Jens Melsen udbygger her paa gaardens grun som 
hand er skÿldig 6 mrk., :/:  
Lars Nielsen Smed i Aakirke bÿe tilkommer foruden en tønde niug som ham skal lefveris, og i 
bivelged 1 Sld. 1 mrk., er af dragen udlagt en gres siel med bom, og ringe 1 Sld., it stor gl. Car i 
meel hused for 1 mrk., :/: 
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Hans Madsen Sort fordred laante penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt en Spinderok 2 mrk., it sengested i 
nord vester hiørne i øster hus for 1 mrk. 4 skl., en førrekiste uden laas 1 mrk., it drigne trug for 14 
skl., en tønde for 6 skl., en laage bøtte 6 skl., en gl. fiering for 2 skl., :/: 
Sønnen Michel Sort fordred laante penge 14 mrk., udlagt en gl. Carm fadding med beslag 8 mrk., 2 
Korn Siese med bom og ringe 3 mrk. 4 skl., it sauf skaarne hakebræ for 5 skl., en brake hammel 
med baste seeler for 10 skl., it stude aag for 12 skl., it gl. for vogn ree til en Carmping 1 mrk. 4 skl., 
:/: 
Imod denne Sahl: Mands udfart eller begravelsis bekostning blef Enken bevilged, efter hendis 
laugverge Prætenhion som er 40 Sld., der paa beholde Enken 2½ tønde strø Rug, og 2 grÿde kraage 
som er af jern toe foed, og for resten som er 26 Sld., bevilged arfvingerne at skee udleg af det 
registered gaards og her for uden beholte Enken sin sengs klæder som hende blef bevilged nok blef 
Enken bevilged en teke aas for 10 skl., :/: for disse 26 Sld., udlagt en lÿs bleg Hest Gilling noged 
gammel for 7 Sld., en røe hielmed Koe noged hvid needed i rompen for 5 Sld., 4 tønder 4 skepper 
biug for 10 Sld. 3 mrk. 4 skl., it Askebord med driedede stolper, og lugt Aske foed 3 Sld., 22 
ophugne nÿe tønder stafver for 12 skl., :/: 
Hvis berørte mÿndling Lars Simmonsen efter sin S: Moders skifte brefvis udvisning  tilkommer 
annamer hans nu forre satte verge under Tit: verge maal at svare til, og der for er nu ikke deraf 
noged her i boet taxered, efter som detkort siden er blefven taxered efter berørte mÿnlinges S: 
Moder, og ham da er tillagt; for skrefne Gields indførsel med viedere er Pahseret i voisunder 
skrevenis neer verelse, hvilked til bevislighed, dette er af os under skrefven Actumsters boer  
den 28 feb. Anno 1699: Henrich Brugman paa Enkens vegne som laugverge Christopher Ollufsen 
Sonne,  Peder Mons,  Michel M:M: Monsen sort,  Hans H:M: Monsen, 
 Bendt B:H: Hansen,   Jens Jacobsen, 
 
 
nok bevilged arfvingerne den ÿngste søn Arist at nÿde til hiemgift efter skrefne, en Koe og en sengs 
klæder, som er registeringen anført for 17 Sld. 1 mrk. 8 skl., der for er udlagt, en røe braaged, og 
røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., en seng paa lofted en bolster ofverdÿnne 3 Sld., en nÿe linnen under 
dÿnne 2 Sld. 2 mrk., 2 hofved puder med strik 3 Sld., en blaae ranned bolster hofved dÿnne for 1 
Sld. 1 mrk. 8 skl., en linnen hampe hofved dÿnne 3 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen for 1 Sld. 8 skl., 
endnu it bruegarns lagen for 1 Sld., :/:  
item er og sønnen Hans Monsen til hiemgift bevilged en Koe ansat for 4 Sld., udlagt en røe hielmed 
Koe for 4 Sld., nok blef Bendt Hansens hustru til hiemgift bevilged en Kalf 1 Sld.,  udlagt it sort 
hielmed Qvigenød for 1 Sld., :/: 
Husbunden blef til sin saldriven bevilged 4 Sld., her for er udlagt en røe røgged, og hielmed Koe for 
4 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk., :/:  
Skifte skriveren for sin umage i alt bevilged 6 Sld., udlagt en kaabber kedel paa 2 spande 10 mrk., 
en Ege kiste paa lofted 6 mrk., it bleg hielmed Qvigenød for 4 mrk., it røe hielmed Qvigenød 4 
mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt 3 gl. Gies og en Gaase for 5 mrk., til 
ofvers 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 3 mrk., er 6 mrk., udlagt en gl. Wef for 3 mrk., 
en handqvern 3 mrk., :/: 
Summa andrager ald forskrefne indførte Gield, og Prætenhsioner til penge 291 Sld. 1 
mrk. 15 skl.,  
er til er udlagt det anførte røernede gods, og der for uden som ikke løsøret runde til stoke efter for 
melte indførsel, er lands dommer Ancher Müller giort indførsel paa denne 3de gaards eindom for 77 
Sld.3 mrk. 2 skl., og som arfvingerne med løsøre en deel af bevist indførsel kunde ind fri er bod 
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bente Lands dommer sig at vilde imod tage hvis løsøre som for melte Enken til sin begravelse er 
blefven tillagt saa vel som og hvis her udi børnene er til hiemgift bevilged, hvor til Enken med 
hendis Laugverge svarede, at Enken ikke kunde miste hvis hende til udfartten er bevilged efter som 
hun ikke hafde meere, end det samme, at holde boe med, og der for var tilfreds med berørte 
indførsel, ilige maade svarede og de vedkommende arfvingerne at de ej heller vilde miste hvis dem 
var her nu saaleedis til hiemgift bevilged, imod hvis de andre børn for hen af boet bekommed haver 
hvor for det her nu paa skifted ikke ander leedis kunde skee, end at samme indførsel ved magt staar, 
indtil lands dommer Müller sin betaling forskrefne summa bekommer skadesløs :/: 
Hvad sønnen Arist Monsen ellers er angaaende da holte hans moder saa velsom endeel tilstede 
værende arfvinger og Enkens laugverge, det for raadeligt, at hans broder Hans Mogensen er veder 
hestnigste saa og for det Arist Monsen ikke er ved sin fulde fornuft, og ikke vel kand eller vil 
omgaas med nogen, uden forde sin broder Hans Mogensen, som nu lofvede at hand vil hammen til 
sig tage, og hans vergemaal for svarlig forestaar, og saa lenge Gud gifver Arist Monsen sundhed, 
lofver Hans Mogensen , at for skaffe ham nødtørstig klæde, og føde, og der for ej noged af det Arist 
Monsen nu for arf, eller hiemgift er tillagt, ej heller hvis ham her efter i gaarden kond tilkomme skal 
afgaae, eller der for at af kørttis i nogen maader, Endnu blef Enken, og til stæde værende arfvinger 
ÿdermeere af husbonden til spurde, om de hafde meere at angifve, entten dette boe til beste, eller 
fordrede Gield, hvor til de svarede ej videre at være, undtagen for berørte gaard den 3de i Aakier 
sogn som her efter imellem, arfvingerne blifver delt, og af mænd taxered imidler tid, blef Enken og 
hendis daatter mand Bendt Hansen som nu tillige med Enken beboer gaarden, fore lagde , at holde 
gaarden vedhefd og magt, og gaardens til liggende skovf ikke til uplikt, at for hugge eller for hugge 
lade, hvilked Enken nu lofvede at efter komme saa vel som hendis daattermand, og teked Enken og 
tilstede værende arfvinger hinanden for riktig skifte i alle maader dette saa at være Pahteret Tehterer 
skifte steden den 2 Martÿ anno 1699: Ancher Müller  
Henrich Brugman paa Enkens vegne som laugverge Christopher Ollufsen Sonne, 
 Peder Mons,  Michel M:M: Monsen sort,  Hans H:M: 
Monsen,  Bendt B:H: Hansen,   Jens Jacobsen, 
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Nr. 288. 
Side 402b. 1699. 9. Marts.    
Christence Pedersdatter, 10. Sg. Klemensker. 
Morten Hansen. 
 1 søn. 
A: Peder Mortensen, f. 1699. ( 3 uger.). Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Peder Hansen, 
Tyrekullegård, Klemensker. 
 
Anno 1699 Den 9 Marty, er efter Lovlig Giorde Tillysning, berammed it Lovlig schifte at holde, 
efter  Morten Hansens Sahl: Husrru Christensa Pedersdaatter, som boede og døde, paa 
den 10de Jordeiendoms gaard beliggende udi Bedegade  Clemmedsker sogn. Imellem denne Sahl: 
Qvindes  efterlatte Mand berørte  Morten Hansen,  paa eene og paa anden side, deris sammen 
aufled lidet drengebarn navnlig   
 
Peder Morttensen 3 ugger gl. paa dette barns vægne var her paa bemelte gaard tilstede hans 
moder fader Peder Hansen som boer paa Tynekullegaarden i bemelte  Clemmedsker sogn, og 
faderen Mortten Hansen self for bemelte sin søn at verge. 
 
Hvor ved paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og 
Amptman Herren Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Hans 
Morttensen og Esper Espersen, ibiden.  
Hvor da efter giorde ofverslag paa dette boes løsøre, og Rørrende goeds, blef Imellem bemelte 
Mortten Hansen, og Barnets moder fader Peder Hansen forhandled Accorderet og foreened 
saaleedis, at denne S: Qvindes efterlatte søn bemelte Peder Morttensen sin moder nyde af løsøre 
goedset og der foruden skal hand nyde alle sine S: Moders Ifareklæder eller gang klæder som blef 
efterseit, og udi werdie er aged for 22 Sld., som hans fader Morten Hansen skal ham i fremtiden 
tilsvare, Saaleedis tilkommer berørte mynling Peder Morttensen af løsøre, og sin S: Moders Ifare 
klæder udi en Summa 55 Sld., og naar faderen Mortten Hansen betaler til forskrefne sin søn berørte 
arfvepart, og saa svarer ald den bort skyldige Gield til alle dem som her i boet nu noged haver at for 
den ved hvad navn det have kand. Saa beholder Mortten Hansen sit heele boes løsøre fri, og 
uanked, for sig til nytte, og gafn; belangende hvis Jords penge som nu dette Sterfboe er tilhørende 
da findis der om allermoste it pandtebref, udgifved af Mogens Mogensen da boede paa denne 10 
gaard i Clemmedsker sogn datered den 25 Juny 1698. hvor udi meldis at denne 10 gaard i 
Clemmedsker sogn, er til Mortten Hansen af berørte Mons Monsen udpandted 200 Sld., paa 8te aars 
tid, at henstaa, af hvilken Summa Mortten Hansen allemiste har betalt 140 Sld., for resten 60 Sld., 
har Mortten Hansen udgifved sin Obligation til Peder Monsen i Bedegade i Clemmedsker sogn 
datered den berørte 25 juny 1698. hvilke 2de brefve nu her paa skifted blef læst og paaskrefven, og 
meldis udi, anførte Obligation til forsikring en deeehl Aure Jord, af berørte gaard, sampt og en hus 
eng efter samme bref indhold, som Morten Hansen nu vedstoed berørte Obligation riktig at være, 
og Gielden efter leilighed at afløse, og betale, des aarsagen deelis da den ofver blefne rest af berørte 
200 Sld., som er 140 Sld., udi 2 lige laader Imellem faderen og berørte søn, hvor af faderen Mortten 
Hansen tilkommer 70 Sld., og sønnen Peder Morttensen tilkommer af forberørte 10de gaards 
pandtepenge half fierdssindstyve Sld., Saaleedis tilkommer da dette barn for sin arfvedeel efter 
bemelte sin S: Moder med andeehl af løsøre, og Rørende goeds sin S: Moders Ifareklæder, og 
andeel af forbenefnte 10 gaards Jordepenge udi en summa it hunsrede, tyve, og fem Sld., hvor til 
Morten Hansen benefnte sin Søn Peder Mortensen tilsvarer Idet øfrige lofved faderen Morten 
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Hansen at wil under holde, og forsørge sin søn med ald nødtørdte saavit ham behøfver, og der imod 
lofved Moder Faderen Peder Hansen, at Morten Hansen skal nyde, og have barnets forskrefne 
arfve Summa foruden rente indtil dette ommelte barn Peder Morttensen var der thi fulde aar 
gammel, til slutning lofved Morten Hansen at wil betale skifte betienterne deris Salarium sampt 
wurderings mændene for deris umage og det her til behørige stempled papir noZ 1. Rd., hvor udi 
barned ej noged paa sin anpart skal afkortis, hvilked at som forskrefved staar uanked og okierit 
wenlig er Accorderet og for eened som obrødelig af parterne holdis, og efterkommis skal, saa haver 
vi samptlig som her tilstede, og ofver værende var dette til stadfæstelse med vore egne hender under 
skrefved, og bekræftiged. Actum Aasteden den 10 gaard i Clemmedsker sogn Ut Supra.  
Jens Pedersen Meklenbourgh. Henrik Brugman. Mortten M:H:S: Hansen. 
Peder P:H:S: Hansen. Hans H:M:S: Morttensen  Hans Morttensen. 

Esper E:E:S: Espersen. 
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Nr. 289. 
Side 403. 1699. 16. Marts.   
Olluf Pedersen, Listed, Ibsker. 
Gjertrud Richartsdatter. Laugv: Anders Pedersen Fyhn, byfoged i Svaneke og herredsfoged i Øster 
Herred. 
 1 søn. 5 døt. 
A: Richart Ollsen, f. 1683. Værge: Peder Andersen, Svaneke. 
B: Seigne Ollufsdatter, f. 1669. Værge: Olluf Hansen, Listed. 
C: Karen Olsdatter, gm. Knud Larsen, Svaneke. 
D: Kirstene Olsdatter, f. 1675. Værge: Farbror, Axel Pedersen, Listed. 
E: Maren Ollufsdatter, f. 1680. Værge: Søstermand, Knud Larsen. 
F: Anna Ollufsdater, f. 1686. Værge: Peder Andersen, Listed. 
 
Anno 1699 Den 16 Marty, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering og Wurdering, 
Sampt Skifte og Deehling efter S: Olluf Pedersen som boede og døde, Udi Ibsker Sogn udi 
Listad. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Giertrud Rikart daatter, for hende paatog sig 
at laugwerge Byefougden i Svaniche, og Herrits fouged i Øster Herrit Anders Pedersen Fyhn. paa 
eene og paa anden side, deris sammen auflede Børn som er en søn, og 5 døttre, Hvor af  
 
Sønnen er Rikart Ollesen paa 16 aar gl. for hammen blef til werge anordned, Peder Andersen i 
Svaniche  
 
Den eldste daatter Signe Ollufsdaatter, paa 30 aar gl. for hende blef til werge anordnet  Olluf 
Hansen i Listed.  
Den anden daatter Karne Olsdaatter i ekteskab med Knud Larsen i Svaniche. 
Den 3  daatter Kirstine Olsdaatter paa 24 aar gl. for hende er til werge anordned fader broder  
Axel Pedersen i Listed. 
Dend 4de daatter Marna Ollufsdaatter paa 19 aar gl. for hende er til werge anordned søstermanden 
Knud Larsen i Svaniche. 
Dend yngste daatter Anna Ollufsdaatter paa 13 aar gl. for hende er til werge anordned Peder 
Andersen i bemelte Listed. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Mikel Hop og Morten Jensen, i 
bemelte Ibsker sogn. Da er forefunden og Passeret som følger. 
 
Det Hus og Waaning som denne S: Mand Udi Listed i boede er taxered saaleedis nemlig, Østen til 
stufve lengden er 2 stolperum med kielder under, og it stolperum hadde der optil med straae tag paa 
og tille paa. Item 2 gamle winduer det til sammen 8 Sld., it stolperum Krpbhuset op til lofted med it 
windue, og tille paa med it stolperum hadde der optil, og it windue, og en dør med jern hengsler paa 
og en dør i hadden norden til, det tilsammen 3 Sld., Stuen 2 stolperum med 6 winduer Kakelofven 
af teigl og lister paa de 3 sidder, og 2 stolperum hadde norden til for 9 Sld., for stuen it stolperum 
med tille ofver 2 Sld. 2 mrk., 3 stolperum steerhus med bager ofven, og kølne á 3 Sld er 9 Sld., en 
liden stue westen til it stolperum med tre smaa winduer udi og tille sat for 2 Sld. 1 mrk., den søndre 
lade lenge paa bemelte denne S: Mands ballig sted, er Thi stolperum med 3 stolperum hadde norden 
der ved, og straae tag á stolperummed sat 4 mrk., er 10 Sld., dend wester lade lenge 2 stolperum 
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med straae tag á stolperummed 6 mrk., er 3 Sld., gaards rummed kaalhave rum westen for stue 
lengden til det wester axel beer træ efter steen reenen med nogle axel ber træ, og abil treer der udi 
til søndre gierde, det tilsammen for 8 Sld., en have norden for stue lengden med frukte træer der udi 
er sat for 3 Sld. 2 mrk., :/: Sædis Jord som denne S: Mand og Sterfboet nu er til hørrende er efter 
skrefne løke med fæwogt beliggende westen for gaarden indgier det, og er fire kiørs gres gang med 
noged sædis Jord iblandt sat efter den taxt, som der paa forhen er gaaet for 29 Sld., it støkke Biug 
Jord sønden gaarden som er 6 skeppe Land og sat for 29 Sld., it støkke Biug Jord sønden gaarden 
som er 6 skepper Land og sat for 29 Sld., 3 skepper Biug Jord under lillehøj for 15 Sld., 6 skepper 
Biug Land Jord som streker sig wester optil brøded, og siden neder til høyen kaldis lille høj Jord 
støkke som er sat 29 Sld., under stoere høj 6 skepper Biug Land streker sig i øster og Wester sat for 
29 Sld., 3 skepper land og haure jord nemlig toe skepper land Biug jord, og it skeppe land haure 
jord som er sid Jord, wester i listed wang ved Per Ols udgierde det tilsammen sat for 10 Sld.,  
Heste. 
En sort brun stierne Hest gilling for 6 Sld., en sort brun stierned Hest gilling med en hvid bag foed 5 
Sld.,  
Qveg. 
En røe grimmed Koe for 5 Sld., en bleg grimmed Koe 4 Sld., en røe røgged Qvige kalf for 2 Sld., it 
skeppe land sand jord i den lyke som S: Peder Olsen før har tilhørt østen for Peder Ols gaard er sat 
for 2 mrk., en arbieds wogn med smaa stier hammel tøm og halseeler 5 mrk., en skov sleede med 
jern videre for 1 mrk., en anden liden sleede med træ vidier for 12 skl., en ploug med jern for 3 
mrk., it gl. aar med bihl for 10 skl., en harre for 1 mrk., it madskab udi Krobhused med en gl. laas 
for 2 mrk. 8 skl., it anded gl. dito for 8 skl., en hand qvern med hus for 2 mrk., en kiste ballig 12 
skl., it gl. deigne trug for 10 skl., en gl. half tønde for 8 skl., en øll fiering for 8 skl., en gl. mæssing 
kedel for 2 mrk. 8 skl., en gl. liden en liden malm gryde for 1 mrk., it fyrre bord i stuen med oben 
foed 3 mrk., it gl.wraaeskab med en gl. laas for 2 mrk., er saaed en skeppe Rug som med 
arfvingerne bevilged Enken at nyde til at af reede Contributioeren med for det aar 1699.:/: 
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 228 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Her foruden er at Observere denne S: Mands Ifareklæder hvilke var af ringe verdt, og der for blef de 
samptlige denne S: Mands søn til paaklæde sig bevilged. :/: 
Dernest blef angifven, efter skrefne bort skyldige Gield og er der til giort udleg som 
følger. 
Efter it pandtebref af denne S: Mands udgifved til Albert Fri nu hans arfvinge til hørrende datered 
den 28 Sept: 1685. er denne S: mand skyldig med forsikring i berørte denne S: Mands huus, og til 
hør for hofved Summa 72 Sld., der af er efter af regning til paaske A:1699. er resterende rente 14 
Sld. 1 mrk., er saaleedis Capital og Rente 86 Sld. 1 mrk., for de resterende 14 Sld. 1 mrk.,rente er 
udlagt 2 skepper Land Biug jord, og it skeppe land Haure jord weater i Listed wang ved Per Ols 
udgierde taxered for 10 Sld., en bleg grimmed Koe for 4 Sld., indført forskrefne hus og der ved 
taxered Haure for 38 Sld. 1 mrk., under stoere høy 6 skep. Biug land streker sig i øster og wester 
taxered for 29 Sld., en arbieds wogn med stier hammel tøm,og halseeler for 5 mrk., en ploug med 
førig jern 3 mrk., en røe røgged Qvigekalf for 8 mrk., it førrebord med oben foed 3 mrk., en liden 
malm gryde for 1 mrk., :/: 
Welb: hr: Lands dommer Ancher Müller fordred efter af Rugning som nu rester penge 38 Sld. 3 
mrk. 6 skl., udlagt it støke biug jord sønden gaarden som er 6 skep. Land jord for 29 Sld., 6 skep. 
Land biug jord streker sig wester optil brøded, og siden neer til høyen kaldis lille høy jord støke 
taxered for 29 Sld., her af til ofvers 19 Sld. 10 skl., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel penge 2 Sld. 2 mrk. 13 skl., udlagt og giort 
indførsel udi det jord støke lands dommer Müller er udlagt udi for 10 mrk. 13 skl., :/: 
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Margreta Jokum Thisen i Svaniche fordred efter sin sedel og afregning penge 9 Sld. 4 skl., indført i 
en lyke wester for gaarden 4 Kiørs gres gang Etc: for 9 Sld. 4 skl., :/:  
Hans Zander Dik i Svaniche fordred 1 Sld. 1 mrk., Indført i berørte støke jord med Margreta S 
Jokum Thisen: for  1 Sld. 1 mrk., :/: 
Hr: Hans Domonici fordred efter Enkens beretning penge 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., her for er giort 
indførsel i støke jord hvor udi lands dommer Müller er udlagt for 5 mrk. 4 skl., :/: 
Deignen David Hansen fordred iligemaade 1 mrk., udlagt der for en harre 1 mrk., :/:  
Peder Andersen i Listed fordred for ligkisten arbiedsløn 3 mrk., udlagt it madskab i Krobhused med 
en gl. laas for 2 mrk. 8 skl., it anded gl. skab for 8 skl., :/: 
Mikel Madsen i Svaniche fordred 2 mrk., udlagt it wraae skab med en gl. laas for 2 mrk., :/: 
Mikel Hansen i Smiddegaarden i Østermarie sogn fordred 2 mrk., udlagt en hand Qvern med hus for 
2 mrk., :/: 
Byefougden i Svaniche Anders Pedersen Fyhn fordred 1 mrk. 8 skl., udlagt en mæssing kedel for 2 
mrk. 8 skl., til ofvers 1 mrk., :/: 
Peder Immedsen i Listed fordred 2 mrk., som er for torskeskat for A:  98. Item dags werk penge for 
berørte aar 2 mrk. 8 skl., giør 4 mrk. 8 skl., udlagt af en mæssing kedel at have 1 mrk., en røste 
ballig 12 skl., it gl deigne trug 10 Skl., en gl. half tønde for 8 skl., en øl fiering for 8 skl., en liden 
sleede for 12 skl., it aar med bihl paa 10 skl., til ofvers 4 skl.,  
Diderik Ollufsen i Svaniche fordred efter sin sedel penge 4 mrk., indført udi for berørte gres lyke 4 
mrk., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken til sin begrafvelse  samtøked 
at have 20 Sld., her for er giort indførsel i forberørte taxerende høste, og waaning sampt hvis den 
hørende hvor ved Enken beholder Prioriteten for disse 20 Sld., :/:  
Samptlige arfvingerne Enken med sin laugwerge og de umyndiges formynder bevilged og 
Samtøked, denne S: Mands daatter Marne Olsdaatter som er en stoer svaghed paakommen, at 
hun til saadan sin svagheds hielp og underholdning af felleds Sterboes middel skal nyde udleg for 
20 Sld., her for er udlagt 3 skepper Land Biug jord under lille høye taxered for 15 Sld., en røe 
grimmed Koe for 5 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld. 3 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 15 mrk., her for 
er giort indførsel i det støke jord som Hr: Lands dommer Müller er udlagt udi disse 7 Sld. 2 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage samptlig med Peder Imedsen som har giort under retning om 
dette boes middel hver 1 mrk. 8 skl., er 4 mrk. 8 skl., her for er giort indførsel i gres lyken for disse 
4 mrk. 8 skl., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., Indført i berørte gres lyke for 3 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 193 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deehling penge 35 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Hvor af Moderen tilkommer den halfvepart som er 17 Sld. 2 mrk. 12½ skl.,  
Den anden halfve part deehlis imellem samptlige denne S: Mands efter lefvende børn en søn og 5 
døttre er der af en broderlaad 5 Sld. 3 3/7 skl., og en søster laad penge 2 Sld. 2 mrk. 1 5/7 skl.,  
Hvor for en hver her efter skeer udleg, til det sidste blef samptlig arfvingerne af Skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere at angifve dette Sterfboe til beste, hvor til de svarede ej videre at være, 
end gifved er, og forskrefved staar, ej heller angaf sig flere med nogen Gields fordring end foran 
findis Indført; hvor for og for medelst dagen nu er forløben dette skifte saavit ere slutted dette saa at 
være Passeret Testerer. Under skrefne som var werger og rettens betienter, saaleedis at være 
tilganged. Actum Aasteden Ut Supre. Jens Pedersen Meklenbourgh. Henrik Brugman. 
Paa Enkens weigne Anders Pedersen Fyhn. Olle O:H: Hansen.Knud K:L:S: Larsen. 
Axel Pedersen.  Peder Andersen.  Mikel Hop        Mortten Jensen. 
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Peder P:A: Andersen. 
For Enkens anpart som er 17 Sld. 2 mrk. 12 skl., udlagt af ded støke jord som Hr: Lands Dommer er 
tillagt udi at have 7 Sld. 2 mrk. 9 skl., en sort brun stierned Hest gilling 6 Sld., en sort brun stierned 
Hest gilling 5 Sld., leger fra sig 3 mrk. 13 skl., :/: 
Sønnen for sin anpart 5 Sld. 3 skl.,Udlagt hos moderen affordre Hest at have 3 mrk. 13 skl., en 
skeppe sand jord i den lyke som S: Peder Olsen før har tilhørt, for 2 mrk., en skov sleede med jern 
vidier for 1 mrk. 8 skl., af it aar med bihl at have for 4 skl., for resten som er 3 Sld. 10 skl., giort 
indførsel udi forde gres løke, og der udi en deehl sædis jord. :/: 
De 5 døttre som denne S: Mands sig haver efterlatt for deris anpart arf er giort indførsel udi den 
lyke til 4 Kiørs gres gang, med der udi en deel sædis jord, nemlig til hver daatter 10 mrk. 1 skl., 
Hvor ved enhver efter lighed og efne er berettiged anførte at udløse, og er der med dette skifte 
slutted, og endebragt udi underskrefnes nerværelse, som dette saa at være Passeret Testerer. Med 
deris hendis underskrift, Actum Aasteden den 17 Marty 1699. 
 Jens Pedersen Meklenbourgh.   Henrik Brugman. 
Paa Enkens weigne Anders Pedersen Fyhn.    Peder Andersen.  
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Nr. 290. 
Side 404b. 1699. 17. Marts. 
Karen Gunnersdatter, Aarsdale, Ibsker. 
Peder Hansen. 
 2 søn. 
A: Hans Pedersen, f. 1692. 
B: Jens Persen, f. 1694. 
  Værge: Far. 
 
Anno 1699 Den 17 Marty, er holden Registering og Wurdering, Sampt Liqvidation efter Peder 
Hansens Sallig Hustru Karen Gunners daatter som boede og døde, Udi Aarsdale udi Ibsker 
Sogn. Imellem denne S: Qvindis efterlatte Mand bemelte Peder Hansen, paa eene og paa anden 
side, deris sammen auflede Børn som er 2 sønner, Hvor af  
 
Dend eldste Søn er Hans Pedersen paa 7de aar gl. for hammen, og broderen Jens Pedersen paa 
5te aar gl. er faderen bemelte Peder Hansen wærge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Mikel Hop og Jens Hansen, ibiden. 
Hvor da er forefunden og Passeret følgende. 
 
Fanttis ej noged som til wurdering efter Manden Peder Hansen, og den afdøde Qvindis faders 
beretning dette Sterfboe tilhørde allemiste at Observere hand endnu her i boet hafde 2de  Kiør som 
hand Gunder Bendsen denne S: Qvindis fader af Welb: Lands dommer Ancher Müller og Jacob 
Koefoed hafver leiet hvilke Kør til forn Peder Hansen havet eiet, hvad Gielden belanger da lofved 
Peder Hansen self efter ar kand bekomme efter denne leilighed som nu forrefanttis der for vi med 
forretningen saaleedis som her forskrefved staar, slutter, at saa er Passeret Testerer.  
Henrik Brugman. Jens Pedersen Meklenbourgh.  Peder P:H: Hansen  
Mikel Hop.  Jens J:H: Hansen. 
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Nr. 291. 
Side 405. 1699. 18. Marts. 
Gjertrud Udbersdatter, 1. Vg. Pedersker. 
Jens Ollsen. 
 1 søn. 
A: Olluf Jensen. 
 
Anno 1699 Den 18 Marty, er Opretted en Wenlig Contract og Foreening efter Jens Ollesens 
Sahlig Hustru Giertrud Gudbersdaatter som boede og døde, paa det. 1. Wornede beliggende 
udi Pederskier sogn. Imellem denne S: Qvindis efterlefvende  Mand bemelte  Jens Ollesen, paa 
eene  side og deris sammen auflede  
 

Søn Olluf Jensen som er i ekteskab med sin Hustru, og i fællig med faderen Jens 
Ollufsen saaleedis, at faderen og sønnen indgik og foreenedis, at alt det rørende og løsøre goeds, 
som nu i dette Sterfboe forefindis, og S: Jens Olsen med sin afdøde hustru til eiendom haver, og 
dette Sterfboe tilhørrer, efter som Sønnen Olle Jensen ej noged hid indtil for sig self har haft til 
eiendom skal, og maa, efter Jens Olsens willie, og Samtøke, være, og blifver her efter som til fore, 
imens Jens Ols hustru lefvede, forbliver i fællig, og sønnen Olluf Jensen at være, og blive pa 
Gaarden hos sin fader, aufle, og arbiede, og see boet til bæste, som børlig og ret er indtil entten 
faderen, eller sønnen ved døden afgaar, at da it lovligt skifte, om sønnen for faderen ved døden 
afgaar kand vorde foretagen, og holden, men dersom faderen Jens Olsen først hender ved døden at 
afgaae, da sønnen Olle Jensen at beholde det heele Sterfboes midler Uanked, og beretted faderen 
Jens Olsen, at Sterfboet indted noged nu til nogen skyldig var, alleniste hvis for dette wornede i 
Bog Claringen afclaris som nu reste kand af A: 1698. aarsland skifte, og deeling denne gang, efter 
som hand er en bedaged, og ældgammel mand, ej hafve Noterit, men at dette forskrefne indgaaende 
Ubrødelig holdis, og efterkommis skal. Saa haver faderen Jens Ollsen, og sønnen Olle Jensen 
Welvidende deris hender her under til bekræftelse skrefven som skeede Udi Høyedle, og Welbaarne 
Hr: Estats Raad. Og Amptman Hans Bøeseke hans  fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman,  ofverværelse, som dette tillige med demmen under deris hænder, 
saa at være Passeret Testerer.   Jens Pedersen Mechlenbourgh,     Henrik Brugman. 

Jens J:O:S: Olsen. Olluf Jensen.  
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Nr. 292. 
Side 405. 1698. 21. Dec. 
Anna Lutzia Von Høflen, Simblegård, Klemensker. 
Henrich Westerwalt. 
A: Casper Henrich Westerwalt, capitain. 
B: Elsebeth Anna Catrina, død, var gm. ?     Brunow. 1 søn. 1 dat. 
 1: Christopher Lodvig Brunow 
 2: Anna Lutzia Brunow. 
  Tilsynsv: ?  Westerwalt, capitain og ? Styrbolt 
C: Christensa  ?, gm. ?   Schewerin, løjtnant, København 
D: Sophia Amalia ?, gm. Hans Andersen Styrbolt, capitain, Christiansø. 
 
Anno 1698 Den 21 December, er efter Foregaaende Lovlig Giorde tillysning og Advarsel paa alt 
Landet, Holden Registering og Wurdering, Sampt Liqvidation efter Edle, og Mandhafte Hr: 
Major  Caspar Henrich Westerwalts afgangne frue Anna Lutis Von Nye Høflen. som 
boede og døde, paa Simlegaard i Clemmedsker sogn. Imellem denne S: Fruis efterlefvende 
Husbonde  bemelte  Major  Westerwalts, paa eene og paa anden side, deris sammen auflede 
Børn  og Børne børn, nemlig  
 
en søn Edle, og Mandhafte  Caspar Henrich Westerwalts Capitain ved det National 
Compagnie her paa Landed. 
Dend eldste daatter var Elisabeth Anna Catrina som var i Ekteskab med Edle og Mandhafte Hr: 
Major Brunow. Og er ved døden afgangen, efter hende igien lefver en søn og en daatter, hvor af  
 Sønnen er Christopher Lodwig Brunow og  
 Daatteren Anna Lutzia Bruwon. 

Saa blef for dem i deris fader fra værelse tilmælled som forsvar, og tilsiuns wærge 
berørte Capitain Westerwalt, og Styebolt som her efter anførris. 

Dend anden daatter er Christensa er i Ekteskab med Lieutnant Schewerin nu i København. 
Dend yngste daatter Sophia Amalia i Ekteskab med Edle, og Mandhafte Hans Andreas 
Stybolt, Capitain ved fri Compagniet paa Christians Øe, og blef udi Lieutnant Schewerin hans 
Absens tilmælled som forsvar og tilsiuns wærge berørte Capit Westerwalt, og Stybolt,  
 
Ved hvilken forretning var tilstæde,ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og 
Amptman Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet  Peder Hansen og Esper 
Espersen, i berørte Clemmedsker sogn. Hvor da  er forefunden, angifven fremviste og Passeret 
følgende. 
 
Er taxered Qvæg. 
6 røede Kiør á 7 Sld er 42 Sld., 2 smaa røede Qvigenød støked 6 mrk er 3 Sld.,  
Heste og Hopper  
2 hvide Heste begge for 30 Sld., en hvid graae Hoppe for 14 Sld., en gl. røe skimled Hoppe for 10 
Sld., en brun stierned Hoppe med it Øge for 15 Sld., en hvid ung Hoppe udi anded aar gl. for 6 Sld., 
en brun Hoppe i anded aar for 5 Sld., en skimled dito 5 Sld.,  
Faar. 20 gl. Faar á 4 mrk er 20 Sld., 2 Wæhr á 4 mrk er 2 Sld.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk. 8 skl, er 4 mrk. 8 skl.,  
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Svin. En hvid Soe for 4 mrk., en ornegris 2 mrk., en galt gris 2 mrk.,  
Boehave. 
It bord med foed 10 mrk., 4 nye karm juhl uden beslag 4 Sld., 4 gl. beslagen karm juhl sampt wogn 
ree for 4 Sld., en nye karm fading med kurf udi, og beslagen for 15 Sld., en gl. Kanne med dret og 
hammel for 6 Sld., en arbieds wogn med stier for 3 Sld., en lig wogn uden juhl for 6 mrk., en sleede 
med stier 4 mrk., en beslagen hammel med seeler og hammel reeb sampt tøm og halseeler 2 mrk., 
nok 2 gl. beslagen hamle uden seele og reeb for 12 skl., en ploug med behørig jern og juhl for 2 
Sld.,  
Kaabber. 
En brøger kedel paa 1½ tønde for 12 Sld., it øllkar paa 3 tønder for 3 Sld.,it gl. ølkar paa 4 tønder 
for 6 mrk., en hand qvern med ald tilbehør for 5 Sld., en Lin wef for 4 Sld., it gl. deigne trug for 1 
mrk., it gl. lided øllkar for 12 skl., it gl.fyreskab uden laas for 2 mrk., 2 gl. flaske foeder uden 
flasker, á 3 mrk er 6 mrk., en liden jern kakelofvn med ald sin behør for 8 Sld., 4 gl. bag stoele á 8 
skl er 2 mrk., en stoer egekiste benk med en slag laas for og 2 rum udi for 3 Sld., en gl. kistebenk 
med en skammel for 1 mrk., 2 øll tønder á 1 mrk 8 skl er 3 mrk., en øll half tønde 12 skl., en grynne 
benk af aske for 6 mrk.,  
Sengeklæder  
i pige Cammered. En gl. ullen og linnen underdynne 1 mrk. 8 skl., en gl. ullen og linnen ofverdynne 
6 mrk., en olmerdugs blaa ranned hofveddynne 2 mrk.,  Drengenis Seng, en linnen underdynne for 
1 Sld., en linnen ofverdynne for 5 mrk., en gl. linnen hofved dynne 1 mrk. 8 skl., en sort ranned 
underdynne 1 mrk. 8 skl., en linnen overdynne 2 mrk., en linnen hofveddynne 1 mrk., udi Jomfrue 
Cammered, en Olmerdugs blaae ranned ofverdynne for 6 mrk., en gl. bolster underdynne 3 mrk., en 
røe ranned pude uden lin waae 2 mrk., en blaae ranned ullen pude 2 mrk., en gl. benkedynne 3 alen 
med les waar 3 mrk., Nok en gl. benkedynne 6 alen lang med syed waar 3 mrk., 3 gl. hiønder med 
kalfskin under á 8 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
Thin. 
4 gl. Thin fade vog 10 skaalpund á 1 mrk er 2 Sld. 2 mrk., 8 gl. Thin tallerken, og en gl. Thin 
lysestage wog 10 skaalpund á 1 mrk er 10 mrk., it mæssing fyhr beken for 3 mrk., en kaabber potte 
for 2 mrk., en liden mæssing kedel 12 skl., en metal mortere med støder for 2 mrk., en sennerps 
qvern for 2 mrk., it gl. pande jern 1 mrk., en gl. mæssing kedel 1 mrk. 8 skl., en jern gryde for 3 
mrk. 8 skl.,  
Kornet i Laden. 
Befindis, og er taxered saaleedis Biug. 2 tønder sat efter renten taxten for 9 mrk., er 4 Sld. 2 mrk.,  
Haure. 6 tønder á 4 mrk er 6 Sld., hvis som Høe som findis her i gaarden er taxered i alt for penge 
15 Sld., en tønde Rug som er saaed er sat for 2 Sld. 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne rørrende Goeds til Penge 286 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Efter afregning er Byefougden i Rønne S: Daniel Bark skyldig blefven paa de 6 aars resterende 
Landgielde af dend 36 gaard i Rydsker sogn, for den hvis smør hand der paa til Ingebord S: Olluf 
Jensens betaler, her til boet i alt penge 15 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Summarum 301 Sld. 3 mrk.,  
Saa blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner nemlig. 
Kongl: May: Ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor ved sin fuldmægtig Hans Hiort lod 
indlægge sin fordring, hvor udi formældis og under, Weledle og Welb: Hr: Major Casper Henrich 
Westerwalt, findis skyldig saa som følger. 
1. Efer ergangne dom paa ded som de Kongl: Commissariex ved Augustus Dekners boe har 
tilkiendt efter regning Hr: Majoren at skyldig blifve 90 Rd. 14 skl.,  
2. som hans Kongl: May: er tillagt paa skifted efter Hans Markman og Majeren der til boet er 
skyldig blefven, hvor paa siden ergangen Dom til Nørre Herrits ting 23 Rd. 4 mrk.,  
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3. resterende Qvartals Contributioner 1: af Simlegaard fra Oktober 96. og til Oktober 1697: 11 Rd. 
3 mrk. 6 skl., for 1698. alle Qvartaler 9 Rd. 1 mrk. 8 skl., 2: af Smidegaard dend 53 i tallet fra 
Oktober 96. og til oktober 1697. med beriegning 4 Rd. 6 skl., for 98. alle Qvataler 3 Sld. 1 mrk. 6 
skl., er 28 Rd. 12 skl., 4: Knektepenge  af Simlegaard til 1. Maj 1697. 1 Rd. 5 mrk., for 97. og 1698. 
2 mrk. 12 skl., 2 Rd. 1 mrk. 12 skl., 5: bekommed laane korn A: 1697. som Hr: Capit: Stibolt har 
Caveret for, og berettis endnu in natura at skille ydes, er Biug 8 tønder leie á tønde 1 skep er 8 skep 
er 9 tønder, Haure 6 tønder leie deraf tønden 1. skep er 6 skep er 6 tønder  6 skep A: 1698. 
bekommed laane korn som Hr: Majoren Brunow har forlofved, og iligmaader forregifvis at skulle 
vorde ytt in natura, Biug 12 tønder, leie 1 tønde 4 skep er 13 tønder 4 skep Haure 6 tønder leie 6 
skep er 6 tønder 6 skp. Er saa tilsammen forskrefne Biug og Haure nemlig Biug 22 tønder 4 skep er 
Haure 13 tønder 4 skep. 6: efter hos følgende Hr: Majorens Pur Obligation, og forsikring af dato 
den 6 November 1697. findis hand skyldig Capital 146 Rd. 4 mrk., der af rente 5 procento fra 
Obligationens dato og til den 6 november 1698 er it aar beløber 7 Rd. 2 mrk., er 154 Rd., 
Ded som Hr: Majoren var skyldig til S: Jørgen Bohnis Sterfboe der af rester endnu 17 Rd., Summa 
beløber denne regning tilsammen penge 315 Rd. 1 mrk. 6 skl., som er foruden ded resterende laane 
byg, og Haure som in natura skulde ydis. Og som dette bemølte bestaar af Hans Kongl: May: In tra. 
Der som Hr: Majoren har inde sided med , saa for mides at mig fuld, og fornøyelig udlæg for denne 
Summa vorder udlant Actum Rønne dend 20 December 1698. H:H:Skor 
. Her paa vedgik Hr: Ambtskrifveren self at have bekommed 2 les Høe for 4 Rd., Og blef anrørte 
Obligation af 6 November 1697. Hvor udi formældis at Majoren har Preoriterit bemælte Hr: Ambt 
skrifveren og hans arfvinger i sit bæste boe, og reedeste midler frem for nogen anden at maa giøre 
sig betalt indtil Hr: ambtskrifveren for bemelte Capital og ald paastaaende rente rigtig uden nogen 
afkortning vorder fornøyed, i dag saaleedis læst og paaskrefven og Hans Hiort igien lefvered. 
Saa blef da i en deehl til Hr: Ambtskrifverens fordringer første, efter ergangne Dom paa ded som de 
Kongl: Commissarier ved Augustus Dekners boe har tilkiendt efter afreigning Hr: Majoren at 
skyldig blifve 90 Rd. 14 skl., giør 135 Sld. 14 skl., hvor til er udlagt holgende, 3 røede Kiør á 7 Sld 
er 21 Sld., 2 hvide Heste á 15 Sld er 30 Sld., en hvid graae Hoppe for 14 Sld., it bord med foed for 2 
Sld. 2 mrk., 4 nye karm juhl uden beslag for 4 Sld., 4 gl. beslagen karm juhl sampt wogn ree 4 Sld., 
en ny karm fading med kurf udi, og beslagen for 15 Sld., en kane med dret, og hammel for 6 Sld., I 
pige Cammeret en gl. ullen og linnen undersynne 1½ mrk., en gl. ullen og linnen ofverdynne 6 
mrk., en olmerdugs blaa ranned hofved dynne 2 mrk., Drengenis seng, en linnen ofverdynne 4 mrk., 
en linnen overdynne 6 mrk., en linnen hofveddynne 1 mrk. 8 skl., en sort ranned underdynne for 1 
mrk. 8 skl., en linnen ofverdynne 2 mrk., en linnen hofveddynne for 1 mrk., en arbieds wogn med 
stier for 3 Sld., en hand qvern med ald tilbehør sat for 5 Sld., en lin wef for 4 Sld., en liden jern 
kakelofven for 8 Sld., 4 gl. bagstoehl for 2 mrk., en stoer Egekiste benk med en slag laas fore, og 2 
rum udi for 3 Sld., en gl. kiste benk med en skammel 1 mrk., 2 Øll tønder á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., it 
Ølkar paa 3 tønder for 3 Sld., 4 gl. Thin fade vog 10 skaalpund á 1 mrk er 10 mrk., 8 gl. Thin 
tallerken, og en gl. Thin lysestage vog 10 skaalpund á 1 mrk er 10 mrk., en Øll half tønde for 12 
skl., Summa 135 Sld. 1 mrk. 4 skl., her af til ofvers 6 skl.,  
Og som Hr: Majoren ved aller underdanigste ansøgning Hans Kongl: MaY: allernaad: efterladelse 
ved denne udlagde Prætension for haaber at ter lange, var hand herved begierende berørte udlæg 
hos hammen maatte Seqvestrere hvilked rettens betienter allerunderdanigste vedstillede til hans 
kong: May: allernaadigste Resolution, som Hr; Majoren fordeeligt aller underdanig ansøger at 
erlange, imidlertiid lofved Hr: Capit: Westerwalt forestaaende udleg tilgoede at holde ?/: Den 2 
post af bemælte Hr: Ambtskrifveres fordrings Memorial mælder, som Hans Kongl: May: er tillagt 
paa skiftet efter Hans Markman, og Majoren der til Sterfboet er skyldig blefven hvor paa siden 
ergangen Dom til Nørre herrits ting 23 Rd. 4 mrk., giør 35 Sld. 2 mrk., hvor til er udlagt, en røed 
Koe for 7 Sld., 2 smaa Røede Qvigekalfve á 6 mrk er 3 Sld.,en røe skimled Hoppe 10 Sld., en lig 
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wogn uden juhl 6 mrk., en sleede med stier 4 mrk., en beslagen hammel med seeler og hammel reeb 
sampt tøm, og halseeler 2 mrk., en ploug med behørrig Jern, og juhl for 2 Sld., 2 gl. flaske foeder 
uden flasker for 6 mrk., it Øllkar paa 4er tønder for 6 mrk., it føreskab uden laas for 2 Sld., en gryne 
benk af ask 6 mrk., i Jomfrue Cammed, en olmerdugs blaae ranned ofverdynne for 6 mrk., en gl. 
bolster underdynne for 3 mrk., en røe ranned pude uden linwaar 2 mrk., en blaae ranned ullen pude 
2 mrk., en gl. benkedynne 3 alen med lesed waar for 3 mrk., Summa 35 Sld. 2 mrk., :/: 
3 og 4. Prætenderer Hr: Ambtskrifveren Qvartalers Contributioner af Simlegaard fra Okt: 1696. til 
Okt: 1697. 11 Rd. 3 mrk. 6 skl., Item for A: 98. alle Qvataler 9 Rd. 1 mrk. 8 skl., Item af 
Smidegaarden den 53. i talled fra Okt: 1696. og til Okt: 97. med beregned 4 Rd. 6 skl., for 1698. 
alle Qvataler 3 Rd. 1 mrk. 6 skl., Knektepenge af simlegaard til 1. Maj 1697. 1 Rd. 5 mrk., for 97 og 
1698. 2 mrk. 12 skl., er 2 Rd. 1 mrk. 12 skl., som tilsammen er 28 Rd. 12 skl., Qvartal skat, og de 2 
Rd. 1 mrk. 12 skl., Knektepenge og som Sterfboet bestaar i Witløftighed, skulle herved wel 
Observeris lovens tilhold om skattens opbørsel, mens i henseende til Hr: Majoren er tiid 
allerunderdanigst haver forhaated Hans K: M: naade at er længe, den ham tilfore benaaded Pension 
udi hvilked Hr: Ambtskrifveren her med hafde forvented skatternis afbetaling, som til dato ej 
anlanged, des aarsage, saa og at hans Kongl: M: formeldels tander Creditorens betalning, her udi ej 
skade kand lide er for de anrørte 30 Rd. 2 mrk. 8 skl., som giør 45 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Sked efterskrefne udlæg nemlig 2 røede Kiør á 7 Sld er 14 Sld., en brun stierned Hoppe med it øje 
15 Sld., en hvid ung Hoppe i anded aar for 6 Sld., 10 Faar á 4 mrk er 10 Sld., it gl. pande jern for 1 
mrk., en gl. mæssing kedel for 1 mrk. 8 skl., Summa 45 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
For dette 5. Prætenderer amtskriveren for laane Biug og Haure for A: 1697. af Hans K:M: 
Landgielde korn og antegner Capitain Stybolt haver Caveret for, og in natura vilde have det igien 8 
tønder Biug, leie deraf 8 skep. Er 9 tønder Biug. Haure 6 tønder, leie deraf 6 Skep: er 6 tønder 6 
skep. Item for A: 1698. bekommed laane korn som Hr: Major Beunow har lofved for, og 
iligemaader vilde hafve det in natura igien, nemlig  Biug 12 tønder leie 1½ tønde giør 13 tønder 
forskrefne Biud. Haure 6 tønder leie 6 skep er 6 tønder 6 skepper Haure. Og som denne Prætension 
henssr meere til Kongl: M: Simlegaards aufling erstatning, saa kand dette fordrende Biug ej reignis 
med den Gield, til under nu her i boet ej samme Biug, eller Haure at udlegge, hvis aarsage det efter 
Kongl: May: Jordebogs taxt paa penge anslagis først for A: 1697: 9 tønder Biug á 9 mrk er 20 Sld. 1 
mrk., 6 tønder 6 skep: Haure á 4 mrk tønden er 6 Sld. 3 mrk., giør 27 Sld., der for er udlagt, en brun 
Hoppe i anded aar for 5 Sld., en skimled Hoppe i anded aar for 5 Sld., 10 Faar á 4 mrk er 10 Sld., 2 
Wæhr á 4 mrk er 2 Sld., en hvid Soe for 4 mrk.,en Orne gris 2 mrk., it galt Svin 2 mrk., en 
benkedynne 6 alen lang med syed waar 3 mrk., 3 gl. hiønder med kalfskin under 1 mrk. 8 skl., it 
mæssing fyhr sengebækken for 3 mrk., en kaabber potte 2 mrk., en metal morter med støder 2 mrk., 
en liden mæssing kedel for 12 skl., Summa 27 Sld. 4 skl., heraf er til ofvers 4 skl.,  
For A: 1698. Biug 12 tønder leie en tønde 4 skep: er 13 tønder 4 skep: Biug á 9 mrk er 30 Sld. 1 
mrk. 8 skl., Haure 6 tønder leie 6 skep: á 4 mrk er 6 Sld. 3 mrk., giør 37 Sld. 8 skl., hvor for er 
udlagt Biug 2 tønder i laden á 9 mrk er 4 Sld. 2 mrk., Haure 6 tønder á 4 mrk er 6 Sld., en tønde 
Rug som er saaed taxered for 9 mrk., Høet taxered for 15 Sld., en brøger kedel paa 1½ tønde for 12 
Sld., summa 39 Sld. 3 mrk., her af tilofvers 10 mrk. 8 skl.,  
End videre er ved forestaaende udlager tilovers 10 skl., giør 11 mrk. 2 skl.,  
Og som dette er resten af Sterfboets middel, og ambtskrifveren foruden forestaaende Prætentioner, 
endnu efter en af Hr: Majoren Westerwalt udgifne Obligation  hafver at fordre, med rente fra 
Obligationers dato, den 6 November 1697. til 6 November 1698 á 5 Procento af Capital 146 Rd: 4 
mrk.,  7 Rd. 2 mrk giør 154 Rd., Nok Prætenderer ambtskrifveren som Hr: Majoren til S: Jørgen 
Bohnis Sterfboe skyldig var, hvor af endnu er restende 17 Rd., udi hvilken Obligation formældis  
Hr: Mabtskrifveren er forsikred udi Majorens reedeste og bæste rørende middeler med videre 
fordringer, som dette Sterfboe vil løfte ligen udi bestaar. Som her efter nu anføris nemlig. Welb: 
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Hr:Vice Landsdommer Ancher Müller lod indseende en Obligation, og pandtebref af Hr: Major 
Westerwalt udgifven, og datered den 23 Oktober 1697. udi Rønne, og inden Nørre Herrits ting af 
Hr: Majoren vedstoed dend 29 Oktober, berørte aar 1697. hvor udi formældis af Hr: Majoren af 
berørte Hr: Lands dommer er fornøyet 400 Sld., hvor for den 36 gaard kaldis Ingemans gaardens 
herlighed i Rydsker sogn er til underpandt stilled, og staar Hr: Majorens arfvinger efter it halft aars 
advarsel berørte gaards herlighed til løsning for renten oppeberger Hr: Vice Lands dommeren 
rettigheden af gaarden hvor ved det efter brefved indhold forblifver, som nu blef læst, og 
paaskrefven, der foruden fordrer Hr: Vice Lands dommer Ancher Müller partiular Gield som her af 
boet rester til hammen 15 Sld. 3 mrk. 14 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Olluf Jensen Aalborig fordrer som rester til nye aar 1699. naar hvis pant Hr; 
Olluf i hendehaver, og de penge derpaa udlaant er fra reigned som til en hvis tiid. Nemlig it aars 
forløb efter denne tiid at regne staar Hr: Majoren eller hans arfvinger til løsning, og der som det ej 
skeer skal Hr: Olluf efter den tiid beholde det haand faait pandt, her foruden rester efter nu giorde 
regenskab penge 26 Sld. 4 skl., herpaa findes til afkortning 4 tylter deeler af bye fougden Daniel 
Bark bekommed paa Majorens vegne for 8 Sld.,   
Saa welsom og haver Hr: Olluf bekommed it hundrede tagstens for 3 Sld. 8 skl., Blifver saa igien 
penge 14 Sld. 3 mrk. 12 skl., :/: 
Hr: Albert Hartwig fordred efter sin fremsendte regning, paa sin egne wegne som hand paa sin 
myndling S: Claus Hartwigs daatter hand werger for, har at Prætendere 4 Sld. 2 mrk., Nok paa sin 
mynlingsøster mand Christian Poulsen weigne af Svaniche efter derom ergangne Landstings dom, 
og Claus Hartwigs skiftebrefs udvisning 10 Sld., giør 14 Sld. 2 mrk.,  
Jørgen Hermansen paa Baggegaarden fordred iligemaade efter formælte Lands tings dom og 
skiftebref paa sin hustruis weigne 10 Sld., Lieutnant Jørgen Joensen i Clemmedsker sogn fordrer og 
af formælte efter Lands tings dom, og skiftebref paa sin hustruis wegne, som nu rester penge 7 Sld., 
:/:  Ingeborig S: Olluf Jensens i Rønne fordred efter sin fremsendte regning foruden 20 Sld. 2 mrk., 
Laante penge, hvor for er til underpandt it Sølf begger weier 16 Laad, 2 Sølf skeer weier 7 ly: og en 
liden guld ring penge 36 Sld. 14 skl., om forskrefne pandtbref nu afhandled her paa Sterfboet, at det 
it aar efter denne tiid at regne af Hr: Majoren, eller hans arfvinger skal indløsis, eller og pandted 
efter lovlig taxering, at tilhørre Ingeborig S: Olluf Jensens, eller hendis arfvinger til eje:/: 
Stads Lieutnant i Rønne Henning Bohne fordrer efter sin fremseente regning som nu Hr: Majoren 
vedgik penge 80 Sld., og ved endelig afregning foregaf Hr: Majoren, af denne forestaaende Summa 
80 Sld., at ikun resterer 16 Sld. :/:  
Barbra S: Christopher Hansens i Rønne fordrer efter sin regning den 24 Dec: 1695. Da regenskab 
er giort 6 Sld., Tobak samme tiid for 14 skl., Nok Prætenderis for en Tysk bog 5 mrk., her paa er til 
underpandt, it lidet dregved Sølf begger opskrefven at veie 4 laad, som imod betalning staar 
Sterfboets arfvinger til løssen, men som Hr: Majoren ej vil vedstaa at restere end 6 Sld., anføris af 
denne Gield de 6 Sld., resten er til lov og Ret henvist:/: 
Nok fordred Henning Bohne i Rønne paa Hr: Jokum Henrik Lindeman hans wegne. Som paa skifted 
efter S: Karen S: Jens Jacobsen i Rønne blef udlagt til Hans Skuldt i Lybek penge 19 Sld. 1 mrk., :/: 
Hvilken Summa hand til berørte Lindeman hafver ofverdraged 19 Sld. 1 mrk., :/: 
Lars Larsen i Rønne fordred efter sin regning, hvor pa hand opskrifver at reste penge 19 Sld. 11 
skl., :/: 
Tobak Spinderen Johan Basilins i Rønne fordred efter sin regning 6 mrk. 2 skl., :/: 
Lars Espersen Onsbierg i Rønne fordrer efter sin sedel 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Margreta S: Claus Krügers i Rønne fordrer efter sin regning som nu rester naar der paa endnu it les 
Høe for 3 Sld., og 1. Sld., paa en Koe tilsættis penge 9 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  
Hans Sigvarts i Rønne forderd paa kirkens weigne 6 mrk., leje af kirke lysene som Capitain 
Westerwalt tilsvarer efter løfte :/: 



 6 

Ellene Pedersdaatter tiende i Rønne fordrer tienesteløn penge 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Stads Captainen Hasle Mortten Bohne fordrer efter regenskab i alt penge 28 Sld. 2 mrk. 9 skl., :/: 
Annike Peder Nielsens i Hasle fordred i sin mands Absens som ham tilkom efter sin S: Fader Niels 
Jørgensen i Sandwig 3 Sld., nok paa Heste bytte en tønde Biug, her af vil majoren ej noged vedgaa 
Men sagde det af ham at være betalt, hvor for det af skifeforwalteren til lov og ret er henvist. :/: 
Og som dagen nu er forløben, saa sluttis med hvis her til forretted er at I morgen denne forretning 
videre kan foretagis, dette er saa i vorris nerværelse Passeret, Attesteris af J:P:Meklenbourgh. 
Casper Henrich Westwrwalt.     Casper Henrich Westerwalt.     Henrik Brugman. 
Peder P:H: Hansen.        Esper E:E:S: Espersen. 
 
Videre blef denne forretning foretagen igien, den 23 December. Berørte aar 1698. udi belelte 
vedkommendis nerværelse, og da Passeret følgende. 
Hans Hiort Ambtskrifver fuldmægtig, paa byefougden i Svaniche Anders Pedersen Fyhns wegne 
fordrende foruden it pandtebref paa 96 Sld., hvor om Anders Fyhns nu fremlagde reigning Datered 
den 15 September 1697. mælder penge 6 Sld.1 mrk. 15½ skl., :/: 
Hr: Christen Lin Sogne Præst i Røe sogn fordrer 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Svendsen i Rydsker sogn fordred 11 Sld. 2 mrk., hvor paa hand har her fra boet i pandt it Sølf 
begger berettis at veie 19 laad, og en Sølf skee i berørte vettenl: berg med, og der for denne fordring 
ej anderleedis anføris:/: 
Samptlig S: Olluf Nielsens arfvinger fordred efter hammen ergangne skiftebref dateret i Rønne, des 
udvisning, penge 10 Sld., dette Hr: Majoren ej vilde vedstaae, og derfor af skifteforwalteren er til 
lov og ret henvist . 
Capit Casper Henrik Westerwalt fordrer som hand udi adtskeelig maader efter sin indlagde 
Specifacition til sin S: Moders begrafvelse forstragt hafver som opdrager til penge 41 Sld. 12 skl.,  
Imod denne S: Fruis begrafvelsis bekaastning Prætenderer Hr: Majoren til sin egen begravelse 
penge 180 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 7 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilged 7 Sld. 2 mrk. 12 skl., er 15 Sld. 1 mrk. 8 skl., so9m er 
udlagt, at affordre hos Byefougden i Rønne Daniel Bark som hand her til boet for Ingemarks 
gaarden den 36 i Rydsker sogn. Landgielde er skyldig blefven som før ermælt som er 15 Sld. 1 mrk. 
8 skl.,  :/:  Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., Udlagt 3 gl. Gies for 4 mrk. 8 skl., 
:/:  Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 4 mrk er 2 Sld., udlagt 2 gl. beslagne hamle 
uden seeler, og reeb 12 skl., it gl. deigne trug for 1 mrk., it gl. lided Øllkar 12 skl., en sennerps 
qvern 2 mrk., en jern gryde for 3 mrk. 8 skl., :/: 
Hvis gang klæder som denne Welb: S: Frue sig har efterlat, beretted Hr: Majoren, og Capit 
Westerwalt, at Hr: Capit Hans Andreas Stybolt, og hans kiereste, haver til sig annammed, hvor paa 
Hr: Capit westerwalt hafver fortegnelse, hvor af Capit: Stybolt svarer Hans Kieristis med arfvinger 
en hver sin Qvota, Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge i alt 913 Sld. 2 mrk. 14½ skl.,  
Deraf er til fuld betalning udlagt efter som forskrefne liqvidation udviser 280 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Og til rettens betiente med Stempled papir til skiftebrefved, saa og wurderings mændene for deris 
umage i alt 180 Sld. 2 mrk., blifver saa igien af boens forstaaende rørrende midler 11 mrk. 2 skl.,  
Hvor om forhen indførte udlægs registrere formælder, hvor for dermed ej nogen Liqvidation til 
Creditorerins betalning kand skee, efter som indted videre nu til betalning fore fanttis, mens det 
øfrige Remitteris og forblifver ved lovens indhold, derved dette efter her nu saaleedis er slutted, 
efter anfordring af skifteforwalteren hafde de vedkommende ej videre dette Sterfboe at være til 
beste at angifve og ej heller angaf sig flere med nogen Gields fordringer videre end forskrefved 
staar, dette saa at være tilganged og Passeret Testerer    J:P:Meklenbourgh. 
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Casper Henrich Westwrwalt.     Casper Henrich Westerwalt.     Henrik Brugman. 
Peder P:H: Hansen.        Esper E:E:S: Espersen. 
 
Anno 1699. Den 21 Marty Efter at Saaleedis som forschrefved staar  var slutted og 
Passeret, indlefvende S: Mads Pedersen Viborig Byeskrifver udi Rønne en Obligation som bemelte 
Hr: Majoren Westerwolt til S: Edvardt Weirman i Kiøbenhavn udgifved hafver Dater ed 
Kiøbenhavn den 20 July 1683. paa Capital 146 Rd.3 mrk. 12 skl., som skal forrentis fra 11 Dec: 
berørte aar 1683. med 6 Procento aarlig der hos indlefvered welbemælte Mads Pedersen en 
afregning, hvor af ersees at paa berørte Capital og rente er adbetalt til dend 8 Dec: 1692. 104 Rd. 14 
skl., som paa forskrefne Obligation findes anteigned, der imod frem legger, Welb: Hr: Majoren 
Westerwalt en regning under Hr: Weiermans haand sidst var dend 12 November 1688, hvor af 
ersees til den Tiid at være Hr: Weinman betalt med adtskeelige vare 88 Rd. 3 mrk. 12 skl., og 
fremlegger meere bemælte Hr: Majoren her hos adskeelige Misiver under Hr: Weinmans haand, 
hvor ved Hr: Majoren formeen meere at være til afbetalning lefvered, end forskrefne afreigninger 
formælder, hvis aarsage nødvendig er agtis fter skrefne forclaring derom at forfatte til rigtighed at 
erlange, Hr: Weinmans sidst forfattede regning af 8 December 1692. første post mælder, den 15 
Oktober 1683. af Hr: Majoren er lefvered it par opsen, hvilke Hr; Weinman opskrifver for 18 Sld., 
og fradrager til Acciss fpr den 3 Rd., anførrer igien ikun 9 Rd., Hr: Majoren meener i det minste at 
nyde deraf Hr: Weinman self opskrefne for 2 Øpsen 12 RD., hvilke dragis fra Capitalen blifver 
igien 134 Rd. 3 mrk. 12 skl., Her af reignis Rente til 30 September 1685. andrager 14 Rd. 12 skl., at 
der paa er betalt mred halfve tønder smør naar told og fragter fratagis opskrefven for 12 Rd. 12 skl., 
som imod bem: Renten opgaar, om forskrefne it pat Øpsen, og ½ tønde smør, findis Hr: Weinmans 
sendebref af 23 Oktober uden aars tal, hvilked sluttis at være der som den 15 Oktober 83. er i 
bemelte begge reigninger forfatted, paa den anden halfve tønde smør findis ej nogen qvitering men i 
reigningen af Hr: Weiman opført for 7 Rd. 12 skl., som foranfindis aftog nok findis i berørte 
regninger af 23 November 1685, lefvered en tønde opse kiød, og en tønde lamme kiød, hvor om 
findis Hr: Weinmans 2de qviteringer af 24 og 25 November 1685. Hvor udi formældis at det var 
magert opse kiød, og slet lamme kiød, derom Hr: Majoren formeen at det formedelst saa skiøn 
gresgang hand ved Simlegaard haver, ike kand saa være, og som Hr: Weinman opskrifver for hver 
tønde at vil gifve 4 Sld., er 8 Sld., hvor fra hand drager omkostning 11 mrk., og anfører resten 3 Rd. 
3 mrk., formeener Hr: Majoren i minste derfor at nyde de af Hr: 1Weinman self opskerfne 8 Sld., 
hvilke dragis fra forskrefne Capital 134 Rd. 3 mrk. 12 skl., blifver da igien 129 Rd. 1 mrk. 12 skl., 
hvor afreignis it aars rente efter hans Km. Om interrrresse allernaadigste udgangne forordning 5 
Procento. 6 Rd. 2 mrk. 8 skl., Der nest  den 26 augusty 1686. er betalt med en half tønde smør 8 
Rd., og den 21 Oktober bemælte aar 86. er betalt mrf it par øpsen, hvilke Hr: Weinmam opskrifver 
for 12 Rd., og aftreker omkostning 5 Rd. 3 mrk., hvor om Hr: Majoren formeener billigen at nyde 
de opskrefne 12 Rd., efter som samme stude ham her paa landed meener haver kosted dragis saa 
disse betalte 29 Rd., fra Obenskrefne Capital og Rente 135 Rd. 4 mrk. 4 skl., bliver saa igien af 
Capitalen 115 Rd. 4 mrk. 4 skl., findis en mikive af 4 Sept: 1686. som Hr: Weinman Hr: Majoren 
har til skrefven, hvor udi er Qvitering for obenmælte hafve tønde smør, som dend 26 Augusty 1686 
er lefveret, en Hr: Weinmams qvitering af 19 Oktober 1686. paa nest formælte it par øpsen som 
siden efter i regenskabed formefnis at være anført den 21 Oktober 1686. videre anføris i 
regenskabed, den 30 juny 1687 at være betalt med ¼ smør 4 Rd., og den 6 Oktober, berørte aar 87. 
med it par stude 12 Rd., item samme dato ½ tønde smør for 8 Rd., hvor fra Hr: Weinmam afdrager 
omkostning, men som Hr: Weinman sig udi en deel af sine Missiver self Obligerer at vil erstatte 
omkostning og annamme hvis vare som ham af Hr: Majoren tilsendis for den pris som det hos ham 
Gielden, saa siufnis billig Hr: Majoren nyde den pris, som Hr: Weinman self derpaa sætter afdragis 
da af formælte Capital naar dertil it half aars rente 2 Rd. 5 mrk. 5½ skl., til regnis de forde anførte 
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24 Rd., blifver saa igien 94 Rd. 3 mrk. 9½ skl., her om findis Hr: Weinmans qvitering af 13 Juny 
87. paa en fiering smør findis en qvitering uden doto, paa it par øpsen, og en half tønde smør, 
hvilked meenis forskrefne at være, den 12 November 1688. er til afbetalning lefvered af Hr: 
Majoren 3 øpsen for 24 Sld., ½ tønde smør 9 Rd., giør 25 Rd.. der imod rignis it aars rente af 
anmelte Capital 94 Rd. 3 mrk. 91 skl., er Capit: og rente 99 Rd. 2 mrk., der fra dragis forskrefne 25 
Rd., bliver igien af Capital, 74 Rd. 2 mrk., deraf reignis it aars rente 3 Rd. 4 mrk. 4 skl., er betalt 
med ½ tønde smør, som Hr: Weinman opskrifver for 8 Rd., som qviteringen af 22 Oktober 89. 
udviser, hvilked dragis fra omrørte 78 Rd. 4 skl., bliver igien 70 Rd., der af reignis rente i 3 aar, er 
10 Rd. 3 mrk., hvor paa er lrfvered af Hr: Majoren til betaling den 8 Dec: 1692. en tønde smør for 
16 Rd., hvor om findis Hr: Weinmams qvitering, og bref den 3 april 1693. som dragis fra 
obenskrefne Capital og Rente, blifver saa igien af Capit 64 Rd. 3 mrk. 4 skl., nok tillægges som Hr: 
Majoren i vare bekommed hafver, efter bemælte indhold af 3 april 93. 2 Rd., som paa Hr_ 
Weinmans regninger anteigned, blifver saaleedis Hr: Majoren Hr:weinman skyldig naar Hr: 
Majoren er gotgiort for de vare som Hr:Weinman af Hr: Majoren bekommed hafver, den første pris 
uden omkostning reigningen udviser 66 Rd. 3 mrk. 4 skl., men som Hr: Majoren beviser med en af 
forige amtskriveren Augustus Dekners opsads, af  30 December 1684. at hand af ham her kiøbt it 
par stude for 24 Sld., hvilke stude Hr: Weinman har bekommed, og ikum opført første pris for 18 
Sld., saa og de andre 7 øpsen som Hr: Majoren her paa landed siger at have maatte høyere betalt, 
end Hr: Weinman ham dem udi bemælte reigning har gotgiort, særdeelis fornefnis Obligationen 
reiser sig af en deel smaa kiøbmans vare Hr: Weinman efter egen villet i pris anslagen hafve, hvor 
af nu formeldis Obligation rente bereignet er, saa og Hr: Weinman sig udi sine til Hr; Majoren 
skoked skrifvelser har Obligeret smøred i høyere pris at antage, end det siden i reigningen Hr: 
Majoren er gotgiort, og Hr: Weinman sig ofte i berørte sine skrifvelser forbinder self omkostning af 
hvis Hr: Majoren ham tilskiked at udstaa formeener Hr; Majoren at skee for kort i anmælte 
udreigning, og findes udi berørte Hr: Weinmans reigning /: renten uberiegned :/ Hr: Majoren at 
resterrrrrer 44 Rd. 2 mrk. 4 skl., hvor med HR: Byeskrifveren Mads Pedersen paa Hr: Weinmans 
weigne vil være benøyet, naar Hr: Majoren den rest de 44 Rd. 2 mrk. 14 skl., til ham eller Weinman 
betaler, og ike begierer videre rente, men hvis denne betalning ike strax skulle skee for beholder 
Mads Pedersen sig paa Hr: Weinmans weigne Capital og rente, Saa efter di ved berørte skiftes 
endelige Liqvidation ike findis meere til ofvers af Sterfboeds middel end 11 mrk. 2 skl., /: for uden 
det hans K: M: i samme Sterfboe er berettiged :/ til alle Creditorernis afbetalning kand med denne 
fordring, saa velsom hvis videre fordringer. Ved dette Srerfboe er anhengig giort, ej skee nogen 
tillæg, men remitteris at forblive ved lovens indhold. Blifver saa de anførter Prætensioner med de 
100 Sld., Imod udfart anført i berignet, hvor til ej meere goeds er at skulle udlæggis  
end 11 mrk. 2 skl., Penge 678 Sld. 2 mrk 12 skl.,  
Saa at være udreigned af os rettens betiente til vidnesbiurd under vore hænder Actum Anno Die Et 
Loco Ut Supra. J:P: Meklenbourgh, Henrik Brugman. 
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Nr. 293. 
Side 409. 1699. 23. Marts. 
Birgite Jensdatter, udhus, 16. Sg.g. Rutsker. 
Engelbret Gundersen. 
 8 søn. 2 døt. 
A: Halfduer Engelbretsen, egen værge, Rutsker. 
B: Anders Engelbretsen, København.  
C: Peder Engelbretsen, København. 
D: Svend Engelbretsen, København. 
  Værge: Bror, Halfduer Engelbretsen. 
E: Einer Engelbretsen, egen værge. 
F: Steener Rngelbretsen, egen værge. 
G: Ingevar Engelbretsen, egen værge. 
H: Johan Engelbretsen, f. 1683. Værge: Bror, Einer Engelbretsen. 
I: Marta Engelbretsdatter, f. 1667, Rønne.  
J: Karen Engelbretsdatter, f. 1671.  
  Værge: Far. 
 
Anno 1699 Den 23 Marty, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og 
Wurdering,Sampt Skifte og Liqvidation efter Engelbret Gumndersen  hans Sallig Hustru 
Birgite Jens daatter som boede og døde, i it Udhus liggende paa dend 16 gaards grund kaldis 
Barregaards Steelen  i Rydsker Sogn. Imellem denne S: Qvindis efterlatte Mand bemelte  
Engelbret Gundersen, paa eene og paa anden side, deris sammen auflede Børn først er at regne 
8 sønner og 2 døttre hvor af  
 
Dend eldste Søn er Halvor Engelbretsen ibiden, sin egen werge 
Dend anden søn Anders Engelbretsen nu meenis at være i København i hans Absens svarede 
broderen Halvoe Engelbretsen. 
Den 3de søn Peder Engelbretsen og i Kiøbenhavn. 
Dend 4er søn Svend Engelbretsen og i Kiøbenhavn,for dem paatog sig og broderen berørte 
Halfver Engelbretsen at werge. 
Dend 5te søn Einer Engelbretsen og sin egen werge.  
Dend 6te søn Steener Engelbretsen og sin egen werge. 
Dend 7de Ingevor Engelbretsen og sin egen werge  
Dend 8tende søn Johan Engelbretsen paa 16 aar gl. for hammen paatog sig broderen Einer 
Engelbretsen at wærge, 
Dend eldste daatter Marta Engelbretsdaatter min Rønne 32 aar gl. for hende paatog sig faderen 
Engelbret at wærge. 
Dend yngste daatter Karne Engelbretsdaatter 28 aar gl. for hende paatog sig bemelte faderen at 
wærge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Laurs Monsen og  Jørgen Hansen, 
ibiden. Hvor da  er forefunden og Passeret som følger. 
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Heste og Hopper. 
En brun snopped Hest 7 Sld., en mørk brun snopped Hoppe for 7 Sld., en gl. lysbrun Hoppe for 18 
Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En stierned Koe for 5 Sld. 2 mrk., en hvid manked Koe for 4 Sld. 2 mrk., en brun grimmed 
Qvigekalf for 1 Sld. 3 mrk., en røe hielmed Qvige kalf for 3 mrk.,  
Faar. 3 gl. Faar á 4 mrk er 3 Sld., en ung wehr for 2 mtk.,  
Benefte gl. huus med aldt hvis Jord og nagel fast fore fanttis og der tilhør er sat for 5 Sld., 
3½ skeppe Rug som er saaed det strøe for er sat for 2 Sld. 3 mrk., Boehave, it deigne trug af bræder 
for 1 mrk., 2 tomme tønder á 4 skl er 8 skl., en leiel for 4 skl., it drette reeb for 6 skl., en nye wogn 
klov for 4 skl., en gl. laasfast førre kiste for 2 mrk., en gl. liden benkedynne for 1 mrk., it gl. lided 
slag bord i stuen 4 skl., 2 gl. wogn ree med 4 vidier og it gl. juhl det for 1 mrk., en wogn stie for 10 
skl., en ploug knif, it pougskier, en dragleenke, og en ploug løbere der af Høe sønnen Halfver den 
halfve part, og Sterfboet den anden halfvepart nu taxered for 2 mrk., en jerned gl. hammel, og en 
jern nagle for 10 skl., en gl. kierne for 8 skl. :/: 
Summa Boets middel 41 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Bort skyldig Gield. 
Til amptstuen rester af dette Sterfboe som sønnen Halfver Engelbretsen skal svare, og angaf her at 
reste for A: 97. og 98. i alt penge 5 Sld., udlagt en brun snpped Hest for 7 Sld., til overs 2 Sld.,:/: 
Engelbret angaf at være skyldig til Hans Sigvartsen i Rønne som sønnen og vedgaf penge 3 Sld., 
udlagt af en brun snopped Hest 2 Sld., it Faar for 1 Sld., :/: 
Item til Lars Larsen i Rønne skyldig 2 mrk., udlagt it Faar for 4 mrk., til overs 2 mrk.,  
Til Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller angaf Engelbret at være skyldig 2 mrk., udlagt 
med Lars Larsen i Rønne af it Faar 2 mrk., :/: 
Holst Forsteen Hans Christensen tilkommer for en tønde haure 2 mrk., udlagt en wehr 2 mrk.,  
Til kirken rester her af boet for A: 98. penge 10 skl., som er en tredje deel af gaardens tiende, udlagt 
en jerned gl. Hammel og en jern nagle for 10 skl., :/: 
Steener Engelbretsen fordrer 10 mrk., her for uden tilkommer hammen ung røe hielmed Koe som 
ham tilhør som nu findis her i boet, udlagt en brun grimmed Qvige kalf for 7 mrk., it wogn ree med 
4 jern vidier og it gl. juhl for 1 mrk., helften it ploug jern for 2 mrk., :/: 
Marta Emgelbretsdaatter hafver her i boet, en røe hielmed stub horned Koe som hende tilhør og 
faderen har leiet af og derfor uden tilkommer laante penge 6 mrk., udlagt it Faar for 4 mrk., en gl. 
laasfast kiste 2 mrk.,  
Einer Engelbretsen fordrer 2 mrk., udlagt it drette ree 6 skl., en liden benkedynne 1 mrk., en 
wognstie for 10 skl., :/: 
Halfver Engelbretsen fordred 10 skl., udlagt en nye wogn klov 4 skl., en gl. kierne for 8 Sld., til 
ofvers 2 skl., :/: 
Sørren Skreder fordred syeløn 6 skl., udlagt it lided gl slagbord for 4 skl., hos Halfver udleg 2 skl., 
:/: 
Peder Mikelsen i Rydsker sogn fordred 2 mrk., udlagt af en røe stierned Koe at have 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart blef faderen Engelbret bevilged udleg for 10 Sld., udlagt en hvid 
manked Koe for 4 Sld. 2 mrk., en mørk brun snopped Hoppe for 7 Sld., til ofvers 6 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen 2 Sld., udlagt af en røe stierned Koe disse 2 Sld.,  
Skifteskriveren for sin umage i alt 2 Sld., udlagt af en røe stierned Koe disse 2 Sld., :/: 
Stempled papir til denne forretning 3 mrk., udlagt af en røe stierned Koe disse 3 mrk., :/:  
Wurderings mændene for deris umage 3 mrk., udlagt en røe hielmed Qvigekalf 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 30 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 11 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
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Deraf tilkommer faderen den halfvepart som er 5 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne 8 sønner og 2 døttre. Er der af en broderlaad 2 mrk. 
8 2/7 skl., Og en søster laad er 1 mrk. 4 1/3 skl.,  
For faderens anpart som er 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., er udlagt ved udfarten 1 Sld. 2 mrk., en gl. lysbrun 
Hoppe 1 Sld. 2 mrk., 3½ skep Rug som er saaed taxered for 2 Sld. 3 mrk., til overs 2 skl., :/: 
For dend eldste Søn er Halvor Engelbretsen laad 2 mrk. 8 skl., er udlagt  it deigne trug af bræder 
for 1 mrk., 2 tomme tønder for 8 skl., en leiel for 4 skl., udi hused at have 12 skl., :/: 
Dend anden søn Anders Engelbretsen laad 2 mrk. 82/3 skl., :/: 
Den 3de søn Peder Engelbretsen laad 2 mrk. 82/3 skl., :/: 
Dend 4er søn Svend Engelbretsen laad 2 mrk. 82/3 skl., :/: 
Dend 5te søn Einer Engelbretsen laad 2 mrk. 82/3 skl., :/: 
Dend 6te søn Steener Engelbretsen laad 2 mrk. 82/3 skl., :/: 
Dend 7de Ingevor Engelbretsen laad 2 mrk. 82/3 skl., :/: 
Dend 8tende søn Johan Engelbretsen laad 2 mrk. 82/3 skl., :/: 
Dend yngste daatter Karne Engelbretsdaatter laad er 1 mrk. 4 1/3 skl., :/: 
Andrager 4 Sld. 3 mrk. 1 skl., hvor for er giort indførsel udi forskrefne taxerede huus og hør for 4 
Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Dend eldste daatter Marta Engelbretsdaatter laad er 1 mrk. 4 1/3 skl., derfor udlagt af en røe 
stierned Koe 1 mrk., af forskrefne hus 4 skl., :/: 
Om sider kom kirke wergen Hans Svendsen tilstede og fordred udbygger penge for 98. 8 skl., der 
for vilde Engelbret ike stede udleg efter som gifves en trediedeel her at boet til kirke tiende hvor for 
her udi for A: 98. er skeed udleg som før her udi indført er og derfor henviste skifteforwalteren 
denne fordring til lov og ret :/: 
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde faderen og de tilstede værende børn ike videre til dette 
Sterfboes middel at angifve, ej heller angaf sig fleere med nogen Gields fordringer videre, end 
forskrefved staar, hvor ved saa dette skiftes sluttis, dette saa at være tilganged og Passeret Testerer. 
Jens Pedersen Meklenbourgh, Henrik Brugman  Engelbret E:G:S: Gundersen. 
Halfvor H:E: Engelbretsen.   EinerE:E: Engelbretsen, Steener S:E: Engelbretsen  
Ingevor I:E: Engelbretsen, Lars L:M: Monsen   Jørgen J:H:S: Hansen. 
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Nr. 294. 
Side 410. 1699. 5. April. 
Hans Nielsen, 7. Sg. Bodilsker. 
Bendte Abrahamsdatter. Laugv: Jens Hansen, Lille Cannikegård, Bodilsker. 
 1 søn. 4 døt. 
A: Lars Hansen, f. 1688. Værge: Jacob Mortensen, Bodilsker. 
B: Margretha , f. 1683. Værge: Farbror, Jep Nielsen, Bodilsker. 
C: Karen Hansdatter, f. 1683. Værge: Farbror, Peder Nielsen, Bodilsker. 
D: Seigne Hansdatter, f. 1693. Værge: Knud Pedersen, Bodilsker. 
E: Anna Hansdatter, f. 1697. Værge: Jep Ollufsen, Poulsker. 
 
Anno 1699 Den 5 April , er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og Wurdering,Sampt 
Skifte og Deehling efter S: Hans Nielsen  som boede og døde, paa den 7 Jord Eiendomsgaard 
beliggende i Boelsker sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Bendte Abrahamsdaatter 
for hende blef efter Enkens Begiering til laugwerge anordned Jens Hansen paa Lille Cannike 
gaarden ibiden, paa eene og paa anden side, deris sammen auflede Børn 1 søn og 4 døttre hvor af  
 
Sønnen er Lars Hansen paa 11 aar gl. for ham werger Jacob Mortensen i Boelsker sogn, som sig 
ded og -- lig paatog. 
Dend eldste daatter Margreta paa --- anordned fader broderen Jep Nielsen ibiden. 
Den anden daatter Karne Hansdaatter paa 13 aar gl. for hende er til werge anordned fader 
broderen Peder Nielsen ibiden. 
Dend 3de daatter er Seigne Hansdaatter paa 6te aar gl. for hende werger Knud Pedersen i 
Boelsker sogn. 
Dend 4 og yngste daatter Anna Hansdaatter paa 2 ded aar gl. for hende er til werge anordned Jep 
Ollufsen i Povelsker sogn.:/: 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Hans Larsen og  Truels Morttensen, 
ibiden. Hvor da  er forefunden og Passeret som følger. 
 
Heste og Hopper. 
En sort brun snopped og stierned Hest 8 Sld., en gl. guhl brun Hest 2 Sld., en guhl brun Hoppe for 6 
Sld., en ung sort brun Hest 9 Sld.,  
Qveg. 
En sort Koe for 6 Sld., en røed Koe for 6 Sld., en sort hielmed Koe 6 Sld., en røe herrit Koe for 5 
Sld., it røe braaged studnød for 3 Sld.,  
Faar. 6 gl. Faar á 4 mrk er 6 Sld., en fior gl. wehr for 3 mrk.,  
Svin. 3 galt svin á 2 mrk. 8 skl., er 7 mrk. 8 skl., it Soesvin 2 mrk. 8 skl., en graae Soe for 4 mrk.,  
Gies.4 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk. 4 skl er 5 mrk.,  
Kaabber. En kaabber kedel paa en span stoer weier 8 skaalpund á 1 mrk. 8 skl., er 3 Sld.,  
Senge klæder. 
3 gl. ullen sengen dynner á 20 skl er 3 mrk., en ullen hofved dynne 1 mrk. 8 skl., en linnen hofved 
dynne 2 mrk., it gl blaaegarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en linnen tveskiftis under dynne for 3 mrk.,  
I Stuen. 
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En lesned benkedynne under winduen 7 allen lang for 3 Sld. 2 mrk., en gl. benkedynne for bord 
enden for 2 mrk.,  
I gaarden. 
En wogn med 2 smaa gl. stier for 3 Sld., en gl. skeede med træ vidier 8 skl., en husstie for 1 mrk., 
en gl. harre med 19 smaa jern tinner udi  1 mrk. 8 skl., en gl. bag stoehl for 8 skl., it aske bord i 
stuen med foed for 3 mrk., it gl. bord norden til i stuen for 1 mrk., en gl. ruhl er sat for 1 mrk., it 
møy bræ for 4 skl., it nyt ege sparetræ 8 skl., en nye ploug med jern, og behør 2 Sld., en brake 
hammel 1 mrk., endnu en brake med seehler og hammel reeb for 1 mrk., it gl. sengested i krobhused 
8 skl., en sengested i øster hus for 1 mrk., it anded gl. sengested for 4 skl., en gl. kiste uden laas for 
1 mrk. 4 skl., it lided skrin for 1 mrk. 4 skl., en ballig 8 skl., en høy ballig for 8 skl., en gl. kalke 
tønde 8 skl., en hand qvern 3 mrk., med hus og seil. En fiering for 4 skl., en tiere ballig for 8 skl., it 
lided røste car for 12 skl., paa stue tilled 3 tønde stomme á 4 skl er 12 skl., en lynneborg salt tønde 6 
skl., it deignetrug 1 mrk. 8 skl.,  nogen halm paa en kiste i gaarden for 1 mrk. 8 skl., nogen halm i 
vester lenge paa it stenge i den synder ende for 1 mrk. 8 skl., 2 trave lang halm 2 mrk., it par gl. Høe 
stier for 8 skl., røede spede tiur kalfve á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en røed sped Qvigekalf 1 mrk. 4 skl., 
en lesned gl. age dynne for 2 mrk., it flamsk hiønde for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets rørrende løsøre til penge 87 Sld. 12 skl.,  
Efter it Kiøb og Skiøde bref udgifved af denne S: Mand Hans Nielsen datered den 25 juny A: 1698. 
Til Olluf Kieldsen nu boende i Aakier sogn paa dend 44 gaard ibiden, meldende paa sæde og 
adgangen paa bemelte 44 gaard at være solt i alt for penge 149 Sld., hvor af Olluf Kieldsen hafver 
betalt, med it pandtebref paa 10de gaard udi Poulsker sogn toe sindstyfve Sld., for uden rente deraf 3 
Sld., som denne S: Mand sig har nøttig giort, dernest har denne S: Mand Hans Nielsen opebaared af 
de 37 Sld., som Olluf Kieldsen ham har tilsagt at Jacob Koefoed i Svaniche paa hans wegne skulle 
til Hans Nielsen betale 23 Sld. 3 mrk. rester da Olluf Kieldsen der af 13 Sld. 1 mrk., Nok skulde 
Olluf Kieldsen  betale til Mads Bohne Hermansen i Nexøe 23 Sld., efter berørte brefs indhold, men 
som Mads Bohn Hermansen ej dermed wil være fornøyed men søger dette Sterfboe derfor blifver 
Olluf Kieldsen og de 230 Sld., her til boet skyldig Peder Hansen udi Juhlsgaard i Boelsker sogn er 
ofverdraged i samme forde skiøde bref hvis ham tilkommer efter S: Jørgen Knuds skiftebrefs 
indhold, og er berørte bref ej Observeret meere der af end 18 Sld., som Olluf Kieldsen Per Hansen 
svarer til efter forde brefs indhold 18 Sld., Nok af toekel forstrekning 7 Sld. 2 mrk., I saa maader 
blifver Olluf Kieldsen her til boet af denne 44 gaards Kiøb skyldig som hand nu self her paa skifted 
vedgik penge 36 Sld. 3 mrk., efter en ottemands sætning paa denne 7 gaard i Boelsker sogn sidst 
datered den 30 January 1692, befindis den bemelte gaard at være taxered for 164 Sld. 1 mrk. 12 
skl.,  med hvilken sætning nu Enken med sin laugwerge, og de tilstædeverende arfvingers werger 
var tilfreds, og som af berørte Doms slutning formeldis at denne 7 gaard er betalt saa nær som 8 
Sld. 2 mrk. 4 skl., at S: Hans Nielsen af bemelte gaards taxt har ubetalt, hvorimod nu denne S: 
Mands arfvinger til erstatning fremviste en Memorial paa den bekostning som anrørte Samfrender 
forretnings beskrifvelse har kosted hvilken der imod opgaar, hvis aarsage den fulde  
Summa her nu til Sterfboes middel berignis som melt 164  Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
og fremlagde arfvingerne it Kiøb, og skiødebref af Mortten Jokumsen i øster sogn. udgifved paa 
sæde eller adgang til denne 7 gaard i Boelsker sogn som denne S: Mand Hans Nielsen til ham betalt 
haver udi hvilked bref datered dend 3 January 1690. og er samme bref inden Sønder Herrits ting lest 
den 4 April 1699. med videre samme brefs paaskrift og indhold forskrefne bref denne 7 gaard 
angaaende, Enken nu til sig annammed og lofvede der til de vedkommende atsvare.Summa 
Summarum Andrager saa dette Sterfboes middel in allis til penfe 288 Sld. 1 mrk. 8 
skl., Hvis Ifare klæder denne S: Mand sig har efterlat angaaende saa efter di samme klæder var ike 
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af stoer verdie, da haver Enken samme klæder til børnen omgiort, og paa klæded dem efter haanden 
at forslide. 
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield hvor til er giort udleg som følger. 
Nemlig 
Kongl: May: Amptskrifver og ridefouged S: Hans Henrik Skor lod fordre, og tilkommer her af 
denne 7de gaard som rester for A: 1698. som Enken lod anstaae paa penge 12 Sld., og hvis videre 
rester vil Enken self svare og betale, udlagt her for en ung sort brun Hest for 9 Sld., 3 Faar á 4 mrk 
er 3 Sld.,  
Mads Bohn Hermansen i Nexøe fordrer som hand var berettighed paa ded skifte efter S: Jørgen 
Knudsen som ved døden afgik paa 1. gaard i Boelsker sogn, paa skifted den 14 December A: 1696. 
og som denne S: Mand Hans Nielsen ved Kiøb og Skiødebref af 25 Juny 1698. har solt og afstaaet 
den i bemelte skiftebref anrørte 44 gaard i aarkier sogn til Olluf Kieldsen der ibiden, i hvilken gaard 
berørte Mads Bohn Hermansen hafver efter S: Jørgen Knudsen, paa skifted formedelst mangel af 
løsøre, og rørende Gods bekommed indførsel for 23 Sld. 1 mrk. 9 skl., og Mads Bohn Hermansen 
ike  nøyes med at have fordring hos berørte Olluf Knudsen, saa efter di denne S: Mand sig gaarden 
bemektiged hafver for blef Mads Bohn Hermansen nu her ved Sterfboet foran rørte Summa at vil 
have udleg for 23 Sld. 1 mrk. 9 skl., Saa efter som herved Sterfboet ej er saa meged løsøre Gielden 
kand betalis med. Er her for giort indførsel i denne 7 gaard i Boelsker sogn for disse 23 Sld. 1 mrk. 
9 skl., :/: 
Nok fordred Mads Bohn Hermansen Aparte bog Gield som Sahl: Hans Nielsen er ham skyldig 2 
Sld. 1 mrk. 2 skl., udlagt derfor it røe braaged studnød for 3 Sld., til ofvers 2 mrk. 14 skl., :/: 
Item paa Lieutnant Rasmus Nielsen wegne fordred bemelte Mads Bohn Hermansen efter Qvitering 
udvisning fra Amtstuen under Amtskrifveren S: Hans Henrik Skor  hans haand af 3 January 1699 
for forfalden land Gield til 1. may 1698. penge 23 Sld. 1 mrk. 11 skl., bemelte Lieutnant for denne 
S: Mand betalt haver, hvor for hand her af boet nu begierte udlæg som er 34 Sld. 3 mrk. 11 skl., 
formedelst mangel af løsøre er her for giort indførsel udi denne 7 gaard i Boelsker sogn for disse 34 
Sld. 3 mrk. 11 skl., :/: 
Nok fordred Mads Bohn Hermansen paa bemelte Lieutnant Rasmus Nielsens weigne som ham af 
Peder Andersen Fyhn i Knudsker sogn er ofverdragen og  Peder Andersen tilkom efter forskrefne 
S: Jørgen Knudsens skifte brefs indhold udi den 44 gaard i Aakier sogn, og denne S: Mand Hans 
Nielsen sig bemektighed hafver penge 19 Sld. 1 mrk., der af rester rente siden S: Niels Hansen ved 
døden afgik da denne Summa af Peder Andersen Fyhn paa sin hustruis wegne er arfved udi 4er aar 
er penge 3 Sld. 3 mrk. 4 skl., her for er giort indførsel formedelst mangel af løsøre udi den 7de gaard 
i Boehlsker sogn for disse Capital 19 Sld. 1 mrk., og rente 3 Sld. 3 mrk. 4 skl., er tilsammen 23 Sld. 
4 skl., :/: 
Disse forestaaende Lieutant Rasmus Nielsens tvende fordringer hafver hand ofver draged til Mads 
Bohn Hermansen i Nexøe hand forskrefne udleg til eir at beholde efter dette skiftebref og trans 
partens indhold :/: 
Peder Hansen paa 23 gaard i Boehlsker sogn fremlagde denne S: Mand Hans Nielsens til hans 
udgifne pantebref paa denne 7 gaard i Boehlsker sogn datered den 8 september 1696 lydende paa  
50 Sld., der af vedstod Peder Hansen efter der for uden hans qviteringsudvisning at have opbaared 
penge 30 Sld., rester 20 Sld., renten her af er afbetalt til denne dag som Per Hansen selfstendig var, 
for disse 20 Sld., er giort indførsel i den 7 gaard i Bohlsker sogn. for penge 20 Sld.,:/: 
Henning Bohn Henningsen i Rønne fordred ved sin kirstistis indsikred sedel angaaende en fordring 
ham forhen var beretiged hos Mads Hansen nu boende i Westermarie sogn som var 29 Sld. 2 mrk., 
hvilke penge Henning Bohn har Arresteret hos denne S: Mand efter som Mads Hansen samme 
Summa hos Hans Nielsen hafde til goede bestaaende men som nu befindis bemelte Mads Hansen at 
have opbaared resten af berørte Summa af denne S: Mand foruden 10 Sld., som endnu hos denne S: 
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Mand er ubetalt til Mads Hansen at restere, tilkommer da Henning Bohn her af boet at have forde 
10 Sld., resten 19 Sld. 2 mrk., lofved Mads Hansen nu her paa skifted at vilde self til Henning 
Bohn, betale, og det skadisløs efter loven, for disse 10 Sld., er udlagt en ploug med jern og behør for 
2 Sld., en wogn med toe gl. stier 3 Sld., en kaabber kedel paa en span stoer vog 8 skaalpund á 1 
mrk. 8 skl., er 3 Sld., 4 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk., it aske bord i stuen med foed for 3 
mrk., :/:  
Stads Capitainen i Rønne Philip Rask fordred efter sin sedel naar it pund skips wrag hamp for 1 
mrk., er aftagen, rester 2 Sld. 1 mrk., udlagt hos Olluf Kieldsen af den 44 gaard i Aakier sogn, at 
have disse 2 Sld. 1 mrk., :/: 
Herman Bohn Clausen i Rønne fordred som ham efter S: Jørgen Bohn er tilkommer 2 mrk., udlagt 
en lesned agedynne for 2 mrk., :/: 
Morten Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel 5 Sld. 3 mrk. 4 skl., her paa sagde Enken at være 
betalt med 2 Tønder haver som i fisked er lefvend á 4 mrk er 2 Sld., rester saa 3 Sld. 3 mrk. 4 skl., 
udlagt hos Olle Kieldsen af den 44 gaard i Aakier sogn at have disse 3 Sld. 3 mrk. 4 skl., :/: 
Ingeborg S: Olluf Jensen i Rønne fordred efter sin sedel først 2 Sld., for vare som efter regenskab 
dend 8 April A: 1689 denne S: Mand er skyldig blefven, hvor og ved samme dato denne S: Mand 
paa S: Jokum Bertels wegne har lofved isteden for 9 Sld., indførsel i denne 7de gaard at betale 6 
Sld., hvor af Ingeborg S: Olluf Jensen Prætenderer Rente i forløben tid til dato 3 Sld., hvilen rente 
samptlig arfvingerne Desputerer og der for den hos til lov og ret henvist. I saamaader giøres udleg 
her af boet for resten som er 8 Sld., udlagt en røe herret Koe for 5 Sld., en hand qvern med hus og 
seil for 3 mrk., 2 trave lang halm á 1 mrk er 2 mrk., hos Olle Kieldsen af den 44 gaard i Aakier sogn 
at have 7 mrk., :/: 
Peder Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel 11 mrk. 12 skl.,  Indført at betalis hos Olle 
Kieldsen af dend 44 gaard i Aakier sogn disse 2 Sld. 3 mrk. 12 skl., :/: 
Deiderik Funk i Nexøe fordred efter sin sedel penge 2 Sld., udlagt hos Olluf Kieldsen disse 2 Sld., 
:/: 
Herrits skrifveren Mortten Henriksen Kok fordred efter afregning 2 Sld. 12 skl., udlagt it ungt 
Soesvin for 2 mrk. 8 skl., en linnen tveskifted under dynne for 3 mrk., it flamsk hiønde 3 mrk., en 
fiering 4 skl., :/: 
Mortten Joensen landsting skrifver fordred 6 mrk., udlagt nogen halm paa en røste 1 mrk. 8 skl., 
nogen halm paa it5 stenge i wester lenge i sønder ende for 1 mrk. 8 skl., it galt svin for 2 mrk. 8 
skl., it nyt ege sparetræ 8 skl., 
Hans Jensen i Juhlgaarden i Aakier sogn fordred for leie af it par stude at pløye med penge 3 mrk., 
Enken med sinwerge dette benekter og derfor er til lov og ret henvist :/: 
Mads Larsen i Nexøe fordred 3 Sld. 4 skl., Udlagt hos Olle Kieldsen at have 3 Sld. 4 skl., :/: 
Karne Niels Trudsen fordred efter sedel som rester paa en Hoppe 3 mrk., udlagt en linnen Hofved 
dynne 2 mrk., en brake hammel med seeler 1 mrk.,  
Anders Smid i Aakier sogn fordred 8 skl., udlagt en lynneborg salt tønde 8 skl.,  
Hans Lassen i Persker sogn fordred 2 Sld. 2 skl., udlagt 2 røe spede tiurkalfve 3 mrk., 3 gl.ulen 
senge dynner for 3 mrk. 12 skl., en ulen hofved dynne 1 mrk. 8 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Olluf Jensen i Bohlsker sogn fordred efter Enkens vedgaaelse 1 mrk., udlagt it par gl. Høestier 8 
skl., en tiere ballig 8 skl., :/: 
Mikel Jacobsen i Bohlsker sogn fordred 3 mrk. 4 skl., udlagt en kiste uden laas 1 mrk. 4 skl., it røste 
car for 12 skl., 3 tomme tønder 12 skl., en kalke tønde 8 skl.,  
Mons Morttensen i Aakier sogn fordred 9 mrk. 12 skl., der for uden for en rug sæd som var lagt til 
den 44 gaard i Aakier sogn 10 mrk., hvilken rug Sæd S: Jørgen Knudsen hafde der lagt, og paa 
skifted efter hammen udlagt til skifteforwalteren, og Mons Morttensen gaf skifteforwalteren penge 
derfor, og S: Hans Nielsen sig enddog samme Rug sæd benektiged er 4 Sld. 3 mrk. 12 skl., her for 
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er giort indførsel at betalis af den 44 gaard i Aakier sogn som Olluf Kieldsen sammesteds af løsøre 
disse 4 Sld. 3 mrk., :/: 
Peder Rasmusen i Bohlsker sogn fordred for 3 skep. Rug á 2 mrk er 6 mrk., Enken sagde at Peder 
Rasmusens hustru har bekommed 7 alen walmen, og wilde her imod qvite forde 6 mrk., blifver da 
Peder Rasmusen skyldig paa walmelded alen 1 mrk er 7 mrk., der paa 1 mrk., om sider Accorderet 
at Peder Rasmusen bekommer udleg for 6 mrk., udlagt derfor en husstier 1 mrk., it blaaegarns lagen 
1 mrk. 8 skl., en gl. sleede for 8 skl., en bagstohl for 8 skl., hos Olle Kieldsen 2 mrk. 8 skl., :/: 
Jacob Morttensen i Bohlsker sogn fordred paa Hr: Hans Dommenici wegne Koe leie 15 mrk. 8 skl.,  
Enken dette benekted, og der for til lov og ret henvist :/: 
Peder Nielsen i Boehlskier sogn fordred 6 mrk., udlagt hos Olle Kieldsen at have 6 mrk., :7. 
Olluf Hansen i Boehlsker sogn fordred for en tønde Biug, og en tønde Haure Biuged 10 mrk., og 
Hauren 4 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., udlagt en lesned benkedynne siuf alen lang taxered for 14 mrk., :/: 
Peder Andersen Fyhn i Knudsker sogn fordred laante penge 1 mrk., udlagt en brake hammel med 
seehler 1 mrk., :/: 
Jacob Morttensen i Boehlsker sogn angaf at hand hafde her i denne for ham af denne S: Mand er 
giort afven dragelse at Jacob Morttensen skal hafve sin betalning i den 1. gaard i Boehlsker sogn 
hvilked de fordred Jacob Morttensen anden Gield 6 mrk. 8 skl., udlagt hos Olle Kieldsen at have 6 
mrk. 8 skl., forskrefne 46 Sld., lofved Peder Nielsen i Boehlsker sogn nu her paa skifted, at hand 
wil betalle til berørte Jacob Morttensen med sin til dato forfalden rente, i saa maader har Jacob 
Morttensen her til boet fra sig lefvered for hen paa denne 7de gaard opretted handskrift. Saa og 
lofved bemelte Peder Nielsen dette Sterfboe at holde skadisløs for bemelte kraf Deignen Josph 
Eriksen for dend for en skep: haver 1 mrk. 4 skl., Paaske rettighed 12 skl., er 2 mrk., udlagt en røed 
sped Qvige kalf for 1 mrk. 4 skl., hos Lieutnant Rasmus Nielsens udleg de 8 skl., it gl. sengested 4 
skl., :/: 
Anders Larsen i Nexøe fordred 4 mrk. 3 skl., udlagt it bord norden til i stuen for 1 mrk., it deigne 
trug for 1 mrk. 8 skl., en benke dynne i stuen for bordenden for 2 mrk., til ofvers 5 skl., :/: 
Efter formelte S: Jørgen Knudsens skiftebref befindis denne Sahl: Mand at werge for hans søn 
Knud Jørgensen som tilkommer 4 Sld. 14 skl., saa er nu ved denne S: Mands dødelig afgang igien 
til werge anordned Mor broderen Jep Nielsen i Ibsker sogn og bestaar berørte Summa uden rente 
formedelst barneds spede aars opforstring, saa er for Summen disse 4 Sld. 14 skl., udlagt at hafve 
hos Olluf Kieldsen af dend 44 gaard i Aarkier sogn disse 4 Sld. 14 skl., :/: 
Nok var denne S: Mand werge for Elsebeth Jokomsdaatter efter ergangne ordre af 19 Febr: 1692 
som Mons Hansen i Boehlsker sogn er igien tilordned at werge for og tilkommer hende i alt penge 7 
Sld udlagt hos Olluf Kieldsen at hafve af dend 44 gaard i aakier sogn disse 7 Sld., :/: 
Denne S: Mand har og werged for sin søster Elsebeth Nielsdaatter, og til kommer hende af boet paa 
sin tienesteløn penge 16 Sld., derpaa har nu hendis broder Peder Nielsen hos sig en Lin wef for 4 
Sld., foruden det hafver denne myndling bestaaende i den 1. gaard i Boehlsker sogn arf efter hindes 
fader og moder Capital 21 Sld., som hendis nu tilordned werge Peder Nielsen hende tilsvarer, hvor 
af en deel hende kand tilkomme, men disse besværlige tider, saadan Interesse forhindrer som til 
billigheden henstaar, I ass maader, der tilkommer hende her af boet 12 Sld., som berørte hendis 
broder hende herefter skal tilsvare, og er herfor giort indførsel udi den 7 gaard i Boehlsker skog, for 
11 Sld., og hos Olle Kieldsen i Aakier sogn af den 44 gaard at have 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren Henrik Brugman fordred for skriverløn efter S: Jørgen Knudsen 4 mrk., for noged 
Høe som Hans Nielsen fra den 44 gaard i Aakier sogn bort førde, og skifteskrifveren efter S: Jørgen 
Knudsen i betalning er udlagt, nok for en Contract efter denne S: Mands forige hustru rester 3 mrk., 
er 7 mrk., tillagt hos Mads Hermansens udleg 2 mrk. 14 skl., it lided skrin 1 mrk. 4 skl., it galt svin 
2 mrk. 8 skl., it møgbræ 4 skl., hos Hans Lassen 2 skl., :/:  
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Hans Mortensen i Poulsker sogn fordred paa sin myndlings wegne med rente 2 mrk. 8 skl., udlagt 
en gl. ruhl for 1 mrk., it sengested i østerhus 1 mrk., en høy ballig 8 skl., :/:  
Lieutnant Rasmus Nielsen fordred penge 6 mrk., udlagt it Faar for 4 mrk., it galt svin 2 mrk. 8 skl., 
til overs 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 6 Sld., udlagt, en sor Koe for 6 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 6 Sld., udlagt en røe Koe for 6 Sld., :/: 
Stemplet papir til skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt enwehr for 3 mrk., :/:  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt en graae Soe for 4 mrk., en 
harre med 19 jern tinner for 1 mrk. 8 skl., en ballig 8 skl., :/: 
Imod denne S: Mands udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken bevilged udlæg for penge 24 
Sld., der for udlagt en sort brun snopped, og stierned Hest for 8 Sld., en gl. guhl brun Hest 2 Sld., en 
guhl brun Hoppe 6 Sld., en sort hielmed Koe 6 Sld., 2 Faar 2 Sld.,:/: 
Summa Andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 236 Sld. 5 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 52 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Deraf Enken tilkommer den Halfve part som er 26 Sld. 9 1/5 skl.,  
Den anden halfvepart som er 26 Sld. 9½ skl., deelis imellem forskrefne en søn og 4 døttre. 
Er deraf en broderlaad 8 Sld. 2 mrk. 14 skl., og en søsterlaad er 4 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Hvor for demmen er skeed indførsel udi forskrefne 7 gaard i Boehlsker sogn, saa vel for Enkens 
andeel, som for it hvert barns anpart, efter anfordring af skifteforwalteren hafde de vedkommende 
ike videre tiul dette boes middel at angifve undtagen 3 skepper Rug som er saaed, som Enken til 
denne S: Mands og hindis bærns fælled føede, og fremtarf er bevilged, ar nyde, og beholde hvor for 
dette skifte der ved sluttes, forskrefne saa at være tilganged, at Passeret des til vidniebiurd under 
vore hender, og Signeter skiftesteden Ut Supra  Jens Pedersen Mechlenbourgh 

H: Brugman. Som laugwerge paa Enkens wiegne Jens Hansen. 
Per P:N:S: Nielsen. Jacob M,ortensen. Jep J:N:S: Nielsen.   
Mons M:H:S: Hansen.  Hans Larsen. Trøls Mortensen. 
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Nr. 295. 
Side 413. 1699. 14. April. 
Hans Rasmusen, ungkarl, til huse på 12. Sg. Vestermarie. 
 2 Fastre 
A: Karen Joensdatter, død, var gm. Lars Hansen. 3 søn. 4 døt. 
 1: Lars Jensen, egen værge, Vestermarie. 
 2: Jens Larsen, egen værge, Pedersker. 
 3: Hans Larsen, egen værge, Vestermarie. 
 4: Anna Jensdatter, enke. Værge: Lars Hansen. 
 5: Perrela Larsdatter, gm. Mogens Koefoed, Vestermarie. 
 6: Elsebeth Larsdatter, gm. Per Hansen, Aaker. 
 7: Karen Larsdatter. Værge: Far, Lars Hansen. 
B: Boehl Joensdatter, gm. Niels Andersen, Rundlykke, Myrebye, Vestermarie. 
 
Anno 1699 Den 14 April, er efter Foregaaende giorde Tillysning holden Registering og 
Wurdering,Sampt Schifte og Deehling efter Sahl: Hans Rasmusen som var tilhiem hos Lars 
Hansen som boer paa dend 12 Jord eiendomsgaard beliggende udi Westermarie sogn. Imellem 
denne S: Mands efterlatte  2de faster , eller deris børns som er først  
 
Karen Joensdaatter som ved døden er afgangen, og før var i ekteskab med bemelte Lars 
Hansen efter hende igien lefver 3 sønner og 4 døttre hvor af  

Dend eldste Søn er Lars Jensen her ibiden, sin egen werge 
Dend anden søn Jens Larsen i Perskeir sogn og sin egen werge. 
Dend yngste søn er  Hans Larsen i Westermarie sogn og sin egen werge. 
Dend eldste daatter Anna Jensdaatter en Enke, som berørte Lars Hansen er laugwerge 
for  
Dend anden daatter Periela Lars daatter i Ekteskab med Mogens Koefoed i 
Westermarie sogn. 
Dend 3de daatter er Elsebeth Larsdaatter i Ekteskab med Per Hansen i Aakier sogn. 
Dend yngste daatter Karne Larsdaatter  for hende er faderen Lars Hansen werge. 

Dend anden denne S: Carls faster, er Boohl Joensdaatter i ekteskab med Niels Andersen boende i 
Rundlyken i Myrre bye i Westermarie sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   JørgenNielsen og  Arist Ibsen, ibiden. 
Hvor da  er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
En røe blised Hest for 8 Sld., en brun skimled Hoppe som og er blised for 5 Sld., en røed Koe hos 
Mogens Koefoed paa leie samme Koe er sat for 5 Sld., leien for 99. er efter arfvingernis angifvende  
betalt en graae herret gl. Koe hos Jens Christophersen paa Wallensgaards grund paa leien samme 
Koe sat for penge 4 Sld., leien er for 99. betalt, som blef vedgaaen af arfvingerne en røe hielmed 
Qvige som og er grimmed er sat for 5 Sld., en slet røed Qvige for 3 Sld., disse 2de Qviger hafver 
Rasmus Jensen Bødker paa Ellisgaards grunden i aakier sogn haft, og endnu hos sig har at fore 
føede imod hvis hand til denne S: Carl Skyldig var og er det dermed at clarred hvis Rasmus Jensen 
saaleedis skyldig var i 6 støker Faar er sat med sin afgrøde støked sat  for 4 mrk er 6 Sld., findis it 
Faar og er denne S: Carl tilhørrende hvilked er gammelt og siunis at være siugt, kand det staar til 
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redning, bevilged samptlig arfvingerne, det at Anna Jensdaatter skal det beholde, en brøger kedel 
paa en tønde stoer er taxered efter wegten for 11 Sld., 
Sengeklæder. En olmerdugs sort ranned ofverdynne for 1 Sld. 1 mrk., en ullen underdynne af hvid 
wadmel for 1 Sld., en linnen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., 2 linnen hofved dynne á 2 mrk. 8 skl., er 
1 Sld. 1 mrk., en ullen pude stop for 8 skl., it gl. sengklæde for 2 mrk., en nye wefved agedynne for 
2 mrk. 8 skl., :/: 
2 syede hiønder med skin waar endnu á 2 mrk er 1 Sld., it pude vor med strik for 1 mrk. 8 skl.,  
Denne S: Carls Ifareklæder er efterskrefne nemlig, en sort klædis kioehl for 3 Sld. 2 mrk., en graae 
klædis kioehl for 3 Sld. 2 mrk., 2 sorte klædis bopser for 1 Sld. 2 mrk., en røed kierseis foreskiorte 
4 mrk., en sort wadmels kiohl 1 Sld., 2 blaked wadmels bopser for 12 skl., 2 gl.Allunit skin bopser 
12 skl., en gl. røed wadmels fore skiorte med tii knapper udi for 1 mrk., it førre wraae skab med en 
laas for 2 Sld., it Ege madskab med 2 laasfaste dørre for 1 Sld. 2 mrk., it sengested med skammel til 
for 2 mrk., en førre kiste med laas forre for 2 Sld. 2 mrk., en gl. førre kiste med en fordreved laas 
for 2 mrk., nok fanttis it lided Ege jern bunden half kiste som denne S: Carl har foræred Hans 
Larsen for sin umage med ham i hans svaghed, nok fanttis it stue bord som denne S: Carl har 
foræred Lars Jensen for sin umage med ham i sin svaghed, en hand qvern med huus og seil og bind 
er sat for 4 Sld., it gl. Ølkar paa en tønde stoer for 2 mrk., it aar med bihl paa for 1 mrk., en træ hare 
for 12 skl., en gl. krabatte sadel for 1 mrk. 8 skl., it bidzel for 1 mrk. 8 skl., hvis Niels Andersen til 
denne S: Carl efter handskrift skyldig var datered dend 8 November A: 79. er aldeelis afbetalt i alle 
maader, nok befindis efter it pandtebref datered ved Westermarie sogn dend 12 November A: 1691. 
udgifved af Niels Jensen i Myrebye boende paa 5te gaard ibiden, og lest inden wester herrits ting, 
den 26 November 1691. denne S: Carl i berørte gaard, at være berettiged Capital 40 Sld., renten af 
denne hofved Summa er betalt til November 1698 og blef samme bref lest og paaskrefven, en 
brøden Sølf skaal paa 1½ peel stoer, en sølf staab paa en peel stoer, 2 Sølf skeer som Lars Hansen 
vedgaar, men Lars Jensen, og Anders Nielsen beretted at denne S: Carl hafde 3de sølf skeer, dette 
forskrefven Sølf beretted Lars Hansen at hand hafver udsat i pandt for forstrekning, til denne Carls 
begravelse, og der paa opbaared pengees werdie for 12 Sld., her om blef arfvingerne foreened 
saaleedis at Lars Jensen skal indløse, berørte Sølf Staab, og Lars Hansen skal løse det øfrige Sølf, 
og naar det saa vorder løst saa skal Lars Jensen til eip beholde Sølf staaben naar alle arfvingerne 
nyder hvis der ofver skyder for uden de 12 Sld., som formelt opbaaren er, og skal saa Lars Hansen 
indløse det øfrige Sølf og naar saa det er indløst, skal det paa penge anslagis og hvis saa det Sølf 
tilsammen er bæden end for 12 Sld., det skal komme samptlige arfvingerne til deehling fanttis og 22 
smaa gl. Sølf knapper, hvilke denne S: Carl haver foræred Hans Larsen hvilked nu samptlige 
arfvingerne bevilged at Hans Larsen skal beholde uanked. 
Summa andrager forskrefne denne S: Carls middeler til penge 118 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Her imod blef angifven efter skrefne Prætensioner og der tio giort udleg som her 
efter følger. 
Lars Hansen som haver bekaasted denne S: Carls lig til sit hvilested og der paa foruden forne 12 
Sld., som Sølfved er udsat for udlagt, som opdrager til penge 18 Sld. 3 mrk., nok for sine reiser 
umage og besvær blef Lars Hansen bevilged 4 Sld. For disse 22 Sld. 3 mrk., er udlagt, af brøger 
kedelen 5 mrk., en røe blised Hest for 8 Sld., en røed Koe hos Mogens Koefoed paa leie for 5 Sld., 6 
Faar med sin afgrøde for 6 Sld., en graae herret Koe hos Jens Christophersen paa wallens gaards 
grund paa leie for 4 Sld., her af er tilofvers 6 mrk., Nok Prætendent Lars Hansen for de 2de sidste 
aar denne S: Carl hos hammen hafver nyded en deehl kost hos værelse reenlighed, og i hans 
svaghed opvartning med anden nødtørst, det alt sammen lod Lars Hansen forblifver aarlig paa 10 
Sld er 20 Sld., her for er udlagt ved forskrefne uld at hafve 1 Sld. 2 mrk., en hvid wadmels 
underdynne 1 Sld., 2 linnen hof dynner for 1 Sld. 1 mrk., it gl.  seng klæde for 2 mrk., en nye 
wefved agedynne 2 mrk. 8 skl.,  it pude vor med strik for 1 mrk. 8 skl., en hand qvern med behør for 
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4 Sld.,  it Øll kar paa en tønde for 2 mrk., it aar med bihl for 1 mrk., en hare for 12 skl., it bidzel for 
1 mrk. 8 skl., en førre kiste med laas 2 Sld. 2 mrk., it Ege madskab med 2 laasfast dørre fore for 1 
Sld. 2 mrk., en sort klædis kiohl for 3 Sld., it par sorte klædis bopser 6 mrk., it par wadmels bopser 
12 skl., it par Allumit skin bopser for 12 skl., af en pude stop 4 skl., :/: 
Niels Andersen med sin hustru som er denne S: Carls faster bevilged samptlige arfvingerne her af 
boet at nyde forde Hoppe taxered for 5 Sld., en krabatt sadel taxeret for 1 mrk. 8 skl., saa og en røed 
fore skiorte taxered for 4 mrk.,  giør 6 Sld. 1 mrk. 8 skl., hvilked saaleedis er udlagt og Niels 
Andersen det uanked at nyde og beholde nemlig en brun blised skimled Hoppe for 5 Sld., en krabat 
sadel for 1 mrk. 8 skl.,  en røed kidseis fore skiorte for 4 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 4 Sld. 2 mrk., udlagt og giort indførsel udi forde brøgger kedel for 
4 Sld. 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren i alt 4 Sld. 2 mrk., her for er giort indførsel i forde brøger kedel for 4 Sld. 2 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., her for er giort indførsel i forde brøger kedel for 3 
mrk., :/:  Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., udlagt 2 hiønder med 
skin waar under for 4 mrk., en gl. førre kiste med en forderved laas for 2 mrk., :/: 
Widere Prætenderet Lars Hansen for de forhen 18 aar denne S: Carl har haft hus wærelse, en deehl 
kaast reenlighed og hvis videre ham til nødtørst efter sin egen willie begierte og nød, hvor for Lars 
Hansen fordrede ugentlig 8 skl., andrager aarlig 6 Sld. 2 mrk., er i de forde 18 aar 117 Sld.,  
hvilken Prætension Lars Hansen indgik at hans børn var laatagen udi, men som dette boes middel 
ike kand udstreke sig lengere end at til denne fordring som sig self siunis billig kand udholde, end 
58 Sld. 4 skl., som er resten af dette boes middel naar de forestaar udfordringer først er aflagt 
saaleedis da forrestaaende 58 Sld. 4 skl., Imellem Lars Hansen, og felleds hans egen og hans S: 
hustruis denne S: Carls fasties børn, er der af Laurits Hansens anpart 29 Sld. 2 skl., den øfrige 
halfvepart deehlis imellem forskrefne bærn 3 sønner og 4 døttre, er der af en broderlaad 5 Sld. 3 
mrk. 3 3/5 skl., og er søsterlaad 2 Sld. 3 mrk. 9 4/5 skl., Hver for en hver her efterskrev udleg efter 
skifteforwalterens anfordring lofde samptlig arfvingerne di widere til denne S: Carls mideler at 
angifve, end forskrefved staar, hvor ved saa dette skifte efter som dagen er til ende sluttis, dette saa 
at være Passeret Testerer. Jens Pedersen Meklenbourgh.   H: Brugman. 
Laurits L:J:S: Jensen      Jørgen Nielsen. Arist Ibsen.         Lars Hansen  
Paa min faders wegne Anders A:N: Nielsen.  
 
For faderen Lars Hansens anpart 29 Sld. 2 skl., udlagt af forskrefne handskrift at hafve  24 Sld. 3 
mrk., en graa klædis kiohl 3 Sld. 2 mrk., it sengested med skammel for 2 mrk., en røed wadmels 
foreskiorte for 1 mrk., af   en pudestop 2 skl., :/: 
Sønnen Lars Jensen tilkommer 5 Sld. 3 mrk. 3 skl., der for er udlagt en slet Røed Qvige hos 
Rasmus Jensen Bødker i Aakier sogn taxered for 3 Sld., it førre wraaeskab med laas for 2 Sld., en 
sort wadmels kiohl for 4 mrk., til ofvers 13 skl., :/: 
Dend anden søn Jens Larsen for sin anpart 5 Sld. 3 mrk. 3 skl., er giort indførsel i forde 5te 
gaards pante penge 5 Sld. 3 mrk. 3 skl., :/: 
Dend yngste søn Hans Larsen laad er 5 Sld. 3 mrk. 3 skl., er udlagt en røe hielmed og grimmed 
Qvige hos Rasmus Bødker i Aakier sogn taxered for 5 Sld., af forde pantebref 3 mrk. 3 skl., :/: 
Dend eldste daatter Anna Jensdatter hendis laad 11 mrk. 9 skl., tillagt en sort ranned ofverdynne 
for 5 mrk., en linnen underdynne for 6 mrk., hos Lars Jensen at hafve 9 skl.,  
Dend anden daatter Pernela  Mons Koefoeds laad 11 mrk. 9 skl.,  
Dend 3de daatter Elsebeth Per Hansen i Aakier sogn hendis laad er 11 mrk. 9 skl.,  
Dend yngste daatter Karne Larsdaatter hendis laad 11 mrk. 9 skl., 
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Hvilket  andrager 8 Sld. 2 mrk. 11 skl., hvor faderen er giort anvisning udi forskrefne pantebref paa 
den 5 gaard i westermarie sogn, dette saa at være udlagt. Testerer. 
 Jens Pedersen Meklenbourgh.  H: Brugman.      Laurits Hansen. 
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Nr. 296. 
Side 414. 1699. 1. Maj. 
Henrich Bertelsen, udb. 48. Sg.g. Klemensker. 
 Og 
Karen Monsdatter, døde d. 29. April. 
 Deres sammenavlet børn.2 søn. 
A: Bertel Henrichsen, f. 1688. Værge: Morbror, Jens Monsen, Østerlars. 
B: Peder Henrichsen, f. 1693. Værge: Anders Bertelsen, Bodilsker. 
 Kvindes børn ved ægt. ?. 2 søn. 
C: Hans Larsen, egen værge, tjener, Kyndegård, Nyker. 
D: Mons Larsen. Værge: Morbror, Hans Monsen, Nyker. 
 
Anno 1699 Den 1 May, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og Wurdering,Sampt 
Liqvidation efter S: Henrik Bertelsen Udbygger paa den 48 Jordeiendoms gaards grund i 
hvilked Huus hand ved døden afgik i Clemmedsker sogn og som hans hustru Karen Monsdaatter 
og nu befindis at være død i løfverdags dend 29 April. Saa skeer denne Liqvidation efter dem begge 
Imellem begge deris børn, først som de begge auflede sammen som er 2 sønner, hvor af  
 
Dend eldste Søn er Bertel Henriksen paa 11 aar gl. for hammen er til werge anordned mor 
broderen Jens Monsen i Østerlaursker sogn. 
Dend yngste søn er Peder Henriksen 6 aar gl. for hammen er til werge anordned Anders 
Bertelsen i Boehlsker sogn. 
Efter denne S: Qvinde som denne S: Mand var stiffader til nemlig 2 sønner. 
Dend eldste søn er Hans Larsen sin egen werge og tien paa Kyndegaard i Nyker sogn.  
Dend anden søn er Mons Larsen som morbroderen Hans Monsen i Nykersogn er tilordned at 
werge for. 
 
Hvor da paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og 
Amptman Herren Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Peder Hansen 
og  Esper Espersen, i bemelte Clemmedsker sogn.. Hvor da  er forefunden og Passeret som følger. 
 
En pollemettis Qvinde hufve for 2 mrk., en sort klædning Qvinde kioehl for 10 mrk., en sort klædis 
Qvinde trøye 1 mrk. 8 skl., en sort klædis qvinde hufve for 4 skl., 2 gl. hals klude af Cram lerred for 
8 skl., Denne S: Mands klæder er en brun wadmels kiohl 3 mrk. en hvid ullen sengedynne med 
noged graat der i wefved for 6 mrk., en sort ullen senge dynne for 5 mrk., 2 gl. hiønder á 4 skl er 8 
skl., it gl. medskab med en udøktig laas for 4 mrk., en førre gl. kiste med laas for 1 mrk. 8 skl., it 
førre skrin for 2 mrk., en lin wef med jern for 1 mrk., en gl. øl fiering for 8 skl., en spin rok fpr 2 
mrk., it gl. sengested 8 skl.,  3 Gies med sine Æg, og med Gaasen á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., 3 
gl. Faar med hver sit spede lam á 4 mrk er 3 Sld., 2 fior lam og en wehr á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 
fanttis her i boet 2de Kiør menlig en sort hielmed Koe sampt en sort Koe, hvilke 2de Kiør tilhør 
Jacob Pettersen skrædder i Rønne og hafver berørte S: Mand og Qvinde føed, den sort hielmed Koe 
sampt en fior gl. røe Qvigekalf, som og nu er her ved boet og fanttis for Jacob skrædder; Hvorimod 
leien af berørte sorte Kiør er afbetalt til bemelte Jacob Pettersen Skrædder som self vedstoed at 
hafve leint og med denne S: Mand Accorderet der om at Henrik Bertelsen skulde føede berørte sort 
hielmed Koe, og nød imod fore lønnen paa den sorte Koe, til fordag hellig Misse 99. Hvor for saa 
leien her til boet nu som sædvanligt af en koe aarlig gifvis anføris penge 1 Sld., og hvem som denne 
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1 Sld., vor der til beholde Koe til Allehelgen 99. at da Jacob Skrædder sin berørte Koe kand igien 
bekomme /: nok findis hos Jacob Skrædder 2 sæke, hvilke sæke en taxered for 4 Sld., Hos Hans 
Larsen i Clemmedsker sogn er dette boe til beste bestaaende en tønde Haure for 4 mrk., :/: 
Summa andrager dette Sterfboets middel til penge 18 Sld. 2 mrk. :/: 
Hans Morttensen som boer paa den bemelte 48 gaard paa hvis grund disse S: Mennesker boed og 
ved døden er afgangen tilkommer for hvis hand allerede hafver bekaasted, og svarer til, dem som 
der til har noged udlagt, nemlig for denne S: Mands lig hand her laded begrafven, saa vel som og  
denne S: Qvindis lig der endnu til jorden skal befindis, derfor udi alt ualeg her af boe for 10 Sld. 1 
mrk., udlagt en sort klædis Qvinde kiohl for 2 Sld. 2 mrk., en brun wadmels mands kiohl 3 mrk., en 
ullen graae sengedynne for 6 mrk., en sort dito 5 mrk., 2 fior lam og en wehr for 6 mrk., forskrefne 
sorte Koe dens anførte, og betalte leie, til allehellgen 99. 4 mrk., forde tønde Haure 4 mrk., en spin 
rok for 2 mrk., it sengested for 8 skl., en ølfiering for 8 skl., :/: 
Jens Hansen Vicetør boende i Rønne fordrer som denne S: Mand er ham skyldig penge 1 Sld. 3 
mrk. 8 skl., her af kand Proqvota tilkommer 5 mrk. 2 skl., og derfor udlagt 3 gl. Gies med sine, Æg 
og Gaasen deri med beregned for 3 mrk. 12 skl., en pollemeettis Qvinde hufve for 2 mrk., til ofvers 
10 skl., :/:  Jacob Pettersen Skrædder i Rønne fordrer 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., her for kand Proqvota 
tilkomme 3 mrk. 12 skl., og udlagt 2 Sæke for 4 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Arist Hansen i Nyekier sogn fordrer 1 Sld. 3 mrk., her for kand Proqvota tilkomme 5 mrk., og 
udlagt it madskab for 4 mrk., en lin wef for 1 mrk., :/: 
Jens Hansen i Clemmedsker sogn fordred 2 mrk., Proqvota 1 mrk. 6 skl., og udlagt en sort klædis 
trøye 1 mrk. 8 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Jens Hansen paa Splidsgaards grund fordred 8 skl., Proqvota 5 skl., hos Jacob Skrædder 3 skl., hos 
Jens Hansen af trøyen de 2 skl.,  
Hans Monsen i Nykier sogn fordred 3 mrk. 4 skl., her for kand Proqvota tilkommer 2 mrk. 4 skl., og 
udlagt en sort klædis hufve for 4 skl., 2 halsklude for 8 skl., 2 hiønder for 8 skl., hos Jens Hansen 10 
skl., af kisten de 6 skl., :/: 
Skifteforwalteren og skrifveren for deris umage hver 5 mrk., er 10 mrk.,  
Stempled papir er udlagt 3 Faar og 3 spede Lam med Lammene sat for 3 Sld., it førre skrin for 2 
mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Wurderingamændene for umage hver 17 skl er 2 mrk. 2 skl., forde 1 mrk., en førre kiste for 1 mrk. 
8 skl., til ofvers 6 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Prætension 20 Sld. 2 mrk.,  
Saaleedis da indted ofver blefven til deehling, men Gielden er Proqvota regned, efter som 
forskrefved staar, efter anfordringer inted videre forefunden end forskrefved staar, dette saa at være 
Passeret Testerer.  
Jens Pedersen Meklenbourgh. Henrik Brugman.  Hans Morttensen. 
Christen Pedersen. C:P:S: eget skrefne navn. Hans H:M: Mogensen. 
Peder P:H:S: Hansen. Esper E:E:S: Espersen. 
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Nr. 297. 
Side 414b. 1699. 16. Maj.    
Hans Jørgensen, Præstegård, Rutsker. 
Ellene Hansdatter. Laugv: Søstermand, Esper Mogensen, Rutsker. 
 2 søn. 3 døt. 
A: Jørgen Hansen, f. 1691. Værge: Farbror, Olluf Jørgensen, Rutsker. 
B: Christopher Hansen, f. 1697. Værge: Slægt, Claus Hansen, Rutsker. 
C: Anna Hansdatter, f. 1687. Værge: Peder Mogensen, Risbye, Klemensker. 
D: Arsele Hansdatter, f. 1692. Værge: Jacob Hansen, Rutsker. 
E: Kirstene Hansdatter, f. 1695. Værge: Peder Hansen, Baggegård, Rutsker. 
 
Anno 1699 Den 16 May, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og Wurdering,Sampt 
Skifte og Deehling efter S: Hans Jørgensen som boede og døde, paa Rydskier Præstegaard  
Imellem denne S: Mands efterlatte Hustru Ellene Hansdaatter for hende blef efter hendis 
begiering til laugwerge anordned hendis søster mand Esper Mogensen i bemelte Rydskier sogn. De 
paa eene og paa anden side, deris sammen auflede Børn som er 2 sønner og 3 døttre, hvor af  
 
Dend eldste Søn er Jørgen Hansen ibiden, paa 8 aar for hammen er til werge anordned hans fader 
broder Olluf Jørgensen boende  i Rydskier sogn. 
Dend anden søn Christopher Hansen  lidet paa 2ded aar gl.for hammen til werge anordned 
moderens slægt Claus Hansen i Rydskier sogn. 
Dend eldste daatter Anna Hansdaatter paa 12 aar gl. for hende til werge anordned Peder 
Mogensen boende i Risbye udi Clemmedsker sogn. 
Dend anden daatter Arsele Hansdaatter lided paa 7 aar gl. for hende til werge anordned Jacob 
Hansen i Rydskier sogn. 
Dend yngste daatter Kirstine Hansdaatter lidet paa 4 aar gl. for hende til werge anordned Peder 
Hansen paa Baggegaarden i bemelte Rydskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Laurs Monsen og  Jørgen Hansen, i 
Rydskier sogn. Hvor da  er forefunden og Passeret som her følger. 
 
Heste og Hopper. 
En guhl brun stierned ugilled Hest for 3 Sld., en røe blised gilling for 9 Sld., en sort brun blised 
Foehle for 7 Sld., en ung graae gilling 6 Sld., en sort blised gl. gilling for 3 Sld., en graae Hoppe for 
6 Sld., en brun stierned Hoppe for 6 Sld., en brun blised Hoppe for 7 Sld., en gl. sort Hoppe for 2 
Sld.,  
Qveg. 
En gl. blaked Koe for 4 Sld. 2 mrk., en anden blaked Koe for 5 Sld., endnu en liden blaket Koe 4 
Sld., en røe Koe med en brun mille for 5 Sld., en bleg røgged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort stierned 
Koe for 4 Sld., en hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe røgged Koe 5 Sld., en graa herret Koe for 4 
Sld., it sort hielmed studnød for 1 Sld. 2 mrk., it røe braaged Qvige nød for 1 Sld. 2 mrk.,  
Svin. En hvid Soe med fem spede grise tilsammen for 1 Sld., 
Gies. 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Boehave. 
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En arbiedswogn foruden stier for 3 Sld., en gl. sleede med toe  vidier for 1 mrk., en hand qvern 
foruden seil og spindet, med hus der til sat for 2 Sld., it lided øllkar for 3 mrk., it deigne trug for 1 
mrk. 8 skl., uden gaul endnu en liden sleede for uden dret og vidier for 1 mrk., 4 juhl nauf med jern 
udi uden phiel for 5 mrk., en straabonds tønde 6 skl., en dito for 4 skl., it lided skrin uden laas 1 
mrk., 2 straabonds tønder 8 skl.,  
Kaabber ware. 
En gl. kaabber kedel 2 mrk., en mæssing kedel for 3 mrk., en nye kaabber kedel paa en fiering stoer 
er vigtig til penge 5 Sld., er til beste af en brøger kedel som til Hans Svendsen i Dyngegaard er udi 
pandt sat foruden de 6 Sld., der paa er laant, boet til nytte anføris penge 4 Sld., en ploug med jern og 
anden tilhør for 1 Sld. 2 mrk., sengested i Herberghused for 1 Sld. 2 mrk., it aar med bihl paa for 1 
mrk., en gl. harre for 8 skl., dend sæd som i dette aar 1699. til denne gaard er saaed er efter skrefne 
1 1/5 tønde Rug á tønden 9 mrk., efter rente er taxten er 28 Sld. 2 mrk. 13 skl., Biug 4 tønder á 
tønden 9 mrk er 9 Sld., Hafre 8 tønder á 4 mrk er 8 Sld., afgrøden svarer Enken afgiften for berørte 
denne Præstegaard for anmelte aar 1699. hvor til hun haver Engens afgrøde hvilked Enken saaleedis 
efter aftale paa Sterfboet saaleedis lofved at svare som melt er. 
I Stuen. 
It lidet steen bord i stuen med lugt foed for 4 Sld., en nye wefved benkedynne under winduen 6 alen 
lang for 1 Sld. 2 mrk., it syed hiønde med skin under for 2 skl., it lidet træ bord ved stue dørren for 
12 skl., en syed agedynne med skin under for 1 mrk. 8 skl., en bagstohl for 1 mrk.,  
Tilstaaende Gield. 
Enken angaf at Jens Kieldsen i Hasle er skyldig blefven for Hafre her til boet 3 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Nok anføris som Peder Hansen i Bagergaarden i Rydsker sogn skal tilsvare mynlingen Kirstine 
Jørgensdaatter af en røe blised Foele hende bytter sin S: Moder arfvelig tilholdt penge 3 Sld., 
Summa andrager forskrefne boets løsøre middel til penge 150 Sld. 10 skl.,  
Hvad Ifareklæderne efter denne S: Mand belanger, da som af hiem spunden tøy og skin var saa blef 
Sterfboet der om afhandled at de 2de sønner som denne S: Mand sig har efter latt skal dem beholde, 
til at paaklæde sig efter haanden at forslide nemlig en hver der af skal hafve en klædning. 
Blef saa her imod efterskrefne boets skyldige Gield og Prætensioner og der til giort udleg som 
følger,  
Som  følger, befindis denne S: Mand Hans Jørgensen har været tilordnet at wærge for sin søster 
Kirstine Jørgensdaatter som tilkommer her af boet, først som hender tilkom efter efter hendis S: 
Fader S: Jørgen Ibsen i Rydskier sogn den 20 Oktober, og 21 November 1684. 6 Sld. 14 skl., hvor 
for Morten Pedersen i Aakier sogn først wergede, og efter hans hustruis død, er Hans Jørgensen til 
ordned at wærge, og da blef udlagt den 6 September 1690. med Capital og rente 7 Sld. 1 mrk. 10 
skl., feraf regnis rente til dato er naar wærge penge fradragis i 8 ½ aar 2 Sld. 2½ skl., er saa Capital 
og rente 9 Sld. 1 mrk. 12½ skl., Nok tilfaldt hende efter sin S: Moder dend 27 Augusty 1697. arf 6 
Sld. 3 mrk. 13 skl., som bestaar hid indtil foruden rente, hvis og Kirstine Jørgensdaatter efter 
berørte sin S: Moders skiftebref til hiemgifte er udlagt hafver Kirstine Jørgensdaatter self 
annammed saa dette Sterfboe der for er arfveløs, at tilsvare og som Kirstine Jørgensdaatter nu er i 
ekteskab med Jep Hansen i Hasle saa fordrede hand her af boet bemelte hendis tilfalden arf, er saa 
det som her af boet skeer udleg for i alt 16 Sld. 1 mrk. 9½ skl., her for er udlagt, en ung graae 
gilling for 6 Sld., en sort stierned Koe for 4 Sld., hos Jens Kieldsen i Hasle affordris 3 Sld. 1 mrk. 
12 skl., hos Peder Hansen paa myregaard i Rydskier sogn 3 Sld. 3 skl.,  her af til er til ofvers5½ 
skl.,  Nok efter berørte skiftebref efter Kirstine S: Jørgen Ibsen, dend 27 Augusty 1697, er og S: 
Hans Jørgensen tilordned at werge for den S: Qvindis sønne daatter, Annike Andersdaatter, som 
tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., hvor for hindis Stiffader ved denne S: Mands død, er til werge 
anordned, nemlig Hans Jørgensen boende i Olskier sogn, som anbefallis det efter loven at forre 
staar, hvis ellers alle Kirsten Sahl: Jørgen Ibsen børn kand tilkomme, af den anpart Landgielde, 
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Stads Capitainen Phlip Rask i Rønne, der til boet skyldig befindis, forblifver efter berørte 
skiftebrefs indhold, Item tilkommer denne mymling Anniche Andersdaatter efter sin S: Faders 
skiftebref som denne S: Mand har oppebaared 6 Sld. 3 mrk. 1 skl., der af rente siden Skiftebrefved 
dato den 1. september 1692. er i 6 ¾, naar wærge penge fradragis 6 mrk. 12 skl., er saa heraf boet 
skeer udlæg for 11 Sld. 15 skl., hvor for er udlagt en brun stierned Hoppe for 6 Sld., en røe røgged 
Koe for 5 Sld., it syed hiønde med skin under for 12 skl., hos Jep Hansen 3 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Hans Anker var her tilstede, og efter den imellem ham, og denne S: Mand 
sluttet, og opretted Contract lod ansee gaardsens huse brøstfeldighed, hvor da befanttis dem at være 
til brøst, som denne S: Mand har indgaaed, og belofved ved lige, og hefd, at holde i alt paa 15 Sld. 8 
skl.,  hvor for Enken annammer udlæg, og lofved at lade brøstfeldigheden paa gaardens huse 
Reparere, saa det skal være upaaklageligt, og er for Summen udlagt en røed blised gilling for 9 Sld., 
en røe hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en ploug med tilbehør for 6 mrk., en harre 8 skl., :/: 
Nok fordrede berørte Hr: Hans Anker bekostning paa 2de Eens lydende Contracts brefve 6 mrk., 
udlagt it sort hielmed studnød for 6 mrk., :/: 
Deignen Hans Jensen her i Sogned fordred for lig tienesten efter løfte 2 Sld., udlagt en nye wefved 
benkedynne under winduen i stuen 6 alen for 6 mrk., en gl. kaabber kedel for 2 mrk., :/: 
Stads Capitainen Phlip Rask i Rønne fordrer først 15 mrk. 4 skl., nok som hand paa S: Hans 
Jørgensen weigne til Jens Herman skal have betalt 7 mrk., her for ville arfvingerne ike stæde udleg, 
men Enken vil giøre regenskab herom, og afkortning paa huus hendis Sahl: Mand hos Phlip Rask 
paa de 2 aars landgielde kand tilkomme der for det derved beror som berørte skifte bref udviser, og 
Enken self her til at svare, saavit ret er :/: 
Kirke wærgen Hans Svendsen i Dyngegaarden fordrer først for en ligkiste 3 Sld. 2 mrk., Kloke 
ringens penge 2 mrk., er 4 Sld., udlagt en liden blaked Koe for 4 Sld., :/: 
Jep Jørgensen fordred for graven at grave 1 mrk., udlagt it lidet skrin uden laas for 1 mrk., :/: 
Gl. Hans Smid i Hasle fordred arbiedsløn paa en aar bihl med jern penge 1 mrk., udlagt en bagstohl 
for 1 mrk., :/: 
Unge Hans Smid ibiden fordred arbiedsløn 8 skl., udlagt 2 straabonds tønder for 8 skl., :/: 
Jens Anker fordred efter en henb beretning 1 mrk., udlagt en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl., til ofvers 4 
skl., :/: 
Niels Frost i Rønne fordred som rester paa en bog 7 Skl., udlagt af it aar med bihl  for 4 skl., af en 
gl. Gaas 3 skl., :/: 
Esper Mogensen fordred for jern 12 skl., udlagt it aar med bihl for 1 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Daniel Peders fordred for en dags meining 10 skl., udlagt en tønde for 6 skl., en dito for 4 skl., :/: 
Imod Denne S: Mands Udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken lige bekostning bevilged 
som opdrager til penge 30 Sld., udlagt en sort blised gl. Hest 3 Sld., en graae Hoppe for 6 Sld., en 
brun blised Hoppe for 7 Sld., en gl. sort Hoppe for 2 Sld., en gl. blaked Koe for 4 Sld. 2 mrk., en 
anden blaked Koe for 5 Sld., 1 1/5 tønde strøe Rug for 2 Sld. 2 mrk. 13 skl., til ofvers 13 skl., :/: 
Og som børnen er saa ringe af alder saa blef Enken til hielp til deris opforstring af fælles Boe, 
bevilged udleg for 15 Sld., udlagt en bleg røgged Koe for 5 Sld., 4 tønder Biug for 9 Sld., forskrefne 
13 skl., en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 5 Sld., udlagt en sort brun blised Foele for 7 Sld., til ofvers 8 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld., udlagt en røe Koe med en brum mulle for 5 Sld., :/: 
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt af forde Fohle for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage baade med dette boes middel at wurdere saa og denne gaards 
brøstfeldighed at efter see, er der for bevilged hver 4 mrk., er 2 Sld., Lars Monsen er tillagt en hvid 
Soe med 5 grise 4 mrk., Jørgen Hansen er tillagt it røe braaged Qvigenød for 6 mrk., til ofvers 2 
mrk.,  
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Jep Hansen i Rydsker sogn fordred 4 mrk., udlagt helften af en hiem qvern sat for 8 Sld., der af de  
4 mrk., :/:  
Esper Monsen fordred for brendevin 2 mrk., udlagt af forde Qvern 2 mrk., :/: 
Niels Hansen i Rydsker sogn fordred ved Esper Monsen penge 1 mtrk., udlagt af forde Qvern 1 
mrk., :/: 
Olluf Jørgensen i Rydsker sogn fordred som Enken vedgik dend foran førte guhl brun stierned 
ugilled Hest hvilken hand skal have laant sin S: Broder denne S: Mand Hans Jørgensen og nu 
haniste dis samme Hest igien at bekomme hvor med hand nøyedis, og der for her anførris taxten de 
3 Sld., hvor for berørte Hest saaleedis udleggis :/:  
Esper Monsen fordred for sin umage her ved Sterfboet 4 mrk., udlagt 4 Juhl Naur som er foruden 
Priel for 5 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Giert Jacobsen Farfver i Rønne loed fordre 2 mrk., udlagt hos Jørgen Hansen i Rydsker sogn at 
hafve 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 115 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deehling penge 34 Sld 2 mrk.,  
Deraf tilkommer Moderen dend halfve part som er 17 Sld. 1 mrk., den anden halfvepart som og er 
17 Sld. 1 mrk., dehlis imellem forskrefne denne S: Mands og Enkens sammen auflede børn, 2 
sønner og 3 døttre er deraf en broderlaad 4 Sld. 3 mrk. 11 3/7 skl., og en søsterlaad 2 Sld. 1 mrk. 13 
5/7 skl.,  
For Enkens anpart er udlagt en nye kaabber kedel paa en fiering for 5 Sld., en gl. Gaas for 1 mrk. 4 
skl., en wogn uden stier 3 Sld., 4 tønder strøe Haure sæd for 4 Sld., it steen bord i stuen med en lugt 
foed for 4 Sld., af qvernen 1 mrk., it deigne trug uden gaul 1 mrk. 8 skl., :/: 
For dend eldste søns andeel 4 Sld. 3 mrk. 11 skl., er udlagt 4 tønder Haure strøe korn for 4 Sld., it 
øllkar for 3 mrk., hos Moderens udleg de 8 skl., hos Jep Hans udleg de 3 Sld.,:/: 
Dend anden søn for sin anpart 4 Sld. 3 mrk. 11 skl., er udlagt de udi forde Brøgger kedel beholdene 
4 Sld., en sengested i Herberghused for 1 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk. 5 skl., :/: 
Dend eldste daatter tilkommer 9 mrk. 13 skl., udlagt af en brun blised Foele 5 mrk., en liden sleede 
for 1 mrk., en mæssing kedel for 3 mrk., af forde sengested 13 skl., :/: 
Dend anden daatter tilkommer 9 mrk. 13 skl., udlagt helften af en graa herret Koe for 2 Sld., en 
syed age dynne for 1 mrk. 8 skl., hos Esper Monsen af 4 gl. juhl naur de 5 skl., :/: 
Dend yngste daatter tilkommer 9 mrk. 13 skl., der for er udlagt helften af en graa herret Koe for 2 
Sld., af forde sengested 1 mrk. 8 skl., hos Esper Monsen af 4 gl. juhl naur de 5 skl., :/: 
Til slutning af dette Skifte, tilspurde Hr: Hans Anker som er Sogne Præst her i Rydsker sogn, 
Enken om hun nu vil gifve endelig svar fra sig og skaffe forlofver for gaarden at beside endnu it aar 
i sin Enkestand, foruden det aar 1699. at blifve ved demmen omrørte Præstegaardens dyrkelse og 
holdende Contract som hindis S: Mand forhen indgaaet hafver, og at holde gaarden ved helf og 
magt, hvor til Enken svarede at hun wilde fordeelig paa kommende aat 1700 hafver, og dyrke 
Præstegaarden og holde den ved lige og helf, hvor for til forløfte indgik og lofver Jacob Hansen og 
Esper Monsen i bemelte Rydsker sogn at den hederlig mand GL Hans Anker skal være og blifve 
uden skade, af den paa Enkens wegne holden i alle maader og at Enken i rette tid skal betale den 
samme rettighed af gaarden som hindes S: Mand for hende gifved og betalt hafver, til det sidste blef 
Enken og de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere at angifve, dette 
Sterfboe til beste eller vider for drende Gield, hvor til de svarede ej videre at være end angifved er, 
og forskrefved staar, dette saa at være tilganged og Passeret. Testerer. 
 Jens Pedersen Meklenbourgh.     Henrik Brugman.         Esper Mogensen.  
Hans Jørgensen.  Jacob Hansen. Olle O:J:S: Jørgensen.  
Claus C:H:S: Hansen.   Peder P:M:S: Monsen. 
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Peder P:H:S: Hansen.   Laurs Mogensen.  Jørgen J:H:S: Hansen, 
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Nr. 298. 
Side 416b. 1699. 19. Maj. 
Rasmus Jensen, 40. Sg. Aaker. 
Kirstene Hansdatter. Laugv: Peder Rasmusen. 
 2 søn. 
A: Johan Rasmusen, f. 1694. Værge: Farbror, Christen Jensen, Aaker. 
B: Hans Rasmusen, f. 1697. Værge: Afdødes søstermand, Jens Larsen, Pedersker. 
 
Anno 1699 Den 19 May, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og Wurdering,Sampt 
Liqvidation efter Sahl.Rasmus Jensen som boede og døde, paa dend 40 Jordeiendoms gaard 
kalded Barkegaarden i Aakier sogn.Imellem denne S: Mands efterlatte Hustru  Kirstine 
Hansdaatter, for hende blef efter hindes begiering til laugwerge Peder Rasmusen paa eene og paa 
anden side, denne S: Mands med sin efterlefvende hustru auflede børn, som er 2 sønner, hvor af. 
 
Dend eldste Søn er Johan Rasmusen  paa 5te aar gl. for hammen er til werge anordned hans 
faderbroder Christen Jensen ibiden, 
Dend yngste søn Hans Rasmusen paa anded aar gl. for hammen er til werge anordned Jens 
Larsen, denne S: Mands søstermand boende I Perskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet  Peder Hansen og  Mons Ibsen, Hvor 
da  er forefunden og Passeret som følger.nemlig 
 
En sort hielmed Koe for 4 Sld., en ung brun Hoppe 4 Sld. 2 mrk., en gl. sort blised Hoppe for 3 
mrk. 8 skl., en gl. sort stierned Hest for 2 mrk., 3 gl. Faar som er 2 hvide og it sort med 4 spede 
Lam, hver Faar for 4 mrk., er 3 Sld., de 4 spede Lam á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 2 mrk., it hvidt fior 
Lam for 2 mrk., it brunt snopped og stierned Hestføll ugilled for 1 Sld. 1 mrk., it nyt for wogn ree 
med 2 gl. juhl for 2 mrk. 8 skl., it bag wogn ree 1 Sld. 14 skl., 2 gl. bag juhl nauv med enger udi for 
1 mrk. 4 skl., en gl. ploug uden jern 1 mrk., it aar uden bihl for 4 skl., it tønde stomme 4 skl., it førre 
bord i stuen 3 mrk.,  
Summa Boets Middel andrager 18 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Nok en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl., findes ellers her ved gaarden af Sahl: Rasmus Jensen at være 
saaed en tønde Rug, en ½ tønde Biug. 1½ tønde Haure. Hvilked Enken  var begierende at blifve ved 
at indhøste efter som hendis S: Mand hafver med sin broder Christen Jensen indgaart at blifve ved 
dend halfve gaards auflings dyrkelse, og beplikter Enken sig at vil talle derimod dend halfve gaards 
skat for A. 1699. og Enken infted har at hielpe sig med anded end det samme i fremtiiden, til sig, og 
sinne smaa børns føede, og fremtaef saa er det for billigt eragted, at Enken antager at indhøste 
forskrefne lagde sæd, hvor til hun dend halfve part af gaardens tilligende Eng, saaskal Enken, der 
imod svare til gaardens afgift den half part der af for A: 1699.som før melt, og paa det ej meere 
besvær af restens, denne gaard skal paa komme hver end her udi her efter meldis saa fore leggis 
denne S: Mands broder Christen Jensen som nu tillige med Enken boer paa gaarden, at hand ned 
Enken skal hafve hendseende at sæden vorder indhøsted og skatten blifver betalt i lovlig tiid, da ved  
Kommende som rettighed af gaarden bør have, vorder uden skade saafremt Christen Jensen saa 
fremt hun vil nyde at høste sæden:/: 
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldig Gield, og er der til giort udleg.som følger. 
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Kong: May: ampt skrifveren og Ridefouged S: Hans Henrik Skor ved sin fuldmektig Hans Hiort 
fordre efter sin fortegnelse først som rester til 1. May 1698. efter ergangne dom 4 Rd., for tings 
widne er gaaet giort, rester igien 22 Rd. 4 mrk., giør 34 Sld.,  for disse 34 Sld., befindes 
forleedenAakier Herrits fougden at være giort indførsel i omrørte 40de gaard, hvor ved det og nu 
for blifver formedelst mangel af løsøre at af gaardens vedkommende arfvinger forskrefne 34 Sld., 
betalis og afclaris. Nok rester for 1698. i alt 4 Rd. 4 mrk. 9 skl., der af tilkommer Christen Jensen 
som nu beboer denne 40 gaard. Tillige med Enken at betale, den halfvepart som er 14 mrk. 4½ skl., 
og Sterfboet den anden halfve part, som og er 14 mrk, 4½ skl., udlagt en sort hielmed Koe for 4 
Sld., til overs 1 mrk. 11 skl., og svarer Fenrik Jørgen Koefoed til forde 14 mrk. 5 skl., :/:  
Sogne Præsten Hr: Thu Larsen fordrer for rester for tiende til 1. may 1699. i alt penge 3 Sld. 2 mrk. 
10 skl., Kand her for Proqvota tilkomme 3 Sld., her for tillagt en gl. sort Hoppe for 3 mrk 8 skl., en 
gl. sort stierned Hest for 2 mrk., it hvidt Faar for 4 mrk., 2 Lam á 1½ mrk er 3 mrk., til overs 8 skl.,  
Lieutnant Edvart Bærilsen som og er kirkewerge for Aakier sogn fordred som rester for A: 1698. 
4/5 tønde Biug, nok ½ tønde Biug paa deignens weigne en tønde Biug for penge 3 Sld. 1 mrk., kand 
Proqvota tilkomme 11½ mrk., udlagt it hvid og it sort Faar á 4 mrk er 2 Sld., 2 Lam for 3 mrk., 2 gl. 
bag juhl navn for 1 mrk. 4 skl., til ofvers 12 skl., :/: 
Til Qvartalskat betalis med reede penge paa Enken wegne af Edvart Ollufsen 1 mrk. 7 skl., udlagt af 
en sort hielmed Koe 1 mrk. 7 skl., :/: 
Jens Terkelsen i Nyelaursker sogn der er tilordned at werge for Christen Jensen fordred for 10 aars 
leie af denne 40 gaard hvor af det første aar var 89. det sidste aar var 1698. hvilken anpart denne S: 
Mand Rasmus Jensen for sig self skulle betale som hand leie af de andre hand før til sig taged at boe 
paa gaarden opbaared hafver og derfor Rasmus Jensen den fulde tilregnis blifver hand da skyldig 
gaarde leie i alt 29 Sld. 1 mrk. 5 skl., Denne leie forregaf Jens Terkelsen at alle S: Jens Hans børn 
tilkommer, nok tilkommer Christen Jensen af de 6 Sld., som S: Rasmus Jensen har oppebaared af 
Anders Jensen i Billegraf der af er Christens part 9 mrk. 10 skl., dette har Rasmus Jensen betalt og 
afkortted de 2de Øeg Christen Jensen har bekommed som Christen Jensen nu self vedstoed :/: hans 
anpart af de Ifareklæder efter Christen Jens S: Moder har Christen bekommed af Rasmus Jensen 
som hand og nu self vedstoed :/:  
Peder Terkelsen i Nyelaursker sogn fordred paa sin mynling Gunnel Jensdaatters veigne som hende 
tilkom af sin S: Moders Ifareklæder og S: Rasmus Jensen skal tilsvare 3 Sld. 12 skl., af de 6 Sld., 
som Anders Jensen i Billegraf skyldig var skal Rasmus Jensen betale til denne mynling 4 mrk. 13 
skl., 6 par Sølf maller staar i pandt hos Niels Jensen i Risegaarden for 4½ mrk., skal Enken indløse 
og svare Christen og Gunnel til deris anparter deraf belangende en gryde som denne S: Mand og 
hans bem: tvende sødskende har tilfellis deeling, da af regnis Rasmus Jensens part for det hand har 
brugt dem, og antog Christen Jensen nu bemelte gryde, og lofved at svare sin søster Gunnel til sin 
anpart der af :/: 
Sophia Hans Svends i Nexøe fordred for en tønde Rug Mehl og 3 skep. Rug mehl til leie derfor 4 
Sld. 2 mrk., :/: 
Peder Nielsen i Aakier sogn fordred for 2 tønder og 2 skep. Haure, ansat for 2 Sld., :/: 
Hans Larsen i Westermarie sogn fordred laante penge til denne S: Mands begrafvelse 8 Sld., :/: 
Christen Jensen i Aakier sogn fordred laante penge til denne S: Mands begrafvelse penge 5 Sld. 2 
mrk., :/:  Morten Espersen i Aakier sogn fordred laante penge til begrafvelsen 3 Sld., og som 
Morten Espersen af Enken til pandt i hende lefvered var it af gaardsens Øeg nemlig bem: Wurdered 
føll saa er for billigt eragted at hand dog det her for blef bevilget nemlig det brunt stierned ugilled 
og snopped Hest for 5 mrk. :/:Hans Tiedemand i Rønne fordred ved Christen Jensen 1 Sld., :/: 
Poul Koefoed i Rønne fordrer efter afregning penge 2 Sld. 2 mrk. 8 skl.,:/:  Hans Jensen i Rønne 
fordred efter sin sedel 3 mrk., :/: Jesper Bertelsen i Aakier sogn fordred for 2 tønder 2 skep.Biug 
tønden 5 mrk er 3 Sld., Item 6 skep: Haure for 1 Sld., :/:  
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Efter det sidste skiftebref ganged efter S: Jep Monsen i Perskier sogn dend 24 September 1697. 
befindis Rasmus Jensen skyldig at være penge 10 Sld., :/: Hans Jørgensen i Nexøefordrer penge 15 
mrk.,:/: Hans Jensen i Aakier sogn fordred 15 skl., :/: nok var for 14 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage til Salarium 3 Sld.,:/: Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld., 
udlagt en ung brun Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., it fior Lam for 7 mrk., it nyt wogn ree med 2 gl. juhl 
for 2 mrk. 8 skl., it bag wogn ree 1 mrk. 12 skl., :/: til overs 4 skl., Stempled papir til denne 
forretning for 1 Sld. 8 skl., udlagt it bord i stuen 3 mrk. en ploug jern 1 mrk., it aar uden bihl 4 skl., 
it tønde stomme 8 skl., it førre bord i stuen 3 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl., hos Edvart Olsen 
12 skl., hos Katrine 8 skl., af en sort hielmed Koe 4 skl., af it bag wogn ree 4 skl., 
Summa andrager ald forskrefne Gield og Prætensioner til penge 132 Sld. 1 skl., 
Deraf er til fuld betalning udlagt for penge 18 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Og udi denne 40de gaard giort indførsel for 34 Sld., til resten findis ej noged at udlegge  
denne  S: Mands Ifareklæder var ej af nogen verdie at ansatte til penge men Enken beholte dem til 
at paaklæde sinne fattige smaa børn. Efter anfordring hafde Enken ej meere at angive Sterfboet til 
beste end forskrefved staar, dette saa at være Passeret, Testerer Jens Pedersen Meklenbourgh. 
Henrik Brugman. Peder P:R:S: Rasmusen. Christen C:J:S: Jensen. 
Peder Hansen egen hand.  Mons Ibsen egen hand.  Jens Larsen 
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Nr. 299. 
Side 417b. 1699. 24. Maj.    
Hans Espersen, enkemand, 70. Sg. Øster Sogn. 
 3 søn. 3 døt. 
A: Hans Hansen, egen værge, Østerlars. 
B: Jens Hansen, egen værge, Ibsker. 
C: Jørgen Hansen, egen værge, her på gården. 
D: Sidsele Hansdatter, gm. Esper Nielsen, Øster Sogn. 
E: Inger Hansdatter, f. 1663. Værge: Bror, Jørgens Hansen. 
F: Seigne Hansdatter, f. 1666. Værge: Bror, Jens Hansen. 
 
Anno 1699 Den 24 May, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og Wurdering,Sampt 
Skifte og Liqvidation efter Sahl: Hans Espersen. som boede og døde, paa dend 70de Jord 
eiendoms gaard udi Østermarie sogn. Imellem denne S: Mands efterlefvende Børn, som er 3 sønner 
og 3 døttre hvor af  
 
Dend eldste Søn er Hans Hansen boende i Østerlaursker sogn,  
Dend anden søn Jens Hansen boende i Ibsker sogn. 
Dend yngste søn Jørgen Hansen boende her paa denne 70de gaard i Østermarie sogn  
Dend eldste daatter Sidzele Hansdaatter i ekteskab med Esper Nielsen i Østermarie sogn 
Dend anden daatter Inger Hansdaatter 36 aar gl. for hende er broderen Jørgen Hansen werge.  
Dend yngste daatter Signe Hansdaatter nu 33 aar gl. for hende er broderen Jens Hansen werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet Esper Pedersen og  Jep Jensen, i 
bemelte Østermarie sogn. Hvor da  er forefunden og Passeret som følger. 
 
Er nemlig. En sort blised gilling med 2 hvide bag fødder for 10 Sld., en hvid Meer 8 Sld., 2 sorte 
Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 smaa Lam á 1 mrk er 2 mrk., en gl. wogn med stier og en hammel, 
hals seehler og jern nagle det tilsammen for 2 Sld., 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk.,  
Denne S: Mands sengeklæder i stuen, en linnen underdynne for 2 Sld., en linnen hofved dynne for 2 
mrk., en bref linnen hofved dynne for 2 mrk. 8 skl., en pudde uden lin vor for 2 mrk., 2 blaargarns 
lagen á 2 mrk er 1 Sld., en blaae ranned ullen ofverdynne 1 Sld. 2 mrk., 2 gl. ullen spar lagen á 8 skl 
er 1 mrk., it gl. brue garns lagen 4 skl., it gl. sengested 8 skl., en liden pude med lin vor paa for 2 
mrk., af denne 70 gaard beretted sønnen at denne S: Mand skal tilkomme efter ergangne sætning og 
son og fremdeelis kunne delse i alt penge 3 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Summa andrager dette forskrefne boes middel til penge 33 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Her imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield. Og der til er giort udleg som 
følger. 
Mortten Koefoed i Svaniche fordred efter regnskab penge 16 Sld. 8 skl., udlagt en sort blised gilling 
med 2 hvide bag fødder for 10 Sld., en linnen underdynne for 2 Sld., en gl. wogn med stier og en 
hammel, hals seehler og jern nagle det tilsammen for 2 Sld., en blaa ranned ofverdynne for 6 mrk., 
2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., it sengested for 8 skl., Sønnen Jørgen Hansen imodtager --- udleg, og 
loved til Mortten Koefoed Gielden at betale :/: 
Mads Koefoed Poulsen i Svaniche fordrer 1 Sld. 1 mrk. 10 skl., udlagt af en hvid Meer fisse 5 mrk. 
10 skl., :/: 
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Jens Pedersen i Østermarie sogn fordred for 2 skep Biug 4 mrk., udlagt af en hvid Meer de 4 mrk.,  
Jukum Thisen i Svaniche fordred penge 3 mrk. 8 skl., udlagt af en hvid Meer disse 3 mrk. 8 skl., :/: 
Margreta S: Jucum Thisen i Svaniche lod fordrer efter opskrift 4 mrk., hvilked arfvingerne 
benekted og er derfor til bevis henvist til lov og ret.:/: 
Morten pedersen i Østermarie sogn fordred 1 mrk. 4 skl., Udlagt af en bred hofved dynne 2 mrk. 8 
skl., til ofvers 1 mrk. 4 skl., :/: 
Esper Nielsen i Østermarie sogn fordred 1 mrk. 10 skl., udlagt af en hvid Mehr at have 1 mrk. 10 
skl., :/: Jens Hansen i Ibsker sogn fordred 7 mrk. 8 skl., udlagt af en hvid Mehr disse 7 mrk. 8 skl., 
:/: Peder Larsen Snedker i Østermarie sogn fordred 6 mrk., Accorderet paa 2 mrk., udlagt en linnen 
hofdynne 2 mrk.,resten kommer udfarten til hielp 4 mrk., og tillagt blaargarns lagen for 4 mrk., :/: 
Zander Skomager i Svaniche loed fordre ved sønnen Jens Hansen 1 mrk. 4 skl., udlagt hos Morten 
Pedersen i Østermarie sogn udleg 1 mrk. 4 skl., :/: Jens Hansen har lofved at betale til Knud Juhl i 
Nexøe paa Sterfboets wegne 7 mrk., og er der for tillagt i bemelte hvide Mehr disse 7 mrk.,  
Iligemaade fordrede Lars Pedersen i Østermarie sogn ved Jens Hansen 1 mrk., udlagt af en hvid 
Mehr 1 mrk., :/: Nok fordredis for Christen Larsen i Svaniche penge 14 skl., udlagt af en hvid Mehr 
14 skl., :/: Sønnen Jørgen Hansen fordrede for forstrekning til sin S: Faders begrafvelse opdrager til 
20 Sld., udlagt en gl. Gaas for 1 mrk., af en hvid Mehr de 14 skl., til resten findes ej anded at 
udlegge, end henvises til dend 70 gaard i Østermarie sogn, om den ved sætning endnu kunde høtre 
eragtis :/: Skifteforwalteren for sin umage med reisen hvilke frem og fra skifted bevilged 3 Sld., for 
disse 3 Sld., er udlagt af de 14 mrk. 6 skl., i denne 70 gaard helften 7 mrk. 3 skl., it Faar, it Lam 4 
mrk., it gl.brue garns lagen 4 skl., resten Accorderet. :/: Skifteskrifveren for sin umage med reisen 
og alt 3 Sld., udlagt af forde Jordepenge 7 mrk. 3 skl.,  2 puder á 2 mrk er 4 mrk., resten efterlat. :/: 
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt Faar for 3 mrk., :/: Wurderings mændene for 
deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt it Lam for 1 mrk., 2 gl. spar lagen for 1 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield til penge 51 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Her til er udlagt forskrefne boes middel som er 33 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Til resten findis ej nogen betaling, uden ved saa Skield at gaardens sætning er ude forledris, hvor 
paa dend øfrige rest sønnen Jørgen Hansen kunde være beretiged for dend forstrekning hand givet 
hafver sin S: Faders begrafvelse som før ermelt, ellers angaf sønnen Jens Hansen, og hans med 
arfvinger at den skulle tilkomme, og endnu rester af den arfvepart som den kand være tilfalden efter 
deris S: Moder fader Casten Jørgensen Beik, nemlig 66 Sld., Capital hvor om de ike nu nogen ret 
oplysning kunde her paa skifted  fremlægge, og formente se samptlige at erlange derfor eratatning 
udi dend 70de gaard i Østermarie sogn. Saa fremb den ved anden sætning, med den Samfrender 
kiendelse som nu for Hans Espersens død skal være opretted, kunde forbedris i taxten, og som dette 
nogen leedis findis anført paa det skifte efter S: Hans Espersens S: Hustru Giertrud  Morttens 
daatter, men ike heller der om der udi er anmælt fuldkommen oplysning saa efter di disse arfvinger 
i S: Hans Espersens lefvende lif fra det skiftebrefvis dato 30 Juny 1697 og hiid indtil har haft tid, og 
leilighed at giort oplysning ved retten særdelia og for berørte Samfrender som paa denne forde 
gaard har væred opmælt saa Remitteret skifte forwalteren nu denne arfvingernis paastaaelse her fra 
skifted til lov og ret ved skifte forretningen forreviste Welb: Hr: Vicelands dommer Ancher Müller 
dend Extract: og udlæg eller indførsels efter retning som ham ag berørte skiftebref efter denne S: 
Mands S: Hustru er blefven meddehlt, hvilked ble flest og paaskrefven, og som denne S: Mand 
siden dend tiid ike har brugt denne forde 70de gaards aufling men Sønnen Jørgen Hansen. Saa 
lofved hand at svare Welb: Hr: Landsdommer til hvis rente af det landsdommer ved indførsel i 
forde gaard er berettiged efter der om  bemelte skiftebref og Samfrender dommens indhold, og 
videre formælding; Efter Skifteforwalterens anfordring hafde samptlig arfvingerne ej videre til dette 
Sterfboes middel at angifve ej heller angaf sig flere med nogen Gields fordring, dette saa at være 
Passeret. Testerer.        Jens Pedersen Meklenbourgh.   Henrik Brugman.  
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Hans H:H:S: Hansen.  Jens J:H:S: Hansen. Jørgen J:H: Hansen.
 Esper E:N: Nielsen.  Esper E:P: Pedersen.   Jep J:J: Jensen. 
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Nr. 300. 
Side 418. 1699. 5. Juni. 
Olluf Pedersen, udhus, Arnager Lyng, Arnager. 
Boehl Hansdatter. Laugv: Peder Terkelsen, Langesgård, Nyelaursker sogn. 
 1 søn. 
A: Peder Ollufsen, f. 1691. Værge: Morbror, Mons Hansen, Nyker. 
 
Anno 1699 Den 5 Juny, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og Wurdering,Sampt 
Skifte og Liqvidation efter S: Olluf Pedersen som i it Udhus boede og døde Beliggende paa  
Arnager Lyng i Nyelaursker sogn. Imellem denne S: Mands efterlatte hustru  Boehl Hansdaatter 
for hende blef efter hindes begiering til laugwerge anordned Peder Terkelsen boende paa Langes 
gaarden i Nyelaursker sogn. Paa eene og paa anden side, deris sammen auflede søn 
 
Peder Ollufsen paa 8te aar gl. for hammen er til werge anordned Moder broderen Mons Hansen i 
Nyeker sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Peder Andersen og  Morten Olsen, 
ibiden. Hvor da  er forefunden og Passeret som følger. Nemlig. 
 
Otte stolperum gammel røste  Hus staaende her paa Arnager Lyng meltis ---- og tilhørende plads 
som denne S: Mand tilhørde er af bemelte 2de mænd sat, og taxered for 12 Sld., 1½ skeppe Rug som 
er saaed ansat for 2 skl., en gl. seis med bom tilhør Jens Christensen i Nyelaursker sogn, en gl. 
tønde for 4 skl., en gl. Ørk for 1 mrk 4 skl., 2 gl. Bræ støked á 2 skl er 4 skl., en gl. ege kiste uden 
laas 3 mrk.,  
Summa 16 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Hvis Ifareklæder som denne S: Mand sig kunde hafve  
Efterlat sig som vare ganske ringe, saavel som en gl. mikqveite, blef aftalt at sønnen skal beholde 
klæderne at slide, og en  Muqvet at bruge til landhens Desention  
Dernest blef angifven efterskrefne Gield, hvor til er giort udleg som følger  
Mikel Pedersen kirkewerge i Nylaursker sogn lod fordre kirke penge 8 skl., udlagt en straa bonds 
tønde 4 skl., 2 bræ støder for 4 skl., :/:  
Deignen Mogens Jensen fordred for A: 97. og 98. 1 mrk., udlagt af forde wogn at have med 
wurderings mændene 1 mrk., :/:  
Imod denne S: Mands udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken bevilged 5 Sld., udlagt af it 
aar med Bihl 4 skl., en harre for 6 skl., it juhl nau 2 skl., en Ege kiste Uden laas 3 mrk., af forde hus 
og Plads 4 Sld. 4 skl., :/:  
Skifteforwalteren og skrifveren for deris umage hver 4 mrk., er 2 Sld., udlagt forde Rug 
Sæd at hafve de 2 Sld., :/: Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af wognen 8 skl., af 
Rug sæden 1 mrk., en gl. Ørk uden laas 1 mrk. 4 skl., Af it aar med bihl 4 skl., :/:  
Wurderings mændene for deris umage hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., udlagt af forde wogn at hafve 
disse 1 mrk. 8 skl., :/:  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 8 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling 7 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Deraf til Kommer Enken dend halfve part som er 3 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
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Og sønnen den anden halfve part som og er 3 Sld. 3 mrk. 14 skl., Hvor for dem er giort indførsel i 
forde hus og tilligende plads efter forde taxering. :/: til det sidste blef Enken, af skifteforwalteren til 
Spurdte saa vel som og barnets werge Mons Hansen om de hafde meere til Sterfboets beste at 
angifve, hvor til de Svarede ej videre at være end angifved er, og forskrefved staar, ej heller angaf 
sig flere med nogen Gields fordring end her udi indført er. Dette der ved sluttes, Saa at være 
Passeret Testerer. 
Jens Pedersen Meklenbourgh.  Henrik Brugman. Peder P:T: Terkelsen. 
Peder Andersen. Morten Ollufsen. Mons M:H:S: Hansen. 
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Nr. 301. 
Side 418b. 1699. 6. Juni. 
Lars Jensen, udhus, Splidsgård grund, Klemensker. 
Boehl Rasmusdatter. Laugv: Bror, Hans Rasmusen. 
 2 søn. 2 døt. 
A: Rasmus Larsen, f. 1692. Værge: Arist Larsen, Klemensker. 
B: Hans Larsen, f. 1695. Værge: Hans Hansen, Klemensker. 
C: Margretha Larsdatter, f. 1690. Værge: Morbror, Jens Rasmusen, Klemensker. 
D: Karen Larsdatter, f. 1698. (½ år.). Værge: Farbror, Rasmus Jensen, Vestermarie. 
 
Anno 1699 Den 6 Juny, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og Wurdering,Sampt 
Skifte og Liqvidation efter S: Lars Jensen som boede og døde, i it Udhus  paa Splids gaards 
grund  udi Clemmedsker sogn. Imellem denne Sahl: Mands  efterlatte Hustru  Boehl Rasmus 
daatter, for hende blef efter hindis begiering til laugwerge anordnet hendis broder Hans 
Rasmusen, De paa eene og paa anden side, denne S: Mands med sin efterkefvende hustru auflede 
børn som  er 2 sønner og 2 døttre hvor af. 
 
Dend eldste Søn er Rasmus Larsen paa 7de aar gl for hammen er til werge anordned Arist Larsen 
i Clemmedsker sogn. 
Dend yngste søn er  Hans Larsen paa 4de aar gl. for hammen er til werge anordned Hans Hansen i 
Skarpeska i Clemmedsker sogn  
Dend eldste daatter Margreta Larsdaatter paa 9de aar gl. for hende werger hendis mor broder 
Jens Rasmusen i Clemmedsker sogn. 
Dend yngste daatter Karne Larsdaatter  paa ½ aar gl. for hende werger hendis fader broder 
Rasmus Jensen i Westermarie sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Esper Espersen og  Hans Mortensen, 
ibiden. Hvor da  er forefunden og Passeret som følger. Nemlig 
 
En skimled Hoppe for 5 Sld., it brunt Hest føll for 1 Sld. 2 mrk., en brun stierned Hoppe 4 Sld. 2 
mrk., it brunt stierned Hørsføll for 1 Sld., en røed Koe som nu her paa Sterfboet hvilken Koe Hans 
Madsen i Dyngegaarden i Clemmedsker sogn her fra boet har kiøbt af denne S: Mand for Biug og 
har Hans Madsen ellers lofved at Enken skal beholde berørte Koe til lisked 99. foruden leie, nok 
findis en blak hielmed Koe taxered for 5 Sld., hvilken Koe Hans Eriksen paa sit kraf hafver til 
underpandt. :/: en røe braaged Qvige for 2 Sld., 4 støker gl. Faar á 3½ mrk., 3 smaa Lam á 1 mrk. 4 
skl er 3 mrk. 12 skl., 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., en gl. wogn for 1 Sld., en gl. harre for 6 skl., it gl. 
aar uden bihl for 4 skl., en gl. førre laasfast kiste og hengsler 2 mrk., i stuen it gl.  
 
Førre bord for 1 mrk., en gl. Muqvet for 1 mrk., nok 3 unge Gies á 8 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
Hvis Ifareklæder som denne S: Mand sig har efterlatt er af ringe verdt hvilked Enken beholte til at 
paaklæde børnen med at forslide.:/: 
Fanttis ellers en ringe deel sæd her ved hused, hvilken sæd efter som børnen er saa ringe af alder, 
Enken beholte til sin egen, og børnenes fremføde. 
Summa Andrager forskrefne boets middel til penge 26 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Blef saa angifved efter skrefne Gield. 
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Skov Ridderen Hans Eriksen paa splidsgaard fordred  efter regenskab penge 14 Sld., udlagt en 
skimled Hoppe for 5 Sld., en blak hielmed Koe for 5 Sld., 4 Faar á 3½ mrk er 3 Sld. 2 mrk., it lam 
for 1 mrk. 4 skl., it bord i stuen af førre for 1 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Mortten Bohn i Hasle lod fordre 2 Sld., udlagt en røe braaged Qvige for 2 Sld., :/: 
Marne Rasmusdaatter fordred laante penge 6 mrk., udlagt en brun stierned Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., 
til ofvers 3 Sld., :/: 
Bye fougden Eskild Nielsen i Hasle loed fordre 2 mrk., udlagt hos Marne Rasmusdaatters udleg de 
2 mrk., :/: Sogne Præsten i Hasle Hr: Hans Andersen lod fordre 2 mrk., udlagt hos Marne 
Rasmusdaatters udleg de 2 mrk., :/: Sogne Præsten i Clemmedsker sogn lod fordre 1 mrk., udlagt 
hos Marne Rasmusdaatters udleg de 1 mrk., :/: Jens Hansen i Clemmedsker sogn fordred Skomager 
arbiedsløn 3 mrk. 8 skl., udlagt hos Marne Rasmusdaatters udleg de 3 mrk. 8 skl., :/: Karne Jens 
daatter i Clemmedsker sogn fordred 1 mrk. 8 skl., udlagt hos Marne Rasmusdaatters udleg de 8 
skl., 2 unge Gies for 1 mrk., :/: Karen Rasmusdaatter ibiden fordrer 3 mrk., udlagt hos Marne 
Rasmusdaatters udleg de 3 mrk., :/: Mons Høy i Hasle fordred for mehl 4 mrk. 8 skl., udlagt en gl. 
wogn 4 mrk., en ung Gaas for 8 skl., :/: Anders Nielsen i Nykier sogn fordred Koe leie 1 mrk. 4 skl., 
udlagt en Muqvet for 1 mrk., en harre for 6 skl., til overs 2 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 6 mrk., udlagt it brunt Hestføll for 6 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage 6 mrk., udlagt  it brunt skimled Hoesføll for 4 mrk., 2 gl. Gies 2 
mrk., :/: Stempled papir til denne forretning 2 ark 3 mrk., udlagt  2 Lam á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., 
hos Hans Eriksen 4 skl., it aar uden bihl 4 skl., :/: Wurderings mændene hver 1 mrk., er 2 mrk., 
udlagt en førre kiste med laas for 2 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 26 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Saaleedis er da indted ofver blefven at deele imellem arfvingerne,  
til det sidste er Enken med sin Laugwerge og de tilstedeværende werger af skifteforwalteren blefven 
tilspurdt om de hafde meere til dette boes beste at angifve hvor til de svarede ej videre at være end 
angifved er og forskrefved staar, der ved dette skifte sluttis. Dette saa at være Passeret. Testerer. 
Jens Pedersen Meklenbourgh. Henrik Brugman.  Hans H:R: Rasmusen. 
Jens J:R: Rasmusen.  Esper E:E:S: Espersen. Hans Morttensen. 
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Nr. 302. 
Side 419. 1699. 12. Juni. 
Karen Ibsdatter, udhus, 6. Vg.g. Aaker. 
Niels Christensen Jyde. 
 Ved ægt med ?. 1 søn. 
A: Jens Ollufsen, Kolberg. Værge: Henrik Sort, Aaker. 
 
Anno 1699 Den 12 Juny, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og Wurdering,Sampt 
Skifte og Liqvidation efter  Niels Christensen Jyde Sahl: hustru Karne Ibsdaatter  som 
boede og døde, i it Udhus liggende paa det 6te Wornets grund kaldet Myrregaarden i Aakier sogn.  
Imellem denne Sahl: Qvindis  efterlatte Mand bemelte   Niels Jyde paa eene og paa anden side, 
denne S: Qvindis  
 
Søn Jens Ollufsen nu i Kølberg, i hans Absens er til werge for hammen anordned Henrik Sort i 
bemelte Aakier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Peder Hansen og  Mons Ibsen, ibiden. 
Hvor da  er forefunden og Passeret som følger. Nemlig 
 
En liden sort gilled Hest for 4 Sld., en wogn med stier, og hammel for 2 Sld., en sleede med dret, og 
it aag 1 mrk. 4 skl., it ege deigne trug for 1 mrk., en straabonds half tønde for 4 skl., it tønde 
stomme 4 skl., 2 tomme fieringer á 2 skl er 4 skl., en salte fiering for 4 skl., en harre for 8 skl., 2 
straabonds tønder á 4 skl er 8 skl., it tørf jern for 8 skl., en liden bred bladed øpse for 4 skl., it lided 
gl. bord i stuen for 1 mrk., en gl. førre kiste med en gl. laas forre for 2 mrk., en gl. førre benk for 8 
skl., en gl. hylle i stuen for 8 skl., er saaed 2 skepper Rug taxered for 2 Sld., 3 skepper Biug 3 mrk 
er 2 Sld. 1 mrk., Efter som Niels Jyde efter anfordring ej hafde meere løsøre til Sterfboeds beste at 
angifve, saa er dette boets forskrefne middel 12 Sld. 3 mrk., berørte udhuse er 6 stolperum laae 
huus, stuen 2 stolperum østen for stuen 2 stolperum hvilket hus Niels Jyde af nye self hafver laded 
opbygge efter at  den skadelige ildebrand af bemelte det forrige gamle hus som ikun var 6 
stolperum som Niels Jyde hafve fæsted, og der formeente Niels Jyde at nyde nogen erstatning af den 
som efter ham fæsted, og tiltræde samme udhus, hvor ved det saaleedis henstaar;  
Hvis Ifareklæder som denne S: Qvinde  har haft er i hendis langvarige siigdom boet salt,  
Blef  saa angifven efterskrefne boes skyldige Gield. 
Kongl: May: Amptskrifveren Hr: Hans Henrik Skor ved sin fuldmegtig Hans Hiort loed fordre som 
Niels Jyde rester af dette hus til 1. may 1698. 6 mrk. 4 skl., Nok af den 8 Wornets hus 5 mrk. 3 skl., 
for 1698. af den 6 wornet hus med laane Biug 2 Rd. 2 skl., :/: 
Af 8. worned for 98. 1 mrk. 8 skl., her tilkommer med leie og alt en tønde laane Biug for A: 99. 10 
mrk. 2 skl., er tilsammen 5 Rd. 5 mrk. 3 skl., giør 8 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Thue Larsen fordred rettighed 1 Sld. 4 skl., :/: 
Sogne deignen Jens Jørgensen fordred rettighed 2 mrk. 12 skl., :/: 
Hans Jensen i Rønne for 3 mrk. 12 skl., :/:  Niels Jyde angaf at være skyldig til Henning Bohn i 
Rønne 2 Sld., :/: til Hans Sivart i Rønne 1 mrk. 2 skl., til Morten Jensen i Rønne 1 mrk. 8 skl.,  til 
Peder Koefoed Poulsen i Svaniche 10 Sld. 2 mrk 1 skl., Til Diderik Wolfsen i Svaniche 3 mrk., :/: 
til Frederik Stork i Nexøe 4 Sld., :/: til Dedirik Hvide i Nexøe 1 Sld. 2 mrk., ;/: Henrik Sort i Aakier 
sogn fordred 4 mrk., :/: Niels Svendsen ibiden fordred 1 mrk. 14 skl., :/: 
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Mons Pedersen ibiden fordred 6 mrk., :/: Jens Knudsen ibiden fordred for ligkisten arbiedsløn 3 
mrk., :/: skifteforwalteren og skrifveren for deris umage med reisen á 4 mrk er 2 Sld., Stempled 
papir til denne forretning for 1 mrk. 8 skl., :/:  wurderings  for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk., :/:  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 37 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Der til er Boets middel til betalning 12 Sld.,  
for resten lofved Niels Jyde at svare, og betale, efter haanden naar  --- hvor ham efne der til, hvor 
ved saa dette skifte sluttes, dette saa at være Passeret. Testerer.  Jens Pedersen 
Meklenbourgh.  Henrik Brugman.  
Niels N:C:S: Christensen Jyde. Henrik Sort.   Peder Hansen. Mons Ibsen. 
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Nr. 303. 
Side 419b. 1699. 13. Juni. 
Elfuer Andersen, 7. Vg. Øster Sogn. 
Inger Jacobsdatter. Laugv: Jens Seiersen, Øster Sogn. 
 2 søn. 1 dat. 
A: Lars Elfuersen, f. 1685. Værge: Slægt, Lars Pedersen, Øster Sogn. 
B: Peder Elfuersen, f. 1697. Værge: Anders Larsen, Olsker. 
C: Seigne Elfuersdatter, f. 1688. Værge: Peder Larsen, 9. Sg. Øster Sogn. 
 
Anno 1699 Den 13 juny, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og Wurdering,Sampt 
Skifte og Dehling efter S: Elfvor Andersen som boede og døde paa ded 7 Wornede i Olsker sogn  
 Imellem denne S: Mands efterlatte hustru Inger Jacobsdaatter  for hende blef efter hendis 
begiering til laugwerge anordnet Jens Seiersen ibiden. Paa  eene og paa anden side, dend Sahl: 
Mands efterlefvende børn som er 2 sønner og en daatter hvor af. 
 
Dend eldste Søn er Lars Elfvorsen  14 aar gl. for hammen til werge anordnet forskrefne mynlings 
slægt Lars Pedersen i Østermarie sogn.  
Dend yngste søn Peders Elfvorsen 12 aar gl. for hammen til werge anordned Anders Larsen i 
Olsker sogn. 
Denne Sahl: mands daatter Seigne Elfvorsdaatter paa 11 aar gl. for hende til werge anordned 
Peder Larsen i Østermarie sogn, boende paa 9de gaard ibiden. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Esper Pedersen og  Esper Poulsen, 
ibiden. Hvor da  er forefunden og Passeret som følger. 
 
Heste og Hopper. 
En sort brun gilled Hest 9 Sld., en lys brun Hoppe med it brun blised Horsføll begge for 9 Sld., en 
sort brun Hoppe for 7 Sld., en sort gl. Hest for 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort hielmed Koe 6 Sld., en bleg røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., disse 2de Kiør er Diderik Olsen i 
Svaniche til forsikring stilled for sit kraf her i boet og fridis hans biende paa berørte Kiørs horn, en 
røed Koe for 5 Sld., en sort Koe for 5 Sld., en sort Qvige for 2 Sld. , 4 fior kalfve nemlig en sort 
hielmed studkalf for 3 mrk. 8 skl., en dito med en hvid foed for 3 mrk., en liden sort hielmed 
studkalf 2 mrk., en røe hielmed Qvigekalf 2 mrk. 8 skl.,  
Faar og Lam. 7 gl. Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 8 Lam á 1 mrk er 2 Sld.,  
Svin. En hvid Soe for 3 mrk. 8 skl., en hvid gris for 8 skl., 2 unge svin á 2 mrk er 4 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., 12 unge Gies á 6 skl er 1 Sld. 8 skl.,  
Boehave. 
En gl. wogn med stier hammel tøm og halseeler 3 Sld., en gl. Ploug med jern og behør 6 mrk., 2 gl. 
harrer á 8 skl er 1 mrk., en gl. juhl benk for 4 skl., en dito for 8 skl., en skier benk for 2 skl., it gl. 
bord med foed for 10 skl., en kalke tønde for 10 skl., 2 gl. høe stier, og en laas stang for 12 skl., en 
gl. hakkelse kiste uden staal og knif 8 skl., 4 høestier Elletræ á 2 skl er 8 skl., 2 gl. møy bræ for 4 
skl., it gl. svinne trug for 2 skl., it plougs julle benk for 6 skl., it gl. car for 12 skl., en spade for 8 
skl., en harke for 8 skl., en jern tyfve for 4 skl., en list i drenge hused for 4 skl., it lided ølkar paa 
lofted for 3 mrk., 2 gl. tønder for 8 skl., en half tønde for 6 skl., 2 gl. seiser med bom og ringe á 6 
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skl er 12 skl., en liden raae hud er sat for 2 mrk., Eger og phiel til 2 juhl for 2 mrk. 4 skl., 3 tønder i 
wæster cammer á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., 2 andre tønder á 4 skl er 8 skl., en gl. ølfiering for 4 skl., 2 
gl. øl ottinge á 4 skl er 8 skl., en øl tønde for 1 mrk. 8 skl., it deigne trug for 8 skl., en gl. messing 
kedel for 8 skl., en kaabber kedel i mur paa 1½ fiering vegtig 10 skaalpund á 1 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 
3 mrk., en ege naur for 1 mrk. 4 skl., en anden liden naur for 10 skl., en træ sko naur for 1 mrk. 8 
skl., en hand øpse for 1 mrk. 8 skl., it stort hug jern for 6 skl., it hug jern for 4 skl., en stiffel for 6 
skl., it lesse bord for 8 skl., it anded bor for 6 skl., it skiølp for 6 skl., en gl. høfl for 2 skl., it bufve 
sauf for 1 mrk. 8 skl.,  
Herberghused. 
En laasfast førre kiste for 1 Sld., 2 sengesteder i Østerhused med skammel for 2 Sld., en benk af 
førre sammested op til gauflen for 2 mrk., en steke benk under winduen for 1 mrk. 8 skl.,  
I Øster hused sengeklæder. 
En linnen underdynne 4 mrk., en ullen ofverdynne for 4 mrk., en gl. linnen hofdynne for 8 skl., en 
pude med lin vor paa 2 mrk., it hampr bruegarns lagen 2 mrk., it nyt blaargarns lagen 2 mrk., it gl 
agedynne vaar 6 skl., it gl.lesned hiønde 6 skl., it gl. flamsk hiønde 6 skl., en liden stok øpse for 1 
mrk. 6 skl., it gl.wraaskab i stuen for 1 mrk., en gl. agedynne for 4 skl., en spolskaded benkedynne 
for 8 skl.,  nok en gl. agedynne for 4 skl., en gl. bagstoel for 8 skl.,  
Sæden som er saaed her ved gaarden og Sterfboet tilhørrer 2 skepper Rug for 2 Sld ½ tønde Biug 
for 1 Sld 8 skl., 3½ tønde Haufre for 3 Sld. 2 mrk., afgrøden deraf tillige med Engen saa vel som og 
afgrøden af tønden Biug som er laant i dette aar fra Amptstuen beholder Enken efter en  giorde 
aftalle og der af reeder hun dette aar 1699. Landgielde, og rettighed for gaarden, denne S: Mands 
Ifareklæder efter skrefne en sort præsed wadmels kiol for 1 Sld., en røed wadmels fore skiorte med 
lærred under, og mæssign knapper udi for 1 Sld., en gl. dito for 1 mrk., en gl. graa wadmels kioel 
for 1 mrk., en gl. sort hat for 1 mrk. 4 skl., videre befindis at dette Sterfboe tilhørrer efter det 
skiftebrefs andleedning ganged efter denne S: Mands for ham afdøde hustru Annika Henriksdaatter 
dend 3 Oktober 1693. en vaaning i listed hvor af er  5 stolperum i stue lengden, hvor udi er it 
stolperum Krobhus, 2 stolperum i stuen, Steerhused 2 stolperum, hvor udi er en bageovn og kolne, 
med alt hvis der udi Jord og nagelfast findis er taxeret for 20 Sld., 3 stolperum ladehus westen til i 
den syndre lengde for 9 Sld., en Have westen og norden for stue lengden, og en liden Lyke westen 
for Haugen, gaards rummed fra den øster stolpe i lade lengen og tvert ofver til krobhuset yderste 
stolpe, sampt alt hvis træer som paa berørte Have plads nu findis er sat til sammen for 11 Sld., 
2 skep land Aure jord som ligger som ligger synden op til Biug Jord  denne S: Mand til Anders 
Albertsen som hej har i pandt sat taxered for 4 Sld., Hans Christensen af Aakier sogn fremlagde it 
kiøb, og skiøde bref af denne S: Mand Elfvor Andersen med de andre intereserde datered 30 juny A: 
1694. udgifved angaaende den anpar denne S: Mand Elfvor Andersen arfvelig til efter S: Peder 
Rasmusen ved dommen i Aakirke bye hvor om berørte skifte bref efter denne S: Mands hustru er 
giort indførsel sæedeelis denne S: Mands børn, deris møderne arf tillagt, udi dend første gaard i 
Aakier sogn, hvilken gaard bemelte Hans Christensen efter forskrefne boes indhold fuldkommen er 
til skiøded, og solt af alle dem som der udi noged med retten tilkom, og tilgik er meere sat 
forsikring, vedstaar denne nu S: Mands Enke at hendis S: Mand afgangne Elfvor Andersen hafver 
bekommed sin fulde andeel og betalning hand tilkom i omrørte første gaard, saa dette Sterfboe ej 
noged i gaarden eller af Hans Christensen at Prætendere i alleringeste maader efter des omrørte bref 
skiftes udwisning som blef nu her paa Sterfboet lest og paaskrefven, Lars Nielsen Smid i Aakirke 
bye,og kaldis Kaars Aassen som Enken nu vedstoed at hindes S: Mand hafver bekommed betalning 
for undtagen at der paa rester som Lars Nielsen self vedgik 1 Sld.,  
Videre angaf Enken at hendis S: Mand har arfved efter berørte S: Peder Rasmusen i Aakirkebye it 
tønde land Hafre jord, hvis om hun ingen skrifvelse fra stededs øfrighed nu hafver at fremvise 
derfor den eiendom hende, og denne S: Mands bør tilfelleds deehling, forblifver. 
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Summa Andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 142 Sld. 1 mrk. 12 skl., :/: 
Blef saa angifven efterskrefne Gield og Prætensioner hvor til er giort udleg som 
følger. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor ved sin fuldmekitg Hans Hiort lod 
fordre som rester for dette 7 wornet til 1. May 1698. 12 skl., for A: 1698. 5 Sld. 7 skl., omkostning 
1 mrk., er i alt 5 Sld. 2 mrk. 3 skl., Nok betal Enken for 99. 2 tønder laane Biug som derfor ike 
anderleedis boet til nytte blef anført for disse 5 Sld. 2 mrk. 3 skl., er udlagt, en sort Koe for 5 Sld., 2 
Lam á 1 mrk er 2 mrk., hos Enken for en list i drengehused 4 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin sedel som nu rester 3 Sld. 2 skl., 
udlagt en sort Qvige for 2 Sld., hos Lars Nielsen Smid i Aakirkebye som hand af it støke jord 
skyldig er at have 1 Sld., it stie træ for 2 skl., :/: 
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter regenskab 15 Sld. 7 skl., udlagt en sort hielmed Koe 6 
Sld., en bleg røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en brun gilled Hest for 9 Sld., til ofvers 5 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Til Sogne Præsten Hr: Søfren Larsen rester for A: 1699. en tønde hafre og en skeppe Biug hvilked 
Enken skal betale af Sædens afgrøde, der foruden skal ydis it Lam og en Gaas som for riktigheds 
skyld efter som Lam og Gies til boets beste er anført og taxered nu ansættis for 2 mrk. 12 skl., som 
Enken til sig annammer og benekte tiende svarer, og betaler, og udlagt 3 gl. Gies for 3 mrk., til 
ofvers 4 skl., :/: 
Sogne Deignen Lars Søfrensen fordred som Enken vedgik 1 Sld., udlagt en sort hielmed studkalf 
med en hvid foed 3 mrk., it Lam for 1 mrk., :/:  
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter afregning penge 3 mrk. 8 skl., udlagt hos Diderik Wolfsen at 
have disse 3 mrk. 8 skl., :/: 
Eske Dik i Svaniche fordred arbiedsløn 3 mrk. 12 skl., udlagt hos Diderik Wolfsens udleg 3 mrk. 12 
skl., :/: Claus Thisen i Svaniche fordred penge 8 skl., udlagt hos Diderik Wolfsen udleg at have 8 
skl., :/:  Jens Hansen i Ibsker sogn fordred laante penge 5 Sld., udlagt en wogn med stier hammel 
tøm halseeler 3 Sld., en sort brun gl. Hest for 2 mrk., en sort hielmed studkalf for 3 mrk., en sort 
hielmed Qvigekalf for 2 mrk. 8 skl., :/: 
Peder Immedsen fordred for 98. 2 skep penge af berørte husse i Listed 2 mrk., dagsverke penge for 
97. og 98. á 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., er 7 mrk., udlagt it ungt Svin for 2 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 
mrk., til overs 1 mrk., :/: 
Christen Jacobsen i Østermarie sogn fordred for den Salig Mansd Lig kiste arbiedsløn 3 mrk., 
udlagt it lided ølkar for 3 mrk., :/: 
Jens Seiersen i Østermarie sogn fordred paa Anders Albretsens weigne rente som rester til dato 10 
mrk. 12 skl., indført i 2 skepper land hafre jord i Listed gierde for disse 2 Sld. 2 mrk. 12 skl., :/: 
Lars Pedersen i Østermarie sogn fordred 2 mrk. 14 skl., udlagt en træ sko naur 1 mrk. 8 skl., en juhl 
benk for 8 skl., it bord med foed 10 skl., en jern tyfve for 4 skl., :/: 
Mons Ibsen i Østermarie sogn fordred jord leie som rester 2 mrk. 8 skl., udlagt en liden sort hielmed 
studkalf for 2 mrk., it lese bor for 8 skl.,:/: 
Esper Madsen i Østermarie sogn fordred 2 mrk., en benk under gonflen i øster hus for 2 mrk., :/: 
Hr: Hans Dominici fordred for en skep biug rettighed af den jord i Listed 2 mrk., udlagt en ege naur 
for 1 mrk. 4 skl., en anden liden naur 10 skl., it stie træ 2 skl., :/ 
Jens Pedersen i Østermarie sogn fordred 2 Sld. 2 skl., udlagt it bue sauf 1 mrk. 8 skl., hos Diderik 
Wolfsen 8 mrk. 10 skl., :/: 
Efter formelte skiftebref efter Elfvor Andersen S: hustru tilkommer hans efterlatte børn 2 sønner og 
en daatter i alt 54 Sld. 2 mrk. 10 skl., der af  
Dend eldste Søn er Lars Elfvorsen  tilkommer penge 21 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt i hus og lyke 
udi Listed at have 16 Sld., 2 sengesteder i øster hus med skammel for 2 Sld., it Faar for 3 mrk., en 
præsed wadmels kiol for 6 mrk., en røed wadmels fore skiorte med lærred og en mæssing knapper 
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udi for 4 mrk., en røed wadmels fore skiorte 1 mrk., en gl. graae wadmels kiol for 1 mrk., en stifseel 
for 7 skl., :/: 
Dend sønnen  Peders Elfvorsen tilkommer penge 21 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt i hus og lyke udi 
Listed at have 16 Sld., it Faar og it Lam 1 Sld., en liden raae hud for 2 mrk., 3½ tønde strøe haufre 
for 3 Sld. 2 mrk., en øl tønde for 1 mrk. 8 skl., en hake 8 skl., en spade for 8 skl., 2 harrer for 1 
mrk., til ofvers 1 skl., :/: 
Daatteren  Seigne Elfvorsdaatter tilkommer 10 Sld. 3 mrk. 11 skl., udlagt af hus og lyke udi 
Listed at have 8 Sld., it Faar og it Lam 1 Sld., en laasfast føre kiste 1 Sld., en linnen underdynne for 
1 Sld., til ofvers 5 skl., :/: 
Jens Seiersen fordred for sig self 5 mrk. 4 skl., indført i forde 2 skep. Land haufre jord for 5 mrk. 4 
skl.,  
Imod denne S: Mands udfart eller begrafvelsis bekostning blaf Enken af de vedkommende bevilged 
udleg for 24 Sld., udlagt hos Diderik Wolfsen udleg 5 mrk. 3 skl., en lys brun Hoppe med it brun 
blised Horsføll begge for 9 Sld., en sort brun Hoppe for 7 Sld., en ploug med behør for 2 mrk., it gl. 
Car for 13 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen 5 Sld., bekom 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., skifteskrifveren for 
sin umage med dette skifte i alt 5 Sld., bekom 4 Sld. 2 mrk., Stempled papir til denne forretning, 
Saa og til det skiftebref efter Sahl. Hans Juhl denne Sal: Mands farmor ( forman) med slet papir 2 
Sld. 8 skl., giør 11 Sld., der for udlagt en kaabber kedel i mur væg 10 skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 3 
Sld. 3 mrk., en staked benk i Øster hused 1 mrk. 8 skl., en hand øpse 1 mrk. 8 skl., en liden stok 
øpse 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 2 mrk., Eger og Phiel til 2 juhl 2 mrk 4 skl., en hvis gris 8 
skl., en linnen hoveddynne 8 skl., en pude med lin vor 2 mrk., it gl. agedynne vor 6 skl., it hug jern 
4 skl., en gl. hølf 2 skl., en hvid ullen overdynne 4 mrk., it gl. flamsk hiønde 6 skl., en gl, sort Hat 1 
mrk. 4 skl., it bord for 6 skl., it hug jern 6 skl., it skylp 6 skl., en hvid Soe 3 mrk. 8 skl., 12 unge 
Gies 4 mrk. 8 skl., it wraaeskab for 1 mrk., 2 høestier og en laas stang for 12 skl., Clar Enken 
beholte der af til papiret skabed for 1 mrk., høestierne 12 skl., Giesene 4 mrk. 8 skl.,. juhl tømered  
2 mrk. 4 skl., er 8 mrk. 8 skl., Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., der for 
udlagt it ungt svin 3 mrk., it hampe bruegarns lagen 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioer til penge 135 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Jens Seiersen angaf at Morten Koefoed i Svaniche fordred 4 Sld. 3 mrk. 10 skl., her af beretted 
Enken at Jacob Monsen skulle betale til Morten Koefoed her af 4 Sld., som hand for huus leie til S: 
Elfvor Andersen skyldig var, og Jacob Monsen paa der tid tilligemed sin hustru tiente hos Morten 
Koefoed, da hand loved bemelte 4 Sld., at betale til Morten Koefoed som hand da imodtog, I saa 
maader skeer her af boet udlæg for resten 3 mrk. 10 skl., og udlagt it Faar 3 mrk., it deigne trug 8 
skl., it stie træ 2 skl., :/: 
Blifver saa Gieldens Summa 136 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deehling penge 7 Sld. 13 skl.,  
Der af tilkommer Enken den halfvepart som er 3 Sld. 2 mrk. 6½ skl., dend anden halfvepart deelis 
imellem forde 2 sønner og en daatter er der af en broderlaad 5 mrk. 12 skl., og en søsterlaad er 2 
mrk. 14 skl.,  
For Enkens anpart 14 mrk. 6 skl., er udlagt 2 skep strøe Rug for 2 Sld., en half tønde strøe Biug 4 
mrk. 8 skl., 2 Lam 2 mrk., til overs 2 skl., :/: 
Dend eldste søn for sin anpart 5 mrk. 12 skl., er udlagt en skier benk 2 skl., en kalke tønde 10 skl., 
hos Peder Immedsen 1 mrk., en hakelse kiste uden staal og knif for 8 skl., 2 møy bræ for 4 skl., it 
svine trug 2 skl., en ploug julrbenk 8 skl., 2 gl. tønder á 4 skl er 8 skl., en half tønde 6 skl., 2 gl. 
seiser med bom og ringe for 12 skl., 3 tønder i wester cammer á 6 skl er 12 skl., :/: 
Dend yngste søn for sin anpart 5 mrk. 12 skl., er udlagt it Lam 1 mrk., 2 gl. tønder i wester cammer 
8 skl., en gl. øll fiering 4 skl., 2 øll ottinger 8 skl., en bagstoel 8 skl., en gl. næssing kedel som 
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Enken vil løse 8 skl., it lesned hiønde 6 skl., i stuen 2 gl. agedynner 8 skl., en gl. spolskaded benke 
dynne 8 skl., hos søsterens begge udlægger de 7 skl., en jul benk 4 skl., af de gl. Gies hos Enken 4 
skl., it stie træ 2 skl., ved skatten 1 skl.,:/: 
Daatteren for sin anpart 2 mrk. 14 skl., er udlagt it Faar for 3 mrk., til overs 2 skl.,  
Efter anfordring hafde Enken og de vedkommende ej meere dette Sterfboe til beste at anføre, ej 
heller angaf sig flere med nogen Gields fordring, end forskrefved staar, dette saa at være tilganged, 
og Passeret Testerer. Jens Pedersen Meklenbourgh. og Henrik Brugman. 
Jens Seiersen.    Lars L: P: Persen.     Esper Poulsen.      Esper E:P: Pedersen. 
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Nr. 304. 
Side 420b. 1699. 14. Juni.    
Hans Laursen, døde hos sin moder på 15. Sg. Ibsker. 
 Afg. Fader: Lars Hansen. 
 Moder, 1 bror og 3 søstre. 
A: Elsebeth Michelsdatter, gm. Peder Nielsen, 15. Sg. Ibsker. 
B: Knud Larsen. Værge: Hans Nielsen, 19. Sg. Ibsker. 
C: Barbro Larsdatter. Værge: Hans Jørgensen, 14. Sg. Ibsker. 
D: Maren Larsdatter. Værge: Michel Hansen, Ibsker. 
E: Hanna Larsdatter. Værge: Morten Jensen, Ibsker. 
 
Anno 1699 Den 14 Juny, er efter Advarsel til de vedkommende, holden Registering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter afgangne  Lars Hansen søn navnlig Hans Laursen, der 
hos sin moder, der boer paa den 15 Jord eiendoms gaard, Elsebeth Mikelsdaatter i Ibsker sogn. 
Ved døden afgik, imellem berørte S: Carls moder, som nu er udi ekteskab med  Peder Nielsen, og 
denne Sahl: Carl sødskende, en broder og 3de søstre. 
 
Broderen Knud Larsen som Hans Nielsen paa 19de gaard i Ibsker sogn werger for. 
Dend eldste søster er Barbra Larsdaatter som Hans Jørgensen paa 14 gaard i Ibsker sogn er 
werge for. 
Dend anden søster Marne Larsdaatter som Mikel Hansen i Ibsker sogn werger for. 
Dend yngste søster Hanna Larsdaatter som Morten Jensen i Ibsker sogn nu er tilordnet at werge 
for. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Mikel Hop og  Morten Jensen, ibiden.  
 
Og  Morten Jensen i Ibsker sogn, der har werget for denne S: Carl  indted  
---- bestaaende saa efter et skiftebref ganged efter denne S: Carls Fader Lars Hansen 16 july 
1697. anføris hans arfve midler med videre som her, efter følger, først tilkommer han efter sin S: 
Fader berørte skiftebref udi den 15 gaard i Ibsker sogn jorde penge 19 Sld. 2 mrk. 1 skl., en brun 
gilled Hestføll for 2 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 3 Sld. 2 mrk., Peder Nielsen vedstoed at være 
skyldig til denne S: Carl paa en Fohle som hand fra ham kiøbte 2 Sld., nok efter lod denne S: Carls 
sig ved sin død som Peder Nielsen hans stiffader tilsvarer for en tønde haure 3 mrk., og for en 
skeppe Biug penge 2 mrk., :/: 
Summa andrager denne S: Carls ganske middel til penge 28 Sld. 3 mrk., 1 skl.,  
Findis ellers en flinte bøsse som denne S: Carl og hans broder hafde til felleds, hvilken flinte bøsse 
nu broderen Knud Larsen for sin egen bøsse her efter skal beholde til eiendom. Her imod afgaar 
efter skrefne Prætensioner Moderen og Stiffaderen Peder Nielsen for denne S: Carls brgrafvelse 
begierte til wederlaug som blef gotgiort 10 Sld., udlagt de 2 Sld., som Per Nielsen som melt skyldig 
er, it brunt ugilled Hestføll 10 mrk., en skeppe Biug for 2 mrk., resten er 5 Sld., der for er giort 
indførsel i forde 15 gaard i Ibsker sogn .:/: 
Skifteforwalteren og skrifveren for deris umage hver 6 mrk er 3 Sld., udlagt en sort Koe for 3 Sld. 2 
mrk., :/: stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt en tønde haure 3 mrk., som Peder 
Nielsen svarer til. :/: Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., som betalis af  
forde sorte Koe 2 mrk., :/: 



 2 

Summa andrager forskrefne fordrende Prætensioner til penge 14 Sld. 1 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deehling penge 14 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Bestaaende udi forde 15 gaard hvilked deehlis imellem moderen og berørte sødskende tilkommer 
moderen og denne S: Carl border hver 4 Sld. 9 3/7 skl., og hver af de 3de denne S: Carls søstre 
tilkommer 2 Sld. 4 5/7 skl.,  
Det par bruegarns lagen, og it par brue garns pude waar som i bemelte skiftebref, ommeddis 
moderen har lofved en hver af sine døttre, sagde moderen at vil self dem tilsvare, og hos sig hafve 
indtil hun ved døden afgaar, eller og døtteren derfor inden kommer i ekteskab. Efter 
skifteforwalterens anfordring hafde vedkommende ej videre at angive som denne S: Carl var til 
eiendom end forskrefved staar, dette saa at være Passeret Testerer.  
Jens Pedersen Meklenbourgh,      Henrik Brugman  Peder P:N: Nielsen. 
Hans H:N: Nielsen. Mikel M:H: Hansen.  Hans H:J: Jørgensen. 
 Morten Jensen.  Morten Jensen  Mikel Hop. 
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Nr. 305. 
Side 421. 1699. 5. Juli. 
Lars Hansen Otte, 6. Vg. Østerlars.  
Kirstene Andersdatter. Laugv: Per Mortensen, Østerlars. 
 Ved ægt med afg. ?. 2 søn. 1 dat. 
A: Hans Larsen, egen værge, Østerlars. 
B: Jep Larsen, egen værge, Østerlars. 
C: Karen Larsdatter, f. 1675. Værge: Arist Hansen, Hallegård, Østerlars. 
 Ved ægt med enken, 1 dat. 
D: Karen Larsdatter, f. 1682. Værge: Jacob Jørgensen, Østerlars. 
 
Anno 1699 Den 5 July, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og Wurdering, 
efter Sahl: Lars Hansen Otto som boede og døde, paa ded 6 worned i Østerlaursker sogn. 
Imellem denne Sahl: Mands  efterlefvende  Hustru  Kirstine Andersdaatter  for hende blef efter 
hindis begiering til laugwerge anordnet Per Morttensen, i bemelte Østerlaursker sogn. paa eene 
og paa anden side, denne S: Mands Børn som er med første denne S: Mands hustru 
2 sønner og 1. daatter hvor af. 
 
Dend eldste Søn er Hans Larsen her ibiden sin egen werge. 
Dend anden søn er  Jep Larsen og sin egen werge, og her ibiden. 
Daatteren Karne  Larsdaatter paa 24 aar gl. for hende werger anordnet Arist Hansen i Hulle 
gaarden i Østerlaursker sogn. 
Og med denne nu efterlefvende hustru har denne S: Mand aufled som nu lefver 
En daatter Karne Larsdaatter paa 17 aar gl. for hinde er til werge anordnet Jacob Jørgensen i 
Øster Laursker sogn.  
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Anders Andersen og  Jens Nielsen, i 
forde Østerlaursker sogn. Hvor da  er Passeret som følger. Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En røe blised Hoppe, og it røe blised Horsføll begge for 9 Sld., en sort brun stierned Hoppe og it 
sortbrun hestføll for 9 Sld., en blak brun hvid ørred gilled for 7 Sld., en sort brun snopped gilled 
Hest for 7 Sld., en sort brun ugilled Hest fohle for 5 Sld., en guhl brun Hoppe for 7 Sld.,  
Qveg. 
En sort grimmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort røgged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en stierned og 
skiolded Koe for 5 Sld., en brun stierned og skiolded Koe for penge 5 Sld., en sort Koe for 5 Sld., 
en røe braaged Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe belted Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort stud for 5 Sld. 2 
mrk., en sort hielmed stud for 4 Sld., en sort grimmed Qvige for 3 Sld., en blak skiolded Qvige for 1 
Sld. 3 mrk., en røe bleged Qvige kalf for 1 Sld., en røe braaged Qvigekalf for 2 mrk.,  
Svin . 2 hvide Søer á 3 mrk er 1 Sld 2 mrk.,en hvid galt for 2 mrk.,  
Faar og Lam. 16 gl. Faar á 3 mrk er 12 Sld., 16 Lam á 1 mrk 8 skl er 6 Sld.,  
Gies. En Gaas og en Gaasse er 2 mrk., 5 unge Gies á 8 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
Kaabber.  
En gl. kaabber kedel paa 2 spanne stoer er vigtig for 5 mrk. 4 skl.,  Og en jern grefve 4 skl er 5 mrk. 
8 skl., en brendevins pande med hat og pibber noged gammel for 7 Sld., en goed fiering stoer vegtig 
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til penge 7 Sld., en malm gryde paa en liden kitte stoer vegtig til penge 1 Sld. 3 mrk., en gl. span 
kedel med hange holler paa er vegtig til 3 mrk., en grefve der udi for 2 skl., en span kedel uden 
grefve vog til penge 5 mrk., en liden kedel med hasper paa og jern grefve udi er vegtig til 3 mrk. 12 
skl., en grefve for 2 skl., en liden mæssing kedel med 1 Sld.,   
Seng, 2 pude stroppe á 1 mrk er 2 mrk., en hvid gl. ullen ofverdynne for 2 mrk., en linnen 
underdynne for 2 mrk., en sort ranned underdynne for 10 skl., it gl. blaargarns lagen for 6 skl., en 
graae ullen hofved dynne for 6 skl., en hvid ullen pude for 2 skl., en gl. skin hofved pude for 2 skl., 
benfete senge for 8 skl.,  
I Wester seng, en gl. hvid graae ullen ofverdynne for 1 mrk., en ullen sort ranned hofveddynne for 8 
skl., it gl. blaargarns for 8 skl., en sort gl. ullen underdynne for 4 skl., nok er wurdered en hvid ullen 
underdynne for 1 Sld., en graae ranned ullen underdynne for 8 skl., it nyt blaargarns lagen for 1 
mrk., it andennd dito for 1 mrk., nok 2 blaargarns lagen á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., it lided blaargarns 
ti it meniske 10 skl., it smaut blaargarns lagen for 10 skl., it gl. groft blaargarns lagen for 12 skl.,  
Benkeklæder. 
En flamsk benkedynne 4mrk., en ullen lang for 2 Sld., en lesned agedynne 12 skl., en gl. 
spoehlskaded agedynne for 12 skl., en høe reeder wogn med hammel tøm og halseeler for 3 Sld., 
endnu en wogn med smaae stier hammel tøm og halseeler 3 Sld., en træ harre for 1 mrk., 2 gl. juhl 
for 1 mrk., en ploug med behørig jern, og juhl for 1 Sld., it aar med bihl for 1 mrk., en hus stie for 
12 skl., it gl. ølkar i sterhused for 1 mrk. 4 skl., en røste ballig for 6 skl., en gl. ølfiering for 4 skl., 
en gl. øl half tønde for 12 skl.,  
I Krobhused. 
En stand tønde for 1 mrk. 4 skl., en bøge half tønde for 6 skl., en straabonds tønde for 8 skl., 2 gl. 
half tønder á 2 skl er 4 skl., 2 straabonds tønder for 8 skl., en straabonds tønde norden for lemmen 
for 6 skl., en ballig for 2 skl., en gl. øl tønde for 8 skl., endnu en straabonds tønde for 5 skl., it lided 
deigne trug for 6 skl., en gl. kiste uden laas og hengsler for 8 skl., endnu it gl deigne trug for 4 skl., 
en bred bladed øpse for 2 mrk., en liden stokøpse for 12 skl., en skar øpse for 10 skl., en baane knif 
for 1 mrk., en lelte naur for 10 skl., en lund støke naur for 4 skl., en liden naur for 2 skl., it hug jern 
for 2 skl., it hartøy hamen og støf for 1 mrk. 4 skl., en ruhl med jern tappe for 1 mrk., en liden 
plaske mølle her ved gaarden med hus og Qvern er sat ofver for 5 Sld., it udhus som Anders Nielsen 
boer udi som denne S: Mand har kiøbt af Peder Hansen her ibiden er 4 stolperum nu sat for 2 Sld. 1 
mrk., en lyng rifve for 8 skl., endnu it dito for 6 skl., en leer hake for 12 skl., en drag krag for 4 skl., 
en dito for 6 skl., it bøsse løb til en jern stang for 6 skl., en bolte jern stang for 1 mrk. 8 skl., en 
sennerps qvern for 1 mrk., it tørf jern for 8 skl., en deehl Høe i laden er taxered for 6 mrk., en blak 
stierned Tyrkalf for 1 mrk.,  
I stuen. 
It gl. spoelskaded benkedynne 3 alen lang for 12 skl., it spoelskaded benkedynne 3 alen lang for 12 
skl., it spoelskaded benkedynne waar under vinduen alen lang for 1 mrk. 4 skl., en jern tyfve for 8 
skl., 2 andre jern tyfve á 6 skl er 12 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Sterfboes Boehafve og løsøre til penge 160 Sld. 3 mrk. 
12 skl.,  
Nok blef angifven efterskrefne til dette Sterfboes middel skyldig at være. :/: 
Efter it pandtebref udgifved af Olluf Mikelsen Datered den 28 November 1698. og samme dag inden 
Øster herret ting af Olluf Mikelsen vedstaaed, og bekræfted er hand her til boet skyldig hvor for den 
45 gaard hand i Østerlaursker sogn, paa boer af ham er sat til underpandt først for tredje Sld., hvor 
paa Olle Mikelsen efter desen opskrift hafver betalt10 Sld., med renten som Enken, og arfvingerne 
nu vedgik at Olle Mikelsen har betalt renten for A: 1699. til brefvets dato rester saa igien som dend 
45 gaard Olle Mikelsen i Østerlaursker sogn, paa boer efter samme brefs indhold staar i pandt for, 
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og Olle Mikelsen nu self her paa skifted vedstoed ret at være 20 Sld., nok 1 mrk. 4 skl., efter it 
pandte bref af denne S: Mand Lars Hansen Otto udgifved til Anders Rasmusen i Østerlaursker sogn  
Datered dend 12 january 1699. befindis denne S: Mand at hafve til Anders Rasmusen bor pandted 
sin fæderne eiendoms gaard dend 40 i Østerlaursker sogn til berørte Anders Rasmusen paa 16 aars 
tid efter dato, med ald gaardsens rette tilligende for 50 Sld., hvor paa hand efter samme bref 
opskrifts indhold som inden Øster Herret ting nest efter dend 23 january 1699. af Lars Hansen Otto 
er vedstaaed, og efter arfvingernis den vedgaaelse er af Anders Rasmusen paa berørte pandte bref 
betalt 10 Sld., er saa for dette boe til beste af forde 40 gaard kand anføris hvor paa Anders 
Rasmusen lofved fordreligst at udgifve sit pandtebref til S: Lars Ottesens arfvinger penge 40 Sld., 
for uden forskrefne pandtebref indhold vedstoed Anders Rasmusen i Østerlaursker sogn, her til boet 
at være skyldig, af forskrefne 40de gaards for hen forfalden rente eller leie penge 5 Sld. 3 mrk.,  
Hans Mikelsen i Østerlaursker sogn vedstoed her til boet skyldig at være først paa hafn 2 Sld., nok 
er Hans Mikelsen laante penge hvor for en malm gryde er til under pandt 1 mrk. 6 skl., :/: 
Mads Morttensen i Østerlaursker sogn er skyldig her til boet penge 5 Sld., :/: 
Hans Nielsen Udbygger i Østerlaursker sogn er skyldig boet som hand nu self vedstoed penge 6 
Sld.,:/:  Lars Hansen udbygger fra Jørgen Niels grund i Østerlaursker sogn er skyldig her til boet 
som hand self vedstoed penge 2 Sld. 2 mrk., :/: Rasmus Nielsen paa Hans Munks grund i 
Østerlaursker sogn  skyldig her til boet som hand self vedgik penge 7 Sld., :/: Jens Nielsen i 
Østerlaursker sogn er skyldig her til boet som hand nu self vedgik penge 2 Sld., :/: Hans  
-arkusen udbygger paa Lars Hans grund under leensbeig i Østerlaursker sogn er skyldig her til boet 
penge 2 mrk., :/: Jørgen Ollufsen paa lens gaard er skyldig for en stud hand pløyet med for A: 1698. 
om waaren leie penge  *.:/: Morttensen i Østerlaursker sogn er skyldig som hand nu self vedgik * 
Lars Hansen Ridder vedstoed her til boet at være skyldig penge 2 mrk. 1 skl., :/: Zander Hansen 
som paa leens gaards grund er skyldig her til boet penge 5 Sld., end videre vedstoed Lars Hansen 
Ridder her til boet at være skyldig og derfor tilkender pandt sat it førre bord som stoed i stuen for 1 
Sld. 2 mrk., :/: Nok har Lars Hansen Ridder her til boet i pandt sat en span stoer kobber kedel for 
penge 2 mrk., :/: Endnu har Jørgen Hansen Ridder i Pandt sat en mæssing paa en span stoer for 1 
Sld., Item har Jørgen Ridder er her til boet i pandt sat en fyhre bøsse for 3 mrk., :/: arfvingerne 
angaf at ved dem tilgoede hos Niels Frost i Rønne paa regenskab penge 6 Sld. 10 skl.,men som 
Frost ved sin hustruis indlefvered sit regenskab hvor udi hand Prætenderer 16 uggers skolleløn og 
kaast forsønnen Jep Larsen ugentlig 3 mrk. saa kand disse angifvende 6 Sld. 10 skl., ej anderleedis 
boet nytte anføris end at om Niels Frost efter riktig afregning har faait for nøyelse.:/: for skolle 
lønnen og kaasten saa kommer de 6 Sld. 10 skl., samptlig arfvingerne tilgoede det øfrige Remitteret 
skifteforwalteren dette tvestige regnskab til lov og ret . :/: 
Beløber den sæd som dette aar til dette Worned er lagt, da blef der om nu her paa skifted asked, og 
Accorderet at Enken skal ald sæden tilsammen beholde strøe korned med sin afgrøde tillige med 
Engen, og skal Enken der imod svare, og betale alt hvis rettighed som for A: 99. bør ydis ved hvad 
navn det hafve kand og der for uden lofved Enken at tilfælled Sterfboets beste at betale af sæden i 
alt penge 10 Sld., :/: 
Denne S: Mands Ifareklæder angaaende da er samptlig arfvingerne der om foreened at hver barn der 
af er skeed vederlag, og fornøyelse saa at ingen af dem nu der paa hafde noged at anke, hvorimod 
saa Enken beholder sine egne Ifareklæder. Nok er wurdering it lesned sengklæde for 4 Sld.,  
Summa andrager forskrefne tilstaaende Gield og pandte goeds til penge 121 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Summa Summarum ofver ald boets middel 282 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Her imod blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner og er der til giort udleg 
som her efter følger nemlig. 
Paa Kongl: May: Amptskrifver og ridefouged S: Hans Henrik Skor weigne fordred hans fuldmegtig 
Hans Hiort for A: 1697 ekte penge og omkostning 2 Rd. 1 mrk. 1 skl., for A: 1698 ekte penge 2 
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Rd., omkostning 1 mrk er 6 Sld. 2 mrk. 1 skl., her for udlagt en sort stud for 5 Sld. 2 mrk., en gaas 
og en Gaasse 2 mrk., 5 unge Gies á 8 er 2 mrk. 8 skl., til ofvers 7 skl., :/: 
Holst Forsteen Hans Christensen fordred for en tønde Hafre 4 mrk., udlagt it Faar 3 mrk., it Lam 
for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl., :/: 
Efter en skifte Contract datered dend 26 September 1681. ganged efter denne S: Mand forige S: 
Hustru Kirstine Espersdaatter befindis hendis efterlatte børn at tilsammen 24 Sld., som dehlis 
imellem 2 sønner og en daatter som nu lefver, er der af en broderlaad 9 Sld. 2 mrk. 6 skl., og en 
søsterlod er 4 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Saa anføris sønnen Hans Larsens anpart – laad som er 9 Sld. 2 mrk. 6 skl., nok tilkommer ham 
efter sin moder broder Lars Espersen i Østerlaursker sogn 3 mrk. 5½ skl., Item efter hans 
moder moder Giertrud Larsdaatter 10 mrk. 4/5 skl., nok efter deris Moder fader Esper 
Hansen tilkommer i arf 2 mrk., end videre tilkommer Hans Larsen gru- det at hans broder Jep 
Larsen har lært at læse og skrifve, og hand derimod indted lært hafver som for billigt, er og stedis 
efter forde Contracts andledning 6 Sld., Summa 19 Sld. 1 mrk. 11 skl., her for er udlagt en røe 
blised Hoppe og it røe blised Horsføll begge for 9 Sld., hos Mads Mortensen i Østerlaursker sogn 
som hand er skyldig 4 Sld., hos Hans Nielsen udbygger i Østerlaursker sogn som hvis er skyldig af 
fordris 6 Sld., en baane knif 1 mrk., en leer hake for 12 skl.,:/: 
Jep Larsen tilkommer ilige maader efter sin S: Moder til arfvepart 9 Sld. 2 mrk. 6 skl., nok efter 
sin moder broder Lars Espersen i Østerlaursker sogn 3 mrk. 5½ skl., Og efter hans moder 
moder Giertrud Larsdaatter 10 mrk. 4/5 skl., Item efter deris Moder fader Esper Hansen 
tilkommer i arf 2 mrk., nok fordred laante penge 1 Sld., Summa 14 Sld. 1 mrk. 12 skl., hvor for er 
udlagt en sort grimmed Qvige 3 Sld., en røe grimmed Qvigekalf 1 Sld., hos Lars Hansen udbygger 
paa Jørgen Niels grund i Østerlaursker sogn  5 Sld. 2 mrk., hos Hans Mikelsen i Østerlaursker sogn 
og en gryde i pandt for alt skyldig er 2 Sld 1 mrk. 6 skl., hos Per Morttensen i Østerlaursker sogn 1 
Sld. 3 mrk., it Faar for 3 mrk., en liden naur for 2 Sld., it hug jern for 2 skl., en ballig for 2 skl.,:/: 
Dend eldste daatter Karne Larsdaatter tilkommer i arf efter sin S: Moder efter forskrefne Contract 
til arf 4 Sld. 3 mrk. 3 skl., Item efter sin Moder broder Lars Espersen 1 mrk., efter sin Moder Moder 
Giertrug Larsdaatter 5 mrk. 2/5 skl., nok efter sin Morfader Esper Hansen til arf 1 mrk., Summa 6 
Sld. 2 mrk. 14 skl., nok til lærdom imod forde sin broders skollegang 3 Sld., udlagt en røe braaged 
Koe for 4 Sld. 2 mrk., hos Jens Nielsen i Østerlaursker sogn 2 Sld., en flamsk benkedynne 4 alen 
lang 2 Sld., hos Jørgen Hansen ridder og i pandt en mæssing kedel for 1 Sld., it blaargarns lagen til 
it menniske for 10 skl., it lided degne trug for 4 skl., :/: 
Dend yngste daatter Karne Larsdaatter tilkommer iligemaade imod sin broders skollegang 
penge 3 Sld., udlagt en sort brun ugilled Hest Hofle for 5 Sld., til ofvers 2 Sld., :/: 
Imod denne S: Mands udfart eller begrafvelsis bekostning  blef Enken Consenteret udleg her af boet 
for 30 Sld., udlagt en sort stierned Hoppe med it sort brun Hestføll 9 Sld., en blak brun hvid ørred 
gilled for 7 Sld., en sort grimmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort røgged Koe for 5 Sld. 2 mrk., 4 Faar 
á 3 mrk er 3 Sld.,:/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen 7 Sld. 2 mrk., Skifteskrifveren for sin umage med dette 
skifte i alt 7 Sld. 2 mrk., Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt en brindevins pande 
med hat og pibber noged gammel for 7 Sld., it blaargarns lagen 3 mrk., 8 Lam á 1 mrk. 8 skl., er 3 
Sld., en spar kedel uden greve 5 mrk., en hvid ullen underdynne for 4 mrk., hvid galt 2 mrk., til 
overs 1 mrk. 4 skl., :/: Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk., er 6 mrk., udlagt it Faar 
for 3 mrk., en bred bladet øpse for 2 mrk., en pude uden linvor paa nørre seng i Herberghused 1 
mrk., :/: 
Enken angaf at være skyldig til Per Mortensen for brendevin 3 mrk., udlagt it Faar 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 102 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
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Liqvidered bliver udi behold og til deeling penge 180 Sld.,  
Deraf tilkommer Enken den halfvepart som er 90 Sld., Dend anden halfve part deelis imellem denne 
Sahl: Mands efterlefvende 2 sønner og 2 døttre, er deraf en broderlaad 30 Sld., og en søsterlaad 15 
Sld., 
For Enkens anpart 90 Sld., er udlagt hos Olle Mikelsen af det pandtebref paa den 45 gaard i 
Østerlaursker sogn 10 Sld., af den 40 gaard i Østerlaursker sogn som Anders Rasmusen er bort 
pandte 20 Sld., er sort brun snopped gilled Hest for 7 Sld., en gull brun Hoppe 7 Sld., en sort 
stierned og skiolded Koe 5 Sld., en brun stierned og skiolded Koe 5 Sld., 4 Faar 3 sld., 5 Lam for 7 
mrk. 8 skl., 2 hvide Søer for 1 Sld. 2 mrk., en røe braaged Qvigeklaf for 2 mrk., en malm gryde og 
en kitte stoer for 1 Sld. 3 mrk., en liden mæssing kedel med en jern grefve for 2 mrk., en røe reeder 
wogn med hammel tøm og halseeler for 3 mrk. 2 skl., en ploug med behør 1 Sld., it aar med bihl for 
1 mrk., en hus stie for 12 skl., it hartøy med hammer, og støf for 1 mrk. 4 skl., en ruhl med jern tape 
1 mrk., en liden plaske mølle her ved gaarden med hus og Qvern er sat ofver for 5 Sld., it udhus 
som Anders Nielsen boer udi som denne S: Mand har kiøbt af Peder Hansen her ibiden er 4 
stolperum deraf 1  Sld. 1mrk.,2 lyng rifver for 14 skl., en drag krag for 4 skl., en deel Høe i laden 6 
mrk., af en hvid galt ved det stempled papir 1 mrk. 4 skl., en træ harrer for 1 mrk., i Nørre seng en 
pude strop for 1 mrk., en hvid gl. ullen ofverdynne for 2 mrk., en linnen underdynne for 2 mrk., en 
sort ranned underdynne for 10 skl., it blaargarns lagen for 6 skl., en graae ullen ofverdynne for 6 
skl., en hvid ullen pude for 2 skl., en skin pude for 2 skl., benefnte seng for 8 skl., 2 juhl for 1 mrk., 
it ølkar i Sterhused for 1 mrk. 4 skl., en røste ballig for 6 skl., en ølfiering for 4 skl., en øl half tønde 
for 12 skl., hos Lars Hansen Ridder som hand er skyldig og it bord i stuen til pandt for 1 Sld. 2 
mrk., 2 jern tyfve for 12 skl., en stand tønde for 1 mrk. 4 skl., en bøgge half tønde for 6 skl., en 
straabonds tønde for 8 skl., 2 half tønder for 4 skl., 2 straabonds tønder 8 skl., en straabonds tønde 
norden lengen 6 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en lesned agedynne 12 skl., en spoelskaded 
agedynne for 12 skl., I stuen. En spoelskaded benkedynne for 12 skl., it benkedynne vor under 
winduen for 1 mrk. 4 skl., en bolte jern stang 1 mrk. 8 skl., en sennerps qvern for 1 mrk., it tørf jern 
for 8 skl., en blak stierned Tyrkalf  for 1 mrk., helften af de 10 Sld., af sæden af Enken er belofved 
som er 5 Sld., ved holds forstrrens udleg 8 skl., ved skattens udleg 7 skl., en lund støke naur 4 skl., 
en gl. sort ranned ullen under dynne for 4 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Og som dagen nu er forløben saa slutted denne forretning med hvis her nu forskrefved staar 
Passeret er efter anfordring hafde Enken og de vedkommende ej videre til boets beste at angifve, ej 
heller angaf sig flere med nogen Gields fordringer og forhed widere udleg her efter i morgen til 
børn dette saa at være tilganged Passered.  Jens Pedersen Meklenbourgh.  
Henrik Brugman. Peder P:M:S: Morttensen.  Jep Larsen. 
Arist A:H:S: Hansen.  Hans H:L:S: Larsen.  Jens J:N:S: Nielsen. 
Anders A:A:S: Andersen.  Hans H:B:S: Bensen  
 
Saa er da I dag den 6 july 1699. til børnen og denne S: Mands arfvinger udleg i følgende maader 
nemlig. 
Sønnen Hans Larsen der tilkommer 30 Sld., hvor for ham er udlagt hos Rasmus Nielsen udbygger 
paa Hans Munks grund i Østerlaursker sogn 1 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en blak skiolded 
Qvige 1 Sld. 3 mrk., en wogn med smaa stier hammel tøm og halseeler for 3 Sld., af den sæd og 
afgrøde som i dette aar er lagt at have hos Enken 1 Sld., af Olle Mikelsens pandte bref 45 gaard i 
Østerlaursker sogn penge 3 Sld 2 mrk., af den 40 gaard Østerlaursker sogn 7 Sld., i wester seng i 
Herberghused en hvid graae ullen ofverdynne 1 mrk., en ullen sort ranned hof dynne for 8 skl., it gl. 
blaargarns lagen for 8 skl., en graae ranned ullen underdynne for 8 skl., hos Zander Nielsen paa 
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Leens gaards grund af hver 5 Sld., hos Anders Rasmusen i Østerlaursker sogn 5 Sld., en gl. øltønde 
for 8 skl.,:/: 
Dend anden søn Jep Larsen tilkommer 30 Sld., udlagt hos Rasmus Nielsen udbygger paa Hans 
Munks grund i Østerlaursker sogn 6 Sld., hos Lars Ridder, og i pandt en kabber kedel penge 2 Sld., 
hos Anders Rasmusen paa 40 gaard i Østerlaursker sogn 3 mrk., en røe belted for 4 Sld. 2 mrk., af 
Olle Mikelsens pandtebref paa 45 gaard 3 Sld. 2 mrk., af den 40 gaard Østerlaursker sogn 7 Sld., af 
den sæd og afgrøde som i dette aar er lagt at have hos Enken 1 Sld. 2 mrk.,hos Per Christensen i 
Gudhiem 2 mrk., en fyer bøsse i pandt fra Jørgen Ridder 3 mrk., 2 Faar for 6 mrk., en jern tyfve  6 
skl., En drage kraag for 6 skl., it bøsse til en jern stang 6 skl., 2 straabonds tønde for  8 skl., it 
diegne trug 6 skl., en skar øpse for 10 skl., en lette naur 10 skl., en gl. kiste uden laas og hengsler 
for 8 skl., til ofvers 2 skl., :/:  
Dend eldste daatter Karne Larsdaatter som Arist Hansen werger for tilkommer 15 Sld. Udlagt it 
lesned seng klæde  ( mangler 2. linie.) blaargarns lagen 12 skl., hos Lars Gansen Ridder at hafve 2 
mrk., hos Hans --- 2 mrk., hos Jørgen Ollesen paa Leensgaard 2 mrk., af det hus Anders Nielsen 
boer 3 mrk. 4 skl., :/: 
Dendyngste daatter Karne Larsdaatter for sin anpart 15 Sld., udlagt en sort Koe for 5 Sld., en 
sort hielmed stud for 4 Sld., hos Olle Mikelsen 1 Sld. 2 mrk., af dend 40 gaard Anders Rasmusens 
pandtebref 1 Sld., af sæden hos Enken 1 Sld., it blaargarns lagen for 10 skl., en liden stok øpse for 
12 skl., af det hus Anders Nielsen boer udi at have 3 mrk. 4 skl., af en sort brun ugilled Foehle ved 
forige udleg 8 skl., :/:  
Og som den her udi ommelte 40de gaard Anders Rasmusen pandted hafver her ved Sterfboet ej 
høyren end for de paa anrørte pandtebref restende 40 Sld., nu til dette boes midder anført saa 
forbeholder Enken og arfvingerne sig samme gaard efter dags naar leilighed forreholt er berørte 
40de gaard ved Samfrender at lade taxer, og hvis -- -- Den werdie høyre kand eragtis kommer 
samptlig S: Lars Ottesens Enke og børn tillige det efter loven efter som den nu lige anpart af de 40 
Sld., tillagt er. Widere hafde arfvingerne ike at angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme end 
forskrefved staar hvor ved saa dette skifte sluttis dette saa være Passeret Testerer. 
Jens Pedersen Meklenbourgh. Henrik Brugman. Peder P:M:S: Morttensen. 
Jep Larsen. Arist A:H:S: Hansen.   Hans H:L:S: Larsen.   
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Nr. 306. 
Side 423. 1699. 19. Juli. 
Birgite Ollufsdatter, 9. Vg. Bodilsker. 
Jens Pedersen Hjort. 
 5 søn. 2 døt. 
A: Hans Jensen, f. 1677. 
B: Olluf Jensen, f. 1680. 
C: Peder Jensen, f. 1685. 
D: Anders Jensen, f. 1687. 
E: Poul Jensen, f. 1690. 
F: Elisa Jensdatter, gm. Anders Andersen, Bodilsker. 
G: Kirstene Jensdatter, f. 1693. 
Værge: Far. Tilsynsv: Ældste søn og dattermand, Anders Andersen. 
 
Bornholms Landsognes skifteprotokol   1694 - 1699   side 423a 
(desværre mangler der noget af siderne, både forneden og foroven og også i siden, markeret med 
[..]) 
Anno 1699 dend 19 July er efter louglig giorde tillysning holden Registrering og Vurdering Sampt 
skifte og dehling efter Jens Pedersen Hiort hans Sal. Hustru Birgite Ollufs D. som boede og døde 
paa dend 9 fri Vornede beliggende udi Langedebye i Boehlskiersogn, Imellem denne S. Quindes 
efterlefuende Mand bemelte Jens Pedersen Hiort paa Eene, og paa anden side deris sammen 
auflede Børn, som er 5 Sønner og 2 døttre, hvoraf den Eldste Søn er Hans Jens paa 22 aar gl. sin 
Egen Verge, dend anden Søn Olluf Jensen paa 19 aar gamel, dend 3de Søn Peder Jensen paa 14 
aar gl., den 4 Søn Anders Jensen paa 12 aar gl., den 5 Søn Pouel Jensen 9 aar gl., dend Eldste 
daatter Elisa Jensdatter i Egteskab med Anders Andersen i Bohlskiersogn, den Yngste daatter 
Kirstine Jensdaatter paa 16 aar gl., for disse Umyndige Børn er faderen Jens Pedersen efter loven 
self Verge, og forrelagt dend Eldste Søn og daatter Manden Anders Andersen at være tilsiuns 
Verger huor paa Rettens Veigne møtte og var ofuer Værend Høy Edele og Velbaarne Hr Etats Raad 
amptmand Hans Bølfehl ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Meklenbourgh, ellers møtte denne 
gaards udi endeehl landgieldis opbørse husbund Jep Jørgensen boende i Nexøe, Saa og 
Skifteskriveren Henrich Brugman, paa samme skifte var til Vurderingsmænd opmeldet Hans Larsen 
og Trøel Morttensen Ibidem. Huor da er forre funden og Passeret som efterfølger, nemlig  
HESTE og HOPPER en brun blised Hest for 8 Sld, en brun stierned Hoppe 2 Sld, en brun stierned 
ungere hoppe med en graa plet i Sal steden for 3 Sld, en brun blised stoer Hoppe med it brun 
stierned og snopped Hestføll for 6 Sld, en mindre brun blised Hoppe med it brun stierned hors føll 
for 6 Sld, en Sort guhlbrun hoppe for 7 Sld, en guhl brun stoer stierned Hoppe 4 Sld, en sort 
stierned med i anded aars Hoppe for 3 Sld, it brun Hest føll som er stierned som og er Ugilled i 
anded aars for 3 Sld. 
QUEG  en Sort gl. Koe for 4 Sld, en ung sort skiolded Koe for 4 sld, en gl. Røe belted Koe for 4 
Sld. en gl. sort hielmed Koe for 4 sld, en liden brun Koe for 4 sld, en bleg stierned, og skiolded Koe 
for 5 sld, en brun hielmed Koe for 5 sld, en [..] Røgged stud for 4 sld, en sort stud for 3 sld, en sort 
blised quige for 3 sld, en sort brun stud for 10 mark, en b[..] hielmed stud for 10 mark, en Sort stud 
for 2 sld 2 mark, en Røe Røgged stud for 2 sld 2 mark, en Røe belted quige 2 sld 2 mark, en brun 
quige for 2 sld 2 mark, En liden Sort studnød 1 sld 2 mark, en Røe stud for 1 sld 2 mark, en sort 
quige nød 1 sld 2 mark, it Røt quige nød for 1 mark 7 skill, it sort hielmed quigenød 1 sld 2 mark, it 
sort skioldet quigenød for 6 mark, 4 aars ta.[..] á 2 mark er 2 sld 
FAAR og LAM 6 gl. faar á 3 mark er 4 sld 2 mark, 6 lam á 1 mark 8 skill er 9 mark. 
GIES 4 gl. gies á 1 mark er 4 mark, 4 unge gies á 8 skill er 2 mark. 
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SUIN 4 Suin á 3 mark er 3 sld, 4 grise á 6 skill er 1 mark 8 skill. 
KAABER VARE en kiedel i muur paa en half tønde stoer Vegtig 1 lis pund skaalp. 20 skill er 
penge 5 sld, en span stoer Kaabber kiedel Vegtig 6 skaalpund á 20 skill er 7 mark 8 skill, en gl. 2 
spanne Kiedel Vegtig 6 skaalp. á 1 mark er 6 mark, en gl. malm gryde Vegtig . skaalpund á 8 skill 
er [..] 
SENGE KLÆDER I Krobhused en gamel blaae dan.ier tøy ofuer dynne for 3 sld, en graae Ullen 
underdynne for 1 sld 2 mark, en Ullen og linnen hofued dynne for 2 mark, 2 Pudder med Vor paa á 
2 mark er 1 sld, 2 brune ga[..] lagen for 1 sld 2 mark, I Herberghused i en Seng østen til en Ullen 
ofuer dynne for 2 mark, en linne under dynne i blaae garnes lagen for 3 mark, en linnen hofued 
dynne for 1 mark 8 skill, i Væster Seng en Ullen ofuer dynne for 2 [..], it blaae garnes lagen for 1 
mark 4 skill, en linnen under dynne for 1 mark.  
BENKEKLÆDER en gl les..d benke dynne under Vinduen i stuen 3 alen lang for 3 mark, en les..d 
benke dynne for bord Enden 1½ alen lang [..], it les..d hiønde for 1 mark. 
BOEHAVE en gl. Hør Red.. Vogn med hammel tøm og holsreker for 3 [..], en Vogn med smaa stier 
hammeltøm og halseeler 2 sld, en drehl og Huggen Vogn tømmer for [..], 2 booke hamle med 
Seeler og hammel Reeb á 12 skill er 1 mark 8 skill, 2 Plouge med behørige 4 Jern á 5 mark er 10 
mark, 2 a.. med bihle á 12 skill er 1 mark 8 skill, 3 harrer á 1 mark er 3 mark, en Sleede med træ 
Viedier 8 skill, en […]. med Jerntope for 2 mark, it sengsted i Krobhused 1 mark 8 skill, it 
Sengested i melhused 1 mark 8 skill, en førre Kiste med laas i Kroobhused for 1 sld, en gl. førre 
Kiste i Krobhused med en gl. laas for 2 mark, en førre Kiste uden laas for 2 mark, it førre skrin med 
laas forre for 2 mark, en gl. førre Kiste med laas som daatteren Kirstene er tilhørende, it øllkar paa 
1½ tønde strer for 1 mark 8 skill, 2 Røste ballier begge 1 mark, en gl. stand tønde for 12 skill, endnu 
en stand tønde for 12 skill, it gl. skab uden laas for 2 mark, 10 straabaands tønder á 6 skill er 3 mark 
12 skill, Sigbøtter spanner og ..[..]er for 3 mark, it gl. degne trug for 12 skill, en gl. øll tønde 1 
mark, en gl. ølhalf tønde for 6 skill, en øll fiering for 8 skill, 3 [..].. med bom og Ringe á 2 mark er 6 
mark, en gl. Seis med behør for 1 mark, en jern hand stang for 2 mark, en […]de for 1 mark, it 
tørfjern for 8 skill, 3 lyng Rifuer á 8 skill er 1 mark 8 skill, en S(t)olpe Naur for 1 mark, 4 gl. 
N……. [...] er 1 mark, stokøxse for 1 mark 8 skill, en bred blaked handøxse 1 mark, en krokøxse for 
12 skill. I Stuen it førre bord med foed 3 mark, en Sl.. benk uden hengsler for 1 mark 4 skill, en 
Kiste benk for 8 skill, en […] [….] 6 sld, en gl sto[..} ernied bier til halnede hos Hans Erichsen i 
Nexøe dette boe nu til beste er anført. 
UDSTAAENDE GIELD, Thomas Hiort i Nexøe har her til boet i Pandtsat en Sølfskee for […]ante 
Penge 2 sld. Hans Christian Loll i Nexøe har her til boet pandtsat en Sølf skee for 5 mark 8 skill. 
Lars Hiort i Boehlskier sogn er her til boet skyldig som Jens Pedersen Hiort nu self angav 3 mark 8 
skill. Hvis Sæd. om her nu dette aar 99 Ved dette Vorned er saaed tillige med Enge og Afgrøden der 
om blef nu Paa sterfboet denne S: Quindis efterlefuende mand Jens Pedersen Hiort det til sammen 
beholder, og der Imod skal [..]d svare og betalle hvis Contributioner land gielde og tiende som for 
A. 1699 af dette Vorned [..]dis og betallis bør skulle deraf end videre ofuer skyde skal Jens Hiort 
med felleds børnen hafue det til felleds føede og frem tarf. Efter en Samfrende forretning med for 
Mand Rasmus Kiøeler i Boehlskiersogn foran Datered den 22 Januari 1689 befindis den 25 gaard i 
Boehlskiersogn at være taxered for 126 sld. Huilken gaard denne S. Quindes broder Lars Olufsen 
beboede og fravigte og lod sig antage til Verbnig for en Soldat desaarsagen. Videre, af berørte som 
frender dom befindis denne S. Quindis at Være gaardens Prioritet tilkiendt og som gaarden efter 
berørte doms indhold til Morten Mortensen i Bohlskiersogn af bemeldte Lars Ollufsen ud Panted til 
at af løsse sin faders Pandtebref med som forlige Pris et hundrede og tyfue Sld gaarden for her i 
pandt stoed for saa findis efter tuende af for berørte Morten Mortensen indgifen quiteringer første af 
24 September A. 1696 lydende Paa fyrge tyfue Sld at denne S. Quindis efterladte mand Imens Hans 
hustru i fellig lefueded med forskrefne sammen 120 sld til Morten Mortensen betalte hafuer Resten 
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af gaardsens taxt som er 6 Sld er denne S. Quindis Mand Jens Pedersen tilkendt for den bekostning 
med som frendernis holdning huor for gaardens fulde taxt som nu til dette sterfboes middel anføris 
Nemlig penge 126 Sld.  
SUMMA Andrager forskrefne Sterfboets løsøre og tilstaaende Gield til Penge 379 Sld 4 mark. 
Summasum ofiels ald Boets middel med førskrefne 25 gaard er til Penge 305 sld 4 mark, blef saa 
taxered og dehlt denne S. Quindis Ifare Klæder Nemlig at begge døttrene bekom efter bilighed nu 
huer sin andeehl som efter taxering opdrog til 8 sld 3 mark. Saa Vilde dend Ældste Søn ej hafue 
deraf noged andeel, huad de myndige 4 Sønners andeehl angaard da blef her nu tilslutning der om af 
handles at faderen og den Eldste Søn Samtøked at en huer af dem nyder sin andel af faderens I farre 
Klæder naar hand ved døden afgaar huor udi døttrene og dend Eldste Søn ei nogen laad skal 
tilreignes dette de vedkommende til efter Retning i sin tiid, dernest blef angifuen efter skrefne boet 
skyldig Gield og Prætentioner huortil blef giort Udleg som herefter følger. 
Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter af Regning til dato penge 3 sld 2 mark 1 skill, Udlagt en Sort 
stud 3 sld, [..] unge gies for 2 mark, hos Jens Pedersen 1 skill.  
Anna Olufsdatter fordred tienesteløn 4 sld, Udlagt en sort Røgged stud for 4 sld. 
Imod denne S. Quindes udfart eller begrafuelses bekostning blef faderen [.}oncerteret Udleg for 
Penge 30 sld, Nock som hand var skyldig at betale for en Sørge Klædning 15 sld, Udlagt en brun 
blised hest for 8 sld, en brun blised stoer hoppe med it brun stierned og snupped hestføl for 6 sld, en 
..eg stierned og skiolded Koe for 5 sld 2 mark, 2 Plouge med behør Jern for 2 sld 2 mark, en Hør 
Reder Vogn med behør 3 sld, en Kedel i muur p ½ . Vegtig it lispund for 5 sld, en Seng i 
Krobhused for 7 sld 2 mark, en guhlbrun stoer stierned hoppe for 4 sld, it brun stierned hest føl 
ugilled i anded aar for 3 sld, it faar for 3 mark, til ofuers 1 mark. 
Dend yngste Søn Pouel Jensen er bevilged til skoele løn 3 sld, Udlagt 4 faar á 3 mark er 3 sld, efter 
det skifte bref ganged efter S: Oluf Pedersen i Nexøe dateret den 7 May 1694 befindes Jens 
Pedersen Part at Være tilordned at Værge for 3 Sønner og tvende dend S. Mands døttre og som Jens 
Pedersen Hiort icke noged af forskrefne mands børns tilkommende til sig annammed hafuer og 
hand nu skal værge for sin Egne børns andehle, saa er hand nu derfra for løst og igien til Værge 
anordned børnens stiffader Jens Christensen som det sig og nu godvillig paatog boende i 
Aakiersogn, som hafuer at suare bemeldte børn efter ermelte skiftebrefs indhold til sine stifbørn 
som louen tillader.  
Skifteforvalteren for sin umage med dette skifte i alt 6 sld bekom accorderet for 4 sld, Udlagt en 
brun hielmed Koe for 5 sld, 4 gl. [..]s for 1 sld. Skifteskriveren for sin Umage med dette skifte i alt 
6 sld, bekom penge 5 sld, Udlagt en ung sort skioldet Koe for 4 sld 2 mark, 4 lam for 1 sld 2 skill. 
Stempelpenge til denne forretning 6 mark, Udl. it faar for 3 mark, 2 lam 3 mark, 
Vurderingsmændene for deris Umage huer 4 mark er 2 sld, Udlagt 4 aar kalfue for 2 sld. 
SUMMA andrager forskrefne sterfboets bortskyldige Gield og Prætentioner til Penge 71 sld 1 skill. 
Liqvideret blifuer udi behold og til dehling penge 234 sld 3 skill, der af tilkomer faderen den halfue 
part som er 117 sld 1½ skill, den anden halfue part skulle dehlis imellem denne S. Quindes 
efterladte 5 sønner og 2 døttre, men som dend indgifte datter Elisa Jensdatter da hun kom i Egteskab 
med sin nu hafuende mand Anders Andersn hafue kommed em deel udflye og hiemgifte, Saa for 
den Skyld at de andre sødskene kand nyde Ief[..] Efter louen begierte hand ei nogen arfuepart af 
løsøre goedsed, all…ste andeel af forskrefne 25 gaard i Boehlskiersogn huis aarsage løsøre arfuen 
deelis Imellem 5 brødre og en søster er der en broder laad penge 9 sld 3 mark 4 6/11 skill og en 
søster laad 4 sld 3 mark 10 3/11 skill. Item deelis dend halfue part [..]skrefne 25 gaard Imellem 5 
sønner og 2 døttre, er deraf en en broder laad 10 sld 2 mark og en søster laad 5 sld 1 mark.  
For Jens Pedersen Hiorts anpart 117 sld 1½ skill, er Udl halfparten af den 25 gaard i Boehlskiersogn 
som er 63 sld, en gl. sort Koe for 4 sld, en Røe belted Koe for 4 sld, en sort hielmed Koe 4 sld, en 
liden brun Koe for 4 sld 2 mark, en brun stierned hoppe for 2 sld, en dito med en graae Plet i 
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sadelsteden for 3 sld, en brun blissed hoppe med it brun stierned horsføll 6 sld, it sort brun studnød 
for 2 sld 2 mark, it brun hielmed studnød for 2 sld 2 mark, it sort blissed Quige for 3 sld, sort 
hielmed Quigenød for 6 mark, it sort skiolded Quige nød for 6 mark, 4 Suin á 3 mark er 3 sld, 4 
grisse .. er 1 mark 8 skill, en stan Kaabber Kedel Vog 6 skaal Pund á 20 skill er 1 sld 3 mark 8 skill, 
it sengsted i meelhused for 1 mark 8 skill, en førre Kiste i Krobhused med laas for 4 mark, 3 Seiser 
med bom og Ringe á 2 mark er 6 mark, 4 gl. og 4 unge biers sake á 2 mark er 4 sld. Hos Hans 
Christian Loll i Nexøe og i pandt [..] Sølfskee 1 sld 1 mark 8 skill, en øll fiering for 8 skill, en øll 
halftønde for 8 skill, til ofuers 6 ½ skill.  
Dend Eldste [….] af løsøre [..] 9 sld 3 mark 4 skill, Udl. en sort stiened i anded aar hoppe for 3 sld, 
it sort skiolded stud nød for 2 sld 2 mark, it …. seng i herbeghused, en Ullen ofuer og [….]mer 
dynne for 2 mark, en linnen under dynne for 4 mark, it blaae garns lagen 3 mark, en linne hofued 
dynne for 1 mark 8 skill, 10 straabonds tønder 3 mark 12 skill, Sei bøtter Spanner og lister for 3 
mark, her for uden tilkommer han af den 25 gaard i Boehlskiersogn som forre melt 10 sld 2 mark.  
Dend anden Søn Olluf Jensen tilkommer af løsøre 9 sld 3 mark 4 skill, Udlagt en slet guhlbrun 
hoppe for 7 sld, Hos  Thomas Hiort i Nexøe og en sølf skee i Pandt 2 sld, it gl. skab uden laas for 2 
mark, Ved Ved forvalteren udleg 1 mark, ved faderens laad 4 skill. Her for uden tilkommer han af 
den 25 gaard i Boehlskiersogn 10 sld.    
Dend 3 Søn Per Jensen tilkommer af løsøre 9 sld 3 mark 4 skill, Udl. it Røe Røgged stud nød for 10 
mark, it Røt Quige nød for 6 mark, en Vogn med smaa stier hammel tøm og halseeler 2 sld, i 
Væstre Seng i herberghused en Ullen ofuer dynne for 2 mark, it blaae garns lagen for 1 mark 4 skill, 
en linnen under dynne for 1 mark, en lesned benke dynne under vinduen i stuen for 3 mark, 3 harrer 
for 3 mark, en deel ophuggen Vogn tømmer for 4 mark, it lesned hiønde for 1 mark. Her for uden 
tilkommer af dend 25 gaard i Bohlskersogn som før ermelt penge 10 sld.  
Dend 4 Søn Anders Jensen tilkommer 9 sld 3 mark 4 skill, Udl. it Røe belted quige nød 2 sld 2 
mark, it lided sort stud nød 6 mark, en lesned benke dynne for bord Enden i stuen 1½ alen lang for 2 
mark, 2 benke hamle for 1 mark 8 skill, 2 aur med bihl for 1 mark 8 skill, en sleede med træ Vidier 
for 8 skill, en Ruhl med Jerntoppe for 2 mark, 3 lyng Rifuer for 1 mark 8 skill, en Jern stabg for 2 
mark, en spade for 1 mark, it tørf jern for 8 skill, en stolp naur for 1 mark, it førre bord med foed i 
stuen 3 mark, en slag benk for 1 mark 8 skill, en førre Kiste i Kroobhused med en gl laas for 2 
mark, it øll kar paa 1½ tønde 1 nark 8 skill, en stand tønde for 12 skill, en ølltønde for 1 mark, en 
Røke bagstoehl for 8 skill, tilofuers 4 skill, her foruden tilkommer ham af den 25 gaard i 
Boehlskiersogn 10 sld. 
Dend yngste Søn Pouel Jensen som tilkommer af løsøre 9 sld 3 mark 4 skill, der for Udlagt en brun 
Quige for 10 mark, it Rød studnød for 6 mark, hos Lars Hiort i Boehlskiersogn at haue 3 mark 8 
skill, 4 unge bii stoke 3 mark, en førre Kiste uden laas i Krobhused for 2 mark, it deignetroug for 12 
skill, 2 Røste ballier for 1 mark, en stand tønde for 12 skill, en gl Seis med og Ringe for 1 mark, 4 
gl naure for 1 mark, en stok øxse for 1 mark 8 skill, en bred blad hand øxse for 1 mark, en Krak 
øxse for 12 skill, en Kiste benke for 8 skill, en bagstoehl med … sæde for 1 mark, hos broderen 
Anders Jensen 4 skill, hos søsteren Kirstene 4 skill, her foruden tilkommer ham af dend 25 gaard i 
Boehlskiersogn 10 sld. 
Dend yngste datter Kirstene Jens daatter tilkommer af løsøre Penge 4 sld 3 mark 10 skill, Udlagt en 
en sort Quigenød 1 sld 2 mark, en gl 2 spanner Kaabber Kedel Vog 6 skaalepund á 1 mark er 6 
mark, it førre skrin med laas for 2 mark, en gl stok med bier og 2 unge stoke bier til h..rende hos 
[..].ns Erichsen i Nexø for 6 mark, til ofuers 6 skill, her for uden tilkommer hende af dend 25 gaard 
5 sld 1 mark.  
Dend Eldste daatter Elisa Anders Andersens tilkommer alene af dend 25 gaard i Boehlskiersogn 
som forhen her udmeldis penge 5 sld 1 mark. 
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Og som denne S. Quindis nu efterlefuende mand Jens Pedersen Hiort hafuer i sin afdøde hustruis 
lefuende lif indfriet berørte 25 gaard som forhen her udi er for Clareed saa berettigis han efter 
lofuen i samme gaard sæded at nyde sin lifstiid og Renten af disse myndiges andeel af løsøre 
angaaende saa er faderen billigt er agted at faderen at beholder uden Rente indtil børnene det self 
kand annamme efter som Summen er Ringe og børnene nyder Klæder og føde hos faderen dis 
Imellem angaaende dend eftermelte 25 gaard, da som der i sin til ligende er Ringe og tiden er 
besuærlig, saa blef her nu paa sterfboets afhandled at den summa som nu Imellem børnene eller 
arfuingerne nu er dee[..] bestaar .den indtil enhuer sin andel Summa der af self kand imod tage, 
huor til faderen …st er berettiged sine børn der af at Udlase. Efter anfordring af skifteforvalteren 
hafde samptlig arfuingerne ei Videre at angifue dette sterfboet kunde komme til ..ste og ei angaf sig 
flere ned Gields fordringer Videre med forskrefne staar, dette saa at være Testeret, Jens Pedersen 
Mecklemburgs, Henrich Brügman, Jep Jørgensen, Jens Pedersen, Hans Jensen, Olle Jensen, Anders 
AA Andersen, Throls Mortensen, 
 
Skrevet af Bent Andersen. 
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Nr. 307. 
Side 424. 1699. 20. Juli. 
Elise Larsdatter, 20. Sg. Poulsker. 
Henrich Henrichsen. 
 2 søn. 2 døt. 
A: Peder Henrichsen, egen værge. 
B: Lars Henrichsen, egen værge. 
C: Elisabeth Hendrichsdatter, gm. Knud Christensen, Snogebæk. 
D: Margrethe Hendrichsdatter, f. 1673. Værge: Far. 
 
Anno 1699 Den 20  July, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og Wurdering,Sampt 
Skifte og Dehling efter  Henrik Henriksen S: hustru Elise Larsdaatter som boede og døde, 
paa den 20 gaard i Poulsker sogn. Imellem denne Sahl: Qvindis  efterlefvende Mand bemelte  
Henrik Henriksen  paa eene og paa anden side, deris sammen auflede  børn som er 2 Sønner og 2 
døttre hvoraf 
 
Dend eldste Søn er Peder Henriksen  sin egen werge 
Dend anden søn er Lars Henriksen og sin egen werge. 
Dend eldste daatter Elisabeth Henriksdaatter  i ekteskab med Knud Christensen boende i 
Snogebek. 
Dend yngste daatter Margrethe Henriksdaatter  paa 26 aar gl. for hende er faderen werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Thomas Folkman og  Jep Ollufsen 
ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som følger. Nemlig 
 
Qveg. En røe blised Koe for 5 Sld., en bleg hielmed Koe for 5 Sld., en sort Koe for 5 Sld., blaked 
Koe for 5 Sld., it graae herred Qvigenød for 2 Sld. 2 mrk., en røe studkalf for 6 mrk., it røe hielmed 
studnød for 3 Sld. 2 mrk., it blak grimmed Qvigenød 2 Sld. 2 mrk., en røe Qvigenød for 3 Sld., en 
graae herret Tyrkalf for 3 mrk., en røe Qvigekalf 3 mrk., en sort Qvigekalf for 2 mrk.,  
Heste og Hopper 
en brun blissed gilling for 10 Sld., en skimled hielmed Hoppe 7 Sld.,  en sort snopped Hoppe for 8 
Sld., en ung brun Hoppe for 5 Sld., en gl. sort Hoppe for 6 mrk., en Foele for 6 Sld., en røe snopped 
Foele for 3 Sld.,  
Faar og Lam.3 gl. Faar á 3 mrk er 9 mrk., 2 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies og Gaassen á 1 mrk er 4 mrk., 20 unge Gies á 8 skl er 2 Sld. 2 mrk.,  
Svin. En graae belted galt for 3 mrk., 3 hvide Soesvin á 3 mrk er 9 mrk., en sort soe for 5 mrk., 6 
grise á 12 skl er 1 Sld. 8 skl.,  
Kaabber Ware. 
En fierings gl. kaabber kedel vegtig til 7 mrk., en gl. span kaabber kedel er vegtig til 5 mrk., 
Boe hafve. 
Hand Qvern med hus og seil 6 mrk., en gl. høe reeder wogn med hammel tøm og halseeler for 2 
Sld., 2 mrk., en gl. wogn med smaa stier hammel tøm og halseeler for 7 mrk., 2 gl. høe stier for 12 
skl., en gl. ploug med gl. jern for 3 mrk., 2 gl. aar med bihl á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 3 gl. harrer á 8 
skl er 1 mrk. 8 skl., 2 gl. Ege leider for 3 mrk., en  skibs lugge for 1 mrk., en gl. hakelse kiste uden 
knif for 12 skl., en stakel førre planke for 4 skl., en gl. skibs wrags bielke for 1 mrk., en gl. Ege 
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planke 4 skl., 2 gl. wogn ree for 2 mrk., en skier benk for 4 skl., en gl. førre bielke for 12 skl., en Eg 
Planke for 12 skl., 2 ballier for 8 skl., it syed hiønde for 1 mrk., it bord i stuen 1 mrk., en bagstohl 
for 12 skl.,  en straabonds tønde for 4 skl., 4 straabonds tønder paa tilled á 4 skl er 1 mrk., en nye 
tier tønde for 1 mrk., it lided øllkar for 1 mrk. 4.skl., en liden jern hand tang for 1 mrk. 8 skl., en gl. 
øl half tønde for 12 skl., en straabonds tønde for 4 skl., en tønde i krobhused for 4 skl., en half tønde 
for 4 skl.,  
I krobhused 
 i Øster seng. En sort ranned ullen under dynne for 3 mrk., en dito hofved dynne for 1 mrk., it dito 
hofved pude for 1 mrk., en skefted gl. ofver dynne med dun udi for 3 mrk., Sengested for 2 mrk.,  
i nøer seng en nye sort ranned underdynne 6 mrk., en ullen sort ranned hofdynne for 1 mrk. 8 skl., 
en hvid fifskftes pude med dun udi for 1 mrk. 8 skl., en graae ranned ofver dynne for 2 mrk., bag 
kakkel ofven i stuen, en sort ranned ullen hofved pude for 12 skl., en gl. spoel skaded benke dynne 
for bord enden i stuen for 1 mrk., en lang spoel skaded benkedynne under winduen i stuen for 3 
mrk., en gl. røke bagstohl for 12 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 111 Sld. 2 skl.,  
Denne S: Qvindis Ifareklæder som var ganske ringe haver børnen sig self indbiurdis imellem deelt. 
Dend sæd som er saaed 1699 er 2 tønder Rug 3½ tønde laane Biug for amptstuen 8 tønder haure her 
om blef aftalt paa Sterfboet at Henrik Henriksen de med sin afgrøde og engens indhøstning til 
sammen beholder og skal hand der imod af ree de ald hus Landgilde tiende og rettighed for 99 
tillige med forde laane Biug som af denne 20 gaard g—bør.  
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udlæg som 
følger. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin fortegnelse som 
rester af denne 20 gaard i Poulsker sogn for A: 96 og  1697. naar ham nemlig bunden Henrik 
Henriksen maa got giort for tings widne 11 Rd. 2 mrk. 2 skl., rester 6 Rd. 5 mrk. 6 skl., for A: 1698. 
7 Rd.. 10 skl., omkostning 1 mrk., er Rd. 5 mrk. giør penge 22 Sld. 2 mrk., udlagt en røe blised Koe 
for 5 Sld., en blaked Koe for 5 Sld., en brun blised gilling for 10 Sld., it graae herrit Qvigenød 2 
Sld. 2 mrk., :/:  
Sogne Præsten  Hr: Mads Svanne fordred som efter Henrik Henriksen angifvende 2 Sld. 2 mrk., 
udlagt it røt Qvigenød for 3 Sld., til ogvers 2 mrk. :/: 
Mads Larsen i Nexøe tilkommerr iligemaader efter regnskab 6 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  udlagt en skimled 
og hielmed Hoppe for 7 Sld., til ofvers 2 mrk. 12 skl., :/: 
Jep Jørgen i Nexøe fordred efter sin sedel penge 4 Sld. 3 mrk. 3 skl., Udlagt en ung brun Hoppe for 
5 Sld., til ofvers 13 skl., :/: 
Rasmus Hansen Smed i Nexøe fordred 2 mrk. 14 skl., hos Sogne Præsten udleg 2 mrk., hos Jep 
Jørgensen udleg 14 skl., :/: 
Karne Jep Andersens i Nexøe fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt it lided øllkar for 1 mrk. 4 skl., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelsis blef faderen Henrik Henriksen bevilged udleg 16 
Sld., her foruden beholte hand sin sengsklæder, udlagt en sort Koe for 5 Sld., en sort brun Hoppe 
for 8 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., 2 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt 4 Sld., Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 Sld., udlagt en 
bleg hielmed Koe for 5 Sld., en røe snopped Fohle for 3 Sld., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., Udlagt en graae belted galt for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk. er 6 mrk., udlagt en graae herret Tyrkalf for 3 
mrk., en røe Qvigekalf for 3 mrk., :/: 
Hans Ibsen i Poulsker sogn fordred for gresning 1 mrk., udlagt en sort ranned hofved pude i østen 
seng i Krobhused 1 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 63 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
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Liqvideret bliver udi behold og til deehling penge 47 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Hvor af faderen Henrik Henriksen tilkommer penge 23 Sld. 2 mrk. 12 ½ skl., 
Dend anden halfvepart dehlis imellem 2 sønner og 2 døttre er der af en broder laad 7 Sld. 3 mrk. 9 
1/3 skl., og en søsterlaad er 3 Sld. 3 mrk. 12 1/5 skl.,  
For Faderens anpart er udlagt it røe hielmed studnød for 3 Sld. 2 mrk., hos Mads Lars udleg 2 mrk. 
12 skl., 3 gl. Gies og Gaassen á 1 mrk er 4 mrk., 20 unge Gies á 8 skl er 2 Sld. 2 mrk., en fiering 
kaabber kedel for 1 Sld. 3 mrk., en gl. span kaabber kedel er vegtig til 5 mrk., en hand qvern for 6 
mrk., en ploug med behør 3 mrk., en høe reeder wogn med behør 10 mrk., 2 aar med bihl for 1 mrk. 
8 skl., 3 harrer for 1 mrk. 8 skl.,en spoel skaded benkedynne for bord enden 1 mrk., en lang dito 
under winduen for 3 mrk., en sort Soe for 5 mrk., 6 Grise á 12 skl er 1 Sld. 8 skl., 4 straabonds 
tønder paa tilled for 1 mrk., en nye tiere tønde for 1 mrk., en liden jern hand stang for 1 mrk. 8 skl., 
en gl. øl half tønde for 12 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., en tønde i krobhused for 4 skl., en 
nye sort ranned under dynne 6 mrk., en ullen sort ranned hofdynne  i nøre seng i krobhused for 1 
mrk. 8 skl., en hvid fifskafted pude med dun udi for 1 mrk. 8 skl., en graae ranned ofverdynne 2 
mrk., 2 par ballier 8 skl., :/:  
Dend eldste søn Peder Henriksens anpart er 7 Sld. 2 mrk. 9 skl., udlagt en gl. sort Hoppe for 6 
mrk., it røe studnød for 6 mrk., en wogn med stier hammel tøm og halseeler for 7 mrk., 2 gl. 
høestier for 12 skl., 2 Ege leider 3 mrk., en gl. skibs lugge for 1 mrk., en gl. hakelse kiste uden knif 
for 12 skl., en staked førre planke for 4 skl., en gl. skibs wrags bielke for 1 mrk., en hvid Soe for 3 
mrk., af en skefted gammel ofverdynne 3 mrk., til ofvers 3 skl., :/: 
Dend anden søn Lars Henriksen tilkommer 7 Sld. 3 mrk. 9 skl., udlagt en hvid for 3 mrk., en ege 
planke for 4 skl., 2 gl. wogn ree for 2 mrk., en sort Fohle for 6 Sld., en skiere benk for 4 skl., en gl. 
førre bielke for 12 skl., en ege planke for 12 skl., en ballig for 4 skl., en straabonds tønde 4 skl., hos 
broderen 1 skl., :/: 
Dend eldste daatter Elisabeth Knud Christensen tilkommer 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., udlagt en blak 
grimmed Qvige 3 Sld. 2 mrk., it Ølkar for 1 mrk., en sort ranned ullen hofved pude bag kakelofven i 
stuen for 12 skl., :/: 
Dend yngste daatter Margrethe Henriksdaatter tilkommer 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., udlagt en sort 
Qvigekalf 2 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., en half tønde for 4 skl., I øster seng i herberghused en sort 
ranned ullen underdynne for 3 mrk., en dito hof dynne 1 mrk., it sengested for 2 mrk., en spoel 
skaded age dynne 1 mrk., it syed hiønde for 1 mrk., it bord i stuen 1 mrk., en bagstohl for 12 skl., en 
dito for 12 skl., :/: 
Efter anfordring hafde de vedkommende Henrik meere til dette Sterfboes middel at angifve, og ej 
heller angaf sig flere med videre kraf end for forskrefved staar dette saa at være Passeret. 
Jens Pedersen Meklenbourgh. Henrik Brugman.  Henrik Henriksen. 
Per P:H: Henriksen.  Lars L:H:S: Henriksen.  Thomas Folkman. 
Jep Ollufsen. 
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Nr. 308. 
Side 424b. 1699. 7. Aug. 
Sidsele Nielsdatter, 21. Vg.g. vejrmøllehus, Østerlars. 
Anders Jensen, møller. 
 2 søn. 
A: Jens Andersen, f. 1693. 
B: Niels Andersen, f. 1697. 
 Værge: Far. Tilsynsv: Lars Svendsen Møller, Aaker. 
 
Anno 1699 Den 7 Augusty, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og 
Wurdering,Sampt Skifte og Dehling efter  Anders Jensen Mølleris S: hustru Sidzele 
Nielsdaatter  som boede og døde, paa det 21 Fri Wornedes grund udi it Weiermølle hus i 
Østerlaursker sogn. Imellem denne Sahl: Qvindis  efterlefvende Mand bemelte   Anders Jensen, 
paa eene og paa anden side, deris sammen auflede børn som  er 2 sønner, hvor af. 
 
Dend eldste Søn er Jens Andersen paa 6 aar gl  
Dend anden søn er  Niels Andersen paa 2de aar gl. 
For demmen er faderen self werge og forrelagt  Lars Svendsen Møller i Aakier sogn at være 
tilsiunswerge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Anders Andersen og  Jep Hansen 
ibiden. Hvor da  er Wurdered som følger. Nemlig 
 
Qveg. En røe røgged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe grimmed Koe for 4 Sld. 2 mrk.,  
Faar. 5 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 3 Lam á 1 mrk er 3 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk.,  
En kitte Kaabber kedel for 3 mrk., en laasfast førre kiste for 6 mrk., en kaabber kedel 1½ fiering 8 
Sld.,  
Efter it kiøb og skiødebref udgifvet af for bemelte Lars Sønnesen i Aakier sogn befindis dette 
Sterfboe at tilhørre efter samme bemelte brefs indhold dateret den 28 April 1691 udi Østerlaursker 
sogn. I dette huus 3 stolperum nemlig stuen og Sterhused, item helft af forskrefne weiermølle med 
tilbehørig, sampt dend plads som berørte 3 Stolperum hus staar paa saa vel som og en dehl gaards 
rum som kunde sig breden sønden, og fra den østerste stolpe af 3 bemelte stolperum hus 10 skrit, 
lengten i wester til ud gerded 21 skridt som med --- i Udgeirded udviser, nemlig den halfve 
weiermølle for 80 Sld., og de 3 stolperum hus for 20 Sld., tilsammen 100 Sld., 
Denne S: Qvindis Ifareklæder er efterskrefne it sort fifskaftes skiørt 6 mrk., it brun – skiørt 4 mrk., 
it grønt wadmels skiørt for 8 mrk., en sort wadmels trøye med lærred underfor 5 mrk., en rød 
wadmels dito for 4 mrk., en pollemettis hufve for 1 mrk. 4 skl., it forklæde af hør lærred for 12 skl., 
summen Ifareklæder 7 Sld. 1 mrk., Og efter som manden Anders Jensen ike har nogen klæder som i 
werdie hand - -- Ifareklæder i boets middel med.  
Summen andrager ald forskrefne middel til penge 134 Sld., 
Der imod blef angifven efterskrefne skyldige Gield her for giøris udleg som følger. 
Bensix Jacobsen i Østerlaursker sogn fordred for 2 tønder Biug meehl som rester af leien for arlig 
99. til --- dag 99. af forde weiermølle anreigned for 10 Sld., og blef paa Sterfboet aftalt at der som 
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Anders Jensen kand yde –kled førend mikarlig 99 fra skal hand Anders Jensen self beholde dette 
udleg og er der for udlagt og giort indførsel for berørte weiermølle hus og plads for penge 10 Sld., 
Jacob Larsen i Møllegaarden i Østerlaursker sogn fordred adtskellige forstrekninger meste deelen 
til berørte hus og weiermølles indforelse og en deel forstrekning til denne S: Qvindis begrafvelse 
andragende med rente til dato som Anders Jensen nu vedgik i alt 40 Sld., indført i forskrefne hus og 
plads sampt weiermølle part for 40 Sld., :/: 
Forskrefne Lars Sørrensen Møller i Aakier sogn tilkommer endnu paa forberørte hus og weiermølle 
kiøb som Anders Jensen angaf 10 Sld., indført i forskrefne halfve weier mølle hus og plads for 10 
Sld.,  Anders Jacobsen i Rønne haver her i boet at fordre 3 Sld. 1 mrk., Indført i en røe grimmed 
Koe for 3 Sld. 1 mrk., :/: 
Rasmus Hansen i Østerlaursker sign tilkommer 4 mrk., indført i forde Røe grimmed Koe penge 4 
mrk., :/: Item angaf Anders Jensen at være skyldig Sogne Præsten Hr: Jørgen Jensen Soede for 
begrafvelsen eller lig begungelsen 2 Sld., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., 
:/: --- Monsen ibiden fordred 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: Deignen Olluf Andersen tilkommer 
3 mrk. 8 skl., udlagt it Faar for 3 mrk., af en grimmed Koe 8 skl., :/: Jørgen Andersen i 
Østerlaursker sogn fordred 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., ;/: Ellene Nielsdaatter fordred for 
forstrekning penge 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., udlagt it sort fifskaftes skiørt for 6 mrk., en sort wadmels 
trøye for 5 mrk., it brunt wadmels skiørt for 4 mrk., til ofvers 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 9 mrk., udlagt for disse 21 mrk., en røe røgged Koe for 5 Sld. 2 
mrk., Skifteskrifveren for sin umage 9 mrk., udlagt resten af dette udleg som er 10 mrk., til ofvers 1 
mrk., Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt udlagt af den røe røgged Koe for 3 mrk., 
:/: Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt af en Koe 1 mrk., af en røe 
grimmed Koe 8 skl., af it brunt wadmels skiørt for 8 skl., :/: 
Imod denne S: Qvindis Udfart eller begrafvelsis bekaastning blef faderen bevilged sin sengs klæder, 
og derfor uden til sine smaa børns opforstring særdelis og efter som denne eldste søn er Wanwittig 
bevilgedis udleg for 20 Sld., udlagt it Lam for 1 mrk., 3 gl. Gies for 3 mrk., it grønt wadmels skiørt 
3 mrk., en røed wadmels trøye for 4 mrk., en sort pollemettis hufve for 1 mrk. 4 skl., it forklæde af 
Hørlærred 12 skl., for resten 15 Sld. 2 mrk., er giort indførsel i forde hus og weiermølle plads. 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner 98 Sld.,  
Liqvidered blifver udi behold 36 Sld., 
Deraf tilkommer Faderen dend halfvepart som er 18 Sld., og derfor er tillagt en kitte kaabber kedel 
paa 1½ fiering er vegtig til penge 8 Sld., for resten som er 6 Sld. 2 mrk., er giort indførsel udi 
forskrefne Hus og Plads og Weiermøllepart. 
Den anden halfvepart deehlis imellem forskrefne 2de sønner er der af en hvers andehl 9 Sld., hvor 
for en hver er giort indførsel i forskrefne hus og plads weiermølle plads. 
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde faderen ej meere til dette boes middel at angifve end 
forskrefved staar ej heller angaf sig flere med videre Gields fordringer . datte saa at være Passeret 
Testerer.          Jens Pedersen Meklenbourgh.   Henrik Brugman. 
Anders A:J:S: Jensen.   Jep Hansen. Anders A:A:S: Andersen. 
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Nr. 309. 
Side 425. 1699. 21. Aug. 
Anna Andersdatter, Arnager, Nylars. 
Mons Michelsen. 
 1 bror, 2 søstre. 
A: Jens Andersen, død, efterlevende børn. 
B: …………………, død, …………………….. 
C: Karen Andersdatter, død…………………. 
 
Anno 1699 Den 21 Augusty, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og 
Wurdering,Sampt Skifte og Liqvidation efter  Mons Mikelsen S: hustru Anna Andersdaatter   
Imellem denne Sahl: Qvindis  efterlatte  Mand bemelte  Mons Mikelsen, paa eene og paa anden 
side, dend S: Qvindis sødskende, eller deris børn  
 
Broder afgangne Jens Andersen som boede og døde i Rydsker sogn, hans efterlefvende børn 2 
søster børn nemlig  Mons Ollufsen der boede, og døde i Rydsker sogn , 
Hendis efterlefvende  børn og Peders Hansens hustru der boede og døde i Rydsker sogn hendis 
efterlefvende børn, var vel som og hendis Søster Karne Andersdaatter boede i Boelskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Morten Ollsen og  Peder Jørgensen i 
Nyelaursker sogn. Hvor da  er Wurdered som følger. Nemlig 
 
6 Stolperum Gade huus Gaden udi Arnager beliggende med al hvis den udi jord og nagelfast 
forefinfis med 4 winduer i stuen, og er kakkelofven af tagsten, sampt dørre saa vel som der 
tilliggende 2 smaa Kaalhaver en søndem til, og en norden til det tilsammen taxered for penge 14 
Sld., en hand qvern med hus og seil for 2 Sld., en gl. ballig for 12 skl., en half tønde for 10 skl., en 
gl. tønde paa lofted for 12 skl., en half tønde for 8 skl., en Spin Rok for 2 mrk. 8 skl., en garn haspe 
for 12 skl., en huggestok for 4 skl., en tulte stohl for 2 Sld., it lided bord for 2 mrk., it gl. røt dost 
Skiørt for 1 mrk., it sort fifskaftes skiørt 2 mrk., en gl. braaged teips trøye 1 mrk., it bruegarns gl. 
forklæde 1 mrk., en gl sort raskis kiol 3 mrk., en sort klædis hufve 8 skl., en dito for 8 skl., en 
blaargarns opled 1 mrk., en dito 1 mrk., en blaargarns nerdel 12 skl.,  
Summa 21 Sld. 
Bort skyldig Gield. 
Hr. Lands Prousten Sogne Præsten i Nyelaursker sogn Hr: Jens Morssing fordred som hand her i 
forskrefne Hus har bestaaende efter S: Truid Jadzersen som boede og døde i forskrefne Hus 5 Sld. 3 
mrk. 4 skl., for en tønde Rug som Mons Mikelsen har annammed af Jens Terkelsen paa Gl: Jens 
Morssing tiende for A: 98. der for 6 Sld., rettighed af Hused for 98. 2 mrk., er 12 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
:/:  Skifteforwalteren og skrifveren for deris umage hver 4 mrk er 2 Sld., udlagt 2 skiørt og it 
forklæde 4 mrk., penge til stempled papir til denne forretning for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Wurderings mændene hver 8 skl., er 1 mrk., :/: Peder Jørgensen i Nyelaursker sogn fordred rester 
for en tønde Rug 5 Sld., for it les letter 2 mrk., for it les roter 2 mrk., for Heste og wogn i 2 dage at 
age for med leje 1 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 1 mrk. 8 skl., :/: Peder Larsen i Nyelaursker sogn fordred 
for en tønde Biug rester 8 mrk., laante penge 4 mrk. er 3 Sld.,  Mikel Madsen i Nyelaursker sogn 
fordred som rester paa en tønse Biug 2 Sld., :/: Berrel Rasmusen i Arnager fordrer for3½ kurf Fisk á 
20 skl er 4 mrk. 6 skl., :/: Bendt Monsen ibiden fordred for 2 kurfve fisk 2 mrk. 8 skl., :/: Rasmus 
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Berelsen fordred for fisk 8 skl., :/: Niels Persen i Rønne fordred efter fortegnelsen som Mons 
Mikelsen vedgik penge 5 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 33 Sld. 3 mrk.10 skl.,  
Blifver saa Gielden høyere end boets middel penge 12 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Og som Maagens Mikelsen lofver at betale forskrefne sin Gield. Saa kand ej nu noged udleg ske 
efter som boet ej kand tilstræke, nem forre læggis Mons Mikelsen Gielden at betale og der imod 
dette boes middel at beholde, Imidlertid forsikris alle Creditorerne i dette boes anførte middel 
saaleedis blifver indted til arf og deeling, Imellem arfvingerne, efter som Mons Mikelsen efter 
anfordring af skifteforwalteren ej hafde meere til boes middel at anføre, hvor ved saa dette skiftes 
sluttes. Dette saa at være tilganged og Passeret Testerer Jens Pedersen Meklenbourgh. 
Henrik Brugman. Mons M:M:S: Mikelsen.   Morten Ollufsen.   Per Jørgensen. 
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Nr. 310. 
Side 425. 1699. 6. Sep. 
Jørgen Folkman, 14. Vg. Ibsker. 
Boehl Nielsdatter. Laugv: Eskild Hartvig, Ibsker. 
 3 søn. 2 døt. 
 Ved første ægt, afg. Elisabeth Knudsdatter. 2 søn. 1 dat. 
A: Jacob Jørgensen, f. 1685. Værge: Farbror, Thomas Folkman, Poulsker. 
B: Hans Jørgensen, f. 1687. Værge: Moders søstermand, Jep Ibsen, Ibsker. 
C: Margretha Jørgensdatter, f. … Værge: Moders søstermand, Peder Hansen, Bodilsker. 
 Ved ægt med enken. 1 søn. 1 dat. 
D: Niels Jørgensen, f. …. Værge: Morbror, Hans Nielsen, Ibsker. 
E: Elisabeth Jørgensdatter, f. 1696. Værge: Morbror, Peder Nielsen, Ibsker. 
 
Anno 1699 Den 7 Augusty, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og 
Wurdering,Sampt Skifte og Dehling efter  Sahl: Jørgen Folkman som boede og døde, paa ded 
14  Worned beliggende i Ibsker sogn. Imellem denne Sahl: Mands  efterlatte Hustru  Boehl 
Nielsdaatter  for hende paatog sig at laugwerge efter hendis begiering Eskild Hartvig ibiden. paa 
eene og paa anden side, denne S: Mands efterlatte børn som er 3 sønner og 2 døttre 
Nenlig med sin første denne S: Mands hustru Elisabeth Knudsdaatter 2 sønner og en daatter, 
hvor af  
Dend eldste Søn er Jacob Jørgensen nu paa 14 aar gl for hammen er nu til werge anordned Fader 
broderen Thomas Folkman boende i Poulsker sogn. 
Dend anden søn er  Hans Jørgensen  nu paa 12 aar gl. for hammen er nu til werge anordned Jep 
Ibsen boende i Ibsker sogn. mynlingens moder søstermand . 
Daatteren Margreta Jørgensdaatter nu – gl. for hende werger som nu er tilordnet moderens 
søstermand Peder Hansen i Ikles gaard i boende i Boelsker sogn. 
Og med denne nu efterlefvende hustru aufled en søn og en daatter deraf  
Sønnen Niels Jørgensen – gl. for hammen er til werge anordnet Moder broderen Hans Nielsen i 
Ibsker sogn.  
Daatteren Elisabeth Jørgensdaatter 3½ aar gl. for hende er til werge anordnet moder broderen 
Peder Nielsen boende i Ibsker sogn  
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet Mikel Hop og Morten Jensen ibiden. 
Hvor da er Wurdered som følger. Nemlig 
I Laden findis en deel sæd som er sat saaleedis, Rugen er sat en tønde for 2 Sld. 2 mrk., Biuged er 
sat for 6 tønder, tønden er sat for 6 mrk., er 9 Sld., Haureen er sat for tønden 3 mrk., er 9 Sld., Høet 
er sat for fire Les á 5 mrk er 5 Sld.,  
 
Qveg. En blak hielmed Koe 4 Sld., en Blak hielmed Koe for 4 Sld., endnu en blak og hielmed ung 
Koe for 4 Sld. 3 mrk., endnu en hielmed Koe 4 Sld., en blaked Koe for 4 Sld. 1 mrk., it rød Hielmed 
studnød for 3 Sld. 2 mrk., et sort hielmed studnød for 2 Sld., en blak Tyrnød 2 Sld., it blaked 
Qvigenød 7 mrk., en røe braaged studnød 6 mrk., en sort hielmed Qvige kalf for 3 mrk., en røe 
braaged Qvigekalf for 2 mrk. 8 skl., en blaked Tyrkalf for 2 mrk.,  
Heste og Hopper. 
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En sort blised Hest for 9 Sld., en sort brun Hoppe for 7 Sld., en brun blised Hoppe for 7 Sld., en røe 
Hoppe med it brunt Hestføll for 5 Sld. 2 mrk., it sort brun fior gl. Horsføll for 3 Sld. 3 mrk., it brunt 
fior gl. Horsføll for 4 Sld., it blaked Tyrnød for 7 mrk., et blaked studnød 8 mrk., 
Faar og Lam. 8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 5 Lam á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk.,  
Svin. It hvidt Soe svin 2 mrk. 8 skl., en sort belted Orne for 2 mrk.,, 
Gies. 2 gl. Gies og en Gaassed á 1 mrk  er 3 mrk., 10 unge Gies á 12 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Boehafve. 
En gl. wogn med smaa stier for 6 mrk., en gl. skov slede for 1 mrk. 8 skl., 2 tier tønder for 1 mrk. 2 
skl., en ballig for 2 skl., en gl. half tønde for 2 skl., en hakelse kiste med staal uden knif 8 skl., en 
straabonds tønde i krobhused for 8 skl., en gl. fiering for 2 skl., 
I Krobhused. It sengested i det sød weste hiørne 12 skl., der udi var en blar ranned ullen og linnen 
ofverdynne for 1 mrk., en hvid ullen hof dynne 1 mrk.,  
Benkeklæder i stuen. En gl. wefved benkedynne fire alen lang 4 mrk., en liden benkedynne 2 allen  
for 8 skl., en blaae agtig syed agedynne for 2 mrk., en gl. bag stoel for 8 skl.,  
Kaabber ware.en kaabber kedel ungefehr paa en half tønde stoer vegtig 16 skaalpund á 1 mrk er 6 
Sld,en gl. mæsseng kedel paa en kitte for 1 mrk. 4 skl., it ege bord i stuen med en foed 3 mrk.,  
 
Summa andrager forskrefne  Sterfboets middel til penge 120 Sld. 12 skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder efter skrefne en brun wadmels Kioel for 2 Sld., en graae wadmels 
Kioel for 3 mrk., 2 nye sorte wadmels bopser for 2 mrk., en røe wadmels fore skiorte med Thin 
knapper forskafe hver barnudi for 2 mrk., en sort Hat for 3 mrk., Summe 4 Sld. 2 mrk.,  
 Fanttis ellers en liden deel Læder hvor af Enken lofved at par skoe fanttis en gl. sadel og Bidzel 
som den eldste søn Jacob Jørgensen blef bevilged forskrefne Ifare klæder deelis imellem 3 
sønner og 2 døttre, er der af en broderlaad 4 mrk. 8 skl., og en søsterlaad er 2 mrk. 4 skl.,  
Dend eldste søn Jacob Jørgensen for sin anpart 4 mrk. 8 skl., udlagt en brun wadmels Kioel for 2 
Sld., til ofvers 3 mrk. 8 skl.,  
Dend anden søn Hans Jørgensen for sin anpart 4 mrk. 8 skl., udlagt hos broderen Jacob at have 2 
mrk. 8 skl., 2 nye sorte wadmels bopser for 2 mrk., 
Dend 3. søn Niels Jørgensen for sin anpart 4 mrk. 8 skl., udlagt en graae wadmels Kioel for 3 
mrk.,en røe wadmels fore skiorte 2 mrk., til ofvers 8 skl.,  
Dend eldste daatter Margreta  for sin anpart 2 mrk. 4 skl., udlagt en sort Hat for 3 mrk., til ofvers 
12 skl.,  
Dend yngste daatter Elisabeth Jørgensdaatter tilkommer 2 mrk. 4 skl., udlagt hos broderen 
Jacob 1 mrk., hos anden broder Niels 8 skl., hos søsteren Margreta 12 skl., 
Her imod beholte Enken sine egne Ifareklæder. 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldig Gield. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged S: Hans Henrik Skor ved sin fuldmektig Hans Hiort loed 
fordre som rester af dette 14 Worned for A: 1698 med 1 mrk., omkostning 13 Sld. 2 mrk. 5 skl., for 
indeværende aar 99 rester naar det er aftagen hvis smør der i dette aar er ydt blefver resten 13 Sld. 1 
mrk. 5 skl., Summa andrager 26 Sld 3 mrk. 10 skl., udlagt en tønde Rug  2 Sld. 2 mrk., 2 tønder 
Biug 3 Sld., 9 tønder Hafre ´a 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk., fier les Høe 5 Sld., en brun blised Hoppe for 7 
Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., til ofvers 1 mrk. 6 skl., :/: 
Nok ydis til Amprskrifveren aar 99. 1%5 tønde Biug ansat efter forhen her udi taxering for 1 mrk. 4 
skl., laane Biug i dette aar, og efter forrige taxt med 2 skepper til leie anført for 14 mrk., Summa 3 
Sld. 3 mrk. 4 skl., udlagt 3 tønder Biug tønden nu taxered for 6 mrk., som Enken in narura yder er 4 
Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk. 12 skl., :/:  
Til Sogne Præsten for A: 99. skal ydis tiende er ¼ tønde Biug ansat for bemelte pris 7 mrk. 3 skl.,  
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Deignen og Herrits fougden hver en skeppe Biug for 99. er 2 mrk. 6 skl., udlagt en tønde Biug som 
Enken in natura ydis taxered for 6 mrk., forskrefne 2 mrk. 12 skl., som er til ofvers ved 
Amptskrifverens udleg, nok rester indført udi Hauren for 13 skl., :/: 
Korn ( som ) den tilkommer for 99 tiende Haure 1 1/5 tønde efter forige taxt ansat for 3 mrk. 12 
skl., udlagt 2 tønder Haure á 3 mrk er 6 mrk., til ofvers 2 mrk. 4 skl., :/: 
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller lod fordre for A: 98. som rester paa tiende til Præsten ham 
er ofverdragen 2 mrk. og for anden ware 1 mrk er 3 mrk., udlagt en tønde Haure for 3 mrk., :/: 
Sogne Præsten Hr: Hans Dominici tilkommer efter foreening for denne S: Mands begrafvelse og 
anded penge 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en blaked og hielmed ung Koe for 4 Sld. 3 mrk., til ofvers 5 
mrk. 8 skl., :/: Nok skal ydis til Præsten tiende it Lam for 2 mrk., og en Gaas for 12 skl., er 2 mrk. 
12 skl., udlagt it Lam for 2 mrk., og en Gaas for 12 skl.,:/: 
Eskild Hartwig fordred efter regnskab 3 Sld. Udlagt it røe hielmed studnød for 14 mrk., til ofvers 2 
mrk.:/:  Hans Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter sin sedel foruden en Koe som her i boet 
fanttis med hans brende paa og hand den S: leveret haver 4 Sld. 3 mrk. 3 skl., udlagt en blak 
hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., hos skattens udleg 1 mrk. 3 skl., :/: 
Knud Axelsen fordred for vare 1 mrk. 12 skl., udlagt hos Eskild Hartwig 1 mrk. 12 skl., :/: 
Joen Joensen i Svaniche fordred laante penge 2 Sld., dette Enken benekted og der for ti lov og ret er 
henvist.:/: 
Mads Hansen i Svaniche fordred som vedgikes for salt 4 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., af en tønde 
haure 1 mrk., :/:  Peder Hansen i Deigne gaarden i Ibsker sogn fordred 2 mrk., hos Hr: Hansens 
udleg at hafve 1 mrk. 8 skl., en bagstoehl 8 skl., :/: Olluf Nielsen fordred laante penge 2 Sld., udlagt 
af forde kaabber kedel at have disse 2 Sld., :/: 
Elisabeth Nielsdaatter fordred laante penge 1 mrk. 8 skl., udlagt af forde kedel 1 mrk. 8 skl., :/: 
Giertrud Ødbersdaatter fordred løn 1 mrk. 8 skl., udlagt af forde kedel disse 1 mrk. 8 skl., :/: 
Olluf Andersen fordred tienesteløn 3 mrk., udlagt af forde kaabber kedel 3 mrk., :/: 
Hans Nielsen fordred laante penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt af forde kaabber kedel disse 2 Sld. 2 mrk., 
:/: Niels Jensen i Ibsker sogn fordrer 1 mrk. 4 skl., udlagt 2 tier tønder for 1 mrk. 2 skl., en ballig for 
2 skl., :/: Niels Jensen i Boelsker sogn fordred 8 skl., udlagt en hakkelse kiste med staal uden knif 
for 8 skl., :/: Olluf Jensen ibiden fordred for it les lyng 1 mrk., udlagt en blaa ranned linnen og ullen 
ofverdynne for 1 mrk., :/: Rasmus Gudbersen i Poulsker sogn fordred leie for en brendevins pande 1 
mrk., udlagt en hvid ullen hof dynne 1 mrk., :/: Jørgen Hansen i Svaniche fordred for it half spin 
salt 12 skl., udlagt af it brunt fior gl. Horsføll 10 skl., en gl. half tønde 2 skl., :/: Jens Henriksen paa 
Daalle fordred for denne S: Mands ligkiste 4 mrk., udlagt hos Gl. Hansens udleg at have disse 4 
mtrk. :/: Morten Henriksen Rokbye skrifver i Svaniche og Herrets skrifver i Øster og Sønder Herret 
fordred skrifver penge 2 mrk., udlagt 3 ung Gies á 12 skl er 2 mrk., 4 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Thomas Folkman paa sin moder Anna Qøven Folkmans wegne fordred for en Sølfskee 10 mrk., den 
skee, og da Enken efter sin S: Mands fore gifven ham af sin Moder at være foræred hvilked til bevis 
til lov og ret er henvist. Nok fordred for en raae hud it par skoe for 3 mrk., Nok for en Koe som S: 
Jørgen folkman skal hafve slaged 4 Sld 2 mrk., Nok fordred Thomas Folkman for 8 par Sølf mallier 
denne forefring angaaende det imod angaf Enken at bemelte S: Mands moder har væred her i 
Sterfboet udi 16 uger og nu --- underhold og opwartning, der med formente at hafve dyrt fortient 
anrørte Koe og Mallier og hud hvis aarsage denne fordringer til lov og ret henvist, paa samme 16 
uger foregaf Thomas Folkman at have berørt Jørgen Folkman for 3 aar siden en tønde Biug mehl og 
en tønde Biug, til sin moders underhold Enken forregaf at da hun berørte Biug Mehl hafde rengiort, 
og slutted var det ej meere end en goede skeppe hvilked som di ej nu  nogen riktig bevis derom 
forre visis ved forde Remittaion forblifver imod it bruegarns pudevor som Enken vedgik af sin S: 
Mands moder at hafve bekommed loved Enken at gifve hende berørte læred til en opled,  
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Herrits fougden Anders Pedersen Fyhn fordred retten gebuke penge 1 mrk. 4 skl., udlagt en ung 
Gaas for 12 skl., hos Morten Henriksen 4 skl., hos Eskild Hartwig 4 skl., :/: Rasmus Nielsen paa 
Cannike gaarden i Boelsker sogn efter Enkens vedgaaelse  skulle her i boet tilkomme penge 2 Sld., 
udlagt it sort hielmed studnød for 2 Sld.,:/: Rasmus Jensen i Ibsker sogn tilkommer arbiedsløn 2 
mrk., udlagt it Lam taxered for 2 mrk., :/: Deignen David Hansen tilkommer for denne S: Mands 
Lig begiengelse 4 mrk., udlagt 2 Lam á 2 mrk er 4 mrk.,  
Imod denne S: Mands udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken bevilged saa og til de smaa 
børns forsterløn blef Enken bevilged sin sengs klæder som var af ringe værdt saa og en liden 
kaabber kedel og der foruden udleg her af boet for 16 Sld., udlagt en sort blised Hest for 9 Sld., en 
røed Hoppe med it brunt Hestføll for 5 Sld. 2 mrk., it blaked Tyrnød for 7 mrk., til ofvers 1 mrk.,  :/: 
Peder Nielsen i Boelsker sogn fordred 1 mrk., udlagt af forde udleg 1 mrk., :/: 
Om sider blef Enken med sin forde Thomas Folkman foreened saaleedis at Thomas skal hafve til sin 
moder for aldt hvis nu Prætenderet er og her udi er indført it par goede skoe eftimeret for 4 mrk., 
der foruden lefvered Enken til Thomas Folkman omskrefne Sølfmallier og saa der med ald 
stridighed foreened og  ligude  alle maader, udlagt 3 gl. Gies for 3 mrk., ved skatten de 3 skl., af en 
tønde Haure 7 skl., af it brunt fior gl. Horsføll at have 6 skl.,:/: 
Skifteforwalteren for sin umage 5 Sld., Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld., Stempled papir til 
denne forretning for 3 mrk., udlagt en sort brun Hoppe for 7 Sld., it brunt fior gl. Horsføll for 4 Sld., 
til ofvers 1 mrk., :/: Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt it røe 
braaged studnød for 6 mrk., :/:  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 90 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deehling penge 29 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Deraf tilkommer moderen den halfvepart som er 14 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Sen anden halfvepart deehlis imellem 3 sønner og 2 døttre denne S: Mands egne døttre, er der af en 
broderlod 14 mrk. 12 ¾ skl., og en søsterlaad 7 mrk. 6 ¾ skl., 
For Moderens anpart er udlagt en blaked Koe for 4 Sld., en ung blaked Koe for 4 Sld. 1 mrk., en 
blaked Tyrkalf for 2 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., it Lam for 2 mrk., it hvidt soesvin 2 mrk. 8 skl., 
en sort belted Orne for 2 mrk., 5 unge Gies á 12 skl er 3 mrk. 12 skl., en gl. wogn med stier for 6 
mrk., til ofvers 1 mrk. 1 skl., :/: 
Dend eldste søn Jacob Jørgensen for sin anpart 14 mrk. 12 ¾ skl., er udlagt et blaked studnød 8 
mrk., en wefved benkedynne 4 mrk., en røe braaged Qvigekalf for 2 mrk. 8 skl., en straabonds 
tønde 8 skl., til ofvers 8 skl., ¼ skl :/: 
Den anden søn Hans Jørgensen for sin anpart 14 mrk. 12 ¾ skl., udlagt it sort brun fior gl. 
Horeføll for 3 Sld. 3 mrk., til ofvers 3 ¼ skl., :/: 
Dend yngste søn Niels Jørgensen for sin anpart 14 mrk 12 skl., udlagt en sort hielmed Kor 
taxered for 4 Sld., til ofvers 1 mrk. 3 ¼ skl., :/: 
Dend eldste daatter Margreta Jørgensdaatter for sin anpart 7 mrk. 6 skl., udlagt en sort hielmed 
Qvigekalf for 3 mrk., en blaae agtig agedynne 2 mrk., en skovslede 1 mrk. hos broderen Niels 
Jørgensen 14 skl., :/: 
Dend yngste daatter Elisabeth Jørgensdaatter for sin anpart 7 mrk. 6 skl., udlagt en gl. mæssing 
kedel 1 mrk. 4 skl., it ege bord i stuen 3 mrk., hos moderens laad 1 mrk.1 skl., hos broderen Jacob 3 
skl., hos broderen Hans 3 skl., hos broderen Niels 5 skl., en liden benkedynne 8 skl., it sengested i 
krobhused for 12 skl., en gl. fiering for 2 skl., :/: 
Efter at saaleedis var udlagt blef Enken og de vedkommende af Skifteforwalteren tilspurdt om de 
hafde meere til Sterfboets middel at angifve hvor til de svarede ej videre at være, ej heller angaf sig 
flere med videre Gields fordringer end her udi forskrefved staar der med saa dette Skiftes sluttis, 
dette saa at være Passeret Testerer.   Jens Pedersen Meklenbourgh.         Henrik Brugman  
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Eskild Hartwig.  Thomas Folkman.  Jep J:I:S: Ibsen. Hans H:N:S; Nielsen. 
Per P:N:S: Nielsen  Mikel Hop.   Morten Jensen. 
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Nr. 311. 
Side 426. 1699. 20. Sep. 
Kirsten Hansdatter, udhus, Bakkegård grund, Aaker. 
Hans Rømer. 
 4 søn. 2 døt. 
A: Rømer Hansen, f. 1691. 
B: Hans Hansen, f. 1693. 
C: Lars Hansen, f. 1695. 
D: Peder Hansen, f. 1699. ( ¼ år.) 
E: Bendte Hansdatter, f. 1685. 
F: Anna Hansdatter, f. 1687. 
  Værge: Far. 
 
Anno 1699 Den 20 September, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og 
Wurdering,Sampt Skifte og Liqvidation efter  HansRømers S: hustru Kirsten Hansdaatter  
som boede og døde, i it udhus liggende paa ded Fri Wornets kaldis Bekegaarden udi Aakier sogn 
dessen grund. Imellem denne Sahl: Qvindis  efterlefvende Mand bemelte Hans Rømer, paa eene 
og paa anden side, der sammen auflede børn som  er 4 sønner og 2 døttre, hvor af. 
 
Dend eldste Søn er Rømer Hansen paa 8te aar gl  
Dend anden søn er  Hans Hansen paa 6te aar gl. 
Dend 3 søn Lars Hansen paa 4 aar gl.  
Dend yngste søn er Peder Hansen it fierding aar gl.  
Dend eldste daatter Bendte Hansdaatter 14 aar gl.  
Den yngste daatter Anna Hansdaatter paa 12 aar gl.  
For demmen er faderen self werge . 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Husbonden Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher 
Müller, og skifteskrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   
Lars Nielsen og  Peder Andersen boende i bemelte Aakier sogn. Hvor da  er forefunden og Passeret 
som her følger. Nemlig 
 
Ved den Øster ende af hused i it lidet hæs en deel Biug er taxered for 2 tønder Biug for 4 Sld., og 
lidet Haure er sat for en tønde og for penge 3 mrk., en juhlbenk foruden been er sat for 12 skl., en 
liden  hand qvern med huus for 1 mrk., it gl. fyer bord med aaben foed for 1 mrk.,  
I Stuen. I en seng, en pude med lin vaar 10 skl., en ullen og linnen ofverdynne 2 mrk., it gl. 
blaargarns lagen 4 skl. En gl. linnen hofveddynne 6 skl., en graae ranned liden ullen pude 6 skl., en 
sort ranned gl ullen underdynne 14 skl., it gl. benkedynne vor 4 skl., it gl. agedynne vor for 4 skl., 
Summa 6 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Hvis Ifareklæder som denne S: Qvinde haver eiet var ikun ringe, som børnen er deelt nu hafde paa 
sig, og resten loved faderen at omgiøre at paaklæde børnen som der til er. 
Blef saa angifven efterskrefne Gield. 
Welb: Hr: Vice landsdommer Ancher Müller fordred leie af dette Hus som Hans Rømer rester med 
for 3 aar á 4 mrk er 3 Sld., :/: 
Hans Rømer angaf at være skyldig til Sogne Præsten Hr: Thue Larsen penge 1 mrk. 8 skl., :/:  
Peder Andersen i Aakier sogn fordred som rester 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., :/: 
Peder Clausen i Poulsker sogn lod fordre for 5 Gies 4 mrk. 6 skl., :/: 
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Skifteskrifveren for sin umage 3 mrk., bekommed 1 mrk. 8 skl., stempled papir 1 mrk. 8 skl., :/: 
Wurderings mændene begge 1 mrk.,  
Imod denne S: Qvindis Udfart eller begrafvelsis bekaastning kand ej noged bekommis efter som 
boet ej kand tilstræke til Gieldens betalning. 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 7 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Saleedis blifver da Gielden høyere 3 mrk. 2 skl., end boets middel og som Hans Rømer er self efter 
lover at betale sin Gield, Saa forblifver det der ved, efter anfordring af Husbonden hafde Hans 
Rømmer ej videre til dette boes bæste at angifve, end forskrefved staar, hvor ved saa dette skifte er 
slutted, dette saa være Passeret Testerer. Ancher Müller. Henrik Brugman. 
Hans H:R: Rømmer. Peder P:A: Andersen.  Lars L:N: Nielsen. 
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Nr. 312. 
Side 426b. 1696 ( der står 1696), 22. Sep. 
Anna Erichsdatter, 66. Sg. Vestermarie. 
Jacob Mortensen. 
 3 søn. 2 døt. 
A: Morten Jacobsen, f. 1689. 
B: Erich Jacobsen, f. 1695. 
C: Per Jacobsen, f. 1695. 
D: Ellen Jacobsdatter, f. 1687. 
E: Anna Jacobsdatter, f. 1692. 
 Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Niels Erichsen, Østerlars. 
 
Anno 1696 Den 22 September, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og 
Wurdering,Sampt Skifte og Dehling efter  Jacob Mortensen S: hustru Anna Erichsdaatter  
som boede og døde, paa den 66 Jordeiendomsgaard kaldis lille  Beirge gaarden i Westermarie sogn.  
 Imellem denne Sahl: Qvindis  efterlatte Mand bemelte   Jacob Mortensen, paa eene og paa 
anden side, deris sammen auflede børn som  er 3 sønner, og 2 døttre, hvor af. 
 
Dend eldste Søn er Morten Jacobsen paa 10 aar gl  
Dend anden søn er  Erich Jacobsen paa 4  aar gl. 
Dend yngste søn Per Jacobsen 1 aar gl.  
Dend eldste daatter Ellene Jacobsdaatter 12 aar gl.  
Dend yngste daatter Anna Jacobsdaatter paa 7de aar gl.  
For dem er faderen self werge og forrelagt morbroderen Niels Erichsen i Østerlaursker sogn. 
  at være tilsiunswerge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Arist Ibsen og  Jørgen Nielsen i 
bemelte Westermarie sogn. Hvor da  er forrefunden, og Passered følgende, Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En røe braaged Hest med en hvid rompr er sat for 10 Sld., endnu en røe braaged Hest for 8 Sld., en 
sort brun Hoppe 6 Sld., en lysbrun Hoppe 6 Sld., it brunt ugilled Hest føll 7 mrk., it brun blised 
Horsføll 7 mrk.,  
Qveg. 
En røe hielmed Koe 6 skl., en sort røgged Koe 5 Sld., en sort skiolded Koe 5 Sld., en blak røgged 
Koe 5 Sld., it sort hielmed Qvigenød 2 Sld., it røt studnød 2 Sld., it røe røgged studnød 7 mrk., it 
blegged studnød 6 mrk., en sort studkalf 4 mrk., en hvid studkalf 4 mrk., en hvid Qvigekalf 2 mrk., 
en graae herred Qvigekalf 2 mrk.,  
Svin. En hvid galt for 6 mrk., en hvid galt med nogle sorte pletter pp 1 Sld., endnu en hvid galt med 
en sort plet paa lenden 4 mrk., en graae belted Soe 4 mrk., en sort belted Soe 3 mrk. 8 skl., en sort 
belted galt gris 1 mrk. 8 skl., en røe sanded galt gris 1 mrk. 4 skl.,  
Gies, 3 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., 6 unge Gies á 12 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
Faar og Lam. 9 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk., 6 Lam á 2 mrk er 3 Sld.,  
Kaabber. En stoer span kaabber kedel er vegtig til penge 4 Sld. 2 mrk.,  



 2 

Bebche og Sengeklæder, i krobhused, en hvid ulen sengedynne 4 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 
skl., en gl. linnen hoveddynne 1 mrk., en linnen pude uden lin vor 8 skl., en syed agedynne 1 mrk. 8 
skl., it syed hiønde med skin under 1 mrk.,en spoelskaded benkedynne i stuen for bord enden 3 alen 
lang for 2 mrk. 8 skl., en skin benkedynne 4 alen lang 2 mrk., it fyre bord i stuen med en oben foed 
og bord skoffe for 1 Sld. 1 mrk., en laasfast fyre kiste i krobhused for 2 mrk., en ege half kiste uden 
laas 1 mrk. 8 skl., 2 straae bonds tønder 8 skl., it ege wraae skab i stuen for 2 mrk., en hand qvern 
med hus og jern seil 6 mrk., it deignetrug 2 mrk., en kalketønde 1 mrk., 2 straabonds tønder 8 skl., 
en 3 fiering tønde 4 skl., en lin wef med behør 4 Sld., en wogn med smaa stier 10 mrk., 2 høe stier 
12 skl., en ploug med juhl og jern 6 mrk., en gl. harre 12 skl., en dito 8 skl., hvis Korn som findis i 
laden samt Høet blef efterseet, og befanttis at deraf ej videre kunde udkomme, end det laane korn, 
og den Landgielde, og tiende, som ydis bør for denne 66 gaard for 1699. hvilked Jacob Mortensen 
paatog sig, og loved til de vedkommende at levere, og yde i lovlig tiid, og holde dem foruden skade, 
skulle saa derefter noged videre, deraf ovenskyde, er nu paa Sterfboet imellem faderen, og 
Morbroderen aftalt, at det skal forblive til felleds føde for faderen og børnen. 
Endwold Bendtsen i Rønne som haver opbaared, og loved i Amptstuen afkortning at vil Jacob 
Mortensen forskaffe, er derfor nu til Sterfboes middel at anføre som hand opbaared haver penge 8 
Sld. 8 skl.,  Efter it pandtebref udgifved af Mons Ollufsen den 21 Juny Anno 1693. og vedstaaet 
Wester Herretsting den 22 juny nest efter berørte aar 1693. befindis denne 66 gaard i Westermarie 
sogn, af Jacob Mortensen at være panted for Capital penge 80 Sld., Hvilked pantebref nu i dag blef 
læst og paaskrefven, og Jacob Morttensen igien levered. 
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 192 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Denne S: Qvindis Ifareklæder er efterskrefne, it røt wadmels skiørt for 6 mrk., en rød wadmels 
trøye 2 mrk., it røt over kiks snørlif med staal maller udi for 1 mrk., en sort klædis hufve 3 mrk., en 
gl. pollemettis hufve 1 mrk., Summa 3 Sld. 1 mrk., her foruden var en sort fifskaftes trøye saa god 
som 3 mrk., og it sort fifskaftis skiøty saa got som 6 mrk., hvilked mor moderen Inger  Erich 
Nielsen blef foræred for sin umage og tilsiun med sine døttre børn, her imod beholdte faderen sine 
egne Ifareklæder, hvor med hand var fornøyet, saa deelis da disse 13 mrk., imellem forskrefne 
denne S: Qvindis børn 3 sønner og 2 døttre, er der af en broderlaad 3 mrk. 4 skl., og en søsterlaad 1 
mrk. 10 skl., Hvilked faderen dem i fremtiden tilsvarer, 
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged Seig: Hans Henrik Skor fordred efter sin fortiegnelse 
under hans teinere Svend – for A: 1697. 1 RD. 3 mrk. 14 skl., for A: 1698. Specification rester i alt 
6 Rd 5 skl., er tilsammen 7 Rd. 4 mrk. 1 skl., giør 11 Sld. 2 mrk. 1 skl., :/: 
Jngeborig S: Olluf Jensens i Rønne har her i boet at fordre for forstrekning til denne S: Qvindis 
begravelse som rester 10 Sld.,:/: 
Sogne Deignen Alexander Homan fordre ved Jacob Mortensens angivende penge 6 mrk., :/: 
Jens Haagensen i Westermarie sogn for denne S: Qvindis ligkiste tilkommer arbiedsløn 2 mrk., 
Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Jacob Mortensen bevilged udleg 
penge 15 Sld., her foruden bevilged sin sengsklæder foruden skifte :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld., Skifteskrifveren for sin umage 3 Sld., Wurderings mændene 
For deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., Stempled papir til skiftebrefved 3 mrk., :/ 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 47 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 145 Sld, 7 skl.,  
Deraf tilkommer faderen den halfvepart som er penge 72 Sld. 2 mrk. 3½ skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Qvindis med Jacob Mortensen auflede, og 
efterlefvende 3 sønner og 2 døttre. Er deraf en broderlaad penge 18 Sld. 9 skl., og en søsterlaad 9 
Sld. 4½ skl.,  Hvor for hver søn tilkommer af forskrefne pante penge af den 66 gaard i Westermarie 
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sogn 10 Sld., og udi løsøred 8 Sld. 9 skl., og hver daatter tilkommer af berørte gaards pandte penge 
5 Sld., og af løsøre 4 Sld. 4½ skl., Som faderen Jacob Mortensen børnen i fremtiden tilsvarer. 
Hvor med tilsiuns wergen befalis at have indseende, at børnen ej til kort kommer. Til  det sidste blef 
faderen og tilsiuns wergen  af skifteforwalteren til spurdt, om de hafde meere til dette boes beste at 
angifve hvor til de svarede nej, at de ike viste meere, end angifved er og forskrefved staar, ej heller 
angaf sig flere med nogen Gields fordringer, videre end foran findis indført, der ved saa dette skifte 
sluttis, dette saa at være tilganged og Passeret Testerer. Jens Pedersen Meklenbourgh, 
Henrik Brugman. Jacob J:M:Mortensen. Niels N:E:S: Erichsen. 
Peder P:E: Erichsen. Jørgen Nielsen. Arist Ibsen. 
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Nr. 313. 
Side 427. 1699. 26. Sep. 
Ingeborig Pedersdatter, udhus, 10. Sg.g. Vestermarie. 
Rasmus Jensen. 
 2 søn. 
A: Peder Rasmusen, f. 1691. 
B: Jens Rasmusen, f. 1696. 
 Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Mons Pedersen, Vestermarie. 
 
Anno 1699 Den 26 September, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og 
Wurdering,Sampt Skifte og Liqvidation efter  Rsamus Jensen Salig hustru Ingeborig  
Pedersdaatter  som boede og døde i it udhus ligende  paa den 10 gaards grund i Westermarie 
sogn. Imellem denne Sahl: Qvindis  efterlefvende Mand bemelte   Rasmus Jensen, paa eene og 
paa anden side, deris sammen auflede børn som  er 2 sønner, hvor af. 
 
Dend eldste Søn er Peder Rasmusen paa 8 aar gl  
Dend anden søn er  Jens Rasmusen paa 3 aar gl. 
For demmen er faderen self werge og forrelagt  moder broderen Mons Pedersen i Westermarie 
sogn, som her var tilstede, at være tilsiuns werge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Arist Ibsen og  Jørgen Nielsen 
ibiden. Hvor da  er forrefunden og Passeret som her efter følger.  
 
I Krobhused. En haand qvern med huus og træ seil for 2 mrk. 8 skl., it madskab 1 mrk., it gl. deigne 
trug med stoel 12 skl., en finne lejel 4 skl., en lin wef med behør for 3 Sld., en tom tønde for 2 skl.,  
Summa andrager boets forskrefne middel til penge 4 Sld. 10 skl.,  
Denne S: Qvindis Ifareklæder, deraf er it røt wadmels skiørt, som en tienestepige ved navn Anna 
Olsdaatter har bekommed for resterende tienesteløn, de andre klæder var ej verd at taxere for des 
ringhedskyld, 
Blef saa angifven efter skrefne bort skyldige Gield. 
Anders Jacobsen i Rønne fordred efter sin sedel som hand til denne S: Qvindis begrafvelse har 
forstragt opdrog til penge 6 Sld. 1 mrk. 12 skl.,:/: 
Skifteforwalteren og skriveren hver 3 mrk er 6 mrk., stempled papir til denne forretning 1 mrk. 8 
skl.,  wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., er 9 mrk. 8 skl., derfor udlagt en 
lin wef for 3 Sld., der af til ofvers 2 mrk. 8 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Gields fordringer og Prætensioner til penge 8 Sld. 3 
mrk. 4 skl.,  
Saaleedis blifver indted til arf imellem faderen og børnen, og som faderen og mor broderen efter 
skifteforwalteren anfordring ike hafde meere til dette boes middel at angifve, og ej heller angaf sis 
flere med nogen videre Gields fordringer. Saa sluttis dette skifte der ved at Rasmus Jensen self 
betaler det øfrige af forskrefne Gield, og der imod beholder det anførte Gods. Dette saa at være 
Passeret Testerer. J:P: Meklenbourgh.     H: Brugman.       Rasmus R:J: Jensen. 
Mons M:P: Persen. Jørgen Nielsen.  Arist Ibsen. 
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Nr. 314.     
Side 427b. 1699. 3. Okt. 
Kirstene Hansdatter, 35. Sg. Nylars. 
Jep Ibsen. 
 6 søn. 5 døt. 
A: Jep Ibsen, egen værge. 
B: Hans Ibsen, f. 1681. 
C: Anders Ibsen, f. 1684. 
D: Peder Ibsen, f. 1686. 
E: Rasmus Ibsen, f. 1694. 
F: Mons Ibsen, f. 1696. 
G: Karen Ibsdatter, f. 1676. 
H: Anna Ibsdatter, f. 1677. 
I: Margreta Ibsdatter, f. 1689. 
J: Birgita Ibsdatter, f. 1692. 
K: Kirstene Ibsdatter, f. 1699. ( ½ år.). 
 Værge: Far. Tilsynsv: Moders slægt, Thomas Larsen, Aaker. 
 
Anno 1699 Den  3. Oktober, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og 
Wurdering,Sampt Skifte og Liqcidation efter  Jep Ibsens S: hustru Kirstene Hansdaatter  
som boede og døde, paa dend 35 Jordeiendomsgaard beliggende i Nyelaursker sogn. Imellem denne 
Sahl: Qvindis  efterlefvende Mand bemelte   Jep Ibsen, paa eene og paa anden side, deris sammen 
auflede børn som  er 6 sønner, og 5 døttre hvor af. 
 
Dend eldste Søn er Jep Ibsen sin egen werge.  
Dend anden søn er  Hans Ibsen paa 18 aar gl. 
Dend 3 søn er Anders Ibsen paa 15 aar gl.  
Dend 4. søn er Peder Ibsen paa 13 aar gl. 
Dend 5 søn er Rasmus Ibsen paa 5 aar gl.  
Dend yngste søn er Mons Ibsen paa 3 aar gl.  
Dend eldste daatter Karne Ibsdaatter paa 23 aar gl. 
Dend anden daatter Anna Ibsdaatter paa 22 aar gl. 
Dend 3 daatter Margreta Ibsdatter paa 10 aar gl.  
Dend 4. daatter Birgita Ibsdaatter paa 7 aar gl. 
Dend yngste daatter er Kirstene Ibsdaatter ½ aar gl. 
For demmen er faderen Jep Ibsen efter loven self werge og forrelagt  Thomas Larsen i Aakier 
sogn børnens moders slægt, at være tilsiuns werge, som og var her paa Sterfboet tilstede. 
 
Og  paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Peder Andersen og  Morten Ollufsen i  
bemelte Nyelaursker sogn. Hvor da  er forrefunden og Passeret som følger. Nemlig 
 
Qveg. 
En sort hielmed Koe er sat for penfe 5 Sld. 2 mrk., en røed Koe for 5 Sld., en røe skiolded Koe for 5 
Sld., en sort Tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., en røe hielmed Tyrkalf for 3 mrk.,  
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Heste og Hopper. 
En gl. blised Hest for 6 Sld., en skimled blised Hest for 5 Sld., en brun halt Hest for 3 Sld., en gl. 
brun halt Hest for 1 Sld. 2 mrk., it brunt Hors føll fød i indeværende aar for 4 mrk., en gl. brun 
Hoppe 2 Sld., 4 støkergl. Faar á 3 mrk er 3 Sld.,  
Svin. En graae belted Soe for 5 mrk., en graae belted Gyldte 2 mrk., en liden hvid galt 2 mrk. 8 skl.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., 6 unge Gies á 14 skl er 5 mrk. 4 skl.,  
Boehave. 
En wogn med 2 stier for 3 Sld., 2 gl. tønder i forstuen for 12 skl., en ploug med behørig jern og juhl 
6 mrk., en harre 1 mrk., en gl. kaabber kedel er vegtig til penge 6 mrk., en nye seis med bom og 
ringe 4 mrk., en gl. seis med bom og ringe for 3 mrk., en fyre kiste med laas i østerhus for 6 mrk.,  
I Stuen. 
It fyre bord med oben  foed og skoffe for 4 mrk., it steen bord med oben foed for 3 Sld., paa nørre 
benk en syed benkedynne 4 alen lagn for 6 mrk.,  it syed hiønde for 2 mrk., en nye wefved 
agedynne for 1 mrk. 8 skl.,  
Sæden angaaende, derom blef paa Sterfboet aftalt at Jep Ibsen skal beholde, og deraf skal hand yde 
og betale hvis landgielde, laane, og tiende korn, sampt anded hvis ydis bør for A: 1699. saa der af ej 
noged videre dette boe kand til beste anføris og loved Jep Ibsen her ved at holde de vedkommende 
skadisløs i allemaader. 
Summa andrager forskrefne Sterfboets løsøre til penge 58 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hvis Ifare klæder denne S: Qvinde sig har efterlat, haver denne S: Qvindis børn bekommed til at 
paa klæde sig efter haanden at forslide. Saa deraf ej er noged videre børnen til arf at anføre. 
Blev saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield, Nemlig. 
Kongl. May: Amptskrifver og Ridefouged S: Hans Henrik Skor lod her paa skifted anmælde, at Jep 
Ibsen rester til 1. maj A: 1699. af denne 35 gaard i Nyelaursker sogn med omkaastning i alt 18 Rd. 
3 mrk. 12 skl., Hvor for Herrits fougden S: Daniel Bark ved 2de mænd dend 23 September A: 1699. 
haver giort indførsel udi berørte 35 gaard, hvor ved det nu her paa skifted saaleedis forblef. Og som 
Jep Ibsen med Hindze Rasmusen i bemelte Nyelaursker sogn hafver giort mageskifte, efter derom 
oprettede mageskifte brefvis indhold, hvor af Jep Ibsen, og Hendze Rasmusen hver er gienpart 
haver laded forferdige, hvor af Hindze Rasmusen nu frem lagde sidt ihenhavende mageskiftebref, 
underskreven forseigled. Og inden Wester Herritsting vedstaait, datered dend 26 may og 1. juny A: 
1699. som blef læst paaskrefven, meldende til meening at Hindze Rasmusen, skal tilflytte, og 
beholde dend 35 gaard i Nyelaursker sogn. Qvit og Fri, naar hand til Arist Ibsen i Westermarie sogn 
betaler it 100 Sld. Som ham tilkommer udi forde 35 gaard, efter der om til ham af Jep Ibsen givne 
pantebref, datered dend 8 December 1696. Hvilked pantebref blef læst og paaskrefven og der 
foruden skal Hindze Rasmusen hafve betalt til --- Ibsen som hand Jep Ibsen self nu stendig var 21 
Sld. 2 mrk., rester igien af de forde brefve ommælte 46 Sld., 24 Sld. 2 mrk., der af betaler Hindze  
Rasmusen med it huus paa den 11 gards grund ved leedet i Nyelaursker sogn penge 3 Sld., de øfrige 
21 Sld. 2 mrk., skal Hindze Rasmusen tilsvarer bemælte Arist Ibsen efter den foreening, som 
imellem berørte parter giorter istæden for paadrager rente, og anden opbørsel Jep Ibsen af Arist 
Ibsen har bekommed, imod dette at Hindze Rasmusen saaleedis som forskrefved staar skal til eie 
beholde forbemælte 35 gaard i Nyelaursker sogn. Saa skal Jep Ibsen igien nyede, og tileie beholde 
dend 11 gaard i bemelte Nyelaursker sogn Hasleken gaard Hindze Rasmusen i anrørte 
mageskiftebref lofver at forskaffe Jep Ibsen Qvit og Fri for ald paastaaende skatter eller anded 
uanseeit at Mortten Koefoed i Svaniche der paa hafver it pandtebref, som først indeholder, efter nu 
giorde forregifvende penge 100 Sld., der paa Hindze Rasmusen sagde at hafve betalt helften at nu ej 
meere skal restere end 50 Sld., hvilked alt samme Hindze Rasmusen lofved at af clare, og til Morten 
Koefoed betale, og forskaffe Jep Ibsen Morten Koefoed Qvitering inden nest kommende midfaste 
naar man skrifvendis vor 1700. til samme tiid loved og Jep Ibsen at forskaffe Hindze Rasmusen 
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Qvitering fra Ambstuen paa dend indførsel som for resterende landgielde som før ermælt nu forhen 
giort er, Saa at begge partter herudi inden skal holdis uden skade, og begge gaardene for en hver 
som her nu forskrefved staar skal hafves aldeelis efter det oprettede mageskiftebrefs indhold i alle 
maader, og naar saa alt hvis løfter som her nu foran findis indført af parterne efter kommed, saa 
kand disse denne Sahl: Qvindis arfvinger nyde det øfrige som er beholden i dend 11 gaard, efter 
dend verdie som lover ommælder, hvor om de entten i mindelighed kunde foreenis, eller i andre 
maader adtskillies.  
Videre blef angifven efterskrefne fordringer, 
Arist Ibsen i Westermarie sogn fordred foruden forskrefne foreening som endnu rester, og Jep Ibsen 
vedstoed penge 8 Sld. 2 mrk., der for udlagt en brun halt Hest for 3 Sld., it steen bord med oben 
foed 3 Sld., en kaabber kedel er vegtig til 6 mrk., en røe hielmed Tyrkalf 3 mrk., 2 tønder 12 skl.,  
Ved skifte rettigheden 4 skl., :/: 
Jørgen Rasman i Rønne fordred efter regnskab penge 6 Sld. 2 mrk. 4 skl., Udlagt en sort hielmed 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., en grae belted Soe for 5 mrk., til ofvers 12 skl., :/: 
Peder Eriksen i Westermarie sogn fordred efter nu giorde aftale her paa skifted om alt hvis ham og 
Jep Ibsen til denne dag imellem haver væred 7 Sld., der for er udlagt it brunt Horsføll 4 mrk., en gl. 
brun Hoppe 2 Sld., en syed benkedynne paa nørre benk i stuen 4 alen lang for 6 mrk., it fyre bord i 
stuen med aben foed og skoffe for 4 mrk., en nye seis med bom og ringe  4 mrk., it syed hiønde 2 
mrk., :/: 
Hans Ibsen i Nyker sogn formente at have noged til gode paa en handskrift som først var 16 Sld., 
hvor paa Jep Ibsen har fød en deel Qveg, derom de blef saaleedis foreened at giorde regenskab, og 
hvis saa noged skulle paa entten, side restere, vil vi afclare, som de nu lovede saavit rester. :/: 
Hans Hiort fordred som haver overdraged fra byefougden Anders Fyen i Svaniche, og nu er til rest 
som Jep Ibsen vedgik penge 6 Sld., udlagt en røe Koe for 5 Sld.,  it Faar for 3 mrk., en gl. Gaas for 
1 mrk., :/:  
Erland Olsen i Westermarie sogn fordred laante penge 6 mrk., Jep Ibsen benekted, og formente at 
Erland ham skyldig, der for til lov og ret henvist. :/:  
Skifteforwalteren og skrifveren hver 3 Sld., udlagt 3 Faar for 9 mrk., 2 gl. Gies for 2 mrk., 6 unge 
Gies 5 mrk. 4 skl., en fyrekiste med laas 6 mrk., en graae belted Gylte 2 mrk., til overs 4 skl., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved 3 mrk., udlagt en seis med bom og ringe for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en sort Tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., 
en nye wefved agedynne 1 mrk. 8 skl., :/: 
Jep Ibsen vil Accorderet her om de skal være fornøyed. 
Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Jep Ibsen bevilged udleg for penge 
15 Sld. 4 skl., udlagt en røe skiolded Koe for 5 Sld., en brun blised Hest for 6 Sld., en brun halt Hest 
for 6 mrk., en hvid galt 2 mrk. 8 skl., en ploug med behør 6 mrk., hos Jørgen Rosmans udleg 12 
skl., en harre for 1 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 50 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 8 Sld.,  
Deraf tilkommer faderen den halfve part som er 4 Sld., dend øfrige halfvepart deelis imellem 
forskrefne 6 sønner og 5 døttre, er der af en broderlaad 1 mrk. 14 skl., og en søsterlad 15 skl.,  
Hvor til faderen Jep Ibsen sine børn i fremtiden svarer 
, og bestaar de over blefne 8 Sld., udi en skimled blised Hest for 5 Sld., en wogn ned stier for 3 Sld.,  
Ellers  angaf Jep Ibsen at Samsing Monsen i Arnager er til Jep Ibsen skyldig for vare penge 4 mrk., 
og Hans Jensen paa 34 gaard i Nyelaursker sogn er skyldig blefven paa Peder Jensen veigne fra 
Nexøe penge 3 mrk., Item angaf Jep Ibsen at Morten Olsen i Nyelaursker sogn er skyldig paa en 
Koe penge 1 mrk., disse forskrefne Gields fordringer, er Jep Ibsen bevilged at indfordre og beholde 
imod det at hans børn en deel er saa ringe af alder. Til dette sidste blef Jep Ibsen og tilsiuns werger 
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af skifteforwalteren tilspurt, om de viste videre at forregifve dette boe til bæste, hvor til de svarede 
ej videre at være end angifved er, og forskrefved staar, ike heller angaf sig flere med videre Gields 
fordringer end her udi indført er, derved sa dette skifte sluttis, dette saa at være tilganged og 
Passeret. Des til vidnesbiurd, under vore hender og Signeter. Actum Ut Supra. 
J:P: Meklenbourgh.  H: Brugman. Jep J:I:S: Ibsen. 
Thomas T:L: Larsen.  Hindze H:R: Rasmusen.  Arist Ibsen. 
Mortten Olsen. Peder Andersen.  
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Nr. 315.     
Side 428b. 1699. 10. Okt. 
Jep Andersen, 3. Sg. Østerlars. 
Dorethea Larsdatter. Laugv: Bror, Jacob Larsen, Østerlars. 
 1 søn. 
A: Anders Ibsen, f. 1696. Værge: Farbror, Peder Andersen, Aaker. 
B: Jep Ibsen f. 1699. værge: Jacob Larsen i Øterlaursker sogn. 
 
Anno 1699 Den 10   Oktober, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering og 
Wurdering,Sampt Skifte og deeling efter Sahl: Jep Andersen som boede og døde paa 3 Jord 
Eiendoms gaard i Øterlaursker sogn. Imellem denne Sahl: Mands  efterlatte  hustru   Dorethea 
Larsdaatter, for hende blef efter hindis begiering til laugwerge  anordnet hendis broder Jacob 
Larsen ibiden. paa eene og paa anden side, it deris sammen auflede drengebarn ved navn 
 
Anders Ibsen paa 3 aar gl. for ham er til werge anordnet Peder Andersen hans Fader broder 
boende i Aakier sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofverwærende Høyedle, og Welbaarne Hr: Estats Raad. Og Amptman 
Hans Bøeseke ved sin fuldmektig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet   Anders Andersen og  Jep Hansen 
ibiden. Hvor da  er forrefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig 
Heste og Hopper. 
En brun gilled Hest for 7 Sld., en graae Hest for 8 Sld., en sort brun hielmed gl. Hoppe 6 Sld., en 
ung brun hielmed Hoppe med it hvidt laar for 6 Sld., en sort blised Hoppe for 8 Sld., 
Qveg. 
En bleg hielmed stud for 7 Sld., en sort stud 4 Sld. 2 mrk., en blak hielmed Koe for 4 Sld., en ung 
sort hielmed Koe for 5 Sld., en sort hielmed sort øyet Koe for 5 Sld., en ung sort hielmed Koe med 
3 hvide fødder 4 Sld. 2 mrk., en røed Koe for 5 Sld., en sort hielmed Qvige for 4 Sld., it røe blised 
studnød for 2 Sld. 2 mrk., it røe hielmed studnød 2 Sld., 2 røde Qvigerkalfve á 3 mrk er 6 mrk.,  
Faar og Lam. 9 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk., 4 Lam á 1 mrk. 12 skl er 7 mrk., 
Svin. En brun galt med en hvid bave for 4 mrk., endnu en brun galt 3 mrk., en brun Soe 3 mrk., 2 
brune belted grise 1 mrk. 8 skl., 3 gl. Gies for 3 mrk. 12 skl.,  
Kaabber. 
En gl. fierings kedel vog 8 Skaalpund á 1 mrk er 8 mrk., en mæssing kedel for 2 mrk., en 
brendevins pande med hatt og piber paa ½ tønde stoer, er vegtig til penge 16 Sld., 
I Herberghused. 
I nørre seng, en blaae ranned overdynne 3 Sld., en linnen underdynne 5 mrk., 2 puder med lin vor 7 
mrk., it bruegarns lagen 5 mrk. it blaargarns lagen 2 mrk., en blaae ranned hofdynne 2 mrk.,  
I Wester seng, en ullen blaae ranned overdynne for 10 mrk., en gl. sort ranned underdynne 1 mrk. 4 
skl., en linnen hoved dynne 3 mrk., en pude med vor 4 mrk., en dito 2 mrk., 2 blaargarns lagen 3 
mrk., it lesned sengklæde 5 mrk.,  
Bencheklæder. En ny wefved agedynne 2 mrk.,it syed hiønde 4 mrk., it lesned hiønde for 3 mrk., en 
gl. føre kiste med laas 2 mrk., en ploug med behørig jern 6 mrk., en wogn med stier hammel og 
halsseler 10 mrk., en wogn med en stie for 2 Sld., en wogn uden stier 2 Sld., en harre 2 mrk., it –1 
mrk., it wogn  ree 1 mrk. 8 skl., 2 aar med bihl for 1 mrk., 2 gl. seiser med bom og ringe á 8 skl er 1 
mrk., en jern tyfve for – en liden øpse for 8 skl., en nye wefved benkedynne for bord enden i stuen 
for 2 mrk., it aske bord med lugt fod og skoffe i stuen for 4 Sld., it gl. brøger Car paa 1½ tønde rum 
for 2 mrk., en kierne for 12 skl., en gl. ølltønde 1 mrk., hvis den andeel sæd, og Land gieldes 
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afgrøde belanger, som denne Sal: mand Jep Andersen i dette aar 1699. aufled hafver, da blef derom 
imellem parterne nu her paa Sterfboet afhandled, saaleedis, at Enken skal tilsammen beholde, 
hvorimod Enken lofved at afclarere, ald den Landgielde, tiende og hvis son for denne gaard for 
berørte aar ydis bør, saa at det ej skal komme denne Sahlig Mands barn til nogen afgang i sin 
arfvepart, entten af løsøre eller Jordepenge  i denne 3 gaard i nogen maade, nok anføris til dette 
boes middel, den andeel som denne S: Mand Jep Andersen self udi dennes gaard har arfved, efter 
sin S: Fader, saa og en deel sine Sødskende indløst, og betalt som efter en Samfrenderdom paa 
berørte gaard foran dateret den 22 Oktober A: 1694. befindis den gaards taxt er i alt 173 Sld. 2 mrk. 
8 skl., Deraf S: Jep Andersen i arf tilfalden for sin egen laad penge 16 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl.,  
Nok er ham tilkiendt for Samfrender forretningen som hand bekaasted haver 6 Sld., Item vedstoed 
broderen Peder Andersen nu her paa skifted, at hand sin anpart af sin broder Jep Andersen 
bekommed haver 16 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl., Nok findis efter en meddeelte Qvitering, datered den 30  
Marty 1695. at Jep Andersen har betalt til 3de sine søstermænd, nemlig Bertel Jensen, Anders 
Ollsen og Jens Monsen, deris hustruers anparter, som er til hver 8 Sld. 1 mrk. 3 1/5 skl., er 
tilsammen 24 Sld. 3 mrk. 9 3/5 skl.,  
Summa 64 Sld. 6 skl.,  
Denne Sahlig Mands Ifareklæder angaaende, da blef derom her nu paa Sterfboet aftalt, at Enken 
dem, efter som de ikun var af ringe hiemspunded ware, skal beholde til at paaklæde forde barn, saa 
velsom det efterkommendis barn med efter haanden at forslide, 
 dernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Præstensioner, hvor til er 
giort udlæg som her efter følger.  
Denne S: Mands søster Elsebeth Andersdaatter tilkommer af hiedis anpart i denne 3 gaard i 
Østerlaursker sogn, leie efter Samfrender forretningens indhold i 7 aar 10 skl er 4 mrk. 6 skl., udlagt 
it syed hiønde for 4 mrk., en liden øpse for 8 skl., til overs 2 skl., :/: 
Denne S: Mands broder afgangne Niels Andersens søn Niels Nielsen som Lars Hansen under 
Leensbeirg er werge for, tilkommer leie af den andeel han i berørte 3 gaard tilfalden er efter sin S: 
Fader til dato 7 aar penge 4 mrk. 6 skl., derfor er udlagt it bruegarns lagen paa nørre seng i 
Herberghused for 5 mrk., til overs 10 skl., :/:  
Denne S: Mand Jep Andersen er tilordnet den 28 Febr; A: 1695. isteden for Bertel Jensen at werge 
for sin broder søn Hans Nielsen, og af Bertel Jensen efter ergangne Qvitering af Jep 
Andersenudgifven dend 30 Marty A: 1695. haver bekommed reede, og ret, hvor for mynlingen 
Hans Nielsen sin anpart her af boet nu tilkommer, som er først hoved Summ 10 Sld. 7 skl., der af 
rente i 8 aar, er naar werge penge afdragis 10 mrk. 10 skl., Nok tilkommer ham af sin S: Faders 
Ifareklæder 3 Sld., der af rente i 8 aar, er naar werge penge afdragis 3 mrk. 8 skl., Nok tilkommer 
ham af sin S: Faders anpart som er bestaaende i forde 3 gaard i 7 aar til dato efter Samfrender 
forretningens anledning 4 mrk. 6 skl., er saa det som denne mynling i alt tilkommer 17 Sld. 2 mrk. 
15 skl.,  Saa er nu ved denne S: Mands dødelig afgang, igien bemelte Bertel Jensen i Østerlaursker 
sogn , som og det sig nu godvillig antog, tilordned at werge for berørte mynling, og der for nu 
udlagt med arfvingernis bevilling er her paasked indførsel udi forde 3 gaard i Østerlaursker sogn for 
10 Sld., en sort hielmed, og sort om øyene Koe er sat for 5 Sld., it røe hielmed studnød for 2 Sld., it 
Faar for 3 mrk., til overs 1 skl., :/: 
Enken vedgik at hendis S: Mand Jep Andersen haver bekommed af hendis broder Jacob Larsen i 
Østerlaursker sogn 8 Sld., 3 mrk., som var Enkens anpart af hendis Faders Gaard kaldis 
Møllegaarden, som er den 37 i Østerlaursker sogn, efter hendis moder, hvilke penge Enken nu 
sagde at hendis S: Mand brugte til at indløse forde sine søstris andeeler med her af denne 3 gaard i 
Østerlaursker sogn,  
Imod denne S: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning, blaf Enken af de vedkommende 
bevilged udlæg af fælleds boe for penge 25 Sld., der for er udlagt, en brun gilled Hest for 7 Sld., en 
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graae Hest for 8 Sld., en blak hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en ung sort hielmed Koe 5 Sld., en fyre 
kiste med laas 2 mrk., :/:  
Nok til sit forsters aflæggelses bekostning 3 Sld., der for udlagt it brunt galt svin med en hvid bove 
4 mrk., en wogn med en stie 2 Sld., :/: 
Skifteforwalteren og skrifveren hver 5 Sld., udlagt en bleg hielmed stud for 7 Sld., en sort stud for 4 
Sld. 2 mrk., til overs 6 mrk., Accordered for 9 Sld., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it Faar 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk. er 6 mrk., udlagt ved skifte Salarium disse 6 
mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 60 Sld. 11 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 148 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
deraf tilkommer Enken den halfvepart som er penge 74 Sld7 mrk. 3½ skl., 
dend anden halfvepart kand ej nu uddeelis, efter som Enken er frugtsommelig, og ej vidis hvad 
arfvingen nu vil tilkomme, hvor for det saaleedis her staar, indtil Enken vorder forløst.  
For Enkens anpart skeer her efter udlæg, og  in- af boets middel til denne S: Mands børn er over 
blefven befattis, at vidis kand her udi Summen bestaar, hvor af en hver nyder andeel som arfven 
tilkommer der for dette skifte sluttis, efter som Enken, og de andre vedkommende 
Skifteforwalterens anfordring ej hafver meere at angifve dette boe at være til beste med her udi 
forskrefved staar, ej heller angaf sig fleere med videre Gields fordringer end angived er, og foran 
indført, dette saaleedis at være Passeret, Testerer.  
J:P:Meklenbourgh. H: Brugman.       Jacob J:L:S: Larsen.      
 Peder P:A:S: Andersen. Jep Hansen. Anders A:A:S: Andersen. 
 
For Enkens anpart 74 Sld. 1 mrk. 3½ skl., er udlagt, en sort brun hielmed gl. Hoppe 6 Sld., en ung 
brun hielmed Hoppe med it hvidt laar for 6 Sld., en ung sort hielmed Koe med 3 hvide fødder for 4 
Sld. 2 mrk., 2 røede Qvigekalfve á 3 mrk er 6 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., 2 Lam á 1 mrk. 12 skl 
er 3 mrk. 8 skl., en brun galt for 3 mrk., en brun Soe 3 mrk, 2 brun belted grise 1 mrk. 8 skl., 3 gl. 
Gies 3 mrk. 12 skl., en gl. fierings kedel vog 8 skaalpund 2 Sld., en mæssing kedel 2 mrk., en 
brendevins pande med Hat og Piber er sat for 16 Sld., deraf de 14 Sld. 2 mrk., en wogn med stier 
hammel tøm og halseeler for 10 mrk., ad den 3 gaard i Østerlaursker sogn indfrielse penge er her til 
udlagt at have 27 Sld., en have 2 mrk., it par høestier 1 mrk., it wogn ree 1 mrk. 8 skl., 2 aar med 
bille pa 1 mrk., 2 seiser med bom og ringe 1 mrk., en jern tyve 8 skl., en nye wefved benkedynne i 
stuen for bordenden for 2 mrk., af en gl. øpse 2 skl., af it bruegarns lagen paa nørre seng i 
Herberghused at have 2½ skl., en ploug med behørig jern for 6 mrk.,:/: for Summa 74 Sld. 1 mrk. 
3½ skl., der skal deelis børnen imellem, er efterskrefne vare at udlægge, nemlig 
En sort blised Hoppe for 8 Sld., en røe Koe for 5 Sld., en sort hielmed Qvige 4 Sld., 4 Faar 3 Sld., 2 
Lam for 3 mrk. 8 skl., I nørre seng i Herberghused, en blaae ranned overdynne 3 Sld., en linnen 
underdynne 5 mrk., 2 puder med lin vor 7 mrk., it blaargarns lanen 2 mrk., en blaae ranned 
hofveddynne 2 mrk., I Wester Seng, en ullen blaae ranned ofverdynne  for 2 Sld. 2 mrk., en gl. sort 
ranned underdynne 1 mrk. 4 skl., en linnen hofveddynne 3 mrk., en pude med lin vor 4 mrk., nok en 
pude med vor 2 mrk., 2 blaargarns lagen 3 mrk., it lesned sengklæde 5 mrk., en nye 
wefvedagedynne 2 mrk., it lesned hiønde 3 mrk., af en brendevins pande 6 mrk., en wogn uden stier 
8 mrk., it askebord med lugt foed i stuen 4 Sld., it brøger Car paa 1½ tønde rum 2 mrk., en kierne 
for 12 skl., en øltønde for 1 mrk., af den 3 gaard i Østerlaursker sogn indfrielse penge, er her til 
udleg penge 27 Sld. 3 skl., it røe blised studnød for 10 mrk., af it bruegarns lagen 8½ skl., Saa efter 
at Enken hafde føed it drengebarn ved navn. 
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Jep Ibsen er dend anden halfvepart deelt imellem denne S: Mands Jep Andersen 2de benefnte  
sønner er paa hver anpart 37 Sld. 9 ¾ skl., Og er for den Eldste søn Anders Ibsens anpart som fader 
broderen Peder Andersen boede i Aakier sogn er werge for udlagt efterskrefne,  
En sort blised Hoppe for 8 Sld., en sort hielmed Qvige 4 Sld., af den 3 gaard i Østerlaursker sogn  
indfrielse penge 13 Sld. 2 mrk. 1½ skl.,  I nørre seng i Herberghused, en blaae ranned overdynne 3 
Sld., en linnen underdynne 5 mrk., 2 puder med lin vor 7 mrk., it blaargarns lanen 2 mrk., en blaae 
ranned hofveddynne 2 mrk., en nye wefved agedynne 2 mrk., it lesned sengklæde 5 mrk., en wogn 
uden stier 8 mrk., it lesned hiønde 3 mrk., af it bruegarns lagen 8 ¼ skl., ved Niels Andersens søns 
udlæg :/: 
Dend Yngste søn Jep Ibsen som be: Moder broder Jacob Larsen nu er tilordnet at werge for, efter 
som ingen nermeer beslægted der til findis som dette wergemaal kand antage tilkommer i arf efter 
berørte sin S: Fader Jep Andersen penge 37 Sld. 9 ¾ skl., hammen der for udlagt , af den 3 gaard i 
Østerlaursker sogn  indfrielse penge 13 Sld. 2 mrk. 1½ skl., en røe Koe for 5 Sld., 4 Faar 3 Sld., 2 
Lam for 3 mrk. 8 skl.., I Wester Seng, en ullen blaae ranned ofverdynne  for 2 Sld. 2 mrk., en gl. 
sort ranned underdynne 1 mrk. 4 skl., en linnen hofveddynne 3 mrk., en pude med lin vor 4 mrk., 
nok en pude med vor 2 mrk., 2 blaargarns lagen 3 mrk., af en brendevins pande 6 mrk., it askebord 
med lugt foed i stuen 4 Sld., it brøger Car paa 1½ tønde rum 2 mrk., en kierne for 12 skl., en 
øltønde for 1 mrk., it røe blised studnød for 10 mrk., af it bruegarns lagen1/4 skl., :/: 
Her foruden tilkommer denne Søn med forskrefne sin broder og saa andeel af sin S: Faders 
Ifareklæder at slide som før ermelt, dette saa at være udlagt, og saaleedis skifted at endebragt dend 
22 December Aar 1699. Testerer. H: Brugman. 
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	Nr. 101.Side 159b. 1696. 12. Nov.Peder Mortensen, 28. Sg. Knudsker.
	Nr. 102.Side 160b. 1696. 28. Nov.Karen Rasmusdatter, 3. Vg. Rutsker.
	Nr. 103.Side 162. 1696. 1. Dec. 14. dec.Margretha Nielsdatter, 1. Sg.   Bodilsker.Og Jørgen
	Nr. 104.Side 164b. 1696. 18. Dec.Karne Hansdatter, 7. Vg. Nyker.
	Nr. 105.Side 165b. 1696. 19. Dec.Anna Hansdatter, 39. Sg. Poulsker.
	Nr. 106.Side 166. 1696. 15. Okt.Anders Erichsen, (  ”gamle”.), udhus,   døde i stor armod, Randkløve,
	Nr. 107.Side 166. 1696. 19. Nov.Maren Larsdatter, 38. Sg. Aaker.
	Nr. 108.Side 168. 1697. 23. Jan.Kield Olsen, hus, 7. Vg.g. Pedersker.
	Nr. 109.Side 168. 1697. 1. Feb.Elisabeth Jensdatter, 29. Sg.   Østerlars.
	Nr. 110.Side 169b. 1697. 3. Feb.Sidsele Andersdatter, 61. Sg.   Østermarie.
	Nr. 111.Side 170b. 1697. 4. Feb.Hans Jensen, barn, 3. Sg. Bodilsker.   Døde d. 23. Feb. 1691.
	Nr. 112.Side 171. 1697. 4. Feb. Claus Hansen, corporal, 3. Sg. Bodilsker..  doc
	Nr. 113.Side 173b. 1697. 8. Feb.Hans Christophersen, udhus,   Vestergård grund, Vestermarie.
	Nr. 114.Side 174. 1697. 10. Feb.Esper Jensen, 28. Sg. Klemensker.
	Nr. 115.Side 175b. 1697. 17. Feb.Gjertrud Nielsdatter, udhus, 7. Vg.g.   Rø.
	Nr. 116.Side 176. 1697. 16. Feb.Lars Diderichsen, 15. Sg. Olsker.
	Nr. 117.Side 178. 1697. 19. Feb.Kirstene Andersdatter, 20. Sg. Rutsker.
	Nr. 118.Side 179. 1697. 22. Feb.Rasmus Andersen, udhus, 52. Sg.g. Aaker..  doc
	Nr. 119.Side 180. 1697. 23. Feb. Ingeborig Persdatter, udhus,   Smålyngen, Pedersker.
	Nr. 120.Side 180b. 1697. 25. Feb.Anders Mortensen, 20. Sg. Pedersker.
	Nr. 121.Side 185. 1697. 2. Marts.Jep Jensen, 11. Sg. Bodilsker.
	Nr. 122.Side 186b. 1697. 3. Marts.Mads Pedersen, 2. Sg. Aaker.
	Nr. 123.Side 190. 1697. 10. Marts.Olle Henrichsen, 25. Sg.g. Vestermarie..  doc
	Nr. 124.Side 190b. 1697. 11. Marts.Peder Svendsen, 12. Vg. Nyker.
	Nr. 125.Side 192b. 1697. 16. Marts.Olluf Laursen Svendsk, 23. Sg.g.   Klemensker.
	Nr. 126.Side 193b. 1697. 19. Marts.Jens Pedersen Skomager, 3. Sg.   Østermarie.
	Nr. 127.Side 195. 1697. 23. Marts. Olluf Andersen, 67. Sg. Aaker. Dom..   To personer til
	Nr. 128.Side 197b. 1697. 24. Marts. Morten Hansen Tramre, 14. Vg. Ibsker.  Dom.
	Nr. 129.Side 197b. 24. Marts. Jacob Ibsen, 12. Vg. Ibsker. Dom,   ”Pidskes”(1)
	Nr. 130.Side 198. 1697. 25. Marts.Seigne(1)
	Nr. 131.Side 198b. 1697. 15. April.Kirstene Hansdatter, Aarsdale, Ibsker.(1).  doc
	Nr. 132.Side 198b. 1697. 3. Maj.Johanne Pedersdatter, 9. Sg. Nyker.(1)
	Nr. 133.Side 199b. 1697. 8. Maj.Bente Lauridsdatter, Gudhjem.(1)
	Nr. 134.Side 202b. 1697. 10. Maj.Ellene Espersdatter, 21. Vg.   Østerlars.
	Nr. 135.Side 203. 1697. 10. Maj.Karen Jespersdatter, 13. Vg.   Østerlars.
	Nr. 136.Side 204. 1697. 14. Maj.Jens Andersen, udhus,   Vestergård grund, Vestermarie.
	Nr. 137.Side 204b. 1697. 14. Maj.Greiers Gregersen Skomager, udhus, 53. Sg.  g. Vestermarie.
	Nr. 138.Side 205. 1697. 17. Maj.Hans Madsen, ”44. Vg. eller fæsteboe i Østerlars” .  ( 44 sg.).
	Nr. 139.Side 206b. 1697. 17. Maj.Heinrich Hansen, 48. Sg.g. Østerlars. Dom..
	Nr. 140.Side 207. 1697. 18. Maj.Jens Ibsen, udhus, 14. Sg.g. Rø.
	Nr. 141.Side 208. 1697. 18. Maj.Jens Ollufsen, capitain, 24. Sg. Olsker.
	Nr. 142.Side 212b. 1697. 20. Maj.Hans Monsen, udb. 19. Sg.g. Klemensker.
	Nr. 143.Side 213. 1697. 26. Maj.Mads Ibsen, 13. Vg. Poulsker.
	2: Karen Pedersdatter, død. 1 dat
	Dend Eldste søn er Jens Monsen i Rønne
	Kirsten Madsdaatter er død, og har efterlat sig 2 sønner og en daatter, hvor af

	Nr. 144.Side 216b. 1697. 28. Maj.Hans Laursen, 9. Sg. Aaker.
	Nr. 145.Side 219. 1697. 31. Maj.Poul Hansen, 2. Vg. Pedersker.
	Nr. 146.Side 220b. 1697. 2. Juni.Olluf Mortensen, 28. Sg. Nylars.
	Nr. 147.Side 222. 1697. 4. Juni.Peder Hansen. 7. Vg. Østerlars.OgKirstine Hindzesdatter.
	Og

	Nr. 148.Side 223b. 1697. 7. Juni.Peder Monsen, 36. Sg. Bodilsker.OgLeene Andersdatter.
	Og

	Nr. 149.Side 226b. 1697. 10. Juni.Olle Andersen, 5. Vg. Ibsker.
	Nr. 150.Side 228b. 1697. 14. Juni.Anna Lauridsdatter, 43. Sg. Østermarie.
	Nr. 151.Side 232. 1697. 16. Juni.Jens Jørgensen, 12. Sg. Aaker.
	Nr. 152.Side 233. 1697. 17. Juni.Sidsele Ottosdatter, 22. Vg. Aaker. - Kopi
	Nr. 153.Side 233. 1697. 18. Juni.Jens Pedersen Munch, 47. Sg. Aaker.
	Nr. 154.Side 236b. 1697. 21. Juni.Margrethe Nielsdatter, enke, 44. Sg. Klemensker.
	Nr. 155.Side 238. 1697. 22. Juni.Peder Svendsen, 12. Vg. Nyker.
	Nr. 156.Side 239. 1697. 22. Juni.Jens Rasmusen, døde hos sin moder på 14. Sg. Vestermarie.(1)
	Nr. 157.Side 239b. 1697. 25. Juni.Holger Pedersen, 54. Sg. Vestermarie.
	Nr. 158.Side 242b. 1697. 29. Juni.Jep Nielsen, 2. Sg. Ibsker.
	Nr. 159.Side 244. 1697. 30. Juni.Gjertrud Mortensdatter, 70. Sg. Østermarie.
	Dend anden søn er Mads Morttensen ibdn. Og sin egen werge

	Nr. 160.Side 246b. 1697. 1. Juli. Ellene Olsdatter, 11. Sg. Østerlars.
	Nr. 161.Side 249. 1697. 3. Juli.Hans Thommesen, Lille Nyegård, Østerlars.
	Nr. 162.Side 249b. 1697. 5. Juli.Sidzele Monsdatter, 33. Sg. Rutsker.
	Nr. 163.Side 250b. 1697. 7. Juli.Peder Mogensen, 23. Sg. Knudsker.
	Nr. 164.Side 255. 1697. 9. Juli.Gjertrud Hansdatter, 1. Vg. Olsker.
	Nr. 165.Side 255b. 1697. 13. Juli.Simon Larsen, 25. Sg. Pedersker.
	Nr. 166.Side 257. 1697. 14. Juli.Boell Jensdatter, 33. Sg. Bodilsker.
	Nr. 167.Side 259b. 1697. 15. Juli.Svend Larsen, 39. Sg. Bodilsker.
	Nr. 168.Side 261. 1697. 16. Juli.Lars Hansen, 15. Sg. Ibsker.
	Nr. 169.Side 263b. 1697. 21. Juli.Svend Andersen, 32. Sg. Østerlars.
	Nr. 170.Side 265. 1697. 22. Juli.Peder Hansen Ridder, 39. Sg. Østerlars.
	Nr. 171.Side 266b. 1697. 31. Juli.Karen Joensdatter, 12. Sg. Vestermarie.
	Nr. 172.Side 267b. 1697. 2. Aug.Boell Hansdatter, møllehus, Tus vejrmølle, Poulsker.
	Nr. 173.Side 268. 1697. 3. Aug.Maren Hansdatter, 29. Sg. Bodilsker.
	Nr. 174.Side 269b. 1697. 6. Aug.Anders Persen, 61. Sg. Vestermarie.
	Nr. 175.Side 270b. 1697. 19. Juli.Kirstine, enke, 1. Vg. Rutsker.
	Nr. 176.Side 274. 1697. 12. Aug.Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø.
	Nr. 177.Side 277b. 1697. 7. Sep.Niels Olsen, enkemand, udhus, Præstegård grund, Rutsker.
	Nr. 178.Side 277b. 1697. 7. Sep.Peder Bohansen, hus, Simblegård grund, Klemensker.
	Nr. 179.Side 278. 1697. 8. Sep.Marite Laugsedatter, pige, ophold hos sin afg.
	Nr. 180.Side 278. 1697. 8. Sep.Kirstine Pedersdatter, Knudsker.
	Nr. 181.Side 278b. 1697. 15. Sep.Dorothe Jacobsdatter, 11. Sg. Poulsker.
	Nr. 182.Side 281. 1697. 23. Sep.Jep Rasmusen, enkemand, 18. Sg. Pedersker.
	Nr. 183.Side 282. 1697. 23. Sep.Seigne Hansdatter, enke, 7. Sg. Pedersker.
	Nr. 184.Side 283b. 1697. 24. Sep.Jep Mogensen, 7. Sg. Pedersker.
	Nr. 185.Side 287b. 1697. 9. Okt.Peder Truidsen, Arnager, Nylars.
	Nr. 186.Side 288. 1697. 11. Okt.Else Joensdatter, Vang, Rutsker.
	Nr. 187.Side 288. 1697. 11. Okt.Mads Gudmansen, Vang, Rutsker.
	Nr. 188.Side 289. 1697. 12. Okt.Seigne Andersdatter, 26. Sg. Rutsker.
	Nr. 189.Side 290. 1697. 13. Okt.Boehl Jensdatter, 27. Sg. Rø.
	Nr. 190.Side 290b. 1697. 15. Okt.Hans Hansen Lau, barn, døde hos sin moder, 34. Sg. Åker.
	Nr. 191.Side 291b. 1697. 16. Okt.Oluf Jørgensen, 10. Sg. Aaker.
	Nr. 192.Side 293. 1697. 25. Okt. Rasmus Erichsen, udhus, 6. Sg.g. Rø.
	Nr. 193.Side 293b. 1697. 25. Okt.Laurs Jensen, qvartermester, 7. Vg. Rø.
	Daatter  Karen Larsdaatter, som er i ekteskab med Mons Andersen i bemelte Røe sogn.

	Nr. 194.Side 301. 1697. 30. Okt.Inger Knudsdatter, 8. Vg. Østerlars.
	Nr. 195.Side 301b. 1697. 8. Nov.Claus Michel Hartvig, barn,
	Nr. 196.Side 303.  1697. 9. Nov.Esper Monsen Plat, Listed, Ibsker.
	Og med denne nu efterlefvende hustru auflede En søn og en daatter

	Nr. 197.Side 303. 1697. 29. Nov.Lars Larsen, 4. Vg. Rutsker.
	Nr. 198.Side 304b. 1697. 30. Nov.Hans Pedersen Høy, 24. Sg. Rutsker.
	Nr. 199.Side 305b. 1697. 15. Dec.Anna Andersdatter, 7. Vg. Nylars.
	Nr. 200.Side 306. 1697. 18. Dec.Peder Truedsen, Wallegård grund, Aaker.
	Sønnen  Zadser Peersen paa 11 aar gl.
	Daatteren Elsebeth Peersdaatter paa 8 aar gl.
	For dem er deres moders søstermand Niels Svendsen i Aakier sogn, tilordned at werge.

	Nr. 201.Side 307. 1698. 11. Jan.Hellis Jensen, 51. Sg. Vestermarie.
	Dend eldste søn Jens Hellisen sin egen werge

	Nr. 202.Side 309. 1698. 13. Jan.Anna Albertsdatter, 32. Sg. Nylars.
	Dend eldste søn Oluf Rasmusen ½ aar gl.

	Nr. 203. Side 310. 1698. 17. Jan. Annike, enke, 20. Sg. Nyker. - Kopi
	Nr. 204.Side 315b. 1698. 25. Jan.Maren Hansdatter, 3. Vg. Knudsker.
	Nr. 205.Side 316. 1698. 26. Jan.Hanna Olufsdatter, Brømmemøllen, Rø.
	Nr. 206.Side 317. 1698. 27. Jan.Jørgen Larsen, Møllegård, Østerlars.
	Nr. 207.Side 317b. 1698. 27. Jan.Svend Jørgensen, Nørre Gildesboe, Østermarie.
	Nr. 208.Side 318b. 1698. 28. Jan.Maren Ibsdatter, 1. Sg. Ibsker.
	Nr. 209 Side 319b. 1698. 29. Jan. Albert Hansen, lidet barn, Nørre Gildesboe, Ibsker.
	Nr. 210.Side 320. 1698. 31. Jan.Karen Jensdatter, Skousholm, Ibsker.
	Dend eldste søn Jens Pedersen 16 aar gl.
	Dend anden søn Rasmus Pedersen paa 10 aar gl.

	Nr. 211.Side 321. 1698. 3. Feb.Augustin Viole, løjtnant, 50. Sg. Vestermarie.
	Dend eldste søn Willem Dewalt Viole, nu udi Øst Indien, i hans absent paatog sig Cornet Jens Winter at werge.

	Nr. 212.Side 322b. 1698. 9. Feb.Niels Mogensen, 13. Sg. Nylars.
	Nr. 213.Side 324. 1698. 14. Feb. Ingeborg Rasmusdatter, Vandmøllehus, Klemensker.
	Dend eldste søn Mikell  Monsen paa 11 aar gl.

	Nr. 214.Side 325. 1698. 14. Feb.Lars Henrichsen Tysk, 23. Sg. Rutsker.
	Nr. 215.Side 325b. 1698. 15. Feb.Jeppe Madsen, 48. Sg. Rutsker.
	Nr. 216.Side 326. 1698. 16. Feb.Peder Nielsen, 18. Sg. Klemensker.
	Nr. 217.Side 326b. 1698. 16. Feb.Per Persen, udhus, 52. Sg.g. Klemensker.
	Nr. 218.Side 326b. 1698. 17. Feb.Peder Madsen, 31. Sg. Klemensker.
	Nr. 219.Side 327. 1698. 25. Feb.Margrethe Hansdatter, 40. Sg. Vestermarie.
	Nr. 220.Side 329. 1698. 26. Feb.Anna Rasmusdatter, 44. Sg. Vestermarie.
	Nr. 221.Side 329b. 1698. 3. Marts.Rasmus Pedersen, 8. Vg. Nyker.
	Nr. 222.Side 331. 1698. 4. Marts.Hans Pedersen, 1. Vg. Nyker.
	Nr. 223.Side 331b. 1698. 4. Marts.Olluf Olsen, lidet hus, 7. Sg.g. Nyker.Og Bendte Persdatter.
	Og

	Nr. 224.Side 332. 1698. 10. Marts.Mads Graae, Smed, Arnager, druknet i 1697.
	Nr. 225.Side 333. 1698. 17. Marts.Jep Andersen, 25. Sg. Rø.(1)
	Nr. 226.Side 333b. 1698. 18. Marts.Lars Hansen, forhv. Kirkeværge, 12. Sg. Rø.
	Dend eldste søn Hans Larsen  boende i Rønne  sin egen werge

	Nr. 227.Side 334. 1698. 24. Marts.Peder Hansen, 6. Sg. Klemensker.
	Heste og Hopper

	Nr. 228.Side 335b. 1698. 26. Marts.Ellene Mogensdatter, Gudhjem, Østerlars.
	Dend eldste daatter  Bendte N:  værende udi Bergen, hendes andeel hvad falde kand, vil Stiffaderen Peder Bastian indtil videre hos sig have at svare til.

	Nr. 229.Side 336. 1698. 30. Marts.Peder Jørgensen, enkemand, 46. Sg. Rutsker.
	Dend eldste søn S: Jørgen Persen  efter hammen igien lever 2 døttre hvor af
	Dend eldste daatter Elisabeth Jørgensdaatter for hende werger Peder Aristsen nu boende i Olsker sogn
	Dend yngste daatter Giertrud Jørgensdaatter for hende werger Laurs Svendsen i bemelte Rydsker sogn.

	Nr. 230.Side 337. 1698. 31. Marts.Henrich Laugesen, døde Niels Nielsen, den ældre, 4. Sg. Olsker.
	Nr. 231.Side 337b. 1698. 2. April.Svend Christensen, 7. Sg. Nylars.
	Nr. 232.Side 340. 1698. 7. April.Bent Nielsen, 60. Sg. Aaker.
	Nr. 233.Side 340b. 1698. 8. April.Mons Adsersen, 20. Sg. Aaker.
	Nr. 234.Side 341b. 1698. 13. April.Anna , enke, 36. Sg. Aaker.
	Nr. 235.Side 343b. 1698. 14. April.Morten Ibsen, 7. Sg. Pedersker, druknet.(1)
	Nr. 236.Side 344b. 1698. 18. April.Kirstene Truedsdatter, 18. Sg. Nylars.
	Nr. 237.Side 345. 1698. 29. April.Ellen Hansdatter, 28. Sg. Pedersker.
	16 faar med sin af grødde à 4 mrk. er 16 Sdr., en vaehr for 3 mrk.,
	Gies
	Kaaber
	Tin

	Nr. 238.Side 347. 1698. 30. April.Lars Olsen, Snogebæk, Poulsker.Og Ellen Adsersdatter.
	Og

	Nr. 239.Side 348. 1698. 2. Maj.Peder Due, enkemand, 7. Vg. Poulsker.
	Nr. 240.Side 349b. 1698. 9. Maj.Dorthea Monsdatter, Smørhuset, 20. Sg.g. Knudsker.
	Nr. 241.Side 350. 1698. 13. Maj.Mogens Nielsen, 5. Vg. Rutsker.
	Nr. 242.Side 350b. 1698. 16. Maj.Kirstine Mogensdatter, enke. 27. Sg. Olsker.
	Nr. 243.Side 351b. 1698. 17. Marts. Boehl Markusdatter, døde hos sin værge23. Sg. Rø.
	Nr. 244.Side 352. 1698. 19. April.Niels Nielsen, Arnager, Nylars.
	Nr. 245.Side 353b. 1698. 24. Maj.Niels Persen, Arnager, Nylars. Druknet udfor Arnager.
	Nr. 246.Side 354. 1698. 24. Maj.Hans Larsen, Arnager, druknede forrige år.
	A: Jens Larsen, egen værge, Arnager

	Nr. 247.Side 354b. 1698. 26. Maj.Hans Jensen, fenrich, 3. Vg. Poulsker.
	Nr. 248.Side 359. 1698. 28. Maj.Karen, enke, Pedersker.
	Nr. 249.Side 359. 1698. 30. Maj.Mogens Jensen, 34. Sg. Bodilsker.
	Nr. 250.Side 359b. 1698. 1 Juni.Mons Hansen, 29. Sg. Øster Sogn.
	Nr. 251.Side 361b. 1698. 3. Juni.Barta Pedersdatter, 11. Vg. Ibsker. Døde d. 19. Jan. 1695.
	Nr. 252.Side 361b. 1698. 4. Juni.Lars Jensen, barn, døde hos sin stiftfar, 17. Vg. Ibsker.
	Nr. 253.Side 362b. 1698. 14. Maj og 6. Juni.Aarsle Christophersdatter, 2. Vg. Rutsker.(2)
	Nr. 254.Side 364. 1698. 15. Juni.Jens Ibsen, 7. Sg. Aaker.
	Nr. 255.Side 366. 1698. 16. Juni.Kirstene Rasmusdatter, 13. Sg. Poulsker.
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	Nr. 256.Side 367b. 1698. 17. Juni.Morten Lemmick, tjente, 17. Sg. Poulsker.
	Nr. 257.Side 368. 1698. 17. Juni.Morten Hansen, enkemand, 11. Sg. Poulsker.
	Nr. 258.Side 369b. 1698. 18. Juni. Kirstene Jensdatter, døde fos sin faster, Ellen
	Nr. 259.Side 370. 1698. 21. Juni.Hans Jensen, 10. Vg. Aaker.(1)
	Nr. 260.Side 371. 1698. 8. Juli.Hans Pedersen, barn, døde hos sin Moder, 12. Vg. Nyker.
	Nr. 261.Side 371b. 1698. 8. Juli.Rasmus Hansen Ruedford, 31. Sg.g. Klemensker.
	Nr. 262.Side 371b. 1698. 14. Juli.Hans Pedersen, 24. Sg. Øster Sogn.
	Nr. 263.Side 373b. 1698. 22. Juli.Herman Cam, et af Firehusene, Pedersker.
	Nr. 264.Side 374. 1698. 22. Juli.Ingeborg , enke, et af Firehusene, Pedersker.
	Nr. 265.Side 374b. 1698. 23. Juli.Peder Andersen Gullender, 4. Vg. Pedersker.
	Ved ægt med enken. 1 søn

	Nr. 266.Side 375b. 1698. 25. Juli.Jens Jensen, 27. Sg. Nylars.
	Nr. 267.Side 376b. 1698. 29. Juli.Jens Larsen, 33. Sg. Ibsker.
	Nr. 268.Side 378. 1698. 30. Juli.Engelike Larsdatter, Aarsdale, Ibsker. - Kopi
	Nr. 269.Side 378b. 1698. 3. Sep.Seigne Hansdatter, 30. Sg. Vestermarie.
	Nr. 270.Side 378b. 1698. 6. Okt.Hans Persen, udhus, 67. Sg.g. Aaker.
	Nr. 271.Side 379. 1698. 7. Okt.Seigne Sørrensdatter, 13. Sg. Østerlars.
	Nr. 272.Side 380. 1698. 8. Okt.Ellene Nielsdatter, 24. Sg. Rø.
	Nr. 273.Side 381. 1698. 19. Okt.Boehl Pedersdatter, 48. Sg. Vestermarie.
	Nr. 274.Side 381b. 1698. 24. Okt.Lars Hansen, udhus, 46. Sg.g. Aaker.
	Nr. 275.Side 382. 1798. 2. Nov.Niels Persen, 64, Sg. Vestermarie.(1)
	Blef saa angifven efterskrefne  Bort skyldige Gield nemlig

	Nr. 276.Side 383b. 1698. 14. Nov.Olluf Pedersen Schaaning, 4. Vg. Rø.
	Nr. 277.Side 384b. 1698. 15. Nov.Hans Nielsen, barn. Olsker. Og Ingeborg Nielsdatter,
	Og

	Nr. 278.Side 384b. 1698. 19. Dec.Marta Andersdatter, 25. Sg. Aaker.
	Nr. 279.Side 385b. 1699. 10. Jan.Elsebeth Ollufsdatter, ugift. 17. Sg. Vestermarie.
	Nr. 280.Side 386. 1699. 11. Jan.Karen Monsdatter, 25. Sg. Pedersker.
	Nr. 281.Side 387b. 1699. 15. Jan.Mons Knudsen, 44. Sg. Østerlars.
	Nr. 282.Side 388. 1699. 3. Feb.Hans Andersen, 63. Sg. Klemensker.
	Nr. 283.Side 390b. 1699. 17. Feb.Karen, enke, 69. Sg. Klemensker.
	Nr. 284.Side 391b. 1699. 18. Feb.Jens Pedersen Møller, vejrmøllehus, 69. Sg.g. Klemensker.(1)
	Og

	Nr. 285.Side 392. 1699. 13. Feb.Jacob Mathiasen, Rutsker.
	Nr. 286.Side 396b. 1699. 24. Feb.Elsebeth Berrildsdatter, 15. Vg. Nyker.
	Nr. 287.Side 400. 1699. 27. Feb.Mons Sort, 3. Sg. Aaker.
	Gies  3 gamle Gies , og en Gaas á 1 mrk. 4 skl. er 1 Sld. 1 mrk.,
	Paa Lofted
	I Krobshused
	Kaabber Warer
	I vester lade paa stenged
	Endnu paa lofted
	I Stuen

	Nr. 288.Side 402b. 1699. 9. Marts.Christence Pedersdatter, 10. Sg. Klemensker.
	Nr. 289.Side 403. 1699. 16. Marts.Olluf Pedersen, Listed, Ibsker.
	Nr. 290.Side 404b. 1699. 17. Marts.Karen Gunnersdatter, Aarsdale, Ibsker.
	Nr. 291.Side 405. 1699. 18. Marts.Gjertrud Udbersdatter, 1. Vg. Pedersker.
	Nr. 292.Side 405. 1698. 21. Dec.Anna Lutzia Von Høflen, Simblegård, Klemensker.
	Nr. 293.Side 409. 1699. 23. Marts.Birgite Jensdatter, udhus, 16. Sg.g. Rutsker.
	Dend eldste Søn er Halvor Engelbretsen ibiden, sin egen werge

	Nr. 294.Side 410. 1699. 5. April.Hans Nielsen, 7. Sg. Bodilsker.
	Nr. 295.Side 413. 1699. 14. April.Hans Rasmusen, ungkarl, til huse på 12. Sg. Vestermarie.
	2 Fastre
	Dend eldste Søn er Lars Jensen her ibiden, sin egen werge

	Nr. 296.Side 414. 1699. 1. Maj.Henrich Bertelsen, udb. 48. Sg.g. Klemensker.
	Og
	Dend eldste Søn er Bertel Henriksen paa 11 aar gl. for hammen er til werge anordned mor broderen Jens Monsen i Østerlaursker sogn.

	Nr. 297.Side 414b. 1699. 16. Maj.Hans Jørgensen, Præstegård, Rutsker.
	Dend eldste Søn er Jørgen Hansen ibiden, paa 8 aar for hammen er til werge anordned hans fader broder Olluf Jørgensen boende  i Rydskier sogn.

	Nr. 298.Side 416b. 1699. 19. Maj.Rasmus Jensen, 40. Sg. Aaker.
	Dend eldste Søn er Johan Rasmusen  paa 5PteP aar gl. for hammen er til werge anordned hans faderbroder Christen Jensen ibiden,

	Nr. 299.Side 417b. 1699. 24. Maj.Hans Espersen, enkemand, 70. Sg. Øster Sogn.
	Dend eldste Søn er Hans Hansen boende i Østerlaursker sogn,

	Nr. 300.Side 418. 1699. 5. Juni.Olluf Pedersen, udhus, Arnager Lyng, Arnager.(1)
	Nr. 301.Side 418b. 1699. 6. Juni.Lars Jensen, udhus, Splidsgård grund, Klemensker.(1)
	Dend eldste Søn er Rasmus Larsen paa 7PdeP aar gl for hammen er til werge anordned Arist Larsen i Clemmedsker sogn.

	Nr. 302.Side 419. 1699. 12. Juni.Karen Ibsdatter, udhus, 6. Vg.g. Aaker.
	Nr. 303.Side 419b. 1699. 13. Juni.Elfuer Andersen, 7. Vg. Øster Sogn.
	Dend eldste Søn er Lars Elfvorsen  14 aar gl. for hammen til werge anordnet forskrefne mynlings slægt Lars Pedersen i Østermarie sogn.
	Dend eldste Søn er Lars Elfvorsen  tilkommer penge 21 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt i hus og lyke udi Listed at have 16 Sld., 2 sengesteder i øster hus med skammel for 2 Sld., it Faar for 3 mrk., en præsed wadmels kiol for 6 mrk., en røed wadmels fore sk...

	Nr. 304.Side 420b. 1699. 14. Juni.Hans Laursen, døde hos sin moder på 15. Sg. Ibsker.
	Og  Morten Jensen i Ibsker sogn, der har werget for denne S: Carl  indted

	Nr. 305.Side 421. 1699. 5. Juli.Lars Hansen Otte, 6. Vg. Østerlars.
	Dend eldste Søn er Hans Larsen her ibiden sin egen werge.

	Nr. 306.Side 423. 1699. 19. Juli.Birgite Ollufsdatter, 9. Vg. Bodilsker.
	Nr. 307.Side 424. 1699. 20. Juli.Elise Larsdatter, 20. Sg. Poulsker.
	Dend eldste Søn er Peder Henriksen  sin egen werge

	Nr. 308.Side 424b. 1699. 7. Aug.Sidsele Nielsdatter, 21. Vg.g. vejrmøllehus, Østerlars.
	Dend eldste Søn er Jens Andersen paa 6 aar gl

	Nr. 309.Side 425. 1699. 21. Aug.Anna Andersdatter, Arnager, Nylars.
	Nr. 310.Side 425. 1699. 6. Sep.Jørgen Folkman, 14. Vg. Ibsker.
	Dend eldste Søn er Jacob Jørgensen nu paa 14 aar gl for hammen er nu til werge anordned Fader broderen Thomas Folkman boende i Poulsker sogn.

	Nr. 311.Side 426. 1699. 20. Sep.Kirsten Hansdatter, udhus, Bakkegård grund, Aaker.
	Dend eldste Søn er Rømer Hansen paa 8PteP aar gl

	Nr. 312.Side 426b. 1696 22. Sep.Anna Erichsdatter, 66. Sg. Vestermarie.
	Dend eldste Søn er Morten Jacobsen paa 10 aar gl

	Nr. 313.Side 427. 1699. 26. Sep.Ingeborig Pedersdatter, udhus, 10. Sg.g. Vestermarie.
	Dend eldste Søn er Peder Rasmusen paa 8 aar gl

	Nr. 314.Side 427b. 1699. 3. Okt.Kirstene Hansdatter, 35. Sg. Nylars.
	Dend eldste Søn er Jep Ibsen sin egen werge.

	Nr. 315.Side 428b. 1699. 10. Okt.Jep Andersen, 3. Sg. Østerlars.(1)



